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Prézados chaverim

Em reunião realizada hoje, a hanhagá artzit do movimento resolveu, à base das
consultas com o kibutz hachshará Ein Dorot, constituir o primeiro grupo de alia do
terceiro garin, agora em hachshará. Esta escolha fez-se dentro dos criterios do mo-
Vimento para a capacitação de alia, e, cremos, dentro dos criterios deste vaad. Nao
so quanto ao tempo de hachshará dos chaverim, mas tambem ganto ao seu preparo profis-
sional e em ivrit, não bxistem dúvidas.0 grupo conta com dezessete chaverim, como segu

6 Jacob Libman, Henrique Fisberg, Esther Fisberg, Salomon Berger, liriam Berger,
A Samuel Karabtchevsky, Geny Karabtchevsky, Miguel Dechtiar, Luiza Dechtiar, Silvia
- Schneider, Samuel Yampolsky, Luiz Schreiber, Rifka Ainguemachtz, Samuel Oksman, Frah-

cisca More, Isaac Paiás e Mina Paiss. . E
Pretendemos que a aliá deste grupo se realize no mes de Janeiro proximo, o mais

tardar na terceira semana do mes. E isto porque a constituiçao dos nossos grupos de
alia está ligada intimamente com o problema da hitiashvut do movimento brasileiro, a
qual deve obedecer a um rigoroso plano de datas. Quanto a esta' questao, poderemos mais
facilmente trocar idéias com os chaverim numa reunião conjunta. 2

Queremos expor aqui tambem uma questão séria, que muito nos preocupa. Trata-se
do enxoval de quatro dos chaverim do grupo, Miguel Dechtiar, Samuel Oksman, Francisca

- More e Luiz Schreiber. Por não contarem absolutamente com meios de fazer 0s seus enxo-
vais, estes chaverim se dirigiram ao garin, vendo-se este impossibilitado de satisfa-
zer a estas necessidades, a não ser em gráu muito reduzido. Por este motivo dirigimo-
nos aos chaverim, afim de que em conjunto possamos resolver este grave problema,

A consequência lógica que se pode tirar de toda a exposição acima feita é de

gessária a realização urgente de uma reunião entre nós e o Vaad Leman
' Hahachsharot. Nao so devera ser ratificada a constituiçao deste grupo de alia, como

ו “tambem deveremos discutir em conjunto os problemas consequentes, ou seja, o embarque,
₪ problemas financeiros e de documentos, etc.. Pedimos por este motivo a convocação

«de uma reuniao para os proximos dias, o mais tardar ate a primeira semana de novembro,
uma vez que temos ja de começar a nos movimentar para os documentos.

Esperando sejamos atendidos no nosso pedido, ו cordiais saudações
chalutzianas.

Roy - que se mostrá nec

ALEI VEHAGSHEM!
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