
   

IE   

/ Santos, 20 de agosto de 1948 |,us
4
Org.Juv.Sionista Dror
Snif Rio

Prezados chaverim:=

Shalom $

Dis um adagio popular que "antes tarde do que nunca",
sim antes responder tardiamente as vossas cordiass e sempre benvindas
missivas, do que não responder; queremos contudo explicar esta nossa
falta atraves de uma 86216 66 fatores entre os quais citamos a reali
zação da Moshava, o que absorveu uma grande parte do nosso tempo, bem
como a reestruturação geral do nosso movimento em Santos, com a entras
da de novos elementos e consequentemente um trabalho muito mais intenso
para nós. Diante do exposto pedimos contudo as nossas mais sentidas
excusas por este atraso eSeperamos para 0 futuro manter perfeitamente
em dia a nossa correspondência,

Passemos egora a responder a vossa carta de 27 de
julho; com relação a mesma temos a informart

recebemosv/ Boletim: Foi com bastante satisfação e
surpresa que recebemos o vosso boletim; satisfação pela variedade de

assuntos , altamente instrutivos e de interósso geral e surpresa pela
maneira brilhante com jue está impresso, dendo-nos uma apresentação
verdadairsmente impsr; os nossos desjos são que os progreasos do vosso
boletim sejam cada vez mais constantes, contribuindo com isso pars
uma meior elucidação é aproximação da juventude drorista brasileira,

Criticasnossos! Com relação ao essun-
to prometemos de feto colaborar dentro das nostas possibilidades, e
je agora anexamos informes sóbre as atividades por nós desenvolvidas
as cuais pedimos o obsequio de publicar pa Batnua? se possível.
Quanto a parte de criticas e sugestões estes tambem seguirão em breve,

Exemplares: Com referencia aos exemplares, pedimos conti
nuar por enquanto mandando a mesma quantidade; tão logo necessitemós
de mais avisaremos incontinente. Pedimos entretanto o favor de nos
informer a maneira de enviarmos o dinheiro referente acs números já
enviados,

Sen mais esperando poder manter com 08 caros chas
verim os mais 8011008 18008 6 colaboração e auxilio mtuo, desde já
nos colocamos a vosso inteiro dispor.

Cordialmente,

ALÉ VENAGSHEM $

p/ ORG, JUV, SIONISTA DROR - Snif Santos
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