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ántes de mais nada, gostarínmos de nos desculpar é deJustitiggr nossoq“ mosta carta/3 Estamos assoborbados ús teabalho, nossas forças ostao dia-Persas na Shlichut, polos saífim, o o problema aumentou pola saida provisoria doChavor Erwin. Somente agora, portanto, podemos levarelho a oonecimonto vs nroblo=mas roforentes a dois madrichim 08808 que se afastaram do trabalho cómo ₪90 Meה DAUÉNIO CUALTQUIE: Rogularmento ativo na dirigóncia do movimento atá Jancirodo ano de 1954, aste Shavor resolveu, om 307929128 80850 afastar-sá, do tra-balho 9 dodicareso a estudos universitarios, Foram intongas as discugados:que com010 tivsmos, todavia sem resúltado. Juas divergencias nño exam ¿ideológicas musdo carsotor pessoal, loventendo Bio inclusivo algumas discussões sobre orientaçãode trabalho. Contrariando as 091810085 de sen grupo, O chaves resolveu agir pôrsi próprio, doixando a militancia ativa do movimento, e.cfostando=s0 da dirigóncia.$ atualmente um chayor nomaal do Saif São Paulo, comparecando osporadicanonto-A4realizações gorais, o assistindo hs assefot do grupo de Magahimán do suit.Os chaverim da Banaga continuam mantondo estreito contacto com asto chosver, continuamente levantando os pontos de discordancia, na tentativa de Faze=loe: so solo da dirigencia e do trabalho ativos Pesas tentótivas ultimomentetem logrado algum exito, as seus resultados ainda sao imprevisíveis.. Cromos quo dovomos lovaz-1he a situaçãooficial deste chaver dentro dotrabalho, pedindo-lhe, en consoquencia, a suspensao de cota que mensalmente lhoabas

o Rocobou o chaver o Taksif corresponâmto a Hovembro Dezenbro de 1953 eJaneiro do 1954, periodo em que 59 encontrava ainda ativo. Não foi retirada a cotavofloerante a Fovoroliro-largo”» Abril (1954), qe deve ser ausponsa, pois dosdsPoveorciro o chayor saiu do trabalho. éb- JULIO 02007192: A situação dôsto ohaver no movimento jé lhe 97º conhocidorxmado muito tempo ( afastara-so da militancia, por problemas de saudo o outrosproolemas pessonis) Entrotanto en Hovombre-Dezembro-Janoiro de 1954, parecando-nosque o chaver tinha resolvido astas problemas, e tendo=se ativizado integraimontoma danhagá, podimos o estebelecimento de sán Taksif. Todavia depois de algun tem-DO, 0 chaver afastouess novamente do trobalño, o quase completamente do movimento,por diversos motivos muito serios roferonta À gua pessoa, 48508 problemas gon-tânuao ou po , o seu afastangnto é um foto. Pox isto, podimos oficial 9 dofíniti-vamento o cancelamento do nosso pedido do Takpif.
Sem mais quo se nos apresenta no momento, deixamos-lho nosso vordial4121ץפגוghalutziano
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