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sueremos nesta abordar os seguintes assuntos 3

  NOSSOS “CONTATOS 4 Recobemos da presente meskirut as seguintes certas 3 16/5, 27/5, 27/5à relaçao das cartas enviadas lhes comunicaremos dentro de uns 10 dias, porque côm &saida para sehlichut da chavora*rdith Friozel, secretaria adminictr-tiva da hangajnadestamos em condiçoss de elabora-la duma forma completa, Contudo estamos certos de que0“ am numerosas
“speramos que para o futuro nosso contato continue constante e intenso, como é nececvamPera um bom trabalho conjunto, com informaçoes e orientaçoés mutuassCHAVER HAKIBUTZ 3 Sendo este um cargo da hanags“o seu prenchimento cabe a estas Devendoo chaver ¿or.membro do kibuta, cabe a este aprova=lo em assefa*elalit para a túrefas ₪Ghsvortageesuseram Peter Loewy em sua carta de 16 de junho, mas, conforue
oralmente ja“informemosyquee nosso pensamento é de que o cargo deva permanecer vagoate“o proximo kinus, uma vez ques a) Faltem somente pocas semanas para O mesmo, e b)2 henoga “constituo uma equipe que esta no fim de um periodo de trabalho, representandoa entrada dum elemento novo um possivel impegilho à intensidado de bossas atividades,por seu desconhocimento do que se passou e pela inexperiencia natural,
CANDIDATOS s A hanaga'ratificou a aceitaçaS como candidatos a chaverim dos tres visitantes, Isidoro, Sergio, Smgxim e Hennoh , ( vide atas enviadas ) Concordamos com vocesquanto aos criterios de aceitaçad de novos membros de fora do movimento, Alias, dumaforma gerzl,m tem sido ste“agora assim mesmo, talvez con menor severidade,
PAIS Da sLEONORA 4 Naô ha”, por oras nada a informacr. Pera o futuro Pediuos quo às fon+ts naô oficiais vocos respondam duma formnad oficial tambem 4
ATRADA DO Rus TO 2 G-RIM 3 Os pensamentos que os chaverim expressarem à respeito
da forma com que deve se proceder a entrcãs do resto do 5º gxrkm representam a forms
habitual e normslde procedimento que a henaga“sompre procurou impor aos gorinim, in-
clusive ao de voces, nas diversas peguishot que mantivemose Ficamos sutisfeitos em vo-
rificar que a pratics tambem lhes demonstrou o acerto dest: medidas Infelizmente no quese refore ao 5º garim isto nad foi completamente recliuado ate“agora, apesar do nosso:
prote-tos לאאא e esforços passados, ey vemomos, muito pouco podera'se fazer agora para
o resto do garim, devido aos muitos problemas que existem, De qualquer forma escrevemos
aos enifim a respeito procurando conseguir o maximo possivel, bem como reafirmar esta
forma de entradas, “speramos que o 6º gorim Dossa faze-lo mais normalmente,

תנועת HANOAR s “str nhamos a carta de 27/5 a respeitos sta perfeitamente claro para
nos ox inconveniente serio que um grupo noar representa para voces, Se mesmo assim os
enviamos foi porque, em vista á negativa de Trektz ao nosso pedido de aprovaçao, estascrianças ficaram completamente ao leu?! , jaque nos as tiramos de suna Casas e asilo (
exc gas do menino de Ouro Preto, cuju vinia foi necessaria para que «e nad o perd: sse),
e tivemos que concentra-las na hazchora“ate'a alin'do 22 Srupo, com o qual deverad par-
tir. Os cheverim nad estad auxiliando a nos + mex estamos sim » em conjunto,resolven-
do um problema que nos possibilitara“imam levar crisnggs a Cretz, 20 Kibutz. Nad comoprendemos tambem o aleg-do desconhecimento da vinda deles 3 quando ficou patente a
impossibilidade de embarcorem com o 1% grupo alia” fimmpomemirita as chaverot ima e
Sonia do 4º garim levsram à informaçad e o porque ao kibuta, Apos isto, em convers

doכ Nuchem com o Zigue ele foi avisado de que viriam mais 2 ou 3 crianças e foi inclusis
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ve explicado O porques Ficou claro tambem, polo menos pensamos, que noô viriam ucisg

