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São Paulo, 29 de setenbro de 1951.

sH/4

Ao chaver
Idel Zitman

Sheliach em Porto Alegre  
Prezado chayer;

2 Antes de mais nada é-nos completaménte incompreensivel afalta de
relatorios que tem caracterizado a tua shlichut. Os do snif tambem não são cons
tantes de forma que estamos quase seminformações do que há pelo snif. Pedimos”
pois que ncs envie urgentemente relatórios do shi? e garinim, e de tua shlichut,

Especificamente, pedimos que nos envie imediatamentedados gobre q
42 garin, »Pstes dados indispensaveis para resolver certas questoes dofundamen-
tal importancia, quais sejamt datas de entrada, vanguarda, pplanificação profis-
sional, ete., devem sor os seguintos: 2 E

1) - situação de cada chavor no reforente à profissão,
2) = situação de cada chaver no roferente as possibilidades de data

de entrada em Hachshara. % :
E 3) = situação do garin como tal: funcionamento, atividades, enxoval,

etc.

Basicamente são estes 05 dados, e 08 informes devem ser taúto de cha
verim de Porto Alegre, como dos garinim e das colonias que percorreste. 9

Quêremos tambem te comunicar que, na ultima reunisoda Hanhaga, foi
discutido o problema da tua volta o viu-se; à bass das informações recebidas pe-
los chavexim qué conhecem o snif, que ha necessidade de um sheliach na cidade, na
epoca pré-machanot, uma vez que a afluencia de chaverim ao movimento, nesta época
á grande. Pelo que pudemos perceber agora, sara bastante dificil conseguir-se al .
guom que to substitua, e como agora não 49008 nenhum nome, resolvames a Tanhaga
que permaneceras ainda ate asua proxima reunião, quando entar 1702-56-88 possibi
lidade de volta e substituição,

-

Isto quer dizer que deyerás ficar al ató fins de
Outubro, de modos que neo devos dirigir tous trabalhos para um término imodiato,
senao que para, no minimo, ate aquela datas 2 o

V Voltamos novamente a insistir na questáo dos. relatórios pois, sem
eles, vomo-nos de máos amarrades para qualquer trabalho.

Sem mais por ora, enviamos-lhe ñossas saudacdes chalutzianss

Alu V aghshimu

 

Paul Singer - Maskir Rashi


