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São Paulo, 15 de abril do 1957.

Chulinho e Herman.
Shalom.

Estranhamos não ter vocês recebido rosposta às duas car

tas anteriores. O mesmo quanto ao material por nos enviados. Providen
ciaremos, no caso de se confirmar o extravio do mesmo, novos exemplares.

:
Enviamos ultimamente o seguinto: ata da reuniao da Hanha
ga - duas ciruulares aos shlichim - 3 cartas a maskirut (R. Dror, 81.
Chalutziana e vinho) - Basos . Maavak - Choverei sobre Gordon - Material geral da M, Chinuch - Dasar - Davar Hashavua - Hagada do Pessach
Ecos - Moledet - Livro de Bror Chaii = Cadernos do Chaluztz.
E

Recebemos do Jaime, Nona e Nelson, relatos gerais da si-

tuação do snif, Percabemos, das primeiras cartas, ate agora, uma melho

ra na situação geral. Gostariamos de saber mais espacificanamente, porem, a situaçao da K, B, Es da shichva do maapilim em 80281, 6 8 situação educativa do snif. Sobra o problema da chativa segue uma carta
especial. Sobre os assuntos- por voce levantados:

Imprensa Israelita - imformei-me com 10900 ו

nenhum dinheiro da Imprensa Israelita, Os únicos recibos que demos a

cobrar, foram feitos pelo Gemada, Creio ser preciso esclarecer melhor
com ele este assunto.
-—

Vinho - Espero que a venda nos últimos dias tenha melhorado. Pe-

eelhes, conforme carta ja enviada, remeter o dinheiro imediatamente

Los banco, em nome de Zisman £Simbalista - Re Guarani 108 - 3º and.)
Jornal Door - Não podemos concordar com o apresontado pelo Nelson.
Dessa maneira nao sai o jornal. Há ainda 10 dias para oste trabalho.

Com a característica do próximo numero (Aliá, Iom Atamaut) é fácil con

seguir anuncios seja nas instancias locais, seja comerciais ou particu
lares.

Tamadim - Minha opinião pessoal 6 contrária à sua ida a Shacham.

Épor demais criança para isto. Apezar disto, em vista do pedido de Yo
0859, quando enviarem seus dados, encaminharei o assunto ao Kadmen. Ve-

remos sua opinigo.

= Se ele não consegue fazer emPorto Alegre os passapor-

tes, 9 que é possível também, que venha a São Paulo faze-lo, É claro

que todas as despozas correm por conta delo. Seu nome ja foi aprovado
por Byor Chail, e e necossario providenciar urgente os papeis.

Livros de ivrit - Não temos aqui também; jã pedimos ao Kadmon pro
videnciar novos exemplares.

> 2-5
garin - Nelson entrou normalmente em Hachshara,

com os exames
em perfeita ordem; Nena, porém, chegou
com os exames completamente in
satisf
atorios. Foi obrigada a ficar uma semana

em SP, cuidando dos den
tes e dos exames que faltaram. Entrou ondem somente
na Hacnshara, Creio

que voces estão fasendo o possível no caso da Rosinha
, Escreví-lhe pes
soalmente, tambem, A data propost

tem que ser a última.

a, se bem que tarde e injustificada,

Peço=lhes ainda, conuúninar sempre a situaç
ão da Rute no snif, 6
provavel ontrada em hachshara.

Sobre os assuntos da lanhagá, envioi-lhosuma

carta sóbre
a situncio geral de nosso trabalho. Pela ata
da rouniño da- HA, poderão
tambem 0920800 os Rixzxzswsx diversos problem
as existentes,
0 que
estarei em PAlegre, so foi q Peguisha Sul America
na, no fim deste mes,
Poderamos então trocar 166188 sobre tudo
isto,
-

Escrevan sempre relatando a evolução das cousas. Como
es-
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