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- zados Chaverims dela 1

7 Bstémos lhes escrevendo a propósito da situação de
cha lutz na tnus, em particular, nosso pensamento e opiniso emres-

- posta4 vossa carta sobre o destino do 7* Garín do Movimento. | 7

> , ו Estivemos reunidos emasseifa de H.k., e se bem que, 61 AN
7688608 ja discutido em primeira instancia toda a problematica do desti
no do “Gerin e de chalutziut em geral no movimento,na ultima fase do
nosso s giumrealizsdo em fins de novembro p.p., Onde a luz de alguns EN

w— problemas serios pelos quais passa o Movimento nos dias de hoje, e pela 1
.001ת120 fortemente acentusda de alguns chaverim,de que seria quase que q

completaménte impossivel,por problémas políticos em Eretz, & ide do 7º
Garin para Bror-Cnail,resolvemos desta maneira, reexaninar extraordina- |

e Tiamente todo o problema, dedicando a reuniíso da H.A., unicamente 80 88-
“sunto especifico ge chalutziut, eto, etc. Cabe-nos lhes esclarecer, que,
quando nos preparavamos para lhes escrever sobre isso tudo, recebemos

"um bilhete do Ervin que nos comunicava ter havido a reuniao de voces e
vossa consequente opiniso, o que nos fez midar de ideia quantoao envio
“da carta, evitando confusso, desta maneira, e resolvemos aguardar entao | |
4 longa carta, sobre cujo mérito, Ja estemos nos pronunciando. : ₪

A

: 5 4 guishados -Chaverim de H.A. ém perticular, quanto ê
fortificação de Bror-Chail como meshek tnuati, bem como de ter o mesmo '
as basos minimas 1128028 as aspirações nascidas dentro da propria tnua
e igualmente doseBhaverim em Eretz, como o primeiro grande mifal do ishuvz
bragileiro na Medina, sempre continou acentuada, culminando especialmente
no ultimo Kinus, onde o Movimento se identificava intelramente com as no-
cessidades tnuatis e mishkis de Bror-Chail, tirando resoluções de alcance

smental para-o presente e futuro, uma das quais foi novamente a amplie
quo da chativa do 6º Garin, traduzida no Plenario de Chalutziut pelo conjun
to de 18 chaverim, sem a minima duvida, a cabeça primóira do amplo 7º Ga-

; rin, tal qual haviémos concebido na H.Ã., de jugho de 1955, um setimo gaf
% forte e estruturado, mito diferente dos dois ultimos garinim, 08 quais in

dependente de sua ampliacao posterior foram completados pelos chaverim de
ls.linha da H.Ã., para se comstituirem em sue dirigencig é assim por dian-
te. À inclusão no Kinus dos chaverim do machon na chativa do 6” Garín e ge
todos os demais chaverim que tivessem lagos familiares com Bror-Chail,ja
sifnificaren um enorme esforço pars a estruturação postérior do 7º Gariy,

e disto tudo tivémos consciencia mais exata e completa somente por ocasiao
do Plenario de Chalutziut, O que dificultya tudo isso porem, era a Talta
de perspectivas com quelutavamos, pois nao sabíamos, € por mais que nao
fosso dificil intuir, nao tinhamos a certeza, 86 voces estariam realmente
dispostos a levar, em virtudg de toda aa litica que o caso en- |
volvia, e esta sra q disçussso quê fortemente leyvantavam Os chaverim que
conheciamKretz, ate as ultimas consequencias o 7º Garin pera Bror-Chail,
O queporem, mais decididamente contribuiu para que nos colocassemos em
posiçao ge vanguarda, quanto a tda do 7º Garin para Bror-Chsil, foi sem a
minima duvida a percepção exata, e isto a carte de vocês bem nos disse, da
necesgidades essenciais que são indispensaveis ao Kibutz pare a sua ostabi
lizaqaominima, levando em conta todo O futuro processo que o mesmo ainda

irá 901962. OS | (continua )
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Por todo o conjunto da carta que vocós nos envigram, esta-
mos intelramente de acordo, de que o 7% Garín de «o pb tambem se,dirigir
e Bror-chail, com o apkax apoio completo e absoluto do gariga e da tnus,UNAvez
que,,a batalha pelo destino do 7º Garin, concretamento, recem sg iníciara na |,
Veida de Fefexeiroe tera continuidade aí no Pais.A ngssa opíniso, cremos, sera;
iguglmente a opinião do Movimento, do Gsrin 6 da Veiga Artzit, pars cujas reso:
rateiooa atençao e dedicação nas Instâncias sera sem duvida igualmente Lu
amental. ao Ê

