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SÃO PAULO - BRASIL.” *

São Psulo, 1 de Junho de 1955.»

VAADAT HATNUÍ.
Israel,

Prezados: Chaverims Como ja escrevemgs ha dias, estamos el&
borando completo estudo sobre a alia de diversas famílias,
pais e outras pessoas adultas. Os chaverim estao cientes
do grande grupo alia de Outubro, 30000 que ja de algum tem
po, diversos pais tinham intencao de se ligar ao garins
4%

,

-

2

>

Cremos que Chaitehik e Mosca

ja devem

ter escrito: que últimamente, mais diversas familias tem ma
nifestado a mesme intengao. Fato.e que isto tem sucedido
em grande número, parte motivado pela alia do garin, parte
«pelo trabalho de Aliat-Hanoar, parte cireunstancialmente.
Assim estamos atualmente com cerca” 8
Cremos que os chaverim podem 1situação.
nesta
5 pessoas
6
mediatamente perceber a seriedade e grandeza do problema
enorme importancia. que ha'na recepção, 8 mais. rapida possivel, de orientação vossa para a boa soluçao de tudo.
Para facilidade de estudo, vamos dividir
,
;
o problema em tres blocos:
1)

.

ou no

fas
4
Pais. ou familias que tem parentes em Bror-Chail,.

62-Garin.

Familia Eizerik - ( Pórto Alegre) -

pessoas- 86% Eva)

39 anos.- Filhas ( Raguel)- 17 anos; Filha( Beatriz)- 1h

amos; filha( Tgia )- 6 anos.

a

5

,

Esta familia ja aprovada por vocês; fará, sua alia em Ou,
tubro. A Raquel está em Hachshara, e a Beatriz se ligara
a 118% Hanoar.

Familia Gurvicas.-( Pórto Alegre)- 8 pessoas- pai(Sloma)
52 anos; ₪866 60806 (- 5h anos; filha( Ester) 26 anos;

filha( Feiga)-23 anos; filhal Clara)-18 anos; filhal Msria)- 15 anos; filha(l Rosa)-13 anos; fitho( Marcos) 12
.
/
4
de
anos.

Esta familia já aprovada por voces, Tara-sua alia em Ou
tubro. As tres filhas- Ester, Feiga e Clara; ja estão em

Hachshara,

9chud

sendo: a Maria

Fanoar

e a Rosa,

da Aliat-Hanoar.

( ontinua:
Hachalutzi

).

5

Ref .-EVH=

114.

A
VAADAT HATNUÁ,
Israel.

Prezados Chaverim:-

Como já escrevemos nã dias, estamos el&

borando completo estudo sobre a alia de diversas
pais e outras pessoas adultas. Os chaverim estao
do grande grupo aliáa de Outubro, sendo que ja de
po, diversos pais tinham 0 de se ligar ao
,.

Cremos que

haitchik e Mosca

familias,
cientes
algum tem
garins.

ja devem

ter escrito que últimamente, mais diversas familias tem ma
nifestado a mesma intenção. Fato é que isto tem sucedido
em grande número, parte motivado pela alia do garin, parte

pelo trabalho de Aliát-Hanoar, parte circunstancialmente.
Assim estamos atualmente com cerca

de

15 pessoas nesta situação. Cremos que os chaverim podem i-

mediatamente perceber a

seriedade e grandeza do problema e

enorme importancia que ha na recepçao, a mais rapida possivel, de orientaçao vossa para a boa soluçao de tudos,

»-

Para facilidade de estudo, vamos dividir

o problema em tres blocost

1) Pais ou famílias que tem parentes em Bror-Chail,

ou no

6% Garin.

Familia Eizerik - ( Pórto Alegre) - l pessoas- mãe( Eva)
39 anos.- Filhas

(  אי של71 anos; Filha( Beatriz)- 1h

anos; filha( Teia )-

anos.

É

-

a

Esta familia ja aprovada por vocgs, fara sua alia em Ou,
tubro. A Raquel esta em Hachshara, e a Beatriz se ligara
a Aliat Hanoar.

Familia Gurvicas.-( Pórto Alegre)-= 8 pessoas- pai(Sloma)
52 anos; mae( Chane )- 5) anos; filhal Ester) 2h anos;
filha( Feiga)-23 anos; filha( Clara)-18 anos; filha( Maria)- 15 anos; filha( Rosa)-13 anos; fitho( Marcos) 12
anos.
Esta familia já aprovada por vocês, fará sua ajiá em Ou

tubro. As tres filhas- Ester, Veiga e Clara, já estão em

Hachshara, sendo à Maria e a Rosa, da Aliat-Hanoar.
( continua ).

2

2
reniliaLrobitehs- ( São Paulo )- l

anos; mae,

anos; filho-Robertol

pessoas- Pai:£ mais ou menos

1l anos ); filho ( sete anos).

Tem duas filhas- Suzana e Clara, ja em Eretz, em Bror-Chai].

Querem fazer aliá em Outubro, sgndo que o Roberto se ligara ao gru

po da JEAN Hanhar, estando porem sua ligação dependente da alia
os pais.

