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SÃO PAULO-BRASIL

São Paulo, 10 de Março de 1957

Vaadat Hatnuá
-Bror=-Chail
Israel

Prezados Chaverim: Shalom!
Em resposta a vossa carta H.A./312 sobrelistas de aliá dos remanescentes da chativá do 62 a e daaliá dos chaverim da chativá do 7º garin, temos a informar oseguinte:

Deverão fazer aliá em 17 de junho p.f.osseguintes chaverim Jjá aprovados pela assefá da hachsasrá. 4-- Buby Beider- 2- Bernardo Waintroib - 3- Fani A. Waintroib-.4- Abrão M.Kaufman.5- Bernardo תעסחמ- 6- 20915 7- Maria
Tampolski- 8- Hilda Kenigsvald- 9- Mauricio Fis hman- 10- MarcosHendel- 11- Mauricio Meiller- 12- Helena Rechtand- 13- sarita /Friedman- 14- Henrique Lam- 15- Pedro Borkon- 16- Mina Paciornik.17- Edith Sasan- 18- Henrique Sasan- 19- David Feig- 20- AdobphoN. Chenfeld- 21- Izac Karabitchvssky. 1

O haver Benjamim Roisman já tm seu sheilode aliá aprovado, devendo fazer aliá por volta do mês de outubro,após sua shlichut na Colombia e operação aqui no Brasil.
Permanecerão em hachshará os seguintes cha-.verim: 1- Oscar Zimermm- 2- Isaias Glebochi- 3- Sara Czeresnia, |4-Sara Leizerovsky- 5- Maurico Bogusval- 6- abrão Sharfatz- 7-Nelson Krasner= 8- Julia Voz- 9. Fani Kremer- 10- Rosa Piterman.11- Janete Grunevald. 12- Yoshe Rapaport - 13--Joni Yurguel. 14-Raquel Fishman- 15-(sheliach de Bror- Chail),
O problema porém, cóm este grupo- retaguarda, a maioria dos quais deverá fazer aliá em Janeiro de 58, comoúltimo grupo para Bror- Chail, com egcessão dos remanescentes ainda do 6% e 7% es garin em trabalho na tnuá; é o seguintes - Algunsdestes chaverim ainda não são absolutamente certos ara entradaimediata em Ekn Dorot, como se fará necessário, em virtudo da aliáe passagem posterior dás trabalhos e mesh ek. Assim, Joni, somentepoderá ingressar por volta de inítios de junho. Julia Voz e RaquelFishaman do Rio, possuem sérios problema s familiares, Fani Kremertalvez ainda faça aliá em junho por problemas Pessoais. Deveremospois envidar todos os esforços afim de ampliar o garin hachshará,pois após alia” será muito eificil manter a hachshará Somente comeste grupo. A peguishá de chalbtziut de junho deverá estruturardefinitivamente o grupo hachshsrá e até lá deverá o movimento secâncent Ruel na ampliação do garin, A vinda do sheliach| e U anoar achalutzi

continua / 
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para a hachshará já a consideramos como fundamentamente certa €|
será muito ruim o mesmo não estar engre nós por volia de fim de |
abril,quando se passará a hachsh ará para o 8% garin. Por outro |
1800 não será possivel deixar nenhum chaver para a retaguarva,por|
acredi tarmos see prejudicial deixar chaverim aquem do tempo norma,
em hachshará, pois a maioria dos chaverim já se encontra um longo
tempo,bem acima do minimo exigido aqui em Ein Dorot, O Isaias es-
tá permanecendo por problemas pessoais, e também como membro da

ע6 828768. 0chaver Chico deverá realizar umm temp minimo de
hachshará de 6 meses, devendo provavelmente fazer aliá com o Ji-
mico em Outubro, porém isto ainda a confirmar. O chaver Yoshe de-
verá fazer aliá somente com a retaguarda em janeiro de 58.

