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1388808  Prezado chaver

Tem-se a Lishka Merkazit , preocupado bastante com os problemas referentes

a manutenção do kibutz hachshara "Ein Dorot” no que se refere a uta firme situa-
gao economica e funcionamento da hachshara como um todo ,produtivo. E verificamos

que uma serie de fatos e situações ocorridos durante o último ano teem aumentado

bastante os problemas e causado sérias dificuldades ao desenvolvimento normal do

kibutz hachshara.
Cremos no entanto que com a entrada do 3º garin, modifique-se em grande

parte o panorama existente, de modo que assim se possam abrir novas perspectivas

para uma rápida normalizaçao da hachshará. 2-08 planificar a economia ki-

butziana com mais vagar e perfeição, pois a própria turma que constituira a

hechsharé o facilitara bastante. |
Para isso seriam necessárias uma série de medidas importantes, que.estão

sendo no momento por nós estudadas, e'pare as quais deveremos tomar decisões

práticas de natureza muito importante. De qualquer maneira, o primeiro passo que
- julgariamos necessário para atingir aós fins que nos propomos, sera a sua perma-

' gencia na hachshará pelo menos por mais alguns meses, ate que o 32 garinpossa

manter=se num ritmo satisfatório e possa aproveitar os conhecimentos com certeza

|), Mtilissimos que O chaver pode transmitir-lhes. Pedimos-1ke portento que mantenha

em suspenso a sua atual atitude em relação à sua alia (recomhecemos que é justi-
ficada devido as circunstâncias que a cercam), pelo menos até que haja algo de
mais conereto e possá tambem haver mais amplo contacto mutuo, o que cremos náo
demorará muito tempo.

Esperando que compreenda al nossa solicitação, saudamo-lo com um cordial
e chalutziano

ALEI VEHAGSHEM!

Saularashi
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