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Prezados chaverim

Viemos, através desta, tratar de alguns assuntos que seseguemy-

1- Discussão sobre chativá 1- Soúbemos, por "fontes oficiosas",deque a tnuá estã discútindo o provlema da organização de chativot, no esti-lo -do movimento argentino e outros. Isto estã sucedendo, ao mesmo tempoque nós, na Hankagá Blionê, estamos pensando levantar a discussáoy mas nosentido contrário, ou seja, adotar. como forma organizacional para a ali&Ro movimento, a forma de garinims, e terminar com a forma de chativot. Arazão disto é de que, Cada vez mais diffcil se torna decidir sôbre o des-tino dos ssrinim da tnuñ, e com 216 2 complementação e a sorte dos mesha=kim tnuatiim, com esta forma de trabalho. E, até agoray o movimento sem —pre teve uma posição definidamente contrária &s chativot, spoisda em ra —o 28 ideolózico-educationais de pêso. Porisso pedimos que vocês,porora, não tomem resoluções & respeitos; pois é de 5088 conveniência oque a —justemos nossas posições, antes de torma-las resoluções.

2- Shlichim 1- Recebemos vosgas corta de 31/1 2, sobre este proble₪8, Carta cheia de aborrecimentos, insinuações e mesmo afirmações compleztamente inexatos e fora de lugar. À esta altura voces jA devem ter recebido carta oficial sobre:o caso Nuchem, alêm da quê êle próprio deve ter escritoe E não sabemos se vocês chegaram a compreender as dificulândes comque. cheg>mos: a. ebta proposta, e com que desistimos da mosmas E, se nté amcora nao indicamos o seu substituto, £ porque cueremos chegar A melhor proposta, no Ambito do possivel.- E cada um dos chaverim está ligado com pro-blemas de várias naturezas, que não nos permite indicâ-lo agors enem sa.bemos quando poderemos faze-lo. Fm todo o caso, sômente poderemos שדיה -tir-1hes de cue será no mais breve tempo que for possivel. Uma coisa po —rém, ê certas nao será dentro da data que voces pedem, o que é humanamen-te impopsivel; emboba concordemos com a importência do Sheliach chegar a,tempo. para o kinus. Meremos avisa-los para 130 basearem planos sôbre est=> eventualidade, Fstamos tão cientes e aborrecidos da náo solução que estamos dando so problema, mas ela não se baseia no esquecimento das responeabilidades nossas parcé com a tnuh ( até agora mentivemos shlichim nãtmuá continuamente. e pretendemos continuar mantendo) mas da impossibilidade de a2,nossa vontade ee tornar realidade.
%Quanto ao Naftáli 0 4 Helena, nós também nño sabemos exatamente. quando poder7o. sair. Voces devem compreender que, após a résolucño de saida —para shlichut, começam os problemas de substituição nos trabalhos, o Quenem sempre 6 muito simples. Principalmente quando a Helena tom ém suasmaos um grupo de crianças ( o mais velho) e não n$ nenhuma possibilidadede sunstituizla no momento, Mas estamos, Vaadat Hatmiñ, Procurando por todas BE formas apressar a sua saida, Cuando houver algo demais concreto, e 



esperamos que seja para as próximas semanas, esoreveremos.

3-  Madrichim 1- Levamos » H.Flioná o vosso pedido de antecipação do
regresso dos madrichim do Machon, que foi aceito depois de discuesdes. Pois,
o movimento apresenta pedidos semelhantes todos os anos. Voces devem passar
& basear o8 planos de trabalho na volta dos madrichim futuros, não para fe =
vereiro-margo, mas para abril=maio0. A H.ElionA está envidando esforços no
sentido de cada vez mais complementar o curso do: Machon com atividades tmua-
tiim ( os madrichim já &evem ter-lhes escrito o valor do seminário de: um
mes 6 meio que receberam). O movimento, que já dispende esforços grandes em
mandar gente de qualidade parad o curso, deve corresponder no que se procu=
ra fazer aquí, com esforços não menores, e dispender dos madrichim por mais
2 meses, para coisas que nôs próprios sempre exigimos. Assim, os madrichim
pertirao daduí no dia 6 de março, e chegarão so Bragil no dia 30 de marcos,

4-. luiza Zuckerman =s Queremos informá-los sobre o "abandono" des
ta chaverás Bla veio ao país com sua irma mais velhas, com ideia A priori de
aquí nao ficar, talvez por ela influenciadas Desde o infcio, sua atitude po-
ra como país, o meshek e a chevrá foi de-mera turista, é nao de chaverá do
movimento. Não -fez nenhum esforço por te intesrer A Chevrã, colocou-se em po
sição à tudo, criticava sem base de conhecimento, nos termos de sua irmã, cu>
jos motivos de vinda para cá são sabido, Quando o pales passou a dura prova
do Sinai,  no' 2º dia dos acontecimentos, fugiu daquf na primeira oportunidade
quelhe surgiu, num avião do exército americano, como se não tivesse nenhuma
responsabilidade ou siquer ligação com os acontecimentos. Em suna,' a Juiza
veio completamente não preparada, e não sô, mas' também com planos inconfes-
sados de simplesmente passar algum tempo no país. Acontecimento sumamente
desasradavely do qual talvez tenhamos o que aprender, principalmente nos cn
sos de aliá isolada e de passeios longos na Furopa não em TUDO Es Y

5 Trabalho no ishuv +- Enviamos umaé carta ao DreCorinaldi, da qual
“vôcos devem tor recebido cópias AtÉ agora npo recebemos qualquer resposta». Pedimos. que voces, com geito, abordem este assunto com êle; e escrevamnos informam
mando. Além disto, ceperamos resposta às perguntas que lhe fizemos. 8
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