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Sáo Paulo, 30 de maio de 1952.
cry A

À Maskirut do Ple
Snif Curitiba o O [|

Uwnwlobas
Prezados chaverims

É nossa intengáo recomegar um contacto amplo e produtivo en-
tre a Hanhagá e a maskirut deste snif. De nosso lado, propomo-nos a lhes
enviar programas, material de itonut, orientação de tmabalho, etc., mas
€ necessário que, de vosso lado, nos mantenham permanentemente ao par
de tudo o que sucede por aí.

O relatório do chaver Arão, lançou alguma luz sobre o que aí
Se passa, o que se faz 2 não faz, necessidades e realizações deste snif.
Escfevemo-lhes, osbre o que através dele, soubemos.

, Sheliach: brevemente já lhes poderemos enviar um sheliach que
será o Américo ou algum outro, aquele dependendo da solução de seus pro-
blemas particulares, pois entrará logo em chofesh aliá. Terá o sheliach
por finalidades básicas um trabalho amplo no snif e uma intensa campanha
financeira externa pois, pela circular de guisbarut que certamente já re
ceberam, devem estar » par da angustiosa situação econômica do movimen-
to. Seguirá por estes dias, uma outra circular de guésbarut, através da
qual os chaverim poderáo se por ao par dos métodos de trabalho a serem וג
sados.

, 0, + Programas: serão enviados regularmente após as férias, pois a
té lá já seterá normalizado a machlaké ehimuchi. Gostaríamos que nos
eserevessem sobre o aproveitamento dos que foram enviados, necessidades
específicas de cada shichwá, o que se está fazendo, etc., enfim, um am-
plo relatório do que foi a machlaká chinuchí nestes últimos meses.

Machané: soubemos que vocês pensam em fazer uma machané, em
julho, e que algumas chaverot querem visitar o kibutz. Pensamos que, se
um grupo maior vier para o kibutz, a Hanhagá poderá eventualmente dar um
seminário, para os que vierem, Esta realização podera ser em lugar ou
ao lado da machané, mas isso dépende de voces, De qualquer forma, as
chaverot seráo benvindas e quanto à machané, dela se poderá encarregar o
sheliach que, até entáo já terá chegado.. Escrevam-nos mhás amplamente a
respeito.

Itonut: esta machlaká encontra-se em funcionamento e vocês já
devem ter recebido uma publicação de uma kvutzá de ovdim do snif São Pau
lo. Seguiráo mais, à medida que estiverem prontas. Enviem sugestões e
críticas.

Sem mais, esperando breve notícias de vocés, nosso chalutziano
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