Sra. Regina Grusco.-( São Paulo )- Tem cêrca de 15 anos; Dois fi-

lhos

saac e Clarisse) são chaverim da Hachshará, sendo que 8

,

filha ( Raquel) com 17 anos e D.Regina, encontram-se na Hachsharê
pois, e intenção sua fazer alia em Outubro, com os filhos, alem
do fato dg não desejar e ter onde ficar em Sáo Paulo. Está clgro
qu a alia dos filhos estã dependendo da possibilidade da alia

a mãe,

>

é

25 anos

Sra. Hendel.- ( Rio)- cerca de 15 anos; l pessoas- mae,filho, e

duas filhas, ( Miriam e Beatriz ). As duas filhas são chaverot do

movimento, devendo entrar em Agosto em Hachshagra. A máe depende
dos filhos, sendo que mujto proyavelmente tera de passar uma partg do tempo de espera ate a alia das filhas, na Hachshara, Ela fa

ra aliã com as duas. O filho( Marcos)- não &do movimento, existin
do porem muitas possibilidades que se ligue,a Hachshara, quando 0
resto da familia la estiver. Sua alia devera ser em Marco.

Familia Meiller.- ( Pórto Alegre)- 12 pessoas- Pai ( 15 anos);

mae( 7 anos ); filho( Julio- 25 anos); filho( Zacarias- 23 anos);

filho( 22 anos ); filha( 19 anos); filho( 18 anos); filha( Eva-17
a  ול11 anos ); filho( 8 anos ); filho( 6 anos ); filha
anos ).

A familia Meiler, está pretendendo fazer aliá não estando ainda
definida a gata. O Zacarias e chaver da Hachshara, o Julio esta
na Hachsharã como oreiach, devendo passar a chaver, mui proximamente. A Eva, esta em cogitacao de se ligar a um grupo mais ve-

lho( caso o formarmos ) da Aljat Hangar. A filhg de 19 anos- pode
e pretende entrar na Hachshara em Agosto, A alia dos chaverim Zacarias, Julio, Eva e filha de 19 anos, nao dependem da alia
dos

pais, enquanto que os dois filhos ( de 22 e 18

anos) ,sô poderão

entrar em Hachshara, na data que os pais fizerem alia com os filhos

menores, pois eles sustentam a familia,

2

Pedimos vossa opinião sobre a alia da familia, be como sobre a
possivel data de alia dos pais e filhos menores, a saber:- Outu-

bro ou Março. tim

Obs.- nada sabemos sobre a aliá da Sra, Bela Fainguelernt, casal

Steimbaum, ou familia Cohen de Niteroi( aludidos em carta enviada

por vos a Chaitchik ), Estamos em contato com o casal Juven, Pre-

tendem ir com certeza antes do fim do ano, talvez com o garin,
Em todo caso, o garin levara parte ou toda sua bagagem. Sua aliá

indépende do movimento. Dentro em breve, escreveremos sobre a aliá
da a Aizemberg, que tambem teremos que resolver.( pais do
Saul ).
2)- Família jovem que quer fazer aliá e familias ligadas à AliatNoar.
Família Blau.- ( Chaitehik já escreveu à respeito)- | pessoas;

(“Sao Paulo )-Gert( 30 anos); Ana( 30 anos)- menino( |! anos),
2
menina-( 1 ano g meio ),
Querem fazer alia imediatamente. Junto com eles quer ir uma moça,

Miriam Weissfuss ( 28 anos) muito amiga do casal e parente meio

afastado, tambem quer se radicar em Eretz, em Bror-Chail com o
asal Blau.
,

Ê parecer dos chaverim( Chaitchik- que conhece Gert e Ana, e João
que conhece os dois e a Miriam ) - que devemos apoiar completa-

mente sua alia para Bror-Chail. A alía do gasa] Blau, náo depen
de da Miriam( vice-versa nao e uerto ), porém somente vemos van-

tagem no fajo destas cinco pessoas( tres adultos e duas crianças)

fazerem alia juntos.

( continua ),

Goldstein
mania lia Goldstein,-(
Rio )- 6
.
Mae

RAT
pessoas. Pai( Israel- 51 anos );
anos ); filha ( Clara- 15 anos ); 1% ( Ioshpa-

Sabina - 36

13 anos e meio); filha ( Tova - 10 anos); filho(Abráo (
As duas meninas, Clara e loshpa, são candidatas

anos).

Aliat Hanoar, se,

do que a aliã da familia gstá ligada à elas, isto &, os pais somente.
começaram a pensar

em aliã, quando surgiu a proposta

da alia das fi-

lhas. O Mosca está trabalhando com as meninas, porem por enquanto, a
alia das duas, e completamente dependente da aliá da familia,
Não temos opinião a respeito, se devem ou não ir, a familia a BrorChail, sendo que estamos escrevendo em carater consultivo.
Familia Ratzkovsky.-( P.Alegre )- 5 pessoas. Pai( Roberto- 15 anos);

mae

Luiza-

anos

); filho ( Jacob- 15 1/2 anos ); filho ( Daniel-

11 anos); avo( Fani-65 anos, mãe do Roberto ). São agricultores de,

profissao, morando atualmente na cidade, sendo que querem fazer alia

para qualquer Kibutz, motivade inclusive por problemas financeiros,

Nao temos opinião, sendo esta pergunta de carater consultivo. O filho
Jacob e para Aliat Hanoar, sendo que talvez se consiga sua ida separadamente da familias,

Familia Uster.-( P.Alegre )- 3 pessoas. Mae( O anos, viuva ); filha
Gessy (17 anos ); filho( 11 anos ), A Gessy, tglvez participe no

grupé mais velho de aliat Hanoar. A Sra. Uster é cunhada do chaver
Cherman, membro do Poalei Sion de P.Alegre. Querem fazer alia para
Kibutz. A pergunta e de carater consultivo.

