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S.Paulo, 28 de Marco de 1955.

Sheliach em B+Horizonte.
ZINHO»

Zinho.-$

a, Recebemos e foram-nos transferidas as tuas cartas e reca
dos sobre 8 81808080 6ם Belo Horizonte e, na medida em que nos
for possivel te ausiliar vamos procurar faze-lo.

. Pelo que pudemos perceber, os horizontes em Belo Horizon
tekm não são demasiado belos, mas a experiencia tem-nos demostra
do que todos os inicios de trabalho, principalmente nos Snifim
menores, tem sido dificeise confusas, sa

¿ claro que falta a xesses Snifim a consisténcia ideolo-
gica e a cristalização de um grupo de chaverim mais velhos, existente nos outros mim, que domine bem as coisas e que não sofremabalos na continuidade de trabalho, em virtude de sua interrupção
para machanot eatividades centrais e reeestruturacao de iniciode periodo. Aliãs, mesmoem snifim maiores acontecem coisas seme-
lhantes, em que & necessário recatar e refalar com chaverim nosinicios de trabalho, 5

Não hã; entretanto, porque encarar as coisas com pessi-
mismo, É necessário trabalhar com inteligencia neste início de pe
riodo, solidificar as coisas para,que tudo possa transcorrer bemdurante o periodo e dar as necessárias estruturas ao snif.

Porisso, consideramos muito egrreto o trabalho individualfeito com os chaverim e cremos que será possivel constituir a Mazakirut, mesmo com os chaverim que agora se esquivam,
, Não haporque fazerasseifot de "limpeza! no snif e tuagyishã em relação a isso estã correta. Quanto ao Nelson Shor nadaha de positivo ainda aqui em S.Paulo, e ele em BeHorizonte deveter um cargo pouco importante na Mazkirut oQ, se existirem outroschaverim que possam entrar, deve ser adido a Mazkiryte O mesmo emrelaçao ao Jaime Katz, Isto poderá garantir a existencia de um novo grupo na Mazkirut e manter ligados ao trabalho os dois chaverim,Todos os problemas que voce enymera podem ser vencidos comtrabalho e com múita insistencia e está claro, que se sãg estesos chaverim existentes em BeHorizonte, com eles é Necessário for=mar a Mazkirut, o grupo de madrichim e o grupo Alef( ou algo queo substitua como forma de trabalho ideológico intenso ),

( continua ),

 



 

 

 

( continuação). \
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Quanto ao sheliach ainda não po: mos, chegar à nenhu-

ma conclusao e depidecidiremos, em : , 0 assunto hoje, ou
amanhag. Tel apfcnos assim que for resolvidos Quanto a pas
sagem de aviao, 180 sepreocupe, ainda & cedo»

  

 

Receba um forte abraço,

Alei V8asshem 1

 ADOLPHO CHEINFELD,
Ses1
*g82.0=NaSskKlrT.

P.Sy¿- Com respeito ao assunto Nelson Shox
aqui em S.Paulo, e O sheliach novo levara todas as informações
sobre O assunto, Wmtodo o caso, para este periodo parece es-
tar fora de gogitações, qualquer solução satisfatórias

estamos tramitando


