
zes em pormenores, para melhor informar ás chaverim do que se
passa no movimento.

queremos protestar energicamente pela forma das últimas car
tas que os chaverim nos tom enviado. Tem elas criado um clima de resssentimen
to dos mais ativos e nada dePdo qל fazem. Como os chaverim deven ver
ela lista acima, nos temos escrito mais ou menos regularmento, procurando

Sempre dar prioridade ee oo que exigem mais pressa. % se ainda assim
não Bolhosesxomplos de presteza e pontualidade, é porque o nosso aparato eo tra
balho burocratico ocupa.sempre segundo plano, sujeito às necessidades e tar
fas maiores do movimento, de acurdo conas ו expressas de m Roe 1
mo congresso sobre as atividades da tguá neste periodo. Os chaverim precisam
0002209288 ques asmaskirut da Hanhaga tem todoun movimento a atender eo

0 8 absurdamsnte reacionário: todo dia tem apenas 24 horas e nenhum sermão
pode torná-lo maior !

Se o tom das últimas cartas , que vocês nos mandaram é conse-
ncia de modos Dee corteses individuais é preciso que isto se mude imedia
te poriue só tende a destruir. Se corres3ponde a algum pensamento mais
undo dos chaverim sobre o movimento, ou melhor especificando, sua Hamagás

2006-0408 8 8opositiva de condutas entre nos e ייל claramente s
propostas conseguentes, e não fazer acusações de passag em cada carta.
itamos sempre criticas, contanto que sejam fundamentadase ד

sabe amente bem que vocês querem e precisan ter
notícias nossas e que o conhecimento que lhes possibilitanos ter sobre
aqui se passa « mendamente rápido, superficial e escala tardio.

os porém que admi que não concobemos 7 isto pode ser diferentes vo
estão há, no mínimo, 10 dias de distância para וכ 0000108080
que o movimento está em condições de1jar chaverim (como. a Vaadat

atnar 0 para a função única (sem com isto lhe menosgabar a imporibtáncia) de
nanter contacto gxtenso com seu kibutz. Temos procurado no máximo (e sermo3s
jão podem1 sanar esta impossibilidade objetiva e real, enviando-

es todo o material queÉ AMPARADA, as atas de nossas reuniães “(proposital-
nte extensas para servirem de informativo), as circulares mais importantes

snifim, etc. Aos problemas de discussão estamos respondendo no limite
כ de nossos esforços, sempre depois que a Hanhaga poude reunir-se para

bar deles, Mas ou informes completos sgbfe o movimento voc somente po-
ytó=Los de tempos em tempos, seja atraves dos relatorios vivos dos grupos

soja dos וי dos encontros, seja cartas eciais, necessaria-
Tambén nos muito pouco sabemos sobre vocês es além das cartas

Euler quase nada temos recebido capaz de nos manter acompanhando
alho e,a luta que estão desenvolvendo? sôuente fragmentos aqui e ali, a-
telegráficas, etc. Não sabemos nada sobre o que se esta passando no movi”

snto mundial orque nem a Hanhaga £lioná e nem vocês escrov a respeito (so
to pequenissinas notas nas atas), 6 falta-nos material sobre Bror Chail
a levar o movimento a uma ligação mais intima, tão necessaria a proveito-

 



Sa para nosso trabalho educativo(E nunca tivemos o absurdo pensamento de re-Presalias como a carta de 24 de maio que vocês nos mandaram aneacal )
; 2 Insistigos ainds que toda a correspondência para o movimentoSeja atraves da Hanhaga. Não compreendemos como chaverim que ainda ha pouco910182 o mesmo quando trabalhavam aqui façam agora diferonte. Desde nossaultima observação sobre o assunto, vocês mandaram cartas oficiais para o ki-dutz, sobre aliã e bara o Vitorio Corinaldi, sobre itom de Bpor Chail. Na |carta do kibuyz, aleñ de opiniões que claramente deverjanm ter sido enviadas àHanhaga ( que é quem trata, en ultima instância, da alia e que estava em estu-dos conjuntos com a hachshara), hã inclusive algunas insinuações que se tivesSem vindo de quem quisesse criar a desconfiança dentro do movimento para comOS seus organismos di igentes, compreenderiamos, mas vindas de vocês 08 ese APantame A carta para o Vitório então foi surpreendentes vocês pedem a um 0Chaver do snif São Paulo providencias (papel, transporte c/ garin, etc.) sobreum assunto tão importante e ainda por Cima nos não recebomos uma palavra a res -23210.

