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Prezados Chaverims Shalom!

Pela presente queremos comunicar aos chaverim
-que acabamos de sair de uma Serie de encontros e reunioes em Ein
Dorot e na H.artzit em S.Paulo, logo após o Seminario p. Dirigen-
tes, o qual, alias de passagem, teve o mais completo êxito.

Dentro de alguns dias, os chaverim deverao res
- CGeber a áta completa das reunioes todas, incluindo a do Plenario

de Chalutziut, bem como uma carta especifica sobre o seminario,
tambem lhes sera enviada.

Com esta queremos somente participar 8 vocês,
o que de mais fundamental e importante se resolveu,

z 2 Es ,: O primeiro ponto foi a da resoluçao da assefa
de chevra da H.A., no sentido do término de trabalho dos chaver im2

. , 4 9 ,ainda no movimento, sua hachshara proxima e alia. Já bem antes do
seminario e ainda mais concretamente dentro déle, constatamos a-

2existência de uma geraçao dirégente de primeiriscima linha dentro
da tnua, capaz de substituir sem o menor choque e abalo para o
movimento a atual. Sao ja velhos chaverim gentro do trabalho do mo-
vimento, que acumularam juntamente conosco uma serie de experién-
cias, a maioria deles, passaram pelo curso do Machon em Eretz, alem
de ja estarem no ultimo ano, quase lançados em trabalho nacional,

E Sao os chaverim:- Zicio Simbalista, Mario Vi.
semberg, Salomgo Shnaider, Eliza Susskind, Herman Veksler, Rosa
Stroivas, e ainda Salomao Waintroib, Suzana Sender, e sem duvida 6
grupo que voltou este ano de Eretz, Hugo Jardanovsky, Paulina Stu-
tman, Blandina Borer mais os que deverao retornar em inicios de 4

Nas mazkirulot dos snifim, esta desmontando
uma dirigércia local bastante delineada que será a chativá do 92
garin, e ainda alguns chaverim muito bons quer em S.Paulo como
no Rio de Janeiro que ficarao em trabalho do movimento, por muitotempo, s egundo nossas perpesctivas, como Bernardo Kutehinsky, Nair
Eleazari, Dudu Roisman, Leo Harif, ete.

Jehud Hanoar Hachalutei
afinados » LATA הפ -
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Por outro lado, é nossa intençao não ficar si
quer um minuto a mais aqui no Brasil, alem do necessario, afim de

permitir que realmente um novo grupo dirigente vecional, secundado
por uma serie boa de valores,, igualmente tome a direçao do movimen-

tado, seus trabalhos e orientação. E estamos exatamente nos aproxi-
mando deste ponto. Na atual H,Artzit temos uma série de chave”im ,
que ja estao em longa militancia e trabalho na Tmua,, e que devem
concretamente intéiar seus planos de hachshafa e alia, e natualmen-
te começar a passar os trabalhos adiante, E esta foi a resolução

unanime dos chaverim da H.A., e tambem dos shlichim da H.Eliona, Chai-

tchik e Nuestad. Assim resolvemos

— De fovma alguma a passagem de trabalhos devera
(97 cair a boa continuidade dos trabalhos quer na H.A., como na hach=
shara e snifim, Assim, iniciamos desde ja e praticamente na resniao
da H.A., já encaminhamos uma boa parte dos planos, Bo sentido de
assegátituma passagem normal na H,A.em nos enifim ê hachshara.

Em Porto Alegre, devera trabalhar o chaver Shu.

linho, o qual segue nestes dias para lá, com a perspectiva de traba-
lhar no minimo por uns lo meses. O Zicio que estava trabalhando em
P. Alegre, devera ser substituido pois velo Shulinho, sendo que. êle

virá em 2 de Janeiro para S.Paulo, afim de participar em tods a orien-
tação para as atividades centraes, Kinus, etc, etc, e começar a rece-
ber uma boa parte da H.A. nas mães. Os chaverim Mario e Eliza deverão

trabalhar em S.Paulo no periodo que vem, sendo que o grupo centmal que
ficara em S.Paulo, serao estes 3 ו

Estamos cogitando de enviar o Jaime Zimerman (Magro)
para o Rio de Janeiro, tao logo ele volte para o Brasil, e também a Ros

