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SÃO PAULO- BRASIL

São Paulo,24 de Abril de 1954 +

Vaadat Hatnuá

Bror Chail

Prozados chaverim:

Queremos atravóz desta tratar com vocês sobre diversos problemas

como seguem: q

a) Tramites com shlichim--Estamos completamente no ar sobre o que está se passan-

do quanto à procura e escolha de shlichim para o movimento. U quo temos recebido

são noticias não oficiais ou breves notas nas publicações da Hanhagá “lioná, e na

da mais além disso. É absurdo que nós, os diretamente intoressados, sejamos os

ultimos a saber gue de qualquer idéia a respeito, e assim mesmo por"acidente".

Sabemos que as dificuldades na escolha de chavorim que se enquadrem om nossos

eritórios são grandes, assim como são inúmeros os problemas relativos à dispensi-

dade desses chaverim de seu mechek, instituições , etc. No entanto cremos que de-

vemos ser imformados dos trâmites que se efetuam, bem como sobre os clementos in-

dicados , de uma maneira oficial (mesmo que nada seja definitivo), afim de que

no minimo possamos acompanhar os trabalhos, e ter alguma perspectivas.

b) Sheliach para a Argentina: No contatbo que teve o chaver Markin Tuder com os

chaverim argentinos , por ocasião da Peguisha Suã Americana, soube que esiaxa se

estava tramitando em Eretz quanto a vinda para a Argentina de um Sheliach chamado

Bitman . Pelas imformações que tivemos sobre ele constatamos que ele seria, neste

momento mais do que nunca, o individuo menos indicado para realizar tal tarefa,

m primeiro lugar, porque gle não preonchoms os critórios minimos para a escolh:

de shlichim de maneira satisfatórias Em segundo lugar, porque está começando a

surgir no movimento argentino un espirito nogativo em rolação a shlichim, atitudo

esta bastante justificativa pelo mau trabalho que efotuam os shlichim que lá estão

atualmente . O movimento argentino pmusaxkaja precisa hoje , de um bom Sheliach,e

cromos que neste momento o chaver. Bitman $ o menos indicado, de acordo com as im-

- A
formações que sobre ele temos.

Assim sendo, queremos podir a vocês que entrem em contacto com esse

028782 , afim FERAPENSA
טו jo29 namoeba gostaríamos 