37606 os outrosçõe os conceguirmosy-erscom o aviso previo de que à elia'sera"em

agosto, enquanto estes estavem se aprontando pera julhos

Pedimos so kibutz , que apezar de todos as dificu dades existentes, procure indiccr

um chevor pura à tarefa de madrich das crisnças, uma vez que elas nao podem ficar ₪-

bandonadas Sera*por curto prego mx tendo=se em conta que as hafleagot do smif Se Pulg

coord nos quedo dever:3 participar de acordo com as respectivas sichavoly

serao em seguidas

Ha“uinda uma serie de preparativos a terminsr e , por estarem totalmento absorvidos

nossos chsverim nes atividades de julho, esporamos ¡ue o kibutz dispense, à medida do
necossario, a chuvera mx Chuna para isto, A hanaga“artait, om sua ultima reuniad,

a indicou tondo em conta que faz parte do grupo alia'o queçdo qualquer formas resta-lhe

pouquissimo tempo de hashearas

SISUACAD + TRA DOKIBUTZ 3 Tendo em vista = prec.rie situaegad finanevira do kibutz

devido ao elevado montante de dívidas que o 4º garim deixou propomos um estudo conjun=

to da cituagad que nos p-zaita encontrar -oluçoõs tambem conjuntas, unas afim de que

a preocupaçad pela prodaçad nad prejudique à vida e ao desenvolvimento da hascharas

naquilo que +80 suzs finalidades basicase

ALIa* 4 à honago'artsit aprovou a lista do aliado 2º grupo; Zigue, Chana, Bariachy

Mariam, Sara, Buchbinder, iron, Nuchem, O« chaverim Bariach e Mariam sad madrichin da

Sochnut c nao necessitam hascharaj os chavorim Zigue, Buchbinder, “ron, Sara e Nuehen,

apezar de seu periodo de hasch.ra*ter sido ou irregular ou incompleto tiveram o seu

sheilom de alia'aprovado devido so fato de que constituem parte do 4º garim = seu

grupo de vida e trabalho = devendo portanto so integrar so mesmo em Israel sem perda

de tempo, afim de juntos fazerem haskkora em meshek vatik, nechal, etc.0

darTodos os chaverim entes da «lie deverad ser submeticos

a um examem de conhecimentos basicos de ivrit. הנמר ROA

Consi deramosypndicanoiranonriierimx que a integraçao e espirito de movimento destes

chaverim pode -nos permitir aprovar a sua alia; apezar de nao preencherem completamen

os criterios normais ( Ros quais aliasnad puderam satisfazer por necessidades e con-

tigencias do movimento )»

VAADAT HATNUA”- BBBR CHAIL = Pedimos 208 chaverim que nos enviem relatoítos os mais

umplos periodicamente , bem como &s suas consultas á Bror-Chail, efim de que nos os

encaminhemos á Vaadat hatnuas Toda a correspondencia que recebemos,de interesse do

kibutz, enviamossãe nossa partes, á a voces, “ste precisa ser o caminho normal porque

modbentrindiximat o movimento precisa ter somente um orgenismo centrel 3 a hanaga”

artzite

JON TROG - Segundo o que soubemos nagx oficiââmente o chaver Utrog e vachura* devera”

chegar no fim do mess Segundo informagoós da Vas dat Hatmua; sua schlichut devera“hor

como base o kibutzk h-shearas Assim que ele 00080, 8 henaga*ou o kinus deverad deci-

dir definitivamente a respeitos

APIVIDADESR DE JULHO = Temos enviado aos chaverim as circulares a respeito,Tendo em

viste o fato de que virao tambem chaverim de outros unifim ao kibutzax neste periodo

propomos ₪ reslizaçad dum breve encontro, em Nin Dorot mesmos paro 8 proximos dias,

afim de assentermos tados os detalhes, queremos tambem lembrar aos chaverim a necessj

8480 de se prepararem da melhor forma pare o kinus: isto significa; relatorio, deleg

0 eto, Os temarios, segundo circular passadas, deveras chegar em torno do dia 20,

Tebatutariamente voces tem direito a 1 delegado por 6 chaverim ou fragaó maior quel
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LOCAL DO KINUS - * nossa opiniaS que o kinus deva-se reslizar em “in Dorot, por ser
esté o centro aspiritual chalutziano 80 movimento, Sabemos das dificuldedes que cáu=

sara más y tenda em vista o grande valor tmucti deste acontecimento e a influencia po=

sitivo que o local oferece, cremos que se- justifica, No encontro proposto poderemos

melhor mx estudsr xxfimnmxêxx o assunto,

Sem mais, aceitem nossas cordiais saudações

 

Nuchem H. Fassa

Maskir4

 


