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Prezados chaverim,

E Todo o periodo que passou foi dedicado no sentido
da definiçao do prupg e agora iniciamos a discussão de proletariza.
080,701 dado um seminario para maspilim e o grupo dirigente neste sen-
tido e agora iniciamemos as discussões pessoais ate a vinda do Ervin,
quando serão, vistos Machonsgarin e sya profissionalizaçao,A discussão
esta sendo levantada e espero que ate fins de setembrohaja uma de-fi
a clara das coisas.Em outubro apos uma intensificação no trabalho
n ividual e de grupo serão levantados os problemas nas casas dos chave

rim,

Jacob Fonaref=Aprontou todos os exames médicos a excessão do psiquico
ja que o 68100 da Juca recusou-se a fazê-lo,H&HKXANXKX Nao tendo encon-
trado outro medico que o fizesse e o fato dele estar desempregado, sem
casa e sem dinheiro,fez=me resolver envia-lo assim mesmo, Sei que nao
esta correto.Uma infbrmação que a maskirut do snif pediusde quem sao os
gastos deste chaver e de qualquer chaver visitante a hachshara ou ,
candidato a chaver, Ele e cardidato,e eu acho que o kibutz hachshara
deve pagar.Parsevitar duvidas foi enviado um telegrema ao Ervin
urgentissimo e nao veju resposta.Movimentarei dinheiro da Imp ensa Isra
elita para poder envia-loe espero resposta telegrafica sobre o assunto.
As cartas sobre chalutziaut que foram enviadas ao snif,ficaram em pode
do Vainer qeu as levou para CT.Se possivel enviem copias para o snif,
Vinda Sazan-Recebi a carta relativa a este assunto como todas as carta 8
para mim.Devo ressaltar que a correspondencia com a shlichut esta mais

a assdua que com o snif. Proponho concretamente que o Sazan e O Erwin venh
a 16 de setembro porque ha uma greve estudm til de 16 a 18 e 19,2 0 6
feriado em Porto Aelgreçe havera atividades no snif que possibilitarão
uma mauor aproximaçao com os chaverim e um conhecimento melhor,

chaljutziana e machon-inicou-se os estudos para que com aו
vinda do n ja exista algum pensamento, pensamento que o Mico e oSalomol 1. € Peixinho devem ir para o machon.0 Sergio devido a sua profissionaliza-
ag que parece segundo a orientação do aura devera ser a universidade
5 esta certo) dn Trodto 0RICE Lol ANS cerol.

Sem mais por ora,

Aleh Veagshem

Jchud flanoar Hachalutzi 


