
MPRיצולחהרעונה
HANHAGÁהגהנה ARTZIT - PPS0

CAIXA POSTAL 1601

SÃO PAULO - BRASIL
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Shliehut om B. Horizonteג
a/e de PZIPORA SZAPIRO

Prezada Chavora:

,r 8 blema lamentavel-Tem esta por finalidade tratar com você de um pro > ְּ
mento conduzido pelo Snif 2, Horizonte, 0 ו 08

ue você transmita nossas razões a Maskirut do ya 1ba1 :
aa a mesma incompreensão quanto aos méritos da Shlichut om relação as tarefas

do movimento.
>O“ Notamos quo na carta de 22/5 da Maskirut a Hanhaga argumenta-se dedra 1 1 das provas parciais, e

que a vinda da shlichut chalutziana coincidiria com a epocada 9 e, ÍDa cs erim do snif, questao, em usadanPOSRELoRItTAS fortetigigação doscheverindosn530005 em que foi dividida a shlienmodo que o trabalho fosss feito an
shlichut partiu a 14de maio e foi at:ó 12 deJunho,
rciais, Bo não esta-mos enganados, começam somente n

Em segundo lugar, queremos deixar elaro que a shilchut chalutzianaé um dos meios mais sérios do concentração o ativisagao, principalmente importantepelo conteúdo de movimento que ela traz a um snif, e especialmento fundamental quan-do so trata de um snif na situaçao específica do Suif Belo Horizonte, Não comproen-demos como os chaverim puderam deixar escapar tao grande oportunidado de modificar o
status atual de inércia do Snif. Em todos os outros snifim Por onde passou a shlichulela se caracterisou por este grande mérito: o_de concentrar os chaverim em torno desi, o de trazor uma vitalidade O uma ativisação que em períodos normais e bem menor,o de transformar totalmente º aspecto do trabalho, e isto especialmente nos snifimGDoros.
9 quanto ao problema do sustento, este seria o mis facil de se resol0. Lamentamos somente que q tolegrama anterior a esta carta (2245) tenha sido tão|pouco explícito, e de que a carta tenha Vindo tao tarde, pois senão teríamos mandado |a shlichut apezar de tudo. 6 sais

Pedimos que você transmita estas opinioes & maskirut do Snif, paraque em futuras ocasiões os chavorim saibam 88 orientar melhor e prevor com maior re-alidade os benefícios da SANichut Chalutziana,
Aprovei tamos a presente para podir-Ahe informes sóbro o chaverArão Kandlik. Nas duas 00881008 9 estovo em Sao Paulo, furtou-se seguidamente aencontros com chaverim da Hanhagã. Estamos pensando em mandar-lhe uma carta oficial,mas antes disso queríamos saber qual sua situaçao Perante Hachshar:á e saber qual suBEEXSÁLUNTAR sou trabalho no Snif. Você deve falar com ele e em seguida escrover=no >a respoito. Esperamos também em breve um relatório seu sobre a situação do trabalho

no 3nif, Sem mais por ora, acóite nosso cordial e chalutziano

Aoi Vlagshem

Jchud Kancar Kaatar 


