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PORTO ALEGRE
Prezados ehaverim:

Tem esta o fim

especial de iniciar intercâmbio

com os chaverim de Porto Alegre, do qual, estamos convictos, resultafa grande intensificaçao no tampo das atividades a que nos dedicamos,

novo e quasi que ignorado no Brasil.

Inicialmente cientificamos os colegas que apesar
dos mpssos esforços ainda estamos no período de organizaçao 6 lutamos
contra as dificuldades que se antepoe a todo empreendimento na fase
inicial, ag quais se multiplicam por tratar-se de sociedade sionista

ideológica e, conciênte, como é nosso desejo, Entretanto, temos a cer-

teza que muito em breve o "Dror" paulista estara a altura de sua coletividade,
;
Cumpre-nos8,de passagem, assginalar a curta estada

nesta Capital do colega Samuel Goldfeld, elemento que sem duvida poderia ser-nos de inestimável valor e mesmo dar-nos orientaçao segura

para os futuros trabalhos, ainda mais, considerando-se que o referido
chaver regressou recentemente da "Moshava" do IROR na Argentina, podendo copsequentemente, dar a nos que estamos isolados e sem experiência, muito do que teve oportunidade de 18 ouvir e-conviver, Lamentamos,
entretanto, que apesar dos esforços envidados para trazê-lo à nossa
reuniao, o mesmo nos tenha evitado,

o que extranhamos bastante.

Aproveitamos o ensejo para comunicar aos colegas

que teremos oportunamente (em'Junho, provavelmente) uma reunião conJunta com representantes do Rio e Belo Horizonte;e se a mesma contas-

se com representantes de Porto Alegre e eventualmente de outras cidades, seria de grande significaçao, Em correspondência futura o assun-

to sera melhor ventilado mas desde ja gostariamos de sua opíniso a
respeito,

Já escrevemos para o DROR de B, Aires, iniciando

intercâmbio, no qual pedimos material e informes a respeito do movimento, tanto para nos como para o Rio; entretanto, os colegas já es-

tao, pelo que nos consta, satisfatoriamente organizados e da mesma

forma nos poderiam auxiliar, pelo que antecipadamente agradecemos,
Sem outro assunto para o momento,

esperamos reg-

posta urgênte e considerando iniciada a corresnondência oficial com

os colegas, qué, repetimos, sera de grande proveito para nós, subscrevemo-nos com
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