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SNIF RIO DE JANEIRO ZE ורינז TAR

Rio de Janeiro, 11 de junho de 1958

Nanhagá Artzit
SP, 1.601
D

Presados Chaverim:

Relembramos-lhes a necessidade de nos imformar acêrca do que se

passa no movimento, hem como com a Annñagá Hartzit, e passamos a tra-

c
t ar do seguinte:

EleonoraWeidler: Está chaverá, cuja situação já é do conhecimento do

chaver Nuchen, nrepara-se para ingressar na hachshará e por isso nos

pede uma lista das roupas e objétos necessários a seu meshek.

Ante a urgência, pedimos enviá-la o mais breve possivel.

Dividasnacional. [u
n

Lembramos aos chaverim da anhagá hartzit que muito  zostariamos

a 4 . 4 3

. de ser informados acerca do. titulo marginado. As dividas, tornadas na-

cionais, levara”á planifição de campanhas sob o contrôle de uma Caixa

Central. As únicas informações que recebemos, são verbais e inlicam que

a Caixa ostá em movimento, sem a maskirut do Snif Rio ser informada da

prioridade como -s dívidas do Snifim vêm sendo situadas.

atividades do mês de julho: Necessitamos conhecer os planos da Anhazá

a respeito do mês em evigrafe, para planejar-mos as atividades do Snifz

abrangendo todo o nês-de julho.

vem mais O que tratar, despedimogsnos

Chalutzmeanananas

RUA JOAQUIM PALHARES, 995 * CAIXA Lo 385 BRASIL
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SNIF RIO DE JANEIRO
  4 $

Rio, 20 de novembro de 1952

Caro-chaver Nuchen.

Shaloms

A- finalidade desta, é levar 'ao seu. conhecimento, a situação do

- -garim: Rios 4 3 e fado

| Naquela reunião: em que você esteve presente, a situação apre-

sentava um er indeciso, Eem virtude da existencia de problemas

familiares pendentes da vota do Bariach,
Agora, a situacao mélhorou muito, porque existe a perspedtiva

para solugao de problemas famildares,NeH: o que véio dar mai or de

cisão e éonsistencia aos chaverim tocados por esses problemas,

Tato refletiu-se' de forma saudavel sobre o conjunto, de manei.

ra que *'hoje o garin se apresenta, espiritualmente falando, «em ; /

muito boas condições, Mu
Quanto ao demais, constitui-sera calxa do garin, em separado. do

Snituf, embora seja: ficticia.US chaverim; que compoem o. garin per-

maneçem em suas respectivas: EvutgoL,, veiido ja o: gerin reslizdo uma

reunião, na qual foi levantado a discussao'do"movimento kibutzia=

no. como realidade historica,“desenvolvida pelo Jímico, Houve per=

guntes e siscutsio..', Olque animou, a reunião. Sejadito, que Seu cas

'Tacter 101 567680 e os chavefim se imteressarem + E
Quabto-a profissitonaligação, está-se: no Seguinte:

rereza---tara“um curso dé enxertia e floricultura, no mew

“ide dezembro, no togal de 8 aulas.

.- 27 2מםש mAfara um cursode 60078.8 0097028, תא 8880018 Sin-

ger, em cerca de 30 aulas,

Elias--—— prestes a tirar carteira de motorista,

Jorge----mecanico-fundição
Trma=====devera fazer um curssi de dietédbica, sugeito a con-

firmação, ainda à
Fernando-tem:2 snos de. mecanita no ORTA"

Yilinski=nogo0es de manejo de maquinas de nagaria; deseja ו

: fazer sandlaria. 0 :

Letner--- a determinar.: A

Saude--— Todos-ós chaverim estao se submebendo-a exames medicoss

dos quais jao fizeram os: seguintes:

Elijas--sob“ tratamento especial, tem aumentado de peso, quando

observa a prescrição

Treza--- igualmente sob vbeservação porem em muito menor: in-

tensidade,

Irma Creio que tudo esta bem

Lerner Necessidade de tratamento intensivo AM

Jorge----Tudo bem
É

 

Fernando- submeteu-se 319 das 4 intervencoes que: devera”

) 7 fazer, Nenhuma 06288 .6 de carater. perigoso

OS amei: chaverim deverão submeter-se ão exame medico,

“tratamento. dentario--Todos jos chaverimque dele necessitam não.
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SNIF RIO DE JANEIRO

y . N
o estao fazendo» a E:

Ivrit---O0s chaverim o. estao encarando. coma seriedade que ele A

merece e os chaverim estao estudando.

De resto, as perspectivas sao “cada vez melhores,, com 9 7

se apresentando com muita seriedade e respeito dentro do Snll..

Asuradando breve resposta, sobre o garin nos demais snitim 6
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sobre. a hachara, despedimo-nos com um forte
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