
 

   
São Paulo, 1º de junho de 1953.

Para
Sônia = shelicháa
Belo Horizonte

Cara chaverá

Queremos nesta tratar do seguintef

KeKeLe: soubemos que o Hashomer Hatzair está tentanto tomar o lugar
que ate agora era ocupado por um chaver nossos. É preciso que isto não suceda
não somente pelo emprego em sí, mas principalmente pela importancia política
do lugar. Não estamos exatamente informados do caso, mas parece-nos certo
conservar o lugar».

Soubemos de que a Wizo quer fazer uma campanha de puupas para nós.
o conseguir que elas nos deêm o dinheiro, porque nós poderemos aplica-lo
“Y outras coisas de maior necessidade. Veja se é possivel fazé-las perceber

ésto, senão aceite a roupa mesmo, Mas é melhor o dinhbitos

A mesma coisa no referente à campanha deremédios que um senhor daí

pretende fazer.

Quanto ao filme, há o seguinte: o filme não está conosco, mas nós
o enviaremos a tempo, para o dia 11, pois segundos soubemos, é neste dia que
se realizará a messibás. Gostaríamos de saber se não fot possivel o envio des
te filme, se serve algum outro, pobre Israel. Telegrafe-nos a respeitos

A Passagem é só de ida. Retire da campanha o dinhbtto necesséio
para a sua voltas

Sobre o endereço do Idel, nós ainda não recebemos nenhuma notícia
dele. Mas parece que, enviando as cartas para a Unificado ou 0 K.K.L. de Re
cife, as cartas lhe chegarão às mãos. De qualquer forma, quando nós tivermos
o seu endereço, lhe avisaremos

Recebemos um telegrama em que pede fotografias do kibutze Não sa-
bemos se se trata das velhas fogografias do kibutz ou se as tiradas recente-
0, durante a festa de shavubt. De qualquer forma, enviamo-lhes as ve-
inas e as outras seguem breves

Sem mais por ora, esperando notÉtáas suas, nosso chalutziano

Alei v'Aghshem

aga Artzitכ  
 


