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Hanagá El joné
São Paulo.

Prezados chaverim :

Tem esta por finalidade tratar dos seguintes assuntos 3

CORRESPONDENCIA
Ultimemente temos recebido poucas ou nenhuma noticia de +הט4.יא
verdade que de nossa parte não houve, nos Ultimos meses, uma corres-
pondência oficial regular e constante, mas sempre procuramos manter
com os chaverim o contato indispensavel, por vias particulares e semi-
oficiais] Infelizmente, nos Últimas semanas, nem o estas cortas vieram
"65005885 e estamos és escuras +. Contamos que os chaverim correspon-
derão 80 nosso esforço e ultrapassarão as dificuldades que , provavel-
mente com alguma justiça, os +8em atrapalhado , De nossa parte, tor-
nomos a assinalar a nossa vontade ativa de manter com vocês o contato
o mais constante possivel,

Tombem os madrichim t“eem se queixdo muito de falta de noticias da
Hanagá . Esta falha há que sanar com urgência, por motivos que votes
comprendem muito bem ,

DAP IM LATNUA *

Estomos trabolhando na renovação das edições do DAPIM . O proximo חש-
mero deverá ficar pronto dentro de |0 8 |5 0188 .
Conforme já uma vez escrevemos sos chaverim, temos grande dificuldade
de enviar ao movimento o número necessário de exemplares , em tempo
curto - isto é por via aérea . Assim, e de acordo com a disposição jé
umo vez manifestada pela tnua”, resolvemos experimentar imprimir o
DAPIM no Brasil, apezar dos eventuais desvantagens psicológicas que
isto envolve . Supomos de que os chaverem mantem a mesma posição já
manifestada e que dedicarão é impressão e distribuiças o esforgo e o
coráhho necessórios para que “elas sejam bem sucedidos ,

Assim sendo, enviar-lhes-emos, dentro de prazo ecima menc lonado , Os
“estenceis" prontos, com as devidas Instruções. Ficaremos aguardando
com ansiedade os resultados, confiantes porem nos chaverim .
Escrevam-nos opinando, instruindo no que for necessário, e no final
relatando da recepcaó »

Sem mois, aguardando cartas de vocês, aceitem os nossos

Alu' Ve'Hagshimu 