À O próximo grupo de entrada em hachshará está pre
visto para junio e o segundo para agosto,

quanto a 8118 estão xmadx para serem decidiadas
bem próximamente os problemas dos chnaverim, Waldemar Kutner, que
recém terminou sua shlichut na Colombia, e ainda dos chaverim de
Recife Jaime e Tuba Averbuch, 08 quais estão atualmente passando
um periodo curto de lo dias nas hachshrá, e em seguida talvez se

resolverá sua aliá ou naô para Eretaz.

Existem alguns problemas ainda pendentess-
1- Frida Renkievitenh e familia. Seguiu uma carta pessoal comple
ta ao Ervin sobre o Caso. O Chaitenik tamoém já deve ter escri-
to. O problema 3 múito dificil, porém, cremos, náo haver outra |
solução para a aliá da Frida, sem o acompannamento de seus paes
O melhor mesmo para a Frida seria a aliá de todos en junho, pol:
é completamente impossivel para ela deixar seus paes sozinhos a:
qui, uma vez que é ela quem os sustenta. O problema em si, já e
do conhecimento dos chaverim, e definitiwam nte é nossa opinião
ue não deverá passar do ano de 1957 a aliá da chaverá e seus
= pois está tuio inttrligado, A Frida fazer aliá em junho
e os paes em dezembro não é possivel, por problemas economicos,
Escre vemo s uma carta ao misrad aliá pedindo passagens para os
paes. De qualquer maneira, pedimos pe voces aproVem as passage

é interdedam junto *a machleket aliá. Caso vocês não puderem acé
ta-los em junho, de qualquer maneira que se aprove os pedidos à

viagem, pois isto adiantará em muito o problema e dará umaperspe
tiva bem mais concreta para eles todos. O caso exig. pesposta in
diata e pedimos apressar rapidamente a resposta.

2- Fernando Grossman, Já ultrapassou uma série de operações. Po

rém ainda deverá completar mais uma série, e não poderá fazer

aliá em junno. Ele calcula sua alió até o fim do ano,

3- Mitsi M, Costa, Recebemos vossa carta. Rediscutiremos o ass
to proximamente e em seguida lhes escreverems,

4- Aliá de familias, di
AS seguintes familias deverão nos acompanhar em junho, POR ORIGINALE
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Famitia Krumholtz-

Familia Steimbaum, ( Os paes da Léa Talemberg).

Familia Weissfus )" " da Miriam weissíus).

sec ss 00.

Está querendo fazer aliá conosco o Snr.Jaime Teitelboim, sendo
que o seu pedido já vem de longo tempo. Espravamos porém que
o seu filho no Mcshek (Henrique), tivesse feito o pedido dire-
tame te, Para'nossa surrepsa isto não aconteceu. O pedido do
Snr. Jaime é viver em Bror-Chail,uma vez que ele não possue mai
ninguém além de umaf ilha casada no Rio, e quer estar junto com
seu filho e nora ai Ba Kibutz. Os chaverim ai 0 conhecem e wabem
de sa pe-soa, Estamos numa situação meio delicada, pois recu-
sar a aliá para tle, não seria nala justo, pois além de ser uma
pessoa amiza do movi mento poderá ser útil em Bror-Chail, Pedi-
mos que vocês vejam todo o problema com o Henrique e nos escre-
vam também rapidanente, pois o tempo urge.

9990.00. 020.00:.0..

Sobre aliat hanoar temos de concreto até o presente o seguintes

1- Yoshpa Golshtein, 14 anos,
2- Natalio Guterman. 14 anos e meio.

Existem ainda mía mais 6 candidatos com os quais aimia se está
trabalhando, Ainda escreveremos mais a respeito,

Estamos aguardando urgentemente de vocês a lista renovada de
meshek aliá, confor me voces nos prometeram, Os trabalhos já
foram iniciados em base à lista antiga deixada pelo 6º garin,
As Pione ras deverão nos proximos dias iniciar a compra do mes he
aliá e igualmente os chaverim da hachshará deverão aprontar tudo
até no maximo fins de abril, pois logo no inicio de maio se ini-
ará a shlicrut chalutziana,
Igualmente no que serefere a baus e documentos estamos providen-
ciando tudo. A alió definitiwa está marcada para 17 de Junho
pelo Bretagne,

