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LISHKÁ MERKAZIT -- MACHLEKET HAITONUT

CIRCULAR
Ao Snif. ANDO o .ooooor.».

Pregados ghaveirim.

Ao prosseguirmos nas nossas atividades na machleket Haitonut da Lishka אא
Mergasit, dirigimo-nos aos chaveirim de todo o movimenvo. levados pela necessi |dade de golocâ-los ao par das nossas skiykixias futuras reaiizagoes, premidos |Pelo deshjo de estabelecor contacto mais frequente e mais proximo crtre os cha
veirim do DROR e o orgão dosiinado, à exp essar suás opinioes, em geral» 4Conquanto repetidas vezes tivessemos - atraves das colunas do KOL HADRu - |B insistido ma imprescindível colaboração de todos os chaveirim do Brasil para
que o pequeno espaço de que dispomos espelhasse de fato o espírito de nosso mo
vimento, forem pouquíssimos os gompanheiros; que compreenderem nosgo pedido eque à els atenderam, enviando-nas artigos, comunitados, colaborações em geral.

E umavez que nao dispúnhamos de elementos para que todas as nossas ativi-dades tivessem a merecida divulgação, através do espaço semanal que o chaver
Bergman tão compreensivolmente nos cede,  thvemos que recorrer a outro material |ara cuja publicação não havia tanta urgência - colaboraçosos qe mer algumas yvezes ate nao se enquadravam bem no esplrito que o KOL HADROR deviê apr esentar.
Foram ,portanto, em parte injustificadas as eríticas levantadas por apa com |panheiros durante o Kinus contra a atuação do Hachleket Haitonut no periodomque pasgoueo os chaveirim qe, para informarmos sobre 8188 851%1-dsdes, deveriamos ter recebido regularmente colaborações, o que lementavelmen-té nao se deu. | |Agora nos foi imposta pelo Kinus do movimento uma tarefe de grande response |8801110846 - muito ra lor doque & responsabilidade contida na publicação do KOL |HADROR - é que e a publicação do gao oficial do nosgo movimento. ₪

Cremos ser desnecgssario ressaltar a magnitude deste trabalho que, se não
gontar com o indispensavel apoio dos chaveirim, estara inevitavelmente fadado 1à um fracasso. Não nos referimos ao auxílio financeiro me devera ser prestados |este aspecto de questao merecera por parte da Mazkirut da Lishka uma detalhadainformação. 2 E e
- Referimo-nos 8s colaborações gue nos deverão ser enviadas.Evidentementemão poderao ser aproveitados relatórios formais das Vaadot dos snifim, com lae

conicos informes sobre sichot dadas, messibot outiulim- Desejamos que os comspanheiros nos escrevam - em Souproprio nome =sobre esta ou agela realizaçãodo snif, da shichva ou da kvutsã. Impressões sobre algum thul ou alguma messi-ba, ideias sobre problemas do movimento, opiniões acerca da realidade artzisra .elita, a ao dajuventude chalutziana no trabalhode edificação nacional, emespecial qual a tarefa que o DROR tema preencher neste ₪ ולהיללנק vital, |os nossos preparativos pera a etapa máxima do movimentos Dhishara, etc, etc...
Estas são algumas das muitas sugestões existentes e que deverao ser comepletadas pelos companheiros do Vadã e da respectiva Machleket Maitonut e apressentadas da forma mais smplapossível 203 companheiros Avodã e Noar do snif.Esperamos igualmente receber sugestões sobre a propaganda que deve ser realizada .om prol da Haheshara, 1086188sobre a melhor maneira de tornarmos este|Boletim oficial a verdadeira expressão de nossos ideais. Ê
Pedimos que recomendem aos companheiros que desejarem colaborar no Boletimou no KOL HADROR mk que o façam enviando diretamente para - MACHLEKET HAIDONUTda Lishké Morkazit » Prates 93-22 and. em papel de bloco, à máquina, a 2 espa-

ços, facilitando-nos ammt desta forma em mito o trabalho redacional. Fotogra= |
fia3, desenhos e poesias tambem podem aer aproveitados. 2 . .

Antes de fínalizarmos, uma pequena observação de carater tecnico - afimde que possamos manter um completo arqivo sobre todas as publicações do movi=
mento as Machlekot Haitonut de todos os snifim deverão enviar-nos - assim quefor publicado - todo e qualquer boletim ou jornal de Gvutza, shischvá ou anifo |Deverão igualmente informar-nog sobre o numero de exemplares publicados e a צ
lista dos redatores dapublicaçãao» 4

É preciso igualmente que um exemplar de cada publicação seja enviado a
demais snifim de nosso movimento. Obseryamos que hã em certa אאחפש medida um
relativo desconhecimento em cada snif sobre as atividades dos demais snifim y
desta forma serao estreitados os laços que devem unir todos os setores do mjs |
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BUREAU+5.1<<תיזכרמהכשל CENTRAL

