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Li sua carta 80 trvin e quero responder lhe sobre alguns: dos pontos

quais v. se referúu.taço-o na forma je ita por vocêe, isto é,em cor

ticular,apesar de achar que esta não é.a formaOEso que os

untos ofiviais ve. os transmitirá à Hen. e os chaverim desculparão nos.

JLPAN - extranhei sua pergunta sobre esse ponto. No dia 13/5/56

“saiu uma carta oficial da mazkirut,assinada por Jehnudo Zitman,
| esse item. hol      

 

  

   

aquela carta consequencia de resolução da
hoi ntagens de | empreendimento,

arta nos arquivos da H-A, (Espero א
|

  

quardas todo: pedaço de papel nos arquivosp S pap q
Je

 

reular da aos snifim-sobre esse
mportáncia para nos saber com urgen

jovens.Kecebemos ontem comunicação

desses 5 não foi aceito em virtu

aneirosuveixam se eles acerbamente

ra eles.visse nos

ן6 dos jovens nes

   
as lhe que: nas
io preparado pelo

Os o. envio de copi sas ca
| es.É dificil Falar com Moshe Yaarli,
\ sem nadaeaudah poder argumentar,sem conhecer det
À tar comunicação de que não será aprovado sem antes

| concreto. |

screve voeê do trvin sobre um grupo-grande de moar por volta de majo6 Y 3 E

ço lhe enviar nos mais informações logo que as tiver.Peco lhe
em dessa vez os questionário para Jerusalem em ordem. também
é importante sober com muita ente-ed"encia por motivos de ple-

O».

 

JOSE ABRAMOVICH = Não conseguimos seber o paradeiro desse.Nem a
ו 4 . . , e 1 AaAgéncia judeic nemia legação brasileira em/ Is-

rbel souberam informar nos. Esteve ele aqui por duas horas,fez já muito   
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tempo,conversou com à bov,e depois se ast perderam.Por jontes nao
le jó abandonou o paísoficiab,que

Iyi'- de Porto alegre. 486606005 carta de Cov tinisman sobre

essa familia que pretende vir pora cairem eles 3 filhos
um de 18 > de l6 e uma f y 3 anos.Pelas 0 recebidas
parece ito boa,mas 0 i¡ vimos apossibilidade de poder

atraves dos filhos.rtoi resolvi na mazkirut dirigir se ao
para que entre em contato com o til e se possivel levé lo 846

tenter resolver o problrma dese forma.vigo novamente que outra torms não no

s é possivel e se não concordar com ¡sso,a familia,então em ultimo caso
rig

diretamente Somente 0 : receber gente de ¡dade' assimפס858

movimento y

los 80 weustat.redimos muito tenter entrar em contato com eles porí

do de vossa estadia em Penesas.

apesar de toda a atividad 6 m. esse, mes no mov. pediria nos responde
com urgencia sobre os pontos: sr nupershmidt,que sáo os mais importantes.

tspero que a ¡anhagó recebeu nesse Interim a carta do ¿rvin sobré as

questoes 0664

Vesejando vos uma frútijera atividade eoucativa saudamos vos com
nossas cordiais suadaçoes chalutzianes,

 


