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Prezados chaverin:
Queremos atravéz desta colocar os chaverinm ao

par dos fetos que ora sucedem num dos mares suifiam 00 móvimene
to, Ou seja, o snif Porto Alegre.

-23 chaverim devem ter tomado conhecimento
da corajosa decisão que 0 eae ãâirigente déste snif tomou,
cidindo sbandonar o caminho "tradicional" da juventudis judaica e
ao mesmo tempo trilhar o caiho revolucionário do movimento, ten
do para ísto resolvido abandonar os estudos universitários e de- =
dicarese à militância integral e à sua integração na vida é no -
espírito de sionista-socialista e chalutziano.

981 6801880 8 verim compreenderão não é fãs
cil. Durgiu depois de longas dicuss do grupo ostiasEA de
mítuo esclarecimento. E se chegou âquela atitude foi, i 8
mente devido 4s quelidaies humanas ¿os individuos que compos o
PO.

Hoje yabemos prats recebidas, atravesse
sa O grupo uma fase Sumamente ro! il, po na Tactualização às sua
atitude, vem voltar-se contra si a opinigo do ishuv e em particular ₪6
dos pais, que ém desespero às causa, por ver seus filbos segulrem tas.
minhos própios, ameaçam constantemente assumir atitules rs
ao mesmo tempo perigosas, inclusive a delação 4 201101, 6

Eu tal situação, Oremos que todo o movimento deve
se colocar ao lado do grupo dirigente de orto Alegre, sa E
-60-56 com sus ttitude e apolando-os no momento dificil que atravese|
Sa. Sugerimos aos ohaverim que escrevam oficialmente ao snif nêsio -
sentido. Os chaverím devem ter recebido o manifesto יראסע 008-

3180 da decisão que os chamar histórica o ishuv brasileiro
e todo 0 movimento sionista, Bste manífesto pode eta calar, mas €
4076, 80 nosso ver recóber de todos os setores do movimento o maís
franco e integral apoios.
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