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Santos, i5 de Fevereiro de 1950

À Lishká Merkazit
Machleket haChinuch

S. PAULO

Atendendo ao vosso pedido sobre o envio de relatório,nós
o faremos, relatando com toda verossimilidade 4 situação do Snif Santos,

: Enquanto tinhamos o programa provisorio de %2011₪ 6 ססמ1מ 86
estas 2 schavot decorriam normalmente, (conforme relatorio. ja prestado).

E ao passo que os nearim ce ovdim tinham que fazer o seu
proprio programa,0u, fazendo debates,assuntos gerais de sionismo ou mesmo au-

las sexusis dadas por chaverim das mesmas kvutzot.
' Receberam ainda neste tempo uma sichã sobre socialismo dada

por umelemento enviado da Lishka que enexplicavelmente náo ais continumu, sendo.
outrossim avistado duas ou mais vezes em Santos.Portanto no que se refere a tz0=|

- fim diremos que terminado aquele programa provisorio , o Chug haTzofim arranjou |
uma serie de contos que eram lidos ou discutidos, e terminados os mesmos,veioa |
Machane e com isso a suspensão das atividades dos tzofim, |

Edesde a vinda dos chaverim não'mais houveram sichot, nas
tees reuniões que se seguiram, Eram dadas apenas jogos e canções,

Necessitamos urgentemente do programa, pois nota-se que
Minteressenpossou-se de todos eles assim como de outras schavob,malgrado os ms:
esforços dos menghalim, .

BONIM : Apos ooprograma provisorio foi dada ums serie de
sichot, tais comoccontos, discussões ferais sionistas ,elementod de trofiut, ..

Ressente-se a necessidade de novo animo e um programa ing
tusiasta para melhor incentivo, ja

Esta kvutza devido o adeantamento da i dade, foi sugeri.
da a passagem para uma shichwa pré- nearim, ” ,

NEARIM , A KvutzaNearin existente( K, Berl Katzenelson

sendo auto-diripida, passa depois de devidamente estudado no Chup Hanoarh na
Maskir ut, á Imhivaxx 80160074 | %

6"1מ086-88 o fato de que a idade dos Glementos em media é
de 18 anos e ultrapassam a esta idade e de fato a mentalidade é evotuida para .
Ovdim e os elementos necessitam entrar definitivamente numa fase politics mais:
acentuada, a

OVDIM: A partit do corrente anó esta Kvutxa se desintegrou:
"in totum"pelo movimento e automaticamente se retiraram do masmo, ₪
po Um grupo de elementos desta ex“ kvutza,estuda as probabi li
dades e bases pars fundação do Grupo Sirkin, N a

Como veem e uma situagãodelicada a do Snif e que neceshit:
“mais do que nunca a ajuda da Lishka Morkazit,náao so na parte dos pro ramas,
pe Sendo 80 O que se nos afirura no momento, despedimo- nos

com.o cordial . | |
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