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Porto agro, 28 de-hovembro: de 1952

|

1 |Hanhagá Artzit |
S.Paulo |

Prezados enáverim: -

Recebemos vossa carta, datada de 26,
2 Jg Be encontram bastante adiantados os prepara-
e» tivos de machanot locais e centrais, em nosso snif. =

Comissãotécnica: Resolveu-se a questão de 10 =.
cal e já se fez planificações financeiras. Estamos nos lancando a cata de
dinheiro nas organizações lecais (Magbit,. P.Tzion e Pioneiras), Os demais
assuntos são relativamente! fáceis, pois nossos chaverim sao bastante ex-
perientes (cinco machanot feitas): . 5 :

028580 chinúchica: Os programas já est ao fejk
tos, para' as duas shchavot,O programa esta sendo dado nos chuguim, Está se
preparando os madrichim eos! pré-madrichim com os programas, e cogita=se
num Seminário-para estes.Sairá nos primeiros dias: de dezembro. Estamos nos q
lançando também a proseliut. Nota: Ds programas, infelizmente, tivemos que |
faze-lo, pois nao viefram os da H.4, e sus efyvitar improvisações, que
poderiam redundar no fracasso da mathané:.

eg Quando a shlichuyt: Como os trabslhos para. as
machanot estao práticamente no fim das plenificacoes e resta as chavéerim
se lançarem a execução (o que está reontecendo). Frente a tudo isto achamos
que pode-se ver o assunto durante o Kinus, pois até lá pode algo imprevis-
to acontecer, |

. Dinheiro: Enviamos por chequeHancário, via cor-
adfreio =xz acreo ,.a importêrncia Je (1H 2.000,00+, a qual não recebemos contir

mação de' recebimento, estando nos bastante preocupados, Se os -cChaverim nao-
receberam, comunique-nos imediatamente, para cas devidas-providencias,

5 Envio de teleszramas: os chavérim deverao enviar |
os, telegramas para Avi Protasño Les, 24/ pois no endereço Vasco, de Gama, 463

nao mora, ninguén, chegando os telegramas em nosso poder com atrazo srande.. |

Q-endereço então é: Av, Protásio Alves, 24 (repito pois encima nao esta cla
ro o endereço). 5

Hanhagá: Gostariamos de saber porque não foi en- |
viado os programas, am atas da reunião da H.A:;, a-resoluçao do sasunto do
curso do Machon shel hamadrichim chitz XX laaretz, e a falta de. um contato
de fato. O Nyunho, que: hã pouco tempo aqui esteve, garantiu-nos que haveri.
um contato maior entre mx sa H;A. elos snifim,. Infelizmente isto ainda não
começou, Soubemos Bor intemédio de tontes-nao oficiais que o Kinus fol tran
ferido para dia 16. Perguntamos se Sto é verdade, E-quando vêm os temárias?
Esperamos que vEnham: com antecedençia consideravel para um: estudo dos “chas y
verim e para o exito do Kinus que dbyera solverGerias Talhas existentes,
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