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% Prezades chaver im:

Demos em“nosso peder sua ו datada de 28de
março bemה come de material enviado pele correio. ordinário,
pele qual expressames 6 nesse prefunde recenhec imente.

0 recebimento do mesmo fez com que não pudessemos
deixar de manifestar nossa profunda alegria e consolo íntimo por cons-

tatermos a existência de uma Juventude politicamente amadurecida, pos-
suidora da força “maxima”, necessária a-ums juvertude afim de poder
Substituir a juventude mestra desaparecida nos campos da Europa- um.

¿Judaismo conciónte, ,

Cumpre-nos esclarecermos o motivo da demora deno
sa danca 0 "םצסצ" de são Pauão, como a maioria das organizações

- nascentes, fol construido sobre baser, infelizmente, pouco solidas.
e isto fez com que já de início passassemos por um período de inati=
vidade e abandono, pelo quel pedimos aos chaverim nos relevar, com a
promeesa formal de que isto nao mais se repétirá.

No que se refere a sua consulta a respeito dos ele-
mentos qua constituém o “Dror” local, podemos adiantar-lhes: somos em
média 15 elementos, com idade variável entre 18 e 20 anos, instrução .
secundária para supérior, com Alguns conhecimentos de hebraico; idisch, |
espabhol e inglês, se bem que haja entre os nossos chaverim três semi=
naristas ds hebraico e idisch,: Dos nossos chaverim a maioria & tomou
parte em trabalhos sociais, ainda que não em organizações politicas,
Com relação a existência de companheiros maiores que najem pertencido
ão Poalei-Sion, lamentamos não poder sitar nenhum entre nós, embora 3

exista na cidade o Poslei-Sion, E A

É nossa intenção busistarmo-nos e com 08 escassos
méios que possuimos, fazer intensivo curso de fundamento ideológico,
que ao mesmo tempo podera ser,se formos vem sucedidos, um curso de

instrutores (menahlim), pois 6 de nossa convicção que uma. sociedade
forte éa constituida de elementos individualmente fortes, 0080 16מ-

tes e hão crentes.

Lamentamos ל que a nossa correspondéne ia

nenhum proveito póssa lhes trazer, resumindo-sé apenas em pedidos de
“material ideológico: aproveitamos assim a oportunidade de solicitar-
lhes o envio de material especializado no método de organização do

"תעסצ" e o ישי para um curso de menahlim..

à Queremos destacar a ótima acolhida que teve entre
" 08 nossos chaverim,a sua magnífica "Vanguardia Juvenil", órgao que

demonstra por si só o estado de elevação cultural da juventude sio- | ₪

nísta buenairense. Para que possamos tera coleção completa em nossa 4
- piblioteen-em formação, gostariamos de receber 8 números 1, 2, 3,413, 0 |
14, 7% 2 2% que nos feltam edo número 33, inclusive, para di- Ml

, ל anta.

2 56 da escassezentre nós de material sionte-.

“tae judeico em geral, טי 0 0de nos informarem ves 
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ir logo quenossa PS€inan
: Y sque nestas.info es const
pectívos preços, endereçosde a isição ou então info
bilidade de aquisições pór seu intermédio,pelotetona
0 סוג 6outro sistema que os chaverim ה

Emvirtude do nosso desejo de entrarmosemcontato com|
os “Dror" do ו Cnile, Estados Unidos e Palestina,ds

0 nn. oPes dos eúdereços dos mesmos. :

: ho terminarmos esta missivas, queremos uma vez mais agra-

docer-1hes pelos obsóquios a nós prestados e reiteramos ag nossas descul- ;

pas pelo excessivo numero de pedidos, resultante do estaglo da nossa si-

tuação emperíodo ainda embrionário,

Na expectativa da maior intensifáçação de nosso inter-

. יי saudamo-los com גמ 80

de
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O nosso endereço:

DROR
Rua Jorge Velho, 89
SeoPaulo - BRASIL

 


