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À Vadat Hatnua
Kibutz Bror Chail São Paulo,23 de Maio de 1954

Prezados chaverim

Recebemos agora as atas das duas ultimas reuniões da Vadat Hatmuas e a

carta anexa. Ficamos bastante satisfeitos por ter recebido pronta resposta a

problemas urgentes como estes. Nesta queremos tratar com os chaverim de um dos

oquem não ficta claro.

Pamilia Ritvo: Espantou-nos deveras a resposta dos chaverim que em

caso algum toda a familia deva fazer alia agoraçmas somente 4 ficando a tis e o

filho aqui. Já tentamos explicar que atx pela situação existente a tia( Sfira

Perla)e o menor(Elias Perla-10 anos)tem de fazer Alia agota.Para os chaverim

saberem que náo estamos facilitando escrevemos tambem que ainda iriamos tentar

atraza-los porem que o sucesso nisto não era certo.De fato tentcmos ,eneonirando

oposição total por parte de todos.Como os chaverim sabem não esteve em nossas

mãos a orientação deste problema desde o inieio e a familia sempre recebeu garany

tias que iriam todos juntos.Alem disso ha o fato muito real de que a tia nao tem

meios proprios de sustento.

Assim hoje a situação é a soguinto:0u vão todos ou não vai ninguemo

A segunda altornativa(máo ir minguem)significa a permanencia no Brasil do Blias,
a.» Frida Ritvog e o tio,Salomáo Perla.

Apos a vossa resposta nao sabemos o que fazer,pois esta elaro que a

tia so deva fazer alia alguns meses depois do resto. Queremos tambem resaltar que

ue o menor Eliasx esta incluido no grupo de aliat Hanoar,sendo muito mais convenien

lo que faça alia agora quem mais tarde com sua mãe. En discussões nº Hanhaga,maskiru
dos kibutz,e depois de conversarmos nos e Jose Etrog com a familia achamos novamente

que eles devem fazer alia agora.

Ressaltamos que a tia vai para outro kibutz que não Bror-Chail, por

melhor adaptação de uma chevra difirento a sua personalidade.Caso voces acharem

conveniente (e talvez suceda em todo caso).o tio ira eom a tia a outro meshek.

Podemos outra vez resaaltar de forma muito categorica nossa opinião:
Todos os sois membros da familia devem fazar Alia,

Em todos caso se os chaverim acharem que td todos eles devam ficar no

1 entãorespondam urgentemente por telegrama,
Sem mais por ora nosso cordial e chalutziano
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יצולחהרעונהדוחיא
HANHAGÁ ARTZIT - תיצראהנהנה

CAIXA POBTAL 1601

SÃO PAULO - BRASIL

Incluímos aqui os membros da fgmília Ritvo, sobro os quais j:áseguiu carta especial anexa.
Queremos também avisar os chaverim que segue junto com o garám

um rapaz, Ariel, de 20 anos, que pretende entrar no kiíbutg. Seu status Osituagao sera visto convosco pelos responsáveis do Sº garim quando ai cho-£arom. Ou ele entra qm Bror Chail gomo candidato (como qualquer estranho)ou tulvez convenha fazer hachshar: à com o garim,
Sem mais por ora despedimo=no8 com nosso chalutesiano

Moi V"Agshem

 

João Drucker - Sgan Maskir

058.: Conforme resolução da moatzá, o garim parte dia 14 de Junho,
via liarselhas
Fica adiada a alish do chavor Isaac fuelman, por dever casar-se
em comego de Agosto com uma chavera do 6º garim.
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