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Chaverim Shalom!
Assuntos cha kutziut

 

1 2
—Proficionalizaças- Não temos chaverim em escola

técnica mem chaverim com pensamento de nela emtrar. Enviamos aqui alista

pedida-por vós de chaverim de quarta série:

Alberto Tendrik=---—...— Boné £- Oficinas- Estamos terminandá uma
Jaúro Enk=====2.Boné ofisina de fotógrafia, elaboarada 6
Feigue Master............Boná idealizada pelos solelim. Este sábado
Paulina Xrasrer % entrará em funcionamento sob orientação
Moixe Korenfeld : Boné do chaver Milton Coster. Haverá para is

"Marcos Feierman
Solon Siminovitch Solel

to um concurso de fotografia.

Existe a vessibilidade de ainda sairIsaac Kulkis 2 &José Wolf " este mes um curso de máquinas ex mo
Sara? סמ 0 tores. Não saiu até agora por falta

4 de data,Sergio Goldstein

Não temos até o momento tomado qualquer atitude de orientar estes chaverim
nara escolas técnicas. Não sabemos como fazê-lo, Falemos em dar uma virá
no snif sobre escola técnica , mas até o momento nada fpi feito.,
Nos chugim nada foi discutido ainda.

2- Chug Miktzoi-Não existe . Não existe possibilidade
de fazê-lo,

3- Entradas em Hachará- Queremos pedir aos chaver, em
virtude de terem-se queimado aqui algumas pastas , listas de exame médico
necessários & entrada dos chaverim em hachshará, listas de meshek pam a
hachshará e lista d. meshek para aliá.( Se possível os chaverim nos enviem
isto com presteza).

Além disto pêrk diversas vezes vieram ter á nós pes-
soas idosas , mesmo pais de chaverim que estão em B. Chail, desejosas de
fazerem aliá. Nad sabemos que orientação tomar , sobre por exemplo dados
que deles devemos perguntar. E'bom que & hanagá nos disto informe, para
que possamos organizar uma pasta em bom estado, Outra coisa: que papeis
são necessários para um chaver em aliá, pois quando da aliá do chaver R,
Maron e família ele sempre vinha perguntar umas coisas aí pra nos e não
sabíamos responder.

+

4-Aliat Hanoar- O Cheverque tínhamos em vista pra
aliat noar , gorou. O paí não mais que que faça alia. Nada mais em vista
temos.

 
5- Pinat Gahlutziut -Esperamos que a “anagá nos mando

material para est p ná. Prinasipalmentesobreproficianalizagad se possivel.
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