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Shalom

No dia 5 de julho pepo, realizou-se uma visita oficial à

nóssa hachshará do Vaad Leman Eachshará, comissão especial paraas=

suntos de hachsharôt, da Organização Sionista Unificada do Brasil.

Frente âqueles representantes, e de outras instâncias que

se fizeram representar nesta visita, pudemos mostrar uma hachshará mo

dêlo em todos os aspectos. Constataram oficialmente, a grande evolu-

ção sofrida pela hachshará nos últimos mêses.
Os dois grandes aviários, já abrigando 3.200 aves, e qua

se terminados, foi sem dúvida, pela transformação que deu à um grande

terreno, antes não usado, e pela importância do empreendimento, o que

mais chamou a atenção. Consideraram mesmo, assim aparelhada, a nossa

hachshará como a melhor hachsharéá na América do Sul. Alguns técnicos

em avácultura que nos visitaram dias anteriores, consideraram os dois

aviários como os mais bem montados e modemos da região.

O sentimento de orguiho de toda a tnuá, e particularmente

dos atuais integrantes da hachshará, foram megrlados na ocasião, com

sentimentos renovados de agradecimento a vosso. pessóa, que nos possi=

vilitou esta atual transformação.
Junto a esta, remetemos algumas fotografias, onde poderá

perceber, se bem que relativamente, a beleza do conjunto formado por

estes 2 aviários.

Conforme nossa comunicação telefônica, fomos obrigados

a adiar nossa comemoração do 109 Aniversário da Hachshará, quando fa-
riamos realizar também a inauguração oficial destes 2 aviários e de

outras melhorias na bachsharê .
A nova data marcada, foi dia 24 de agôsto pef.
Esperamos que nesta data, possamos contar com vossa pre-

sença como convidado de honra, e manifestar=vos públicamente nossos

sentimentos.
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Dia 15 de julho próximo, deverão estar em Belo Horizonte, um
grupo de 13 chaverim de nossa hachshará, que estarão fazendo uma vi=
sita aos nossos snifim afim de comemorarem conjuntamente o 10% Ani=
versário de nossa hachshará, e saída pars» construção do 2º Kilutz
Brasileiro, Erez. - No Rio de Janeiro esta festa será realizada no
dia 14 de julho, =egunty seguindo depois os chaverim para Eelo Horis
zonte, Salvador e Recife,

Nesta ocasião, estes integrantes da hachshará, gostariam de
vos poder conhecer pessoalmente, e vos transmitir também seus senti=
mentos, assim como um relatório do que está sendo feito na hachshará.

Sentindo muito, não poder tem=yos encontrado em S.Paulo, mas
na esperança de em breve podermos fezê-lo, despedimo-nes com os mais
sinceros votos de um feliz regresso à vossa estimada família, e as
mais rospeitosas saudações.

 

Pe/Hanhagã Avtgit doIchud Hanoar
Hachalutzi

I]chud Hanoar Hachalutzi  


