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sáo Paulo, 5 de Abril de 1957.

Cecilia, Shalom !

E 6 Recebemos suas cartas. Discutimos longamente o assunto
na ultima reuniao da Hanhaga Artzit. Compreendemos seu pedido, e a justifi-
cação dele, achamos também correta. Nas condições que estamos atualmente,
porem, não e possivel, enviar a Recife um novo sheliach. Identica situação
naturalmente com menos gravidade, passa Belo Horizonte, onde Moises esta
desenvolvendo um trabalho intenso / com bom resultado ate o momento ). 4

Dizemos isto Cecilia, certos daquilo gue significara
para O trabalho em Recife. Sera naturalmente, a continuagao do acumulo de
trabalho sobre suas costas ; mas não cremos que acarretara prjuizos funda-
mentais ao snif. Pedimos que entendas a situação. Achamos na Hanhaga; porem,
que tumasxdaguk teremos daqui algum tempo que achmarmos uma solução. E é
provavel, apos a normalização do trabalho dos novos madrichim, que alguem
possa deslocar-se no trabalho. Ate lã, porem teremos que manter o atual pla-
no de shlichut,

De resto procuraremos, no máximo que daqui podemos fazer,
ajudar-lhe. Modificamos novamente na reunião da Hanhagã, o grupo da Shlichut
Chalutziana para Recife, afim de fortifica-lo: ficou assim constituido: Bubi,
Hilda, Abrão Kaufman, Hugo 8 Chaitchik. De peso nao ?
. Bubui e o centralizador do grupo, 8 está lhe escrevendo

sobre o programa geral dos dias que ai estarão; importante é você mandar opi-
nioes suas tambem de como deve ser.

Enviamos material educativo e publicações para Recife.
( Oneguei Shabat, Hagadá, Leket, ete.) Você recebeu?

2 Estou lhe enviando também a ata da reunião da Hanhagá,
de onde poderia saber das novidades e da situação geral do movimento apos
o primeiro mes de trabalho. :

Em geral houve dificuldades em todos os snifim, no rea-
tar das atividades, mas nota-se já uma reorganização geral e o inicio de um
melhor trabalho.

08 madrichim do Machon chegaram. Bem dispostos e entusias-
mados para O trabalho ja ontrargm nax planificação geral do snifim,

Na Hachshara, tudo bem. Preparam-se ativamente para a
Shlichut chalutziana e para a proxima alia,

Recebemos a pouco seu tolograma sobre o vinho, O mosmo
foi despachado bela Empresa Rodoviaria Gloria, que tem em Recife o telefone
6988 - Como esta indo a venda ?

Escreva sempre como decorre o trabalho, Espero pela tuaו

resposta.

Shalom

PS. Parabéns a titia, de toda à Hanhaga 1
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