
 

 

Santos, 18 de Outubro de 1948

1
Lishka Merkazit da Histadrut "Dror!
BÃO PAULO

Prezados chaverim t=

Pela presente acusamos o recebimento da v/ circular
datada de 2 do corrente que mereceu a n/ melhor atençao e a qual passamos a
responder:

Relatorio Mensal do Sniff > A respeito queremos informar que o nesmo ja esta
pronto devendo ser enviado dentro do menor prazo de tempo possivel, e para o
futuro mensalmente conforme resolução do Kinus.,

Vaad - O Vaad deste Sniff está assim constituidos-
Mazkir - Salomão Waisman
Ggizbar - Bernardo Waisman
Chinuch - Sima Lerer e Tema Rosenkrantz
Itonut - Beirel Zukerman
Kranot - Sara Lerer e Bluma Waisman
Chalutziut - Chama Kuperman

Quanto a Assifa Klali para eleger o novo Vaad esta será realizada o mais tar-
dar no proximo dia 5 de novembro,

Machleket_Hechalutziut 4 respeito levamos ao v/ conhecimento que para cobrir=

mosa quota pro-Hachshara, estamos envidando o maior dos nossos esbrços, estando
no momento sendo feita a destribuição de rifas que poderão nos dar a importancia
de Cr.$ 5.000,00 ; realizaremos também dois bailes só para a juventude, bailes
estes patrocinados pelo Grêmio Cultural e Recreativo Dr. Th,Herzl e por uma
comissgo de chaverot. Além do acima citado ainda temos em mente novas realizações
que por dependerem de maiores estudos ainda não expômos agora aos chaverim,
Quanto ao dinheiro, a medida que este for arracadado sera automaticamente ens
viado conforme v/ solicitação,
Informamos ainda que a chavera Chawa Kuperman, é o demento que esta designado
pors este sniff para tomar parte no Vaad Hachshará encarregando-se ela mesma
da entrega dos sheilonim ja aprovados,

- Com referencia ao epigrafado cremos já ter suficientemente exclare=
cido a n/ posição conforme carta do dia 26/9.
Quanto ao recebimento da Vanguarda Juvenil e Avanzada Judia, estes nos somente
temos feito atravez da Lishka 6 já estamos providenciando 0 pagamento.

Finanças” Bem compreendemos a real situação que os chaverim nos expuseram; de
n/ parte esperamos regularizar a situação dentro da maxima brevidade,

vot - A exemplo dos demais itens aqui respondidos, estudamos as v/ conside-
rações com referencia a este paragrafo e ja acertamos medidas para o cumprimento
das v/ detedrminações,

Sem mais, aqui no colocamos a vi inteiro dispor subscrevendo-nos
com um cordeal| df Cr; tora  


