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Re 7 de setembro de 1977. 
Le Pimenta, 
Voadá Tnua Shalom Ravs 

Ficamos bastante contentes pelo fato de voce ter pego e Maskirut (cumpriu a pa- 
Qresemein...) e muito nos agradou a sua carta, que pela primeira vez nos últimos 
tempos nos manda notícias da vida real do Kibutz, do cotidiano.Esperamos que já 
esteja chegando o nome do Machlif do Avram(ele astã indo embora hoje) ;quanto ao 
Pinduca nada temos a falar,mes pelo jeito muito à esperar, 

Queremos refortar cêm a Vaadá Tnuá o nosso pedido de material sobre o "Ichud no 
mundo” para choveret comemorativa dos 32 anos e queremos "lembrar" que pedimos 
para a Tnuã Olamit esse material,bem como uma verba para essa choveret que nos 
parece importante não só pera o Ichud do Brasil. 

Nos plensjamos atividades para o Chodesh Hatnuá inteiro que vai desde attzaot 
até picnic de bicícleta culmínando com uma Messibã Tzofit para pais, etc, 
Estamos "reediatndo " o tilboshet e os semalim para o chodesh, 

Com a chegada do Dvo estamos em momento de grande agitação política com pegui- 
6 todos os dias.Fazemos parte da Comissão Política da Avodã e formamos uma 
frente jovem com outros grupos universitários e tnuot em gerêl com plataforma > 
política definida,Esse movimento chama-se Frente Sionista Progressista, que É ba- 
sicamente anti-Likud mas apesar de não concordar com o Maarech e/ou como única 
opção política no momento. 

Estamos em grande atvidade para o Mifal Hachaverát, Congresso Sionista Unifica- 
do no Brasil bem como eleições da Hebraica. 

Gostaríamos de receber todas as informações possíveis sobre a Veida Olamit do 
Ichud pela qual ficamos bastante interessados e entusiasmados, Esperamos receber 
todos os temasdedeis te sas datas e os estatutos pois pretendemios preparar nos- 
sos bogrim para essa veida, assim como gostaríamos que,0 nosso Kinus hã muito pla 
nejado ,seja antes da veida para que os nossos representantes ( e 6 8 extrema 
importancia que hajam representantes) possam ter uma posição política-ideológica 
pare expor na Veida. 

O Dov Tzemir esta fazendo valer a sua presença, reativando (ou pelo menos acore 
dando) muitos dos ex chaverim que estavam fora da vida política comunitária e es- 

| tã nos ajudandé na medida do possível com seminários e reuniões, 
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Nos dias 17 e 18 de setembro teremos uma reunião de Hanaga Artzit onde falaremos . 
sobre todos os assuntos acima referidos Hem como possivelmente tornar a Frente 
Siorista nacional (com o "aopio" da Miflaga). 

Estamos sentindo um problema enorme quanto ao número devalas para o Machon TB, 
A kvutzá está se reunindo esta semana pena ver os problemas,Podemos adiantar que 
o número de ne 8 ה5ט+8018ה%6,8 ףטפש+ é de extrema importância para a Tnué que 
vê o maior número possível de chaverim obedecidos os critérios de seleção, 

Brevemente mandaremos maiores infórmações para uma possível pressão, para conse- 
guir o que almejamos., 

Com muito a contar mas pouco à escrever nos despedimos esperando contato frequen- 
te desejando que neste novo ano consigamos angra nossos objetivos e nossas rea- 
+ 

ALEH VEHAGSHEM 

PS 
p/ Me Pefiã.


