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São Paulo, 6 de agosto de 1951.

APg do

butz Hachshará Ein Dorot

Prezados chaverim:

Tem esta por finalidade tratar os seguintes assuntos:
Shlichut do chaver Americo Pluht: conforme estabelecido, o

chaver Americo Pluht devera ir para Curitiba entre 10 e 15 do corrente,

sendo que sua shlichut tera duragao aproximada de um mes e meio. Cor

forme soubemos, cogita-se na ida ou nao de sua bachurá, Sônia sendo

que isso e problema ja de alçada do kibutz, se bem que a0 Sônia

seria de inestimavel valor em Curitiba, para trabalhos de hadracha e סוג=

tros.
Festa: Para a festa que o kibutz pretende realizar no dia 2,

informamos que entraremos em contacto com o 8: São Paulo, para que de

sua maxima colaboraç:ão em tudo o que for possivel. Recomendamos que os

chaverim procurem por-se en contacto pessoal com o snif, para efeitos de

1910 organisação do que necessitarem,

Shlichut do chaver Ideli Zitmans conforme ficou estabelecido,

devora o chavor 1 partir para Porto Alegre. Em virtude da situação

daquele snif, cumpriu apressar su partida, que se dá no dia 7. Sua per-

manência no snif totalizara 60 dias mais ou menos; sendo que incluira

contactos com outras cidades do Rio Grande do Sul.
Programas Permanentos: já estão os mesmos sendo elaborados,

e os enviaremos a mais hardar ate o dia 10 de setembro.
m mais por Ora, subscrevemo.nos com
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Se Sochnut — Em vista da importância do curso da sochnut,
da necessidado dos chavorim candidatos de se prepararem convoni-
entemente para os exames que nos estamos exigindo sejam os mais
rigorosos possiveis e da impossibilidade de fazé-lo equi em São
Paulo, pedimos aos chaverim do kibutz que lhes permitam sua e5-

tadia ai, porcalgum tempo. Pedimos outrossim, que dispensem o
chaver Oksman de meio dis de trabalho, afim de que possa ajudar
os nossos candidatos, dando-lhes aulas de ivrit, de história ju-
daica, OtCe.. Quando á questao da diaria destes chaverim, a Ha-
nagase responsabiliza a respeito, ficando o ajuste final em de-
pendencia do encontro da maskirut do kibutz com a Hanagá.

Pedimos urgento resposta a respeito,

 


