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 לia,

Prezados chaverim $
Queremos na presente tratar do seguinte:
a) Correspondencia : Recebemos -a ordem. do dia proposta para a reuniao ampla da H.h, Nada mais
b) Amigos de Bror Chail = Em reuniao de maskirut , realizada no día 281X , foi discutida a questao
do contato do meshek com o Comite de Amigos no Brasil, O chaver Efraim Bariach foi indicado responsaO. direto per esta importante tarefa, tendo ja“iniciado o seu trabalho, com a reabertura da correspon=
088013 com o tal conite, Copia da primeira ca rta enviada segue pabbes,
c) Iton do meshok para a tnua” - Como jale do conhecimento dos chaverim pela corre spondencia anterior,
estamos Lit ib 0 reaparecimento periodico do boletim do meshek para a tnuá, 0 prineiro numero deverá ser des pachado la “pelo dia  וAlem de que gostariamos de receber sempre dos chaverin. a sua
opiniao crifica sobre cada numero - conteudo e forma - Sa,“algunas questoes teonieas que, desde a
convem esclarecermos: (a) emoiexz se torna muito Ala pendioso enviar toda-a edi ¿30 por via aerea, de for=
má que restam duas possibilidades: ou enviar aos chaverim os estenceis prontos e deixar a impressa
por conta da HA, ou enviar um numero restrito por via aerea e os restantes - via marifimas Doixar
a inpressao por conta dos chaverim tem a vantagem de economisar וRa muito do carater
do boletim » que boletim que vem do meshek para o chaver da tnug, De qua fodo, o primeiro numero
serg impresso aqui - a HaE, paga a papel e impressao, (mimiografado , mas gosta | de ter a
opiniao dos chaverim para os numeros seguinies. Fica naturalmente  לde que no caso de imprimir=se
no Brasil seria necessario que umachaver se tornasse responsavel direto 'e que os números fossem

publicados pontualmente. (b).

gostariamos de enviar-os boletins diretamente para todos-os setores do

movimento, pois que aleg da vantagem prafica de evitar uma redistribuicçao, isto viria

melhor influen=

ciar o recebimento do boletim como expressao de Bror Chail para a tnuas  וpara tanto
receber com o maximo de urgencia, uma lista contendo; endereços dos snifim e quantidades a mandar,
(c) Estamos querendo renovar a apresentação do boletim, acreseentando-lhe uma capa permanente impressa,
Deveria constar nelá um simbolo expressivo do caráterda publicaçao, seu nome, titulo, e Cr» 8 BSpaço
em branco para acrescentar semprea um indice do conteúdo, Gostariamos de pedir a cola 0 do chaver
Vitorio Corinaldi para a composição e o desenho; assim, contamos que;os chaverim se dirijam zexdxts a
ele e bhe encomendem , se lhe for possivel, o 8 para e prazo o mais curto possivel 4

d] Nena. : Pedimos fesculpas pelo atrazo de alguns dias na resposta, Ocupamo-los em averiguaçoes afim
de lhes poder dar a informaçao a mais exatas” Conseguinr uma chevrát noar had entra en contá, uma vez
que

 גאa idade e o desconhecimento da lingua

o impedems À unica possit ilidade seria a sua entrada

no mestiek., mas isto depende de informes mais detalhados. Afim de nad perder tempo, vamos levar o
assunto à proxima reuniao da maskirut, mas pedimos que se apressem em escrever com mais detalhes,
8) Schlichim, dinheiro, H.Eg- Vide protocotodz reuntao da Vaada , 00 207%
f) Abandónos
= enviamos-lhes anexa a lista de abandonos que 0 meshek sofreu este ano, bem con
exposição dos motivose

3%

q) Schlichut do Mordochai e Chana - Soubemos por intermedio de carta redebida do chaver Etrog , de que
08 chaverin contavam com a Vinda do Mordechai para antos da data afixada, Queremos esclarecer duas
coisas: a) todas as comunigaço es anteriores que constan en nossos arquivos se referem a “saida do
Chaitchik para depois da semeadura - portanto dezembro Wa nao tendo portantba havido nenhuma 8

recente; (b) esta data do saida foi fixada pela assefá clalit do meshek q 6 à unica data possivel.

