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São Paulo,29 de Outubro de 1954

Nhuch e Chana

Prezados chaverim

No referente a Fernando Graiber, candi-

dato ao Machon, segundo nos consta tem o mesmo idade =

inferior ao que normalmente possuem os candidatos. 0

É necessario pois que recebamos os da.

dos exatos a seu respeito preparando-se o Snif para -

responder as perguntas neste sentido dizendo que o mes-

mo tem 15 anos mas que em seus papeis figura uma data =

inferior a esta por engano.

Isto visa assegurar a ida do mesmo 80-

Machone

Esperando que tenhas comprendido o =

assunto e evites falar=se a respeito o maximo que pude.

res.

Sem mais despeçome em um Alei V'Hagshem

 

Ervim Bemmei

Maskir Rashi

 



Ref:- 92/51 S.Paulo, lo de nov. de 1954,-

hos
Schlichim da Hanhagá Artzit
Nnhuch e Chana
Recife - Pernambugo

Prezados chaverim:

Recebemos a vossa última carta e como já éde vosso conhecimento, cada carta de Recife é para nós motivode pleno gozo e satisfação pelas novidades que apresentem.

Cremos que não deve haver um interrupção -das atividades e do trabalho durante os exames, pois, isto -virira prejudicar em muito“snif. Pela paralização do snif mmintervalo tão longo que significa um mês, será muito dificil
após, novamente reiniciar a engrenagem normai das atividades,E principalmente no caso de um sniff nosso como Recife, os problemas são maiores. Porém é claro que compreendenos as dificuT
dades que existem pera uma atividade normal durante este peri=odo.

Portanto, achamos conveniente que apenas sediminua aintensidade do trabalho, sem significar a sua totalParalizagao de forma que a impressão seja de um snif que fun-ciana mesmo em exames de sous chaverim, que é um problema “ex-tra movimento". E, tma também cãaro que não se deve criar pro-
blemas com os chaverim, mas ao mesmo tempo naose deve também
criar uma má tradição no snif. Os chaverim já tem suficiente -experiência à respeito de tradições dêste género (o Nhueh pelo
menos tem).

Com isio, nada mais temos a dizer e espera-mos informes vossos sôbre o trabalho e o snif, além do que János tem enviado, encemamos com nossas saudações chalutzianas.
-

P.S.- Queriamos que vocês insitissem 4 LA

e fizessem um esforço no senti NACHMAN FALBEL
do de que O Jaime Averbuch viesse de Chinuch Artzi

qualquer maneira para o Seminário Sul Americano. Vocês compreen-
dem o quão isto é importante.  



יצולחהרעונהדוחיא

 

הגאח47217468-תיצראהגהנה

CAIXA POSTAL, 1601

SÃO PAULO- BRASIL

ref;- s1/95 São Paulo, 15 de nov. de 1954,- LP”

Aos sechlichim
Manricio Nhush e Chana
Recife - Pernambuco

Prezados chaverin:

9 Recebemos a vossa carta datada de 9/11 na qual& vocês levantam uma série de problemas que queremos examinar na se/ guinte ordem,

1(- ORIENTAÇÃO. - concordamos com a orientação a ser dada para ês-2 te final de perfodo de trabalho, ou seja a consolidação interna do snif e ao mesmo tempo proselitismo. SBbre al =&uns aspectos laterais da orientação a ser dada já lhes escrevemosem última carta a qual vocês deverão ter recebido por êstes dias,Achamos importante destacar, apezar de óbvio, de que a chave Sesameשש- principal da consolidação interna do snif, está numa preparação firme de um Sorpo de madriehim dirigentes que pessa dar cará-ter independente ao snif e possibilitar que éste conte com fôrçaspróprias para sue desenvolvimento.
2(- MACHANOT + - Achamos natural é certo que o snif programe para sia realização de machanot de schichavot menores,tzo2 fim-solelim, para o fim do ano.O que neB é possível é a respeitoopinar é a respeito da 1081123058 08 machanpé de mapilim magshimimde 4 a 5 dias em Recife, Pensamos que talvez isto poderá desgastar] os chaverimpara as mashanotcentrais, De qualquer maneiraé é difi-cil manifestarmos uma opinião redieel daqué.3 3)- REALIZAÇÕES DE FIM DE ANO+.- informamos aos Ghaverim quemem to-!do o mov, nacional se realizará dchodesh Hatnuá, Em próxima reunião da m.Peild, decidiremos em de-finitivo a orientação a ser dada, sendo que apóz mangaremos os detalhes à respéito. Queremos observar que se tome cuidado na realização des atividades extermas do mov. Os chaverim compreendem queqão, elas são em demasia fatalmente acabam exgotando o snif e o -ischuve nem sempre é possível manter um nível alto para estas realizações,
4)- CHANA.- Condordamos plenamente com vocês sôbre a necessidadeque a Chana tem de ficar mais tempo na sehlichut do -snif. Por nosso lado faremos um esfôrço no sentido de Sonvendsr 0K.Hachshará para o adiamento do prazo de sua volta. Sem a mínimadúvida bsto evitaria muitissimos problemas na sehliohui em Recife,7

,Ichud Hanoat achalutzi

Dror | a Hechalutz Hatzair - Habonim - 8 Se Macabi Hatzair
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יצולחחרעונהדוחיא
HANHAGA-תיצראהנהנה ARTZIT

CAIXA POSTAL, 1501
SÃO PAULO - BRASIL

DEN)

ref:- cont.

5) MACHANO? EM PORTO ALEGRE .- AS vossas considerações sôbre a reali-
po ção de machanot em Porto Alegre estão

certas. Até agora não decidimos em definitivo sôbre isto. E estamos

aguardando informações de Porto Alegre, sôbre imímeros problemas que

existem para tais realizações. Vemos muitas dificuldades, porém, não

poderiamos tomar qualquer decisão antes de recebermos os informes pe-

didos àPorto Alegre. Quanto a ICA já foi considerado com a schlichut

que se encontra no snif (PA.).

6) FERNANDO GRAIBER.- Estamos esperando uma reunião da Hanhagá Artzit
para decidir a ida do chaver para S.Paulo ou -

Rio. De qualquer maneira a Maskirut Peilá não pode decidir sôbre pro-

blema tão importante. Sdmente a Hanhagá poderá faze-lo.

7) CORRESPONDÊNCIA. — estamos-ecperando-uma-peunião-da-Hanhagé-Arbsib

rara-sêdesnos-deoidir-a-ida-Co-ehaver Achamos —

certa a vossa observação sóbre a correspondência intenna, que deve —-

haver entre a Hanhagá e Recife. Esperamos mesmos que ésta se intensi

fique mais, para O futuro. 2 principalmente vocês que devem orientar

as cartas no sentido de receberem as informações que desejarem.

> Sem mais, com saudações chalutzianas,

NACHMAN FANBEL
Hanhga Artzit.

Jehud Htanoar HFachalutei 


