
 

São Paulo, 4 de Outubre de 1948,-

daג
HISTADRUT DROR
BUENOS AIRES

Est imados chaverim,

Recebemos sua carta de 25/9 bem come e telegrama
datade em 2 de corrente, que se refere ás passagens de Saul e Sulamit.,

Queremos nes deter na presente, sébre es trabalhos

para e estabelecimente de nessa Hachshará e sôbre a viagem des cha-
verim Saul e Sulamit, a quem pedimes inteirar dos termes da presente,

sende que os demais assuntes trataremes numa próxima,

Lego após e Kinus, lançame-nos as trabalhe de pre-
cura de um lecal aprepriade para à nessa Hachshará. Estabelecemes con-
táte com uns tantes sitiantes e visitamos algumas dezenas de fazendas
nas cidades de Megy das Cruzes, Ste, André, São Bernaúgo, Baruery
Atibaia; Gampinas, Jundiai, Eng. Marcilake etc, As fazendas que tán
base para estude, das quais temos rolatérios completos, têm sido vi-
sitadas pele engenheira agreneme 1, Kissin, que tem vindo a S.Paule,
mesmo especialmente, para nes ajudarno trabalhe, 4 realidade demens-
treu que e trabalhe para a lecalização da Hachshara é bem mais difi-
cil de que pederia aparentar e apesar de tedeo empenho e de constante
trabalhe que estames realizando, ainda nas temes um lecal, se bem que
o trabalho está bastante encaminhado, mesmo porque e problema 668
está diretamente relacionado cem a reselução de problema financtiro,
Esperamos poder resolver este més, definitivamente, quanto ae lecal
em que será instalada a primeira Hachshará no Brasil,

Sóbre finangas para a Hachghará pensamos que den-
tro de alguns dias pederemos lhes dar uma visão mais clara sôbre o
assunto, perquanto, por diversos fatores não sabemos ainda adiantar
e resultado des entendimentes cem a Organização Sionista Unificada
quanto Á verba para a Hachshará, Neste sentido, já de há tempe, en-
trames em entendimento com a Unificada de Sao Paulo, além de que via-
james ae Rio para um contáts cem o Comité Central da Unificada, Ape-
sar de acreditarmos ter conseguido alge de cencrete, estames nes pre-
parando para qualquer eventualidade, Per outro lado, independente de
qualquer maneira per ende seja conseguida e dinheire para a Hachshará,
es snifim estas realizando, em mai er ou menor escala, diverses émpre-
endimentes para e funde de Hachshars, Assim por exemple, ne dia 16
deste més no Rio, sob e patrecinio de Macabi e em São Paule ne dia
30, sob es auspicios da Organizaças da Pioneira Judia, serão reali-
zados deis grandes bailes,

- segue felha 2 -  
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, Em nessa próxima carta, infermarálhes-emes sébre es Garinei
hachsharáã, data da reuniae de Vaad Hachshara e demais assuntes relacio-
nades,

. Sóbre a visgem de Saul e Sulamit, queremes submeter'á sua
apresiação e seguinte: Escreven-nes de Porte Alegre solicitando a pre-
senca de um des doís chayerim por 10 eu 15 dias, devido as necessida=
des de snif, Per eutre lade, e snif Curitíba cemmnica-nes a realização
de um seminario de 4 diag, a partir de 29 de Outubre e selicita e envio
de um chaver da Lishká,'Pedimes cstudar o assunto e nos responder6
as pessibilidades des chaverim Saul e Sulamit combinsrem as datas e
apreveitar a viagem cem escalas Para visitar es deis snifim, Indepen- ,
dente de qualquer remeluças que seja dade ao assunto, vames nestes prô-
ximos dias enviar as passagens cem escála em Perto Alegre e Curitiba,

Ficames no aguarde de sua pronta respesta s ceme dissemos,
na próxima carta pederemes já lhes ênformar sébre e Que de concrete
heuver no assunto de Hachshará e sôbre es demais aemuntos solicitados,
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