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: ET Prezados chaverims

2 Ten esta por finalidade informá-los das atividades realizadas e a realizar por nos na presente

epoca.

Nos dias 1-2/10 asteve em Bror-Chail o 5º garin para a realização de uun" jon-iun" [dia de estu-

de). Foram apresentadas tres "hartzaot" tratando de assuntos de atualidade: 1) ima M

IchudHakvutzotyHakibutzim | Bartach)- exposição ampla e detalhada dosnproblemas de chevra que
existem mm na vida dos meshakim kibutzianos em geral e das propostas de solução à soren debatidas

ו
2) AcisãonoMapam ( Bernardo C.)- análise das causas que conduziram ao rompimento e as pers-

pectivas con 7se defrontam as facções cindidas.
e, 3) Re hu ovimento fala fran (Sa Carabtehevsky)- apresentação rá

pida da deו nosso Movimento na França, Belgica, Suiça, Algéria, Tunísia e Marrocos após a

visita que realizou a esses paises (exceção dos dois últimos).
Não enviamos aos chaverim ,no momento, o conteúdo do que foi dito. Isso será feito oportunamen-

te e em forma completa por publicajoss especiais da Hanhaga Elioná,
Na 22 parte do " lom lun” debatou-=se a situação do, garin em Ramat lochanan, Abriram as discuse

sões os chaverin Ziche e Kostof que apresentaram 6 relatório geral e profissional, Em conclusão, pode-

-se dizerque Ramat lochanan tem oferecido boas condições para o desenvolvimento da hachshará. Os cha-
verim estão quase todos colocados em seus ramos de trabalho, dependendo de seu esforço pessoal o maior

ou menor aproveitamento, Ten ao seu alcance à possibilidade de receber sichot de elementos de val” or,

dependendo unicamente de um melhor desenvolvinento do Ivrit dos chaveria o aumento da frequencia e

profundidade ¿das mesmas,
Un contato Íntimo com a chevrá o a juventude não tem sido realizado. O impecilho da língua, por

um lado, e as diferenças acentuadas de habitos, Idade, ete.,pelo outro, dificultam muito uma aproxi=
mação, las esse era um problema previsto, principalmente considerando a curta estadia lã,

No que tange a vida interna do garin e seu esforço de aproveitamento da hachshará ha observas

tos a fazer: Nota-se no grupo uma necessidade de ativização maior. As atividades culturais e ideoto-

gicas nao tem contado com a יו da ativa dos chaverim, notando-se certa apatiao desênteresse
por muitas das realizações, O estudo do lwrit, da geografia de Israel, dangas e canções tem sido ne-

gligenciado por parte de ehaverin, práfudi cando a tficiência do seu preparo.

0%. Esses problemas foram amplamente debatidos sendo apresentadas propoostas e orientações pelos
Vhaverin participantes, Ficou clara a necessidade do garin intensificar sua vida interna e aparti-
eipação mais ativa de todos seus chaverim nas vaadot 0 realizações, 4 ligação on o movimento deve
seb reiniciada por contato mais direto. A Vaadat Hatnuá devera enviar con mais frequencia material
e chaverin para "hartzaot" e se preocupar desde já com o envio do 2º mekasher.

É nossa impressão de ao "lom lun” fol bastantea levando aos chaverin a discussão
de problemas sérios da política, do Kibutz e do Movimento, E quanto a situação do garin poude-se es.
elarecer mujta cousa, criando um espírito de confiança nos resultados da Hachshará.

* Para 30 de outubro esta-se preparando um kinus comemorativo de 20 anos de Dror na América Latina,
Após “a abertura solene en Tol Aviv, serão debatidos em Beit Berl os caninhos do Dror e sua posição
frente os problemas atuais do Sionismo e do Estado, 0 kinus nao ten carater resolutivo, '
ter deו nossa participação enviar:mos mais detalhes quando es tivermos,

9 do chaver Noshea para shifchut (aliat noar) sera apresentado à Assefa Clalit o

nome do chaver Nuchem F. para substituf-lo na direção da Vaadat Hatnuá,

Por ora são essas as Informações de Interesse para o Novimento,
Aceiten nosso ו Alê Veagshem

/ EG 5Bo pela Vaadat Hatnuã, 


