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São Paulo, 3 de Dezembro de 1955

A
Maskirut do Snif 6.1.
a/e do Maskir do snif

Prezados chaverims-

»

Chamamos a especial atenção dos responsaveis pela
entrada da Vanguarda do Garin em 912.55 s queos chaverim componentes
domesmo (Henrique, Fany e Sunia = do ultimo nao reçebemos comunicação
ate agora), deverao ingressar com todos os exames medicos absolutamente
te em ordem, documentos6

- , -

Tal decisao ja foi comunicada a magkirut do snif =
em cartas anteriores,, isto independente da participaçao do represen -
tante do snif no Plenario úe Chaluiziute

.

haverim que «a Hachshara organizou um
abalho para os chaverim a in=

gressar,, aíc im do 7º garin sao os do Snif Sao
Paulo, nao s : o ser por motivos de saude demons-
tredos pelos exames medicos nao possam os mesmos entrar na data combi=
nadue
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2 Soubemos que todos ostchaverim estao com as coisas
תהס 000016088 Alguns por problemas de ordem financeira, cuja soluçao

devera sgr dsda pela Kupa do Garin e q possivel atrazo na entrada em
Hachshara doHeprique por trabalhos do ghituf sem que houvesse a mini-
ma comunicaçao a comissao de 3 da Hanaga Artzit, que por sua vez e a
unica que mantem contagto com o Xilm tz Hachghara afim de cientifica=lo
gobre eventuais alteraçoes decorridas com chaverime

> »

1 lhes cominicar que e absolutamente
pois por toda conjuntura de Cha
o ultimo que devera sofrer indeari
queremós frizar mm que de uma
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incojitavel o atrazo degte
lutzivt nos dias de hoje este
trimento de outros setores. Cone
forma ou de outra os respons magxirut ; deverag tomar
todas as providencias afim oluçoes para a substituiçao no tra
balho do,Harique ( sua data de entrada foi mapcada no, dia 25-]0-B5) e =
exançs medicos de todós os demais chaverim e proxima 6º feira pela
manha

   

   
         
   

  

  
 


