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São Paulo, 27 de Novembro do 1955.
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Mazkirut do Kibutz Hachshara Ein Dorots
Atengao Especial do Mazkir Pnim

e/ eopia p/ o 8nif S.Paulo
Jundiai

Prezados Chaverim:-

Completamente a contragostos voltamos a tratar de un assun-
to que podoria perfeitamento nao ter chegadoa ósse ponto, e nos obri cado a escrever
o que segue abaixos- .

+ « Por diversas vezes já lhos escrevemos que sómento a H.A.,
(a base das recomendações do Snif S.Paulo), é que fornece autorizações para ingres-

so de chaverim no kibutz. Insistimos diversas vozes e além do mais completo desco=
mhocimento dos pedidos, absolutamente nada foi feitu pelos chaverim.

|

2 Pensávamos que o acabar com o regime de casa da sogra que
muitas cousas sao feitas no Movimentofosse um objetivo comun. Polo deitonada 0
domonstra Tem isto causado a H.A. e a mazkirut doSaif SePaulo um situação ridi-
cula e desmoralizante. Nao vejtaromos-a escrever sobre os motivos que levem a al-
terar o processo de autorizagoos para ingresso no kibutz. Os ehaverim deven sabo-1o
por 81:- |

Não tendo os podidos até agora sido levados em conta, fica
a mazkirut do Kibuta oficialmente o em carater final avisada quo está proibida o
ingresso do chaverim som autorização no -kibuizo À disciplina do Movimento obriga
os chaverim a seaterom a essa proibiçao e lhes assegura O direito demotratico de
na proxima reuniao da HA. levantarom o assunto caso nao estiverem do acordo.

Os Únicos ehaverim que não negássitau de autorização, são i>
és Os chaverim da H.A».

2 29(- 08 82110018 9 881009 da 8.(.- seguintest- Shenfold,
Gimico, Samario, Julio e Yampolski, Salemao. VE Zea

32)- 0 merakoz da Mazkirut Artzit do 62 Garin, H.Sazan.
4º)- O mazkir do Snif S.Paulo- chaver Buby. |

Obs.1)Soguem anóxo 2 modêlos do autorização, as quais levm as
assinaturas da mazkirut da H.A., Ervin Sormel e Markim Tudor. |

2)-Se os chaverim tiverem pedidos a fazer de cháverim que
despjarom ingressar na hachshará sem autorização, queiram faze-los à H.A, que por=
mitirá ou nho, conforme o caso( pass, izmãos ete). |

, 3)-Pedimos a confirmação desta carta e gue nos avisem das
tentativas do ingresso de chaverim sem a nocessária. autorização.

Sem mais, para o momento, com nosso chalutziano
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