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S.Paulo, 5 de setembro de 1958

Prezados Chaverim 4

Foi com satisfação que recebemos a carta do chaver Yoshe
em nome do garin.Lemes com atenção todo o relatório e constatamos e bem
desenvolvimento chevrati e de adaptação de vossa chevré.

Cem esta carta, prepomo-=nos manterum contato mais censtante
entre o movimento no Brasil e o garin em hachshará.

E O grande acontecimente acorrido desde $ 2118 vossa, foi a
103%26 203112808 em Curitiba, que marco4u'o infcio de uma nova fase do movi-
mento bresiloiro,isto $, a mudança da dirigência nacional e como conseguêncir
a troca dos valores de movimento, Na tmgents=sg um clima rejuvenicido,
assim come acontece normalmente nas ças de h ob.

O ponte: forte do movimento atua '8 a hachshará,dirigido
completamente ver chativá.9 dosen “de nossa hachshará
neste perfodo que 01 66 sapoa / ₪ 80 vista, A chevrá,
constituida de 28 ehaverim, conseguiu alidade todo um plano meshk: ,
que dí a hac. saparéncia coño/ «Come emprendimentosy
podemos citar 'a a Ede novos; dé6(coiseguinos por 2 meses
o trator do Sr. Feish emprestad ajudôu as desenvolvimento
geral ), a censtrugao de lul para 4.200 /gelinhas de córte que deu uma vista
muite bonita ao(hel «(está sitiuádo/ y centimuagío do antiga
chadar Haochel, e mopadiá | ), Plontenats muitas ár=
vores frutíferas (tod: ; de , denes special ao no
geral da hac. És fe eira, inicitu=se os anafim de
criação de ma: . sí | u-se uma cnacha de basquet con»
pêdta, plantou-sê 8 כ campo ¿9 lado de chadar hao=
chel e cheder tarbutsk ram & havhghará um espírito gem

O: mutto bom.Em Vis la primeira vez nossa hachshará
foi elogiada de a q

s enifim menores não era bôa, pela
6 tanto, nestes snifim, pelas prie

meiras notícias, parecéjf y situação melhereu,? a seguinte a elvuaçãos
Recife-Encontreamse a miente 95 Chaverim Newton e Ulda. Os prinmeiros rela=
tórios são bons. Quatre chavórim da chativá devem entrar em hachsbará no dia
19 de setembro, À eafds destog chaverindo snif, melhorará e anbiente geral.
Foi formada uma vaadá dos20708 chaverim(meapilin=bonin)

vador = O chaver 1 déu bêas bases de trabalho para 8xto snif.Toda a
ven dz cidade ac g ne movimento, e o trabalho desenvolve-se db ator

de com as possibilidades de um novo snif e de um iskuv pequeno.Encentra-se
atualmente o Ghaver Waldemar, cujas primeiras notícias saé bôas. :
2- À situação do primeiro semestre foi horrível.0s dois shláchim
em trabalhe nada fizeran. Encontra-se atualmonto a chavorá Nair que encaja
trou uma "sombra" de movimente, O trabalho para ola sózinha está difícil é
veremos as possibilidados de enviar mais um chaver para ajudá-la, pois não
há nem benim nem mazoilim no sait, Na
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Curttina - Tambérmo primeiro semestre a situação do snif não estava bóa,.
A moatzá 16 realizada dea um impulso,e hoje em dia com o Moshe e Maia; o
snif começaa funcionar melhor, entretanto carece de shahavot maiochos.Prô-
ticamente nao há shichvá de maapilim,
Rio - O trabalho durante todo êste ano foi nermal, conseguindo-se manter
a situação geral dos períodos anteriores.A atual shichvá de benim do snif
é vêa, entretanto a shichvá de maapilin $ fraca.0 snif encontra-se bem ox=
genizacos Á equipe de trabalho é constituida pelos chaverim Mosca, Shoskana,
Hugo, Relea, leo Herif e Aninha(mais Pedro e 2088(.0 ênif abandonou Niteroi,
mas lançou bases de trabelho mm Meier e na zena Sul(novamente ),

