
São Paulo, 11 do Novembro de 1951.

PA/6

A maskirut do

Snif Porto Alegre

Prezados chaverim:

2 2 -
Atraves desta, abordaremós alguns assuntos de informação, para

os quais pedimosa pronta resposta do snif.

l- Piltcher: antes de mais nada, daremos um breve histórico do
caso, 0 referido chaver apresentou a maskirut do Kibutz Hachshará um pedido de
licenga por tempo indeterminado, alegando a ma situação nos negócios da família,
agravados pela doença da mãe e do pai. Teria portanto que, como único Si da
familia, auxilia-la ate que as ciraunstancias melhorassem e o chaver pudesse en-
tão reingressar na Hachshará. “Isto poderia se dar tanto durante a Hachshará do
32 garin como depois, na do 42, Como se tratasse de ume eventual desligamento de
um chaver do séu garin, a maskirut do kibutz passou o caso a Hanhaga, instancia
que da a ultima palavra nestes casos. Fo-lo,porem, sem dar parecer algum.- Veio
assim o chaver a São Paulo, onde expos sua situação aos chaverim da Hanhagá que
se oncontravam 8001 8 estos, dovido a urgencia que o chaver alegou de sua presen-
ga em Porto Alegre, e a falta do informações maiores, resolveram os chavexim con-
ceder licença oficial para que o chaver Piltcher volte a Porto Alegre, ate a pró-
xima reuniao da Hanhaga, quando se decidira definitivamente sobre o' caso.
E Como es chaverim percebem, nada ha'de definitivo . Sua perma-

nencia em Porto Alegre pode inclusive ser provisória. Adiamos a sobuçao da ques-
tão para, neste periodo, colher informações mais exatas o verdadeiras. Como os
chaverim vem, os motivos alegados pelo 028708;8 doença na familia e de sua
completa indispensabilidade nos negógios paternos. Circulam porem rumores sobre
cursos de fotografia, etc., que convemque se esclareçam antes de se tomar qual-
quer dácisao. Daqui, qualquer suposição o abstrata. Pedimos que os chaverim se
interem da'situaçaão, falando com o chaver, seus pais e familiares, e nos informem
en seguida. Por enquanto, o chaver devera ser integrado no snif, onde desempenha*
ra trabalhos normais de snif, À reuniao da Hanhaga se realizara no dia 18-11 PeVo
data ate a qual deveremos ja ter infoxmações *

y 2- Programas: Temos continuamente enviado programas para'diver
sas shichavot, sem entretanto receber confirmagao do recebimento dos mesmos. Pe-
dimos alem disso, que os-chaverim nos enviem informagaes sobre a sua aplicação no

snif, bem como críticas a eles, para que, daqui para o futuro, possamos melhorar a
fconfecçao dos mesmos,

(continua)

ge É neו 



= 2

d='Finanças: Recebemos, através da chaverá Fanny Glusman,
a quantia de Cr,$ 3.500,00, correspondente à uma parte da dívida do snif pa
ra com a Hanhaga. Supomos que os chaverim percebem de que é uma fração bem

pequena da divida total. Gostaríamos que o snif nos informasse quando pre=

tende enviar o restante do dinheiro, pois estamemes realmente precisando de
lo.
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4- Relatorios: Recobemos os relatórios que voces nos tem

enviado, e esperamos recebe-los daqui para o futuro, sempre com a mesma cons

tancias z 4

Sem mais por ora, queiram aceitar nossas saudações chalut-

zianas.

Alei Vághshem

 

Paul Singor - Maskir Rashi

 


