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Prósados chaverim, shalem,

Dirizime-nos sómente agora a v. coin certo atrazo,per nao
estaróm aindatodod es problemas por veces levantados.

2114 06 2868. Sobre a aliá dos paos da Suzana já escsevemos-
“Esperamos que já entraram em contato com eles: € que as fere
ל técnicas nao serao impocilhe para oaranjv,em tempo, de

al e

Sra. Grusco. Resolveu à Mazkirut permitir a aliá da sra. Grusco
em conjunto com o proximo Garin.
Familia iieiller. Foi decutido,em todesos detalhes este caso,em
conjunto com £ireg 6 chezamos à conclusao que, primeiro, devem fazer
aliá os filhos que se encontram em Hachshará.Depois destes estarêm
aqui un ano aproximadamente; úsnuiaxix após terem se aclimatados
no país e no kibutz,aí veromos novamente o caso. R dessjavel que
isso/nao impeça a aliá dos filhos menores ne Grupo do Alist Nesr
que o Moshka está organizando, y

Pamilias jovens. Já Escñevemos a respeite ao llordchai e moshka.
Conerdamos em princípio mas aos cendidatos preenbher o questionário
da hachshará é deve ser claro que apés os exames médicos é as outras
formalidades preenchidas devem os candidatos serem avisados de que
aqui deverap trabalhar de conformidade com e "sidur avodá",i.6,
eles devem ser aptos,tanto fisicauente,como psiquicamente que serão
come todos os chavérim que aquí se encontram. Escrevemes isto,para
não nos vermos ante fatos que chayérim,por motivos de saude eu outros
quaisquer nao possam ser absorvidos como chaverim normais.Isto tambem
prejudicaria sua aclimatagao. Nos estamos interessados dá recebermas
pessoas cu familias jovensinclusive com crianças. Na nossa carta ao
shlichim escrevemos em relaçãai à família Blau,mas estende so isto a
outros cases semelhantes,

Alié de fomilias en geral. Nao resolvemos ainda no que concerne
a 8114 dofamilias em geral. Encontra-seeste problema eu esiudos.Temos de
ver as nossas possibilidades de abserçauvs,0,56 chegarmos à uma conclusao
negativa teremos de levá-lo ao Ichud para este procurar uma soluçao
ab probléma. Logo que tivermos uma rosposta esceveremos-ikx A voces.

Som mais para 0 momente,acsitem nossas saudações chalutzíanas
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P.8 Pedimos יי a corta aos shlicim Mordchai-Chana é Moshka.
Escreveremos àeles nos proximos dias.
A Familia Juven já- sabe do ocerrido.Pedimos-vos que 6 comni-
ao movimento.
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