à 07015 40 Arão! segundo nossa combinação com os chaverim Arone Lea, pagamos resularmonte as mensalidades de armazenagem e, ainda conformecombinado, os moveis Seguiran com o 4- garin, OS comprovantes seguem com 0o

Duas coisas não compreendemos! 1) que os chaverim dem ouvi-
formem à base deles opiniões como as expressas na carta de
Pafo correspondente.

2) a relação entre os traba-lhos de Arão e Leia no movimentos,( que foram sem duvida valiosos e grandes)ue os impediram de fazer o seu enxoval (o que é ver e)» e o problema emquestãos Pelo seguint: a) afinal outros chaver tambem tem trabalhado umpoucochinho no moviment atrazado outro pouco a sua alia, e náo feito os5 enxowais, porque não podem ganhar dinhbiro e por o movimento não tempara garanti-lo, e, nunca souberamos de ninguem que se lembrasse de lo-vanta-lo ao movimento...

b) nossa preocupação e responsa dade no caso teratando de qual tivo
8side

a

reporque assinalado. ,4 0( se o meshek de Bror Chail é coletivo (comoentes) porque assinalar que "eles" ficarão com "zaixotes e
esta-

prateleiras"?

8 David Perlow: resposta às perguntas de 25-43
ate o maximo de noscas possibilidades.
jelos meios regulares

foi irregular por £ 6 ' y
Sobre 2-3, tem S muito pouco a dizer que o e! or Karas

bina não possa, êle mesmo, informar, ja que era chaver da Hanhaga q decidiu
ג 28909100. Poristo não nos apressamos em responder» Como, porem, vocês con
tinuam pedindo, podemos lhes dizer o seguinte, em poucas palavras? - 
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O chaver Dovid Perlow apresentou à Hanhagá de meados de 1952,(seu grupo de trabalho) e ao seu garin (32), o pedido de licença para realizar
um curso de mais ou menos um ano e eventualmente mais, na França, antes de suaalia, e para a qual teria apoio finencoiro ds unu bolsa de estudos. Tondo emvista a importância vital que o aperfeiçoamento naquehe momento tinha para oseu desanvolvinonto artistico,e, considensado o real e excepcional talonto do
chaver, foi opinião da Hanhagã e do 3º garin quo tal pedido deveria ser atendi
do e mesmo apoiado, inclusivo materialmente. Infelizmente na vespera da via-Gem a bolsa esperada não saiu e o garin não teve possibilidades de ajudar, restando à Hanhaga toda a responsabilidade, senão por conbinação formal( ja que
202 ocasião da partida, houve uma série de incidentes entre a Hanhaga e,o Da»
vid, que culminaram com sua recusa de receber ajuda desta), por consequênciamoral (aprovação do curso) e factual ( partida para o mesmo sem mgios). Cons
ta-nos que os chaverin tem opiniñodiferente que aquela da Hanhagá pagsada arespeito do mérito da questão. É óbvio que se resta discussão, 818 80 e em te
50, para a orientação futuras No momento, a Hanhagá ainda nño cristalizoum un
Pensamento unico a respeito, tendo surgido debate e divergências por ocasião da
qolise dum pedido similar (como vocês devem sabor por una de nossas atas).
-do conhecer o pensamento de 7065, Esereveremos breve o nosso.

E Duas coisas precisamos admitir: 1) não mantivemos contacto com oDavide Foi um erro muito grande que, infelizmente, agora sô nos resta consta-
|₪ Estamos procurando iniciar agora o contacto,

2) a nossa ajuda foi insuficica
te e irregular, tendo-lhe causado inumeras e pesadas dificuldades, Mas isto
foi absolutamente independente de nossa vontade e esforço. Nossa situação fi-
nanceira é tão precaria que não so te o David foi atingido, mas muitos de nos
aqui tambem o fomos rudsmente. Enviamos porém muito maks do que vocês parecem
saber. (Seguirá dentro de poucos dias un balancete). ₪ ERIC

q Estamos escrevendo ao David para combinarmos «42 o que for possi-
vel, apos tasanho intervalo - sobre o futuro, alia, etc. Pensamos que o 5º ga
rin deve faze-lo também tantb quanto nos. Continuaremos a enviar o maximo que
pudermos, .

