
ME
SA
N” 
 

À maskirut dos sifim

 

Sao Paulo, 25.7.56

S.Paulo, Rio, Curitiba o Xibutz Hachshará

 

Prezados chaverim: = y 4 E

Assunto: Preparo viagem a Hoatad

Vimos por meio desta coloesr nos chaverim ao,
par da vingem e ao mesmo tempo indicar-lhes o preparo tecnico quo dovera

- haver.

A vingem se dará de São Paulo, pela Estrada
de Ferro Soroenbana, no dia 30 de julho, pelo trem das 17,10 hs. 0 rosh

e o guisbgr da viagom será o chaver Nhuch. 4 Hanhag” arteit rosovem que

financinra o maximo do 30 passagens, assim distribuidas:
são Paulo - 8 =
Rio - 6 (seis
Curitiba  - 4 (guntro)
Eibutz - 3 is)
Regifo > 1 -
Biiorizonto - 1 (um
innhaga - 1 Ásoto)

30

So eventualmente o snif Biorizonte nãodispor
da passagem yn mestia ficara a disposição do snif Rio e 3e o mesmo nso a

usar ficara para o snif SPmulo. Se por Reaso algum snif pretender enviar

mais um chaver, devera enviar um telegrama a Hanhaga e a mesma decidira se

concedera ou nºo (dopendondo da quantidade de pedidos que houver).
Chaverim que n mashirut aprovar que participem

desdo que pnguom a passagem, entao 08 gastos correrao por conta do chavor.

O prego da pagaagers e de 600,00 e » chaver devera cmlmmer financiartodos os

sous gastos, sendo que o mesmo participara da kupa e demais condições para

todos os membros de delegagao. .
Haverá uma kupa meshutefot de todos os chavorim

sob a contralização do guisbar. Todo o dinheiro de todos os chaverim devera

sor concentrado nas mãos do mesmo antos do ombarque no trem om Sínulo. Para

todos os chaverim havera regime de kupa desde o embarque em SPaulo ate ₪

rogresso em SPaulo. 0
Os chaverim deverão trazer comida para os quatro |

dias de viagem na ida 0 08 quatro dias na volta. Este assunto e muito sório.

A Hanhagá não pode gastar ua niquel em comida na viagem. À comida toda será

coletivizada e quanto menos ou mais os chaverim trouxerem assim $e comerá na

viagom. Us chhverim dovorao trazor o maximo possivel para que não oxistam

problemas. 4 responsabilidado total sobre a alimentagao dos chayeris ma

visgem corre por conta dos masmon. Os shitufim dos snifim doverao resolver

ostog assuntog com sous mogimbrosassim como dar algum dinhoiro para cada ch
continua



 

 

continunção

ver, xssúm para o mesmo poder contribuir para a kupí. Queremos doizar bem
claro que quanto miis comida e dinheiro os chnverim trouxorem, melhor vinja-
remos, pois frizamos, a Hanhagá no dispoe de fundo algum afora o pagamento
das passagens. Anexo enviemos a lista 666

DS à Hsmhags rosolvem tambem que todas ns passagens de
aviso que os snifim conseguirem deverao ser colocadas a disposicao da mesma,
assim como os snifim deverno propor quem devora usa-las (do sie. 11080 que
o snif nao preciso devera so interossar em conseguir alguma ou algumas, pois
esta havendo umf grande problema em relação a participação de alguns ehaverim
na Xontza, pola existencia de problemas,
> Telegrsferam-nos do Borto Alegre pars NEXÍRIHES que
os chaverim tragam cobertores 6 travósseiros. queremos lembrar que no mesa

de ngosto o frio em Pilegre € intenso e os chaverim nao deverao trager so um

cobertor, mas o maximo possivel. ¿visaram-nos que os chaverám que possuém

chslilim que os levem tambem. ¿conselhsmos os chaverim a levarem bastante

roupa quento. 2 Í
2 E Os 2havorim que visjarao de SPaulo, devorao estar

aqui no maximo ate o dia 30 ao meio dia. 4 concentraçao sera no snif a עוגה
Ribeiro de Lima, 340.

Sem mais do momento, despedimo-nos com nosso

chalutsiano

álei Vengshem

 

"Mueok - pola Hanhaga

 


