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“E Chavorim Shalom,

Gostariamos, com esta carta, de reinicigr com os chaverim, uma helhor correspon-
dencia, uma vez que, ultimamente, temos visto somente, aspectas tecnicos de nosso traba-
lho, e ainda assim, não com constância. : 2Realizamos a pouco, reunião da H»A+ é queremos lhes transmitir algumas resoluções
e pensamentos, que somente a ataque acompanha esta, náo o poderia fazere 2

Constatamos nesta reunião, o que tem sido nosso trabalho, desdo o ultimo kinus até
88028.20 par de uma evolução boa dos snifim menores, diversos problemas impediram um bom
trabalho em S.Paulo e Porto Alegre. 2

Belo Horizonte, apõsz as discussoss o duvidas do Kinus, sobre q continuação denosso
trabalho naqiela cidade, se apresenta hoje, dentro de sua relatividade, bastante bem, Foi:
realizado pelo Moises, chaver do 8º garin, um trabalho dificil, em vista da possima tradi-
çãopor nos deixada em periodos anteriores, da volta de chaverim 66 2ע0ע608858,02811מ-
dições esfecificas daquele ishuve Contamos hoje; com cerca de 35 chanichim, e com uma me-.| |
lhor perspectiva. Moises deveras contênuar por mais um periodo de trabalho em 2 |

Recife, onde esta trabalhando a Cecília Struk, tem tido uma boa continuidade de tra
balho. Temhoje cerda de 40 chanichim menores, e, novamente na relatividado daquele ishuv,

uma situaçao regular, com possibilidades boas para o futuros
À Curitiba, vem tendo, ja há algum tempo, uma boa evolução. É hoje um snif com 90
hanichim, bem estmúturado, e que nos ultimos meses, conseguiu ampliar-se, intensificar

seu ritmo de trabalhé, e conquistar uma posição mais seria dentro do ishuy. o unico
ovimento chalutziano, ainda na cidade, com problerwas quanto a chalutzianizagao de sua
amada mais velha, mas ja com uma tradigao, e boas perspectivas.

Rio de Janeiro, apos ser nos ultimos 2 anos, o snif problema do movimento, conse-
guiu agora uma situação melhor, mais normal. Com uma grupo de trabalho interno, bom, tem
se 1820800 a novos campos, Niteroi é Zona Sul, com algum resultado. O bom trabalho la de-
senvolvido pelo Chaitchik, o reforço e a insistencia que tivemos no ultimo ano, com este

snif, da hoje bons resultados, Tem hoje aproximadamente 150: chaniehim, exastaxkam uma
Pequena shichva de maapilim, mas bem estruturados, Y

Pálegro, com suas carcteristicas um ק0₪00 0928601818, passa hoje novamente por pro-

blemas sérios. A não definição ainda de sua camada mais velha, E 0 mau trabalho com as
shehavot menores, nos ultimos meses, o fato de o Hashomer Hatzair, contar na cidade com 4
Shlichim, sendo 2 de Eretz, e outros fatores, tem nos feito perder terreno ali, Reforçamos
agora a sua shlichut, náquilé que nos era possivel, acreditando porem, que a solução , as-
sim como foi no Rio De janeiro, a melhor para o snif, e um sheliach de Eretz, com suficien-
he mobilidade para às condições de trabalho daquela cidade. No ultimo mes, com a Shlichut

alutziara, melhorou bastante o ambiente geral, e, agora em julho com a provavel definição |
chaverim mais velhos, e possivel que consigamos uma situaçao melhora %

Sefaulo, sofreu neste periodo , com a inexperiencia de um grupo dirigente não ho-
mogeneo.» Com uma serie do circunstancias externas, e lhe atrapalhar um melhor trabalho in- 1
terno, marcou passo xsstm, apesar de algumas conquistas, como a definitiva solidificação êo Mi
snif Vila Mariana. Devera passar agora em julho, por uma completa rotação, na sua dirigenci,
pela integração de novos chaverim q chativa, e ao trabalho, o que lhe permitira provavelmen
te uma melhor militancia. E ainda o snif de maiores possihlidades e perspectivas chalutzia-
Has. ,

Na hachshara, uma boa chevra de remanecentes de Bror Chail, com 4 chaverim do 82

garin. Seu numero reduzido, nao tem impedido, por enquanto, uma atividade interna e traba-
lho meshki bons. Sobre suas perspectivas e numeros ainda voltaremos.

Realizou o movimento no ultimo mês, suá shlichut chalutzianã, com amplo sucesso,
Teve, sem duvida, pelos Yemei Haalia realizados, propaganda geral, uma Teperzussao grande
8 81166 garin para Bror Chail. Internamente tambem, com alguma exeção, foi de grandes
meritos. Prepara-=se agora o movimento, para seu mes do ferias escolares, com shlimhuiot es-
peciais, maior trabalho interno, e um pouco madi de calma e normlização, ap:os um periodo
agitado pelas realizações externas, aliá, ete.

