
vela São Paulo, 12 de abril de 1952,

A
Hanhagá Elioná

Prezados chaverin:

Acusamos o rocebinento de circular nl 1, datada da 23-11-1952, assim cono o n2 49 (2) de
ledioi Israel.

Enviano-lhes 95 16007108 e resoluções da Voldat lehud e cartas informativas. Queremos הפה
vo do seguintes

Machons os chaverin ja devem tor em nãos a carta que lhes anviamos a respeito. Esperamos
ter esclarecido devidamenta a questão,

liaghunot: o movimento terminou ha ponco suas machanot kaltz deste ano, Estas machanot %1-
veran grande valor, quer por sua participação, quer pelos bons programas e trabalhos desenvolvidos, Estamos alas

borando una carta cireatar dedicada exlusivanente as machanot, que lhes enviaremos quando pronta, Podemos adiano
tar, que passaram este ano por nossas machanot, mais ds 500 chaverimo

Finanças: Numa carta que recebemos da Hanhaga Eliona, em agosto do ano passado, fomos ¡n=
102084005 08 que o novivento brasileiro deveria recebor uma certa quantia da dinheiro, taksiviu a relativo a1
83048, ךטס fora enviado a OLA, que procedaria a distribuição. infelizmente, apesar da termos escrito a OLA a rose

peito, nenhuma not icia recebenos. Gostaríamos que os chaverjo nos infornassen se o dinheiro foi realmente envia=

do e se fo t, porque não o recebemos, Escrevemos nova carta à dLA, tratando 4 respeito disto, que lhas enviamos à

nexo uma copiale

Pedimos aos chaverin que insistan urgentemente no aúvio de taksivim para 008
movimento, uma vez que a a... situaga o financeira e bastante dificil, sendo que por várias vezes ján tivemos que
linitar o funcionamento da Hanhagá Artzit, por falta de dinheiro para cobrir os gastos.

Está om nlaboração un relatorio da Gusibarui Arizit, que lhes enviaremos quando
"o

Relatórios o movimento está trabelhândo ben, com o natural entusiasmo de após machanot,
O Snif São Pauio2º Snif Rio farao realizar comemorações externas de 3º selder, Participarenos das corezoragoes
do Gueto da Varsóvia, lom Hatmaut é da campanha do leer Haguiborim. Os enjfiu sol lagçarão no mes de abri! a uma
rápida campanha ce bonus, que deverê atingir todo 0 país, inclusive alguns pontos novos, onde sa verá, alén da
campanha, possibilidades de expansão do movimento, A campanha de Spur Chail está sendo realizada separadamente,
com resultados satisfatórios.

Monet: a nabhlaka programou uia série de publicações que lhos enviaremos à medida que fo-
rem saindo, Trata-se de

>

publicações infommativas, ideológicas é programas. Fara uma pub licação de maior vulto,
como a antiga revista DROR, não dispomos atualmente de gente é principalmente, o ףטפ 6 o maior impecilho, não cons
tamos com dinheiro para cobrir os gastos implícitos.

 



Símbolo: gostarfamos que os chaveriu nos Informassem sobre o assunto, Um chaver nosso
enviou uma colabora1620.Pedimos resposta urgente quanto ג isto, pois precisamos do símbolo, quer para apresag

tação externa, quer peto sor valor educativo.

KsKelez enviamos circular aos enifim, relativa ao Inar Hekedoshim, orientando-os em
sou trabalho, Interno e externo, Esta orientação foi dada, não somente eu redação à esta campanha, mas em 08-

ral, ao trabalho com o Kekels

HovimentoSul Americano: através da ata da reunião da Hanhagã Arizit, que lhes envia-
2. já devem os chaverin estarà par de nossa posição. Enviaremos una carta a OLA, Brur Chail e Hanhaga Elig

, tratando mais loncamente do assunto.

2 es: querianos pedir aos chaverim cue, quando do envio de publicações
para nos, obedecessen ao seguinte criterio: matodial informativo: 20 a 25 oxenplares de cada número: mateph-
a! ideológico - 35 210 exonplaros de cada número. É preciso esta quantidade, paez una conveniente distribuie
> afnima patos ו 3 kibutz. Naturalmente sa forá possivel, enviem um núnero metom,

.
m majs por ora, esperando noticias dos chaverim, nosso chalutziano

Aloi V aghshem
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pt maskirut administrativa

 


