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Chaverim
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em sua venda, na semana da volta da JUVENTUDE UNIFICADA SIONISTA

at יצולחהרעונחדוחיא
gi LUA SILVA TELLES, 8-A.10

, Quanto ao aproveitamento do material, nao
E > . IXA POSTAL 3852

fizemos conforme o sugerido pelosVN : : E e RIO DE JANEIRO
averim; apenas distribuímos o material, ERAS

tendo uma ou outra kvutzá o comentado, Faremos
com o próximo material conforme o sugerido,

| Os: chaverim recebem as publicações e as leem, principalmente
as maisfáceis, como o Leket, Cahdashot, etc, A vida ideológica no אא
snif, não está permitindo os debates propostos ; 868 agora recomeçou o
chug raioni a funcionar, interrompido desde julho, Tivemos também, um
debate com maapilim sobre problemas atuais do socialismo,

    
    

Juanto à forma do Leket- os cahverim nos escrevem sobre a forma
que estão introduzindo no Leket:; achamos boa 8 intenção ; entretanto, 0
0:simo nos pareceu uma pura € simples cópia de comentários publicados

s jornais, o que muito o desvaloriza, pois 08 chaverimtt leem neles
O “que já leram nos jornais, em épocas mais recentes aos acontecimentos

lamos também que o Leket deveria- ter pelo menos uma parte de notícas
ipsgado essas notícias que muito nos interessam e nem sempre saem nos

jornais, ou que saem às vezes tão pequenas, que nem todos .as veem ou EB
compreendem sua importância(também seu comentário).

   

 

Chadashot Israel- Recebemos 3, temos feito-no snif, um iton-kir-"edim
Tael" - com notícias e ו recortadas de jornais e revistas
aelis. recentes, ou de interesse constante, 2 chadashot poderia servir

se viesse mais a meúde, com notícias mais palpitantess por exem-
LO, m Israel, só temos notícias“por agências noticios
ctrangeiras; 0 adashot poderia trazer O comentário da imprensa is-

13: 6 0 destaJue por ela dado ao fato,
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an mos intensificar a venda de árvores no 'chodesh hatnuá,
sar disso não conseguimos muito,Vendemos cerca de 1,350,00 de árvo=

que junto com os 2,950,00 que “Já entregamos ao KKL no período pas-
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total de 4 250, 90. Pensamos :-continvar a venda no próxi-
0 meta inicial é atingir os 5,000,00,

Afora isso, demos este ano ao KKL 4,000,00 da festa de bikurim,
e ger cerca de 180,00 de cartões de shaná tová, que ainda devem ser en-
tregues Isso significa, que até agora fizemos para o KKL uns 9,050, 00,
18518aumsefá um pouco aumentada até o fim do ano, Estamos apenas i-
niciando o trabalho, lutando com longa tradição de pouco trabalho para o

KKL,

   
aNão fizemos quase nada nesse campo até agora, por falta de

VE mais que fizemos foi enviar cartas a entigos candidatos que a
Chana vitou há um ano, tentando reestabelecer o contacto, e Sondar as
possibilidades, tentaremos trabalhar um-pouco mais agora, mas será um
pouco difícil, pois estamos práticamente às vésperas de machanot, e nem
locais aida possuímos, Além do que,-nossas shichavot menores, paticamen
te não existem, e iniciamos agora, já atrazados, o trabalho na zona sul.

 

Cnalutziut e machon- Ainda antes da np quando os trabalhos de for
mação do 6º garin estiverem mais adiantados, lhes estreveremos carta de=
talhada, Tehud Hanogr Aachallut
Quanto ao grupo do ma¿chon, ainda não temos mais do que proposta de nomes,

e a concordância, em pitc tuto dos candidatos Pora tal(concordância né    
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candidatos . Vamos resolver até a PUNTUARA .

data marcada, podendo entretanto, יצולחהקרעונהדוחיא
| surgir ainda dificuldades e com- RUA SILVA TELLES, BATO
plicações com os chaverim propostos, CAIXA POSTAL 3852

/ RIO DE JANEIRO
Pediríamos também aos: chaverim que no יריה

enviem sheilonim, porque os nosso termi

: esperamos enviar por êsses dias relatório do snif sobre o
jatnuvá,

Sem mis por ora, aceitem nosso vordial

ALBI

p/maskirut
7Mário Vizemberg

Thud Hanoar Hachalutei
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