Este é vim rapido apanhado geral. Não 6 uma analise do movimento hoje no Brasil, x 1
nem o levantar de seus problems, uma constatação, resumida demais talvez, de algumas situ.
açoes, e que pret endemos com mais constançia colocar os chaverim.ao pars

Resolvemos nesta reunião da H.Ã., O plano do shlichut para o movimento, até o pro-

, em fevereiro do 58. 0 fizemos antecipadamemta, procurando dar wmá continuidadeximo Kinus, € ERRA A 0 :
jo nosso"trabalho,e solucionar algunsproblemas imediatos, Assim, reforgamos o que oranos

lo, emantivemos 40 maximoasequipes atuais nos snifim —em. Toi este plano,:'con-
4" ç  



+.ED Te misste planode shlichut, cmmo deveráo ter notado va ata, um”explicar melhore 1 8 proposta de shlichut no fio de Janeirodo ל ongo tempo,pre 'Scupava o movimento, o proxâmo termino da shlichut Chai tckik no Fio. Aindano Kinus pro-Curamos um seum substituto, sem o encontrar , no Neustat, ou internamente. Sabiamos, pela -experiencia do ultimo ano, que somente alguem deBror Chail, ou um sheliach deEretz, poderi.dar continuidade a um trabalho, dificilmente começado, quase pedermiamos dizer,pelo 00811064.apezarde contar o Rio, internamente com uma boa equipe de trabalho, a necessidade de uma ||rientação segura 68 inteligente, de alguemmais melho para o trabalho com a shichva maior,de alguem para o trabalho e a apresentação externa - importante numa cidade como o Rio - semostra necessario, E ja haviamos ditoisto aos chaverim, quando dos pedidos para envio deum sheliach. Estas circunstancia,acrecidas de outras menores, como a necessidade de deslo-car O chaver ate agora centralnoRio, Jaime, para PÁlegro, como uma das soluções para aquelsnif, nos obrigaram a resolução do Naftali para o Rio De Janeiro. E a' tomamos em conjuntocom Faftali e Chaitchik, apesar das dificuldades que ela acarreta:= ao proprio Naftali, poá |tera de deslocar-se para longe da familia; a hachshara, que apezar de ter atualmente uma Achevra forte, tavaiÉ, muito lucraria com Sua shlichut.; e, provavelmente ao movim nto, na-milo me for a reagao da Sochnut.. Esperamos que os chaverim a entendam, e a possam oxpli-.car, onde for necessario, « Sobre a necessidade de mais um shêliach de Bror Chail, nãotemos nada a acrecentar áquilo ja dito diversas veses, apezar de compreender as dificulda-
des 'que devem estar achando , em encontrar um nome, |Ainda sobre shlichut; redolvemos, nesta reunião o substituto do Gimico para a Lor,
lombia . Devem ja sabor das ultimas novidades de lá:= a proxima alãa de um grupo para BChai|e a qpiniao do Gimico de dever-o movimento terminar seu trabalho na Colombiald Sobre o pri-
meiro assunto, a alía dos chaverim pára BChail, escrevemos ao Gimito propondo um periodo de

chshara destes chaverim aqui no Brasil, e sua alia em condjunto com o proximo grupo p/ Bo 1
Wail.Achamos que a chovrá atualmente em hachsharie o capaz de absorve-los, O que facilita».

ia muito sua klitã em BChail, Sobre à continuação do. trabalho na Colombia, surprendeu-nos
bastanto esta opinião, vinda apos algumas cartas boas, e inclusive: o primeiro fruto dn tra-
balho la realizado. Resolvemos o seú substituto,  Slomo, para fins de agosto. Até la espera-
mosnos entender com à Netzigut e H.Elibna sobro o que fazer, o tomar uma definitiva reso-
18930, 0 fins de Julho. Pobre. tudo xisto, esperamos 4 opíniao dos chavorims

Sobre Chalutzibt: =. Acompanha esta a lista de nomes dos chiverim do 6º e 72 garin
hoje em hachshará ou trabalho tuuati, a lista de chaverim do 8º parin, e à sistematização e
ducativa atual. Com os mesmos podorao Os. mhaverim acompanharem daqui para frente nossa pla-nificação chalutziana, O plano. que traçamos nesta reuniao, visa sobretudo normalizar or
máis possivel me a vida dos garinim- em hachshary, em periodos RXE normais e grupos homogento
Encontra-se atualmente em Hackighará uma chavra 660 72 garin, e ainda 4 chaverim do 82,Haviamos anteriormente pensado, fazer entrar 30! grosee do 82 garin,. em agosto, aom a pers-pectiva de alia para meados; de 90. Resolvemos agora, diferentemente, para dar à possibili-

