
 

Porto Alegr», 4 de Abril de 1955 : VISTOPD

La aו
Aa

Hanhags Artzit V y:
B. PAULOX

Crros chaverim:
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260601 a carta de 20/5 e ax correspondencia da Mschlska de Chinuchs
e passarel a responder os diversos itens das cartss:

1) MAZKIRUT: Concordo em linhas gerais com a análise dos cheverim sobre
a eleição da Mazkirut de 5 em P.Alegre.Nzo hs duvide algums
de que pontos muito serios foram levantados pelo Beto princi

palmante, vetando a entrada das duas. Quem conhace a situscão de outros
snifim sabe bem de quea Bluma e a Raquel Lea(e não sê sles)podem s devem
entrar na Mazkirut, porsm era dificil convencer;ã)a chaverim com fslts de
intuicão politica minimas2)a chaverim que tiveram serios abslos em momen-
tos quase semslhsntes em outros periodos.Na epoca da Assofa_Clal1t se
propos que o assunto fosse rediscutido apos um mes, porem nah tel necrtis-
rio um mes para circustancias de trabalho demonstrarem 505 0ה97פ8ע1 a fa-
lha que cometeram,e ontem tivemos uma reun iZo da Ein£Dorot onde o assunto
foi discutido e dentro de alguns dias teremos naturalmente uma Assefe
Clalit onde se apresentara a entrada das cheverot na Hazkirut.e a entrada
de grande parte da kvutza como adidas a Mazkirut.Foi tambem proposto que
o Magro, Abrão e Beto entrassem dentro da Ein-Dorot s formassem com e
Kvutza um grupo de Vida.A proposta partiu dos propriocs chrverim » su crelo
que isto trara consequencias muito positivas.

Eu desejaria somente pedir 2 chaverim da Hanhsgs(Sszan) e
proximos a Hanhagá (Yoshe)que evitassem criticar atitudes de mazkirut em
cartas enviadas a chaverot ainda fora da Mazkirut que não trezem,na minhe-
opiniso,nenhum resultado positivos

2 )CHALUTZIUT-GILDA-Estou aguardando a resposta definitiva dos chaverim
quanto 2 Gilda. .Mimerxagknixa 0 assunto nio pode ss prelengar
por mais tempo. 2
ISRAEL WAGNER=0 assunto com esse chaver $ delicado «Norms lmen

te não deyeria entrar na Hachsherá pots 3 um problems dtfie11 parón o
Betar esta tentando obter o maior numero ds chaverim vera poder restbrirp

sua Hachshara(Eles não vío participar des stividedes de Tom Vestament
em protesto contra a recusa da Unificada em pssbrir.a Fechashara) >1
certa s minha orientação de travar todos aquelss slsmantos qua siss
usarem aquí em P.Alogro, com assa fingildnade, Tentarei arpaster as 8
o maximo possiyel,com esse chaver ate 5 קפתל76070165:ץלהפה 0% 0
partir daqui im mes, E
27 MILIA 50- Aouarânrão s vinde do Mosca,
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3)HASFOMER - Eu consegul,come 130 conhes imanto ne ceraverim,o controls
la porte וג às Fara Gultera? abro gone Tum des enmagtertas

políticos em Ldish eu staquel s 1470 pesctopapta As Russia
no Conselho de Segur: nes תא
movimento juvenil 18 que Prague justiPlasr $ no sigo:

sar ds serem contraria 088 jude ג." 0 +Pe? Ye

recebido pelo ishuv,0 "esphomerfenta enláantas em PA, ו
shelisch boba 8 por זחא 1 8 Suas ertantas jo A yr arms a

-
questão Ar Cala A”+ רי5%"338דיוץ

A PISA ras

Unificada e do Rio veta un srtenso Helescre» ו .

para s Unificada protestendo contrs » 5517006 8" (607:9041%ה do To

por nosso lado quersmtos der e pelis de mipapies a ps Me ghost

enviar « Unificada a qrrta enaxos Pora informação dom ebuvsotuta

posição na Unificada s excslente e tados 608 860058 068 $
totalmente confiados » mim,
Em parte «u tomel 5% 7 ה? 8178 pets

por outro lado para iâmuniser copnletums »

4)Y. EANOAR - Ontem tivemos ma prunião de
ותול nar nota covanata Y

Tas Y . 5% ו Bborapla Aa

voderenos nlcanerr grandes fiutes,. Os chaverin A  



 

 

 

 

WilmansCutin e Kiguel(as chaverot das Pion eiras ,continusm sendo as me sma 9
Eu consegui um vasto circulo de amigos e daqui ha uma semana escraverei

sos chaverim sobre a necessidade ou não da vinda de ums sh?ichut financei
ra.

5)O0rdenddo - O meu ordenado sera de "54.000,00 por 2 horas o meia do
trabalho diario(das 10 as 12,30),%u enviei melo ordenado
para o Dadinho por,intermeáto da Sara Liretzki.Eu so rece-

berei a outrs metade so daqui ha 15 dias e logo envierei a Hanhagi.

S)SHITUF - O shituf ainda esta desorganizado porem eu acho que poderemos
aguentar as coisas sozinhos ou recober ss for possivel uma
ajuda mensal de 400,00 cruzeiros, de acordo com a carta já

enviada pelo Magro.
'7)TERCEIRO - Faremos realizar no dia 13 no Centro Israelita um Tercsiro

SEDER Seder em conjunto com as Pionstras e o P.Z.H,,A parte princi-
pal da festa estara conosco.Faremos tambem 26911252 וו 35902

especial para Tzofim.

PAR , \B)MATERIAL - Recebi ate agora somente um Bamchane e dois "Igueret".Paço
aos chaverim que me mandem urgentemente material pois eu
necessito para os comentarios e ₪8

9)CHINUCH - Seguira,uma carta especial sobre a situação chinuchica do אא
Snif »pós a Sistematização educativa que deveras se reslizar

durante essa semana.»

Por fim pediria aos chaverim que me mantivessem a psr do que

se pessa no movimento pris su não tenho possibilidedes em tempo de manter

uma correspondencia intensa com chaverim e eu fico praticamente isolado
aqui nos pampas.

Sem mais,por ora

Alé V'Hagshem

 
 
 


