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são. Paulo, 26 de agosto de 1954.

S1/74

A
Dadinho
Perto Alegre

Shalom:

Escrevo-te esta para tratar de alguns assuntos específicos+

1- Gurvicas: sebre as 5 filhasmais velnas, espero que, segundo car-
a já enviada pela Hanhagá, tenham feito tedos os exames médices ne-

nessários para que séu: sheilon pessa “ser aprovade.
-Apesar de qué e sheilen será enviado dentro de 2 eu 3 dias, repite93, Sxames necessários, para ques não falte nenhum:

Exame de Wasserman, Khan e Klein
Exame de feses
Exame radiescópico dos pulmões
Atestauo médico geral
Atestáde psiquiátrico
Atestado dentário,

Sugire que és exam sejam feitos da mesma Terma Que os de irmão da
Juca, peis estes me parecerem completos.

  

  

Sobre os 5 menores, de Aliat Hanear, os exames que me foram for:
dos, quando estive em Porte Alegre, não foram suficientes e dev
ser também da mesma for que os exames do irmão da Juca, Só assim
serão aceites pela Aliat Hanear. Iste, come consequência, levará
um atraze bem maior na aliá, pois estes documentos deverão ser envia
des a Eretz. É precisó peis, de uma ferma muite fina, transmitir
iste aos Gurvicas.

De qualquer forma,espere que o plano de aliá que fixei com êles, parao fim do ano seja adiado até a alié do garin; caso contrário, eles
fariam 8114 antes e as filnas que estaras na hachShará, mais tarde,
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Sobre as máquinas, estou cada vez mais tendendo 3 que elas sejam ven-
didas.

Sobre es papeis deles, ainda não fui a um despachante, maS- teremosbastante tempo, peis antes de confirmação da Aliat Hanear, não haverá
muito e que fazer. Será bem, ne entanto, que estejam prepar  
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CHEVRAT: NOMR - Sehdo encarregado pelo kinus para o trabalho de formação
10/4/17 - .ב3/1/+ de um grupo de chevrat noar,foi esta tarefa um pouco rela

xada,devido ao trabalho com o grupo dirigente e a fixação
do snifsepoco jinuss+«No entanto fol algo realizado de for=.
ma emporadica \

Sao candiatos a aliat hanoar de Porto Alegre

Maria Gurvikas = 15 anos
Raquel Gurvikas-= 13 anos
Marcos Gurvikas- 11 anos
Zinho Gruenvlad”» 15 anos
Raquel Eizerik = 15 anos

Elzerik = 13 anos

Tanto os Eizerik como os Gurvikas são problemas relacio-
nados com aliá de familias inteiras para Bror-Chaile
Com os Eizerik,tembém deverão partir em aliá Eva Eizerik
de 38 anos e uma crianca del anos»

  