Stroivas. Em todo caso, e fundamental que algue, de Eretz substitua

haitenik. em seu trabalho no Rio. Continasmos aguardando vossas noti-
Cras nosentido de providenciarem afora o Nuchem que imaginamos vira
trabalhar ao lado da H.A, em S.Paulo, alguem que no Rig desempenhe o
trabalho que o Chaitchik esta fazendo. O Neustad deverá continuar em
S.Paulo,

Por outro lado, resolvemos tenbém que o 7º garin,
fara 8118, , em junho de 1957. Dia 17 de Junho de 1957, Esperamos levar
o maior pumer o possivel de chaverim da hachshara, os quais terao uma

parte mais do que um ano de hachshars e outros entre 7 e nove mêses,
Os chaverim da velha H.A., Shenfeld, Jimico, Blith, Sagan, e Buby,

deverao fazer alia também em junho, com o garin,

Edith tem um tempo longo de hgcbshara, quase um
םמס.%6,58280מ um tempo minimo de hachsará e devera ficar em trabalho

até a alia- trabalho de alism tem geral, shlictut chalutziana, e tembem
pascagemrde Ee,para a nova H.A. A Edith devera sair da hachsara

nos proximos dhmdrára Hansa"atas1 ל vois ty
ES levar.-0TUDO.0 paraideל conosco, 
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Além disso els recebera do Jimico alguns trabalhos
como o Jornal Dror e Editora ate passar para os chaverim da nova Hanha-

ga. Sobre Editora, queriamos lhs dizer que tudo esta andando

em ordem. Já temos arrecadao quase setenta mil cruzeites e prometidos

outros setenta mil. Esperamos que o livro saia entre fevereiro e Mar=

fo de 1957.

O Shenfeld devera terminar seu periodo de shlichut

no Snif S.Paulo até fins de janeiro, deyendo trabalhar ao lado do Zi-
cio na passagem de traba. hos- como Relações Externas, Finanças, fora

a parte de movimento, mesmo, devendo permanecer em,tfabalho ate inícios

¡e abril de 1957. Ele devera se tratar da saude apos isto, devendo entao

יז ,8 em junho. Sera o unico que nao podera fazer hachshara, ms

bao ha outra alternativa. mela saude é הרו no:

O Jímico devera entrar ba hachshara em inictos de janei-
ro, permanecendo em Ein Dorot ate a alia.

dem quanto ao Buby que já se encontra na hachshafa de-
vendo fazer 81188813

queriamos pois, para que todo o plano funcionasse em

orcem que vocés apressaseem urgentemente para estaren a8 Y qui o mais Ce=
do possivel o grupo do machon* Tsto seria muito importante e ajudariabastante. Se possivel, eles deveriam estar aqui no maximo em inícios
de março,

Da mesma forma e ieto € o mais importante e fundamenFecebemos nestes dias a carta da Nuchem, na qual ele nos pede andoadiantemos os planos de alía do grupé dirigente mais vel ho
= Cremos, que para o movimento a melhor ocasiao- . cas para serO: a rotaçao dirigencial e exatamente de agora ate o Kinus, E na-
7a continuação da passagem de traba hos ser feita entre marçoe maio.

á Foi durante muito tempo que concebemos todo este vlano,
apos muítas diseussoes entre os chaverim. Hohe em dia toda a camada
dirigencial mais velha e sezunda linha creêm que tudo deve funcionar
exatament e como foi estabelecido,

Todas as fofmas de trabalho, e os arranques a serem das
605 daqui para frente deverao em nossa opiniao serem dados com o now
gruvo & sereleito no Kinus do Movimento em fmxeix fins de fevereiro de
1957. Esperamos que tanto os chaverim como o Nuchem compreâdem que será
absolutamente impossivel deixar suspenso qualquer plano, pois tudo está
relacionado e tudo sera feito em cohjunto comforme o estabelecido, Assim
cremos será melhor bara o movimento,

Jchud Hanoar +Hrachalutzi 
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Acreditamos pois que tudo deverá ser fzts feito, pa-
ra que o Nuchem esteja no Brasil o mais cedo possivel. E isto signifi-
ca meados de feveréiro ou o mais tardar na ocasiao do Kinus entre 28

de Fev. e 1 de Março. 5 ,
De qualquer maneira o Chaitchik não esta ס6 8060 fa

retornar antes de meados de maio, porém, 616 067628 largar o trabalho
por voltas de fins de abril, Esperamos que até esta data sem a minima
duv ida o Nuehem ja esteja conssco, Da mesma forma encontrara os Chave-
rim da velha E,A, ajnda no Brasil, em pleno trabalho de passagens de
todas as cousas alem de shlickhut chalutziana,

00.0... .%..

