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São Paulo - She
Shalom raviSem nada vosso

a

lamos a presente, para o que se
segue!2

que

devamos nos reportar,

formu-

Troca de corrêspondencia:- Muito estranhamos
a falta de noticias vossas:

A ultima carta que temos de voces,
CI-AT-I-35
foi recebida em 14 de abril; desde
então, vos foram remetidas as se
guintes
-41,

cartas:- L-2, IM-3, IM-A4, LM-5, em 18
de

abril, IM-6 em 20 do %
mesmo mes, IM-"7, em 21 de abril, LW-8,
em 28 de abril, IM-9 (telegrama) x
em 30 de abril, bem como material impresso
pela machleket haitonut do EM
sniff, sendo que a éste material, estava
anexada a maior parte da corres
-pondencia citada; por fontes indiretas,
soubemos que voces recebetam o,
material em apreco, nao tendo o sniff
recebido qualquer pronunciamento a
respeito: em 9 do correhte, recebemos
um telegrama vosso, onde nos é solicitado o material a ser impresso na
revista DROR; este material também
vos foi remetido com os imgpressos; por
via das duvidas, o chaver Efraim
vos entregara uma copia dos escritos, quando
do seu regresso,
Solicitamos aos chaverim que respondam
nossas
cartas com a possivel brevidade,

3º garin:- Em face da situação do snif, só nos
será possivel vos enviar
dados concre
tos

sobre

o

assunto,

aproximadamente

em fins de
Julho, pois os provaveis elementos de 3º
garin, são os atuais dirigentes do movimento; por ocasião da nomeaçao
do novo vaad, em fins de julho,* estudaremos as possibilidades de substi
tuí-los.

Cursos:- Apesar de toda nossa boa-vontade, nao
nos foi possivel conseguir

ל

uma lista dos cursos tecnicos existentes em

Pórto Alegre;
trata-se de um trabalho longo, e não dispomo
s de chaverim com tempo su-
ficiente para faze-lo: a maioria dos cursos, Senai
etc. estao situados
em bairros afastados, o que dificulta sobremodo
o trabalho, mesmo porque, todos os cursos existentes aqui, existem
em São Paulo, em quantidade maior, presumimos.
Aniversário de Mefalsim:- Solicitamos nos informar se é, plano da Lishka.,
A
imprimir algo sobre o assunto; caso nao, o snif

têm chance de fazê-lo.
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Presentes para a Hachshará/ :- Em poder do chaver Efraim,
irao um radio,e.
5
um toca discos; por intermedio de uma emprêsa rodóviaria, enviaremos um fogareiro
a querosene.
e

VE GUIRD A

:

Quadros do Caplan:- S
i
» via rodoviaria,
chaver Ruein Piclman.

consignados ao

Campanha ב
de discost- Em breve lançaremes uma campanha de discos pró, hach
shara, que esperamos surta efeito.

Baile:- A exemplo de Rio e Sao Paulo, procuraremos realizar
aqui, um baile
.
com cuja renda procuraremos cobrir nosse saldo da quota de hachshara e shlichut; as condições em que sera realizado o baile, sao
as mesmas de Sao Paulo e Rio.
.
.
Sem outro particular, esperando imediata resposta
as nossas inúmeras cartas, sem o que, nao tornaremos a vos escrever, a-

proveitamos o

ensejo para

firmarmo-nos

com um

chalutziano

Alú V'hagshimú

Mazkir
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