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Prezados chaverim:

Queremos nesta tratar convosco dos diversos
problemas técnicos levantados qto. a vossa volta. Esta claro pa-
ra nos como para vocês a sua grande importancia nymérite pelos
prejuizos que modificaçoes podem criar..

Fartimos da premissa na qual foi dirigida tô-
da nossa correspondencia anterior: de que vocês devem manter a
data de vossa volta. 0

Cremos, como vocês, que o navio a tomar é oBretagne que parte fpetazrnessasxinfoxmagrezrexnfexdexarêrdoxex
£uexexMx dia 15 de abril de Marselha. Via,de regra, a Sochnut -faz suas conexões com a “SHOHAM", porem neste caso, tendo a mesma navios somente em 25.3 e 10.4 e ainda como agravante o de 10.de 4, sendo adiado para 15.4, então cremos que voces devem con-seguir que a Sochnut transfira vossa passagem para um navio ita-liano que provavelmente segue outros horários. Isto, deve ser conseguido com muita diplomacia mas devese insistir muito. Se ne-cessario pessam a VaadatHatnuaque também faja néste sentido.a próxima reunião da Hanhga a hipóte-partida em,23/3., mesmo em detrimento do Seminário(pois, talvez isto será menos prejudicial do que vossa volta sóem fins de maio).

Quanto ao problema de vossas passagens de volta fomos informados pela Unificada do Rio que está tudo em ordemporem, ja que vocês escrevem nos proximos dias o chaver João de-vera esta no Rio, onde tratdrá do caso com todo cuidado e detalheEm todo caso, podemos desde já e muita coisa depende-ra da incistencia com que vocês fizerem a Sochnut (se necessário)escrever ou telegrafar ao Brasil para que daqui enviem a volta.Logo que, tivermos dados mais concreto escreveremos novamedimos tambem que se algo de novo surgir ai informe-nos com urgén-cia, Sem mais, um cordial e chalutziano, Alei Vehagshem e deseja-mos bi sso fim termino 708800
cnu anoar 0

-- JOÃO DRUKER |
p a Ay

- Hechalutz Hatzair - Habonim - Gordonia - MatabiHacaiTteitDror 



ANE X O: prezados chaverim:

SANEÑAX Sei que os navios italianos náo váo até

Marselha. Porém, vocés podem tomar o Bretagne

nova, ou 14/4 ém Nápoles. Os navios italianos

GRIMANI - partindo: 29/3 de
1 chegando 444 6מ

MESSAPIA - partindo: 5/4 de
chegando: 10/4 em

diferença de preço.

em 13/4 em Ge

sao: EXAMAX

Haiga
Genova

Haifa

Veneza.

Estas modificações se faze? sem nenhuma

Boca volta!

 


