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Prezados chaverims

Recebemos vossa carta, adêrca das atividades edu
cativas planificadas neste mês de trabalhoi e com satisfação temosa constatar que ela representa sob todos os aspectos, maturidade e

visão por parte de vosso grupo dirigente, nos limites do bom e pro”
fundo
O relatório nos deu complete informe da situação
do enif sob o aspecto educativo ideológico» A machlaká hachinueh -

VíItonut, parg facilitar o relatório de chinuch dos sniffim, elabo-

rará um relatorio-standar e mimiografadoe Pedimos que enviem vossas
observações a respeito do do programaa definitivos, tanto à respei-

to de sua forma,

e mesmo quanto ao pontaddo

em = confeeçãos E isto somente É pos

prát cas

.

para podermos -nos orientar

ei erudita da exprimentação

ainda gostariamos de estar informados sobre os re-

sultados das atividades ideológicas programadas, tanto na participação e número de chaverim bem como na essência ( que poderá se saber

atravéz de um pequeno comentário)»

Para finalizar, esperamos que a próxima remessa
de programas definitivos chegue a tempo para peráitir a melhor Preparação dos Yonei Yoyn, apesar das dificuldades técnicas que já é
do conhecimento dos thaverims

“sôbre o Zon Youn temos ainda algumas observações
a fazer à base de uma experiencia local em SePaulo, para evitar erria que poderão”a suceder em outros snifime

1) O yon 1% abve no máximo possível, restringir-se a problemas mais
- importantes,/as ovientacdes mais«amplas, 6 as experiencias educa-

tivasmais profundase Do contrario êle nao passara de uma rotineira

reunião do eh

grandes»

»aonde não se diferencia os penosa problemas dos =

;

2) Pelo mesmo motiyo deve-se evitar que os pequenos detalhes devem -
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te pela dispersão que traz, bem como pela limi
| /Bgperamos que a prética-educativa na sua acumula-

tação em  בשcue-9Yon Youn ten para trata dos problemas»

ção de experiências 0 passa frutificar  אוo bem do movimen
tos

Sem mais, despedimo-nos, com um
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