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Hanagá Artzit Rio, 10/5/53

C.P. 1601
S.Paulo

Prezados chaverim,

EM Apesar das interrupções reciprocas em nossa correspon=

dência, voltamos a lhes informar:

Situação geral do snif- Toda a situação gerada pela passagem da dirigên-

cia do snif para um grupo hovo,está começando a normalizar-se.No entanto

está muito longe do desejável. Tanto o trabalho das shchavot menores, que

contam no momento com um pequeno número de chanichim,como as ahchavot

menoresque estao ém vias de normalização,sofreu muito com estas trans-

formações.E pretensão atual cem o grupo novo de shlichut, iniciar um

trabalho com maior amplitude.Quanto a situação financeira ,continua a

mesma,isto é, precária,que tende a normalizar-se na próxima semana logo

que saia o empréstimo para o snif,dé> Cr$20.000,00.

Shlichut-Com a vinda dos shlichim,Buchbinder e Salomão,foi o trablaho

replaniticado,estando no momento assim dividido:

José Leão- chalutziut,£hug de maapilim,proselitismo (Madureira &

Krasilchik-chug de tzofim,kvutsá de bonim, preselitismo(Olaria)

Buchbinder-KBK,proselitisho em Madureira e geral

Salomão- Kvutsá de solelim,proselitsmo éNilopolis)e com bonim.

 

Assim completando o quadro geral de trabalho doschaverim do snif, pretende-

mos dar maior eficiencia e perspectiva ao nosso trabalho,

CHalutziut-0s chaverim Elias e Ana deverão resolver seus problemas,nos

próximos dias,devendo a chaverá Ana e sua mae,embarvar no próxima sema-

na para S.Paulo.0 Elias no entanto,permanecera mais alguns dias,para a

completa sélução dos negócios de sua familia.

Pretende-se nos próximos dias,fazer um seminário de chalutziut,paraos

chuguim de solelim e bonim,visaando dar uma base ao trablho de prefissio-

nalizacáo das shchavot menores.

Maskirut- Com a situação irregular do chaver Jacob Rubinstein,ne mevimente,

viu-se a maskirut na contingência de reestruturar-se internamente, ficando

o chaver Adolfo Steinberg,eommulando os cargos de guisbar e kranot de snif,

ficando definitivamente separadas as caixas do snif e de shituf,que pela

falta de um guisbar,ainda continuavam juntas.

Cerrespondéncia-Apesar de náo mantermos momentaneamente uma corresponden-

cia normal com a Hanagá Artzit,o mesmo estã acontecendo parte da mesma,

já que ná muito que nao recebemos correspondencia da haai gá.

Sem mais,

Atéh Veagshem,

David Faingue“osskir

Johud Hansar Hachalutgi
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Rie de Janeire,24 de maio de 1953

Prezades chaverinm,

Em vis danecessidade de receber e dinheire vinde

de Keren Haiessed para o eminente ,e a necessidade de se nemear um cha-

ver respensível junte a maghit para e recebimento de fundes,foi enviada

uma carta auterizando e chaver Dadinhe a receber os dinheiros, cuja cópia

vai anexo.

E Os termos da carta são desta ferma,desde semente esta

era aceita pela guisbar da magbit.Case a hanagá decida de eutra ferma,deve-

rá enviar nova carta & magbit,

As quetas a receber da Magbitgão de 29.000,00 (vinte e

neve mil cruzeires),des quais,23.100,00 ,e Iaski já recebeu,e as 300 libras

que dever-se-á receber a 1 de jupno aproximadamente.

Os restantes 5.900,00 (Cince mil e nevecentos druzei-

res serao empregad s no Rie,na divida ao KKL e nê Tem Haaliá.Serão presta-

adas centas Hanagá Artzit,preximamente.

Maskirut- Devide a realização de lem Haaliá,e da centrajlização de trabalhe

de mesmo pelex chaverkím Dadinhe, ficeu a maski rut de snif cem e chaver Chein-

fela-,

Sem mais ,per era,

Aleh Veagshem,

saו=יי
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vid Fai ngáelernt-masáir

 


