
Porto Alegre, 2% de novembro de 1946.

Na 144 - arg. 1

Mazkirut

Histadrut Dror
Praça da República, 42, 12 andar
RIO DE JANEIRO

Estimados companheiros:

5 Recebemos suas cartas de 2/9 e 6/11 de 1946, comunicando
a eleição do comitê provisório do seu setor.

Foi uma satisfação o saber que estão desenvolvendo méxi-
mos esforços no sent ido“estruturar o nosso movimento no Rios

Realmente reconhecemos e pedimos 6801888 pela demora em
contester sua“cartafe Tal fato foi motivado pelos inúmeros sfazeres, mórmente
relativos à campanha eleitoral e reorganização interna. Esperamos porém, que
de ora em diante nosso contato será mais contínuo e afetivo.

Anotamos devidamente o que nos pedem e na próxima semana
enviaremos grande parte do material administrativo de que necessitam, inclusive

propostas.

Os estatutos provisórios lhes serão remetidos, bem como

todo o material de propeganda que recebemos.

MOSHAVA: — Numa reunião especial foi decidido que em face da impossibilidade de

realizar uma Moshava nossa no Bresil, trataremos de enviar um grupo

selecionado para um seminário-Moshava, que será organizado na Argentina. Ademais,
pretendemos enviar um grupo para a Moshava da Unificada em Sao Paulo. Informem-
nos sôbre a possibilidade de que um ou dois companheiros seus participem a Moshava

de Argentina. Proclamamos a campanha Pró Moshava, para a qual esperamos sua cola-
boragao e nesse sentido remetemos em sepsrado um %8180 46 bonus, cuja venda é fei-
ta com o mínimo de Cr$ 10,00 (conseguimos com alguns até Cr$ 1.000,00). Informem-

nos sôbre o número de bonus que podem introduzir, afim de lhes enviarmos mais ta-
lóes. Além disso, pretendemos enviar parte dessa campenha para o fundo da Hábha-

rá que os nossos companheiros estao realizando na Argentina, Achamos desnecessá-

rio encarecer a importância dessa realização, que nos coloca em face da realiza-

ção chalutziana - essência do nosso movimento - e faremos tudo para cumprir nosso
dever, enviando o necessário auxílio,

Um dos assuntos que pretendemos trater com o bureau Latino-

Americano refere-se 88 participação na Hashará, e necessitamos saber suas pos

sibilidadese parecer a respeito. Escrevam-nos imediatamente. e
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VINDA DE UM CHAVER DE BUENOS AIRES:- Em vista do provável afestamento da maio

ria dos Menahelim por ocasião de Moshava,

achamos necessário solicitar a vinda de um companheiro que desenvolva um traba

lho educativo com nossos 180 Tzofim e so mesmo tempo conduzir & uma melhor cris

talização do nosso movimento.

ELEIÇÕES:- Em vista da comissão provisória ter finalizado a sua missão, foi rea

lizada uma assembléia para eleger novo executivo, O qual ficou assim

constituido:

SECRETARIADO GERAL Rafael Spritzer

Jayne Fischmann

BUREAU CENTRAL Mauricio Kersz

TEZOUREIROS Julio Starosta

Azix Kirjner

DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO Marcos Spritzer
David Eizerik

DEPARTAMENTO CULTURAL Xandel Maltz

: Clarita Chamis

SECRETÁRIO DE ATAS Rubem Spiguel

DEPARTAMENTO DE FUNDOS SIONISTAS Mauricio Goldfeld

Cecilia Torpolar

CHINUCH:- Dentro de breves dias receberão o relatório das nossas atividades cul

turais e esperamos que lhes sirva de orientaçao para O importente le-

bor educativo com as kvutzot.

ITONUT:- No próximo més publicaremos o nosso primeiro boletim, para 0 quel dese-

jamos sua colaboração com artigos, os quais devem ser remetidos com a

máxima urgência. Informem-nos si recebem a Vanguarda Juvenil de Buenos Aires.

Desejamos que nos escrevam si possuem elementos que possam traduzir do Hebraico, 2

Idish e Inglês, afim de podermos organizar devidamente o Departamento de Publica

ções. Mais tarde lhes forneceremos maiores detelhes a respeito,

DISTINTIVOS:- Enviamos dois distintivos por nós confeccionados que nos custam

crê 8,00 cada um. Poderemos remeter-lhes a quantidade que dese

jarem, desde que cubram as despesas. Os distintivos azuis são para os Nearime
Tzofim, enquanto que os vermelhos sao para a Chichvá Avodá. Possuimos um espe-

cial de côr branca para os Menehelime

Aguardando suas notícias, despedimo-nos com O nosso mais cor

dial 5

Mazkirut Harachit ENLe Brasil

Heard fritas
שלושמו שיק Jayme Fischmann

aJa>

NOT A: Remetam tôde a correspondência pars o seguinte endereço:
DROR, Caixa Postal, 1403, PORTO ALEGRE,  


