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Prezados Chaverims
. Queremos nesta tratar convosco do problema

da Peguishá Sul-Americana, Recebemos vossa carta de 20 de Ju-

nho e lamentamos responder novamente de forma negativa 8 da-

tas propostas, a a
A situação & a seguinte: No Brasil og meses

dg Julho, parte dg Dezembro, Janeiro e Fevereiro são meses de

ferias e nestes meses costumamos realizar as atividades cen-

trais para a tnuã. E na segunda quinzena de Julho sempre rea-

lizamos o Kinus ArtzÍ da tnuá. ss
Nosso plano no momento e o seguintgs comeca-

remos as atividades gentrais em 19 de Julho e seu termino se

dara,em 5 qu 6 de Agosto. Neste periodo realizaremos: uma ma-

chané avodá no Kibutz para chayerim das ghichavot maiores (

Maapilim-Magshimim Y, um seminário ideológico para dirigentes,

uma Peguisha Chinuchit e o IV Kinus Artzie Os chaverim compren-

gem que nas datas comprepdigas entre 19 de Julho e 6 de Agosto

6 totalmente impossivel a nôs participarmos em atgum encontros

Da mesma forma o problema e identico para o chaver Mordechai

Chaitchik. יש
Nos dias imediatos ao dia 6 também & impossivel nossa

participação, por dois motivoss a) um problema geral, de início

de trabalho, envio de shlichut, etc... b) 8 realização do Kinus

da Organização Sionista Unificadado Brasil onde alguns chave-

da Hanhagá AÁrtzit e Chaitchik terao de participar.

Assimy propomos, e nogsa puoposta é baseada em nosso

desejo de participar na Peguisha, que a mesma se realize de a-

cordo com nossa ultima carta, isto €, Outubro. Mas, como ja dis

semos, se for impossivel adiar ate la, entao envidaremos todos

esforços,possiveis para participar entre 15 e 22 de Agosto ( em

28 de Agosto realizaremos grande festa na Hachshara, iniciando

a shlichut chalutziana, e inaugurando a reforma geral que fize-

mos do meshek ) ,
Nos proximos diasenviaremos novamente material para

o Tzror Iediot, cujo nº 2 ja chegous

( continua ).



A publicação Maavak não veio ainda, porém recebemos o Maara-
jot nº 1 da Tnua Argentina.

Aceitem os chaverim nossas dordiais saudações e um

chalutziano,

ALei V'agshem !

 

Joao Drucker»
Maskir-Rashi.

 


