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E São Paulo, 5 de Abril de 1957.
Moises e Newton, Shalom 1

Ficamos contentes com ofñicio de trabalho re-
latado. Cheinfeld havia nos colocado ao par da situação geral do snifj o que
confirmava as previsoes anteriores. Pela suas costas, percebemos ser possivel;

apesar dos problemas existentes, um bomtrabalho em Belo Horizonte. Discuti-
mos a situação do snif, na ultima reunião da Hanhagã; as difilcudades que vo-
Cês estão encontrando, o problema da sede, a possibilidade de reforçar a SU
lichut em Belo Horizonte, a shlichut chalutziana para o snif.

Sóbre isto então, quero lhes comunicar algumas cousas,

0 1. Material dducativo - A Machlaká de Chinuch já lhes enviou o material pe-
dido. Segue por estes dias mais um pacote. Seguiremos mandando constante-
mente material educativo que pode lhe ajudar.

2. Sede - Estudamos a possibilidade de um chaver da Hanhagã ir a Belo Hori-
zonte especialmente parao assunto. No momento isto é impossivel, e vocês po-

dem entendê-lo bem, em vista do acúmulo de trabalho que aqui temos. Resol-
vemos porem, que o Mario adiante sua viajem a Belo Horizonte por motivos

familiares, para poder passar mais alguns dias entre vocês. Assim Mario es-

tara ai mais ou menos pelo dia 12, permanecendo em Belo Horizonte uns 18 dias.

Na sua estadia procurara fazer o maximo no sendido de arrumar fundos para a

sede.

3. Fundo Chalutziano - Sóbre isto também, Mario os ajudará - Estamos dis-
postos a resolver éste problema de qualquer forma - incluáive se precisar-
mos transferir alguma quantia dé dinheiro para Belo Horizonte, no sentido
de ajuda-los a pagar a sede, apesar das difilcudades gerais que acarreta-
tia. Compreendemos, porém, que sem a sede, impossivel se torna um trabalho

normal.
8 Aconselhamos a vocês, procurar desde já uma casa, em

condições ».98m naturalmente comprometer-so. Com o Mario ai, deverão chegar a
alguma soluão.
Shlichut Chalutziana - Estudávamos já a possibilidade de reforçar o grupo de
Shlichut Chalutziana om Belo Horizonte - Concordamos que o antigo grupo pro-
posto era por demais fraco. Resolvemos que O mesmo grupo de Recife fará tam-

bém a Shlichut Chalutziana om Belo Horizonte. Assim Bubá, Hilda, Henrique e
mais um madrich do Machon, provaYelmente o Hugo, estarño ai em fins de Mate,
gopendendo a confirmação da data exata, de alzuns trâmites com a companhia de
aviação. Na próxima semana vocês ja saberão a data exata. Além destes 3 cha-
verim, Sazan fara a vanguarda da Shlichut Chalutziana em Belo Horizonte, al- *
guns dias antes dos mesmos, permanecendo também durante o periodo da Shlichut.

Creio que melhor grupo não páderiamos mandar a Belo Horizonte. Em muito pode-
rá ajudar-lhes estes chaverim no trabalho: geral, Seguiu uma carta especial sob
bre o aproveitamento dos 0188 de Shlichut. Desde ja pode-se iniciar a criar
ambiento, ensaios gerais, no sentido de movimentar o snif nesta direção, con
forme o que aqui combinamos.
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Mario dever-se-á estudar uma forma de diminuir éste gasto. Alojamento emcasa de chaverim, emprego, ou alguma solução diferente.

Vinho - O vinho já foi despachado. Já devem agora XÊIE t 68-10 recebido. Cre-mos possivel sua venda total.

«Noticias daqui, ao receberem a ata da reunião da HanhagáArtzit, colocar-se-ão ao par.

Esperamos aqui, por novas cartas.

Um amigo,

ALEI VEHAGSHEM

Jchud 0008009 Hachalutez¡
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