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Bror- Chail

Chaverim Shalom :

Escrovemos-lhes, años a reunido da-H. A, para 11098 responder
as 2 ultimas cartas da vaadat Hatnua.

Sobre a shlichut do Mosca, a noticia foi bem recebida.
Creio mesmo que será um refórço grande. Se le estiver 8001 em dezem
bro será o ideal, pois podemos aproveita-lo para as atívidades cen
trais. : ,

Sobre o problema das aliot : - 8 chaverim na reunião, não
quizeram saber de algum plano diferente que o anterior, ou seja um
grupo grande em Março ou Abril, e outro menor em setembro ou outubro.
E não o fazem por inconpreensão dos problemas por voces levantados,
3x uam mas pelas dificuldades ou mesmo prejuizos que isto causa A
taua, que já lhes enumeramos quais, porem volto novamente a faze-los,

1 -) 6 grupo. de mais ou menos 20 chaverim, é um dos melhores
no sentido tnuati , que formamos ultimamente. Todos ex-chaverim
centrais no movimento. No sentido chevrati, é um todo. As vantagens,
de uma âlia conjunta, hachshara, etc. sáo grandes para ó grupo e pa
ra Bror-Chail. :

2 =) Todos os planos de entrada de chaverim da chativa do8º
em hasehara foram feitos, no sentido da normalisação das gerações
na hachshara, ou seja : inverter a situação hoje existente, onde na
Ha hachshara se encontram 75% de remanecontes de Bror-Chail. Com a
alia grande, a hachshara, e de certa forma o movimento um pouco fi
ea em suas mãos, com alguns poucos Temanecentes. Ter o que fazer,
Sempre terão, se dividirmos a alia; porem cria umperiodo de transi
çãodesnecessaria.
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: 3 3 4“Uma0 que temos: “Vagos dizem não ser po
* ssível grupos maiores que 7 chaverim. Se levarmos isto em conta,
como repercutirá 4 qu talvez. 5 grupos alía, a partir de Marco, no
ano: de 58 ? ( Hoje existem, fora a₪8 de dezembro 29 chave
rim certos: e mais alguns: provaveis, para Brór-Chail; fora o que se
pode ainda conseguirno més que vem ingressam. na hachshara Judi
Feiguenson ,9 mais uma bilti tnuati para Bror Chail)- Destes, pelo
menos “em Perspectiva normal, deverão ficar depois de setembro,

“ou: outubro só 4 ou 5 chaverim ))
sra PO qualquer forma, repitimos- o que lhês dissemos antes, Se

à Por necessário, o faremos sem duvida. Mas voces precisam pesar isto
novamente. Tamós tempo até novembro para decidir o contrario, =

Oschaverim muito implicados não sabem ainda: dé nada, já pensam
no tiul conjunth... Sóra duro tamben o criterio dá divisão.

- Eserevam tambem, easo se coneretise a divisãodpoca de sera
“ração entre os grupos, nº dos menbros, suas perspectivas de ha

Chshara em meshek vatik ete.

Outros assintos 1

1 - Pamilia Kupershmit : Soube que aa passou a vaadat Hat
aña: Espero que resolvam isto favoravelmente, os cChaverim do Sul,

8 ansiosos uma resposta,

2- Panilia Rankeváteh -é וי mandar o reshut para o Mísrad ak
alia
3 - Seria bom, apesar de não: sabermos ainda que meshek(pelo menos
formalmente) irá a chativa do 82 garin, voces escreverem uma carta
a mesma, cunprimentando-os pela Sua formação ete, Na ultima garta

que mandaram,ascrevoram 2 linhas no moio de outros assuntos, -

Aproveitem. agora, que. comemoramos (fins de outubro), 0 aniversario

do Bror Chail no: chodeshhatnua; os chaverim da chativa estão
esperándo por isto, É. importante pars eles.Temos recebido poucas do
ticias dos madrichim.Voces quase não escrevem comp eles estão,
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