
,

São Paulo, 26 de outubro de 1951.

ho chaver
Paulo Frenkel

Maskir do snif

Belo Horizonte

Prozado chaver:

: Enviamos anexo o Dever do grupo alef, que deverá ser desenvolvido

no snif. Cremos queo chaver Ema, quando de sua shlichut no snif, orientou-lhe 80-

tre a maneira de fazê-lo, Sugerimos que se crie um grupo de estudos que, por um

sistoma de rodízio, entre os chaverim, dosenvolvera as diversas sichot. 4 sua pre-

pazação deve ser o mais bem feita possivel, mesmo que para tal haja necess idade de

se dispor de um tempo longo e de um esforço grande. O tema não deve sor preparado

apenas pelo chaver que dara a sic! mas tarbóm por mais ou dois chaverim que deve-

rão fazer trabalhos eritos, e dada por todos, para quo, com o conhecimento ge

ral do assunto, haja debates e discussoe Os trabalhos escritos deve0 ser afixa

dos no ifon kir do smif, Lembre-se que um dos males que atinge o snií é uma falta

ão consistência ideológica do sous chaverim, inclusivo os da dirig êmcias Tudo por-

tanto deve- sex feito para sanar esto mal.

Outro assunto que se bem que legaluente doveria sor tratado por carta

oficial A maskirut, abordaremos mesta carta, 9 a ligação entro ,o snif e a central do

movimentos Embora Belo Horizonte sejaum snif pequeno, tem ate hoje; merecido por

parto da Hanhagá, a mosma atenção que É dispensada aos outros sniíime Tanto no que

concerne a programas, publicações, informações, eLc., como a shiichim, procuramos

seúpre, àmedida. das possibilidades, resolvor as dificuldades comque q snif trepe-

ga. So nao há um sheliach atualmento em Bolo Horizonte, porque 120 tomos, no momen=

to, quem enkiar. Assim que nos for possivol, enviaremos elgúén. Amiretanto, vocês

parces que se esqueceram da que existo uma Central, pois do contrário náo se justifi

ca a completa ausência de relatórios do snif. Vosê, amo maskir do snif, 8 zolat

para que não se perca 0 contacto do snif com a Hanhaga, pois so tal se der, nunca po

dexemos fazex nada por vocês, umavez que não conhecemos as suas neceessidades.

Para uma planificação. de shlichut para a epoca des machanot, zostariía-

mos que nos respondesse, com urgênciaà, algumas questõos:

1- quantos chaverim thofim podorá o snif conseguir para uma machané local (de oe a

10 dias) ?
há possibilidade de se conseguir um local para esta haflagã longa ou machané,

caso ela se realizo?

quantos solslim e bonim poderá snif conseguir para irem à machané em Petrópo=
lis, que sora em conjunto com o suif Rio ?

quantos ovdim o snif podera enviar a machanó ceniral de ovaim-maghshimita, a ser

realizada zum, dostes dois locais: Petropolis (Beit Hamadrich) ou Ki=

butz Hachshará. 



 

 
Todos estes dados são necessários para planificação de shlichut para

todos os snifim. Pedimos que nos responda imediatamente.
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Sem mais por ora, enviamo-lhes nossas suadações chalutzianas

Alei V”aghshem
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