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Recebemos enorme correspondencia de P.Alegre, do
Snif principalmente e, alguma tua e queremos levantar al-
gumas questoes contigo e responder algumas perguntasse

2 Mazkirut de,5 ( cinco )- Entre os chaverim da Ha-
naga 'que conhecem Porto Alegre ecoou mai a historia
de Mazkirut de 5 chaverim, Normalmente, quando ha chave-
rim capazes, a orientação deve ser completar os quadro
da Mazkirut e em Porto Alegre, parecem ter ficado de fora
2 chaverot, a Bluma e a Raquel Leia que, segundo opiniao
dos chaverim, estao capacitadas e devem pertencer a Mas-
kirut, inclusive para servirem de ponte de ligaçao com a
outra Kyutza, a Rin Dorot, que dentro em breve devera en-
tar para. a dirigóncia do ônif. 08 argumentos do Snif na
nos convenceram, apesar de podermos compreender a guisha:
alguns fracassos anteriores com outras dirigencias que le
vam os, chaverim a tomarem umcuidado especial, seleçao ri
gorosa de chaverim, etc. Porem, estas bachurot não passa-
ram o processo da Lapa, senão quese educaram para a diri-
gencia do movimento e não existira com elas o mesmo prom
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2 As duvidas levantadas quanto a problemas de che-

vra que existiriamdentro daEin Dorot e, ainda, opinião
dos chaverim, que não existirao poisas 2 bachurot estão
normalmente a frente dos outros, alem do que, as necessi-
dades politicas ו umou outro pequeno proble-
na de chevra na kvutzas necessario ainda ter perspecti-
vas para o futuro e e de se supor que com a chegada do
Joni e da Rosa ( que deverão estarno Rio ou S.Paulo por
volta de 27, 20 de Abril ), formarão uma equipe dirigen-
cial muito, firme e seguras

E nosso pensamento que voce deve intervir com
firmeza no problema equanto a Maskjrut mandaremos uma
carta em resposta a nósenviada, após o asgunto ser dis-
cutido na próxima reuniao da Maskirut Peil2.

( continva ).
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pronto, te enviaremos a ata da Ultima reuniao da Han;

algumas resoluções importantes.
Receba um forte abraço.

Alei V'agshem
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