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ARO : Pela presente queremos comunicar: ages chaverim

que acabamos de saír de uma serie de encontros € réunioes em Ein

Dorot e na H.Artzit em S.Paulo, logo apos o Seminario p. Dirigén-.

tes, 0 alias de passagem, teve 0 mais completo êxito. 7 1

“Dentro de_aleuns dias, os chaverimdeverão re-

“ceber a ata completa das reunioes todas, ineluindo a do Plenario

de Chalutziut, bem como úma carta especifica sobre o seminarios

tambem lhes sera enviada. :

Com esta queremos somente participar a vocês,

0 que de mails fundamental e importante se resolveu,

2 O primeiro ponto foi a da resolução da assefa

de chevra da H.A., no sentido do termino de trabalho dos chaver im

ginda no movimento, sua hachshara próxima e alta. Já bem antes do

seminario e sinda mais concretamente dentro dêle, constatamos a.

existência de uma geraçeo dirágente de primeiriscima linha dentro

de tnuá,. capaz de substituir sem “o menor choque e abalo para o

movimento a atual: Sao ja velhos ehaverim dentro go thabalho do mo-

vimento, que acumularam juntamente conosco uma série de experiêns

cias, a maioria dêles, passaram pêlo curso do Machon em Eretz, alem

“de já estarém no ultimo sno, quase lançados em ¿trabalho nacional.

2 800 ם08מ87סז1ם:- 21010 8100811988, 18'10 Vi-

semberg, Salomao Shnaldgr, Eliza Susskind, Herman Veksler, Rosa

Stroivas, € ainda Sálomao Waintroib, Suzana Sender; e sem duvida o

rupo que voltou este ano de Eretz, Hugo Jardanoveky, Paulina Stu-

tman, Blandina Borer mais 05 que deverso retornar em inicios de 57.

Was mazkiruiot dos snifim, ¡está despontando

“ama dirigên ia local bastante delineada que sera a chativa do 9º

garin, e ainda alguns chaverim muito bons quer em S.Paulo como

no Rio de Janeiro que ficarao em trabalho do movimento, por muito

tempo,-s egundo nossas perpesctivas, como Bernardo Kutohinsky, Nair

- 1682821, Dudu Rolsmén, Leo Harif, ete.

| Jchud Hanoar Hashalider 
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Por outro lado,é ngssa intençãonão ficmr si +
“quer um minuto a mais aqui no Brasíl, além-do necessario, afim de, |

permitir que realmente um novo grupodirigente nacional, secundado ps
Dor umaserie boa de valores,,lspalmente tome a direcao do movimen=
tado, seus trabalhos e orientacao,E estamos exatamente nos aproxie

mando desta ponto. Na atual H.Artzit temos uma série de chaye-im,
que ja estao em longa militancia e-trabalho na Tmua, e que devem
concretamente intéiar seus prado 66 hacheharta e alia, 6 natusimen=

começar 3 passar os trabalhos adiante. E esta foi a resolução o
ubanime dos Chaverim da H.A,, e tambem dos shilichim da H.Eliona, Chai-*
tenikce Nuestad, Assim resolvémoss : :

: ge “De fovma alguma apassagem de trabalhos devera
impedir a bos continuidade dos trabalhos quer na H.A,, como ha hagh=
shara. é snifim, Assim, iniciamos desde já e praticamente na ra niao:
da H.A,, Já encaminhamos uma bos parte dos planos, מס sentido de
assegar uma passagem normal ha H,Ã,em noc cnifim e hschshara,

Em forto alegre, deverá trabalhar o chaver Shus
linho, o qual segue nestes dias para la, C9m:a perspectiva de traba=
lhar no minimo por uns ló meses, O-Zício. que estava trabalhando em
ל devera ser substituído pois melo Shulinho, sendo que êle

vira em 2 de Janeiro pora S.Paulo, afim de participar.em tod» a 16?0מ-
taçao para as atividades centraés, Kinus, etc, etc, E começar 8 ?600-
ber-uma boá parte da 1.4. nas maes. O: chaverim Mario e Eliza deverao
trabalhar em S,Paulo no -pe-todo que vem, sendo que o grupo centaal que
ficars em S.Pam lo, gerad estes ב Cchaverim;

