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a Refe= ESL= 204 \as 0
E SePaulo, 31 de Outubro de 1955

Ao chaver Ne
Zicio Cimbalistas ” at
Pe Alegr Co y

Prezado Chaver=: A 7 e ,
Astamós lhe escrevendo sobre o pedido de alia

das familias Ve e I/,e casal Marron, sendo que para as duas
primeiras seguiram copias das cartas para a mazkirut do snif,
sendo que a familia Ve ja aprovada p/ Bror-Chail devera ulti-.
mar todos preparativos p/ sua yiagem entre 25 e 30 de Dezem-
bro,q 8 Hachsharas Quanto a femilia Te o caso foi bem mais
complicado, pois segundo o chaver Chaitchik, absolutamente nin
guem prometeu que a mesma faria alia c/ o nosso grupo, pois o
Mosca eserevéu para Bror-Chail = o pedidofoi recusados Toda=
via, levando emconta o fato consumido, não viu a Hanhaga Artzit
outra saida senao tornar a escrever a iror-Chail afim de lhés
por ao par de todo o problema atyal e conseguir um kibutz para
a mesma. Portanto podem voces, ai, dizer que eles farao alia
em janeiro com nosso grupo, com data a ser oportunamente tele 0
graficamente comunicada, e para evitar empecilhos de ultima ho,
ra enviem todos documentos, exames medicos exigidos ( Jony esta
ao par de tudo ) e pedimos que por telegrama, enviem urgentes
mente os seguintes dados=: 2 :

situacao completa da familia
Nome e idade dos filhos.

6 Aproveitamos para cientificar que em s/ultima
reunigo resolveu a Hanhaga Artzit que o Snif P. Alegre somente
devera encaminhar pedidos de alia, não so para Bror=Chail, mas
a qualquer outro kibutz do Ichud, apos uma carta oficial de au-
torizaçao assinada p/ mazkirut da Hanhaga Artzite

  

  
  
  

  

  

  

   

    

  

   

  

    

  

  
  
  

  

  

  

Sem mais, receba um cordial, A
Alei V'agshem d

 

Henrique Sazane

PqS.- Zicio somente em caso de absolutá necessidade € que con
vem enviar a familia Uster em fins de Dezembro p/ Hachsharas
quantomais se conseguir protelar, tanto melhor, pois a Hachsha-
ra esta com uma serie de problemas e c/ 3 famílias, pais de cha
verim, todas atividades centrais se realizarão no Kibutgs

( continua Je   



 

( continuação ).
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» E necessario facilitar ao maximo pois a Hachshahra
esta vivendo dias dificeis nesta epocas :

Quanto a familiat Te o Chattchik escreveu ao Mosca afim
de que ele ageite as coisas quer em Bror-Chai] ou em outro Ki-
butz, pode entretanto adiantar que ela sim ira gm Janeiro, en-,
vie os dados pedidos, pois precisamos escrever a Machleket alia
pedindo passagem imediatamentes , ,
De forma a a familia To. devera vir para ca com muitos dias
e antecedencias Escreveremos o dia certo que ela devera vir

para a Hachsharas

Quanto a familia Marrong o Chaitehik achou muito mais
conveniente os mesmos embarcarem em Março por causa do invernos
Em todo caso a Chana ja,lhes escreveu a respeito Seguju anexo
09 e de meshek alias Respondam telegraficamente sobbe isso
ambeme

Sem mais,
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