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São Paulo, 13 de Março de 1948,-
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HISTADRUT DROR

Caixa Postal, 1403

PORTO ALEGRE

Prezados chaverim,
ainda no aguardo de sua resposta às nossas duas

|

ultimas cartas, voltamos a presença dos chaverim para o seguinte:
ו
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VANGUARDA JUVENIL:- Acusamos o recebimento de 30 Vanguardas, que

os chaverim nos enviaram, bem como dos 5 boletins editados pelo departamento de Educação da Lishká Latinoameri-
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cana, sediado no Chile. Embora nao saibamos se os chaverim enviaram este material aos demais sniffim, estamos despachando alguns
exemplares da Vanguarda Juvenil para o Rio, Belo Horizonte, Niteroi e Santos, Como percebem, nao estamos fazendo o despacho para
Curitiba e se as chaverim ainda nao o fizeram, rogamos fazê-lo diretamente,
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DESTRIBUIÇÃO DE MATERIAL:- Até que a nova Lishká venha a receber di=

retamente todo o material destinado ao

movimento no Brasil, pedimos aos chaverim nos enviar o material que —

estao recebendo, para que possamos suprig a falta nos sniffim. Para |
o Snif Curitiba, achamos conveniente remeterem o material diretamente,

por conveniencias técnicas,

Assim,

o material que venhamos a receber,

de Porto Alegre, será por nós destribuido para os snifim Rio, Nite-

roi, Sao Paulo, Belo Horizonte e Santos.
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ARQUIVO DE CORRESPONDENCIA: - Recebemos hoje a pasta contendo as cópias da correspondencia expedida pela
Lishká. Vamos aguardar o material restante.
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GARIN HACUSHARÁ:- Fomos interpelados pela Lishká Darom America s3- bre a ereação de um garín Hachshará em Porto Alegre,

Tal iniciativa nao poderia deixar de merecer o nosso aplauso e apoio, .
porquanto teria enorme repercusao para o movimento no Brasil, 46008181
este empreendimento e fundamental para a consolidação de nossa organie!
zaçao no caminho chalutziano, Esperamos,pois, suas noticias detalha- .
das a esse respeito,
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Esperando receber sua urgente contestação às nossas

cartas, saudamo-los com cordial
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ALEI VEHAGSHEM

I.Steinbaum

H.Rosset
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