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Porto Alegre, 26 de Outubro de 1951,

Hanhagã Artzit
sao

Paulo

Chaverim!

Shalom!

As cousas aqui em P.Alegre com a "Lapa", tomaram
n os últimos 7 dias um aspecto verdadeiramente dramatrico, e para
que os chuverim pessam realmente comprender tódo o alcance da si-

tuação;
1-) Uma semana após a partida do Etrog,

os chaverim

do shituf já começavam a entrar numa crise profunda de valores do
Movimento, de ser ou n Eo ser, e paulatinamente um a um mestrava
claro que a situação não estava indo bem. Dos tres chaverim que se

candidataram ao Machon, somen te o Salomao Wolf era o mais firme e
o esteio do grupo. O Sergio e o Nico, inseguros came sempre, nao
permitiam o funcionamento regular de grupo, se afastando inclusive
da militancia do snif,
caminhos do Movimento,

o primeiro pelas eternas duvidas sobre os
o segundo influenciado pela histeris fami-

liar e pela Dora Maltz. Numa reunião de shituf de quinta feira ultima, apos uma serie de discussoes preliminares com cada um deles,
es cousas começaram a se firmar novamente. Todo o gfupo se voltou
pars o Mico que era o mris inconstante e disposto inclusive a se afss
tar do grupo dizendo categoricamente que nao merecia participar de

uma decisao tao seria e forte, se sentia como um covarde,
não se podendo confisr nele, etc, etc(palavras dele).

: e

com medo,

2)- Tivemos 3 reuniões seguidas , uma das quais foi

dpela Mae

do Mico que

em plans

resuniao veio busca-lo.

Tudo

foi feito par» eslarecer os probâemas ideológicos dele. Ameaçado continuamente pelos paes que ameaçaram levar o csso ao advogado e policia(ainda não se sabe oficialmente mas o pae dele esteve na casa do

Chico, dizendo em altos brados que contratou um Advogado -Dr. Pinheiro

Machado Neto, por 10.000,00 para denunciar o Movimento, ilegal, que-

brador de galhos, etc., etc. Tudo isso

acabou provocando um nervesis

mo completo em todos os ch-vsrim. Ja tompmos todas as providencias e
guardamos o 85621951 1680108100 88 sifria, secretaria administrativa
com temsrtos, etc., ja estando trabalhando ao lsdo do Unificada e com
o Dr. Seminovitch(advogr do), prra qualquercontratempo. Tudo esta sendo cuidadosamenté amparado para evitar que todo o snif viva comentan:
o que se Passa com os paes dos chaverim. Nossas reunioes e organismos
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Em suma, o grupo do shituf com tôde essa pressão se en-

contra bastante fortalecido, com excessão do
Mico que esta dando muito,
mas muito p.-ra,tras. Estemos colados nele e a nossa miaor duvida esta
sendo, se convem fazer guerra com um soldado que esta com
medo de enfren
ta-la. Nos proximos dias quando baixar a tensão
saberemos ao certo como

resolver o probelma. Estou eviterdo de se discutir o caso dele no
Shituf
para que n ão se precipitem as cousas peis todos o encaram
desconfiados.

Enviarei sos chaverim centin vos relatorios
sobre toda a situação s peçe
nao ligarem a boatos de chaverim que eventualemte escreverem,
pois a onda de nervosismo que existe pode levar a cojsas
desagradaveis.

Formamos uma comissão de machane e estamos nos prsecupando muito, apessr de tudo n a procura de locais e organiz
ação dos planos,
Ja existe a impressão em todo o snif que a machené
central sera aqui, 9
per isso

pedimos qe veces tenham calma, pois nos proximo
s días seguira
um plane completo sobre tudo. Estamos per enquant
o achando inceviniesnite
fazer
a mabhane em 4 Irmãos,

pois o lugar fica ne meio

do caminho para os
demais snifim, mas o que nós queremos e que se
sinta dentro do Ishuy que
proximamente a P.Alegre estío se realizando as mabhane
t, alem de que, se
for em 4 Irmãos (um dia inteiro de viajem de trem),
os bonim não pederao
Dasser

alguns dias em P.Alegre e não teranmtóbsentido êles

virem pars cs.
sem conhecer a cidaie e o snif. Caso for em 4 Irmãos,
inclusive sera múi”
to dificil trazer tóda turma Rara a Moatza e Kinus
aqui em P,Alegre, pois

estando no meio do caminho muitos quereráo voltar direto, alem
dr despeza.
Estamos
achando que vale a pena gestar um peuco
mais,

tentar

consegu

ir
alimentos com os colono de 4 Irmaos, mas fazer a machsne
sob todos os
angules aqui perto de P.Alegre. Em todo caso quereme
s que veçes ja vao
se acostumando que a Mabhane sera mesmo aqi e creio
que sera mesmo preciso se fazer tudo para levar a todos os snifim o clima de
chalutsint
que estamos tendo em P.Ãlegre para que todos se esforce
m,no sentido de
trazer o maior numepo possivel de chanichim pera xankx
ca. Aguardem em
Bodo caso detalhes maiores a respeito,

. Soube qe voltou um tsl do Laks de Bror-Chail. É urgen-

te
a informaçao fe voces a respeito, pois ja andam comentando
isso aqi
e nao sei o que responder..

0

0%

Ébem provavel, se as copsas plorarem, sairem

os
a rua com u m man ifesto(bem sstudado em pe tugues
) e um em idish, além
de nos esrvirmos
do radio,

;

etc,

O problema do mais uma fórga aqui em P.Alegre, torno

a repetir esta sendo mujtissimo necessaria. Estamos todos amparan
do e.
grupo do shituf e nao da para cuidar de múitas outras c ousas. Hesmo
não
sendo bachura, não importa, mas tentem descobrir alguem. Nao
posso suge- rir nomes, não ds. Assim que acalmar a crise de "Lapa", vou me
atirar ao
proselitismo, pois na carta antetior ja vos falei que ha toda
uma shich
va de maaapilim a ser construida, e temos de fazer pres elitismo em boa
escala antes das machanet. Espero urgentemente resposta s respeit
o.

Um grande abrace.
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