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A
> Maskirut do
Snif Porto Alegre

Prezados chaverim:

a. ו En resposta às vossas cartas dos dias 8, 15 e 24 de dezembro, temos a comuni-
-lhes o seguinte: .

Shlichut: já há muito que a Hanhagá tem tido notícias de divergências entre o
sheliách Idel e os chaverim do snif; enquanto estas divergências se limitaram ao terreno
pessoal, nós nada temôs a ver com o assunto. Em questão de orientação, porém, a Hanhagá
possuiu e possue plena confiança no chaver Idel Zitmen, e segundo relatórios pp ele pres
tados:a nés, na sua shlichut ele seguiu estritamente a linha programática que o movimento
em seus últimos kinussim elaborou. Por isso mesmo foi bastante acertada a atitude do re-
ferido chaver de "não ter considerado por princípio a decisao da maskirut" pois esta não
tinha direito, nas circunstâncias havidas, de tomar decisões como esta, pedindo um novo
sheligch, pois o Idel desenvolveu seu trabalho da melhor forma possivel.

| A sua substituição pelo chaver Sigue foi motivadapelo seu preóário estade de
saude; gue determinou a necessidade de sua volta imediata, nao fosse por isto, teria o cha
ver Idel continuado a sua shlichut, como a Hanhagá o havia decidido, de acoxdo com o rela=
tório positivo do chaver Bariach, quando de sua visita a este snif, em relaçao ao trabalho
do então sheliach /

; Campanha: o chaver Idel Zitman, prestou contas à Hanhagá da quantia de ........
Cr.$ 11.560,00, Bestanão portanto Cr.$ 5.000,00, que esperamos logo ter em mãos. Quanto

' ao destino deste finheito, dêcidiu a Hanhagá considerá-lo como parte do Kexen da Hachshará
: Shlichut, e cle será descontado das quotas do snif (a parte que faltava para completar a
¿ 00 e a de 1951-52). AOS

. Quanto às despesas do chaver Idel (Cr.$ 4.000,00) commicouenos ole de que esta
dívida já foi paga ao garin com dinheiro da companha de Hachshará e Shlichut anterior.

Isac Berguer: quanto a este chaver, a Hanhagá não pode tomar nenhuma decisão,
(por impossibilidade de realizar uma reuniao regular). Aconselhamos aos chaverim que contá
nuem a manter contato com o referido chaver, sem integra-lo definitivamente no garini E

Programas: infelizmente nao conseguimos aprontar os programas em tempo para
" vossas machanot. Enviamos hoje o de bonim; quantoao de ovdim, temos apenas o da Machané
Central, que os ovdim do snif receberao em Petrópolis. E necessário, portanto, que vocês
elaborem um próprio, atendendo às necessidades específicas do snif. Esperamos que tenham
bom êxito nas machanot e que muitos chaverim venham a Machan$ Central de Petrópolis.

Sendo só o que se nos oferece, queiram aceitar nosso chalutziano

Alei V”aghshem
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