
São Palo, 21 de Dezembro de 1.955

Caro Jal me;

Quero porete a par de algumas coisas do movimento nacional, bem como trocar algumas ideias sobre Recife.

Infelismente, o acymilo de trabalho não permitiu que
escrevesse antes, sendo necessario sempre atender aos trabalhosimediatos que iam aparecendo e que exigiam prontas soluções Ten
taremos no pouco tempo que nos falta ainda ate a Veida, em todo 6
caso, melhorar o nossos contactos. e

a 2
22 bspe] que voge ja tenhg recebidoag cartas da

sobre o Simposion, asseifa de chevra da Hanhaga sehlichut, etesTivemos uma reupiao das mais importantes neste Fim de Novembro comalgumas discussões de Qualidade para alguns setores de trabalhos

E O Simposion foi muito bom dentro daquilo que ele sepropose Dividiu=se mm duas qaos distintas: Ideologica e de MovimerbO  Naturalmaihe a quantidade de temas a Yer na primira parte,obrigou que entrassemos em grandes detalhes sobre cada um dos toamas,mas,focalizamos alguns problemas intimidados e abrimos a dig.
018880 sobre os mesmos, o queteremos oportunidade de conversar durante as atividades centrais, Posso agiantarete, por alte, que trata=mos ge problemas ligados as resoluções nacionais e sociais,
teorias que andaram surgindo a respeito, algumas revoluções havidasultim mente e as consequencias que tivemos delas.

é Em Sionisno, a dutrina de Borochov, & luz das novas
situações existentes, o judaismo americano para onded ,Gáluth e Is-rael, etc. Em Socialismo, alguns problemas atuais da tática Socia
lista, partidos, sociais-demotratas, Conquista do Poder. Houye ain
fía discussoes sobre, Kibutz pai, e Estados Esteve entre nos unshejiach do Partido - Ben » Pessoa de muito valor e de muita com
pe tencia.

A discussão sobre movimento foim das mais frutiferas,
tendo sido ponto comum entre nos que precisaremos dedicar um con»

 



tacto todo esped al com as sehavot malores; hoje em día precisas
mos deste cuidados Da mesma form olhamos um pouco mais para
Chiruch, no que temos sido um pouco discretos

. Sobre Machon g atividades centrais, as cartas oficiais
JB te puseram ao pare E possível que haja uma,pequena modifica
rra no quadro de Machon, desde qye Se Paulo pao aprowu a saida
e dois chaverim mais velhos - 80 de um, e o,Rio não aprovou ne-

nhum chavere De quah ugr forma, o grupo tera"minimalmente 5 cha
verim, e cremos que sera muito bome A proposito, voces tem reu
cebido carta do Fernando?

Ha duas boas novidades; estgmos 680628260 a vinda de
um schejiach de Eretz,,com sua bachura,e filho, para o dia 30
deste mes, o que sem dúvida sera uma mao valiosa no nosso tra
balhoe A outra vem do Rio de Janeiro, onde o Mm if alugou uma
nova sedepir 15.000,00,no,bairro da Tijuca, € que gob o pone

ilzação e mito bome Sem duvida é uma empre-to de vista de loca
sa arrojada.

- a 2 . .Sobre sehlichut, vo ee tambem ja deve sabere 0 que
estamos cogitando de uma nova proposta, realmente revoluciona2186 Infelismembe a proposta que formib mos, nao pode,ser pos»
ta em pratica, por que e OS impossível a saida da Idapor problemas pessoais. Assim que esjamos cogitando de enviar oZinho para Belo Horizonte, onde ele já esteve Um vgz e coyhecsbem o snif e enviar a Elisa para Recife, o que tambem, alias, soluciona um problema pegsogl dela em Sgo Paulos De quahuer fonma, os dois somente poderao sair de São Paulo no dia 25; devido& compromissos que tem com suas respectivas familias. e voceacha? Telegrafe, em especial, se algo estiver em contrario.

Temse falado aquí sobre a vinda de Bonim e Maapilimpara as atividades centraiã Pode-se cogitar disso ou existiarão problemas muito grandes, principalmente financeiros? Em togoO caso, para os Bonim, seria bom tentar com os pais, ja que seriamuito sadio a vinda de alguns bonim para a m chane central,

Vocês tem feito algo pelo Keren Hamaguen? Aqui tem-setrabalhado bem pistoe Na proxima 584 26128 0 Kutner vai reali.zar uma exposiçao de suas gravuras, patrocinado pelos altos cinculos artisticos e financeiros do Ishuv, devendo a renda revemter para o Kergn Hamagugne Afora disto, tem havido algumas grandes contribuigésio Esta se preprando a coisa para a mEtha-

 



ne em Revife?

E Jaime, esperamos uma reposta tuas luítas lembran-
ças a Tuba e a todos chaverime Um forte abraço e um

Alei V' Hagshem

 

Adolpho Ne Cheinfeld

Mazkir » Arteí

 


