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Shalom Rav 

Esta se tgrnandp deveras aborrecedor a falta de contactos 
é“ o snif e a Hanhaga e que pedimos mais uma vez para ser sanado. 

Esta garta tem a finalidade de informa-los dosprincipais 
acontecimentos da Tnua nas ultémas semanas e quebrar um pouco o isolamen- 
to no qual encontra-se o snif Porto Alegre. 

l- VIAGEM MOISES ZINDELUCK - 

O citado chaver vialiqu no dia lj/6 a Bretz levando gonsigo um 
tochnit enorme de encontros e exigenéias entre os quais encontra-se natu- 
ralmente a schlcihut de POrto Alegre. 

2- MACHANOE CENTRAIS :- 

Já enfiamos aosmaapilim uma carta pedindo a opiniao deles quanto 
a um tiul a Brasilia. Da mesma forma ja ficou definitivamente estabelecido 
que a machane central sera em Cabo Frig (ESt. do Rio) e havera uma visita 
8 618866 60 210 ,sem contar uma machane avoda . Q preço para a toda a tnua 
e uma so 110.00 00% o imposto do Schenat. O que e uma grande vantagem para 
Porto Slegre. 

Enviaremos logo mais em um circular 808 nsifim todos os bnforms 
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- 0 DE OLEL ne 

Como vpces ,não responderam concluimos que não haja possibili- 
fades de fazerem machane para os solelim ,poráanto havera uma conjunta Cu. 
ritiba,Sga/Paulo e Rios. 

l= CHAVERIM EM GUEHSER HAZIV:- 

Os chaverim estão satisfeitos ,principalmente com o tratamento 
dado pelo kibutz e pela Tnuag. 08 problemas que existem sao unicamente fru- 
tos da chevra (ou falta) e eles reclgmam da falta de elementos tnuatiim na 
kvutsa.,0s chaverim tiveram um seminario de 3 dias em Bror Chail no qual 
receberm artzaot e fizeram debates com diversos elementos do kibutz. Os 
chaaverei machon tambem participaram. 

5- MOADON DO SNIF RIO E SÃO PAULO = 

O mgadon do snif Rio foi reinaugurado e estã uma joia, o snif sao Pau 
lo assistira no dia 30/6 o lançamento da pedra fundamental do moaodn. 
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