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8 Prezádo Chaver:-
¿ y

Escreveme-lho em carta do 19 de Novembro, sôbre a época de inicio do curso da
ut, pedindo que o mesmo soja adiado para 1% de Abril, isto é, para un más

devido á importância que para nós, e cremos que nño 86 para nós, temz a prosen
qa daqueles chaverim durante e més de Fevereiro ugut.e Janoiro aqui.

Fomos notificados, no Rio de Janeiro, de que e curso iniciab=so-ba a 1% de Mar
qe, sendo necessário que es chaverim estejam en Eretz no dia 15 de Fevereirs.

08 exames foram fixados para às 7 de Janeiro, o a partido, em principio, pa+
ra fins de Janeiro. Ficamos sen saber se o chaver não recebeu o indefiriu nosso
pedido. Queremos, entretanto, mais uma vez ressaltar sua importância.

Os nossos critérios de escolha dos candidatos faz com que, de cada mif, esco-
lhessemes os melhores bhbaverim pera enviar ao cursos Todos eles são madrichim
alguns deles merakzim do ghichavoi, enfim chaverim que têm em guas sãos respon
sabilidados educativas enormes. As machanot realizam-se durante og meses de Ja
meire e Fevereiro, época de ferias de verão , e é fundamental para o sucesso
das mesmas a presença destes chaverim. Além do que, realizarendes em fins de Fe

9 vereiro a 1º Moatza Artzit, para a qual julgamos que seria boy que es chaverim
estivessem. A

6 O problema , com maior ou menor intensidado, atinge a tédos os demais movimen-
tos do Brasil e da America de Sul, motivo por que propomos que a parto de curso
para a America do Sul(de fala espanhola e portuguesa) comece no dia 1º de Abril
As consequencias da manutenção da data de 1º do Mardo(ne vordade 15 de Fevereiro)
será desastrosa para o nosso trabalho, assim como para o dos outres movimentoge
Esperamos resposta urgente.

Avrovei tamos o ensejo para comunicar-lhe de que regolvemós incluir mais um no
me, que é o chaver Salonão Waintraub, de 20 anoé de Snif Curitiba.

Sem mais, esperando resposta com a urgência devida, despedime-nos, com nogso

costumeiro e chalutziano,

ALEI V'AGSHEM

Maria Tuder = Sgan Vazkir

Jehud Hanoar Hachalutei

 