ST E Começou o Movimento discutir o problema do destino
da chativa do oitavo garin. Ainda nao chegamos a אאאמפ+א>ת nenhuma dis-
cussao final, pois ainda devera transcorrer um certo tempo. A guisha
dos chaverim , porem - nao pelo lado negativo- mas sim pelo de todo
o conjunto das cousas, - realidade do movimerto nos dias de hoje, a
existencia de uma geracao que deve ser a nova que inicáará o novo
ponto do nosso movimento em Eretz, e exatamente a 60 oitavo garin, se-
guida pela do 9%. 5 :

Existe uma opinia o por parte de umm série dec ha-
verim, no sentido de ser instituida a chativa no movimento= a do 92
garin, po maximo ate meados do semestre que vem= maio ou junho de 1959,
Esta chativa se ligaria a do oitavo afim de que ambas pudessem ser a
ganguarda do novo mifal, As opinioes ainda nao estao amadurecidas, sen=-
do que o tema Ge chalutziut do Kinus concrentesmente tambem envolvema
este ponto. Escrevam tambem vossa opiniao a respeito.

ovos nosE

Damim Latnuá. Está tento otima aceitação tanto“por parte do movimento como no ishuv. Rodsmos uma série enorme de
exemplares, Um a boa parte dos artigos saira tambem no Jornal Dror
nos próximos dias. Ja lhes enviamos 6 por via aérea e 50 por via
maritima.

. Sobre o P.E,, o chaithik lhes escrevera,

Shacham- Estamos cientes de todo o problema s/
Shacham,,

Grupode outubro. Aguardamos por parte dos chave-
rim um relatorio de como se encontra o grupo alia de outrubro, etc,

Sem mais, aguardando as breves noticias dos
Chaverim, como nosso chalutziano

ALEI 
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Yo plano da aliá da atual H.A., ainda csquecemos de citar
os chaverim Chico, Nhuch, Yoshe, Kutner e tanbém Zinho.

, , . 2O Chico devera terminar seus trabanos ate inicios de fe-vereiro quando deverá insressar em hachshara. Deverá em todo caso
fazer uma hachshara longa, segundo seu proprão pedido, devendo Tea-lizar alia com o segundo grupo de 1957, maisg-ou menos em fins de1957.

. Da mesma forma o Yoshe, a WRARXFAEX Menos que no planode shlichut ginda tenha que trabathar até a moatzá em julho, Poro quanto, porem ficara em trabalho até o Kinus.

O Nucth ficara na hachshará até fins de 1957, pois aforaisto, existe o problema de sua bachura, que e do oitavo garin, eque devera.ter um longo temo na hachshará,

O Kutner, segundo já escrevemos" a Wetzigut, devera en-cerrar seu trabalho na Colombia ate Fevereiro. É sua intergao conformecarta que recebemos, largar o trabalho nesta data. Ja entramos em con-tacto com êle e com a Netzigut, e no que for possivel pedimos que vocês
tambem atraves do Bariach pressioner.para que a Netzigut vbrovidenciealgum substituto que em todo caso nsao sera do Brasil.

E O Zinho, ainda nao tefe ocasiao de discutir conosco suasituáçao. A Carta 8/ êele, recebemos, Esta é também nossa opiniao,
Somente pederemos resolver em definitivo com êle por volta das ativi -
dades centraes. Nossa proposta porem, e que ele entre em hachsm rã emmarço indepenente de tudo.

Na hachshara estamos contanto sem falta som a vinda«do Naftali, e tambem o mais rapido e cedo possivel. Igualmente assimcomo o Nuchem devera,estar conosco varticipando das atividades centra.es e tambem no Kinus, O Kinus em fevereiro serg inadiavel. Portantofaçam tudo para estar aqui até fins de fevereiro.Emnossos planos dealia, sem duvida, estao incluidos chaverim Que ficarao para passage,
da hachshará, afora o grupo do oitavo garin- vanguarda que entrara
em Zin Dordb,em fevereiro uma parte e em março a outra, alem de chaverim do setimogarin mais aqueles que Ja lhes escrevemos - da Hed eadidos que entraram em março,

Jchud Hanoar Hachalutei 


