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יצולחהרעונהדוחיא
HANHAGÁ ARTZIT - תיצראהגהנה

CAIXA POSTAL, 1601

SÃO PAULO = BRASIL

São Paulo, lo de dez. de 1954,-

Aos sehlichim
NHUCH e CHANA
RECIFE - Pernambuco

Prezados chaverim: ESTRITAMENTE PARTICULAR. =

Queremos nesta tratar com os chaverim
sôbre dois assuntos:

1.- SCHLICHU? NHUCH E CHANA.- a data
e rmino da se chut do Nhuch

determinada pelo Kinus é 15.2.55. Isto em termos das da-
tas do calendário de verão estabelecido pela Hanhagá -
Artzit, significa 5 de fevereiro, pois a nossa proposta
é de que Nhueh venha com os Maapilim/Magshimim que devem
estar em Petrópolis dia 6 para O início da Machané de Ma-
apilim/Maasgshimim, Deverão, portanto, os chaverim chegaz
rem dia 5no Rio com Nhueh, onde pernoitaráo. - Pedimos
confirmacao.

.- a data
de início da senlichut da Chana, foi 1º de outubro, de-
vendo terminar 75 dias ea a 90 após, ou seja entre 15 6
30 de dezembro. Pelo bom trabalho e por tudo o mais a Ha-
nhagá já propoz a Ein Dorot estender-se a sehiichut até
dia 30 de dezembro, Os chaverim em suas cartas tem mencio-
nada como término uma data posterior a esta, ou seja, lá
pelos diasl0 a 15 de janeiro. Náo precisamos dizer de que
a Hanhagá por seu lado ve com muita satisfação êste prolon-
gamente, que porém de nenhuma forma poderá passar do dia
22/de janeiro, uma vez que éste $ um marco no qual os Bonim
de Recife dereráo estar no Rio, pernoitarem, pois, no dia
25 em Petróbolis inicia-se a machané central de Bonim, As-
sim sendo queremos concretamente dizer dé que a Hanhagá Ar-
tzit pelos compromissos assumidos com o Kibutz e-a Chana —
não pode propor data de término além de 30 de dezenbro, Se
for intensão da Chana. e de vocês proporem prolongamento de-
verão faze-lo em carta clara e justificada difigida a Hanha-
gá Artzit e am Kibutz HachsharáEin Dorot, propondo, pois;
uma data que como já dissemos não poderá ultrapassar 0 8
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2.- O TRABALHO EM RECIFE:- quando iniciuu-se 0 atual pe-

ו ríodo detrabalho constituia

uma eventual vaga idéia entre os chaverim da Hanhagá a eventual

realização de um seminário 0100800 sôbre 0 movimento, Lapa, etc.

para o qual para efeitos de fôrça e formalização viria por um -

curto período um ehaver da Hanhagá. Desde lá, concretamente תוגמ-

ca mais falamos sôbre isto. De qualquer forma está claro que se-

ja êste verão ou seja em algum período conveniente do ano que vem,

teremos de fazer alguma Lapa, seja em uma etapa radical ou seja em

duas, onde a la. seria preparatória, até as últimas consequência,

porém sômente intelectual, e a segunda pouco ou muito depois, com

consequência pessoais e radicais no amplé sentido da palavra. De

qualquer forma êste é um problema que cabe a voêês orientar. Que-

remos, pois, - que vocês nos escfevam sôbre todo éste assunto

ס) - " nos digam com urgência se vocês cogitam de

que antes da machané central de Maap.Maagsh. —

fosse alguem daqui para lá. Temos a impressão de que não será ne-

cessário e nem ereio que teriamos possibilidade para tanto, 66 -

qualquer forma é preciso que vocês e com urgência nos respondam.

Sem mais, desejando que continuem o bom trabalho,

com saudações chalutzianas,

Alei Vehagshem 1

ERVIN SENMEL

Maskir Rahi

Ichud Bancar Cbachalutzi
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