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Novamente me demorei para responder esta não por motivos de falta de

tempo, mas meu matzav ruach era tal que estava com mêdo de escrever ,lguma boba=
gem, aliás, nunca pensei que depois ide velho teria obtses e tantas: dúvidas como

ל me apodera, Sem querer to amolar com minhas máguas, passarei a outros

pontos. %

à Ao receberes esta, o שמענת Brez já deve ter chegado e por certo ouvistes:

Fiz últimas: novidades do pessoal.Quanto a nôs, até agora não recebemos nada, isto

quaseum mês após a partida deles, é É chato uma pessoa que teve esta aliá mais

de um mês na cabeça, com papéis, meshek, guisbarut; ¿lfíndega,etc. e nenhuma cara]

deracao» /
do em relaçao a entra= 8

kibutz de sabras e o cui-.
4

Zício, sôbre o garin, não quero repetir o meu mê
da deles em Erez e o que significa um primeiro gerin a um

dado que devág ter Bror Chail em ajudá-los nos paisos iniciais.Quero te expor um

outgoproblema O Iashuv, antes da viagem, exige um papél assinado declarando

que recebeu a passagem de navio da Sochnut e que a devolverá um dia, isto 6, se. *

o chaver quizer voltarc o0u.se 8le se torna uma pessoa de possibilidades financei-

ras em Isradl. Esta exigência de declar,ção e“correta, a=

pesar que não tem valor judicial, & um ato moral e justo que até hoje todos assi= |

naram.á contece que o ADTãO, como mazquir da chevrá perdeu os papéis a serem assi”

nados em Santos. Levei ao Rio, e sómente uns seis o assinaram. O Abrão me prometeu

enviar de alvador e até agora nadasColoquei-me nuam situação chata, pois tive de

convendor 5 Iashuv para dar as passagens antes das assinaturas, assim como a0 consu

lado, e agora io Iashuv vive me pádiddo e eu sempre o engabelando.A vefdade 8 que.

haviam muitos entre os chaverim que não estavam querendo assinar, e minha impressão

* que 81es esquecerao destes papéis ,Já escrevi para 0 Abrão em particular sôbre o

caso, mas te exponho para sondares' o assunto.Se não recebermos mais uns dias, es-

creverei a Vaadat Hetnuá providenciar o-problema, pois para mim, não é à questão

da assinatura, mas o problema étivo de que chaverim saidos de nossas fileiras em al

nap podem ter estas posições»

Minha impressão ” de alguns chaverim do grupo aliá forma muito mal pre=

parados. para Israel,

na despedida na Bafa e ores de viagem. Bu entendo perfeitamente o que significa

chaverim anteã daaliá
agem,( Chverim educadospelo movimento!)

“Finalmente o Karabina e família chagaram hoje no pórbo de Santosallão deus

ainda para conversar direito, mas quanto antes 6808200 sistgméticanante

yno trabalho, Ao meu ver, êle está entrando num clima muito bom no snif, ou sejas

estamos o esperando bastante, e já preparamos bem o seu campo de trabalho, de modo

entraráו não como observador mas direto no trabalho e nosso interesse '8 de

ajudá-lo ao m'ximo, pois estamos precisando de um'bom sheliach, coisa que desde

a volta de Chaitilk ou halvez db Neustad nao temoseQuanto ao caso do Avigdori, até

agora na mesma, isto * y estáyamos esperando o Karabina para conjuntamente decidiry

mas 8le já veio dizen

dica, o Avigdori será transferido para o Uruguai, o que parece o Dov Tzamir conti.

mou positivamente e o Avigdori considera esta a melhor solugao.Desde do "5010"6

não o vi, e espero que tudo termine bem. Estou também querendo fazar uma reunião,

entre todos osshlichim e

chim de Israel.Isto antes da vo

sairam do trabalho), e da Ora e saída do À

não tem culpa é antos de soltarem a bóca contra o muviment quero fazer um bate pag

destes na presenga do Brujis também(81e está nos ajud. ndo em tudo aquilo que pode

O exemplo dos shlichim & outra coisa que tem mo chateado muito nos últimos tempos+

>: No Brasil, tudo norma

mio campeão absoluto em P. legrejteu cunhado candidato a vereado:
do Rio-9.Paulo;Grê

E

Lott e Jânio principais candidatos a presidência da República;os preços subindo

lta do Naftali e Mosca(embarcarão dia 16 de junho-
vigdori, Estou certo de que o movimento

do qué nao quer se meter em nada, e com razao.Segundo tudo 1

hanhgá artzit para discutir o ponto — a movimendb e shlish

1.Brasília cada vez: crescendo maisj¿ Santos campeão

 

e isto constata-se na atitude de alguns na shlichut chalutzied

é esuas manifestações, mas não absurdos: como ouvi antes da vi
E
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e tudo crescendo.
movimento, apesar de tudo estar normal,no lugar de ir ocres”

Enquanto no

cendo ao contráriosDst

Ninguém quer sabor nada

o Hashomer Hatzair,14 em pa ixofia

k situação dos snifim

do nada, ««!6s ainda temos alg mo Coisa mas os outros, mesi
& dificílimo o trabalho, nao só com nossa tnuá, mas com tôda

% normal nesta anormalidade, com exepção ףש 68
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que está numa situação desesperadoraBstivo om Pralegro por upa semana em viéita da|

hanhgá, e foi com pesar que eu טב 800818 situação 4111011128, 20 há uma kvutzã em
funcionamentolé assim mesmo),no total 3 madrichim(Bernadinho,"Lizete e Mosca= dato >

já largou o trabalho), sendo que o resto; cada um com um problema diferento do outros

