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Porto Alegbe, 26 de Abril de 1949

A Lishká Merkazit
Sao Paulo

Bebirkat  chaverim,

Em resposta a vossa carta datada de 17/3/49, solici-

tando informe sobre as atividades da Machleket Hachinuch, reme-

temo-voa a presente, com a descriç ao sumaria do que foi e esta

sendo o trabalho deste departamento em um mez de existencia.

Estruturagi6 do sniff - É composto de oito kvutzot,

sendo uma de ovdim, duas de nearim, duas de bonim e tres de tzo-

fim, cuja relacao dos componentes segue em tiza
, j e כ gu דל

Chug Hamenaelim- Há pouco instituido o "chug", tem-se

reunido semanalmente e cumprido as funções que lhe competem no

trabalho educativo do sniff. Planejamos dividir o "Chug" em "

Shchavot" afim de que as "sichot" sejam preparadas antecipada e

conjuntamente. 0

Na "shichva' tzofé estamos desenvolvendo p programa por

vos enviado.
Estamos urgentemente necessitando de programas para 2

"shichva bone”, Com osx nearim estamos desenvolvendo um programa,

orneeido pela Argenfina , ha um ano, constante de historia judai-

ca, sionisão espiritual, politico e pratico, socialismom e sionis-

mo socialista. 5 2

, Quanto ao programa por vos enviado para a "schiva avoda"

náo podera ser posto em pratica com os nossos elementos, norque es-

te progrema exige um previo conhecimento de assuntos basicos que os

mesmos 912069 não possuem. Em vista disto estamos creando um programa

acessivel a estes elementos,

2 Por ocasiño da passagem de "Pesach" realizamos uma "mesi -

bá" interna no shif, que contou com a presença dos chaverim Mauricio

e Geni da Hachshara, bem como do chaver Americo de Sao Paulo a qual

constou de um oroprama artisticoe cultural, 2

Dembro do plano de acao pro-Hachshara que desenvolveremos

juntgmente com O Machleket/Uhalutziut, 00 sta um mez dedicado a Hach-

sharg e ao Neguev( não confundir com o chaver da Palmach) que se ini-

ciara com uma grande festa de carater exterior, em que provavelmente

contaremos com o apoio do Poale Sion e as '"Pioneiras!", Para tal festa

necessitamos, ur entemente, de programa aXtistico(peqas, quadros viwe

vosk etc)nao entrando ,em החפאמ+צח detelhes por crermos que os companhe

ros Mauricio e Geni ja abordarem o assunto comvosco. Da mesma forma,

estamos sentindo falta de material sobre o Neguev para Ser desenvolvi|

dos nas kvutzot. Por outro lado, esúramos, para maior brilhantismo da

festa pro-Haehghara, contar com a presenca do chaver Abram Neguev e -

por isto indagamos XE W quais as possibilidades de sua vinda, no mos ||

mento em que tivermos totalmente elaborado o ppograma artistico e cul

tural,

:
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Estamos despertando o maior6 possivel dos chaverim para E
com o kibutz "Ein Dorot'" uma vez que a propria distancia geografica ,
e a falta de dados concretos sobre o Kkibutzgificicultava, um pouco, O
nosso trabalho e com a vinda dos uha verim Mauricio e Geni recebemos
um grende impulso neste sentido, Atualmente, cada kvutza esta respon-
subilizada de suprir o kibutz em alguma de suas necessidades atraves
de uma lista nor nós recebida .

Nosso trabalho educativo somente agora esta se tornando positivo,
uma vez que a crise de que o nosso snif foi א logo apos a Mosha
va de Janeiro, 80 pouco poude ser vencida. Esperamos que a Eishka

saiba suprir-nos com um programa amplo, envolvendo 80888598
trabalhos praticos, tzofiut, etc,etc.para que nosso trabalho traga re
ais beneficios ao movimentos,

Antes de encerrarmos a carta, devemos informar que mensalmente orga

nizamos um programa de trabalhos educativos de awwx acordo com as da-
tas mais importantes do judaismo e da historia universal, imiggenisake
do programa oficial .

Por ocasião da passagem do primeiro aniversário da ppotlamação do
Estado de Isra8l, realizara o Poale Sion, Histadrut e as Pioneiras
uma festa para a coletividade do aual o Dror contribuira com oradores

e parte artistica,

Sem mais, despedimo-nos com o nosso habitual

Alé Veagshem

Hofee Lord Vita
Machlek&t Hachinuch 7 / Masquir A
Pedro S. Gus Jayme Fischmann
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