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Sáo Paulo, 10 de setembro de 1951.
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Aox chaverim
Nuchen e Bariach

Shlichim no Snif Rio

 

Prezados chaverimt

Desde que esta Hanhagá Artzit foi eleita, não recebemos ainda uma pas A
a lavra oficial do que se passa pelo Snif, se ainda existe, etc. No entanto já en- “A

viamos varias cirçulares pedindo relatórios; e preciso que vocês façam a maskirut
do Snif ciente de que a unica maneira da Hanhaga poder fazer algo pelos Snifim e

A
sabendo o que se passa neles. Pedimos outrossim, a voces, que nos enviem com ur-

882018 um relatorio da situaçao do movimento no Rio, sob todos os aspectos quo nos

pessam interessar. Quanto ao que se passa por aqui, temos o seguinte a informar-

lhes: /

Correspondência: chegaram as seguintes cartas! 1 A

Belo Horizonte - ha uma questão referente aosprogressistas; formaram 18 um "Comite
de combate ao GCukurs" e fizeram com que nossos chaverim participassom da reuniao

de inauguração. Esereve-nos o Snif pedindo orientaçao a respéito, a qual demos,

sem qualquer novidados (a de que não somos "inocentes uteis)
Lishkat Kesher - escrevem-nos sem terem recebido ainda a nossa carta, acerca dos

assuntos: Veida Olamit shel Noar, censurando a Lishka (a antiga) por ter desig-
nado delegados proprios (Bernardo e Israel) quando uma das funções da Liahka
168202 8 representar os movimentos LatinosAmericanos politicamente em tais cir=
cunstancias; suponho que eles tem razão. Madrichim da Sochmut, contando-nos da

eventual possivilidade de um curso especial (creine gue Beit Berl), desde que ha-
ja um numero suficiente de chaverim. Como ele supos que os argentinos enviam 5

0 madrichim, mas de fato enviaram 7, creio que o curso especial poderá sair. (nes Nx

te caso será em conjunto com chaverim do Gordónia e da Africa do Norte). 07 0
Recobemos ainda, por intermedio dos madrichim argentinos que passaram por Santos,

farto material itonutico enviado pelo Shmueil Aides. Comentario: graficamente
mimiografado) otimo; conteudo transcrito atê começos de 195g com orientação
enguanto o Shuster estava na Argentina), depois sem orientação. Creio que acer

tamos profundamente ao regeitar as propostas do Shmueil no Kinus Chinuchi, a este
respeitos.

Machlakot: trabalhan intensivamente; Sigue. e Henry não estão bem de
saúdo; Jorgo desaparecido, O Folheto (do Petropolis) somente saira em começos de

Outubro. Financeiramente, não recebemos um tostao de Curitiba,

Shlichut: em Porto Alegre nada de novo; em Curitiba esteve o Henry

(num Congresso de Geologia); o Snif está em vias de desaparecimento. Sem grandes

possibilidades proprias do Snif, parece que 9 sheliach tambem nao trabalhou com

muita inteligência, o 8880 e que as coisas vao de mal a pior, e eu nao sei o que

fazor. e
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Outros assuntos: seminário de chalutziut para solelim e bonim, dado ,pela

Mira, coroado de Bleno exito; iniciou-se em São Paulo gigantesca campanha pró-amã
gos do Dror (500 no mínimo); messibá de arte dada pelo David, com relativo aprovei
tamento dos chaverim; a chavera Branca Jaroslavsky entrou na Hachsharanos começos
de setembro; a festa do Kibutz deu bom lucró financeiro; entratam tambem na Hachs-

hara Júlio e Jato, integrando até agora bem.

Sem mais, um abraço do cansadh
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Maskir da Hanhagã.
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