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Prezados Chaverim :
Não recebemos até 0 presentomomento nenhuma comunicaçãode voces a respeitodos anuncios e assinaturas do 2º numero do jornal.

Não 6 novidado para, ps chavorim de que se as quotas es-tabelecidas não forem cumpridas o Jorual não podíra ser editado anao ser que se encontre outras solugõas indopendimtes dos snifim.Voces tem todas as possibilidados do fazer a quota dos anuncios,alem do que, 'e uma entrada normal» para, o shituf de acordo com oestabelecido. Voces precisam nos comunicar antecipadamente so fizé-ram ou não, anuncios pois ficanos perdendo tempo esperando polosanuncios que no fim não nos chegam.

Assinaturas:/ Tão pouco recebemos informa ções sobre oandamento da feitura de assinaturas, De fontos diratas o indiretassabemos que os chaverimestão fazendo assinaturas a Grik 80,00 eCr$100,00, Quando o a Toshe estove entre nos lhe dicemos queisso era terminantemente proibido ser fóito.
Propomos aos chaverin /entregarem 2 o que foialem dos Cr$50,00 ao Assinante ou então propor que prolongue a assinatura por um ano e ₪810 ou dois conforme o caso, isto porque doproximo numero em diante passaremos a publicar o preço da assinaturano jornal e os chaverim poderão ficar mal perante o ischuv,
Os chayerim sabem bem porque estabelecemos o preço de 0r$50,00. Nossaintenção 68 ter o maior numero de assinantes, alem do que, financeira-mente tambem e compensavel. O Jornal possibilita uma boa entrada finauesira para o snif e o shituf sem o aumento do prego das assinaturás. —

Pedimos o grande obsequio de nos responder sobre os ASSuntos acima tratados com a maxima urgencia. Pedimos tambem que envicaimediatamente o dinheiro do Jornal correspondente as assinaturas quevoces fizeram, pois 0 nº 2 tevo um deficit grande que temos que compensar da entrada de assinatura,

Distribuição : Seguiu para 08 chaverim 500 jornais atra-ves do expresso linyer que devera chegar no fim da semana e 50 atravesda Real para entrognr na Rua Honrique Dias; 226. Os jornais deverãoser imodiatamonte distribuidos se possivel de casa em casa no Bopfim
Numero 3% : Pedimos 408 chavorim que nos enviem colaboração para o jornal nº 3 bem como criticas é opinioes sobre o nº2,Picaremos satisfoitos em publicas artigos,comentarios e os chavorim devomincentivar o snif a colaborar com o jornal do movimento. Os artigos ee os anuncios devem chegar a São Paulo ate 10 do Junho impreterivolmen

to. Esperando por uma resposta breve, despedimo=nos com o nossochalutziano 9. 214 ו V agshom 


