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Aos chaverim

Ein Dorot, 8 de setembro de 1951

Bariach e Nuchem
Rio de Janeiro

Quero que vocês façam 60

a)

Entrem imodiatamento em contacto com as Pioneiras para
investicar
das possibilidades de se realizar no Rio a repetiç
ão do ato artístico da

festa da hachshará, É de pouca qualidade artística, mas para
judeus torna»

se simplesmente grandioso; provam os convites que
se recebeu para realizar
o ato em Santos, Santo André, Curitiba e PortolA
legre- livre de despesas.
Seria interossante no Rio. algo semelhantes boro, quadros
chassídicos e chalutzianos e peca do chaver]Paiss. Py 8
É ajudá-los a convence

r as Pioneiras,

utilizem pais de chavorimque lestivéras  פתPochache
vsky, Perlin; om
WNiteroi contem com Buchbinmder:
0 Bag
b) Former uma comissão com pais ao 000701,
para a consecução de

parte do meshek, O 5151908 66 já está sendo levado
a efeito
-

em Sao Paulo:
|
y
2
ee
2
1) Comissão com 2998088 de prestígio
E
6 vontade; conter: com o vico,
influente e entusiasmado papai Perlin para dar
os primeiros Passos.

deles,

2) Lista de fabridantos e forniscedores judeus,
3) A base de relação “abaixo, percorrer tais fornece
dores, e conseguir

em parte ou en todo, gratis ou Por preços muito
baixos, o meshek,

Lista: tecidos, toalhas, roupoes, calças, meias, sapatos;
material farmacêuti
co e médico em geral; material de higiene (sabone
tes, eto,

e de costura
(botões, linha, eto.); motores, pequenas máquinas 8 ferrame
ntas; Quontidados-

o mais possivel,

e) Entrem já em contacto com os pais de chaverim dos garinim
e do 39 para

o assunto de sua absorção 90 20612, Bariach= aposto como
você nao escreveu ainda

Para as instâncias; 6 não me venha com a desculpa de falta de papel do Fundo;

Saibam que conto somente com vocês para o trabalho
no Rio; portanto, mao

posso contar com defeccoss. Iniciem Imediatamente o trabalho 8 escrevam

urgência,
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