mo
Sao Paulo, 31.

de; Malo' de 1955,
VISTO

Ao chaver

Henrique Yampolsky.
P. Alegre.
Prezado Chavert-

4

Afora a carta-circular sobre a necessidade

de intensificar o trabalho de Aliat-lanoar no mes de Junho,
queremos tratar de alguns assuntos ja encaminhadoss

Exames médicos: - reafirmamos a necessidade de dar andamento afim de que no prazo fixado - 10 de Junho = possamos

já jX ter tudo em maôs afim Ge darmos início ao preparo de
papeis.
Problema de aliá de fomílias - este é um ponto bastante de

licado e pedimos sua atençao especial. Recebemos cartas de

Bror-Chail, que embora nao sendo a palavra oficial final,
 דלentrever que o meshek nao poderá aceitartodas as
familias que nós propomos,

mesmo que com isso nao consiga-

mos PRA OA jovens, Isto significa que nos devemos fazer to

do o possivel afim de conseguirmos isolar os problemas dos
jovens e dos pais = 0 que em alguns casos & viavel,
Em todo caso, poderemos orientar as outras famílias para os
Meshakim do lchyd Hakvutzot Vehakibutzim,

Torna-sg necessário saber de cada familia se estão dispostas
a que nos nos encaminhemos em tal sentidos,
Afim de dar uma orientação mais concreta, detalharei família
por familia,

FAMÍLIA USTER.- Será dificil ao meshek aceitar. Deve-se esclarecer a família que ainda não recebemos resposta oficial
do meshek,

1) Todos irem à Bror-Chail.

Existem 3 possibilidades:e2) À Ggcy ir este ano e os outros
em epoca a determinar.

FAMÍLIA LULGA TAVAINS,
jovavelmente o meshek

3) Todos irem para um Kibutz do
Lehud Hakibutzim,

,

pao aceitara,

Há que saber se ela está disposta a ir para um Kibutz qual-

quer do Ichud Hakvutzot Vehakibutzim,

€ continua ).

 בf quase certo que o meshek não aprovaré.
a

,

ma conversa que mantivemos com eles; pude perceber que ha gran

des possibilidades de que, por enquanto, sô o Jacob faca alía,
qa sentido deve o chaver pressionar, ,
preciso dizer a familia que no momento & impossivel ao
meshek absorver pais em quantidade e que só com o tempo ,e tendo o filho Jacob aberto o caminho, podezemos aceitar a sua alia,
Se insistirem na alia, poderemos oríentar os pais e am ou
trax criançax para um Kibutz do Ichud, que os aceite,
- Como o assunto 6 novo

ainda não recebemos confirmã-

ção de nossa proposta. Uma coisa já & clara:-que eles não poderão fazer
todos alia em Outubro.
Propomos concretamentes-1) que a Eva Meiller integre o gru
po dos 17 anos,

2) que a sua irmá de 19 angs fa-

2 e ampliação do 68 Garin, entrando possivelmente em Agosto na

6

Tão

3) Em época eportuna trataremos

do resto da família,
9

0 Pedimos que envie urgentemente es
sobre o

trabalho que

via a realizar com os jovens das famílias Meil-

ler, Eman, Katz, Meinfeld, e Saut ( ou Rachovsky ).
A

,ָ

Como o tempo de nosso dispor & pouco, pedimos que nos

a respondam imediatamente,

é

Certos de que o farao, saudamos com B nosso chalutziano,
Alei V'agshem !

Abram Baunvol,

P.S.- pijo o favor de enviar-me urgentemente, a minha cópia da Carta-Cir-

cular de 26/h, que deixei junto com os teus arquivos.

1 N.B.» Anexamos á presente a lista de trabalhos 3 realizar,

Mosca