Bariath e llarjant enviaremos nos próximos dias uma carta esBo-
0181 a rospeito, tendo en vista a gravidade do que os chaverim levantaram.
Desde ja podemos adiantar: 1) atrazamos nossa respostaa repeito por necessi-
dade de esclarecer as acusações levantadás. é

2) os chaverim fazem aliàã em gosto, com o 2º gru-
vo do 4º garin, k ,

, 5) o atrazo de sua 8118 401 עסע 8001880 00 ultimo
kinus do movimento.

2 Aliat estamos formando um grupo ,d aliat hanoar que de-
vera fazer alia em conjunto com o grupo de agosto. Até p nte momento reunimos 6 criangas, cujos exames, papeis e preparativos estão sendo terminados.”
Talvez até a alia consigamos mais algunas. Seguira dentro de 2 5 dias uma
ista completa com nomes, informes, etc.y etce, para vocês e Los ne-
sários para a instância competente, ja seguiram na sua mai E Fedimo-lhosque tomem as providencias no sentido de apressar a aprovação oS os demais
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passos necessários para recepção, etc.
Sobre a carta de 12 de junho?
Mantendo a recente tradição de suas cartas 08 chavetim nos atri-

buen coisas e "falta de responsabilidade" (rep tido inumeras vezes e em igume

ras cartas) sem siquer se dar ao trabalho de ao menos quererem saber de nos

algo, antes de concluir.

Informando! segundo carta de vocês de 19-1041952, sobre Aliat

Hanoar, e em continuação ao,que O 3% garin iniciara, por ocasião da ajia do

4º garin, resolveu a Hanhaga trabalhar no sentido de formar uma chevra noar,

que iria junto com o 4“ garin (vide atas). Imediatamente nos puzemos em coa

tacto com as instâncias competentes, no Brasil e em 8retz, bem como começamos

a formação do grupo. Obtivemos consentimento dos organismos locais e telegra

famos para Israel. Recebemos resposta telegrafica negando consentimento ats

o envio dos papeis exigidos.

'

Em consequência ddiamos a partida das crianças

para agosto e enviamos a papelada a Israel, aguardando resposta. Sen mais,

ponto final.

aifã partiu já o 12 grupo do 4º garin aliã. $ constituido dos

sesuintes chaverims

Bernard Roseublats data de nascimentos 5=9-313 origems São Paulo; profiss&

sionslizado cm campo (pouco preparo) .

כ Beyla Cudishevitz Rosemblats 25-1-52; Rios

Hans Zontagt 5=11-303 Sáo Paulo; chofer.

Sweta Jacobson Zontags 5-7-20% Porto Alegre; costureira.

Jaime Gedankens 12-8-21[| 20200 Andre; campo (mais ou menos)

Ana Tubenshlag Gedankent 9-8-29; Niterois cozinha (bem), campo( Pouco) «

Tobias Rubinstein! 13-12-52; São Poulos apicultura (bem).

Terezita Kusner Rubinsteint 8-12-=523 Porto Alegre;1

Saul Aisemberg! Rio; engenheiro (com preparo); pedreiro (pouco

Elena Aisembergt Rids

Tãel Zitmant 8-1-523 São Paulo; campo (pouco) .

Sonia Zuckormen Zitmant 21-1-52; Curitiba; campo (pouco) «

Peter ilichel Doerzbachar (Sabra)t marcenaria. ,

Aquino Perlint 1-4-27; Rios arquiteto (pouca prática).

Oscar Brikman: 28-=2-193 Rio campo (pouco)

Moises Kiperman (P.M.)t 627-293 Rio; refot. (recem operado da hernia)

José Kenigswaldt 17-7-20%1 campol mais pu menos) (P.8.)

Fanny Glusnan: 948-503 Porto Alegre; enferncira.

Eleanora 00101027 14-12-21) Rioz campo (pouco)

Isaias Chapper: 2423513 Pelotas; campo

|

pouco a

Meyer Cadishevblkyt 1-9-203 Porto Alegre; campo (pouco), químico (tinha

na hachshara horas pspeciais).,

Raquel Romano Buchbinders 27-10-5353; Santo Andre; campo (pouco) .

Jacob Buchbinders 14-12-5313 Niteroi; marcenarias

Samaal Yompolsky (Pudim)s 10-12-3530; São Paulo; refet.

$2w Issac Fonarevss 12-2-0%; Porto Alegre; sapateiro (muito bom).

