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Prezados chaverims

Queremos nesta tratar com oschaverim dos seguintes assun-
tos;

12 — CURSO DE INVERNO —- partem do Brasil, hoje um grupo de 10 jóvens —
que irão participar doreferido curso da Sochnut

O responégável pelo grupo é WOLFGANG SIEBNER, É desejo do א referido, não
sômente visitar Bror Chail, como ainda passer uma série de dias lá. Sem dá
vida nehnhuma êle insistirá em levar o restante do grup pará uma séria vi-
sita para Bror Chail, Queremos, pois, lhes pedir que dêm a tOdos êles uma
boa recepção, pois, sem dúvida isto repercute mais tarde favoravelmente em
relação ao Meshek e ao Movimento, A partida de deu de navios

2º — MACIION — o nosso grupo de candidatos original éra de nº de 9, 86-
gundo relação que já lhes enviamos. (3 — P.A,/3-S.P/1-R-)
(1 - CT/ e i-kecife). Atualmente ₪ 002081088 809760 81-

gumas modificações, Mico Scliar de P.A., conforme vocês já sabem por certas
anteriores, retirou-se e foi expulsoiúdo movimento, e os outros dois de P.A,
se bem que continuam normalmente no movimento, foram retirados da nossa lis
ta de candidatos, pois começaram no último tempo a apresentar uma constante
insegurança perante à pressão femiliar, etc. Foi incluido À nossa lista de
candidatos o chaver אא NEWTON SCHOR do Belo Horizonte, que abandonou seus
estudo no cientifico ne última fase do ano que se findou, Assim sendo, nos-
so grupo de madrichim será com tôda certeza no nº de & 7 (sete). Deverão
ser confirmados nos célebres exames que se realizam amanhã dia 16 no R.J.
Assim, pois, o nosso grupo é o seguintes Hugo Jardanovski, Paulina Stuman ,
Schhliaho Schnaider,-S.P/ - Blandina Borer (Rio)/ Moises Berguer (cr)/
Newton Schor (BH)/ e Fernando Graiber (Recife). 0 grupo está merecendo to-
dos os cuidados de preparação por parte da I.A,; está Já mais de duas 86-
manas concentrada em estudos no Beit no Rio, Oportunamente escreveremos car
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ta completa e detalhada sôbre o grupo אדאטופו
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