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As mazkiruiot snifim 6 
cChavrei Hanhagat Artait 

Shalem, 

Como resultado da ultima reunião de li.P, informemess 
Situação des Snifim- Niesceme resultado da situação criada cem a 

saida de chaverim afetando em especial e trabalhe com a shichvá de benim 
e de que a M.P. tem noção esforços são feitos no sentido de cemplementar 
a equipe.Esperamos que proximamente dentre des limites das possibilidades 
existentes tenhamos resultados concretos, 

Curitibasfoi decidida a viajem do chaver 362- 
nardo a Curitiba para um encontro "in loco" com o chaver Pedrinho e chivem 
rim do snif, 

São Paulo sdecidido a não conscrva-ção da anti 
go moadon por nessa impossibilidade financsira apesar das vantagens ofereci 
das pelo baixo preços 

Mankixut Peilá-Guisbarutsencontra-se a tnuá em grave oxiso financei 
rasFoi solicitado um plano de providências capas de soluciona-la pois temos 
perspectivas de que isto afete de forma grave a trabalho este ano Discussão 
na proxima Hanhaga Artsit. 

Chinuch-o fato de os snifim (alguns )não terem se preo 
cupado por um contato com a Machlaká tem afetado a possibilidade de assisten 
cia e coerdenação chinuchi dos enifim. 

foi 208112888 reunião do Chug de Maspilim nacio 
nal sendo escelhido como merakes o ChicosDeterminou-se a realização 66 200016 
sha medrichim de bonim minis 

o trabalho ss desenvolve com vistas as ativida 
des centrais de julhos 

Atividades Centraús- divididos os trabalhos iniciais de preparação . 
Em principio machsné -seminário de bonim e um a peulé de maapilim; esgunda 
quinsenasaverigua-se possibilidade de ser em Fel. a atividade de maapílim, 

Chavrei Mahon-Decidido garantir tecnicamente a estada dos chaverim 
no Brasil dentro do prazo previsto 1.8 final de julho, 

Reunião de Honhagá-Convocada para os dias 12 e 13 de maio de prefe- 
rencia e(osta mesmo convocada) com a seguinte ordem do dive 

ituação de enifim à Shlichuiot 
«Pe-Guisberut e Chinuch 

Atividades Centrais 
iversos. 

sem mais 

Aley Veagshem 
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