
 

// Santos, 26 de Setembro de 1948 2 Ea

Á Machleket Enitonut
da Lishka Merkagit
SÃO PAULO

Prezados Chaverim:=

Shalom !

Em resposta a v/ circular sem data, queremos expressar aqui
a nossa satisfação pela maneira verdadeiramente brilhante com que a Machleket
Haitonut da Lishka Merkazit pretende congregar, todas as ideias, sobre proble”.

mas do movimento, opiniões acérca da realidade artzisraelita, função da juven-

tude chalutsiana no trabalho dé edificação nadonal e Hachshara, dentro do Ore
gão Oficial do nosso movimento. Realmente afim de se tornar o espelho fiel jus

ventude drorista brasileira, e imprescendivel a colaboração intensa e geral
de todos os snifim do Brasil, Esta 8 nossa opinião sincera é despretenciosa
acórca de tudo quanto contem a vossa circular,

Após isto, passaremos a responder nc que consistirão as
| nossas colaborações dentro dos proximos quatro mezes: cromos que os chaverim

acharão que estemos nos precipitando, uma vez que 38 agora nos dispomos a

apresentar quais as nossas colaborações no. espaço de tempo acima citado, no
entretanto a explicação desta melida é bastante facil como segue linhas abaixos
Segundo as vossas instruções na parte em que esta epigrafada ou seja apresen=
var de forma mais ampla é possivel aos chaveim da Avoda-e Noar do snif, as
sugestões existentes na circular, apressoucse a Machleket Haitonut deste snif
em cupprir esta deliberação por acha-la bastante logica uma vez que a Machleket
Haitonut, ela somente, som a colaboração dos: chavorim ovdim e nearim nenhum
compromisso poderia asgumir perante a. Bait. da Lishka Merkazit no que se
refere a colaborações em geral, Isto e evidente; pois bem, após a leitura
desta circular aos neofitos chaverimda Kvutza Avoda deste snif, acompanhada
de comentários na qual, procuramos fazer ver.a justeza das vossas ponderações,
insistimos por uma manifestação positiva dos chaverim sóbre o assúnto em pautas
Tomando a palavra o chaver visitante Benjamin Raicherda Machlekeb Haitonut
dessa_Lighka, expos o seu ponto de vista, afirmando após uma série daconsi»
89180088 006, como os chaverim do snif Santos estavam muito "erus!, não pode-
riam colaborar nos proximos cuatro mezes; Deixamos de comentar esta atitude
para afirmar somente que devido as nossas eruezas vs chavelm ovdim humildes

mente resolveram esperar decorrer o tempo previsto pelo chaver Benjamin,
para apos entaS, exporem os seus pontos de vista se. então jga estarão
certamente melhor pesados e analizados,

Esta é portanto a resposta do snif Santos no que se refere
as colaborações no Orgão Oficial do Movimento,

Fazendo votos pelo breve aparecimento, do deco; fonte sem
duvide de um cabedal bastante preeioso de conhecimentos, droristicos aqui nos
subscrevemos com um cordeal
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