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Bror Chail, 23 de outubro de 1954
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Hanagó Artzit
Nesta.

Prezados chaverim:

Tem esta por finalidade tratar com os chaverim do seguinte:
Correspondencis:Recebemos Vh=76 e um exmplar dos programas de bonim.
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Kutchinsky : Apos uma serie longa de inv st gações, chegmos, junto com 8
SO... do meshek, ás seguintes c nclusoes: la) matérial médico ou fer-
mec utico nao $ util comprar e Frazer desde o Brasil a Eretz. Segundo
todas as autoridades medicas e similares, no pais pode-se comprartoda
especie de equipamento do tipo;(b) trazer dinhciro tambem nas é muito van
tajoso porjue (350.000,00: para dolares e depois libras com os cambios que
na resulta em muito »ouco;(c) pensasos ento) que > melhor seria comprar
com este dinheiro em chutz-laarstz peças, intrum ntos ou maúuvinas da ve
o meshek esteja precisando e depois reembolsar > garim aqui, podendo-se
na ocasiad, ver conjuntamente com o chaver interessedo e para ¡sto dire-
amnte competente, o que de melhar comprar para a nosso farmacia ou futu=

ro gabinete medico. Esta soluçao, julgamos, oferece as seguintes vantagens
(a) Bror Chail se soroweitará davantagem de comprar fora material «us
aqui é mais caro, eBb) com o dinhciro reembolsado o proprio Kutchinsky,
inte loco, pod rá resolver o juemais convem para as nossas condições,
Agindo nsconviccao dejgue os chaverim concordarão , dentro de alguns dias

-s enviaremos a lista do que nos interessaria fosse comprado , bem“como
compromisso-legal da maskirut de reembolso do dinheiro. Se, sor qualquer

motivo, os chaverim tiverem outros planos, pddimos aimediats devolucao do
dito compromisso. Aguardamos resposta urgente.
Dávid Periow : sobre a situaçao presente deste chaver podemos lhes infor-
mar>qUêsegue, e que é tudo o ¿ue sabemosso David combinou com a Mira;
antes da. volta: desta de sua recente estadia em Paris, fazer lis dentro de
poucas semanas - mais oU mchos um mes —, assim que chegasse a pass agem
e ele ultimasse seus pequenos preparativos, Tratanosnos aqui de procurar imediata-mente providenciar _com as instancias competetentes o bilhete de França à Eretz; apos os priméiroscontatos 8 obtençao pareceu muito problena ica e varios chaverim , "8 apressaram a procu-rar auxilio com os amigos no Brasil, Tinha-se aah 0 maximo de pressa porque nad \ סטא. logica ou

sentido deixar um companheiro esperando,na situaçao em que o David estava: sem dinheiro, ainda naocompletamente retabetecido, etc. ; alem do que, estava-nos isto claro em toda a sua
vez decidido, quando antes realizar QaMBIM melhor, afim de nao criar novas amarras
hpos mais ou menos duas: semanas, as coisas aqui mudaram: conseguimos a promessa de Passagem e, segundoavisos comfirmadores em nosso poder, deve ter chegado a França,la pelo dia 3 de outubro, senao ântêsum pouco ( temos cartas do Bênshalom com datas diferentes). Infelizmente: em todo este lonco tempo naotecebemos absolutamente nenhuma comunicaçao do David e , à nao ser por fontes OUTRAS est ei
completamente no vazio | od

importancia, uma

postergadoras, 
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Assim, por vias indiretas, sabemos que durante o tempo de espera pela passagem,o David , com falta dedinheiro , conseguiu um emprego, alias dentro do ramo de sua atividade presente - o cinema - , no qualdeve ainda se manter. A passagem esta “a sua disposição , nas, pelo que sabemos até hoje, ainda Esprocurou, Segundo noticia particular, seu estado de saude se tornou a agravar; tambem, segundo informedo Karabina que por la passou e cartas da Mira, sua decisao, de alia breveyse mantem. Isto e tudolaxguesabanas. De momento estamos a “espera de manifestaçoes do David. 2 0Vanguarda Juvenil: Recebemos a Vanguarda nº 2 e 3, e sentimo-nos na obrigaçao de cumprimentar oschaverim pelo magnifico trabalho realizado, Tanto na forma como no conteudo a revista espelha um sofidoProgresso, que com certeza - queremos crer - & eco do desenvolvimento por-que passa todo o movimento noBrasil. Com nosso fito nad é fazer aqui una analise critica das grandes qualidades reveladas ou dospequenos defeitos ainda por ultrapassar, so“lhes desejamos que o proximo numero seja melhor ainda,Nos que sabemos quanto trabalhos pesado e esgotante-custa este esforçopara o movimento , contamos, quealem. do prazer proprio poka obra criada, seja a difusao ea recepçao no ishuv correspondente e assimecompensadora, Queremos ainda pedir aos chaverim que para os proximos numeros nos enviem varios exem-.Plares ['3 a 5) por via aerea » que, devido ao grande interesse que aqui despertam, um exemplar so naobasta. Tambem lhes sugerériamos para o futuro enviar numeros para os outros meshakin tnuatin, garim,madrichim, e determinadas mosdot - Ichud, Benshalom, Kitron, etc., « Talvez os chaverim tenham lhesja “enviado por via maritima, mas até a poucos dias, quando tivemos oportunidade de falar com gente ligada,ainda nao tinham recebido nada. O melhor seria mesmo lhes mandar “um aereo, apezar do custo, pois que arevista e um dos melhores veiculos de propaganda e dos ofimos argumentos para exigencias presentes e

 

futuras.
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Desta Vanguarda 2 e 3 precisariamos receber mais alguns exemplares - à nao ser que ja devamchegar por via marifima.
Ro MO . :Moatza de Chevra do Ichud : Dentro de 5 dias deverá ser posta nogx correio, O atrazo decorre do periodode trabalho intenso que estamos passando no meshek: dum lado, epoca de semeadura,e doutro, jntensificaçaodos trabalhos das Vaadot, especialmente Vaadat Hatnuas

A es CA Semו mais por ora, aguardando contestaçao rapida, colocamo-nos à disposigaod dos chaverim e sa damo-loscordialmente com o nosso

Alei ViAgshem

po? fly|₪
Nuchem H, Fassa - merakes da vaadat hatnua.

 