O que mais senti, foi a situação do Berlsquando cheguei em6 êle não aparecia
no snif fazia uns 15 dias:e já estava no cussinho para vestibular, 6 vendo o ouvindo
o Berl para acreditar. Está mentirosos,muitas vezes cínico e notasse de que não hous
ve nenhum acompanhamento dele em Israel, daí as Coisas poderiam ser bem diferentoss EN
êle foz uma coisa que atô hoje mais de 90 madridhim machop do movimento ainda não fi-

z9T¿Ms ou sejas dar o cano desde o primeiro dia de chegada e enganar ds qara, Em S.Pau

10 516 também me enganou dizêndo que não tinha problemas; perguntava sôbre o sit; +
perspectivas etceDerois desta, o de minha geraçã da K,By. só me suicidandoses .
Soluções a P.ale re não há muitas, à nã: ser que a Cada à partir de junho seré trans-

ferida para lá, eu estarei o mes de julho e para agôsto em diante enviar um forte ;
grupo de shlichut. “e ָ

Xlém do Berl, o Arnaldo está apresentando problemas, isto É; está no
eursinho para vestibular e trabalhando no movimento.Diz le, que ninguém assegura 0 8:

seu futuro no kibutz, por isto êle quer se garantir.Fela simplesmente isto; como se ,

fosse algo naturaliNa reunião de hanhagá de junho resolveremos 0 0880 86818.0 58 É

é outro, No snif S.Paulo 818 estátrabalhando menos é pior do que o 26 Davide fresco 4

e sempre com problemas familiares, pessoais,etc.Mste ainda nao saiu de vatik que és: 4

O pensamento 6 envia“lo para um outro snif.0 Benjamim e o Jaques são os melhorzinhosy |

alió estão bem. O Benjamim $ o futuro mazquir de S.Paulo e voltou bem preparado, 8-' 4

pesar que voltou com concepções bem esquisitas sôbre kibutz, movimento obreiro, etgs

Parece que esta unizo com o Habonim , pelo menosnesta experiência saiu pela culatra,

pois os chavorim fora prejudicados em acompanhamentos seminários. Dizem que a orien=

tação profissional foi dada por chaverim do Habonim..+.A Mezquirut Olamit precisa ob=

sérvar miito ewta questão.Em junhoteromos mais uma peguishá ideológiva (mudou de nome-

Simpósium é só para novembro) para vermos fundamentalmente êstes problemas. de-lioy + $

Abreiro,“istadrut, Kibutzsotc, ou seja estasatuais discussões sargidas em Isteel, \

o que já chegou 20 BrasileComo diz o outro; êstes madrichim que voltaram $ que estão

082508, 268 6 ףג6 80008 08
Quanto a hachshará apesar do pequeno número de chaverim(14: chaverim),

estã so mantendo bem e a chevrá lá contituida está bôa.At” o fim do amo, temos pors-

pectivas de ampliar a hachshará para um número real de uns 20 chaverim com bilti=

tnautim e tudo (sô bachurát - reconhecendo o sionismo como certo; largaram tudo para

lutar por Israel- coltadinhas. »a ) somo aindanao falei com o Karabina e pop certo

216 tem muita orientagao sóbre “halutziut, nao escreverei ndad sóbre isto 6 60138261 |.

para a próxima após o Karabina transmitir asfuriams orientações da Vaadá Tnuá, que as
vezes * conjunta com Erez é as vezes naos 5 +

-- Extz Escrevendo sôbre Vandat Hatnu4, há umas tres. semanas escravi uma

carta para a Vo Hatnuá conjunta Erez- 9202 02811 sôbre aliat noar ou seja, a formação

de um grupo para B.G. ou Bregz.Resposta da V.Hatnúa conjunta nao veio mas simplosmente

da mazquirut de Bror ChaileConcordo com os termos e estou convencido de que por en-

quanto * Bror C, que deve receber por diversos motivos, mas o pessoal de lrez não gos

tou muito com a forma pois formalmente esperavam uma resposta da vaadá conjunta Pers

pectivas com êste trabalho não há uuitas, mascespero formar até o fim do ano um grupo

de uns seis negrimAtualmente a Sochnut neo está Mt8tessada em aliat hanoar do Brasil

por isto os tramites esto muito difíceis.Poderias te informar junio a mazquirut de

B» ¿hall se agutles de 16 anos podem vir em dezembro ou precisam chegar em agosto para |

os infcios des aulas.Vao fago dirétamente esta pergunta de forma oficial a Bror Chail ,j

pois até agora os chaverim, enquanto nao recebem resposta da V.Hatnua conjunta não |

 
querem decidir de forma final.

Noste .Iom Haatzmaut tive oportunidade de me. rescalcar diante de

um isbuy de umas 2 mil pessoag em nomo:da juventude chalutziana. “eti o paú alá Jia

mico Aplauditam, Mag... que resultados... E

24010, falei 68%33 dias: com tou pai e êle está preocupado por na

terem 2000018088 0210148Talvaz tenha se extraviado, 7018 0 correio anda horríve

, antes que a folha acabe, deixa eu ir ficando por ai, esperando p

repposte tua Escrevame sôbre'o gerin e sôbre Bror Chail( afinal de 000888 , sou ou

não sou chaver de teu kibutalh :
: Leubranças a-Bliza. Shalom.(Não 1878 8 ₪81 0 tom em que
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