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Prezados chaverim,

  2 Tivenios ocasião de apreciar, na última reunião e
Farhaga, a sua carta de 29/5/1956 pondo-nos a psr dos problemas
surgidos cem a Allah de Cruve de 9 de Abril.

Lamentamos profundamente o aborrecimento e as חס
piicações que ésse grupo trouxe consigo. Podemos compreender o
repercussão que o grupo deve tor catisado e os tmensos prejuizos
qua troyxe, Contudo, os motivos que nos levaram a efetuar una alievi
assim, e de nosso: comum conhecimento 5 8 א "780 ecarreta

ria problemas gravissiros.
Rerena, Porem, nos deter em slguns pontos

RoniaValValssvol- Viajou por conta propria.: Paason 2 meze
shsra, naonãotendo os chaverim la presentes chamado a atença
qualquer fato que nos levasse a recomendar a chavera que n
se ao Kibutz.

s na hach
o. para
ao fos-

  

  

 

  

 

Rache?Lichtenstein? 001"68 durante 6 meses pelo cha-
ver E 6 2605 סוג 45556 .todas as explicaçoss pessiveis sobre

Kibutz, Bretas etc, ». Segundo explicaçoes do Chait :, nao tem
nenfiuma logica 4602666900 que Rd Moss Es pe normal 6
sua ida para Zretz significaria par
vida, qua sempre passou no maio de 6

Família Ritvo- Eses assánto nio estares sntendendo ben, Segun=
do explicações dos chaverim Neustat.e Chaitchix, trata-se de ume
familia que 86018 256 60108 por qualquer kibutz.em Epetz. A ver;

865 6 que familias que sairão daqui para Bror Chai? não serão m.-
va diferentes destas, pois os chaverim conhecer suficientemente o
galut Brasil, para lmaginarem quais são as familias jovens que de-
sejam se atrigir ao Kibutz. Os Blau sao uma excessso,. Se os. chave-

rim crêm não estar o meshek em condições, agora, de receber esto
tipe de: Pamiliss, éscrevam-nes que sscim suspenderemos os trêmites
com,praticamente todas com que estamos: em contacto, Tsto restrin-
gira a allan de familias a 1 סוג 2 por sno. De 0

ste recebermos rosposta, suspênderamos tódes es trámitos,
Decidimos, Cesde ja, tornar algumas medidas, afim

de evitán em todo o caso, repotiçao de casos semelhantes, no futn-

ros
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1). 08 candidatos pass arão por rigoroso exame mesdico e psi-

endo 8 med 1005) indicação especial neste sentido,
2) aidsSÃO informaço es as mais completas sôbre a vi
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