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Prreados. chevertm A
% finalidade desta É iniciar com voces uma: correspondência

gonstente & qlara sobre todos os aseuntos referentes a Chalútziut e mais em
especial no referonte ao preparo e orientação de 8145 para o novo mifal, To ₪
mos. aintengño decomegar a digautir. todos os problemas relacionados à "Mosh
lamár. dentro do. mesmo pensamento que Levou a tnuê so ersuimento do primeiro
mifal. Atê mêximo meados dé outubro reunim-se-& p Hoatsf-nlioná onde Eor$ LO
made & rosolução oficial. tt& o momento criamos uma proposta de takanôn que
voces pm breve: retoberão pára ser considerada pola tmu£, o. que tambén nos da
18 mais força om norgos' contetos com4 ce

De tudo isto yoves podem Sompreender que para todas certas dis-
cussões necesciteremos tim contato constante e completo, bem como de divergas
explicações suas sobre: como a tmuÊ pensa orientar e realizat ma atividade neg
te sentido, Para uma primeira troca de ideiss pedimos a voces nos enviarem com a
urgência vossas opinioós e pensamentos sobres

1 2).0 programa de nH11£ dos chaverim do 6º 6 7º pavin ainda no Brasil, Reférf
moenos nos dlaverim que devem vi» após março ds 1958, Propomos considerar não”
sé chaverimem hachsharê ou nº dirigênoia mas também chaverim eventualmente al
go efastados, naimedida que isto for. conitávél. e
““2) Programa de entendia da chativá do 82 garin em hachsharão

): Como se dará a alif do 8% garin, quanto durarã até,vir a Áltima kvutz8-
organizada ( não temandoem conta chaverim remsnescentos em trabalhos de atri
aêmeia), cusntor empos, etc... Lembramôs que o 1º grupo do 8º gsrin, fas a >
118, oficialmento em fins de 1958, 0: de fato, entre nôs o mais dedo em 1959,
tendo. março como mízimo. STR

4) Como voces pensam orgmizar a Eitrachavut para Nachsharê e ali&? Male
serao os critériosg dhevratiimyde época para ligar nrosélitos à chativê do Te
garin ou do. 8%, Faver£ Bpoós ospedisl de proselitismo mais intenso?

5) Mal em.georal a preparacao 40 movimento e do sarin Para 0 novo mifel,. 0
O... 1% estã sendo feito e o que ainda  pensam fazer. Pedimos enslobar +tosos és

aspoctõss y À
6). Goatarfamos de lembrar nos chaverim que jamais recebemos resposta: À per-

santa sobre o prosolitizmó eom uma lista de nomes enviada, o pedimos que nos
informem 0 quel foi feito neste Sentido, 2. que voces ainda pensam fazer.
Prato-se da lista chamais " Proposta de. mpliadão chativá 6% carint contida em
"Perepsgtivos chalutzimas-Hachsharb=iinutaanharã Artaite 2 :12, 1950"

Tomes-: 1. - Leño Bernstein
2 — Sarita Friedman

 

a
24 - Ester”
25 Cort Drucker

exbemos o destino de ? ; Sarita e "llen'0ue se encontram ontre nós,
a Feperamos que-08 chaverim compreendem a importímeia desta tros

ca de informações as mais complotas, e quo agsim posenmos conjuntamento plani
fLesr comêxito nosso 2º mifal,
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