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As maskiruiot dos

Snifim e Kibutz Haschara*in Dorot.

Frezados Chaverim 3

Queremos nesta tratar com os chaverim de alguns tema: de carater tecnico, tais sejam 3

4dem Poucos dias nos separam da Veida“mas infelizmente ate“o presente momento nao

pudemos ultimar os preparativos max do temario, pelo que os chaverim אאש terao, ate*sua

chegada a”S. Paulo as com as circulares anteriores e a ordem do dia ja“enviada,

Isto aumenta ainda mais a importancia da chegada dos| chaverim ser no dia 14, quendo entao

os receberaõ. Estamos certos que os chaverim comprenderad que a causa foi o tremendo

acumulo de tarefas e nenhym outro motivo. \

Estamos tratando com a maskirut do Kibutz Hasthara“da possibilidade de realizar

as Veidot na Haschara“e nao na cidade, uma vez que lale'o local onde devem se realizar

encontros nacionais do movimento desta importancia, pdrque e“a casa espiritual chalutziana

do movimento, Era ja“nospensamento original mas RE, por motivos tecnicos, julgamos melhor

no local do Partido em S, Paulo ; contudo se o Kibutz puder oferecer acomodagoés e insta=

laçoês convenientes - o que se esta'estudando - faremoixmeiey a Veida“em Ein Dorot.

Us chaverim deveraod providenciar para que es dédlegados tragam consigo, alem do

meshek habitual, constante em nossas listas, especialmente 3 cobertorgs, prato, talheres

e caneca , e lençol, Sad absolutamente indispensaveis e nao deve haver esquecimentos»

Repetimos a recomendaçao de circular anterior ate, devido a nossa penuria de di-

pheiro, as delegaçoés arcaraõ com parte dos gestos. Insistimos que 6070186 trazer consigo

o dinheiro disponivel para saldarem suas contas com a Hanagas( Observ. p/ Pob. שש<+

confirmamos o recebimento de seu chekue)xx ,

Aguardamos o telegrama de voces comunicando ¡a chtgada 6 o numero de delegados, O

snif S. Paulo e“responsavel por aloja-los, devendo desde|ja“xgmx providenciar 8000680088

pelo que e“urgente sabermos o numero que vira

Publicaçoês- emos constantemente recebido publicaçoês e materiais diversos de Eretz que

procuramos distribuir da melhor forma entre os snifim, Contudo nem sempre e“possivel enviar

um numero apreciavel para cada snif, pelo que recomendamos aos cheverim que , ou exponham

no Itom-kiros artigos e trabalhos mais interessantes ou geam copias no proprio snif.

Em aluguns ha “material de importancia. Queremog tambem pedir aos ax snifim que nos enviem

ios numeros de todas suaspublicaçoes afim de podermos distribuialos aos EH outros
var ;\

snifim, haschara“e garim em Brur- Chail.( Ouser, à P. A, : recebemos itom Solel e Bone (

Por necessidades de controle teqnico pedimos aos chaverim que confirmem sempre

o recebimento , atravez de nossa correspondencia regular, de cartas, publicaçoés ou mates

riais da Hanagas especificando o que, numero ,EX data de recebimento, etc.

Machanot - A chavera“belinha nad podera“antes da Veida“fazer sua schlichut, U

Curitiba pedir que a do rampolski fosse adiada para apos a MaxVeidas

Estamos preparando os programas desenvolvidos para as machanot, trabalhando com

o ma£imo de intensidade, O de tzofim ja*foi distribuido. Us outros O serao em breve,
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Para as ilachanot Centrais os preparativos estao adiantados, tendo o Chaver

jrwin ido ao kio para tratar, in loco, de assuntts referentes, Cremos talvez superfluo,
mas insistimos com os chaverim ne grande importapria que estas machanot terao, tanto
pelo fato de serem nacionais, mekm ( possibilis (o encontro de chaverim as todos os
nossos setores ), como pelo fato de que serao הו em conjunto com o Gordonia, o que
significa a 19 e talvez maior oportunidade de axullarmos nossas diferenças, estreitarmos

E nossa ligaçao e chegarmos às siúteses do novo hokri mento, Deverao ser dispendidos

todos os esforços no sentido de que a totalidadelde chaverim participem, bem como prose“

litos, quando possivel : a propaganda e a difusad das machanot tem que ser intensificada

Esperamos que ate“as Veidot fique pronto um folheto sobre as machanot.

As machanot locais tambem devem ser 80 mifimo gxgkmemizs utiligádas, nao somente

no sentido de fortificaçao interno das respectiva. sichavot, mas tambem como instrumento

de ampliagao das mesmas, Em S. Paulo e no Rio de Jmeiro conseguimos a colaberagad a

mais ativa do Partido e das Pioneiras, tanto materjalmente como na propaganda exterior

para conseguir que mais chanichim vao bem como no oselitismo; as Pioneiras iniciaram

um movimento interno Éx no sentido de levar os filhijs de seus membros.X Nestas duas

cidades as Machanot se realizarao sob o patrocinio elas, que, como voces estad vendo,

se traduz praticamente tambem, Recomendamos aos dem snifim trabalhar no sentido de

consegui-lo tembem : voces podem se basear nas decisbês do ultimo Kinus da Urganizaçao

das Pioneiras que recebeu sobre a ajuda militante aoljmovimento juvenil nossos
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Esperando encontrar-nos em breve, saudamo-los com nosso chalutziano

Alu*v! Agslimu

 

Nuchem H, Fassd - maskir rachi.
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