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S.Paulo, 10 de Dezembro de 1956.

.A ,

Vasdat Hatnuá
Bror.Chail :

Prezados Chaverimi- Shalom! ;

]

1
Estemos lhes esgrevendo sobre a aliá indivádual:

para Bfor- Chail da chavera da chativa do sexto gar in Raquel Shapiro.

: E al devemos lhes uma exnlicaçãos somente nao

escrevemos antes, porque para a proprias chaverg as equsas nao estavam

devidamente claras, ela mesma tinha algumas serias duvidas gôbre sua

alia, 85 181188 6 opunha, etc, ete. Há uma semana mais ou menos», ge ts

forma definitiva a Raquel. sé pronunciou decididamer é para 2 alig € 1

6 devera seguir em 1º,de Janeiro de 1957. 4 historia dessa alia e

um pouco longa e 08 chaverim devem conhecer os detalhes e pormesno=

res», princivalmente pelos parentes dela ai em Bror Chail- Dadinho e

Tzipora que conhecem completament
e o assunto. A Raquel e bachura do

Jonas e ambos ja estao Sepan
Ses, O problema

para ambos esta
i Raquel ja v em alimert ando

esta viagem
2 hã ars noraml de 7 meses»

piano, uma vez que ela

de 1956, Naturd

de alguns êshver im que conhecem bem a

ela fazer alió em conjunto: col um grupo 072006- 0 Seu s

shará, À Raquel mesma, porem crio para si um tal clima para essa

alia que a maioria dos chaverim da H.A. ereem quem o melhor seria

ela ir de uma vez, a
ל velos problemas que disto advem

para 0 proprio Jonas a em Eretz, segundos, atraves de cartasp TES-

soais souvemos. Houve um encontro longo com a Raquel 6 a senhoma sua

mae aqui na H.A. onde expusemos t5do0s 08 problemas, pros e contras»

Ficaram,entao de estudar melhor 'e mesolver: em definitivo no Rio. So-

mente ha alguns dias atras e que soubemos dad 601580 definitiva.

De nosea parte. ela ja tem aprovação abterior.

Em todo caso somente. lamentamos nao 1hes ter escrito antes, uma vez

que, por outro lado, tambem nao sabiamos ao certo do result do final.

Porgm, como existem alguns chaverim al que 00-

nhecem bem 8 Raqueltembem, e todo O problgma em sÍ, pedimos que

nos enviem sua opiniaó, 2 0282 pergeberem nao S6r possível. manda-la

mais por: carta e tiverem opiniao sensivelmente contra , entao que:

nós telegrafem ase im que receber estas, que ainda tentaremos suspen=

der qu viagem e adiala, Vossa opiniao מספ é importante, Caso nao tele-

grafaren entenderemos que concordam, Com um abraço e Alei Vehagshem;

Tchud Hanoar Hachalutzi 


