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SÃO PAULO

São Paulo, 8 de Abril de 1947,As

Bursau Central da
Org. Juv, Sionista "Dror"”
Caixa Pestal, 1403

PORTOALEGRE

Prezados chaverim,
Cenfirmande a nessa última carta, de 17 de Marge
p+.0de., para a qual aguardemes respesta, valeme-n+s da presente pa-

ra o que segue:

S/TELEGRAMA :- Temes presente o de 6 déste, de cuje tesr temames béa

neta, Apesar de descenhecérmer e snr. Finkclstein, saberemos come
preceder, case e mesme se apresente em São Pauls, Grates pela cemunicação.

MATERIAL :- Recebemos es pacotes enviades neles cheverim, cuje conteude apreciames bastante e agradecemas. Centinuames a insistir, en-

tretanto, no material educacional e ideslégico e, 0888 es chaverim
9 tenham em maos, gostariamos que asbreviassem sua remessa,

CONGRESSO LATISOAMERICANO:- Vames aguarder, cem vivo interêsse, e que
88 1208 810206082 a respeito de Cengresse realizado em 5 e 6 de mês
corrente em Buenos Aires,

PUBLICAÇAO WENSAL:- Estamos empenhades em editar um Jernal de nesse

Snif, cuje aparecimento devéra se dar em 22 de Maio dêste ane, Os cha

verim pederao imaginar as dificuldades técnicas e financeiras que se
nes apresentam, apesar de que, vames envidar todes es nesses esferçes

para que esta publicação saia na data marcada e pare que centinue a
sair mensal su bi-mensalmente, Esta publicação, seb e neme "Haderech"
será do formato da “Vanguarda Juvenil" de Drer de Buenos Aires e ebe-|
decerá uma erientação semelhante a mesma, Teremos assim, secções nossas, traduções;

transcrições etc. Esta publicação será vendida,

co ainda nas determinado,

a pre

e que resolverá e problema financeire e pes

sibilitará a sua subsistêngia,Para colacaças da megma,

espéremes ter.

5 apeie des Snifim de Drer existentes no Brasil, Nao pedemespermene-

rizar mais e assunte, perquanto iniciamos agora os jrabaThes. Gestaríames de receber,com a maior upgéncia pessivel, sua epinide a resneite e em particular agradeceriamos A colaboração des chaverim,prin-

cipalmente sébre e n/mevimente ne Brasil,

Sem mais, firmánmo-nos com

FRAINTSCHART
HISTADRUTHE " DROR"

