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Prezados chaverim :

61 com

Conforme resolução da Maskirut Peilá na reunião de 13/1/

a presença dos chaverim: Aron, Bernardinho, Kariv, Zeltzer, Avne-

ri e Dov e na qual deixaram de comparecer, conquanto 0027008008 ,08 chave-

rim Levi e Lêo,

a realização da IVa Veidá Artzit será adiada cabendo ao

kinus rmamivar determinar

a data de sua realização

Esta resolução foi tomada axfakrixximxgrexx
em face ao
despreparo do movimento frente as novas diretrizes e carater delineados
pela concentração de Novembro passado.
Esta insuficiência faz-se notar em 3 aspectos:

de

1-No que tange às prôpias dipetrizes, as quais carecem
matúração suficiente afim de serem levadas de fôrma final como ori

entações concretas e irrevogaveis para a tnuá.

Levando-se em conta o carater resolutivo e determinahte
da Veidá é necessária uma perspectiva mais ampla para a justa avaliação
das medidas que iremos tomare

ispusermog

27 Toda e qualquer resolução ou modificagáo será vá caso

mao 3 de um

quadro militante capaz de realiza-las.

EmBEER próximo com a vinda de mais dois shlichim de Bror
=Chail teremos nesso quadro de shlichut completo, alem do que osmadrichei
-machon entrarão ey trabalho nos snifim.

Sômente então, a partir da nova cristalização e estrutu=

ração que o movimentá e os snifim de forma geral pasgarão, ן >אשששצטון-

deremos pensar em modificações factuais dom

movimento,

3- Nossa shichvã de mmaapilim não se encontra«Preparada
ideológica e individualmente para enfrentar estas mocdificações. Há o perigo dadegeneração no sentido de encararlas como "orientação" e nad

concessão! e

incorrermos numa perda irreparavel para nosso quadro de tra-

balho e responsabilidades ultimas e consequente diluição
vê bogueret.

de nossa shich-

Enfim, qualquér modificação de juri no carater e nas om

rientações do movimento que não reflitam de imediato no bom ahbdamento
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