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lo chaver
MAURICIO M. NHUCH,
Skeliach em Curitiba,

Nhuch.+-

Recebemos tuas cartas de 30/3 e 19/h e esta-
mos acompanhando com o mais viyo interesse o desenvolvi-
mento do snif e teu trabalho nele, x A

A verdade, Nauch, € que voce esta sendo um
ouco injusto, conosco e corgigo mesmo. Conosco, porque náo

everdadeiro o mosso desinteresse pelo snif nem pelas solu
ções. ,fomos traidos pela fatelidade das coisas. Saimos da
Moatzã com uma excelente shlichut para Curitiba, enquanto
não conseguimos dar solução a P. Alegre e B, Horizontes

Ho Jos a situação se inverteu, Conseguimos com-
pletar o mapa de shlichut para ו e Belo Horizonte,
mas em Curitiba ficou aberto um vaz De nossa parte, Ti=
200085 todo o possívei, Estivemosem ללב Yo com a (iriam
e 4 nos confibrmamos com a sua não ida, anôs constatar a E
completa impossibilidade da mesma. Procuramos alguma ou-
tra chavera que a substituásse mas, infelizmente, nossos eg
forços não foram bem sucedidos. 13 soluções dadas aos outros
dois snifim,,não serviriam vara Curitiba €, portanto, náo
havia para nós 8 possibilidade 66 6960716

Está mais do que claro gue una shlichá faz uma
srande faita pera o trabalho, mas não cremos cie se deve
exagerar o problema, nemque você se deve deixar abater po-
rissos Considere que você tem hoje na militancia a Berta,o ,
que não havia no periodo anterior e que, logo em breve, virê
também o Salomão, 2

Porisso vocês está sendo injusto comigo mesmos
Vemos aa cartas as coisas progredirem sempre, a situação.
do Sni elhorar e nao ha porque se exasperar com o acúmulo

fazer nem com a diversidade das tarefas.
Ass poucos, tudo começa a tomar formas concretas
a ver rendimento no tgabalho realizado,

0 Salomão tambêm devera vir logo. ,E¿stamos cogitan
de fazer, uma concentração curta que durara uns 6 ou 1
s no maximo e logo 8268 os madrichim voltarão a sens

( continua ),

 



 

snifim. 8628 ומ 0importantíssimo no trabalho, ainda mais,
quando temos notícias de que o Salomão aproveitou muito bem o ecur-so em Eretz,

4 Temos todos os motivos para crer que o snif Curitiba chegara em uma situação muito 008 para o proximo Kinus, ço
Quanto às déversas coisas de trabalho que você levanta nacarta, em linhas 807815, estamos de acordo contigo. Na reunião de o-

rientacáo da Hanhagá Artzit falou-se que devia-se ansiar levaros chaverim que estao integrando atualmente a mazkirut e que ainda nao es-tao profissionalizados nem no shityf, a ligargm-se e definirem-se por
estas diretrizes do movimento. Aliás isso,voce só confirma na tua cartas

É

um engano completo o teu quando você diz que se orientou para uyma Lapa com osmaapilim, Não importa insistir nisso,o que importa 86
estarmos de acordo, agora contigo, sobre a orientação a ser seguida,

Quanto ao Guert, o Erwin deve ter teescrito also à respel
to. Quanto ao Salomão, nada mats hã a fazer a não ser seguir insistin
do.

cebido uma longa cjrcular que enviamos e gostariamos de saber tua o-pinião sobre uma serie de assuntos 1 ratados.

&

muito importante o
problema da ampliação do Q9 Garin e formaçao do 7º, asgunto sobre os
quais gostariamos que moce nos desse a conhecer a situação ais em Cu=ritiba.

Sóbre todas as coisas da Hanhagá, arfano que você tenha re

a

-

Quanto à licença, nada temos a opor, desde que, realmente,
como voce diz, o trabalho não sofre prejuizos, 4 4

Verifique, entretanto, se tua saida não coincidirá com adata de regresso do 8810080 8 Curitiba, pois nesse caso seria melhorvoce antecipar um pouco. ,

Escreva-nos sempre, e receba um forte abraços,

Alei V'agshem ¿

 ADOLPHO N. CHEINFELD,
Sgan-Mazkir,

PoS+ - Informe-nos o montante de teu ordenadg na oficina,Diga ao Bucki para ele informgr qual_e o galho tzavádo Salomão. Se for quebrar, so poderá ser visto quando ele estiver aqui, sí

  


