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São Peulo, 25 de sotembro de 1951.

c1/6

As maskiruiot dos snifim
B Kibuts Hachshará

Prosados chaverim:

E Ata da reunião da Hanhagá Axteit, realizada em 239 p.p.
Frosontos: Paulo, Barinch, Henri, Nuchen, Sigue, Narxkin o Samuel.
Ordem do dias 1) Madrichim,

2) Ola.

 

3) Cmnyoy de Paraguai»
4) Relatórios dos snifimo
5) Chinuchs

4 ] ute

7) Shusteris.

   

E .

invorim Semario o Joana omnbarcaram ja rumo ao

bilitados do enbaresr, uma vos quo seus
sa 3 É +, =”

Devorão embarcar de aviso, pois 4 a uni-
, 4

isto nos acarpotará uma des; de mais

   curso. Os 9

documentos do * tagom nao fica

ca forma do chegarem a tempo para

   

     
Greo 35.000,00 ( trinta o cinco mil crusoiros). Ficarño encarrogados dos papeis dos
madrichim os chaverim Bariach, no Rio o Síguo em 5804

lovantan  2) Olat- Reesbemos
problem

a - chavor brasiloiro do executivo 08

quo enviemos, nossa posição continua su

estámos om condições do dispensar um chavor tralו
silo

b - shlêghut sul-a
e montsá sul=e

realiza :
so real

ser em fever

    

  

    

  

wricana - idem, não
icana = pedemenos que

como sugestõos para

+ desta. 4 opini

do 1952, apos as

   

  
   

 

     

  
BI e.

ficam2 8 do entudar um projoto de temario.

3) vor do Paraguni:- Rocebemos una carta de
  guai quo, avós lizar a9 8, podo ángrosso en n

Hanhaga devora escroyor ao chaver, pádind informos pessonig
mer molhor da situação do Paragu1, do chavor la e as rela
sentina
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4) Rolstório dos Snifimi- Um geral, os relatórios que nos tem vindo .

dos snifim, são em mmoro roduzidissimo, o que nos fas bascar às nossas informações

muito mais em correspondencias particulares do que em oficiais. 03 snífim Belo Ho=

rizonte e Curitiba ate'hoje não nos enviarem informações, e mesmo dos demais, em 5

cala bastante reduzidas 4 4
Porto álegxe: o mif funciona normalmónto, organizando suas machlakot. 0 sholiach*

Idel esta ativizando o snif, oxgemisando as aulas de ivrit o um COrO.

Palta-nos rolatorios, tanto do snif como do sheliache '

Curitibas as condições do snif não apresentam grandes possibilidados de trabalho. O

que e possível fazor, 05 5] ichim Americo e Sonia estão fazondo, Faltas

nos completamente ralatótios da maskirut.
qu . = E E .

são Paulo: a maskirut eontraliza bemos trabalhos o no snif ja so nota os primoiros

o
% ו % = -

resultados deste trabalho. Tem havido realizações intornas o ben sucodi

das.

Rio: a maskirut rocêneslcita começou jáa a funcionar, orientada polos shlichim, que

tom trabalhado intensamente, Um dos problemas fundamentais que o snif está

cuidando 6 o de prosolítismo, no qual está concentrado grande parte de suas for

gas

Bolo Horizonte: não reegbomos rolatório algum do snife Foi enviado o chavor Emas

que Sara una shlichui do uma semna no snif.

Chimueht= a) progránso tostão sendo muito lentemento 0182020008 8

programas para as divorsas ghichavote a de 2

b) mehmots pera a proxima rounino, devorao sor apro

sentados planos para as machanot desta ande .

- é) dspim lamadrich: está quaso pronto, devendo entrar em

breve para a miniografia.

6) Shplutsaiut:- a) rolatório do kibuts — intonsificam-30 as industria

as rurais no kibuta (1acticinios, industria molifora, nagariá, ate.) o que tras uma

sensivol melhora nas finanças do kibute. Tambán assim, própara=-so esto para rocobar

o 42 garin, cuja vida devera sor passada nestas industrias. No setor de chotrá, O

kébutz tom melhorado bastante, para isso contéibuindo o trabalho para o fosta do Tom

Hahitiashvut o O 504 SUGOSB0s No setor de tarbut, espera-se 9 programa da Heanhagã e

as nulas de ivrit estao do corto modo desorcanizadas, devido a ausencia do chaver

Idol. é 4
b) relatório do 4% garin - São Paulo - o grupo comp

ga realmente a funejonar como tal, ts atividados constantes. Ressento-=se Aa fale

ta do um plano profissional, que dové sor sanado imediatamente pela Hlanhagás Rio=

os 4 chaverim não forms um Grupos Y convivencia de kvutzáa ode shituf, Porto Ale

gro - garin de 6 ehayorin, sobre o quul não recobemos informes. Curitiba = uma סות

yorá, sobra a qual náo tomos informose 4 9

6) Irmãos Berguer - 0 último dos 4 irmãos da família

Borgo (2 Já esão an העס\מ 8 1 0 40 25 gazin) - quer ingrossar Agora na Hachshara,

O chayor devera antes 0000020002 8 Hanhag:

(continua ) ==
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y . Z) Bornardo Shustoris:» o roferido chayer comparacou à reunião da
Hanhagã, pura 0 qual fora convogado, esclarecendo sua situação. O chaver ficara

הגג, no Brasil, algum tempo atô que so regularizo a situação do sua fomília, de-

vendo dopois voltar e se reintegrar no garin brasiloiro. Dumanto O tempo em que
pormanecor aqui, se intograra so snif São Paulo, onde trabalhara.

  

Sem mais, envismo-1hoa nossas saudações sionístas chalutzianas

$ Alu Véghsidmá

 

Paul Singer =» Maskir Raeshi
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