
São Paulo, 22 de setembro de

A
Maskirut de bror Chail

phalom xav

xecebi hoje a carta
em todos os sentidos.:

- Quanto ao tiugo, ele
ele desistiu de ficar por equi
nosúltimos meses de gravidez
e ñáo poderá esperar emprego

 

1967, A na 0

do Jimico e francamente ela me decepcionou

agos ler a carta no que se refere 2 ele,

juntamente com a Cecilia. rois ela esta

e ñáap pode ficar dependente dos pais dele,

na escola até o mês de março, bem como de

favores do ichud Habonim e da sochnut.
rortanto ele voltará e gostaria que os chaverim progcurassem

outro candidato para me ajudar no trabalhos.

288118 4טע6א- 6 outros que estou em contacto com éles:A resposta

foi que fão há vagas e não há
Lerner e a familia silinsky nã
pois eles são muito bons e as

su gostaria de saber se se dev

por se fechar, ou devemos dize
tempo vai abrir”óú eu devo ime

Gosteria de saber urgentemente qual é a mediniut de Bror Chail

em relação a alig. um minha op
kibutz Bror Chail responsavel

os israelim não se preucupam 6

com algumas centenas de almas.
ou casais até 4U anos com fil
be eu estou errado gostaria qu

todo olé para algum outro mes

suene minha gente eu não sei se ae

o estão interessado neles o que eu não acr:e o:

informações a respeito deles são ótimas.

e parar de fazer proselitismo para Bror Chail

r que por hora não há vagas e dentro de certo

diatamente podar todos os casos

inião modesta é a seguinte:tu creio ser o 7

pela continuagao do sionismo no Brasil pois +

pr isto. Bror Chail deve ser um grande meghek

Na sua maiorãa deverá jovens acima de 20 anos

hos, sem serem mikrim socialim.

e os chaverim me autorizassem de começar & mandar

hek. € quel seria?

Quanto a vinda do Jimico para margo- O mapai esta fazendo um crime

com o ishuv brasileiro de náo mandar alguem de shel:ach para a miglagá já de

há muito tempo e este erro es

um mortos.
v trabalho que estão

A unica proposta viavel é só

wachleket Hanoar vehachalutz e

rinzlmente veio uma

ta refletindo no ishuv e até março é reçuissitar

propondo alia e miflagá não dá certo.

trobalhar no mapai, ou ajundar 8 guizbarut 8

não aliá de nenhum geito.

telegrma autorizando o grupo de universitarios

por 3 meses em igrael. Creio ¡qee o telegrama a Golda meir deve ter dado

ra
resultodo. Gostaria que Bror-

que quando eles voltarem virem
rranja-se um mekasher para esta gente, para

ser ativistas na coletividade ou quando termi-

narem og seus estudos irem para Bror Chail( se ate não abrir as portas para

olim brasieliros)

Éstou agumrdando 8 resposta de pedido de alid de Helg£io Cudek

e se foi descutido o nome 66 0

Aguardando receber

mabag, e as vezes um relatori

longe de voces-

ror hoje é só

larisse Cushnir Bujnik com os dois filhos.

captas contando como esta o meshek, receber

o da 888618 klalit para a gente não se sentir t3d

NE (Uan)
Abracos

ibaias Glebocki


