
S. Paulo, 8 de março de 1953.
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é . , O que seria sua vida em Se Paulo, ben

como ter delineadas as possibilidades de garautir o snif Belo Horizonte por meio
de schlichíiiot pormanentes, a ponto de poder-se pensar em sua saida, sem gravas
consequencias para este setor do movimantos

Estas quasi quinze dias que nos separam da volta da máchano ocupamo-nos concen-
trados na planificaçad'do reinicio dos trabalhos em S. Paulo, do movimento 28810-
nal e da Hanaga Artzite Foram, couó voce pode comprender, dias durobx, cheios do

problemas e dificuldades a superar. Estamos ultrapassando-os, lentamente , mas
duma forma solida, marchando para a feente ; dentro de mais alg

espero que q movimento todo se lance na grande tarefa de proselitismo, e que in-
ternamenta tudo comece a desenvolver-se intensamente, desde o funcionamento dos

diversos orgaos as atividades educativas e ideologicas.

zuns poucos dias

Nestas enndigoss, apezar de toda minha vontade e da urgencia natural que comprendo

voce deve estar sentindo, nao foi possivel ver, em carater definitivo, como resol-

ver os uiti problemas decorrentes de sua situaçad. Contudo , aproveito a ida da

Ana para enviar-lhe esta afim de po-lo ao par de todos os assuntos +

Primeiro no referente ao snif Belo Horizonte ; 2
Levando em conta a conversaque mantivemos no Rio, a Hanaga “indicou para schlicha
em Belo, Horizonte a chavera do Kibutz Haschara Ein Dorot , Ana Tubenschlag . Esta

chavera devora iniciar seus trabalhos 25088 dias, devendo terminar sua
tarefa na primeira quinzena de abril . Rdxm A chavorá e especiálmente capacitada

para trabalhos educativos, tendo neste setor uma valiosa experiencia ; trabalhou
na direçao e orientaçao do antigo snif Niteroi ( hoje ligado ao Rio de Janeiro ) e
posteriormente no proprio snif Rio , tendo recentemente, em schlichut nacional, diz

rigido a maçhane do snif Curitiba, com otimos resultados e Alem disto sua qualida-

de de chavera de haschara, em vespera mesmo da alia,a coloca numa posiçao muito

positiva para atuar seja no snif, seja perante 0 ischuy - O que parece-me muito

importante para voces hoje. Exatamente devido à sua alia a schlichut esta limi-
tada no tempo ; creio porem que o sera suficiente para influir duma forma impor-
tante , de consequencias que espero valiosas. Apos a yolta dela a Hanaga “de-
vera enviar um outro scheliach ; infelizmente ainda nao podemos adiantar quempode-
ra ir.

No referente a voceem S. Paulo ;
O shituf ainda naó entrou em atuaçao normal e nad se sólucionou por ora o pro-
blema de um bom lugar para voce habitar - casa e comida. Um emprego renumerado é -

relativamento facil se obter; restaria estudarmos, in loco, as vantagens e o tipo.
Por outro lado, as perspectivas escolares tornaram-se, pelo adiantado do tempo, mais
restritas, se bem que um aprendizado profissional, diretamente em locais de trabalho
ou em pequenos cursos possa se fazer . Sua ligaçao e atuaçao no snif continuam cla-
ras ; ligar-se a uma kvutza de maapilim, estudar e ativizar déntro dela e no ken,
aprender e evoluir, em pemsamento, experiencia e conhecimento. Tenho falado com os
chaverim a reppeito de sua vinda, mas , como ainda nad houve reuniad do shituf, nad
o levantei oficialmente , A opiniao dos chaverim com quem tenho falado é semelhan-
te a minha, que voce ja conheces

Existem muitas dificúldades ainda por superar, mas acredito firmemente que voce
deveria vir para ca . O snif teremos que garanti-lo de qualquer forma, porque 6
inutil pensar que voce, sozinho coma saida do Isaac e Aron para a Hagschama “Atzmi
possa arcar com o peso todo ; e verdade que seriá de grande valor para qual- :
quer scheliach que enviarmos 0 poder contar consigo . Apezar disto seria preferi-
vel sua vinda, deixando a schlichut a responsabilidade o a tarefa de formar novos
quadros, dentro da relatividade do possivel em Belo Horizonte . é claro + 88 ques-
toês em S. Paulo em pouco tempo poderemos arranjar, 



Eu lhe propovia o seguinte ; veja com a Ana os trabalhos que voce ainda teria
que fazer , procurando livrar-se o mais rapido possivel. Prepare-seé escreva,

com o maximo de brevidade,relatando a situaçao sua e a sua opiniao ss
diversos fatosaqui ralatadose Imediatamente apos recober sua carta eu lhe rosas
ponderei, assentaudo entao, em caráter final o que for devido, de conformidade
com o que a sua carta apresentar.
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