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SePaulo, 9 de Abril de 1955,

Timo. Snrs

Ministro de Israel no Brasil.

Gene DAVID SHALTIELs
Rio de Janeiro,

Prezado Chaver-s

Queremos levar-lhe os nossos mais sinceros cum

primentos pelo seu regresso ao Brasil e esperamos poder continuar a manter as relações cordiais e receber do chaver omais
completo apoio, da mesma forma como no periodo anterior à sua
viagem .

y

Esperamos tambem, tenha sido sua viagem muito

proveitosa para a missao que desempenha no Brasil e traga fru

tos concretos para as relações de  ול94

Neste tempo de ausência do chaver, o nosso mo

vimento teve oportunidade de realizar as suas atividades de

verao, este ano coroadas de mais completo exito, Às nossas ma

hanot Kaitz, realizadas em seis(6) Estados-: Porto Alegre,
Curitiba, S.Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife, a

trairam grande número de jovens, num total superior a
0
minimos ) chaverim, o que nos deixa muito confiantes nas

reservas chalutzianas do movimento, Em todas as machanot ge senvolveram-se programas de aproximação do jovem chanich a

Eretz Israel, ao trabalho e a naturezas Tivemos, tambgm, opo,
tunidade de realizar em nossa Hachshara, a Ila, Moatza ג

do movimento unificado, cujas resoluções vieram constatar e

darmais forças as nossas grandes realizações, inclusive a for
mação de um grande Garin aliah, que deverá fazer a sua aliah
em Outubro e que contara, em total, com cerca de 100 pessoas.
A Moatzá designou o chaver David Fainguelernt

para tratar de todos os assuntos ligados a Hanhagá Artzit no
Rio de Janeiro, inclusive o contacto com a Embaixada de Israel

no lugar de Jogo Drucker e Adolpho Na Cheinfeld, que passaram

para S.Paulo,

( continua ).

( continuação )

Provavelmente, o chaver Fainguelernt procura-10-á proxi
mamente para tratar de alguns problemas importantes.

Entre estes, O caso referente a Fazenda Palacete do Snrs
Menache Krzepitzcki que, conformes,o chaver sabe e de acordo com ata em seu poder, se comprometeu a devolver ...

Cri 50,000,00-)( Cincoenta Mil eruzeiros ), quando de nos
sa saida de sua Fazenda, sendo que este assunto obteve 8tenção de sua parte e o chaver, no apoio que nos presta

teve especial empenho em resolve-los
Pedimos pois que o atenda e ajude no que estiver ao seu
alcancer
A

Sendo o que se nog oferece neste momento, queremos
sauda-lo com nosso cordial e chalutziano,
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