pela continuidadotrabalho dos fim, hoje. nas mãos destes ahaverim, Ass esta mesma chevráE ira, 40766168 6 &1 gum) nomes ainda do 6 1 8 YO) 2poca em qudo 82 pari 320mbro à acresció Le :92 garín, de mai |
Had ds TE s Ee à E RA co 1 , Exupoatual eoHachsharã reali Las aliacom M 1:86 58,cnum .prupo נימה de 16 a 18 chavoriultimo grupo provay 428318 sua alia para B+Chail de forma Organizada, com 1'spectivas nc 3 15, etc, Nesta data, estaria à hachshará |ticamente com os li: do. :92 garin”;, cidos el

ominamos aqui, 2 ira chativa para vo; MAL :exmaneceriám om trabalhos tnu לטסמב hachshara, um jo de aproximaddamon y para1 A Chativafaria aliã, em fins do 58 ou princípios d om wm propabilidade, esta ultima data).,4יד conforme este plano, somento' uma alia isolada,neste periodo, que é à de dezembro,quando deverão soguir Shenfeld- e Bádndina, Gimico,-Abrao Faufman, Jaime e Tuba Averbuch sda |

A E de A - y ל 5% 1 3
dade de ima hachshar:a de um Eruponormal,.:e Mao partido como seria, 8

Ss

Lupo de. crhavegim vo -Nachal

Por. motivos que os chaverim ja conhecem de: cartas anteriores, Langár-=se=3 0 movimento; ai na
dá neste Plano,, a uma ampliaçao da 'ghativa e do grupode entrada em hachshatá da mesmas a
A Peguisha do Chalutaiut que devora do ronlizar em fins de Julho, devera Planificar as da- .
tas dofinitiyvus dos integrantes da chativa, para entradas em hachshara, entre-o periodo de
46200020₪ E 4

Sabemos causar esta planificação algumas complifagoss, como o chegar em principios de 58,
um grupo, relativamente grande e organisado, ainda parg Bror Chail, סג 00Erando, em0 a ponganentes muito mteriores, da data de alia da chativa para o novo mifal. Por
esta causas, esto plano, somente sera definitivamente aprovado; na poguisha de chalute ita,
9 que permitira tempo, para os chaverim manifestarem sua opiniso, Cremos que 2 forma deA. aliá desta; remanecentos, num grupo grande e organizado, traria grandes vantagéns, e ná o -
“ pinião dos chaverim do “xorChail' daqui, isto. não dove! causar nenhum embaraço 40 meshok,
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S, inclusivo ligados à toda esta planificação, Bqui transuitida-amresumoaoba
Chayorim podorao melhor so informarem, quando da chegada do garin. Para 0 sia Mini ups
estao incumbidos pola Hed. . ו ּ 6
- Sogue abaixo o esquema do planos

-Chavorim em Hachshara, em junhd-

1) Sara Lesorowski - 89 garin
2) abrem Szarfare - %

Mauricio Bogusamal-"
Regina Radovanitz= "
Raquel Fichiman-

: qualquer maneira, 6 urgenta'| resposta dosch 9 Ha מ olhalu ,

Sara Czeresnia: = 72
Nelson Krasner = "-
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3) Janete Grunewald -72
9) Oscar Zimorman - 9
10)  Ioshi Rapaport ="

Joni Turguel - 7º
Ruth Soria -"
Ádolfo Shenfold - 62

Fani Kremer - 7º

Isaac Karabichewski = 59

Isaias Gleboki - 5
Rosa Piterman - 9

/ 7מ88 Batavia- orachat
Wlias Raich- oreiach

agostos

E Blândina Borer: - 8
21) Lili Elnekave. -.72
22) Waldemar Kutnor - 68
a

em outubro:
E Ana Goldberg - oradat
24) Gerson Koster - 5

aa
em 88208020: , a tabelecidos na Peguisha

+ * eútyada dos primeiros chavarim da ehativa, cujos nomes serao estadas, 1
= 118 8 ו Shenfeld, Gimico, Abrão Kaufman, Jaime .o Tuba Averbuch, Ana Golaborga*s
e Entrada em hejchshará de 2 chaverim da atual H.Ãe, a ser estabelecido em asséffa E chevra,
77 em novembro.

|

em 0/4200 85 8
É 4 , Dm , ,

₪de; mais um grupo da chativa om 180080828, 8 90% planificado. 0s nomes pola Peguisha

AL dos “cnaverim do 62º e 72 garin para Bror Chail , que se encontravam emHachshara, E

Entrada de alguns chaverim do 6º e 7º sarin, em hachshara, cujos nomes serao planificados

ז
pelo '£inus,

“Principios de 59
Aliá da vanguarda da Chativa.

ב

Sobre alguns autros assuntos, voltaremos em breve a escrever aos chaverim.

Esperamos agora; normalizar nossa correspondencia e aguardamos pois resposta

a todos estes assuntos.

Com úm comum -e amigo

Alei V Agshem 


