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Sie Paulo, 8 de Abril de 1957.
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HANHAGA ELIONÁ

Chaverim Shalom :

1. Contacto : Soubgmos por cantas particylares, nao ter recebido
os chaverim 08 %008%105 dos Kinussim, alem de reclamarem quanto ao
gontacto geral da tnua brasileira com a Hanhaga Eliona. A verdade
e que reatamos nossa correspondencia com algum atrazo, devido a mu
dança de local de trabalho da Hanhaga Artzit; apezar disto, envias
mos no mes de Março os temarios e relatorios dos snifim apresenta-
dos no Kinus, publicação sobre Tzofiut, Hagada de Pessach, Leket,alem de 2 cartas ( 12/53 e 17/53) respondendo aos pedidos ultimos dos
chaverim, Pedimos confirmação daquilo recebido para providenciarmos
se por ventura extraviou-se, novas copias,

2. Matorial Recebido : Recebemos Chazit e 2 números de Bases, além
da correspondencia normal. Aproveitamos para cumprimentar os cha-
verim pelo ttimo nivel que atingiu essas publicaçoes. Pedimos ainda,
quando enviarem o material por vía maritima, nao remeter no nome da
Eanhaga Artzit, pois isto nos causa sempre complicações na Algande-
ga. Despachem para nome é endereço particular e ( Zisma SimbalistasRua Guarani 108 - 3º andar - Sao Paulo )

* Madrichim : Ja estão entre nos os madrichim do41 machon.0% dispostos e entusiasmados no trabalho, Sao nto em a-
firmgr ter sido o seminario preperado pelos chaverim da Hanhaga E-
liona uma das melhores atividades por eles participada em uretz, Eseperamosax por noticias de como se desenvolve o atual grupo em EretzIsrael.

lie Shlichá - Soubemos pelos madriçhim que a Shlicha designada paratrabalho na tnua brasileira, esta no momento estudando portugues,
Queriamos saber das possibilidades de mesma sair o mais breve pose81781, independente do nivel em portugues que tivesse alcançado, Osmotivos sao clargs. Sao estes dois meses proximos, mespes de grandeatiyidado na tnua (| chagúim, Shlichut Chalutziana nos snifim, YemeiAlla, etc.). Estamos encontrando grandes dificuldades na preparaçaodos mesmos, pela falts de uma pessoa EKx com as caracteristicas detrabalho, que soubemos a mesma possue, O problema da lingua se é 98-te o unico que a impede vir, sera facilmente resolvido aqui,

5Moadonim : Voltamos novamente so assunto= no ultimo mês modificou-se & situaçao geral. Foi aprovada no Brasil uma nova lei do inquil1-nato, que rmitiu o aumento de alguns de nossos moadonim, de quase
200%. סטנד olral a מו 10 0para "o qn de
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Sao Paulo, afim de possibilitar ao mesmo, a sus manutençao, Alem dis-
so, em Curitiba, torna-se urgente, pelo crescimento que esta tendo
este snif, um novo ken. Em BeHorizonte estamos no momento sem moadon,
taxis tudo levando a crer, que somente com a ajuda finançeira da H.
Artzit pomxeremos consegui-lo. Em PAlegre aumentaram tambem os gastos
com O sluguel. Em Recife achamos um soluçao provisoria de um ano, em
uma escola a ser em breve demolida,
Sao os seguintes nossos gastos atuais em moadonim:

S.Paulo s םסזמ «000 500

Y. Mariana,...6,000,00
H.Artzit e snf7.000,00 20.000,00

Rio - Zona Norte... «15.000,00
Zona Bul.....» - 15.000,00

Coritiba sA Cole der eu rc esês «000,00

Porto DAVELO Sano ss step mor e 000,00

Belo Horizonté.........««. 1.000,00 :
RICA o 019000,00»

22 São ao total Cr$l9.000,00 mensais; tendo-se levar em conside-
ração a futura sede na zona suul no Rio de Janeiro, e um futuro moa-
don em Recife. 2

Soubemos das dificuldades que estag encontrando os chaverim em
achar soluçao ao assunto. Insistimos porem, pelas caracteristicas n»-
vas e mais graves que tomou o mesmos

« Dez anos de Medina Providenciaremos internamente, conforme ori-
entação.

7. Anexo lista e dados dos chaverim emhachshará, enviada s Machle-
ket Hanoar a pedido desta. Entraram apos esta data, mais quatro cha-
verim. Segue tambem, o relatovig da Hachshara no periodo pedido, e
ata da ultima reuniao de Hanhaga.

Sem mais, despedimo-nos com um coridal e chalutziano
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