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Curitiba, 24 de gunho de 1.9524

Á DESco a ו

COB)
Hanaga Hartáit STA

Sáo Paulo

Prezados chaverins

Avós longo tempo de silencio quabto as nossas

atividades enviamos esta carta que esperamos ser suficientemente es-8

elaresedoras - E

Passaremos a relatar em seguida 6 curso que %0-

maram as atividades em nosso snif nesses ultimos trez meses,

Após a shlichut do chaver Aron, a atividade por
ele despertada no snif cumeçou decair pouco a pouco, devido ao desinter-

ressedos orgãos dirigenciais e ao pouco interresse do movimento dos

nossos elementos mais velhos. :

É de se crer que o mex snif ainda קל
nao fosse o espirito enprendedor de alguns dos nossos Solelim,

a
Estando esses elemênios interressedos na compra

de um mimiógrafo e convencida à maskirut desta necessidade foi obrigada

a ultima a se empenhar א regularização dos atrabalhos e atividades ge-

rais do movimento. SS,
AA, e s + :

Graças a este calmo iniciel todas as atividades

do movimento prosseguem normalmente até então.

"MASKIPBUT"

tem estado a meskirut em franca atividade cor-

denando, organizando e dirigindo toãas as atividades que estão sendo

renlizadas no snif,

SGAN MASKIRUT: tem procurado organizar toda correspándencia e vem se

dedicando ultimamentd na regularização do fichario do snif, espera

dentro em breve poder énviar a Hanhaga as fichas completas,

CHINUCH: devido a grande falta de material aducativo, ozganizou este

departamento um breve programa para trez meses para todas as kvutzá e

que foi seguido a risca. Alem disso vem este departamento dirigindo

convenientemente o chug hamadrichim constituido dos elementos medrichim

do snif. Tentara este departamento fazer realizar um curso de madrichim

cujo duração sera de dois meses a partir do mes de julho. Atualmente

estaYdepartamento encarregado de preparar o programa da machanot.

Ségue Folhe dois
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GUISBARUR: Atravessa este departamento uma de suas fases mais brilhan a
tes de organisação. Conseguiu &le em um curto praso de 3 meses regul-
arisar todas as cobranças de mensalidades bem como pagar todas as
dividas comtraidas pelo snif, Se encontra esse departamento empenhado
na cobranga das taxes de machanot.

ITONUE: Apos & compra de mimiográfo vem esse departamento desempenhan
do com regularidade suas funo0005, Tem conseguido distribuir 08 diver-

Sos improssos e encontra-se no momento empenhado na organisação 8
impressão deu um jornal sinho do. smif.

'Kranots- Constzuiu esse departamento organisar e dirigir e venda de

rifas cujo dinheiro reverteu na compra do mimiográfo. Alem dásso
organisou junto com as kwitzot de solelim duas seções cinematogrã-

|3 sendo uma delss para o movimento e a outra pava4

Organisor ainda ums assefá haklaltt e encontra-se no momento eupenha-

da em organisar uma wessiba 6 mais uma seção cinematográfica para a

comunidade,

TZQFIUT: Devido a retirada Go movimento do-chaver Issac Sender que

esocupava este cargo, ficou te entregue E Eesa do chaver zran-

mazki+ qu e ora o dirige. Couseguiv este devartamento levar A efeito

um tiul de todo o snif comemorativo à data de 1º de maio oc tambem de

aniversário do nosso suit. mevestiu-se esse tiul de grande exito tanto

cultural como financeiro. Grgchisou tomben uma serie de tiulim para as

kvutzot as quais dirigiu, Encontra-se empenhado em organisar o meshek

para a moshava,

CHALU!ZIUZ: Devido ao Limitado campo que encontra este departamento

o”... suas atividades cotá ele no momento apenas cooperando com os

demaes cargos em funções as mais diversas,

CHAVER HAVAAD: Este departamento tem conseguido organisar u sifriá
 

bem comô a sede di movimento. Esta no momento empenhada em crgânisar

a associação dos "Amigos do DROR! bem como ajudando a organisar a

moshav a.

Com o acima descrito espero Gur 8

chaverim uma idea bastante aproximada do. que tem sido o nosso snif

nas diversas atividades a que se tem dedicado.

Qutrossim acreditamos que os chaverim da

Hanhagá compreendendo as nossas mescessidades procurario nos enviar

o auxílio nescessário para que possamos levar avante o trabalho nor

nos empreendido quer enviaddo, programas quer enviando material prático

ES recreativo.

Sem mais, aqui fica nosso cordial ALE VEHAGSHEM  


