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Prezados Chaverims-

Em reunião da Hanhagá Artzit realiza-
da em 3 e l de Maio, aprovamos a aliá dos chaverim JOSÉ
e RUTH KUCZYNSKY. 4

Os chaverim partirao no dia 13/5 com o
navio Conte Grande, devendo chegar em Haifa em 10 de Juz
nho. O chaver Kuczynski leva consigo diverso material me
dico, pretendendo ainda comprar um microscopio na Italia,
Pedimos aos chaverim para que o ajudem em Haifa, no sen-
tido do material passar sem tarifa,
a Junto com os 2 chaverim, viaja a chave

ra RifkaAnghimatz ( Nica ), cujo caso ja explicamos e
cuja alia foi aprovada pela Organização Sionistas,

Aproveitamos esta para notificar queב,
na mesma reunião, discutimos a carta dos chaverim sobre
o problema do atrazo da alia do garin, e, apesar de que
haveria uma serie de coisas a discutir, tambem cremos
certo encerrar o capitulo desejando da mesma forma um ca
da vez melhor, trabalho conjuntos,

Aceitem os chaverim, nossas saudações
e um cordial e chalutziano,
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Joao Drucker-Maskir Rashi,

Obs.-2) os chaverim 8086 6 Ruth, de acórdo com os estatutos
do Kibutz, fizeram exame de ivrit, tendo sido aprovados.
b) Kim dos últimosnúmeros do "Igueret Lechaverin", traz um
artigo sobre a alia Sul Americana, escrevendo que o 5º Garin
do Brasil esta ingressando em Bror-Chail, sendo que o 6º se
prepara para Nir-Am. So estamos notando, pois voces já sabe-
rão se convém escrever ou nao a redacáo do Igueret,
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Desejamos informar aos chaverim que, devido ao alto
: 2 2 a . os ecusto do correio, enviamos a vocês o jornal da tuua, nº2, atraves da8$. $ e

Hanaga Eliona,

. f : , + svostariamos de pedir a0s chaverin que incentivassem
%

alguns chaverim a enviar colaborações para o jornal, :
a4 , i 1 : 4 . E Ficaremosו satisfeitos de receber dos chaverimsugos-

- 4 4
toes, criticas, ote. E

vem mais, por ora, despodimo-ros com o nosso chalu-

tziano
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