Tomamos tódes as medidas e cautelas, pois apesar de tudo, sa= |
bemos o quanto o caso e dificil, Pondo-se tádos os chaverim da E-A. 6 861008, 1
de acordo, e tendo apenas alguns dias pelas frente antes da chegada do Neustand'
resolvemos convocar reunioes nos snifim em forma de grupo Alefonde estivessem |
presentes 08 chaverim do 7º Garin, estando todas as discussões bem encaminhadas.
em particular em S.Paulo, onde o garin 86 pronunciou concretamente em favor de.
sua ida a Bror-Chail, etc. "

Um fator realmente importante é odas perspectivas, e o proble=-
ma de chalutziut, para cuja concentraçao tem se dedicado alguns chaverim ja q
se dois anos, ter custado miito é mito, Resolvemos na H.A.,que a orientação edur

” cativa no movimento a ser tomada quanto a garinim continuara sendo Bror-Ghsil, e)
isto especialmente sobre o prisma educativo, pois apesar do 8º Garin nao ter se
formado, e sue alía agmente se dar em 1958, o clima que se criou quanto ao destí=
no do 7º atingiu taúbem os chaverim que pof geragao ja igualemente começa se prep

Ocus quanto so seu destino, mesmo ainda nao formado, os chaverim do 8º Garin, ja.
estao praticamente delineados, e a tensag de que deverao formar o novo mifal tnua
ti, uma vez gue so resolvera que o 7º ira a Bror-Chail, chegara a causar discus-'
soes na Veida, Nossg opiniao e que nao se devera resolver nada quanto ao destino
do 8% Garín na Veida, por ainda ser prematuro, enfraquece a fortifigaçao do 7º
Garin,,e ainda mais, por siquer estar o8º Garin ainda formado. Porem, pelê menos
em carater interno, estrito, da H.A,, sao necessarias perspectivas a longo prszo,
desde a preocupagao da dirigencia naciomnl, dirigencias locais, madrichim do ma-
chon, etc, ete, etc. Queremos exatamente entlender o que os chaverim prepoem quan
to so encerramento da fase de grande concentracao de chelutziut no,Movimento, e |
o inicio da nova fase, etc, etc, Qs chaverim propuserám que a Veida fogse no dia
9 de Janeíro, dizendo que nos enviaríam a contribuicao sua para a Veida, especiar
monte a 2a.parte da carta, etc, ,a qual ate hoje, nao recebemos.Enfim, para que,
nao desse mais conífusso entre nos e vocês de ora por diante, pedimos que nos ese"
crevam o maximo de vossa opiniao, sobre-8º Garin, novo mifal tnuati, perppectivas
de Bror-Chail, etc, etc.De qualquer forma, cremos que seria de fundamental impo?-
tancia, os chaverimestreitarem mais proficuamente o contacto com o Movimento,
atraves de publicações mais frequentes, seja para os snifim, seja para a hachshay
Tao, logo os chaverim fezem alia, com pouquissimas excessoes, o contacto com 8 עא
0-4 se perde, é esse contacto, para que os chaverim melhor possam comprender, se

refere mais exatamente aos chaverim da shichva de maapilim e magshimim, pera mx
estes quando nao e possivel escreyer cartas indiyiduals,falando mais particular»
mente sobre o kibutz, e o,paiz, eto, entao ha que aumentar o numero de publi-
080008 , 6 020808 06 106188 0 faltarao exatamente sos chaverim, ainda mais ago-
a com a recente chegada do º Garin em Ramat Yochanan.Acentuamos que tudo isso

e de fundamental importancia, nao so para o presente, cómo pare todo o futuro,

Um outro ponto de importáncia que,nos trouxe disgussio $ o da
nomenclatura dos geriním. Continuaremos usando chative do 6º, chativa do 7º, ete, |
e agora com o Nesmtand presente, precizamos nos resguardar em tudo. De acordo?

Queremos lhes apresentar em segyida um quadro de todas as
perspectivas de chdiutziut;, tal qual examingmos na ultima reyniso da H.A., princi-
palmente no que se rgfere aos grupos de alia em 1956, a aiis cheluttiana do movi-
mento em 1957, dirigencia da H.A., mazkiruiot dos snifim, machon, etc, ete, ete,
tudo isso 1 levando em conta o material em vosso pe
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Partiram hoje dy Rio de Janeiro o de chaverim em sua maioria não pu-
deram fazer Aliá em 3 de Quiubro, Seguintes? de ₪

1- Henrique Yampolsky As ש
2- 01821886 Yampolsky 6

- Blima Yampolsky
- Clara Spilberg
2 Gilda Zinguer
- David Berenstein a
- Berta Gandelsman EM
- Adolfo Steimberg- Tzopale 4

