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Prezados chaverim:,

E Queremos nesta tratar com os chaverim súbre 0s as-
santos relacionados com a volta do atual grupo de madrichim nossos.
Segundo soubemos (inoficialmente) sôménte no dia 6 de março terá ter
minado o curso de recapitulação em Jerusalém. Levando em conta que =
apóz isto segue-se o Seminário em Beit Berl, a volta estar-se-á dan-
do em uma época bastante, posterior a que nós estávamos esperando e
imaginando. ,

De qualquer forma, está claro de queem muito não
é possível modificar as coisas, quer queiramos, quer não a volta, —
dar-se-á no meio de um período de trabalho. Discutimos à respeito —
disto na última reunião da Hanhagá e constitue opinião nossa de que
a volta deve dar-se na época mais rápida possível. Isto concretamente
significa naturalmente fazer o Seminário em Beit-Berl sôbre o qual -
não pode haver duscussão e imediatamente após isto embartar de volta.
Dizemos assim, pois que, naturalmahhe mesmo apóz o Beit Berl, poderian
surgir propostase idéias sôbre outros eventuais seminários curtos, -
rápidas atividades, ete.

Estamos, pois, escrevendo sôbre isto e pedimos que
os chaverim se áirigissem a todos Os lugares competentes no sentido
de, tendo-se em conta o término do sem. de Beit 2621, seja já marca-
da dia e navio da passagem de volta.e que sejamos avisados do tanto.

Claro está de que apóz uma ausência tão prolongada
não 469618809 66 nenhuma forma perturbar a parte final da preparação
dos madrichim, porém poderosas circunttâncias nos fazem exigir que o
tempo de permanência são se prolorgue em nada além do realmente neces
sário e impottante. RR

Dizemos, poderosas circunstâncias, pois cada vez —

mais estamos tendo de planejar coisas a longo prazo, seja premidos -

pelos circunstância seja por vontade própria. Edesde já nos traços
gerais e importante sabemos como se desenvolverao al S coisas no
próximoo 68 trabalho que em muitas coisas será por excelência
um o de transição sim sendo, inclusive pudemos já começar aו de tod 1at serão efetuadas substituições
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em selhlichut, Hanhagá Ártzity etc.; e isto tudo mais seviu para refor
gar nossa opiniao de que mesmo ágiferengas êe algumas semanas serão d 1
ferenças importantes.

ASsim, poisg novamente pedimos que os chaverim fixassem à da-

ta tão prematura quanto possíve] e nos eserevessem proximamente sôbre

O navio em que a volta seí dará.

Sem mais,

ALEI VEHAGSHEM

ERVIN SEMMEL

Maskir kachi
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