Quante à finanças para a Hachshará, a ultima pauta des traba-
lhes, estama no seguinte: O chaver Bernardo Cymryng, que fêra envia-
de as Rio, Come representante de2 conseguiu 6 80918 8
Unificade e entreu em contáte com e Comité especial para e assunto,
sende que a Unificada está aguardando resposta a consulta feita as ins-
táncias cempetentes em Etetz, Nada pedemes, ne entante, adiantar quan-
te ae apsio financeiro da Unificada, mermente agora, com a circular a
respéite de Hechshará, enviada pele Depte, Latine Americans da Agencias

 
que diz respeite às quetas estabelecidas pele Kinus, para ssאפ

,00%enifimוג-| estamos informades que a 16 de Qutubre ne Rise e a 30 ¿de
bre en Sás Paule, seras realizados dels grandes bailes em prélda Hach=
shará, Em Guritiba ferem já levadas a efeito difersas realizações, de |
mensr alcance financeire,Pedimes nes seja informado e que es chaverim
estão realizanda e quais os pãsnes para cobrir a queta estabelecida, A
De passagem, levamos se conhecimente das chaverim, que tede dinheire jal
realizado para fins de Hachshará, deverá imediatamente ver enviade
Lishké, a erdem de Moysos Schneider, Rua Corrêa de Melo, 136, perquan=
te nno enermes ag 680806298 que tem vesrrido com a trabalhe de precura
de local e eutrosz relacionados com a Hechshara. Ademais, os chaverim
Saul e Sulamit de Kibutz Hachshara Berl Katzenelsen » designados pela
OLA para nos suxiliar nes trabalhes de Hachshará, estas ne aguarde das
passagens, Chamamesa atençao des chaverim para s nesa6 pedido, afim
de que e trabalhe não seja entravade per falta de recurgeos financeiros
mermente so estes já existem com os enifim, a dispesiças des trabalhos
de Hachshará,

De confermidade con a comunicação telegráfica, expedida pela
Machleket Fachalutziut, a reunias de 7880 Hachshará fsi adiada, perquan
te nesta altura des trabalhos ela teria sids prematura. Pengemes, en-
tretante, que ne decerrer deste mêz, e Vaad HachBhars pedera se reunir
em data que camunicarenes aos chaverim, cam ₪ 0071608998
sim, aguardanes e envie de nome de chaver, “designado psra o Vand Hach=
shará, em nome de snif, late ende haja un Garin, Juntamente com infer-
maçees gobre formaçao € trabalhos de Garin Hgchshará, devem es chave-
rimnos enviar, com urgencia, es eheiletim já aprevades e cem as 8086%-
vaçees que e Vaad achar eportunas, Os enifim que necessitam ainda de
sheilenim, devem solicita-los8

 

| ITONU?:- Lamentamos constatar PR nenhum snif respendeu a ciroular en- |
| viada pela Nechleket Haitonut, cemreferencia a publicaças de
| ergês central para o mevimento, Cempreenderão os chaverim que nestas

circunstancias terna-se dificil a publicação de um Beletim central que |
de fate e seja, Alem diseo, apesar de 8 ter side selecianade em parte |
9 material para este boletim, o mesmo nas pederá sair, se nas heuver o.

| necessário apelo financeiro doe anifim; adiante voltaremos a falar,
| em separado, sóbre finangasn,
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BUREAU CENTRAL «Fl, 3 - תיזכרמהבשל

Cemo netaram es chaverim, a publicação de "Kel Hadrer" na
Imprensa Israglita, foi interrempida per determinaçase da administraçasdaquele jernai e per metives alheios à nessa vontade, Apés es entendimen-
tes que tivemesg cem es שמע, Aron Bergman, a celuna "Kel Hadror" voltara
a aparecer regularmente, a partir da prexima semana 8 esperames que os
chaverim ceolaberem para e seu aparecimente e desenvolvimento, de forma
mais constante do que tem se verificado até agera,

Afim de nermalizar definitivamente a destribuiças ds Vanguer-
dia Juvenil e Avanzada Judia, queiram ss chaverim nes infermar ge têm re-,
cebide diretamente estas revistas de Buenes Aires, quantidade recebida, nu-
mero de revistas dertribuidas per assinaturas, venda avulsa, etc, Insisti
mes nevamante para que nes seja enviado e dinheiro preveniente da venda des
tas revistas, para que nas vejames suspensa « sua remessa para e Brasil,

FINANÇAS :- É sintemática a inclusão do tépice referente à finanças nas car-
tas enviadas pela Lishká, a repetiças de apeles para que es eái-

fim regularizem sua situação financeira e prepercienem ה 118088 ₪8 8
numerário, sem que es chaverim dêm mai er impertância ve assunte e em conse-
quencia, a Guizbarut da Lishká eutá permenentemente em mass com e preblema
da tne delerosa, quante necivs as mevimentes falta de dinheire, Se em gue
tres tempes e mevimento pedia se permitir negligeciar certos fatores, de-
vide imessibilidades financeiras, estamos agora numa etapa, em que de
qualquer periclitaças per falta de recursss financeirsa, pederao advir cmn-
sequencias verdadeiramente prejudiciags ae movimento, É de se esperar, queos enifim compreendendo e espirite com que e pedimos, regularizem com ur-
gencia sua situaças financeira, saldando suas dividas com a Lishká e envi-ande-nes e "Mass-Chaver* qu adiantamento pela mesmo e pela quete de snif,
que deveremos estabeleger,

 
MOSHAVOT :- São de significado especial Dara é meviments as Meshavot que

faremos realizar este ano, desde que, cem a saida de primeiroGarin para a Hachshara, reprezentaras as 5 Machanst Kaitsz que pr epusemo-nos a realizar, 8 ם9886 deradeirs 6 08188 esfergo, de 887 88 ₪6-vimente impulse e desenvelviments tais, que aslucionem ₪ preblems de suacontinuidade, É per esta razão que chamamos a atenças dos snifim para 8agsunte e recomendames que desde já sejam ag Mashavet metivo de prescupa=ças des chaverim, Ficames no aguarde de informes a resnelte,

Aguardando imediátas notícias des chaverim, saudame-les cemcerdíal

- Mazkir -
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