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E / 4 = 4

? Família Meilker.- ( Pórto Alegre )- 12 pessoas- pai ( 15 anos);
mãe ( anos ), filho ( Julio- 25 anos ), filho ( Zacarias-23 anos);
filho

(

22 anos ), filha ( 19 anos ), filho ( 18 anos), filha ( Bva- "4
17 anos ), filho (11 anos )y filho (8 anos.), filho ió anos Jofi=c). À
lha ( anos). , E fed
A familia Meiller, está pretendendo fazer aljá não estando aindo defi
nida a data, U Zacarías € chaver da Hachshara, o Julio está na Hachsha |

ב como oreiach, devendo pasgar a chaver, mui proximamente, À Bvayes-
tá em cogiteção de se ligar a um grupo mais velho ( caso o formarmos

da AliatHanoar, 4 filha de 19 anos - pode e pretende entrar na Hachshã

rã em Agosto. A alia dos, chaverim Zacarias, Julio, Eva e filha de 19

anos, nao dependg da alia dos pais, enquantoque os dois filhos ( de. .

22 anos,e 16 ) so poderão entrar em Hachshará, nadata que os pais fize-

rem alia com os filhos genores, pgis eles sustentam a familias

Pedimos vossa opinião sobre a alia da familia, bem como sobre a possi- :

vel data de aliã dos pais e filhos menores, a saber:- Outubro ou Mar=

ço.

Obs. nada sabemos sôbre a 8138 da Sra, Bela Fainguelernt, casal Stem-

aum, ou familia Cohen de Niteroi («aludidos em carta. enviada por vos

8 à Chattchik ). Estamos em contacto com o casal Juven. Pretendem ir com

certeza antes do fim do ano, talvez com o, garin. Ein todo casos, o garin

levará parte ou toda sua bagagem. Sua alia independe do movimento. Den-

tro em breve, escreveremos sobre a aliá da familia Aizenberg; que tam-

bêm teremos que resolver ( pais do Saul 2%

. . 5 .; + . *

2) Familia jovem que quer fazer alia e familias ligadas a Aiat-Hanoar.

/ Familia Bleu ( Chaitchik já escreveu à respeito )= ly pessoas,( S.Paulo)

E 30 anos ); Ana ( 30 ancs )- menino ( ly anos )- menina t 1 ano e

meios.
Querem fazer aiiã imediatamente. Junto con êles querte ir uma moças

“Miriam Weissfuss ( 28 anos ) muito amiga do casal e parente meio afas-

sa Tambem quer se radicar em Eretz; em Bror-Chail com o casal Blau,

6 1 parecer dos chaverim ( Chaitenhik - que conhece Gert e iná, e Joao

que conhecé os dois e a Miriam )- que devemosapoiar completamente sua

alia para Broy-Chail. A aliã docasal Blau, nao depende da Miriam (vi-

ce-versa não é certo ), porem somente vemos vantagem no fato destas cin

co pessoas ( tres adultos e duas crianças ) fazerem alia juntos,

  

+ 1

9 : 4a Goldstein.4 Rio ) - 6 pessoas. Pai ( Israel-51 anos ), mae(Sa- |

03ת8- 6 filha ( Clara- 15 anos ), filha ( loshpa-13 anos e fi

₪610 ), filha ] Tova-10 anos ), filho ( Abrão - £ anos ). 3

As duas meninas, Clara e Joshpa, são dandidatas a Aliat Hangar, sendo
4 2? 2 , 1 $ 1 , >

que a alia da familia esta ligada 2 elas, isto e, os pais somente co-

meçaram a pensar em alia, quando surgiu a proposta da alia das filhas.

O Moscg estã trabalhando com as meninas; porem por enquanto, 8" 8

duas, é completamepte dependente da alia da familias, 1

Não temos opinião a respeito, se deve ou nao ir, a Familia a Bror-Chail, |

sendo que estamos escrevendo em carater consultivo. |

   
     

Familia Ratzkovsky.-( P.Alegre)- 5 pessoas. 281 ) Roberto-l3 anos ), |

mae

(

Luiza-lo anos ), filho ( Jacob-15 1/2 anos ), filho (Dandel-

El anos ); avó ( Fani-65 anos; mãe do Roberto ). São agriculturos de

profissão, morando atualmente na cidade, sendo que querem fazer alia

para qualquer kibutz, motivado inclusive por problemas financeiros.

ão temos opinião, sendo esta pergunta de carater consultivo, O filho

Jacob é para Aliat Hanoar, sendo que talvez se consiga sua ida sepa-

radamente da familia.

