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5% Visa estatratar de um único problema e por isso nós a se+
paramos da-caria de chalutaiut. Á carta de chelutziut tratou só de
1Berais e na medida que houver mudança denómes ou grupos»
como por exemplo0 a seguir) voces saberso adaptar tudo

dentro da Orientação 267814.
+ OQ problema: É do alia do grupo central da atuêl Hanhaggaou

usas de todaa lHannaga Artzita
Vossa plenifticações São de 4 chaverim (Chulinho, Elisa, Su- $

umse Mário) feçam sua Máia em Abril e 5 do gm po central da tnua
kbezman, Rosa, “Shlomno, Zício e Peulina) em Setembro ou Ago st0s (Chu=
dinho e Pauline terminarém oMachon en Abril de 1956)a

Nossas considerações sé abstraem de quaisquer problemas E
pessogis que RESPES mes estemos certos que o pruDo central da Zu

En

tnua não esté tao carregado de problemas pessosis. Tamos certeza de 4
que voces se preocuparam em achar uma sucessão securá para à tnuá e E
mao pomos emiduvida vôssa responsabilidade para com q mesmo. Trocamos 4

1100188 202750008 08 cheverim ligados aos problemas da tnuá (no meshek
e en Queva) e 9 que nos leva a tratar do problema 8-1

1) 08 Ultimos 3 grupos de trabalno que diri¿iram a tnua ti-
Veram sempre em suas meos'a Henhaga Aartzit por um periodo completo de
2: «nos (no minimo) é É 18011 constatar que os imários e resultado foi z
sempre ehor no 29 ano, pelo-acumulo de exveriencia obtida e por nes-
ta epoca já ter uma periferia máis amplás Felémos da ל direta-
mente, pois participar ne ditisencia dentral desanximexia os chaverim
geupre o iizeram por muuito mais tempos

2) Hoje & inua 86 encontra frente a caminhos novos e proble-
mas não comuns aos ultimos 4 anos. O 12 grupo.que partira para o novo
141181 tem queer solido e maduro, necessitando un nucleo central bom
e cristalizado(já O citamos ná carta de chalutziut), Nesté sentido ve-
= como inconveniente retirar estes Chaverim para tarefas permanentes
de snlichut, Hunhaga, etC.s» e-sonente agrega-los ao carin 34 na epoca
de alias claró que a Hachshara pode e deve dar sua contribuição ao

  

¿trabalho normal da inua, mas neste momento menos que em geral, A per=
manencia em trabalho ate fim de 1958 de. Vossa equipe permitira aos
chaverim do BSgarin um serio alivio, o que eles muito.necessitan para
ospreparo solido 60 2070

3) Acreditamos que com vossapermanencia & tnua podera sé
lançar a um trebalho de xupiiigas :ampliação serio, e sumentar as fi -
leiras do 92º garin, 9£,. etc... o que atualmente daria um arranque e
otimismo em todos os snifims “laro. que isto se poderia dizer sempre
quando um grupo dirigente, faz alia, mas há certos limites pera tudos,

ל 



4).Não Grenos que voces. de qualquer forme tenham chegado
& uma situação 46 וגס 02224 Vossa estadia impeço o normal desenvol-
vimento de chaverim-novos e o trabalho que'a nova geração deve exer-
cer, ão contrario o ajudará, 2

Esperamos que voces vejam em toda nossa arssumentação não
uma intervenção direta na orientação da tnua, mas uma freocupação de
permitir 0 bom exito dos novos empreeniimentos ao quel nos4
De nossa perte pessoal estumos ansiosos por mos ter9% entre nos pa-
ra Nossa vida. en comum é constirução-de nosso meshek

Sen. mal$, 8 voces um cordial e, amigo
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