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São Paulo, Y de abril do 1959

dos :

Snifim S«PauloyRio

e Salvador

Prozados “haverimt=

Por intermédio desta queremos lembrar aos chaverim da
partida do nosso grupo aliã, o primoiro para o Kitutz Eres, cem &
navio Prevendo nos dias 27 de Santos, 20 de Ria de Janoiros no día
30 da cidade de Salvador. 2

Pedimos aos respectivos mifim que terao a oportunidado
geográfica do estarem nos portos na saída desto grupod aliá, para ro.
servarem êstes dias como uma paulé do snifq despodida nos pêrtos; eu
soja, uma atividado total de todos os chaverim do sáifim ôstarem prosen=
tos na despedida dos chaverim. :
2 Esta peulá tem um valor cducativo interno, ums demonstram
980 ao isluv prosente uma real despedida dos chavorim do movimentos

Como valer oducativo interno, a impressao deixada por
uma despedida de chalutuim no pórto 6 muito positiva o que atingo senti»
mentalmente os chaverims

Naturatomte haverá uma grando quantidndo do ishuv pros
sento no dia do embarque( em Salvador $ preciso oenvidar-se o ishuy e
instâncias), e uma bôa demenstração nossa tom mais valor do que uma bêa
representação artístivas

Og chaverim cempenontos desto garin, num total de 23 cha»
vorin e 6 país o uma bachurá em aliat noar, merecen plena-ente nosso ₪=
poio o uma despodida calorosa,

Nestas: conformid,des, queremos dar algumasidéias ass
chavorims y
a)Tragor e maior niínoro possível de cha: Elm,Mendo inclusivo uma peul?

fundamental para o O Iholusive Parg o môse '
b)os chaverim podem vir com o tilboshot da tnuá eu em azul e brancos
cjântes do embarque procurarem fagor 01208 0 "הפס
d JImprovisar um mifesd, tambén cem un levantamento de doguel simboliza»
do( não cantar hinos)
ejia hora da saída os chavorim podem propprar alguma faixa que abrem
em despodida.
£)Alguma dospodida simbélica com alguma música dospedida(ensalada) é cat
o balancear do lenços brancos

Sabemos que,meninadadá enifim quee forão uma tradicimal
despedida, mas a expo: demenstra de “bom proparada exf sor
uma atividado mito positiva o de ה mn -

Som maia, dospedimo-nos cem o nosso chalutzieno

Alei V'ioagahem | |

ICHUD HABONIM(DROR)UM MM
A 


