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São Paúlo,24 de agósto de 1969 
hos chaverei machon 

9 
shalom ravt 

Esta pretendo Pô-los ao par das ativida des centrais do julho e da gituação da tnuí em gerale Nas atividades de julho Participaram aproximadamente 500 ohpverimpassin distribuidoss 
, Recifeos 40 tsofim e solelim Rios 70 tsofim € solelim 36 bonin e maapálim 60 tbenin e maapi lim 

São Paulos 0 fsofim e solelim | 
 + תה 0%08.150%40+1 8 solelim 90 tenims maa pi lim 30 bonin 6מ

15 bonime 

OBSeRegife realizou machané de bonim local 6 תשס ע82%401 קסוג 5 maghanê central, 
As atividades Centrais foram; 
2 machanot avodá para bonim (jovens é Velhos)de 4 dias cada. Machanê tzofiutioa 005 %608 a shichvá de bonim (170 Chaverim) Machanê avodá e Peguishá do machsor dalet com 22 ohaverim tiul para maa pá lim 

Sbnat hachsharderecebemos no mês de maio um Srupo às ex chaverim do ex IMI,e nêstes 
três 5896, 8 chaverim, junto com os que já estavam na tnuí Pássaram por um perfo- 
do de cridtaligação ideológica e chavrati, e ho constituem um 8עוגסס 606 6 
dá bastante bem, disposto a uma peilut séria no movimento, seja agora,seja depois 
de sua volta 60 hachshará, 
Shiehvã de boni 

4-0 perigo que existe ê que pela falta de chaverim mais Velhos pára o trabalho na  
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tnua e para 168 Gar ric entaçã o ohinuchi 5168 6 1880817 65 no +rabalho º abandenen 

m grande parte O 
 &  ênico fator aus nos impede de ampliar mais aindaו

nichvê é a falta ão madrbchim para 18800 

Kinus Srtas nrtgieFoi ros jlizado O IV Kinus artgi que distutiu problemas básicos do movi=- 

mento, como caminho pret rarátório 
* Voidá artaitno ano que Velo fota-se uma inquieta- 

ção ideológica em todos 08 chaverim, 6 & vontade de rotomar 8 voâação chalutziana 

% dé tnuácÃo mesmo tempo,a tnuá se vê de nãos aunarradas Dor falta de uma airigência 

capas de levar que lquer resolução ou mudança adjantosResse
ntimo-nos do inves gtimento 

que fizemos mandando tre &s grupos de shnat paochsharé O o melhor que tínhamos € não 

receber grótica ngute 
nehhum chaver de voltasisto sem falar dos טס + wachon 

queçse não abandonaram 
O movi emato dao pouca peálu mt

polposar de gormos a maior 

enué do Brasil (rsconhesido nor todos temos 9 menor número de bogr 03 machone 

Toda à enuê vo costa possição como insustentávels
 o podem ss prever mudanças radi- 

cais nº movimento 
em matéria de 01 0 de chmat תא 

pote no próximo 

anos inclusive com & discussão da validade do chnat pera & enuãe O que para 

todos é óbvio & que so não houver na tnué no próximo ano uma airrigência caDaZs 

madura o disposta 
  possível nenhuna mudança, sendo esta claramente necessáriaמס הפצה

ao moviementOe 

Ba poguichá da enichvá bogueret,9 depois vom o apoio do kKinusyresol- 

veuse forma E UR garin 118 para dezembro às 1970, 448 iria para um meshek tzabar 

+5 8 chaverim que partidi pan do garin são axo mênie Henry 
spaoh Emi 1ia Raymond, 

o Abrão Kahne 

Gostaríanos 
ão ser informados O mais 7 rá pião possível de sua volta, pois 

sorã neoessa pria 
& ajuda de vocês nas machanot contrais «Para jhes dar uma idéia 

ãa nossa situação, & Sitima machané 
de bonimpsom 179 ohanichimy teve 10 (dez) 

madrichim ao todo e 
2 2 

2 
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Por ora € 80 pes peranão prevem notícias SUAS, despedimo-no
s e0m um 

ghalom vel ehitraot 
pekatoY 
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