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Acusames recebimento de: Programas de tzefim
, bonim, machanet; publicaçasssobre "conce
pção
de vida"; VH.

84, VH=88, MS-70, Pedimos confirnagas de recebinente dezDap

im Latnuan6 e n27
para tedes os snifin; manifeste de meshek
ao ischuv de Porto Alegre; HA=19, HA=18,
HA=20,
HA-21, e copias de cartas à Snra. Drucker e Comite
de amigos de Bror Chall,

-SehlichutdeMesca : Dentro de alguns dias o Mesca
deverá encontrar-se no Brasil, Antes de.
sua partida reunlu=se com a VoH. e discutimos a orjenta
gad a seguir em seu contato e relaçoes
com a tnua, ( vide pretecelo de 28/12-HA-20 ). A maskiru
t de meshek estabeleceu , juntamente
com a Vaadat
Hanoar » às diretrizes de sua tarefa central

e neste sentido lhes escreveu,
No pretecele mencionado » Carta da maskirut e carta
ao Etrog, ja tivemos oportunidade de exper longamente o nosso ponto de vista
sebre a sua schlichut, e parece-nes superfl
uo repetir,
Poriste restringime-nos a lembrar a conveni
ência de realizar-se uma peguisha” entre
a Hanaga e e
Mosca, logo em seguida à sua chegada, afim de cembinaren
o trabalhe conjunto é a*Bêsiças daxxdasaa den- ES
tro da tnua; para esta peguisha”, bem como

Mes que es chaverim considerem

para todo o periodo di Ostadiaxduxiinasa no Brasil,
Insisti- E

a nossa opiniao sobre a importancia decisiv
a de apoio que a tnua deves

rá lho prestar, de acerdo, allas, cem as reselugess
sobre aliat hanear de kinussin recentes,
É
ichut de Chaitchik < Infeliz

|

mente, apezar de tedos os nosses esforços no
sentido centrario, as
Malidades para a saida do Chaitbhik levaram
excessivahente tempe e a sua viagem se peude
ser marcada
para e dia 4 de févereiro, pf. De nossa parte
nao peupan s esferçosn e desde a segunda quinzen
a de dee
.
zembre,o Chaitchik esta livre das respensabilida
des e trhbalhos de meshek e à dispesiças
da HE. e Sech=
rut. 0 importante agora € que haja a pessibi
lidade, apezar de atrazo, duma estadia conjunt
a de Etrog cem
º Mordechai na tnuá, durante um periedo ninims
de*un mes; Sabemos perfeitamente bem as contratempos que

talnprepesta envelven para o Jose, mas consideramos
multo e valor

doste periodo da intermediario de pase
sagem de um para e'outro, Neste sentido tambem,
já escrevemos acJjão e esperamos que els
e es chaverim
concordem, A maskirut de. meshek aprovou tal
proposta e pasteepnvidy deve ja ter escrito
ao Etrog,
Dapim Latnug 3 Esta ja“em vias de publicação
enSBe ate hoje nasrecabemes des chaveri
m nenhuma
noticia sebre o seu acolhimento na tnuas
Nosso trabalho tem-se guiado por uma presoup
acas crifica
permanente de elevar e seu nivel e qualida
de e transfermaslo en instrumento eficiente
de ligagas de
meshek confósou movimento, espelhande 9 que
nes aqui fazemos > Planificamos, pensamos
e cooVÍvemos,
Mas nenhuma palavra nos veio de veces ate hoje,
que nos pudesse ajudar à comprender os erros e
a cerriagir as suas deficiências, ou a nes infermar
o quante conseguimos atingir ou nas e alvo visado.
É imprescendivel que 33153865 a opinias do movimen
to, dos madrichim, des chanichim, da Hanagá
Artzit, das
maskirulot des snifin, des cenpânheires em
hasharãsoo Sonento a critica conjunta, nessa
- es auteres e a de veces - es Igiteres - , Permitirá um melhera
nento condlantoz- Aguardamos con úrgencia פב:צ, 6
0
os numeros já publicades.e sobre es futuro
s, Propemes-lhes concretañente :(a) apos
cada edigas ג:
dej
à nes enviar uma apreciacas geral, tanto
de ponto de vista tecnica
nteudo , difusas é aprecia9 saber as datas de chegada em cada
local, as datas e as formas de distribuiçao nas
kvutzot, o apreveitamento, as secçoss existentes
ou as faltantes, utex a apresentaçao, 616.
)ג (ל
devera entrar em contate com as maskiruiot
des diverses 5080765 8 exigir-lhes e mesmo,
(c) a Hehe e es
snifin deveras desenvolver o máximo de propaga
nda de boletim, afim de facilitar a sua distrê
buiçao e
recpçao.(d) a Heho devera enviar exempl

ares ás Instancias de ishuu, imprensa , ete.(e) a
Hoho deverá
incentivar correspondencia direta de chanichim para a
redaçao do Bolstim »(DAPIM LATNUÁ, Brar Chail

Doar Na, Haneguev |, Israel), con sugestoss,
ebservacess, ou perguntas; que seras respondidas
dentro de espirito da erientaçao do movimento, 0BS.:Se
é numero de exemplares nas estiver
sende suficiente, comuniquem=nes que pederemes aumenta
-lo o Sº algum setor nad está receben-

do avisem cem urgencia,

A disposiças des chaverin de imprimir o beletim
no Brasil foi por nos arná recebida muito
positivamente, Em rounias de 28/12 ( HA-20,)
, discutimos longamente a questas e decidi
mos

ecgtinuar editando no pais, apezar do oferécinento,

peles seguint

es metives:(a)Manter e
carater de publicaças de Bror Chail,
distribuida diretamente do meshek aos
setores da tnua,
(b) Nas sobrecarregar o movimento cem uma tarefa que nes
podemos realizar,

Assim sendo, estamos preecupando-nes en dar ao DAPIM
a sua forma definitiva, e pensanos
imprimir a capa. Ja pedimos, ha tempo, que es chaverin nes
conse ulasem com o Vitorio um
esboço dAAaAMa, mas ate agora naorecebemos nada, Nao 
 וque ainda nas nos estava
claro ende seria
feíta a impressao, mas agora nas há
mais razoss Para demoras

o esboço com teda urgencia.

Sem mais, aguardando comunicações dos chaverim, saudame
-]os com o nosso
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