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Prezados chaverim

Quando de nossa estadia nesse snif, Ka duas 86-

menas, tornemo-nos sabedores da situaçao erítica em que se encontra

a shiehvá avedá quanto à sua massificação, isto é, o grande número

de elementos que ela contem nominalmente apenas, e o resultado «on-

traproducente em que implica para es verdadeiros integrantes da shi-

ehva, . )

Quafe aí ainda estávamos, estudamos com a maski-

rut a solução para o caso, que seria a de tirar do movimento tais

elementos que integram nominalmente a shichvá e manté.des afiliados

8 erganizazao somente per um laço de amizade ad movimento, Assim €

que tais elementos f£o seriam do Drer sinão que apenas "Amigos do

Dror", pagando úma determinada contribuição, À

Pedimos aos ehaverim que iniciem logo este tra-

balhe por meio de uma comigsae que ira visitar ou chamar os elemen-

tos, para Que possa a shichvá avoda continuar em seu processo de

desenvolvimento, adquirindo o mais rápido possivel a sua forma de

shichvé que tem como próxima etapa a Hachsharé,
A parte pedimos que os chaferim nos enviem re.

ratos sobre a questao "Gremio", peis pelo que soubemos per meio de

um jornal, a diretoria do mesmo, há pouco eleita, está novemente pre-

nhe de elementos, os mais ativos de nosso movimento,
Recomendamos tambem aos chaverim desta machlaká

que iniciem uma forte açao no sentido de afastar las influencia ne-

fastas que Yao contra todos nossos principios de educação, que aque-

le clube tem exercido ate” agora sobre os chaverim de movimento,

Procurar formar um forte centro de interesse no movimento para que

possa substituir aquele, mormente nok momento em que nosso movimen-

to entre em sua etapa de concretizaçao de ideias,
Esperando que os chaverim ngs respondam imedia-

tamente e nos ponhem ao par da situação doravante, despedimo-nos

com um chalutziano
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