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São Paulo, 6 de outubro de 1968 

Shalom Raw 

Vimos por meio desta colocí-los a par do gue foi resolvido e debatido na 
última rounião da bem como o conteúdo das cartas mais importantes recebidas 
nas últimas s 7" 

9% DATA DA REUNIKO qu. 
5/10 com a presença dos chaverim Isaias, Mauro, Marcelo, Guil, “rio E Philipe. 

Debateu=go as messibot e fêz-se um regumo das comenorações as quais serão es 
seguintes; Snif Rio messibá dia 27/10 no Nonte Sinai. Mossibá Interna dia 26/10, 

Snif Porto Alegre messibá dia 4/11 no Teatro São Pedro 

Snif Cueiritiba messibá dia 26/10 no Centro Israelita do Paranã. 

Snáf São Paulo - mossibê dãs 14 ou 15/11 ma Hobraicas 

O único snif que terá ajuda para a sua Hossibá será São Paulo, vindo o gré- 
po de danças do mif Rios 

Está fora do slcence da Hanhagó colaborar comsxrizams viagem do cha- 
vor Max. Cabe ao snif Rio resolver o assunto. 

 0 טס +
De acordo às informações recebidas o chaver Jímico chega no dia 9/10 

na mesma data viajando Pinduca, O Aron Schencider chegará de navio no começo de novem 
bro. O 188188 voltará no começo de março. 

Foi aprovado que o Zhuvi receberá toksif de chaver om sohlichuto A quantia 

estipulada É de NX100,00. 

.6 BACHOR | 
“ Contínuamos cem ter definitivamente respondido quanto à quarta vaga ou quem 

substituirá a Clarisse. 

1 SONTACTOS COM ARGENTINA | 

Recebemos uma carta informando da necessidade de contactos e sugerindo um 
encontro no Uruguai em começo | de novembro, Ficou resolvido que tentar-sc-á conseguir 

uma qa paga pois haverá nesta épvoes um Congresso de Comunidades em ea 
Sugestões para as atividades conjuntas = 3) Seminar Lepei lim 

2 O Tiul do Dogrin so ronlives para Uruçuni    
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daqueles que não tem condições em pagar 

 91ע0
procurar um mifal ,oendo deste o maús im 

6 
do chavero 

Entendou-se também que cada snif deverá colaborar e que a camapnha deve 
ser feita em marco de snif o Bem como o dinheiro obtido deve ser distribuido pormif 
a chaver interessado, 

= DATA DA PEGUISHA p 

Fica em princípio marcado, pera os dias 15/16/18 em Curitiba, havendo 
enjuntamente reuniçao da hanahgá 

19= MACZOR BEI? DO SCHYNAT jo. 

A maioria das bachurot da kvutsá não irão a Bror Cjail e irão ra outros kibutzim, 

  77 qoסא -21

% Os chaverim do Nachon estão eu Mayan Baruch e Posteriormente irão 862 
juntar gos chaverim do Schenat na hachshará em Bror Chail. 

O “haver Carlos desligou=-se da kvutaé salegando que como nunca tive 
Fa um compromisso ;não convindo mais ficar abandonava a kvutsão. 

= 
  NO BRASIL quצו ו קה

Nos dias 8/9 estarák aqui o chaver Pinchas Bapir secretário 
do MAI, informaremos acerca das impressões ds sua xtfx estadia mor" aqui, Tentaremos 
fazer uma entrevista para a Igueret com êle. 

! Ade VIAGEM A PORPO ALEGRIO DO ISATAS fe 

Conforme fora antes combinado viajará ma semana do dia 7/10 a 13/10 
0 188188 vara tratar do Schenate e Noadon 

Por ora só nada havendo mais s acrescentar ,desoedimo-nos com o 
nosso cordial SHALOM B'BRACHL    


