
são Paulo, 25 de julho de 1956

A
Maskirut e Shlichut
Snif Recifo a

Prezados chaverim: - ee
ge”

, Cumpre-nos dar-lhes amplas sobre, shlichut*

para Recife, viagens a Moatz: a”» ete», discutidas na última reunião 6884

Era nossa intenção manter uma shlichut cons-

tante no snif sem quebra da continuidade e por esse motivo cogitamos do

envio de uma chavera que chegaria ai por volta do dia 20 6 aguardaria 8 '

chegada em agosto do sheliach afim de completar a dupla shlichut do snif,

Neste sentido houve um entendimento entre os chaverim da Hanhagá no Rio e

em SPaulo, estabelecendo-se em principio o nome da chavora Sara Czoresnia,

como telegrafamos ao snif,

Consultas posteriores realizadas revelaram

¡oróm a impossibilidade da chaverá seguir, seja por problemas pessoais,seja

por ser opániño dos chaverim que ela devera estar êmprecindivelmente pre-

sente na Moszta e nas poeguishot.

Q assunto mereceu cspecial atenção na reunião
da Hainhaga que se viu perante muitissimas dificuldades para resolve-lo,

considerando a impossibilidade de lançar mão, _no momento, de dutros chaverim

e necessitando da presença do Isaias na Moatzá, já que figurou também entre

nossas cogitações'a eventualidade do Isaias permanecer em Recife até durante

todo este periodo.
Após longas cogitações e forçados por cir-

cunstancias chegamos a seguinto proposta: o Isaias permanecerá no snif até

o dia 5 de agosto, devendo estar no dia 6 em SPaulo e dia 7 em PAlegre,por

via aérea e neste sentido estamos nos esforçando para obter passagens gra-

tuitas mais baratas. O snif permanecerá sem shlichut por cerea de 15 a 38
dias somente. Confiamos que os chaverim da maskirut e os chaverim do snif,

porém manterão o ritmo das atividades, não permitindo que se sinta no

snif a sua ausencia.
É nossa opinião que deverá vir uma delegação

do snif a Moatza, sendo que seg o delegado for a Mina, não havera o impedi-

mento que telegrafamos anteriormente, qual seja a Mina ficar no snif para

introduzir e acompanhar a shlichut. O chaver que vier deverá no entanto

cástear em todo ou em grande parte as despezas da viagem REC-SP-REC, porque

todosos recursos financeiros da Hanhaga estão atualmente destinados na rea-

lizagao da Moatza em PAlegre.
Certos de contarmos com o apoio do snif e

principalmente em seu grande empenho em plenejar com cuidado o executar

os trabalhos na época em cue estão sós, despedimo-nos com nosso Alei Veagshem

podenerold
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