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Preoc nos), sobrecaneirey terbón a ahllehut continental, devádóm 8
wa série & corpronássos agsuridos roralmento e. a sue ren1 nocortióa
0 e que 1e pulsos concretizaela, Pispmos 8 data de 15 de ndo como
a Uitira en quo, definitivonento, vesolvereros o aguuntos

idam Após as ploniricoçõãos inígínis, todos os sntrin
a se encon a pleno trabalho. Em GsPaulo há עצב grando atividade
da nova mesicirmut é ww: 00010050 | lonanehto des shichavot menores,

| trabalho de proselitismo está conegendo e der sous resultados, so
bem que ainda Año so atingin a 0 fase do trebalho. Alvgóueso uma
nove séde, muito amplas quo pá tirô wo grando dosenvolvinento do snif.

Ho o, O enif estã, em conjimto com a snlichut do Nonhos
CB Se lançando à wu intenso possclitigo, paraiisando, Anciusive,uma
rio de outras atividades normmis 00 miê,

im Pe ¿logro, o snif está em plono funcienerento internos
devendo lançamos so prosalitismo com » vinda da shlichmt,

Os dousís smifip seguen us desenvolvimento normal) estru»
furando mms ivutzot, shiíchavot e chuguin,

à Hathabará estÊ dando os toquos, finais mo plano de róro
delação e melhoranentos, devendo סקס pastar d foso conereta “e resis
220069 ústamos corttando vendor un pedago da Eachehe + pera nos cousa
pletazente doanecessêrio, e esperamos convencer o Vacd Loman Hachsharé
a nos coder & dinheiro ( cores de $ 180,000,00 ) para o pleno de reno»
delação que temas.

O progelita como tarefa eqntral pare chevoris em shl£chut
no idos e om Gscarlos 03 0 mido 5 ráges o 0s prineltos regla -tados de proseitimo 18 6 urcindo nos dois enifin,
0 Ji O Megen até agora já visitou oz gnifin EPaulo, Dejo Horisonte e “ão de Janeiro. Nos 0188 19 6 20 mstarê om Curitiba 6 081 em
Cante pelo espnço de 1 mês em P, “torre, Pelo andnmento do trabslhos
podenas prever que atincironos, jalo menos, o מב estebolecido de
erioencas para 8 Cheviás $ necessario frizar, en todos os mifiny a no»
cossidade de enlocar uu chaver a dimposição de Motos para uslor aficion
die do trabalho.

1 Estamos atunlnerte crpenhados em 5 tarefas céne$ ne ssias para os carinhos atrais e futuros de rovinentonacional, à saber: situação crcementário, endrichin, trebolho de conde.são dos 7, ampliação do 6º carín, formação e destino do 7º Caxin,* situação organentárla do movirento

&

etusimento muito JMeli, prineipejuente no que díaz regpolto a permitir o trabsiho é PIOJO»11510 ל de Keren Leshlictis, “embén a situncEo orcanentíria dosguifiir não

&

dos melhores, cor olas prendes dificuldades no OTANO
to

A Henbogá preparará un plepejanento completo paro resolver
os prebleras referéntos £s grandos saléns de Keron Lechiiehim o dos custros grandes trepolhos é Hanberá e osporinos poder encontrar as 01
£O0GBe
₪ Os cagricrin estío sendo Beperados pare os y mos útas
6 20 de Abril, sengo qua loro Inbtlaromos as trocss de idolos entro =choverim és Konhaçê para decidir os trabslhos dostos chaverine

À Comissão de 7 ¿2 fog un 13630000 ¿gral de sou trabalhoconforma os chavorin: podemtor tido na ate da reunido da Conisgõos 8remos que logo tudo estarl om funcionamento e que coregoms e semtir os seus efeitos no movimento y em ospociols na inchshará,
A ampiiacdo do 61 Garin $ tarefo de :aás fundamental Srcia no comento atual, O seu não sucesso poderá infiuir decisivo é necavamente no E darim, ne contimidodo de hachahasã, ote... 4chavert:: podem avaztor que O erosuo do gerán Será altan3 de Outubro ₪ cue fieo pouquissi-a sente ue Eacbihará, sendo irdisnenvel a Aiacio do 68 rins cópaz do capintiv ם 0da vida0vê sopula uma carta axplicativa ey co 05 ehavoris não entendo.qe qualquer colga telesrafen Incilatanênto, pois o assunto É urrente e46 grande Importancia.
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