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Prezados chaverim :

Acusamos o recebimento das cartes de : 27/9 - EHE-32] ; 26/9 - circular;

28/9 - VeH. ;e exemplares do jornal "DROR" . Por meio desta passemos
a responder.

“DROR" - Estamos preparando uma apreciagáo crftica sobre o hornal, par-.
tindo da convicção de que interessaré sos chaverim o nosso pohto de vis-
ta a respeito . Mas desde jé podemos dizer, como apreciação rápida e
superficial, que a publicação é Bôa . Infelizmente não recebemos mes nú=
meros anteriores, motivo pelo qual pedimos-lhes que, se fôr possivel, nos |
enviem uma coleção completas para os nossos arquivos e uma para a biblio-
teca do meshek .

CONIATO MOVIMENTO-BROR CHAIL = A queixa dos chaverim é, em parte, justa .
Mas estamos envidando todos os esforços possiveis para corrigir basica-
mente o situação . Tembem o DAPIM , não tendo sido publicado, sumentou

esta lacuna, motivo pelo que esperamos que o reinicio de sua edição ajude
muito . No que se rejere ao contato com o ishuv, hó que salientar que

está em nossos planos iniciar uma ligação direta intensa, atravez de sr-
tigos nos jornais ( agradecemos a lista enviada ), como por outros meios.
E: RBS isto exige tempo para a regularização de todas as coisas em 8-
razo

SCHLICHUT - Estamos já, hó algum tempo, estudando com toda a seriedade
este assunto . Alias, como os chaverim poderão constatar pelas atas da

/8804, 6516 tem sido o assunto centralde nossas Últimas reuniões, sem
talor jó des conversações e averiguações pessoais . não escrevemos aos
chaverim em com maiores detalhes, simplesmente porque os debates e o es-
tudo 00 assunto envolvem problemas dificeis, cujos pormenores, alem de

serem desconhecidos para vocês, não lhes podem oferecer nenhum ônteresses
noturalmente assim que es coisas estiverem mais Claros e definidos nos,
sem 6 menor perdas de tempo, lhes escreveremos . Por ora somente queremos
gue lhes afirmar que levamos em móxima conta O que vocês, em cartas סזו-
ciais e em cartas particulares, nos escreveram a respeito, e que estamos

procurando, com sode é seriedade, ultrapassor todos os obstáculos, e dar
soluções fundamentais pars o problems .

infélizmente parece=nos dificil que o shcheliach para a hachargá chegue
so vresil até novembro, mas procuraremos, levando em conte a posiçao de
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Vocês, apressar co máximo o processo . X mo que se refere so sobeliach
pora a tnuá hé alguns problemas mais dificeis pare resolver, pois queestemos procurando enviar ums pessos central , que possa realizar tra-
balno profundo na tnuá , iornaremos a escrever quando tivermos mais
elementos ,

ALIAI HANUAR - cstóá no fase final de estudos, uma proposta no sentido de |
enviar um “scheliah* especial nosso poro aljat hanoer . xd ¡retó=se de 8
chaverá illana Czeresnia que esté sendo proposta para representante da |
list wonosr no vresil , vem como enviada nossa pora este trabalho . 0
O assunto Bin noo está terminado, motivo pelo qual pedimos-lhes não
dipundi=lo ainda . Sobre o trabalho que vocês esfdo se propondo jazer
neste compo, julgamos ₪604 conveniente deparar
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a CUA CA e A AASSa |DAPIM — Estamos satisfeitos com a aceitação da pooposta de envio dos ed-.
tenceis . Infelizmente, devido so acumulo muito grande de trabalhos de
“schelchim" ( colheita de pepinos, abobrinhas, algodão, desbaste de ce -+
noura e repolho, transplante de couve-flor - tudo em grandes extensãos p
ra o mercado ) o meshek teve que se mobilizar durante IO dias, e traba-.
lhamos, todos, desde o escuro do amanhecer, até O escuro de anoitecer, não
tendo havido possibilidade de fazer terminar o DAPIM, conforme programó -
remos . Poristo atrozeremos a sua saida por lO a 12 dias . Mes esperemos
poder enviar-lhes os estenceis a semana que vem .

Sem mais motivos para esta, aguardando correspondencia próxima de vocês,
saudamo=los com nossas cordiais saudações chalutzianas
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