
 

יצולחהרעונהדוחיא
תיצראהנהנה

Caixa Postal, 1601
SÃO PAULO - BRASIL

Sao Paulo, 14 de Novembro de 1953. 0

hos
Maskirim de Garinim nos Snifám c/ cópia p/
Hanhagá Artzit o Kibutz Hachshará Ein Dorot.

Chaverim!

ShalomI

Anéxo a presento estamos emviamdo aos chaverim a lista

de meshek necessária para os chaverim antes de sua entrada em hachshará.

Por outro lado, ostamos necessitando com a máx ima urgência

que os chaverim nos enviem uma lista detalhada dos chaverim compocnentes de cada

garin, com os seguintes dados om 2 vias:- Nome, filiação, endereço, profissão,

data de entrada no movimento, número de carteira de identidade, (model o 19, se

for estrimgoiro, etc). Esses dados 8578280 asim que os recebermos sêrem enviados

à Organisação Sionista para inscrição, pois, em caso contrário nao poderá o Kibuiz

receber os taksivim correspondentes aos chaverim do 6% Garin.

Pedimos inclusive aos chaverim que nos enviem um relatório

88 situação do garin desde a poguishá, tarbut, ivrit, profissionalização, ete.

Sem mais para o momento, despedimo-nos com nosso costume iro

e chalutziano
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+ -Para tanto pedimos que os chaverim nos escrevam comunicando a situaçao de

cada chaver do garin no que se refere a sua saude.Caso os chaverim pulerem |realizar eventuaistratamentos médicos antes de entrarem em hachshara sera
som duvida a soluçao ideal. De qualquer maneira convem esclarecer que esta-
mos contando com todos os chaverim nas datas certas determinadas pela Peguis
sha para que o 6º Garin possa como um todo entrar o participar ativamente de n-
tro do programa e do espirito de trabalho traçado pelo 5º Garin» óra em hach= 1

sbaras |

2 Sem mais para o momento, aguardando um amplo relatórib
sobre as atividades e a situaçao do garin ds cada snif em goral, despedimo-noh
com nosso chalutziano

ALEI VEHAGSHEM] |

->- Henrique Gazan- P/mazkivut “Artait  

Jehud Hancar Hachalutei |
 


