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Prezado Chaver:-
08 de algum tempo desejamos escrever-lhe

esta, pois estamos cientes do especial interesse e aten-
cao que o chaver dedica 8 91008080 e trabalho do nosso
movimento, e do cuidado com que agompanha a eyolucao de
sua dirigencia, Assim, depois da Ultima Moatza( 1. e,2 de
Março de 1555) ondese inicicu uma rotação na yל
do movimento, rotaçãoesta que terminarê no Kinus Artz
de Julho, queriamos pô-lo ao par gisto e so não o fize-
mos antes por um pequeno atrazo tecnico & por sabermos
que o chaver tinha se ausentado de, israel,

Na Moatza aHanhagã Artzit fol reestrutu
radga da seguinte formar Do antigo grupo de 6 chaverim,
tres ja estão em Hachshara ( Jose Leão Karabtchevsky, Mar
kin Tuder e Ervin Sermel ), dois devem ingressar brevemen
tes David Fainguelemnt e Nachman Falbel, sendo que g tmi-
co. chaver que ficará em trabalho ativo até o-Kinvs € Joso
Dricker que entra em Hachshará em 5 de Agosto, O chaver
Erwin voltara ainda 80 trabalho durante.um mes antes do
Kinus. :

Todo este-grupo de chaverim fará aliá em
Outubro com o 6º Carin, Do novo grupo de trabalho. ( Adolfo
Cheinfelã, Henrique Sazan, Abrão Buby Beider, Edith Frie-
sel e Benjamin Roizman ) aleuns chaverim ja entraran na
Hanhagã, sendo esta Hanhagã Artzit da Moatza ao Kinus,uma
Hanhaga de transição. No Kinus, todo o trabalhoe respon-
sabilidade pela direção da inuã passa para as mãoes destes
chaverim, grupo este que sem duvida ja se mostra bastante
a,altura de suéstarefas sionistas-socialistas, e que, se-
ra certamente, tão ou mais capaz do que esperamos ter sido.
2 Esperamosassim tor dado ao chaver uma vi

sao melhor de mosse situação dirigencial, e aproveiramos
para desejar-lhe * boasvindas" de sua shlichut, que temos
certeza foi corpada de exito. Saudamo-lo cordialmente com
nosso, Alei V'agshem ?
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