São Paulo, 24 de outubro de 1951.

SK/7
Ao chaver
Idol Zitman
Sheliach no snif
Porto Alegre

Prezado chavers:

Recebemos seus dois últimos rolatórios, e ficamos deveras satisfeitos

pela sua clareza 68 pelo fato de serem os xelatorios amplos 6 complotose
Aborda
remos algumas questoes para as quais agusrdamos » sposta o mais breve
possivol.
l- Isaac Starosta e Moises Trachiembergí soubemos por fontes inoficiais de que estes chaverin abandonaram o movimento. Não nos surpreónderia
se se
tratasse de chaverim flutuantes, sem qualquer ligação ao movimento. Mas, em se

tratando de dois chaverim de maskirut, presos ao movimento por laços ideológicos

e de trabalho, não se pode deixar que o caso passe em brancas nuvens,
senão que
devem ser vistos os motivos e discutidos emplamento com os mesmos chaverim.
Pe
dimos que no próximo relatório, que esperamos para breve, 8 par da situação
86ral do snif, informe-nos detalhadamente do sucedido.
2- Chalutzñut:
Em cartas anterior? pedimos tanto ao srif como a você,

algumas informações'sobre o garin local, tais como.a situação pro issional, da-

tas de entrada, etc.
Pedimes que nos envio urgentemente.
O snif já deve ter
recobido a circular apresentando a proposta da Hanhaga sobre as datas
de alia
do 32 garin e entrada en Hachahara do42,
Voce deve cuidar de que a proposta
seja discutida e o resultado enviado a Hanhagas
;
1
Finanças:
A Hanhaga ententra-se atualmente; quase sem dinkheiro.

Contávamos, em nossa planificação, com polo menos 6r.$ 10.000,00 de Porto Ale-

gre, 6 se vierem aponas Cr.y 8.200,00, estaremos, se não arrobentados, pelo'ma
nos bem mal, Isperamos
que voce insista e consiga a totalidado'do dinheiro.

Lembre-lhes de que sua divida é-muito maior do que esta quantiá.

4- Shelichut:
0 chaver Americo, de volta de Curitiba, seguiu para
o Río de Janeiro, onde, a pedido da shlichut que la se encontrava, permanecerá

até 45 de Dezembro»
Estamos ponsando em pedir ao kibutz 6 chaver Jacó Aizem
baum para, durante o período de machanot, fazer shlichut em Porto Alegre, onde
inclusivo dirigirã as machanot. Ate la, não temos quem enviar, Você devera

ficar pelo menos até princípios de Novembro,
A Hanhaga se reunirá nos dias-28
e 29 do corrente, e entro outros casos veremos a possibilidade de sua voltas
Não marque poróm data para sua volta, pois esta se dará apenas com
0 consentimento da Hanhagão
5
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Sem mais por ora, acoito as saudações chalutzignas nossas
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