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Paulo , 19 de Margo de 1958

P. Alegre
Chaverim
Recebemos

vossa

Shalom
carta de 12 de juikm março em que nes

comunicam a eleição da nova maskirut. O período que se inicia é um
periodo bastante dificjl e levar adiante o que resolvemos no kinus é
a tarefa fundamental. stamos certos de que essa maskirut está plew

-namente á altura da r8sponsabilidade que a ela se impós.
Vinho_ — Recebemos o vosso telegrama e o encaminhamos á hachshará.
Houve um engano no despacho da fábrica e os chaverim séceberam 0 ץ1-nho destinado a Curitiba. Enviaremos o restante.
Aliá M. Nudelman - Regebemos o vosso telegrama . כמכ
Nao fomos procurados por essa pessoa aqui e na falta de seu endereço
estamos ainda esperando que ela nos procure,quando então começaremos
& cuidar do caso,

Peulê do Garin -— A peulá do garin em P.A. será entre os dias 6 e
13. Participarao dela, alem dos chaverim de P.h. Chico, Peixe, Clara,
Nelson e Ruth, talvez o chaver Jony cuja participação está dependen-do da resolução de alguns problemas e mais 2 chaverim 68 8.2., pos-sivelmente Isaias 6 8828.38 participação está ainda depen=
-dendo do garin, que terá de indicar os nomes e até sabado, cremos
que poderemos responder detalhadamente.

Cabe ao snif organizar toda a peulá do garin aí ou seja,ou
campanha financeira no ishuv, ou no interior, ou venda de convites
para o 3º Seider ou venda do livro O Despertar do Estado. Isso de
acordo com a situação aí e as possibilidades. Tentamos preparar algu-mas coisas que os chaverim pudessem levar prontas para o trabalho
intermo da shlichut no snif. Pelas condiçoes da Hachshará isso não
pode ser feito, com a venda de vinho e entrada de novos chaverim.
Todavia o que for preparado aqui em S. P. pode ser levado para aí.
Isto é: Participaçad de chaverim na Maqueiléá e outras partes do
Seider,(cles participarão dos ensaios de S.P,. quando aqui estiverem)
A peulé das kvutzot que será acerca de 10 Anos de Hachshará para as
shichavot menores. Um debate com bonim e maapilim que ainda não se
sabebem do assunto mas que poderá ser o mesmo 86 e aqui. À partici-pação na noite cultural de Peissach que a machlaká está preparando

e cujomaterial, se não for antes, será levado pelo garin, E sobre
Religião e Tradição . Afora isso o garin poderá preparar aí o Oneg
Shabat .
Quanto a material de  יוisso é tambem incumbencia do snif,

como o resto da peulá . À passagem dos chaverim de P,A. 6 paga pela

hachshará ,uma vez que estão de chofesh aliá.A passagem dos chaverim
de S.P. na ida, pode ser paga pela H.A., com os resultados de uma

á
pequena peulá financeira que êles farão no Paraná. O snif se encarregar
da volta, com os resultados da peulé.
peulá, por prinParticipagáo financeira do garin nos lucros da
fato muito bons,
cipio não existe (entretanto se os resultados forem de
o garin, dos
propomos que os chaverim destinem uma parte a combinar com
lucros da peulé.
Sôbre este assunto escreveremos mais no fim da semana,
suspendê-lo.
Shlichut Chulinho- Alguns problemas surgiram e achamos melhor
Ph. Entretanto
Propomos que após a aliá do garin vá o chaver 210108
sheliach entao
se a situação estiver muito grave e exigir urgentemente o
estudaremos outra solução. Estamos esperando informação do Snif.
iniciar a venda do
Livro de Ben Gurion-Despertar de Um Estado: Resolvemos
a Magbit e uma
mesmo em abril, levando em consideragao que em maio começa
ar as faisério de festividades do 10º Aniversário. Mandaremos confeccion

mais instruções.
xase dentro de alguns dias elas seguem junto mandaremos

garin aliá para
Propomos que kmxaigw os chaverim aproveitem a estada do
esse trabalho,

Sem mais por ora, nos despedimos com um cordial

Alei V'hagshem
p+/ Hanhagã Artzit