Geny Fonarevs: 8-12-155 Porto Alegre; campo (pouco) «
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Samuel Spilquet 25-9-08; Porto Alegre; campo (mais ou menos).
Zilda Spilques 2-2-16; Porto Alegre; campo e cozinha (mais ou menos)
Cecilia Spilque: 1911-1939; Porto Alegre,
pai da Zirlat operario ( trabalhava na fabriea de papel)
não da Zirlas

Lipsicast 1239-1926; São Paulo, campo (nais pu menos)ע1ע18
Emilia Cudihsevistchs 12-4-07; Rio; campo (pouco).

O 22 grupo de aliá é constituido por 9 chaverim. É nosso per
Samento que parte eu em 29 de agosto, no Augustas, ou 31 no agosto no Bre=
tagne. & conposto dos seguintes chaverim, afora o grupo de aliat hanoar:
1) Nuchom Fassa.

Sara Shreier Fassa
Efrain Bariach
Marjan Genauer Sariach
Sigue Friesel
Hanna Watchel
Benjamim Buchbinder
Aron Schneider
Amelia Atsuko =

sobre 8 grupo ainda lhes escreveremos mais detalhada entes
nsamen.o de que o 1>q 2- grupo e mais a chaverã Mira,

façam juntos a hachsharã em meshek vatik, pois são considerados de um mesmo
garin. Os chaverin Lea, Arale, Marjan e Bariach, não, por serem do 1º garin.

Finanças! seguirá dentro de poucos dias un balancete do último
semestre, que permitira aos chaverim verificar a nossa situação financeira,
nossos gastos, etce Mais tarde, um orcamento para o periodo entrante.

¿intretanto, insistimos com os chaverim no sentido de que dediquen
maiores esforços para nos obter apoio financeiro porque a falta de dinheiro é
tão grande que nos faz tropeçar a cada instante. (Não seria errado lembrar
queoS outros movimentos não precisam ter a preocupação de sustentar suas di
rigencias, porque “eus componentes são shlichim e rece:em subsidios sionis=
tase Nos nãoos temos e para atender as necessidades do grande trabalho que
desenvolvemos, pr Samos manter por nossa conta nossa propria dirigência).
(Temos orgulho e satisfação nisto, mas não dinheiro 1!)

Segue carta sobre a campnha de Bror Chail,

9 Shlichuts a) José Bros? já Soubemos que está para partir, que
partiu, etc. istamos mais do que preparados para rocobe-lo. quando vira?

b) Chaverat aasa-de na sua última carta soubemos que
estão tratando com uma bachura de um kibutz. Pedimo-lhes que apressem ao má
ximo os entendimentos, com esta chavera ou com qualquer outro sheliach. se
tamos com trrbalhos praticamente parados, por falta de

ec) Yaskis partira em agosto,
à) Sonãas partiu jannoddãa277.
,º) Fishelt temos tido muito pouco contacto com o cha

ver. Nosso ponsasento e de que não ha trabalho para éle realizar aqui com sua

 



 

 

shlichut. Achamos que deve se dedicar um tempo curto à campahha de Bror Chail
e voltar para 3200;0%

ADannemant pedimos ao Karabina que nos informes a respeito

3 33
1 םב cta pa E ₪

desta pe Pedimo-Lo ja ná algun tempo atras e nenhuma resposta recebenos.

- Atividades sul-ameticanast segue breves extenso relatório a res-

peitos

Kinus doFoalei Siont segue breve extenso relatório a respeito»

Snléchut chalutzianat segue breve extenso relatório a respeito.
a.

fique do movimentos realiza-se no proximo
do movimento, mario lhos sera enviado tão logo e:

 

de julho, o Kinus
pronto

 

Lekets iuviemenos material para publicarmos no

 

soubemos que vocês farão uma publicação assi

à respeito.

Informem-

  

  

    

  

ue vocês têm se reger
nstente de noticas de nos

10. De nossa part somos
| volume de trab: que
regularização em nossa cor
5ejuizos tem sido evideni

om esta, termos esclarecido
1º lhes envia breve
m nosso Chal iano

  

sado com o shatus do movimento e
vu a muito o trabalhe

sados pela exi
Sabemos da
em nossos

quanto pa
outros ainda

cdando no-

  

   

  

   

   

 

E p/ Hanha sã irtzit.

¿ista carta

 