: , 9- Shana Steimberg
10 - Rachel Wainer
11- Ellen Mandzbach 5
12- Izaac Grusco Ae

 

. Acompanham o grupo D.Lea Uster, seu filho Josu im, mais 2 chaverot d ,
aliat hanoar- 1- Sheíva Bekín - 2- Glgriniínha, Acompanha aíinds o garin, a per
da Rachel, Noemia Wainer,sobre quem ja escrevemos antertormente, q

a , Na Hachshará temos atualmente 21 chaverim,17 da |
chativa do 6º e l| da chativa do 7º, Al

6%Garin- 1- Luiz Vajner 0
2- Raquel G.Vayner /
- Abrgo Sheppack Kaufaman
- Fernando Grossaman
- Miriam Hendel-shlichut em Curitiba,
- Begtriz Hendel vi
2 Noe Missuk 1

Manis Turgestáin
9- Jaime Rosenfeld
10- Marcos Gueler
11- Raquel Grusco
12- Moises Missuk
o Bernardo Waintroib

- Samol Jorusolimsky
e Sara Cohen *
16- David Feig
17- JudithrGrunevalá.

7º-Garin 1- Henrique Lam
2- Fani Aisenstein
- Sunia Roisen
- Bernardo Broun.

O Chaitehix continua sua shlichut na hachshara, ge bem que, interrom-
pida algumase vezes, por estar ajudando na E.A., em relações externas, Vaad
Leman, e machanot. A Ghana, por probelemas familiares esta tempprariamente no
Rio. :

As príximas entradas em hachshará são as seguintes?-

H.A.- Edith Friesel- 29 de Janeiro de 1956.

P.Alog. Mauricio Meiller- Y de Margo de 1956
, Maria Yampolsky Ñ

SePaulo Boris Dahis "

/ Jaime Katz a

Rio de J. Ida Aizembeg. ₪

continua  
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Rio de Janeiro- Qzer Foíguel - 9 de MarQo de 1956
aroXenigvala. e 6 :

Helena Recthand y
“Raquel Shapiro

. Maurcio Pishman =
Sarita Friedman

Bê Aperspectiva exata para a aliá de 9 de abril de 1956, a a

1- Luiz Vajner
2- Raquel Galder Wajner
- Miriam Hendel

4- Beatriz Hendel : ל e
= Noe Missuk “pes. importanto.Este grupo sera por

- Manis Vurngtain nos considerado como a retaguarda |
E Moises Missuk . do garin. Y
= Raquel Grusto A

9- Jaime Rosenfeld . 4
10- Aron Kandlik 1
11-088 780001897 882ת611% |. +

vs O Nunho e Shulamid, farão definitivamente alia pelo Provén-
ce 20 de Fevereiro juntamente com e grupo de machón., O Michel Citnik, conti-
nua ainda com os mesmos problemas que impediram sua-ulia em 2 de Qutubro,Atual-

: mente elo. se encontra fora da hachshara, sendo provavel que ele viaje juntamente
com o Nunhoem 2) de Fevereiro. Igualmente o Aron e a Rosg, per problemas de sau-
de ligados a Rosa, ficarao fora da haçhshara ate sya alia. A chavgra Frida, pe-
los mesmos problemas familigros, tambem continua forg da hachshara, -sendo ainda
dificil prever quando podera fazer alia, estando porem ligada conosco,trabalhane
do todas as manhas na H.A.

6 Acreditamos qué entre agosto,setembro de 1956 sera possivel
enviar mais um grupo, como chaverim pertencentes a chativ a do be, que por taf-
kidim demovimento, nao puderam fazer antes alia, assim como bilti-tánatim, 11-
gados a ele. : 4

1- Abrão 3. Kaufman
Ae 2- Marcos Queier

7 Bernardo Waintroib
- Samuel Jerusolimsky
> Sara (Cohen. 0"
- David Feig.

7- Judith Grunevald, ,
Da mesma forma, um ultimo grupo antes da la.alia do 7º Garin,

a de 1957, entro os meses de novembro-dezemiro de 1956.

1- Helena Kechtand.
2- Mauricio Fishman
- 056% עס10061 .
- 108 Aizemberg.

