
 

São Paulo, 29 de março de 1958,

ג
Maskirut Hasnif

Assunto: Peulá do Garin- Shlichut- Bernadinho

Chaverim Shalom,

A peulá do garin deverá começar em Pôrto Alegre no dia 6, domin-
go e se prolongará até o dia 13.

Em reunido do Garin foi decidido o envio do chaver Gerson (Pei-
xinho) no dia 31 como vanguarda. Deverá éle ajudar o snif nos trabalhos gerais
do mesmo, assim como ajudar na venda e distribuigáo do vinho. Todavia tem 8le
alguns problemas de saúde e apreveitará perte desse tempo para resolve-los.

Participarão da peulá os chaverim Ioshe e Fani. Sugerimos que o
chaver Ioshe seja usado na resolução do problema do Moadon. Eles estarão aí
sômente no dia 7 pela manhã, devido à alguns problemas pessoais.

Quanto a planificaçao da Peuláaqui em São Paulo, foi ela essen-
cialmente financeira participando os chaverim de algumas peulot do snif como:
reuniões de kvutzot, chugim, uma artzaá sôbre"Sionismo nos Dias de Hoje"dada
por êles, também fizeram um oneg-shabat.

Shlichut Chulinho- Foi comunicada ao Snif sua suspensão e fizemos propostas
aée se basearam em possibilidades da Hanhagá Artzit aquí e não na situação
daí. Não huuve rásposta. Depois, à base de cartas particulares ficamos conhe-

cendo alguns problemas relacionados com o Moadon. Tentamos então revêr a ques-
tão e mandar uma Shlichut. Não houve novamente possibilidades. Voltamos então,
à proposta anterior ou seja a ida do chaver Zicio depois da 8116 do garin.

Todavia, é impossivel à Hanhagá Artzit funcionar sem informações. Porisso que-
remos que fique claro, que sômente conhenendo o máximo dos problemas podemos

tentar resolvê-lo e pedimos que nos escrevam minuciosamente sôbre o andamento
do mesmo.

Bernardinho- Voltou ontem o chaver Bernardinho. Deverá êle ficar aqui até o
dia 31 para uma reuniao com a Maskirut Peilá, e depois seguirá para Pôrto Ale-
gre.

Alei V'hagshem

P./ Hanhagá Artgit

P.S. Os chaverim receberam a planificação financeira dessa shlichut. A passagem

de volta dos chaverim é paga pelo Snif. Sendo os resultados financeiros satisfa-
tórios, propomos que o Snif dextine uma parte domesmo ao Garin aliá. 


