
 

São Paulo, 2), de Setembro de 1956.

4
MASKIRUT SNIF
CURITIBA

Prezados chaverim :

Recebemos um relatorio oral do chaverMoshe
Berger o qual ficamos satisfeitos por seu otimismo em relação ao
andamento do trabalho no snif. Desejamos, contudo, que os chaverim
entiem um relato completo sobre o que se passa no snif principal-
mente no que toca a shchva de Mapilim, a Maskirut, aos chaverim do
6º e 7º garin, perspectivas entradas em Hachshara, etc.

Tentaremos abaixo alguns problemas que neces-
sitam uma resposta e um "tipul" urgentes:

nt financeira: - voces receberam naturalmente a carta di
sobre a s e financeira prmam o snif do chaver Nhuch.

indispensavel que os chaverim respondam imediatamente a data em que
devera chegar o chaver a Curitiba, bem como ânviar o dinheiro da
passagem, visto encontrar-se a caixa da Guibarut Artzit tobklmente
78518 . 2
Ben Tzvi: - devera passar por Curitiba o chaver 18882 Bán Tzvi,
sheliach do Ichud Olami Poalei Zion. Êste chaver podera ajuda-los
bastante numa serie ge contatos extgrnos, problemas financeiros,
Vaad Hanoar, etçg. Alem disso xmxtx e importante que os chaverim
tenham um reuniao da maskjrut em conjunto com o Ben Tzvi e se pos-
sivel,fazer com que ele de uma artzaa para o grupo mais velho do
snif. .

Material : - por parte da H. Artzit estamos nos esforcando por 6=
ar o maximo possibel de material afim de ser utilizado nas peu-

lot do snif. Lamentavelmente, em virtude de uma serie de difilcu-
dades tecnicas e financeiras nem todo "chomer" tem saidoxm com an-
tecedencia necessarig. De qualquer forma, pedimos que os chaverim
nos escrevam com esta sendo utilizado o material enviado, sua opi-
niao sobre ele etc.
Motl Bergerson.: = O chaver passou o tempo de sua visita na hachsha-
ra , alo sido provéitosa sem duvida sua estada na hachshara.

/ Sem mais, despedimo-nos com wu nosso cordial e
chalutziano

ALEI VEHAGSHEM

 