 

  
  

familioUstorol Prálegre)- 3 pessoas. Mãe ( LÓ anos viuva), filha

Gessy

(

17 anos ), filho ( 11 anos De h Gessy, jalvez participe no

grupo mais velho de aliat Hanoar + h Sra. Uster € cunhada do chave

Cherman, membro do Poalei Sjon de P. Alegre. Querem fazer cliá pari

Kibutz. A pergunta e de carater consultivo.
4

(continua ( . 0 



 

     
      
  

  
0: eo Nossa orientação 6 dos filhosirem 3 Aliat-Hanoar, indepéngen- 3

ל 8 ]e dos pais. Sobre este grupo de familias, temos opiniao somen-
te sobre o casal Blau e a Miriam, Os casos restantes são eqnsultas pa
ya voces, pois o problema surgiu através da Aliat-Hanoar, claro que
pode=sg cosgitar_da idg destas familias a outros meshakin do Ichud, sen.
do porem necessaria rapida e completa respostas.

3) Outras familias.

FamiliaMissuk- (S.Paulo)- 6 pessoas. Pai ( 55 anos ), mãe( Rosa-55 anos),
filho ( Koé-21 años), filho ( Moises-19 anos ), filho ( Jayme-15 anos),
filho ( Miguel- 13 anos ).
O Jayme e talyez o Miguel, sáo para Aliat-Nanoar, sendo que provaveluen

te independerg da aliá dos pais ( apesar que o Jayme aiuda no sustento

da casa ). Noé-.8 membro do movimento, chaver, da Mazkirut do Snif 3. Pau-

lo, candidato ao 7º Garin. Estamos escrevendo 86806 mais em carater

informativo do que consultivo, pois a situação não esta bem clara, sen-
do que como os pais dependem do Noé, Miguel e Jóyme, a alía des dois

deles ou talvez tres, provocara 8 81138 da familia,
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Família Ritvo.-( S.Paulo )= | pessoas. Pai ( Davia-27 anos )$ mãet Do-
ra- 25 anos ), filho ( 2anos ), filha ( 1 8ת0 ),

sua aliz

8

1
, + 1 1

Ainda e uma cogitaçao, neo estando e
a o

.
U porem xigm para

algo mais concreto, estamos nos informando com voc r

1

A? Sl
es a priori.

Familia Tavajinsky.-
filho o anos ), filh
Queren fazer alia para

3 pessoas. Mãe ( Luiza- 35 anos %

   
  es. Pai- ( Jonas-lili anos), mãe( Sima-

), filho ( Israel- 7 anos Ye
7 Familia Elichman.-( Ri

19 anos ), filha ( Er
1 do +4 3 o
Querem fazer 8118 para Eretz.

OBS.-Asduas familias, Missuk e HKitvo, são para vos manter ao par do

que estã surgindo, e para sabermos vossa opiniao, enquanto as femilias

Elichman e Tavajinsky,' querem ir para Eretz, sendo que desejamos saber

é para que Kibutz, devem ir, Bror-Chail, ou outro meshek do Tchude ..     

   
   
   

  

Queremos adendar que talvez queira fazer eliá em breve, a fomilia Szmoletz

) mãe e dois filhos de 16 e 13 anos ). O chayer Bernardo Szmoletz( do

Poalei Sion Fitachdut de S.Paulo ) faleceu ha poucos dias, sendo que a

% Sra. nos procurou sobre o problema de sua alia,

Logo que houver algo mais concreto, escreveremos.
. a

 

      
      

       

 

    

 

Aquí consta o levantamento completo deste problema no dia de hoje, o

cue não exclui a hipotese de surgirem mais familias, ou de alguma das

citadas desistir.
Esperamos vossa mais urgente resposta.
Queremos esclarecer que sobre as familias Bizeriky Gurvikas,
ללמ, Blau ( incluindo E Miriam ) vamos escrever à 0.3. Us

e Misrad Aliã no Brasil, bem como a Maçhleket Alia, em bireiz. 0
Logo que tal fizermos; enviarvog-emoscopia. Queremos adiantar tambem

cue o Misrad alia ou a 0,8.U. nao serao de grande utilidade no problema

de shikun, sendo que a parte decisiva sera em bretzs

Em todo o caso, vamos fazer gom que a O.S.ll. e o Misrad escreva para

Bretz, nos termos em que voces pediram em carta ao. Chaitchik,
Pedimos queos chaverim alem de nos responderem os pontos

especificos desta, nos deem todas informações, orientações, etc... para

que Chaitchik, em nome do Meshek, possa resolver 2 base disto, todos

outros eventuais problemas que surgirem de agora gm diante, uma vez que

não haverã, tecnjcamente falando, ,o tempo necessario para mais umacerta

de ida e volta nessex assúnto, alem destas

Ser mais, saudamo-vos cordialmente com nosso chalutziano,
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Alei V'agshem É

  fono Lrucker.- M, Hashis

UBs.- 4 presente carta foi vista pelos chaverim Chaitchik e Mosca,
  


