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Recebemos a tua carta de 20 de setembro onde você faz o cheshndeste mês de

trabalho em Revife. À
Apezar de que há ainda muito a fazer no snif, é preciso lembrar que até o -

o fim da schlichut resta um tempo muito grande dara as tarefas que nos propo- |
mos atingir = 6 mêps de trabalho conforme o teu relatório , sem méênima
úvida , foram frutíferos dentro do que seria a desejar.
Não é exagero sfirmarmos de que e snif está passando os seus problemas de
ormação e começa a ter problemas de snif normal de movimento. E tudo indica

que o futuro do Norte será promissor, É claro que dentro de uma realidade de
trabalho forte, sistemática e consistentes Não se pode fazer profecias a lon=
go brazo , quando se trata de uma tarefa social e política como a nossa. Mas -
hoje temos em suficiente elementos para podeímos afirmar que ganhamos um setor
novo e importante do ishuv brasileiro, e Recife é o estopim que poderá explo-
dir - Salvador, Belem e quem sabe maise Quer dizer que Recife poderá ser o cená»
tro imperialista do Ichud Hanoar Hachalutzi, no que toca ao Norte, como,S.Paulo
É o centro do sul. O caro companheiro sheliâch está percebendo o que isto sig-
nificas Por isto a natureza do trabalho em Recife tem que ser ardua, pois, seus
alcances tem que ser profundos - profundos em tudo - desde a organizacão até-a5 3186010818 , desde o nível político até a educação, desde as personalidades di
migentes até o número de chaverim, Recife tem e 498 o papel de S.Paulo no HoB-

+.«.«mas o trabalho'e que cantará esta melodia. |
A Chana dará uma ajuda idetwpotrefial ao teuy trabakho, principalmmhbte com as

schichavot menores, e naquilo que a tua "personalidade!" sofre com uma ausência
absurda: a alegria, as canções, as dancas,os jogos,etc. o que as vêzes é um mê-rito, porém faz falta. $Lê-se em Kant: Metafisica dos costumes), 4

Esperamos que vocês formem uma dupla boa de trabalho, o que dependerá princi

+

í Jbalmente de você «se e é claro dela também.
Quanto ao material ideológico, escrevemos uma cireularg aos snifim pedindo

que nos enviem uma lista de material que necessitam e respectivo dinheiro para
a compra dos mesmos. De forma tal que“caso de Recife é identico a outros snifimSem mais, despedimo-nos com um caloroso,
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São Paulo, 9 de outubro de 1954e-
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Nhuch chana
RECIFE

Prezado chavert

2 Recebemos a tua carta de 29 de stembro ppe tratan-=
do sobre a ida ao machon do chaver FERNANDO GRAIBER+ Lamentavelmen-
te esta tua carta vem demasiadamente atrazada, tendo gm conta que
voce ainda esperava-resposta nossa para so depois você e maskitut,
enviarem resposta definitivas De qualquer forma vamos-enviar uma =
ves destacarta como 2.pogo por aviao para que você a receba -
a amanhas Imediatamente apôs receber estavocê deve gunto com a
Maskibut, tomar as decisões e mandarem também per encomenda de avião,
a respostas Ficamos aguardando uma carta oficial da Maskirut, pro-

pondo o candidato ( a candidata) e uma capta tua naturalmente tambéme
Voce deve assim como nós estamos fazendo, mandar uma das vias, por en-
comenda de aviao e a outra via expressa aérea por correios convénien
te que um telegrama nacional também seja enviado, doutra forma fica»
remos aqui completamente desorientados» A reuniño da Hanhagá comeca
dia 12 pela manha, mgs se estendera po dois dias. O endereço para en-
comenda e telegrama éERVIN = MORAS 666 -SPAULOo

Entrando no mérito: somos incapazes de formar uma opi-
niño definitiva, apezarde que tua carta foi muito completa e explica-
tiva» O chaver cremos nao esteve em Ein Dorot em Julho, de vez que -
absolutamente ninguem de nós se lembra dele, e eu tão polco me recor-
do dele por oca-siao da passagem por Recífes De qualquer forma quere=
mos fazer algumas perguntasse le- Que sucedeu com Mario Barás (falavas86 pele em lachon)? - 2e- Para termos formas de comparação, qual dos
doie-é mais velho? Mais maduro? Mais capaz? Qual é a idade (com da-
tas)de um á de outro? Mario está completamente fora de cogitação? «
Qual é a opiniño dos chaverám de Recife sobre Mario e Fernando?
Naturalmente o problema da idade é graveg-de qualquer forma 08 chave-rim da Hanhagá (não em reunião) estavam tendendo a aceita Mario, por
isto incisto no termo de comparaçaos O grupo nacional será aproximadamente o seguintes 

 



 

(PROPOSTA DOS SNIFIM A HANHAGA ARTZIT )o

Porto Alegre? (inoficial) .- SALOMXO WOLFF
MICO
SERGIO (talvez)
RAQUEL LEA ISLER (talvez)

Curitiba: (oficial)s MOISES BERGUER

SePaulo! (cogitações inoficiaís)! SALOMÃO SCHANIDER (Chulinho)
= PAULINA STUTMAN

HUGO

Rios (oficial) BLANDINAs

uma se dará Fernando com este grupo de chaverim? Que grau de cultura
tem

intendaque para nós é aifi1 Soria já uma opinião definitivas O
problema da tânãe é muito ária, por não רשערשע lo  
            

  

Passe 0 ta uma o por corpelo, e esne encomenda aéreas

Sem mais, um chalutziano,

ALEÉVÍ HABSHIM

ERVIN SENUMEL

Maskir Rashis.
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