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São Paulo, 16 de Fevereiro de 1946, e  
  
/

Exmo. Snr, \ ) 0MAURICID KERSZ
BUENOS AIRES

. Prezado Chaver:

Acabo de receber sua carta de 12 do corrente. Cum-
pre-me, primeiramente, pedir desculpas por nao ter respondido ao
seu telegrama em que me comunicava da partida da caravana portoa-
legrense para a Moshavá na Argentina, Não respondi únicamente por -que nao sabia para onde endereçar a resposta. Aceite, embora tar-
diamente, os votos de sadio aproveitamento para que muite em breve
estejas preparade para Eretz Israel.

2 Quanto aos informes fôbre as atividades de DROB de
Sao Paulo, lamento dizer que até o momento nada foi feito, porquan-
to os elementos fundadores e interessados estavam ou ocupados com
exames de habilitação ou entao na Moshavá paulista, Entretanto, jainiciamos as nossas atividades em pequena escalas uma discreta cam-
panha social, aulas e reunioes de esclarecimentos. Agera o mais im-
portante: estamos em entendimento com os colegas do DROR do Rio de
Janeiro, e possivelmente na segunda quinzena de Março teremos a concentaçao em Sao Paulo des diversos DROR existentes no Brasil, (es-
peramos que pelo menes o triangulo Rio-3ao Paulo-Porte Alegre estej
Ja representado e quanto muito teremos uma delegaçao de Belo Hori-zonte). Mas até e momento ainda não estánada concretizado; êste as
sunto será ventilado em correspondência oficial e futura entre o
DROR paulista e gauche,

No referênte ao material educative, agradecer iamosper tude que nos podessem enviar, porque nos seria de grande valor,Aliás, quanto a este particular pretendemos entrar em contáte com
o DROR de B.Aires, que muito nos podera auxiliar, Se ainda nao foifeito, o devemos ao fato de ainda não estarmos organizados,

Pela volta de correio, ficaria imensamente gratoqe o colega relatasse algo sobre o Dror de P, Alegre e principal+mente sobre resolugoes que nos possam interessar » tomadas por eca-siao de sua estada em B.hires.
e

Nada mais havendo no momento, desejo-lhe,m bem comoaos seus companheiros de ideal, uma felis viagem de retorno e des- 1800-₪6 6008000

Fraintchaft | 
Israel Steinbaum


