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Prezados Chaverim3-

Por intermédio desta queremos tratar de alguns assuntos

geraistam
leAtividades CentzzissEstamos enviando uma cópia de nossas atividades"
centrais que come os chaverim pedem notar elas feram coreadas de êxitos
Enviamos com antecedência es tomérios da Veidá e do Kinus Chinuchi e de
imediato enviaremes as resoluções e novos estatutos aprovados por êste
congresso máximo do movimentos
2 .Chavrei Machen atualmente em Israel- Os chaverim já devem ter tido o
primeiro contato cem nossos madrichimeAlgumas considerações gerais:
a)Josó Blumenthal(Pirilo)-= É chaver central de grupo.Tem 19 anes e pare
ticipeu no shituf de snif P.glegre por um ano e meio sendo que foi magw

quir hasnif dursnte o período de um ane«f chaver definido para a chatiy
do 8º garin. Bom madrich e erganizador.Respensável e''chevreman",Se m

mita base ideológica, mas poderá se desenvolver bastante em Israel e as
chegar ser um des chaverim centrais do movimentos
b)Roveca Koster= “hanichá do mevimento desde a idade de tzefá,Foi madri

de solelim e no snif ecupeu é cargo de gúisberot.! inteligente e camסמק
pazsPor ser a única bachut” de grupo, poderá o fato constituir-se em pre
blema» É£ chaverá do snif Pralegre
c) Isaac Stutman- 18 anos e chavér do snif S.PBaulo. Foi bom madrich de -
sole espensável e inteligonte.Falta-lhe maior desprendimento tnuati,
2)H6lio Tuchtman= “haver do snif Rio . 18 anes.f inteligonte y entretant
nunca perticipou com muita seriedade no trabalho do mevimento, entretant
poderá abserver bastante no ano em Israel e censtituir-se na velta como
um dos chaverim centrais deste snif.
e)Samuel Tuchtman- 18 anos. Snif S.PaulosE um chaver cem peuce cenhecimen
do movimento, entretanto foi bem madrichde tzofim e solelim , demenstrmn
do inteligência e capacidade de absorção,

-O chaver Milton Koster que era para viajar, sendo que incluç”,
ve realizou as provas normais, cem 8 aprevação nao pode viajar pelo 34

pedimento de pai que levou o caso a problema judicial,
Esperamos relatórios constantes a respeite da impressão, aca

panhamento e apreveitamento deste grupo atual,

Desde já pedimes para a maçquirut Olamit estudar formas para
os madrichim cheguem em 1960 em fins de fevereiro para poderem iniciar
um período normal de trabalho,
q a et o Sigmá - Ba quarta vez que escrevemos a respeito

ה 0 1sódro as orientações a êsto respeiteGostaríames de
receber o mais imediato possível as informações necessáriaa sôbro êstes-
símbolosa sere m adotsdos pelo nevo movimento unificado. לה
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