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Prezados chaverim : | .

490006208 ץסב58 082708 de 28/11/57,.e após o tempo minimo ne- 1Cessario para podermos estudar ₪ conjunto os problemaslevantados e- )pressamo-nos a responder, Pare facilitar-nos 8 e-posiçao dividiremos chnossa pesposta eu alguns pontos sob-2 titulos, 6º e 7º garin € chtivá Ado 8% garin.
5

3 08 e 7£ garin

ÍA 1) omnes: a list: enviada por “9ces confere com noss: listas, Ysendo que tomamos nota de 5 modificações: abrecscimo de tarita Miller, 42)passágem para a chativá do 62 garin do Newton e Fernando creiber. Nño 2
ל26080100800288561028₪05תסממטמפ noticia anterior sobre Newton, So= 1bre dí outros noes que voces nos dão explicações nada temos a comentar É000 menverehos-contato, tambem com Judith, Avisem-nos de sua par=tida. Propomos que sen falta seus amigos e chaverim mais proximos se Éesforcem «o maximo para manter correspondencia. com eles pois. isto aju= «de weis que 5 cartas oficiais. - Sobre Fernando Crossmen, Moshca conhe-.ce exato nosse opiniño a ל : 4j -2) Grupo de Abril Sobre q problema de propaganda esta em ordemPedimos não escrever 2 םע6(ע instancias outros de touée na medida quetor; possivel evitar cartas oficiais « instuncias locuis, tame É desejavel8 Quanto so numero queremos chamar a vossa atenção para o fato que o grupo(16 cueverim) esta bei mes con os cesos pendentes (6 chaverim) o grupoPodera Chagar a 22 q que é compiétamente impossivel (maximo 18 »- Dobre& Hachsuara deste grupo tudo ainde são conjeturas, neveselerios Hach=2 Bars em Gueva, mas nade É certo, daberemos ao esrto na epoca. de sue vinde “podéndo agora somente afirmar ue ele fara hachshara normal; -
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E 3) Grupo de Setembro: s Já enteriormemte escrevemos sobre oproblema ¿ue & custo concordamos que o grupo de ¿bril 8818 do Brasilcomo kvutza grandes ₪088 deixamos Claro que este € 0 ultimo que ,faz isto; e uue apos somente poderio Vir“aslomerados" de Adu 5 ChaveridlVS Dhaos nos permitir, e € proibido sob pena de por em risco nossa.orientação de 8114 futura pira Breta, que venha uma kvutza.de. 8 ela;Los em Setembro. Propomos que voces dividam este grupo em 2 e que hajadeHo Winimo & diterença de 45 dias entre sua alia, Como será súa 110não.se pode dizer aporas 7181762 002882808 ומ1-108 0Erupo de Abril,entao acharenos quira Lormu, 6020 Seja Hachshera profissional( a raioriaSão madrichim o que o possibilita), Alguma torne de Hachshara os chavesrim terão, assim tombem que neda podemos bpinar sobre atiantar a dateMesmo idiantando não É certo que possam se unir so EPApO desAbril, “Nua

    
  

   
 altas da  “¿Antes de passar “0 problema da chativá do ab ¿garin quexXeos Evoltar iobre מא peyuenes exposição completá da situação, pois vossacartanos mostre que há coisas não cléras. Proponos tambem que cade nene CEWhaver que ii ue à par deste essunto sejuorientado é que lhe Tique olas:RO O que te pode ou núo fazer. - a situação Politica nosta e da tnuabrasileira continua tio ou mais delicada quanto hº 1 ano atras ( epoca dal

61850 60/79 garin)s À ugaoria dos nossos companheipos Heahagá $1     
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na e 10 Ichud 6 bastante boa paraSe Lembrerem 1 ou 2 ou anos depois

JO que foi afirmado anteriormentes Ainda hoje varios mesnarim da inua

eu cituação dixicil (Exs dishmer David aonde enviaremos agora 4 chave-
rim paraajuda durante 1 ano"juntamente com mais 12 de outros kibutzim)