- Hilda. Kenigsvald
- Maurício Meiller

7- Edith Friesel

5068 5 conjuntura atual do movimento, somente a partir do 2% semestre de. |
1956, sendo que estamos prevendo a ulia de seu 1% grupo, somente para no min
mo em junho de 1957. AA 6 4 (cont

0 7º Garin, como tal, devera ser o garin de Eán Dorot, 



|

=

É | ל
Jum -2116 do-2º grupo do-7? Garin para Setembro-Quiubrod 1957, fic; 1
umapequena retaguarda para el de 1958. O 8º eja garação da ג
ZUBLZ Zoltzer, Nair, de S.Paulo¿Duáu, Leyi, Leo, do Rio, etc, somente poderad |
ingressar em hachshara no minimo em agosto de 1957,isto er dizer, somente

"3 vanguarda do,8º garin, sendo que somente para f s de 1958, inicios de 19

"e que se podera cogitar da alia de um grupo grange do 8º Garin.Estes foram.

enleulos bastante realistas que tivemos na reuniao 68 1.8,, 6 50608 8 plan
que fizérmos doravante no setor de chalutziut tera de se basear nessse senti

pois o movimento nao esta hoje ey dia, (1956), em condições deapressar Goma

damente sua alia ,pois o limite e esse, e somente 0850. a

ANO
y

1

As perspectivas de trabalho para a atual H.A. sao as de no minimo a

o,1º Kinus apos a veida, ou seja Fevereiro do 1957.Deverso ingressar na hachsb

ra agora no fim do mes, a Edith, existindo a necessidade da entrada demgis u

chaver, o que ligado 8 seus problemas familiares muito provavelmente sera o Mas

Sazanz entro abril e maio de 1956. Os demaischaverimcontinuarao seu trebajho |

no minimo até o Kigus mesro.Q Chaitehik e Chana deverao trabanar no 210, 820808

veida,sendo intençao de que venha o Ghico para,S,Paulo, e o Yoshe trabalhg em

- P,Alegre, juntamente come o Zicioque ninda devera gontínuar seu trabálho ate 220:

to de 1956 ne Sul.As gerações do Bº Garin, deverao entrar em dirigencia apos &

Veída, juntamente com os madrichim do machon,,e entre parentesis, estao gendo

aguardados impacientemento e o mais tardar ate abríl de 1956.Cremos que eles .

2 terao de ser dispensados do curso da Gadna, sobre isso esçreveremos pormenori

zadennete mais terdo.Más se for possivel, pedimos que voces intercedam e véj

com que elos óstejam de volta, ate em março so for possivel. Sem exagero!

E

0 Neoustand já se entrosando sos poucgs no Moyimento. Quanto e seti

garin, ainde nao ge manifestou. Gremios, que nao havera muita,confusao le jg

foi so Rio e esta ajudsddg a preparacao de Kinus Chínuchi, ja deu um a -artzas

em S;Paulo, mas ainda esta na fase de adaptaçao.Somente bem mais tarde, poder4-

mos opinar sobre ele. ;

! SATA remos

a

Veida no fim do Fevereiro, e pedimos que vocês escrevam

o maximo Res ו 8a vosss participacao, not:d amente em 6rrintziut, pois

tudo o que 680200008 , 6 necessario saber, so vocês ostao de acordo, cóm y pla

no,das dates, como tudo isso pode sair no tomário, etc. Afora o caso dos gru

alía, enfim,o que voces acham de todo o exposto. à
E:

|
Achamos fundamental que o garin de Ramat Yochanan esteja em estreito: -

contacto com o Movimento e a hachshara mn todo 1956 e mais tarde em 1957, pelo |

problema, do destino do 79 Garin, pela constituicao_de chativa do 6%, eta, ete.

|do garin, cartas psêsosis, etc, ete, sao importantes e mesmo fundar

mentais,

Afim de adiantar a resposta de vocês sobre algyns problemas aqui le-:

vantados, escçévenos uma carta pessogl ao Karabins com copia ae Ervin, pois te

remos a reuniso,da H.A. para aprovagao do temario no dia 2) do cormente, Espe

mos que vocês ja receberam a carta e tenham igualmente se preocupado em sua res-

posta, a qual o mais tardar tera de chegar aqui por velts da reuniao da EA. 000

Um último detalhe, As pioneiras estão reclgmando que não receberam ne- |

nhums carta do garin de outubro sobre sua situaçao ai, etc, etc.E reslmente lamer

tavel que isso nao tenha acontecido, pois elas trabalharam muito para o meshek do

garin, é igualemte deverao trabalhar para os proximos grupos. Idem, quanto ao $

Jaime Teitelboim, que tem ajudado infinitamente sempre por ocasiao dos grupos alia

do Movimento. Pedimos que anotem o peçam ao garin que providenciem essas cartas

Sem mais, 1 nosso chalutziano Alei, na e 0

iva de vussa pronta resposta, esperamos que untamente conságamos vigoresamen
2e desenvolver os planos da tnua e seu kibutz em larael 8 אוי

|

 


