
 

+

2 A.

a sociYjunho de 1955,

À
Hamhagá Artztt

JasPaulo

Presados chaverim,shalom,

. Mirvés da presentefazemos levar ao seu conhecimento nossa desisño,qua nto
a kiita o alia para Israsi,das familias seguintes; % ,

Trebiteh .A dita familia,paes da Suzana a Chupa dirigiu na ao meshokatravo s
de teus filhos com o pedido de alia no mês do outubro - en conjunto con o 6º
Garin.Aposar das grandes dificuldades, cusr de moradia,quer mishkita,resolvou
a mazkirut acoltar tal pedido. 0

Resta agora tratar da alia propriamente dita: 1º -informeu o Etrog que o
regulamento de Vaad Lemaan Hahachsharót prevé casos como0

sabtr=ue paden vocês iratar dipotanento da aliá 6 do paganento da respectiva
passagem, 2º - Casc Isso não peder ser foito,podimos que,tratem dessa altas >

como das anteriores (pacsdo Lerner, ate. mas ón tenpo (isso ó,dosda jusDa nosas
partesassinaremos aqui » carta de Fiança que a Sochnut exigo.

Blau - Vordehai Chaychik,propos nos a dita familia ¡ste $,8ua altá,que apresenta

carateristicos favoravois,(jovens,filhos menores,otc. Resolveu a laskirut aceitar

adita proposta dando direito ao Nordechas e Heshka de resolver eu última | n8-

tancia,apos tiraron informações de ordem Fisica e clinicasDevem preencher Sheston

de alia de Mevimento,

= - Que ha con a alia destas familias? As formalidades com a

Ubificada ja foram resolvidas?
«Pedimos que em conjunto com o movimento traten do

dito problema e faças 0 Misrad Alia assinar as declarações do pedido do atiá

dos pais, cuja lista ja enviamos o que sao 3 Trelbitch, Samusi Steinbaua, Shlos

mo Guralkas, Eva Alzarik, Pinchas Cohen ( Niteroi), Bela Foingelernts

0 dito atestado É para conseguirmos emprestino para construir *shikun"

imoradias).

Maskirut - = 1586118 Clalit realisada no dia 12 de Maio de 1955

foi eloita a nova maskirut do meshek para o periodo entrante, assim constituida:

Hasktr > Ahrom Thalenborg;  Guizbar - israel Stelnbaun ; Morckez hamoshok :

Dov Rozonhak; Chavero! hamaskirut -  BanfaminçReichor, Eli Arganan, Efraim
1

Barisgh, losef Etrogs

Sem mals para 6 nonento,esperando vossa breve resposta,acalten nossas

cordiais saudações chalutzianas,

Alet Vohagshom

Maskir - Aron Thalenborgs  


