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São Paulo,13 de Junho de 1954

à Vadat Hatnuá
Éibuts Bror-Chail

ISRAEL

Prezados chavorim:

Eserevomos esta com profundo dospraser,pois, absolutamento não

esporavamos ficar sem resposta por vossa parto; sobre um problema tão importante

como o da familia Ritvo. Ató a tardo do hojo aguardavamos uma carta ou telegrama,

qualquer que fosso.Como isto não sucodosso, então hojo, dia 13 de Junho, rounimos

a Banhega, discutimos o caso, e entro as duas hipotesos quo soguemi

1- não pormitir a Alia da tia o do menino Elias, acarretando assim a estadia

no Brasil dos outros quatro elementos da familia, ou

0 2» pormitir a aliá do todos, aposar de tôdas as dificuldades

escolhemos a segundas

Quoromos infoxmaraca cheverám, úuo nºo entrou cm discussão
qualquor probâdma técnico, ou de rolaçõas com a Unficad::y Compra de pasan¡jon

je ofetuada, ote». Diseutimos unicamente o merito da questão, om não compren-

demos como não seja possivel encontrar no Ichud Hakvutzot Vebakibutzim, algum
moshhh disposto a receber duas pessoas assim, sondo a tia - Sfixa Perla - ain-
da roletivamento jovom - 35 ou 33 anos. Segundo O chover Etrog é corta e possi-
bilidade de encontrar um meshek nessas condições.

Nôsso sentido dirigimoenos aos ch averim para informa-los que,

a ti e-guja alia foi aprovada o paga pola Misrad Aliá da Sochnut - e o manino eu-
da aliá 6 foita por int: medico da Aliat Hanoar -goguem junto com o garin om Exxx
14 de junho e propomos então aos chavorim que ate a chogada do garin em Erots se
encontro um moshok onde ôles possam fiesr. Pedimos encarecidamente aos chavorim
¡ue cuidem deste assunto por ser problema de grande importância.

Sontimos o desenrolar das cousas, mas eromos que esta 8 a mo-

lhoxr solução.

Sem mais por ora, nosso cordisl e chalutziano

ALBI צו

 

João Drucker -sgan mas âr. 


