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Gerin Aliã
a/c Vittorio Corinaldi

Prezados Chaverims-

-- Gumpri-nos a

garin'e a todos os membros. do 69

 

8
são Peulo,30 de Setembro de 1955

ISTO

₪" vi

| 5 + ; aO o
do
tm

desagradavel tarefa de informar a maskirut do

Garin Aliã que parte em 3 de Outubro, que os

cheverim da Hanagá Artzit em sua Altima reunião deliberou suspender o exame de

Ivrit marcado para o dia 26 do corrente, como sendo 2 fltims oportunidade cones

dida sos chaverim reprovados pela banca do: exame anterior, em virtude da não pre

paração dos mesmos para &s provas em questão, demonstrando a mais absoluta irros *

ponsóbilidade em atender os preparativós minimos exigidos pelo movimento entes

88 ₪118 de seus chaverim,

Os-prôpios: chaverim do garin, notadamente, os reprovados =

tinham as mesmas possibilidades e capasidade pare o exame em apreço da mesina -

forma que os aprovados. Os chaverim sabiam inclusive quão delicada era & situação

da Honagê Artzit e do movimento quanto à aprovação dos sheilonim para a 9118, -

principalmente levando=se em conta os compromissos que O Kimis' acentuou como sen

do resolução expressa de não se permitir a alia de qualquer chaver sem que 0 mes

mo estivesse em ordem com O Adom Bamoledet. Alef, e no entanto siquer'se esforga=

ram. para atingir O graf minimo mencionados

y A Henagé Artait depois de pesar todas circunstâncias, resolveu

muiito a contragosto e premida por dificeis situações de caracter político, permi

tir a alia dos chaverims «Catarina Boimel, Blima Yampolski, Clérico Yempolski,IVO=

ne Gurvicas, Max Gonik, Jacob Fonerev e Estela Gurvicas, mas sômente a consulta: feir

feita e aprovada pela Vostgã Artzit do movimento, ultima instancia pelos estatu=

tos capazes de permitir a 2Ji8 dos chaverime

Chamamos esp:

tinicamente pelos 11/casos Surg

dos proximos meses pois ê, de ma

ecialmente a atenção dos chaverim que sómente o

no Garin Ali ¿motivou'a 810626080 nos; planos

is absoluta “importância que façem alió o. maior

ntimero possivel em Outubro e que nos dispuzémos consultar 2 Voabz6 do movimen =
y . > -

to. para permitir ₪ 8112 dos. chaverim reprovados. Fazemos absoluta. questao de fri

zar que tudo á4sto de forms alguma 5 טחה concessão mas, É atitude exsta, pela st -

tuação que 08
pborecedor +

próprios chaverim criaram, o que por isso mesmo se torna o-mais -

Sem mais,

Alei V'Hagshem
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