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Brur Zha11, 10/Fevereiro/1953.HANAGA ARTZIT
SAO PAULO
Prezados chaverim,
Mais uma vez voltamos a escrever-lhes,

SHLICHUT DO JOS£ ETROG+- Fó1 ayrovado pelo Kibutz e

pel» Hanaga Elioná a

shlichut do companheiro יילtol, pelo prazo de

um ano, para tarefas de hachshar$ e chalutziut no Brasil, Provavelmente 0
chaver José, cue segue acompanhado da tachurá (Eugenia) e filho, poderá

vicjor em Mareo, Esperamos que voces saibom recebe-lo e apoia-lo no seu
trabalho, Na próxima esrta enviaremos mais noticias a respeito,

PROFISSIONALIZAÇÃO OU PROLETARIZAÇÃO:- A base da carta que enviamos a res-

peito, pedimos ao movimento uma rediscusño do assunto,
CORRESPONDENCIA: Fomos informados pelo chaver Jorge Z.que voces náo tem
recebido a correspondencia que enviamos, Dai essa nossa atitude de enviarmos esta carta para endereco rarticular. Gostariamos
que nos infermassem sobre a situacño atual do Sionismo no pais e as prévi sóes para o futuro. Esperamos orientação quanto ao envio de futuras cartas

e eventuslmente lista de endereços,
\
CHAVERSAMUELOHSMAN:;- Devido a problemas particulares (doença grave de
seu pai), resolveu o garin conceder licença para
viagem 30 Brasil ao marginado, Ficou estabelecido na Vaadat Hatnuá que o
chaver deverá licar-se a ehbtuf do enif S.F, e ajudar o movimento nas

tarefas que 2 sua capacidade e o seu conhecimento lhe permitem, Aconselha

mos ayroveite-lo para tarefas de seminario para professores de ivrit e
trabelhos em pról de Brur Chail,
VAADATFATNUA:- Com a nossa entrada em Brur Chail e com a proxima saida do
chaver A, Baumvol para o eurso de Madrieh Noor nos meshakim, resolveu-se fazer uma redistríbuicio de trab=1hos, Assim, funcionará
a Vanda a seguinte forma: Merakez - Carabina; Lígacáo com Fachshará e Cha

lutziut - Américo; Hanagá Eliona - Aralez Secño Ideológica - Bernardo; e
Meordeechai Chaiczyk, O Boletim estará a cargo do chaver Mingote. Tambem
estño agregados um chaver da Tnuá de Marrocos, um do Egyto e um de Tanger,
Esperamos que esta reestruturação, que entrará em exercicio em meados do
resente mes,

traga nova e decisiva ajuda para o movimentos,

GARIN ERASÍLEIRO: - Conforme promessa anterior, queremos comunicar as

a

lista

azivot que tivemos e motivos alegados, bem como dar
dos chaverim que ingressaram no meshek Bror Chail, Desde a nossa

ultime escrta sobre o assunto, abandonaram o garims
José Citrin - motivo alegado: não adaptação, Armando Berenstein - problemas familiares, Moises Cvaigman - problemas familiares e dificuldades finsnceiras, Ana Teig - casamento na cidade, Rifka Auerbach - easamento na
cidade, Shmueil Teig - incompatibilidade para a vida kibutziana, Fanny

Entner - ânãc adaptação, Jorge Radzanovitz - não adaptação ao garin, Sa-

Tomão e Nina Zimerman e Luiz e Serel Cuperstein - falta de chevrá e não
aceitacão de nosso takanon, Léa de Roísenberg - casamento com um chaver do

Kibutz Beit Haemek,
Alguns dos motivos alegados são segundo nosso ponto
de vista falsos, por isso mesmo, algumas saidas sô repurificaram o garin,
No meshek Pror Chail entraram 69chaverim da tnuf brasileira, 5 pais, 2
candidatos a ehaverim, alem de 5 candidatos que se juntaram a nôs para o
periodo-da Nachal, de diversas procedencias, A estes, há que acrescentar
RB erianças procedentes do Brasil, que estão sob nossa resronsabilidade,
estudando nos meshakim da visinhanca,
É a secuinte  הliste nominal3- Bernardo 6 Léa C., Benjamin e Hsna R,, Aki-

va e Ester B,, Vaftalí e Elena C,, José e Eugenia E,, Samuel e Geny K,,
- segue -

rue nio Cohm , Levihead — 2

Moises e Mindel S,, Henrique e Ester F,, Miguel e Luiza D,, Léo e Sara Z,
David e Aida R,, Simon e Polo C., Max e Raquel K,, Abram e Eva Lubitz (o

Kibutz lhes concedeu licenca para viagem ao Brasil para que ela se epére)

Arño e Lén T,, Americo e Sonia P,, Berek e Rosa K,, Fiszel C, (atualmente em shiichut do K,K,L, no Brasil), Adolfo K., Abram B., Pinchas Bo»

M, Podolski Ana M,, Francisca M,, Chanania R,, Leño Korenfeld, Pinkas F.,
Maurício S,, Bernardo E,, Israel S,, Mordechai C,, Jacob La, Luiz 0
Arão L., Florinda K,, Chais S,, Isaac K,, Eliau B., Salomão W., Silvia Se
Berta P,, Rifka Aing., Samuel O,, Leão M, - todos estes chaverim,

Simão Sepseleviteh

(S.Paulo) e Abrão Kosher (Rio) - candidatos,

Certos de que receberemos noticias do movimento, maudamo-vos

com chalutziano

Alá V'hagshimu
Ob Bea 0

P/VAADAT HATNUA

