
Às Maskizuiot dos snifim 

Shalom Raw 

Venho por meio desta, em nome da tzevet da Maskirut Peilá, infor 

mar os enífim dos últimos acontecimentos da Hanhagã, 

=» No 818 27/8 0 06110 recebeu um telegrama de 182001 do Morele, por 
intermedio do Sela (Machleket Hanoar Vehaluts), exigindo a presença de 

um representante do Habonim no congresso do WUJES (universitários mn- 

diais). Isto porque o representante do Brasil foi designado pela 20010 

de um grupo universitário por aí (GUHB). Em outra oportunidade relato- 

remos 0 que se passa entre o GUSH e 08 outros grupos universitários. 

O PEPINO PD O O al a 

não tinha chegado, sendo ₪6 conseguido o financiamento (Miflagá) algu- 

mas horus antes. 

Tudo ocorreu em meio a pressas e correria e muitos chaverim 6 

ficaram sabendo na vespera de sua partidas 

0 16110 deverá permanecer quase um nês em rretz devendo tratar 

"dos assuntos relacionados abaixo. Quanto à Maskirut não foi indicado 

O qubstituto, pois as tarefas do maskir foram divididas entre os chave 

rim da tzevet da Kaskirut Peilá. Assuntos! 

1)Participar do congresso e tratar junto a instâncias superiores 

“Go um maior apoio ao GUSH. 
2)tratar do seminário de bogrim em Eretz, tochnit, mais dinheiro etc. 

3)Estar junto sos chaverim do simat achará e esboçar um tochnit 

para 0 ano próximo com base nas decisões de Rio das Ostras. 

4)irazer materiel chinuchí para ₪ למ 
Devo esclarecer que a viagem foi cedida para O congresso e que  



  estando lá, ele tratará dos assuntos referentes a tnuá. 
Quanto as atividades que estão sendo desenvolvidas pela Maskirut 

Peilá: 

1)arrumação e catalogação do material da Hanhagá. 
2)0 Pimenta e o França vão esquematizar uma peça para a messibá 

"25 anos de Bror Chail", e tentar se conseguir um financiamento para 

viagem 3. Paulo, Rio, P. Alegre, locais que ofereçam facilidades pa- 

ra a apresentação. 
OBS: Fui informado extra oficialmente pelo Conseljo Juvenil Judai- 

co que o seminário de bogrim nacional será realizado na época de finados 
em novembro, logo após o Festival de Rikudim, 

& Esperamos comunicação das atividades dos snifim, 

Shalom e lehitrsot 

5/9/73 

  

Tzevet Maskirut Peilá 

    
 


