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Ao vaed Hachshara
Prezados chaverim

Conforme haviamos prometido en carta anterior, enviamos informa8

ções º esclarecimentos sobre os sheeilonim que seguem anexos, Em reunião

2
a

do vaad do nosso Sniff realizada em 26 de Abril passado, foram aprovados os
sheeilonim dos chaverim David Roterman, Ruth Deutscher 6 Abram Moszek Baum
A

wol.

Cremos desneseessario dar as razões pelas quais os dois primeiros

sheei=

lonim, dizemos, chaverim somente entrarão na Hachshará em Julho ou Agosto,
“pois o caso ja foi suficientemente esclarecido pelo chaver Max Resch numa

-

9

,

2
reuniao do antigo vaad  אשאצתמאא82808008 , 600 aprovou em principio
os sheei-

lonim daqueles e de outros chaverim.

cuanto ao sheeilon do chaver A.M.Baumwol,

trata-se de um caso es-

vecial, razao pela cual apresentamos ao vaad Hacha shara
todas as razões א
cue nos levarem a aprovaslo. Sabemos perfeitamente que, pelo fato
do referido

chaver ainda ser woar, talvez não seja aconselhável a avrovação do sheeilon
afim de não abrir um precedente que possa ser utilizado por diversos nearim
que desejam fazer Hachshara sem ter dado tudo o cue devem ao Movimento, Tal
porém nao é este
rá

caso,

polis o chaver nao pediria

para entrar agora na Hachshaj

se nao existissem 88 diversas circunstâncias de que

se

reveste

o caso e

E

que em resumo são 88 seguintes; 1. Os pais do chaver Abram farão "aljap! até |
\00850 6 06 deixarão o filho acuí
é
,

66-38

0 1800 08

seu

irmao,

|

se ele já estiver no kibutz; 2, acres-

Jose Baumwolm de nosso garin em Gvat,

ter direito,

como soldado da 83 פתַהק8  תתטpassagem gratuí
ta que ele ja pos a disvosi ção
,

,

,
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do irmão; B.

O chaver Abrem

milita no moviemto desde a

sua organização no

abilidade e tendo
Rio ce Janeiro, tendo ocupado diversos cargos de respons
sempre demonstrado disciplina e

lealdade ao movimento,

como é

o caso agora

e sim seguir a nossa
em que iza ele de modo algum deseja fazer alíhh direta
Tinha. Patos como תמא488

estes que apontamos cremos que afastam a pos sibi= ||

caso semelhante
lidade de se formar um precedente, e mesmo que apareça um
a aprovação 6668

sheeilonimsera

justa.

O chayer Baumwol pediu-nos ainda

Y

a-lo
acrescentar cue náo fará objecáo se a vaad Hachshará apenas consider
garin;
aceito definitivamente devois da entrada co 2o.

ele apenas deseja

e este argu=
um arguenento para evitar que os pais o levem em aliah direta
re
agosto.
mento 6 a aprovação do sheeilon e o ingresso em

a
O chaver Abrano Dines tambem deseja ingressar na Rachsher

Agosto,

+

em

acrescidas]
sendo 8 circunstancias de seu caso exatamente as mesras,

de, pelo fato de ele

ser brasileiro,

se ele tiver que prestar serviço no

Sao Paulo.
Exórcito, possas faze-lo em

sem mais no momento,

157
0 STA,
ARA
Le
. 1
7 David Roterman- Maskir
...

enviamos nosso cordial Alei

É

vehagshemfI

Grs DAGA
ל
acti E
Ruth Deutscher- Chalutziut

