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Como é de vosso conhecimento e ainda mais
particularmente da vossa representação perante o VeleHoy
está o nosso movimento em conjunto com nossa Hachshará
traçan=
do amplos planos ,para nao so findar algumas obras essenci
ais
na nossa Hachsharã, como ainda proçeder a uma remodelação
e,
melhoria bem mais completa que tera em nossa opiniao, favorãvel e positiva reperçussao para todo nosso trabalho chalutz
ia
no de vez que, sem duvida, repercutirá favoravelmente tanto
no nosso ishuv no seu setor adulto, quanto na nossa juventud
e.

Como € também de vosso conhecimento, foi
com este objetivo, que começamos diversas negociaçoes e no fi

nal trouxemos uma concreta proposta para a venda de
da nossa Hachshara ( aliãs ja aprovada pela 0.S.U. )
jetivo de obter os devidos recursos financeiros para
2
sucede porem, que,o garin que deye

um trecho
com o obtanto.
fazer es

ta remodelação, termina sua hachsharã em fins de Agosto, sendo

portanto o tempo muito escasso. Por qutro lado, tanto a consu
mação da venda, quanto a discussão sobre a forma exata do em-

prego e destino do

dinheiro a ser arrecadado inevitavelmente

ainda se arrastara por algum tempo,

Assim sendos independentemente mesmo de ter

mos todas asgarantias de que a venda será realizada, pretend
e

mos na reunião da Unificada a realizar-se ainda esta semana,
pedir um emprestimo no valor de $ 40,000,00-(Quarenta mil eru-

geiros ) dando como garantia o desconto automatico de $ 100,00

a $ 150,00 mensais do nosso taksiv chaver, por chaver,
Como normalmente este assunto deveria antes

passar por discussao e estudo no V.L,H. e como por outro lado

a premencia da situação torna impossivel convocar uma reunião

do VeL.H. antes da reuniao: da Unificada, queremos por meio deg

ta solicitar o vosso êndosso ao nosso pedido, para que possa-

mos levar o assunto com maior apoio à zeunião.

Sem mais, com nosso chalutziano, alei V'agshen!
Joao Drucker-M,Rashi.
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