Estamos cogitando de enviar o Jaime Zimerman (Magro)
para o Rio de Janeiro, tao logo ele volte para o Brasil, e tambén a Ro-
sa Strolvas, Em 5086 caso, e fundamental que slgue, de Erétz substitua
o Chaitchfk'em seu trabalho no Rio, Continusmos aguardando vossas. noti=
cias nosentido de providenciarem afora'. o Nuchem que imacinsmos vira
trabalhar nolado da H,A, em S,Paulo, alguem que no Rig desempenhe o
trabalhoqué o.Chaitchik esta fazendo. O Neuetad devera continuar em
S Paul bo: :

, Ê Por outro lado, resolvemos tambem que o 7% garin,
fará alia, ,em junho de 1957. Dia 17 de Junho de 1957. Hepersmos levar
o maior número possivel de chaver im da hachebara, “Ss quais terno uma

parte mais do que um año de hschshar» e ouros entre 7 e nove méses,
Os chaverim da velha H,A., Shenfeld, Jimico, Edith, Sezan, e Buby,

deveras fazer alta tambem em junho, com o garin, A

Edith tem um tempo Longo de hgehshara, quase um
ano. Sazan, tem um tempo minimo de hachsará e devéra ficar em trabalho
até a lide trabalho de aliam tem geral, shliciut chalutzianh, e também
pas sagemde traba po H, A. A th devera sair da hachsara

chu anoar. achatutzl
nos proximosdlas, paraum trabalho egpecial de aliat hanoar, pole ten» 



Alémdisso el» receberá do Jimicoalgunstrabalhos

comoo Jornal Rear e Editora até passar psra 9s chaverimda nova Hanha-

So 1מ8 61267 que tudo esta andando :ga, אנס re Editora, quer ismos :
em ordem, Ja temos arrecadao quase setenta m/1 eruzeitos e. prometidos

outros setenta mil, Esperamos que à livro saia entro fevereiroe Mar»

to de 1957.

sai O Shehfelá deverá terminar seu periodo de shlichut

9 8מ81%,קפט1ס1+8%6מ18865מ61זס, 8676060 trsbalhar ao lado do 21-

cio ha passagem de trabsl hos= como Relações Externas, Finanças, fora

a parte de movimento, mesmo, devendo permaneçer ו ate inícios |

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

fazer alia em junho, Sera o único que nao podera fazer hachshara, "Ss

hao haoutra alternativa., pela 88006₪68 de trabalho,

: O Jimico deverá entrar ng hachshara em inictos de janei-
ro, permanecendo em Ein Dorot ate a alia,

dem quanto ao Buby que Ja se encontra na hachshara de-
vendo fazer alia conosco,

Queriamos pois, para que todo o plano funcionasse em

o- ¿em que vocês apressassem urgentemente8 8 urge para estarem aqui o mais ce=
do possível o grupo do Machoh* Isto Seria muito importante é ajudaria
bastante. Se possivel, eles deveriam estar aqui no maximo en inicios
de março.

Da mesma forma e ictô é o mais importante e fundamental,
Moreno nestes Gias a tarta da Nuchem, na qual ele nos
adiemtemos os planos de alfa do. grupô dirizente eta ל Rs

»Sremos, que para o movimento 8 melhor ocasiao para s
feita a rotaçao dirigencial é exatamente de agora ate o ns E al
turalmente a continuacao da passagem de traba hos ser feita entre março
e malo, ¿

Foi durante muito tempo que concebemos todo 888562
apos muitas díseussoes entre os chaverim, Hohe em dia toda a camada
diricêncial mais velha 6 segunda linha ereêm que tudo deve funcionar
exatament e como foi estabelecido,

Todas as fofmas de trabalho, e 0º arranques a serm da.

dos -daqui para frente deverao em nossa opiniao Serem dados com o now
grupo 8 ser eleito no Kinus do Movimento em fwxwix fins de fevereim -de
1957. Esperamos que tanto os chaverim como o Nuchem compreódam que Serg
absolutamente impossivgl deixar suspenso qualquer plano, pois tudo pb
relacionado e tudo sera feito em conjunto comforme o estabelecido. Assim

cremos será melhor para p movimento, :

8 Hanoar Frachalutei 
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Acreditamos poís que tudo deverá ser fzts feito, pa-ra que o Nuchem esteja no Brasil o mais cedo possível, E leto signifi-
co mencos de fevergiro ou o mais tardar na ocasino do Kimus entre 28

de Fev. e 1 de Marco, - 2 ,
De qualquer maneira o Chaitehik não esta pets ando fm

retornar antes de meados de maio, porem, ele deveras largar o trabalhopor voltas de fins de abril, Esperamos que até esta data sem a minima
$. o Nuchem ja esteja conssco, Da mesma «forma encontrará os chave- 3im da velha H,A, ainda no Brasil, em pleno trabalho de passagens detodas as cousas 8160 de shlichut chalutz ianas ;

Doso.. ..

