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Hanagah Artzit do
Ichud Hanoar Hachalutzi
ARGENTINA

a Prezados Chaverim:

, , Dirigimo-nos a vocês para tratarmos de um assunto espícifico,
que e o da epoca do início do próximo curso do Machon.

O início dêste curso está fixado para princípios de Março, o
que fazacom que os candidatos tenham de partiro do Brasil nos primeiros dias
de Fevereiro. Alóm do que, é hábito nosso promover, antes da viagem dos cha-
verim, uma concentração geral dos candidatos, para estudos conjuntos, instru-
goes e discussões finais com a Hanagah Artzit, O que, com 0 tempo para os de=
mais preparativos de viagem, consumiria o mês de Janeiro também.

 

Pretendemos enviar, para este curso, um grupo de 8 chayerim.
8 chaverim, nos diversos snifim em que atuam, ocupam postos chaves, espe-
sialmente no setor de hadracha. Como tal, serao absolutamento indispensáveis
as machanot que se realizam duranta os mêses de Janeiro e Fevereiro, que são
de férias escolares. Para que_a participação nas machenot se de, e que normal-
mente se roalizem a concentra;ão O 08 preparativos de viagem, torna-se neces-
sario que o eurso seja adiado para o día 1% de Abril. Escrevemos neste sentido
a Sochnut, e dirigimo-nos a vocês propondo o estudo de nossa sugestao, que pare-

0 cen-nos, viria corresponder também a sous interósses. Pensamos que a partida
de nossos chaverim se dê pelo navio "Provence',-que sai de Santos no dia 8 de
Março. Eventualmente o-navio servisso a vocos também, de vez que Sai de Bue-

nog Ayres a 5 de Março, chegando a Eretz antes do dia 12.

Pedimos que os chaverim estudem a proposta xo mais breve tempo
possível é nos respondam, e no caso de aceitarem-na, que escrevam à Sochnut só-
bre a posição assúmida. A

Aproveitando a oportunidade de estarmos lhes escrevendo, queremos
tratar de outro assunto, que apesar da aaparência, 6 para nós importante. Ouvimos |
dizer que vocês, ou o Part ido, estão traduzindo para o castelhano, o folheto de 1
Bon Gurion (Saba shel lariv) sóbre o Hashomer Hatzair. Como estamos pensando em
divulgá-lo em língua acessível para ajuventude daqui, pedimos que nos enviem
mil exemplares, se tiverem ג disposição. Estamos4 a pagar a ediçaos
De qualquer maneira, pedimos que nos enviem, via aerea, urgente, um ou alguns
exemplares, pois temos necessidade de, por motivos políticos, divule0 logo,

Bendo o que se nos apresenta por oxa, despedimo-nos com um
chalutziano
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