
 

Ref.- EVH- 1/3,

S.Paulo, 2 de Junho de 1955.
e

VAADAT HATNUÁ,
Israel,

Prezados Chaverims-

Queremos nesta tratar convosco dos se-
guintes problemas:- , é

a) Chaver Mário Baras-: O chaver é mem
bro do nosso snif Recife, sendo que por problemas familia
res, está fazendo aliá. Sua intenção e em Eretz, entrar,
na Universidade e estudar. A orientação do Movimento, não
foi favorável a aliã do chaver nestes termos, sendo que,
por estarmos diante de uu fato consumado, nada mais podia-
mos fazer...

Assim, propuzemos ao chaver que em Eretz se puzes
se em contacto com Bror-Chajl, e mantivesse ligação per-
manente convosco. O chaver em Recife, foi membro da Mazki-
rut do snif, sendo que, durante certo tempo, cogitamos de
sua ida ao Machon, Um bom elemento, integrado no movimen-
to, dentro das possibilidadesdo snif Recife, e tomando-
se em conta, a pouca disposição que ultimamente manifesta-
va ao movimento. Nao sabemos ainda exatamente a data de
sua viagem, porem, o chaver Fernando do Machondeve sabes.
la. Pedimos que os chaverim se comuniquem com ele, bem co
mo que mantenham contato com 9 Mário,

2 b) Chaverã Clsra Susteris.- Chaver E-
trog podera vos relatar toda a situação, sendoque nesta, ,
-que remos lhes comunicar que aprovamos a alia da chaverá
como membro do 62 Garin. Tal fizemos, por não Hmxcxminsr
-haver outra alternativa, e pelo fato de assim facilitarmos
sua futura ligação com Bror-Chail, Os termos em que foi a-
-provada a alia da chayera, estão claros na carta anexa,
que a Hayhaga dirigiu_a Clara. intenção, não só da Clara,
mas também de sau irmaoy e eventualmente toda familia, fu-
turayente ligarem-se a Bror-Chail. Estamos estrevendo des-
de ja, para por os chaverim ag par, sendo que a familia Sus
teris esta pensando fazer alia em 15/8,

8 c) Madrichim do Machon-Já de algum tem
po, não temos notícias gos chaverim que se encontramfazen
do o curso do Machon. Jã escrevemos a respeito para éles,
sendo que, ate o presente, nao temos resposta. Sendo inten
ção nossax manter um contato bom e,constantg com este gru-
po, diferentemente do contato, alias lamentável, que manti-
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vemos com o curso passado, pão desejamos que este conta-
to seja unilateral ,como foi ate agoras PA

Além disto, se possível, tambem gostariamos
de obter notícias vosgas, sobre qual ocontato mantido en-
tre voces e eles, fator em nossa opinião, importantíssimo,
ETR לוא 5 0É 7serose pot todos os motivos
evidentes e ainda, considerando o fato de haver no grupo,
alguns chaverim mais jovens, tanto em idade, como em perma-
nencia no Movimentos.

à) Aliá ge pais e fomílias.- estamos prepa-
rando um relato complétosobre as familias de pais, que querem
fazer alia com 0 69 Garin, relato este que seguira nos pro-
ximos 3 dias, Sabemos que os chaverim Mosca e Chaitchik ja
escreveram sobre alguns problemas isolados, sendo que, pedi-
mos que respondam urgentemente sobre o casal Blau,

Gostariamos muito de conhecer as novas Mos-
dot do Meshek, e aproveitamos esta para cumpriment-las e de-
sejar-lhes muito exito cm seus trabalhos.

Sem malsg despedimo=»nos cordialmente com
nosso chalutziano,

Alei V'agshem !

 

9080 Drucker.
MeRashi.

 


