
  

יצולחהרעונהדוחיא
HANHAGÁ ARTZIT - MSN Mimam

CAIXA POSTAL 1601
SÃO PAULO - BRASIL

São Paulo,21 de Maio de 1954.

CHAVERIM SALOMÃO E DADINHO
SHLICHUT- PORTO ALEGRE

Prezados Chaverim:

Não gosto absolutamente de começar uma carta com desculpas mas

que a correspondencia não tom sido regular e suficiente da minha parte

$ uma verdade. Mesmo assim voces estão ao par do que se passa quer atra-
e >

vos dos chaverim da Shlichut Chalutzianasu 2 ALADO.

Esta seguo para vor com vocês o assunto da Shliehut ao llorte e

adiantamento da entrada do Salomão em dachshara. Voces já devem ter visto
a garta enviada a Maskirut o aqui só quero dizer que o assunto é de muita
grande importancia e pode muits ser muito prejudicial(eu quase diria desastro
sa nao for seguidas” a risca. O Etrog e Ziche, que conhecem bem a situaçao | |
do garin so concordaram com a estadia do Yampolski nestas condiçoes. E nos naotemos outra soluçao razoavelmente bôa para Reciie. 0
Nao e de que o Salomão ou o Leao sojam os salvadores da patria, mas para o |
garin sao indispensaveis, tanto mis que agora o 62 Garin jase encontra so-
zinho na Hachshara. Espero que isto esteja tao claro para voces como o e para
nos, e que o fato de estarem em P.Jegre e mais longe dos problemas nao Ups
de uma impressao erroneo da situação,

- O Nunho nos apresentou o relato geral sobre o suíx e apenas
das dificuldados eremos que o Salomao pode partir já,

Seria muito conveniente o Salomão voltar juntó com = Sulichut
Chalutziana para nao ter de viajar sozinho. Quero dizer que, a não ser que
voces consigam um grande desconto em aviao e igualem a passagem de trem, a
viagem serameste tipo de veiculo. Ainda Muito, mas a verba da Hanhaga não
permite outra soluçao. Mesmo que o snif P.Alegre pague, no fim as saidas são
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Outro problema: Na vossa ultima carta vem um aviso que o Dadinho
vai ao Rio סמ 0de Maio. queriamos vos dizer que não sabiamos nada sobre isto

A nao ser que motivos muito importantes, fercem esta viagem, não
vemos nenhuma vantagem nela. Gostariamos muito de sabér o que leva a esta
viagem. “lem do problema da saida de Porto Alegre por uma senma(o que e muito,
prejudicial, mas provavelmente não é tragico) ha o problema de dinheiro que
nao existe.

Sem mais por ora, nosso cordial shalom
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