0 chaver Mordechai o um dos pouquissimos "falachim" experientes que hoje -em dia temos no meshek, ea

sua participaçao no preparo das terras 8 semeadura é de suma A Estava completamente ש- אde
consideração langar-=se a esto trabalho so “com: os novatos profisstonais que 530 a maioria dos que
trabalham na "falcha”, apos.os abandonos dos veteranos do Jugare E suponbs que os chaverim comprenden
a importancia mx vital para un neshek agricola de terminar , antes das chuvas, o preparo da terra, =
ainda mais quando é um moshek nova, onda este e o anaf fundamental, Queremos crer. que com esta expli-
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cagao este assunto esteja claro e aceito pelos chaverim, e que, como consequencia, todos
os planos envolw
vendo o Chai
Chaitehik, levem om conta de que estara. no Brasil en inicios
2
ou meados de janeiro
«De nossa parte
 ילsendo e sarao desenvolvidos todos os esforços no sentido
do que a sua salón seja rigorosamente

segundo o decidido

, acima

expostos

:
Hi Venda de Ein Dorot - Tomamos conhecimento com estranheza dos planos ou estudos existentes
de venda de
.
2
Ein Dorot, ao mesmo tempo que construçao* de chadar haochel, Pedimos informaçoesa
i) Reuniao da

.

H=A: - Recebemos a longa ordem do dia , ja mencionada, para a reuniao da Hehe de
12// %
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Estamos extremamente interessados-ne que disto se discutiu e resolveu, mas ate hoje, 15 dias decorridos
do fim da reuniao, não recebemos nem a ata, nem cartas. a respeito, Somente alguns trechos Bm carta do Etrog
Pedimos=1hes que nos despachem com urgencia informaçoes a respeito,porque aqui estamos sem comprender
a lista de pontos enviados, e anciosos para conhecer o resultado de reuniao que se nos afigura tao importe»
nte,
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:9 do Mosca - Como e do conhecimento dos chaverim-pela corregpondencia anterior, 6 chaver Mosca
vera partir para o Brasil para realizar trabalho de formaçao de um grupo de aliat noar para axirasid
”
Bror Chall, Juntuxezaxexanuimanto naturalmente com o apoio moral 8 prafico do movimento, À sua saida esta

prevista para meados de novembro, ja que julgamos conveniente do que esteja no Brasil no periodo de ferias
escolares. No meshek ele ja se libertou de todas as responsabilidades que carregava, e somente resta
esperar de que os documentos e passagem fiquem prontosno prazo previsto ; neste sentido, alias, se trabalha xativamente, Antes de sua saida » Dochaver Mosca deverá ainda'se sentar. com a Vaadat Hitnuá e estabelecer as diretriz de seu trabalho e de sua ligaçao com o movimentos Imediatamente apos tal reuniao, nos
lhes escrevoremos, Ate a sua chegada porem, nao julgamos conveniente de que os chaverim se abstenham dê
atividade neste setor = conforme noticia que recebemos de decisao da Hah. Esta obvio de que.
toda a inten=

sidade desta campanha devera se manifestar xpm com O

Mosca, mas até lae indispensavel manter os contatos

existentes, criar eventualmente novos, fazer propaganda, preparar enfim o terreno , assim como criar-lhe,

ho movimento, nas Instancias ou nas instútuiçoss de crianças),un bom nome 4
o

.

,

.

-

,

e

.

1

os

Sem mais por ora, aguardando smejememamde comunicação dos chaverim,-colocamo-nos a sua integra
para o que-for preciso - desde que os chaverim o mencionen - , Gaudamo-los ו
lutziano
y
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