Cfemos que אאמאא> sobre aliá em geral, é ist que lhes apresent
mos.
A sistematização educativa está sendo elaborada, sendo que o
mais provavel, será que quando viajarmos levarenos conssco todo
o material de cdalutziut, ou seja organizaremo s umapasta comple
ta sobre listass, dados, formação dos garinim, constituição da -

próxima cnativá, etc, etc. Anexo a esta carta, segue uma lista

completa dos chaverim que permancerão em trabalho, sendo que com

a apresentada acima sobre o quadro da aliá e os que ficam na hac
shará vocês terão a ideia exata do quadro chalutziano do movime:;
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Chaverim em trabalho na tnuá,s-

Chativá do 6% Garins-

1- Zicio simbalista
Eliza susskind.
Mario Vizemberg,
Salomão Shnaider.
Suzana sender.
Herman Wexkler.
Waldemar Kutner.
Benjamim Roisman
Oscar Zimerman
Yoshe Rapaport
Salomão Waintroib

12- Blandina Borer.

“ovo sao sv 50 0 +

chati vá do 7º,Garin

1- Isaias Glebochi
2- Sara Czerenia
- Nelson Kramner.
— Fani Kremer.

:'5- Rosa Piterman
6- Jarete. Grunevald
7- Joni Yurguel
8- Hugo Jardanovsky
9--Paulina Stutman

10- Newton Shor
11- Fernando Grailber
12- Rúsa gtroivas
13- Bluma Slayu izki
14- Gerson Koster
15- Jaime Zimerman
1l6- Raquel 1é a Issler
L7- Lili Elnecavé.

nos
4

Pendentes: - Fernando Grossman- 6º Gari:. e Erida Renkievich-iden

Da lista anterior que lhes enviamos não constam mais-na li sta

David averbuch( Duda ), Helio Solon, Dora-Schurman, que se afas-

taram do movimento.

A chaverá Vitoria Elenecavé da hachsluré, enoontra-se afasta=

da da hachshará, astando suspensa provisoriamente de nossas

listas; escreveremos brevemente sobre isto, porêm o mais cer-

to € que ela sairá do movimento, por uma séris de motivos inhe

rentes a sua própria pessoa,explicaremis plrém tuid mais tarde

uando 0 falo se.consumar.
Ño que se refere ao 8º garin, a lista É a seguinies-

[POOR ORIGINAL)
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1- Bernardo Kutchinsky
2- Bernardo Zeltzer
3- Leo Zaltstein
4- Cecilia Struck
5- SaraLeizerovsky
6= Abráo Sharfatz
E Maurião Bogushval

David Roisman
:9- Led Harif
10- Levi Gurvitz
11- Ana Gorenstein - machon de 1957
12- Nair Eleazari " x
13- Salomão Mendel
14- Meri Coifman
15- Eva Miller
16- Bernardo Kliminik
= na uel Fisham

- Julia Voz
Moises Bentkovky
Cecilia Pinsky

Estes são os chaverim da chativá «o 82%,garin.

Há uma proposta do Kinus que a esta chativá se agregue
mais uma Seração - ref. a Kvutzá K, B. K de Porto Alegre- (cujos :'
Chaverim sáos- Ana Miller, Peixemi te; Bernardo Piterman, etc,) e
Nachal Oz de S.Pa. lo, - Kapulski, Milto.. Lando, Aron Kremer, Noé
_Milstei. , Betti Loeb ete). Sobre isto tudo já está sendo escrita
Uma completa e longa carta.

Esperamos que os dados todos satisfaçam”o vosso pedi-
do, e pedimos que providenciem rapidamente as respostas jbiiasx por
nos solicitadas,bem como um longo e 000021690 dossier sobre estudo
de musica no grau de estudo para 0 Zinho e também de gravurá para
o Kuiner. O Brvin recebeu uma carta completa sobre estes assuntose
pedimos, pela urgencia e pela delicadeza dos casos, que nos enviem
ó mais rapido e breve possivel o material em questão.

sem mais com nosso chalutzi ano

ALEI VEHAGS HM!

LA
+ עצמה Simbalistas Mas!
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