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São Paulo, 10 de maio de 1958.
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Madrichim no
1
Machon

Chaverim Shalom

Nosso contacto temsido dos mais irregulares, para-neo-dizer 0

maisfriopossível. Sabemos bem que numa carta é impessivel convencer em

todo caso, saibam os chaverim que isso prejudica tremendamente o movimen-

to e tira em muito as possibilidades de ehaverim acompanharem-moYseu de-

senvolvimento diário, refletindo isso no trabalho futuro vosso.

Ee uma carta que os chaverim mendaran”car a aliás que não

dizia muito, não recebemos nenhuma noticia dos chaverim,*afora um relató-

rio que deram à Vaadat Hathuá, relatório que demonstrou uma falta de cui-

dade e visao por parte de vocês ( também para não dizer falta de conheci-

mento do movimento ).
Estamos interessados em mk saber tudo a cerca de vocês, a 708-

sa situação como grupo, individualmente, a kvutáa“do Ichud no Machon, 0p

contacto com a Hanhagá Elioná e Vaadat Hatnuá, vossa apreciação acexea do

curso e finalmente vossa opiniaa sôbre o que está acontecendo no país. Gos=

tariamos de receber vossa apreciação pessoal sôbre as comemorações do Chag

Heassor e eventualmente material outro para o Jornal “"DROR", que começa a

ter uma estabilidade relativas
Temos enviado todo material que temos editado, apezar de que

alguns enviamos por via maritima poism o seu porte * muito caro. Se os

chaverim tiverem em mãos algum material que julgam útil ao movimento, pedi-

mos que nos mandem.

Sôbre noticias em geral do movimento dentro de mais algum tempo

os chaverim poderão tê-las pessoalmente com o garin. O garin saiu daqui no
dia 28, farão um tiul de quase um mêsa na Europa. Todawia Eliza não fará o

tiul, putenduxekegar devendo chegar aí pelo dia 17 ou 18,

Passou o movimento por todo o período de festas em que se gsm

comemorou o Iom Haatzmaut e isso juntoacom Pessach, monopolizou como em to-
dos os anos o trabalho nos snifim. dum med:

Agora entramos num período de algum trabalho interno, mas já
iniciamos os preparativos para o mês de julho em que pretendemos realizar

messibot externas nos principais snifim, :

Em S. Paulo, estamos pensando numa ב Hahachshará,

quando se inaugurará uma série de melhoramentos na-hachshará. Começou-se
já a construir o novo lul, com capacidade para 1.400 frangos mensais. O
garin em hachshará esta“desenvolvendo um grande plano mishki, estando em
trabalhos na hachshará um gramim trator que emprestamos. Também já está
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terminada a Nagaríá e o refet foi aumentado. Para o Iom Hahachshará preten-

demos levar um grande número de pessoas à hachshará, e :

fazer lá uma messibá.
Em seguida a Mishlachat sairá para os snifim, fazendo parte dela

14 chaverim, Eles realizarão uma messibá externa no Rio, Salvador,Belo Ho-

rizonte e Recife. Em Curibiba, faremos a Moatzá em fins de julho. Em Pôrto

Alegre já realizamos uma messibá externa que foi o 3º Seder e Iom Haaliá,

assim que o snif se concentrará em trabalhos internos.»

O trabalho nos snifim esta'de uma forma normal, com Ps proble-

mas que os chaverim conhecem de primeiro semestre do ano. O 2 nm Sal-

vador está se desen rendo regularmente estemte-já se שר 0ES cha-

nichimeespecialmente tzofim e solelim. Mas há &eabonim.

Em cima falamos do material que chaverim poderiam mandar para o mo-

vimento e aqui a proposta de que seja sôbre Erez. Uma descrição, algumas im-

pressõesias dos chsmestr dos chaverim 0 algumas fotografias. Queltemsido

o-vosso-cont: Essc material, precisaremos para julho, quando PS

levar, com a Mis ד o nome do segundo mifal ao ishuv. ( free RE

No momento em que nossa correspondencia se regularizar, “naturalmente

receberão"chaverim mais noticias e detalhes.

Alei V'hagshem

 


