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RECIFE, 23 de Maio, de 1956,
Prezados Chaverim da Hanhagá

Vimos por meio desta, informar-lhes as atividades realizadas pelo.Sde 1º de Maio para ca:No primeiro de Maio fizemos um tiuly com o comparecimento de 21 cha nyo qual pode ser considerado hom numero. Quanto ao'aproveitamento foi fracoy devid 0 hro-porcionar boas comodidades. Ao iniciar=mos o tiul foi feito o mifkad, com a leitura-da-earta |enviada pela Hanhagá, acompanhada de wm minuto de Silencio em memorias
Situação Geral das kvutzot:
Kvutza Haganá-solelim=tem se reunido constantemente, possue vaada, sendo que iniciamente houve muitas discussoes quanto as reestruturacoes, e a permanenencia de algumas bachurotjovens no grupo.
Kvutzá Degania=bonimenucleo formado de 4 chaverim, que proucuram interessar=sepelo movimento.Aparécem constantemente nas atividades do snif, e neles estão derositadas asesperanças futuras do snif. Sendo boa possibilidade de ampliacao,
KBK-Tem aparecido 10 chaverim para as reunioes da kwutza,5 Estando o snif em ma monotonia e numa indiferença, que nos foi obrigado a convocauma reumiao da Mazkirut, para a identificação para com o movimento, ja que para uma definicão oschaverim não estão preparados.Foi uma reunião aberta e franca, e tendo como resultado a expressada vontade de conhecer o movimento e trabalhar dentro dele.Se bem que para nós pouco irmressionocremos que para os chaverim teve algum valor. : zReuniu=se a kvutzá para fazer a chapa, que foi por nos devidamente preparada, ean a mais certa hoje em dia, pois atinge a esperada renovação, grupo homogeneo, o afastaisman do Joel, etc, etce
Os contactos estao sendo agora melhor, pois o tema de futuras atividades de cadamachlaká, esta sendo mm melhor meio de contacto entre nós e elesePortanto é de se esperar, umnovo periodo para o snif, após alguns meses de inércia,
ivemos ontem como inico de programa, o sionismo natural como primeiro caminho,apresentado por Benshalom, já que é muito mais vivô, do que o programa de socialismo 1º ano-Deve-se constatar a boa participçao dos chaverim nos debates, o que nos leva a crer, ser esta amelhor maneira de fazer os chaverim participarem, ja que é tradicao por aquiza falta de atençãopara as 8100

o Fernando

Tem nos auxiliado, na medida das possibilidades o Greiber e o Abrão, estes visitando as kvutzot, participando e falando sobre Eretz e a “achsharãs,
Partiotpamos com real sucesso na festa de bilurim, trazendo apenas como reprmsen=tantes o grupo de danças.O Hahsomer desfilou com 30 chaverim, ja que nos não podiamos tiraros alunos das classes para desfilar conosco. Saimo-nos melhor que elese (para efeito apenas deinformação, eles possuem 60 chaverim)
Vinda chaver Cheinfeld:proposta correta para sua vinda nos inicos de Julho,Todas as prorostas a seu respeito em ESL 310, estarão no programa de atividades.Convém salientarna ganveniencia da permanencia do chaver para 10 (dez) dias.

a Achamos necessario e imprencindivel a vinda de wm sheliach para o mes de Julho.perido em que rretendemos intensificar nossas atividades e basificar algumas coisas.
Seria de toda conveniencia que este sheliach fosse o Kutner=conheee o ishuv e os chaverim e muitopoderia fazer oem todas as shichavot, principalmente as menores, machane, seminário chinuchipara pré chug de tzofim, marionetes, etcy que no prazo estabelecido enviaremos nossa programacãos.Quanto ao programasde Julho, e prematuro,À ;
Quanto aos seminarios do “heinfeld devera ser sobre *juventude, movimento, etc.
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Para o sheiliach, seria bom já preparar o programa chinuchi de uma machané de 10 a 15 dias,seminario intensivo para madiichim de tzofim, .Temos ter postos os chaverim ao par de alguns fatos, emais detalhes será enviada pela
propria Mazkirut, ou dentro em breve pela propria chaverá Ida, quando pela sua estada em SeFiloSem mais por ora, despedimo-=nos. com nosso chalutziano,

ALEI VEHAGSHEM

“Fed, Abrão Eaufman-existem muitos problemas com chaver por aqui, incalculavéischaverime Esta estudando a possibilidade deir em 154
para os

«Cremos mais detalhes ter enviado o>
chaver para a hachshara,

  