Obs.- Nossa orientação é dos filhos irem à Aliat-Hanoar, independente

mente dos pais. Sobre este grupo de familias, temos opiniao somente
sobre o casal Blau e a Miriam. Os casos restantes sao consultas para
voces, pois o problema surgiu atrayes da Aliat-Noars. É claro que pode
se cogitar da ida destas familias a outros meshakim do Ichud, sendo
porem necessaria rapida e completa respostas,
3)- Outras familias.-

Familia Missuk.- € S.Paulo )- 6 pessoas. Pai( 55 anos ); Máe( Rosa55 anos ); filho ( Noé- 21 anos ); filho ( Moises- 19 anos ); filho
(Jayme - 15 anos ); filho Miguel ( 13 anos ),

O Jayme e talvez o Miguel, sao para Aliat-Hanoar, sendo que provavel

mente independera da azia dos pais( apesar que o Jayme ajuda no sus-

Pp

tento da casa (. 108- 8 membro do movimento, chaver da Mazkirut do
Snif S.Paulo, candidato ao 78 Garin. Estamos escrevendo desde jay,
mais em carater informativo do que consultivo, pois a situaçao nao
está ainda bem clara, sendo que como os pais dependem de Noe, Miguel
e Jayme, sendo que a alia de dois deles ou talvez os tres, provocara a alia da familias.

Familia Ritvo.- ( S.Paulo ).- li pessoas, Pai( David- 27 anos ); mãe

( Dora- 25 anos ); filho ( 2 anos ); filha (1 ano).

,

Ainda é uma cogitação, não estando certa a sua alia, porem para algo

mais concreto, estamos nos ihfiormando com voces a priori,

Familia Tavajinsky.- ( P. Alegre )- 3 pessoas. Mãe( Luiza- 35 anos);
filho ( O anos ); filho ( 6 anos (.
Querem fazer alia para Eretz.

Familia Elichman.-( Rio )- l pessoas.Pai ( Jonas- ll anos ); mãe, (Si-

ma- 19 anos );fi]ha ( Ema- 10 anos ), filho ) Israel -% anos ).
Querem fazer alia para Eretz.
0BS;t As

duas familias, Missuk e Ritvo, são para vos manter ao par do

que está surgindo, e para mamk sabermos vossa opiniao, enquanto as

familias Elichman e Tavajinsky, querem ir para Eretz, sendo que gese-

jamos saber
do Ichuds,

para que Kibutz, devem ir, Bror-Chail ou outro meshek
( continua (.

Queremos adendar que talvez queira fazer aliá em breve, a familia

Szmoletz ( mãe e dois filhos de 16 e 13 anos ). O chaver Bernardo
Szmoletz,( do Poalei Sion Hitachdut de S.Paulo ) faleceu há pougos

dias, sendo que a Sra, nos procurou sobre o problema de sua alia.
Logo que houver algo mais concreto, escreveremos.

Aquí consta_o levantamento completo desteeproblema no dia de hoje, O que não exclui a hipotese de surgirem mais familias, ou de
alguma das titadas desistir.
Esperamos vossa mais mx urgente resposta.

Queremos esclarecer que sobre as familias Eizerik, Gurvikas, Trebitch, Grusço, Blau( incluindo a Viriam ), vamos escrever a 0.5.0,
e Misrad Alia no Brasil, bem como à Machleket alia, em Eretz.

Logo que tal fizermos, enviarvos-emos copia. Queremos adiantar tambem, que o Misrad alia ou a 0.8.4. não serão de grande utilidade
no problema de shikun, sendo que a parte decisiva será em Bretz.
Em todo o caso, vamos fazer 008,006 8 0.0.0. 6 0 1189786 6802078 para Eretz, nos termos em que vocês pediram em carta ao Chaitchik.

Pedimos que os chaverim além de nos responderem|

os pontos especificos desta, nos deem todas informações, orientações,
etc... para que Chaitchik, em nome do Meshek, possa resolver a base
disto, todos outros eventuais problemas que surgirem de agora em
djante, uma vez que não haverá, tecnicamente falando, o tempo necessario para mais uma carta de ida e volta nesse assunto, além desta,
Sem mais, saudamo-vos cordialmente com nosso chalutziano,
Alei V'agshem !

Joao Drucker-M, Rashi.

O0BS.- A presente carta foi mamridixxemxemmjuntm vista pelos chaverim
Chaitehik e Mosca.

ê

