
 

São Paulo, 25 de março de 1952.

BH/g

À
Máskirut do
Snif Belo Horizonte

Prezados chaverim:

3 Era já nossa intenção escrever-lhes hã algum tempo, porém dita
culdades tecnicas impediram-nos de fazê-lo.

Recebemos vossa carta 68 27/2A qual passamos a responder
: Tendo voltado de sua shlichut curta em 0 Horizonte, o Chavey

Markin relatou-nos a situação dificil em que o snif se encontrava, da
qual um dos reflexos era o nº de chaverim que o snif enviou à machané
central de ovdim-maghshimim. Disse-nos também que havia deixado claro
que era imprescindivelque o snif enviasse o seu delegado à moatza, la-
rio Wisemberg, ou alguem outro que'o sbbstituisse. Se os chaverim se
lembram, esta era a epoca do início da machané central, em que,as' shicha
vob maiores, e portanto toda a dirigência do movimento (Hanhagã e maski
ruiot) se concentrava no Beit Hamadrich al shem Berl Katznelson. Prati
camente o contacto da Hanhaga com os snifim foi interrompido, uma vez
que havia uma realização central. 2

4 Ja no 1% dia da moatzá, chegou a nós o telegramma "urgente" que
inpensadamente, os chaverim enviaram a São Paulo. Extranhamos então 2
coisas! a falta de percepçãode que a correspondência deveria, ser envia:
da ao snif Rio, snif mais proximo do Beit Hamsdrich, 6 0 que e mais gra

de Ve, o grau de importância que os chaverim atribuem 8088 congressos
De forma alguma deveriam os chaverim subordinar a sua presença à confec
ção de relatórios, poisconhecedores do snif quesão os delegados, em ú
timo caso, poderiam ?886-10 oralmente, pois não & o relatório apenas que
nos importava, mas muito mais a vossapresença, Não queremos desta fo
ma censura-los, pois se censura cabe & quanto ao tom desréspeitoso de
vossa carta, mais sim orignta-los quanto à conduta futura. -

Fensavamos ter ja ficado claro ao snif, o lugar que ele ocupa
dentro do movimento nacional, isto e, o de um snif como qualquer outro
nas nossas planificações de trabalho, e que, assim como todos os outros6 recebe shlichut na medida das possibilidades, orientação na medida das
necessidades, programas, publicações e informações, 028008 01820 8 que
o problema de sede estã completamente fora de nossas Possibilidades de =resolver, uma vez que tantas dezenas Pa etros nos impedem de sair
a procura de uma. Apesar detudo, pelo teor da carta psrece=nos não
estar tudo tão claro para vocês, a
0 A Hanhaga costuma dar seus 2618002108 66 6 em,6 meses, por pea”
sido dos congressos nacionais, f compreensivel para nos que os chaverim
peçam de nos esclarecimentos, pois por não participarem das realizações 



nacionais, um pouco longe se encontram da situação do movimento, do
que foi este periodo passado e o que será este proximo futuro para
o movimento nacional. Então, questão por questão, esclareceremos os
chaverim do que se passou e do que se passas. nie

7 As cartas que vocês nos enviam, apesar de expressas, não for
rem por nós recebidas. Não era em vão que, em cada carta que lhes en
viavamos, pediamos relatórios do snif. Não recebemos inclusive a car
ta em que vocês pedem um sheliach que nãoo Markin, e se enviamos este
chaver foi porque o julsemos um dos maiscapazes de nosso quadro de
shlichim e porque o chaver há desempenhou um excelente trabalho no
snif, e inleusive gajue não pn unânime a opinião de que o chaver

não 3 "benquisto" e que não devesse ser ele,
As vevistasag foram dla enviadas, ao mesmo tempo que o fo

ram para os demais snifim, Foram enviados pela componhia
, Com O seguintes subscrito: Markin Tuder

a/c Berta Fucks
Av. Amazonas, 1899

Jerá conveniente procurarem na companhia, e se não encontrarem, avisar|
nos que reenvia-las-emoss.

Se quizerem saber porquenão enviamos até agora, não só cartas
mas tanibém as resolições da moatzã e os programas ¡a confeccionados,
tambêm poderemos dizemlhes. É o mesmo motivo porque não os enviamos
aos outros snifim: não temos dinheiro siquer para comprar selos. Além
disso, até hã poyco estávamos super"atarefados de trabalho, com a rea
lização da moatzã latino-americana e ainda hoje ,o problema financeiro
toma grande parte de nossa preocupação.

Acreditamos que não devemos continuar encarando-nos como 2

organizações diferentes, Belo Horizonte e Hanhagá, pois em' verdade não
o somos, e sim como dois organismos de um mesmo corpro, pelo qual deve
mos lutar, para ser fortalecimento, o Dror.

Alei V'aghshem

 

Paul Singer = liaskir Rashi 