4 Começou é Movimento discutir o problema do destino
da chativa do oitavo garin, Ainda nao chegamos a mmenbizx nenhuma dis-
cussao final, pois ainda.devera transcorrer um certo tempo, A guisha
dos Chaverim , porem - nao pelo lado nógativo- mas sim pelo de todo
o conjunto das cousas, - realidade do movime-to nos dias de hoje, a
existencia de uma geraçao que deve ser a nova que iniciará o novo
ponto do nosso movimento em Eretz, e exatamente a do vitavo carin, se-
guida pela do 9º, .

Existe uma opinia o por parte de umm serie dec ha-
verim, no sentido dg ser instituida a chativa no movimento. a do 98
garin, no maximo ate meados do semestre que vem= mais ou junho de 195%,
Esta Chativa se ligaria 8 00 oitavo afim de que ambas pudessem ser a
ganguarda do novo mifal, As opinioes ainda nao estao amadurecidas, sen=
do que o tema de chalutziuyt do Kinus cogorentomente tambem envolvesa
e ponto, Eserevam também vossa opiniao a respeito,

ses. osso tes.

-DemimLatnud. Está tento dtima ageitação tanto
por parte do movimento como no ishuv, Rodamys uma série enorme deexemplares, Um a bos parte dos 0 saira tambem no Jornal Dror
nos próximos dias, Ja lhes enviamos por via aerea e 50 por via
maritima. :

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

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

Grupo de 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 
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2 eEno da aliá da atual H.É: ainda -equegemos de citar
as ו Chico, Niuch,. Yoshe, Kutner e tmbem Zinhos

OChico deverá terminar seus trabahos ate intetos de fe-
vereiro quando devo*á incressar en hachshefa. Deverá em todo caso
fazer uma hackshara longa, segundo: seu pronráo 060160, 0676800 768=

sis.alta com o segundo grupo de 19574 maieg-ou menos em fins de.

7 Da mesma forma o Yoshe, a meños que no vlsno
de “shlienut ginda tenha que trabakhar ate a moatzã em julho, Por:
quantos "porem ficsra em trabalho ate o Kinue,

“O Nucoh ficará na hachsharg até fins de 1957, nois afora
um: existe o problems de sus bachúra, que é do oitavoE Loa e
que.devers.ter um lonco temo na hachshará.

O: Kutnor, segundo dá eserevómos” à Netzicut; deverá en-
cerrar seu trabalho na Colombia ate Fevereiro. É. sua ¿inten gas conforme
carta que recebemos, largar o trabalho hesta- data, Já entramos em 008-
tacto ¿om 16 2 com a Netzigut, e no-que for possivel pedimos que vocês
tambem através do Bariseh preseionerpara cuye a Vetzigut nrovidencie
algum substítuto que em todo. caso nao sera do Brasil,

0 Zinho, ainda ñao +69 de discutir conosco sua

eituaç ão. Aigarta -s/ 6619, recebemos, meta: é também nossa opinião,
Somente poderemos resolver em definitivo com êle por volta das ativi-
dades centraes. Nossa -propoéta porem,. e que ele entre em hachsk rã em
na indepeú- ente de tudo,

Fa hachahara estamos contanto sem falta com s- vinda
606 יל o mais rapíco e codo possivel,Iguslmente assim

como o Nuchem devera. cetar 0008900 "6 ipañdo das ativiv ades centra.

- 6 tambem no Kinve, 0 Kinus em fevereiro sera -ihadiavel, Portanto

gn tudo para estar aqui até fine de fevereiro, Em nossos planos de

ato sem duvida, estao incluidos chaverim cue ficarao para passsce

da hachshará, 81078 o grupo do oitavo garin= "vanguarda que entrara

em Bin Dordt, em fevereiro uma parte e em março a pu'ra, além de cha

verim do -setimogarin mais aqueles que 18 12685 6908676808 = da H.A. e

adidos que entraram em março,

Jchud Hanoar Fachalutei 


