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Prezdos chever ims

Estamos repondendo nesta à vosso corta oficial de.) de
Qutubro e e ume corta porticular do Zleio para 05204

Antes de entrar no merito do essunto gostariamos de tra-
ter de 3 problemas ; |? — em nosso conta de 19-9=57, propusemos

que-a correpondencia de chalutziut seja feita à porte, ou seja, pedi -

mos que os chaverim abordem em cartas Seporadas, -problemss de cha-

lutzlut + e en corta a porte problemes gerais outros com V.Tnué.
2$)na mesma corte entromos em uma serie de considerações sobre nos=

so contato e pedimos algumas respostas Urgentes, pará podermos pla=

nificar en conjumto o alis para o 2º mifols À respasto não recebemod

nem-confirmaçõo da carta, 32) tombem Jamentomos dizer que vossê cê

ta de 3 de Outubro não dg de forma alguma materisl suficiente para E

estudar e cáso de oblea de Mergo, de forma sotisfotéris, e s corta

porticuleríque é mois clere e compolta que à picto!) tambem não es-

ciarece todo o necessórios. falemו em numeros, e

18 he multo tempo não recebemos de Voces uma |Isto de nomes, Assim
sendo, considerando os oontos cltados, pedimos que os chaverim nos

respondam o-méis urgente possivel & todo o escrito, e que, caso vom=

ces, estão querendo agir sós em todo o pelnejamento do Zº mifol; na

da podemos Impedir, e então compreendemos vossa falte de resposte é

ndo envió de dados compéktos, mas coso guerom plonificur todo 0 88-

sunts em conjunto e querem quo participamos não só de forma impres-
גהה1את1אףט>>הפאקפפפ[צצ6, então é avsolutomente Imprescindivel que

nos repandan e farnegam a oportunidade de trotor os assuntos com

certo tempos E voces ¡8 perceberam que queramos trator este assunto

de, forma toda especial para. permitir que cheguemos com exito co que
paânificar nos, Casoinão ficou claro que não podemos correr depois

com. os consequencias
so mérito da questão de colla de Marços reestudanosםטשתוס

todo opproblcmag de aliá eichagsmos e opinido conum de acelter a a

de un grupo grande de chaverim em Mercos Vimos que dividir este114
grupo en grupinhos, 6 depois ainda recebermos os restantes 18 que

deyen fezer alía dpos esto data(de acordo com nosses listos) en gru-

pinhos, treria quese kandás 58 problemas qusento vir egóra e kvu-

tae tóds, considerornd ofGu esto forme € o mois facil e sadia pora
a 4nué 2 os choverin implicados. Duas colsos porem necessitam ficar
claros; paro possibilitar este ceminho: |2) os restantes 1€ choverim
de forma slgume poderão vir em grupos diáires de 5 a 6 chaverim,

o grupo de harço não: pode: de formo alguma ter mois de |7 à 24(19
chaver im como numero jé mois que maximo, Isto é, pelo difernga fac=
tual que HS entre um brupo de 20 ou um de menos. Preftrivelmente de

nio de 17.0.19
a pesי/«A o 



 
A forma oficial de explicar de explicar tode o essunto 6 8

seguinte 4 o grupo que velo em Julho(Suzan, Boris etcs) É considerado
como chavrim do 6º gerir que tinhom ficado no Brost] pore poseor o He»
chshará e choverim do 72 . O grupo que vem em Marcos s3o chaver Im de
72 garin que ficarstn porá passer a hachshará so 8º e diversos remosnes-
ceêntes, fantlias c porentes. Depois disto sé restam algunasá dirigentes
que sinda ficoram pers trabalho tnuati,

Abaixo seguem os nomes dos chaverim que segundo nossas listas
devsm vir sm Margo, e os que sind se achem no Brasils Isto quanto à 69
e 7% gerin, pels sobre o B% pedimos os dados eu nosse corta de 19/9/57.

Dezembro Mergo ו

Cheinfeld losha Jony Y. Zicto Hugo
Blendina Chico Font ks lisa Newton
Ane Cs (Zinho) ]%9 8 Fernando(Recif:
Jaime Abrão Ke Lilly Mar To Ross Ss
Tuba Chui inho Ruth Se Hermen Jaime E
Gimico (Bana Noemta Fa. 5700800 W/ 60061 2.

Serg Cia Judi E, Kutner e esposo Peixe
Nelson Ks*. Flore Fernando Bluma Se
Nene 4 Paulina Rosa Ps

Pedimos confirmações

Antes de terminor queremos lembror sos chaverim que em

discussão sobre 6 aceitação do grupo grende tm Morço, pesou
brado que o 82 garin foz sua alié formalmente em Outubro 58,
entre 5 +8 ul+ime 5 mery ima em Narco de SO Lemorsmos

manter estos dotas ten Ampor tanc to fundamental.

Cordisis 6 omigameis saudações há. voces.
Um sbraço e

Abel Yeagshêm
dodo. Bru!8

\

y

mosad (Honhagá ¿l1on8, etc.) somente 4 nos é “s“Sochnut pera pedir as
paesagenss« Támbam não fazer propeganca na Impranso ou also semelhonte e
mesmo evitar no jornal Drora

Observação: Importantes Não comuniquem nada sobre 8 8||8 86 08%60 8 nemhum 


