Porto Alegre, 25/9/51
À HANHAGA ARTZIT
Prezados chaverim
Dando prosseguimento ao 2618570210 por mim iniciado

e datado de 23 do corrente, passo a tratar dom seguintes

QUOTA DE HACHGHARÁA E SHLICHUT = Toi realizado aos trancos e barrancos
.
b planejado jantar e que, segundo eu
pi

oprio esperava (mas não os ciaverim do snif)

quantia de Cri 10.000,00 líquidos,

deu aproximadamente a

Em reunião de mazkirut & qual não

estive presente, por estar em Pelotas, tSatoufse do destino a ser de-

do ao dinheiro,Foi lá resolvido, segundo me foi relatado, após em-

Plas d monstracoes de sentimentalismos por parte das cuaverot do garin
que em primeiro lugar deveria ser retirada da renda a quantia de.

Cr$ 6.000,00 que o snif est'a devendo ao garin (por empréstimos). E

que o restante seria enviado a S.Paulo, poistázes" 1%a seviram, mas
n“os aquí Js. o ete, (Aquelas velhas besteiras, partidas por cabeças
impensantes És quais abundam aqui, principalmente no setor. fbrigencial
femininb)i
Indisoutivelmente dever£sefia tambén solucionar o caso
dos Cr$6.000,00 do garin, mas não podemognos dar ao luxo de retirar to

da esta parte enquanto que para a hanhagá pouco restaría nôBte momento

em que a situação “e realmente dura. Acresce-se ainda & tanto que eu
pessoalmente deverki ainda retirar parte de dinheiro de algum lugar,

referente às minhas diversas despesas -» mormente as das viagens aos
locais do interior do estado, as quais conforme se segue ver-se-'a

importantes, mas não podendo reverter, por razões específicas de

Magbit em porta financeêra para n'os, no momento.

Portanto, será ese

ta questão por mim novamente levantada visando fregmentar a pagamento

da divida ao garin. Quanto ao restante das quotas de Hachshará e Shlichu

est a se vendo es possibilidades de em brevs dias lancar uma nova ofeng
siva.

P.S.B. - Já muito antes de receber a carta datada de 4/9 entrei em
.
contacto com 0 PSB local, ajudando na sua propalada formação
Juvenil. Avós duas reunioes, em que com mais alguns Chaverim do movimento orientamos práticamente as atividades para algo prático e conereto, vimos que não ha com quem trabalhar, Ersm uas estudantes sem eira
hem beira, inteiramente ignorantes de um mínimo de socialismo, que esa
ta am pensando muito antes na formaçao de um clube estudantil sendo
os
nossos eventuais trabalhos inteiramente infrutíferos. No partido não

h'a nem houve cisão. Pudera,

sem, o que ainda restaria?

se os 11 elementos que o compoem se cindis

Domingo próximo estabeleceremos contacbb

mais amplo com “eles em nossa 86086 na qual discutiremos assuntos vas

riados e nossa eventual participação na sua campanha eleitoral, Cumprire

nos-"a ver ainda, através das mesmas, se nosso trabalho será efetuado

em prol do ideal socialista ou em prol de indivíduos que assim se ing
titulam meramente»

ANALISE GERAL: - Acrescentando aos tópicos já mencionados, cumpre
reg»
.
saltar que de algumas formas melhorou o snif
organiza

cionalmen

te, Enbora ainda continuem a imperar os velhos personalismos”
ocultos e demonstrados dos chaverim conseguiu-se estabelec
er uma maior
harmonia no trabalho.
A mazkirut tem quasi cumprido com suas funções

técnicas e dirigenciais, mes ainda falta a coordenação eompieta
entre
os seus membros, Nas questoes executivas, sob
todos os aspectos, cone

segueíso realizar o necessário, isso por*em nad 1 mplicando que as
cousas o 880 feitas com um atraso e um merrasmo habitual, por
mais
que se insista, que se faça agir. Para um futuro bastante breve os
have: da kvutz'a Bárl Katzenelgon serao chamados para a dirig“encia
do movimento,
conforme possibilidades estão sendo preparados dentro
do móvime
a estarem parcialmente aptos a tanto, Poderia extender-

mex mais, mas  לquo ¿já.o fiz suficientemente nos Mivergos pontos

tanto

abordados

so

meu trebalho, consegui harmonizar à minha manei

ra os contratempos fundane: tais, criando um ambiente de trabalho. Embora estando diretamente ligado hs mais diversas ativida des, restrin-

"À

5

um determinado campo, ,que Julguei fundemental para al'i desenvolvêe
integralmente, limitandogme

, nos outros,

a agir em conjunto com

ge alia qeu tudo me. faz erer 1
mais irei a Argentina, ficandas viagens restrita as visi
ao! interior do Estados

Permaneci trºes dias hesta cidade é fiquei realme
nte satisfei

do com O trabelhos Encontrei um grupo de 7 ovdimfmegshimim

organizados, com inteira disponibilidade para o  וativos a
qualquer momentol. A tend“encia- de aumentar numericamente agora esta se
acenrbuando, ae nes quana
;  שהvidades tendem: a faz"e-ão, Nos
dias que 78 passei aprove
1
integralmente. em reuniões 6 trabalnós
Chaverim abordando problemas de organização em nosso movimento,
trabalho com AMO, a,ess “encia de--nosso movinsnto, algo sºobre
nossa ideologia, nossas concepções de vida e escalas de valores. Pla00 com solelum € bonim além de confeceionarmos um-iton
do Garin Hasnif Pelotas. Foram realizados trabal!108 de: orna=
VAR sede, criado o iton kir - enfim, procurei dar conteudo e
ovimentos ho que tudo me indica.
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Pretebdo ainda dividir os poucos dias (10212) que
po
sando pela
zona Erechim col” Ondas;  ל88 6
tas (ou. melhor; se possível for)
2801108860 0 608 22
dar aqui em Porto

enho pastor a 28108 consoli-

Mlegre, E,. event nation isto leve
meis alguns dias;
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