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Shlichut om B. Horizonte

a/e Tzipora Shapiro São Paulo, 29 de Abril de 1954.

Prezada chavorá:

Se nos demoramos em mandar o material que você pediu, foi porqué

dos programas definitivos ainda não havia nada pronto. Como é impossivel esperar

mais, somos obrigados a lhe enviar o material que temos na Hanagá , para que

você aproveito como possa. O programa da Machanó de Maapilim também $ outra

dificuldade, pois está sendo usado na confecção de um iton; em todo o caso,

mandamos-lhe uma ou duas sichot que consoguimos separar.

Quanto a seu jrabalho no snif: recebemos seus relatórios, e pelo

que deles podemos depreender, o trabalho está sendo bem orientado. É preciso

solidificar a dirigóncia rocóm eleita, dar-lhes pricipalmente conteúdo ideoló-

gico e responsabilidades no trabalho; propará-los como grupo e individualmente

e torná-los concientes de quo fazem farte de um movimento nacional o mundial.

Fazor na medida do possivel com que compartithem, atravós do você, dos proble-

mas que o movimento vive hoje. Sabemos que o sentido de militância para um mif |

como ôste é muito diforente que nos snifim maiores. Daí a necessidade de con- PY

quistá-los individualmente, ideológica e espiritualmente, como colaboradoros

seus, e dar-lhes responsabilidades tais que num próximo futuro teâhsm a devida

ascondôncia sôbre o snif, e se tornom de fato sua dirigência (como o 06110 0 4
Soubemos que o snif está comegamdo a se ampliar nas shichavot mo-
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nores. É a grande oportunidade de tornar o movimento mais conhecido no seio do

ishuv, que praticamente ignora nossos valores e nossa existência. Através do

trabalho de família em família 6 possível não só demonstrar que o snif conti-

nua a viver, como principalmente mostrar que carrggamos valores indispensáveis

à formação da juventudo judaica. Precisamos do apoio do ishuy, e o snif Belo

Horizonte isolou-se demasiado dêle nestes ultimos tempos.

Gostaríamos de saber o. que você está pensando pessoalmente quanto

ao tórmigo de sua shlichut. Uuvimos notícias esparsas e contraditórias por aí,

8 queríamos saber oficialmente qual sua opinião.

Esperando brevemente sua resposta, deixamos-lhe chalutzianamente

Alei Vehagshem

 

João Drueier- Zgan Maskir
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