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curitiba, 11 de novembro de 1,949

à LISHKÁ MERKAZIT

presados chaverim.

 

por diversos motivos, inclusive devido a um período de tran- JH

9 91050 havido na lazkirut do snif, com o pedido de licença do Mazkir, “A

não nos foi possível responder, na data 667102, às suas circulares ante-.

riores. Fazêmo-lo agora englobadamente, procurando abordar todos os ass

suntos nelas contidos e alguns outros Ge interêsse do Snif: 5  

PROPOSTAS - 26 860260 608 ס slicitado, estamos preenchendo as propostas

dos chaverim componentes do ¿nif e é Ñnosso pensamento enviá-las, talvez!)

ainda antes dê se encerrar 'o corrente més, pois 0 trabalho já está quase

concluido.

MATERIAL IDEOLÓGICO - Podemos comunicar aos chaverim que já recebemos di

xersas das publicações realizadas pela Lishká., O restante, que saisA

mos- receber, ficou retido em São Paulo, por esyuecimento de. um dos nos-

sos chaverim. Queremos crer, no entanto, que, dentro de poucos dias,

o teremos conosco
|

Os. chaverim nos perguntam também qual o material que julgamos mais

necessário. Cremos que é o ideológico, «ue temos em proporções muito

restritas e que não condiz com nossas necessidades. Quanto à língua em

que êle deve ser impresso, pensamos não haver dúvida em que deve ser 0

% português, acessível a todos os chaverin.

MACHANOE KAITZ - recebemos sua circular, referete às machanot kaitz,

marcando datas e pedindo sugestões. Em primeiro lugar, queremos frizar

a dificuldade em nos manifestarmos, Cesde já, a respeito das datas e Cos

jocais das referidas machanot. EM princípio, as datas fixadas não nos

parecem as ideais, no qué se refere ao nosso snif, mas náo podemos dar,

no momento, a resposta final, o que faremos dentro do menor prazo vos-

sível. Quanto aos locais, ainta não 8 escolnemos,. parecendo-nos, no y

entanto, que não havera dificuldades nêsse setor. Os echaver im também

nos pedem esclarecimentos sobre a existência de elementos capacitado

para. 0 preparo tecnico das mesmas . Cremos: que a melhor política é a

guida até agora, isto €y à Lishka continuar mandando elementos, que |

“cuidem do preparo ideológico e organizacional das machanot, principalmend

te da de ovdim-nearim, eis que para 2 de. tzof im-bonim, cremos estar em

condições de oferecer elementos, que cúidem de seu preparo e organiza-

ção .

8

567

QUOTA PARA À HACHSHARÁ - 0 sr. Jaime Teig, secretário do comité local A

do Keren Kayenet, recobheú, na noite de Yom Kipur, uma quota dePRIM
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(quénhentos e vinte e cinco) E dando Gê para nossa 180080878, a qual jáToi entregue ao chaver Paiss, que está construindo máquinas para o nos-so kibutz. Pedimos que esta quota seja deduzida da por nós devida aoKeren Hachsharé, mandandoenos og chaverim o respectivo recibo,

BEIT BERL - Os chaverim nos pediram informações acerca do chaver apresen-tado como candidato ao curso de Beit Berl. Eis nossa resposta: o chaverJorge Radzanoviten, em primeiro luger, nos comunicou estar em condiçõesde viajar logo que seja chamado, isto é, coloca-se para isso à disposi-ção da Lishká. Quanto à questão financeira, o referido chaver se prontifica 2 pagar a quota devida por cada chaver candidato ao 916210008to é, três 11Se for necessária mais alguma informação,escrevam que terão nossa pronta resposta.

SHLICHUT - Cremos ter havido um engano por parte dos Chaverim; eis qua quantia, por nós gasta, quando da vinda dos chaverim Samuel Karabi-tchevski e Helena Curinaldi para Curitiba, foi de 1.200 (mil e duzentos)cruzeiros, e não de 600 (seiscentos), conforme consta do recibo a nósenviado. Pedimos que providenciem sobre éste ponto.

Sem mais, saudamos os chaverim com um cordial
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