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Prezodos Chaverim:-

Nos Últimos diãs recebemos várias cartas vossas,primeiros notícias após um lorgo intervalo, e esperamos recome-gor o contáto constante. Também Queremos pedir que nos enviemsempre mais de |. cópis do mater¡e] publicado, pois o número dechaverim interessados em sua beitura. é grande. Pedimos especial-mente cópio das temórios e relatórios. A Única que estovs emnosso poder o Noftoli estava lendo e ela deve a estos horág estaratravessando o Ocedno Atlântico. Ele esqueceu (7111) de deixa-la60 621

Nos Últimas semanas realizaram-se 9 reuniões daV.Tnué, onde trotomos de problemes vóérios, 6 081008858 quaispreferí Incluir nestá em véz de enviar protocolo, Além dos pro-blemas aquí tratados viu=se 8 composição futura da Vaadá, contato“som os meodrichimido machon e relatórios nê Mos+zé-E | 1 Emסח. última asseifé-clalit o chaver Dov Rosenhak relatou sus shtj=chut na Africa-do Norte,

Não vimos alguns outrós problemas: por ser prefer fovel esperor mais 2 semenas, quando serg eleita a Veadé que trabo-lharé todo o ano.

Passando sos problemas concretos:=
|.» Estudo de ivrit na TInudi- propomos que vocês escrevam direto

à Hanhagé El iong pedindo fundosporá isto. De nossa parte também faremos pressão.

2 - Ordenado para o Jimico:- a mesma coisas

3 - Correspondêncis com a H.Eliond:- Nos Ultimos tempos: a corres
pondência vossá com a HanhagáElioné foi algo fraco, o que tráz problemas à esta. Seria mui-to bom se esta situação fosse mudada, pois o maior contéto

serio indubitévelmente profícuo e embas as partes. Queremoslembrer que sempre recebemos cópias de toda a correspondênciacom e H.Elioná e pedimos que os chaverim não Se esqueçam, 
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Colômbia:- Esperemos receber mais notícias vossas sôbre toda
rr a situação. Quento so Kutner, o chover Nunho q e

se encontro em Tel-Aviv está fozendo o pesquizo sôbre o que
existe no setor de gravura no poTs. ;

Peguishá S,Ameriçona:- Foi pena não termos sebido antesde
realização deste encontro ou de'sus

ordem do dia, pois há aslgumes questões que desejóvamos vêr.

Plonificação da aid - 8ºgorin-Novo mifel:- Todo êste problema
goza de nosse mais

séria preocupação e oportunamente escreveremos sôbre toda 8
planificação futura, forma de alid, etc... sem dúvida, tudo que
nos couber tratar aquí será visto com. todo o cuidados

- Alié Junho:- Esperamos mesmo com urgência a carto completa
que vocês citams

Problemas de Aliá:i- Alguns dos problemes por nós levantados,
em cortas oficiais e também pessoais, ¡$

forem por ngs levados 3:maskirut e juntos discutimos sua solu-
ção, sendo que é maskirut nos escreveré diretamente. Aliés equí
hg um problema importante pors o qual pedimos vosss especial
atençõo:= Diversos problemas, como aliá de pais, problemas de

saúde que terão sus solução em Israel, meshek ali8 e al18 de
fomflios, são assunto de responsebilidade da meskirut,. Elo é
que será responsével pelo sua solugáo no futuro e ela 6 6
pode der & orientação no momento. Assim, pedimos: que sôbre

Estés assuntos escrevam diretamente à ela... Claro gsté que tudo

que se relacione ao movimento éivisto em conjunto com 846

e mésmo nestes casos quando chaverim do Vaadê estiverem80 por

de particulares desconhecidos de maskirut, os mesmos participa-
rão na reunião prestando todos os ieselarecimentos necessários.

Meshek alidi- Seguiu há dias corto com listas completas sôbre
o assuntos

Nhuchs=. Lementamos a eventual situação que se tenha criado.

6 Realmente é explicação inicial que recebemos era bem

incompleta, sendo que o caso causou espanto a muitos chaverim,

Diversos chaverim da Veadá escreverem pessoolmente-3 choverim da

atus| Henhagá Artzit, ou da passada. pedindo esclarecimentoe

vendo se a situação talvez ainda era mutóvel, Nêste sentido jé

recebemos diversos respostas bem mais completas. O fato de

terem seguido cartas ao Nhuch ndo esteve em nossos mãos evitar.

O próprio Nuch escreveu o seus amigos aqui em:B.Chall e, Iimpos-

sfvel proibimlos de responder de ecórdo com sua vontade,

Realmente sentimos se. Tsto criou incidentes desogradáveis, más

não foram através da V.Tnué, 
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Medrichim:= Faremos o possível para intensificor mais ainde
que no passedo nosso contáto com os madrichim,

principalmente no início de suá estadio em |srael, onde isto

é mais fundamental para sua feliz adoptoção, Na verdade não
recebemos carta nenhuma, nem por parte da tnué nem dêles,
avisando da data de sua chegoda. O que encorecidamente nós
pedimos e propomos é que vossa correspondência com eles seja
bem mais completa do que foi no eno passados Tombém seria
de alto vélor, se os madrichim que: recém voltaram, e percebem
bem o que sim e o que não fazer no Mochon, iniciossem uma
correspondência com Bles,

 
|2 — Relatório finenceiro:= Esperamos com urgência o releto finan=

ceiro prometido ainda em Outubro.

Sôbre os novidades no meshek escreveremos em breve,
de forme mais completa no próximo Dapims

Atualmente o problems central são 85 eleições pois
no 28. quinzena de Abril elege-se todas as Instâncias e chaverim
responsáveis por Bror-Chail, pelo próximo año. Além disso, de
IS dias pars có voltamos do horário de verão (ou seja levantar mais
cêdo) e trabalhe-se mois,

Saudações amigas e cordiais & vocês,

ALE| VIHAGSHEM

 

João Drucker=p/Y «Ha tnué

JD/ar. 


