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Prezados Chaverim :

' Estamos lhes escrevendo sobre alguns problemas

para os quais pedimos pronta resposta dos chaverim é

a) MESHEK

ALIÁ 2 segundo orientações da III Mostzá Artzit e pegui-

preparar matorial complesha do 7" garin, devora a Hanhaga Artzit
to relativo ao plano dé meshek alia para a chativa do 7º garin, em.
diante, Êsse plano naturalmente, compeeendera roupas, moveis e 50=

|

dos os utensilios necossarios pare a alía. Por terem suggido algu»

mas discussões referontes a forma de como se deve fazor, ou soja,

se podem os chaverim comprar movêás aqui ou em Eretz, ou ainda, se
devemos ou não. adotar o criterio de coletivizar todo o meshek, afim de evitar problemas chevratiim, motivados pelas possibilidades

deonomicas de uns e doytros nao «-—fazendo com que os primeiros pos
sam levar sou meshek, &s vozes de luxo, trazendo diferenças sendo
basicas ou de principios, mas sempre criaúdo problemas. Queremos
pois, uma longa carta de vocos afim de nos ajudarem neste problema

b)

IÁ

ACOMPANHANTES :

poderemos orientar a tnua no trabalho

as e adompanhabbos para Bror Chail. Cremos todavia faltafam
de
rem ainda alguns pormenores serios que nos esclarecam, qual o ele“¿mento humano realmente que Bror Chaik esta pretendendo. Explicamos:
sem a minima duvida de antemao sabemos,e conhecemos que sempre o me1hor devera ser trabalhado, Sucede porem que na presente epoca nem

todas as familias como por ex. ( Blau ), supomos ser um bom exemplo,
se dispoem para alia e sim maiores numeros de casos ( Ritvo )
Queremos definitivamente esclarecer este problema. Familias como _Daviá e Dora Ritvo 880 casos que momumente aparegem o como Básu sao muito raras. Por ex. q caso da Clara Leibruder
8 uma moça que rsuponhames estar em condiçoes de fazer alia p/Bror
02811. 2681808 que urgentemente nos enviem os dados exatos e fontes
86 informações do porque ela.nao preenche os requesitos necessarios.
completamente
Ana Goldemberg, devera em breve tambem fazer alia,
impossivel a moça fazer alia sem ter um lugar fixo em Eretz onde se
radicar, pois de outra maneira a Machleket Alia nao paga passagem.
Porisso, cai por terra a sugestao de que ela visge para Eretz e ali

peça ingresso para Bror Chail. Ela não tem possibilidades de viajar

como turistaremos pois concretamente saber o que fazemos. Escre-

vam urgentes

pinglmente voltamos a insistir que nos enviem, com a

maxima urgencia, todos os informes referentes ao Ulpan e planos do

meshek nesse setor, propaganda, etc.

Som mais, aguardamos uma rapi-

da resposta 58 pedidos, e despedimo-nos com um cordial

ALEI VEHAGSHEM
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