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Prezados chaverim

J8 há bastante temfo estamos estudando todo o problema dechalutziut, destino de gorinim, ete... e estávamos encaminhando tudo, tan=to em pensamento como ação, para em bom tempo antes.do kimus vos enviar u-ma proposta compreta e vocês Ypoderem tratar do assunto de vez, Sucedeu norém que diversos problemas objetivos (mudança do maskir do Manoar Haoved="midanca do Bariach para Dov-problemas da Hanhagá Flioná com 8 0085172 8Argentinas etc... )impediram que se chegasse à possibilidade de resolver al—go gobre qual serádónovo mifal da Tnuá Brasileira,

Claro que existem perspectivas, e vocês as conhecem, porémsom que uma instância oficial (Moatzê Elioná, pois Hanhagámlioná não bastapara uma decisão de tal peso) decida sobre isto, é impossivel trazer algoao movimento no kimuss Assim, sentimos ebcrever esta, pois ela 6 contra noseos planos anteriores, porém esta & a situação. pr
Todas 'as perspectivas são — e o planejamento do Dov na Hanhag8 Elion£ visa — que até fins de março se reuna a MoatzÉ8 Elioná-e o asunto será decidido. Fm vista disto gostarfamos de sugerir alguma forma de megir, que ños parece conveniente ao movimento no presente, 0 kinus, nao pododeixar passar.o problema em "brancas nyvens".e porisso parece-nos neceses 2ria uma resolução e proclamação de carater geral (baseada em nossa cartasH=A+/302). O parágrafo À (sobre união com uma tmu$ noar israelí) não deveser citado. Parece-nos tambén inconveniente tratar do problema das reldo movimento. com seus dois meshalcim, A respeito,stalvez possa se falar em 1inhas gerais e depois o kinus designará uma Vaadá encarregada de trazer prospostas concretas (julsramos de valor um pequeno tallanon). Para esta Vaadá ,nós em breve lhes enviaremos um projeto de estatuto. Esta Vandã »npresenta =Tê suas conclusões à Mostzã. Alias, como 6 completamente inconveniente paraa tnuá adiar a resolução para longo

-

tempo, devem ser delegados à Moatz£ poderes para resolver. sobre o novo Mifal, hem:como sobré as Propostas da Vandá.E é conveniente que os membros da Moatzã saibam que todas estas decisões po89250 e terão que ser tomadas em meados de abril, aproximadamente, a
Tnaginamos que todo esto capítulo terá um carater bastante

festivo e almejamos já a priore o mais completo êxito, bem como nos solida-rizamos com o novo empreendimento.

Saudações amigas a vocês

Alei V'hagshem

 Vaadat Matnuá-Jono DruckerP.S. A numeração: Hals /310, não é relacionada com cartas anteriores (poisnão sabemos o nº da última carta escrita Pelo Markin) mas sômente para referência. 


