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£Hanhagá Artait
Chaverim, Shalom

Recebemos a carta cumunicando a nova constituição da Hanhaga Artzit do movimen-

to, e queremos expressar aqui os sentimentos de confiança que ocorreram a cada um dos

chaverím saídos desta mesma tnuí, ao conhecer este novo grupo de trabalho.

3 . No mesmo momento em que aqui se desenvolve um trabalho intenso, meshki e chevratí

para bas:ficar o primeiro meshek tnuatí do movimento brasileiro, e no momento em que

vn novo grupo desta tnuá, Com as mesmas aspirações, prepara-se já em Israel, para uma

nova hashlamá, no caminho de um segundo meshek tnuatf, é com alegria que vemos constan-

temente ren,v r-se o grupo de militahtes, nas responsabilidades ultimas do movimento.

Acreditamos firmemente nas grades possibilidadesque se a pre enta a este novo

grupo, pela sua constituição, pela experiencia de trabalho que acumulou, e pela ma-

turidade e responsabilidade, já de nós conhecida.

Enviamos a vocês, os melhores votos de sucesso para os novos tafkidim, esperando

em breve, cumprido com exito o trabalho, cumprimenta-los pessoalmente, na vossa e nossa

casa .

Alei Y'Agshem

P/ V.Batnuá Erez-Bror Chail
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7que a mesma data, deva ser aproveitada tambem pela Tnuá no Brasil,
ndo,vollatas a lhes escrever sobre o assunto» por enquanto, queriamos lhes pedir
gi odo5 que puderem 001801032 sobre a Tnuá nestes 10 anost publicações

as, cartas importantes antigas, sheilonim deste 1º garin, etc. ( Há uma pastaו

2funds dl ndosoaDESsoSudnao CrEaEdadPs, E os 8 %
tempo, aproveita-la Means1 tenio Eespלו ו

Contato» Não queremos reclamar, já 3 aContato + já agora, do 00מ%-%0 6informação sobre as cousas do
movimento. Sabemos o que siginifica un inicio de trabalho, Mas é convengente, para un
a”0 יי maiores informações de voces, do que se passa na Tnuá, Há

vos tombem, não x cebemos uma publicação siquer da Únuá, Estamos preparando o da
E pte garân estão contralizando este trabalho) e em breve esperamos ו
inviado a vocês, .

Voltaremos a ihes escrever em breve, sobre oytros sesuntos comuns,

“Lei V'Agohem

P/ Ve Hatrnuá

 