- BePaulo- O snif tove progressos, porém não fez jus a sua grande equipo de +ra
balho, A shichwí de benim temou grande j pulso, dupliçando o número de seus
chanichim, entretanto jnexistiu a shichrá de solelim, sendo que sómente ago=
ra & situação se nermaliza, C fato importante en SePaulo foi a "Lapa" cem
a kebek., que foi positive intermamente no snif. Oiprupo de trabelho atual é
menor, entretanto há maior farticipação da/shich 88701118 que está rom
lativamente 063, %8)274א1118א384 O provlpma atual do) git,é o espírito geral
do snif e suas caractomfet natural adios poxtedes atrás, que tor”
nam o trabalho ed dé ; RS
Pellegro - O suif (988com umasituação régular, O forto do snif € a equi-
pe de balho,quélho 8975 de uma forma organiza rtelizento o smif,en-

le as n 0 mif.A situação tando%20%8מ2911%0,8מ]עמצ%
Aro $de benim e menores.

214202 Cocília Struk,e Ora
| 300611780os chaverim Joni

2normalmente,A mazquiá
rut Peilá é const | Lovi; Leo, Avigderi e Paulina,
Nota-se un a 1 גה roduclo de equipe.Como
grandes empren 1 ₪ פס3.סת "190158160 em nevembro,
um grande seminário chi Efe fevereiro'e a preparação dy
III Veidá Arizity mw a reclizações

E 5 externas-
orreram os snifim Rio, B.lorizons
nestes ishuvim, Os sucessos

8 de vista.Fei de fato uma grande
reslização externa do móvimente ,
bMesttz£ _ -— Concentrerar-£e 'ém Curitiba cerca de 70 begrim de movimentos
Imprefissionemos o ichuv logal. e realizamos uma grandioso messibá de encerra»
mento.+.De passagen, mag em PeGrossa e realizamos uma messibá que Tdi
segundo o ishuv de 40 famílias, c'melhor até hoje apresentado(parece piadas
mes na reslidade assim acghiteceu Jo
c)Iom Hechsharé- Esta realização de 10anos de hachshax? cencontrou em nossa
hachsharáaproximadamente 800 chaverim.Todos que para 1á ecerreron sairam *
sstisfeites velo dia em sê, e pola bêa situação apresentada pola hachshazé, *
Plantaram um bosque, "Simat Loassr",que dee para a hachshará mais de 100.0008
46 180208) 0 Jínheiro j4 se foi em dividas, Alifs, nossa situação financeira |HANOARHACHALUTZI

 



JUVENTUDE UNIFICADA SIONISTA

יצולחהרעונהדוחיא
HANHAGÁ ARTZIT - תיצראהגהנה
CAIXA POSTAL, 1601 - SÃO PAULO - BRASIL

= 3 =

+

tomo deve ser Re vosso cenhecimento,no dia 20 de autubro farão
aliá para Bror Chail os chaverim Mário, Suzana, Chulinho, Ilana, Zício
e Sarita, No dia 10 de novembro es Chaverim Herman, Lili, Shlomó, Bluma,
e Rosa,Para meados de está marcado a aliê da chaverá Paulina
e do chaver Hugo, . feverai

A veguisháde chalwiziut em novembro decidirá de forma definitiva
a constituição da grandg alió do 1% grupo da chavivá de 3º garin, provista
para abril de 1959.

3stes sas os principais pentos déste període que passousA partir
que decorrer nossa correspondência, eremos com mgis levelhes colocar os
cheverim zo par de têda nossa situação, /

Escrevam sôbre vosso desenvolvimente de hachshará, assim como
problemas gorais de Israe] e de Bror il queísão do nosso interesse
geral.

Aproveitamos pertuntindopare.e a todos os chaverim,
um ano novo cena

ויי 00Poem o nosso
chalutziano

Cópia para
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