€ qualquer Rea de nossa parte xude par a perder no que Se refere

a dates ou.plani:itacdes pode: por a perder todo o resultado anterior e

pi fazer perigar o futuro. É está claro que o Ichud nao acei-

ara com iacilidade a ideia de 2 chativot para lrez e einás hayera outra

lútas+ Assim sendó, $ fundzmental que voces se atenham as datas e numes
ros por nosescritos. tanto no ponto 2, como no % e tambeú no referente &

chativa do 8º garin Que segue,

Chativã do 58 garin 1

- 1) Geral ta iúprécsão-que temos 6 boa,- tanto ao numero quanto

à composição humana da mesma, ne medida 468 840020 88 pla-

nificagoes de entrada em 90900780 820.4 shlicut e tnuá, neda ópinamos,

certo é manter a óxientação do 1º grupo alla ser em ¿rupo crende, למוג 1

e com um טסש₪1גע0 central. (que viveu certo tempo com todo o grupo BR

Hachshara)s
2) Datas 1 Novamente voces desconsideran'o que cetrevemnos an-

tes en carta de 5/11/57, .19/9/57, 600,.. 6 está claro. Date formal

Outubro 1958 e factual, data ultima em Março 59, —- Voces escrevem Dezem-

bpo.e perspective real, "Abril ou isiofl, Isto neo 868 $ impossivel max

como proibidos Peço que compreendam, tembeh estivemos na tnúua e sabemos

dos problemes de alia, € não € atoa que pressionahos e insistimos neste

assunto, Uma explicação importante É t a situação é tio séria e compli-

cade (tanto de hrez que Conta com o gerin para Maio ou Junho. de 59 6

depois da 80282828,0 da tnué em geral) que todos os esforços devem

ser ícitos no sentido de aproximar a data real da oficial, ou seja adian

tor a elia. Proponho que voces estudem o caso com toda 8621606866 e ten-.

teu chegura uma solução satistatoria. Sobre a data de alia do 22 grupo,

(sins'de 1957) ainda escreveremos, em 2060 0850 מאס convem falar muito

em 29 ¿grupo etlr.s ,

5( ₪6 Elionã que-vai se reunir diá 25-26 deste mes resol

vera giicielmente sobre o destino da cnativas upos-isto havera 8 xeuntã

reuniões necessarias com Erez, imviar=vos-emos relato de tuo, inclusive

6625020008 elborar um quadro coupleto de profissionalização; etces 20מ-/

anos preparar um relato completo 30026 0 268188, geografia,"

econoui, chevrayeile.e parte “O quel ou todo, Voces poder. o usar e 1מ- >

cluir no temário do Kinus» tr peremos aprontar tudo antes de atividade. 4

da cnetiva. =. Problema de 1285 So poderemos: ver na epoca da alia de.

garins 4) futuro 4 Não nos parece que havera concordancia por parte -

do: Ichud de orientar novo gerin na tnua para Lrez, ao contrario. O pen= à

samebto do Ichud 6 orient..r qualquer novo ¿rupo pra ende for necessirigul
fossopensamento que alem da Cháviva do6º garin deverase mandar ainda |
outio garin(cnativá) ao mesmo ₪6026% 140 6022606008 ₪ 02181060 06₪

a 26006460 e deve-se ser cuidadoso neste respelto(reiiro-me a comenta=  
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rios que eventuclmente futuros madrichim do machon possamfazer) pois

nao estou certo gue a chevra de irez recebera pen disoussoes um grupo

500 grande ( mais de 100( 6608% Não que haja qualquer iniis-

+para vom brasileiros mas 1868 282800718 6000 טמא tonada do po-

eri
luportente €; nio falar nada sobre, pensamento סוג 809020 0

garin que 88128 do 8 ב11, apos a çnativa do 82 garine

4 Nosso pen: to é semelhante ao vosso 3º caminho. Unir & ge-

raçeo do 102 garin ao 98 e formar um graxo amplo(. eventual chetiva do

9º carin), Claro que-isto não podera ser oticiel nem em kinucsim nem em

pecuiviot, mas como algo muito natural, ou seje que eles 880 86 1 gera-

980: ע5295020עההםספ ₪ 080 : a) orientar tudo neste sentido, mas in-

ternarñente na dirigencia( circulo o mais restrito possivel), assim como

vogês escreveran ; atrazar um pouco a formação go gerin etc... Com Q

tempo voces arrevondadea as arestas da proposta e 18 8808210 como 1076-

1> b) não falarnada nes no kinus, nem nativa sobre destino de

iututas gerações (isto nao impede declarações geráis de "o movimento al-

uéjo fazer de ¿rez seu 2% mifal מ ¿grande e solido em quantidade e

qualidade; gl...) 6( não falr em geracoes do 92 e 10% garin. e na me-

dida do possivel aproximar desde já as 2 gerações por melo? educativos»

5) Outros probieuas 4. pedimos que or caaverim nos respondam

ds 3 perguntes n7 1, כ 6 6 de nosta carta de 19-93-57 4
ú

Sem mais no momento, a voces un cordial e amigo

ALBT Y 'HAGCSHOM
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