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תיצולחרעונתעונת

י-

A Olga Glazer

Presidente das Pioneiras

Sao Paulo

,

Cara Chavera,

Dada a minha participação da última "Peguisha" em Curitiba,

venho através desta fazer um curto resumo de contatos pOr mim man—

tidos nesta reuniao, com as chaverot de Salvador e Belén,

O Ishuv de. Salvador solicitou que intensificassemos |

contato com a juventude organizada 18 ; através de visitas de pelo

menos uma vez por més, ajudando assim a formagao do snif Salvador

do Habonim Dror, que começa a tomar forma nos últimos meses , O

fato é que cerca de 20 chanichim deste snif participaram de nossas

machanot, de diversas idades, em julho,

A chavera Ruth Uderman, de Salvador, ל também que estu-

dasssemos a ירו o de envio de um boguer 6 para este Sni

o que nao é viável a curto prazo, por motivos economicos. Nos com

prometemos, porém , a estudar apossibilidade de envio de bogrim

por um tempo mais longo que um fim de semana, como foi feito até

agora, O Snif responsável pela adoçao e envio de bogrim é Recife,

dada a proximidade geográfica, »

Quanto ao ishuv de Belém, após uma longa conversa com as

chaverot representantes e um Curto estudo da situaçao + Chegamos

80 comum acordo de que nao ha lugar para um movimento como o Fato.

nim Dror num ishuv altamente tradicionalista como o de 616, Cabe

neste caso ao Enei-Akiva preencher o vazio deixado aí apos o aban

dono de seu último toguer, Este espaço esta sendo preenchido pel

Beit Chabad, o que muito nos deve preocupar, dada a ideologia ant

sionista que rege essa organização, De minha parte relatei ao

sheliach do Bnei Akiva no Rio o que me foi apresentado,

Sem mais acrescentar, agradeço a oportunidade que nos foi

dada de nos apresentar perante o Executivo Nacional, esperando qu: / ל
nossas relaçoes Se estreitem mais apos esse encontro agradável,
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