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Prezados chaverim

Viemos por meio desta, relatar as atividades últimas de nosso

snif, conforme pedido de vossa última carta.

MACHLAKOT

Masquirut- Foi aptado uma continuação do sistema de trabalho ante —

rioy isto é, controle de masquirut e quadro de militância. No que se re-

fere a quadro de militência foiuêle rigorosamente reajustado e uma série

de chaverim foram bastante ativizados em todas as machlakot.
Sgan Masquirut- Fichário dechaverim em organização. Garim Pelotas-

foram enviadas sem resposta, estamos procurando manter contato, atravez

de cartas».
Itonut- Está esta machlaká em atividades desejadas. Os itonim das

schavot estão saindo, com algum atrazonjustificavel mas atingirão os

objetivos.Comercialização- se encontra em plena atividade, com bons tra-
balhos, faltando poucas prestações para cobrir o pagamento do mimeógrafo,

Tzofiut- tiulim regulares, nos chugim está sendo ministrado conheci-
mentos de tzofuit, pelo chaver encarrefado, diretamente aos madrichim.

Genericamente se encontra a machlaka em atividades progressivas. Meshek

em ordem , segue dentre poucos dias o elatório de meshek ga q

Guisbarut-Kranot-0 jantar para ma cota de Hachshará é Shlichut estã:

difinitivamente programado para 16-9., Se encontra devidamente encaminha-
do, esperando-se resultados bons, com o fim de cobrir o quase restante 8%
da cota.Cobranças no snif-nulas, Amigos de Dror- Está programado uma cam-

panha.
Chaver Hayaad- Em funcionamento regular. 811218 reorganizada e fune

cionando. Artistica- em atividades para o jantar.

Chinuch- Se encontra a machãaká com sérios problemas. Foi realizada

no dia 10-9 uma reunião do vaad hamadrichim participando ,os chaverim que:

ocupam cargos em machlakot em masquirut, para ser tratados de problemas

especificamente chinuchicos. A reuniãonão pode ser concluidoa em vista

da quantidade de assuntos a tratar. Apos o termino dentro de no maximo

semana seguirá relatorio especifi camente sobre os casos :

Chalutzuit-em funcionamento. Segairá relavório especifico dentro de

10 diass tx
0 : CHUGIM

nhz de tzofim- enconta-se com sérios problemas, que se referem a

A de responsabilidade com relações as madrichot que o acupam.As
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| kvutzot de tzofim não tem funcionado regularmente devido a este fato.Chugde bônim e solelim- Funciona regularmente, com assefot completas com sichot quanto a etapa, tzofiut. cantoes etc. A única kvutza debonim existente, finciona regularmente e esta ativizada em geral no xx
snif. As outras 3 de solelim funcionam bem, salvo alguns imprevistos ,Se preocupa o chúg em ampliar ax shichvá com mais ô kvutzot, traba-lho este encaminnado. Um iton quase pronto, saifa dentro desemana.

Kvutzá de ovdim- Eiseu madrich o chaver Idel Z. Se encontra a kvu_tzá em completas atividade stanto chinuchicas como praticas. Segue akvutzá um programa de socialismo, que surte efeitor por artigos etc.Realizará a kvutzá uma messibá que constará de uma especie de juti simu-lado.
Kvutzá de magshimim- Embora conste totalmente de membros de dirige-ncia e garim, superativizados, a Kvutaá esta pão realizada nada salvouma irregular reunião semanal. Está se reorganizando aos poucos.

SHLICHUT

O chaver Idel Z. em shlichut aqui tem se preocupado em realizar umaserie de tarbalhos de importancia trancedental para o movimento. Nasmachlakot, ajudeu ele na reorganização geralde trabalhos. Festa lembraras aulas de ivrit e o coro regularmente exist ntes. Em Chinuch, é ele madricha da kvutáa de ovdim e tambem orientados dos futiáros madrichim detzofim, com os quais esta realizando um seminárioque deverá ser conclui-do antes de sua aaida. Na kvutza de magshimim não pode realizar nada,até o momento, em vista de questões de horários de reunião, instarnferi-vel. Genericamente tem ele nos ajuadadeo na reorganização geral do snif.

Sem mais com um cordial allé v'agshem

5 RS ae YRUITuca Gr RÍA)
Mauricio Nhuch-masquir em ex.
 

 PORTA ALEGRE e RUA GAL. JOAO TELES, 524 % CX. POSTAL 1403 7 BRASIL  


