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Porto Alegre, 7 de março de 1947.

Histadrut Dror
Rua Jorge Velho, 89

SÃO PAULO

Estimados companheiros:

Como já deve ser do seu conhecimento,

participaram. da 8a. Moshava do TROR na Argentina, 19 dos nos

sos companheiros; 14 de Porto Alegre e 5 de Curítiba. Além

disso os nossos chaverim tiveram um seminário especial em

Buenos Aires,a cargo dos mais capacitados dirigêntes Poalesio

nistas da Argentina,

Os conhecimentos e orientação Drorista

que nossos companheiros receberam abriram ótimas perspectivas

para incrementar nosso movimento no país, Assim, após a sua

volta em fins de fevereiro e aproveitando a presença do chaver

Frederico Bariach, Mazkir do snif Curítiba, realizou-se uma

MOATZA dos snifim Porto Alegre e Curítiba, afim de ser traçado

um programa coordenado de atividades e orientar os nossos traba

1hos nos próximos 6 meses,

Lamentamos muitíssimo não ter podido con-

tar com a participação de vocês nessa Moatzá, esperamos vorém,

que muito em breve possamos nos reunir afim de tratarmos: dos nos

sos problemas comuns, Dentro de alguns dias receberão as resolu

ções da nossa Moatzá, para a qual esperamos seu parecer e comen-

tário,

Como tema central da Moatzá foi discutido

a creação da Lichká Mercazit para o Brasil do nosso movimento, 2

Apezar da indicação feita por Buenos Aires e ratificada por Epetz:

Israel, de que Porto Alegre fôsse a sede provisória da central;

do DROR, achavam muitos que sem uma organização eficiente e bem .-

orientada o Bureau Central não poderia funcionar devidamente; +.»

Após od debates foi aprovada por maioria absoluta da creação: ”
do Bureau Central em Porto Alegre em carater provisório, até a

convocação do primeiro Kinus no Brasil, Na mesma ocasião foram

eleitos 3 jovens responsáveis por êsse trabalho de 806760 .com o

plano aprovado na Moatzá,
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Comureenjemos devifamente a alta resnonsa-

bilidade que sôbre nós foi colocada, Esperamos porém, com seu

auxílio e compreensão, ao lado do entusiasmo que nos anima, po

der cumprir a nossa sagrada missão.

Passarêmos agora aos assuntos para os quais
esperamos urgente contestação:

KINUS: - Nos dias 3 a 5 de abril do ano em curso realizar-
se-á em Buenos Aires o segundo Congresso Sul-Ame-

ricano da DROR, o qual reunirá Delegados de 5 países do nosso
Continente, Para êsse Congresso, que promete revestir-se de excep

cional importância, foram convidados: Delegados do nosso país,
É de nosso desejo que viajem pelo menos 1 representante de cada

snif nosso no Brasil, Desejamos pois, que nos informem com a
máxima brevidade se poderão enviar um ou dois representantes

para o Congresso, A estadia será completamente gratuita, devem

apenas providenciar as despesas de viajem, De nossa parte fare
mós todo o possível para ajudá-los. Esperamos que desta vez o

snif São Paulo participe efetivamente. Com referência ao temário
e detalhes, remeteremos logo que chegar ao nosso conhecimento,

DEPARTAMENTO EDUCATIVO : - A Machleket Hachinuch do Bureau Cen
tral está preparando uma série de

programas educativos a serer desenvolvidos nas kvutzot. Além
disso publicaremos periódicamente boletim' para Mnlelim, voca

bulário hebraico e todo o material necessário,  Afim de cumprir

8sses objetivos e servir-1hes com devido material ideológico,
necessitamos saber como funciona o snif, como estáo divididas

as kvutzob (idade?, sexo?, etc.), que programa cultural desen.
volvem, si possuem táofim, trabalho no local próprio, ete.etc,
Ademais, apreciariamos -que preenchessem e nos enviassem alguns

informes de 4 que remetemos emseparado, e que nos servirá

de orientação.

FICHARIO : = Afim de organizarmos o arquivo de sócios da nos
sã organização, pedimos que nos anviem preencni

nas as propostas que enviamos,

DISTINTIVOS :.-= Tendo se esgotado 250 distintivos que havia-
mos confeccionado e em face dos pedidos que

recebemos de Montevidéo e Curftiba (130 distintivos), além das
necessidades locais, resolvemos encomendar uma nova e determi-

nada quantidade de distintivos. Apreciariamos que nos comuni-
cassem o número de distintivos que podem intraduzir afim de fa

cilitar-nos a encomenda. O tempo necessário para a fabricação
4 86 8 ה 10 semanas, e o preço é de Org 8,00,
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MATERIAL IDEOLÓGICO : - Estamos aguardando uma rrande remessa

de importante material ideológico e

oultural que conseguimos por intermédio dos nossos companheiros

que estiveram na Argentina, Após a contestação desta, esperamos

já poder remeter-lhes grande parte dêsse material, O qual, temos

a certeza ser-lhes-á de grande utilidade,

CAMPANHA HISTADRUT : - Afim de podermos remeter um relatório

DR completo para os Estados Unidos, pedi-

mos que nos enviem um informe sôbre o labor realizado em pról

da campanha da Histadrut, promovida pelo chaver Sesling.

Sem mais de momento, asvuardando sua urgente

contestacio, firmano=nos com o mais cordial
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