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Hatzierim; devefa o chaver Kariv passar por Curitiba quando de sua viagem à
Pêrto Alegre.

Pórto Alogre

bom ritmo do atividades, contando o snif com um grupo de meapilim
ativos na hadr.chá e trabalhos gerais do snif; o chsver Kartv fará visita ao
mnif ainda este nês para tratar da enpliação do Vaad Hanoar o das relações com
o Vaad loma:n Bror Chail, no que se refore a trabalho financeiro para o movimen
tos

Bio de Janeiro

- grupo grando e heterogonco de trsbalho, levando a um retraimento
da K. Cres na vida ativa do snif; bom ritmo de atividades e bon funcionamento
dos chuguim de tzofim o solelim; feita a passagem do trabalho do Dudu ao Arão ;
basificada definitivamente o Vaad Hanoar; participou o snif em um desfile de
lon Natamaut com corca de 120 chaverim,

Se Paulo 2
- bêa unidade no grupo de trabalho e centralização chinuchi; regulari-

zação dos chuguim de tzofim e solelim; com a safãa da âna, reestruturado o
grupo de trabalho, ficando o Benjamim como madrich do Ke Adamá, Moshé com a
Ke Seará e a Poli como merakeset de chug do tsofin,

Ke He Es De
ditilcudadws devido no pequeno número de chaverim; irregularidado na

passagem de trabalho; encaminhado o estudo ês soluções ao problema de hachsha=

el. Poilá
- notado o acerto dz orientação da volta do chaver chimuch à |6

e simitanco trabalho no snif; desenvolvido trabalho norsal no que se refore a
todas as machlakot.

2- Seguiram-se os debatos , ficando a» conclusões para os pontos
Seguintes da ordem do dia

2=CRINUCH
“nviados cos snifim as orientações que so fasiam nescossarias,

bem como o Isuerot Lamadrich, Kovetz de Tarbut, eto,Deixou o Snif Pio de core
responder ás exigências da Y. de Ghinuch. Constatada a nesessidado de major
contacto com os snifim menores,

d- SHICHVA JE ד
Dado o relatorio ¿oirca das kvutzot rez e Adan” no Rio e en 4

Paulo discutindomsc a respectiva situação. Indicado o Aron cone responsávelpela shichvê de maapilim no Rio e o chaver Benjamim em S, Paulo.

Se SHICHVA DE 30

lados us relatorios sôbre a shichvá nos auifim, Contâmus proble
matica a situação em 3. Taulo, pela ausencia de madrichim devidammete concentrados nôsse taficid. 7  



6 GUISBARUT

Dado relatorio viu-se que os enifim não tôm correspondido às exi

gencias da guisbarut artzit de modo integral.

Quanto à moadon em 3. Paulo, foi formado um conito de compra ten
do a fronte o sr. Feiguonson; Em andam nto a cobrança dasdiversas contribuições
tendo se transferido o dinheiro proveniente da contribuição da Sochnut para 3.
Paulo, Onde se abrán conta en nome do Vaad Hanoar.

Foi tambén iniciado o trabalho no Rio
Dado o relatorio sóbre a slichut chalutziana, no aspecto finan=

coiro, faltando ainda dados relativos a Porto Alegre. Deverá a mazquirut poilá
brevemente 18262 018060 so

quanta a luach, será feito uma voz garantida a comercialisação.
quanto à campanha nos snifim doverá ser foita cm setenbro usando-se o luach ou
nãos

T- DIVERSOS

Shlichut cbalutziana - feita uma discussão ampal a rospoito, ligando-se a ela
a questao da campanha; de um lado constatou-se q sua validoz no aspecto chinu-
chi e estemô e ror outro lado chegou-se a conclusão de lhe tirar o aspecto
de campanha para o garim. Deverá a mazkirut peilá estuder wie nova proposta
quanto é slichut chalutziana e o problema financeiro dos garinim, participando

o chaver “yvneri na elaboração da propostas

Seminario de julho- Após discussões, foi aprovado o seguinte imaxzx programas

Bonime a)listoria do Sionismo, Colonisação e movimento vureiro israoli;
לו do mundo moderno

MaaSERAma

b)jPaises afro-asiaticos
Chilo- levantado o problema novanéínto náo se encontrando solugao para o mesmo
uba vez determinada a entrada do Dudu em Vachshará, pela situação difícil da
כב ₪

sbeliach para o Movimento- feita e discussszo quanto as necessidades do
tonao se podendo no entanto nada determinar cm vista do que já existe um condi
dato em curso, ou seja y um "ug! de Crea, Deverss-a escrever à M. Olamit pro-
testando centra a ausencia de consulta de mesma ao movimento, antes da mobili-
zação de shlichim,

P. Sion Rio de Janeiro-rosolvido reatamento formal das relações om vista das
nesossidados e conveniencias no trabalho nosso de relações esternas, Deverá
tal ser feito por ocasiao da visita do ciavor Igracli, quando se exigirá
reunião do Partido para se discutir o problems das relações com o movimento,

Sem mais, recebam nosso

Aloi Voagshom 


