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Porto Alegre, 1º de junho de 1947
2

Mazkirut
HISTADRUT DROR
PAULO
ezados companheiros

Pela primeirax vez,

o departamento de Imprensa e Divulgação

entraem contacto direto com os snifime

Forna=se isso necesse

divisão de trabalho deniro da Lishea e o interssse

de estreitar mais

as rehaçoes entre o Bureau Central o as mazkirut regionais,
até o presente momentos nosso departemento agiu,

4

se

embora auto-

nomo sob 2 direçao da Mazkirut da Li shcáz tendo-se agora para facilitar
o labor mútuo, organizado um pleno de açao que seja mais amplo e que
preste maís auxilio aos diversos snifim de nossa Histadruts.

Por certo, já recebestes os fólhetos editados; O M

Festa - Trabalho e Lag B'Omer, publicados em eurto periodo,

outro

material que recebemos de diversos centros 8 instituições

E

Embora

“1033 devido
+ elaboradox novos folhetos; não pudemos publicaKo entanto, isto não nos amedronta, pois
a fe Ita de meios materiais,
todo esforço vara prosseguir em nosso labor, aguardando a coladireta e prestimosa dos snifim,
Certamente recebestes,
nosso telegrama pedindo um relatório
(
es atividades, afim de publicarmos no boletim que em noucos dias.
surgira, Ate o presente momento, com ex: >»cessao do snif Porto Alegre, não
PGCIDEMO E dito relatorio, o que nos dificulta o trabalho, fedimos, por-

tanto aos companhbiros, que nos atendam o mais rapidamente possivel e

nos facilitem para cumprirmos nossas obrigaçõess
Pretendemos publicar mensalmente, ainda, além do boletim impres=
so, noticiosos mimiografady, baseados nas noticias e boletins que nos che-

gem do Ichud Olamí, Esté também em nosso piano, uma. série de brochuras

ideolóricas, de problemes do nosso movimento, além de biografias diversas,
Por al, podem ver nossos prezados ¿mii a an pitdão de nossos pla-

nos, que 86 serão realizedos si tivermos o apoio comnleto e integral de
todos os snifim, Portanto dirigimo-nos a todos os companheiros de cada
gnif, afim de que eles mesmo, indiquem uma taxa mensal de auxilio a Lisheá,
xfim o assim facilitem o trabalho de divulgação, que diretamente auxiliarê nosso movimentos
Poderemos então,

pensar na edição

de um número maior de exer

plares de cada folheto e assim penetrar diretamente na opinião pública,
porrque somente não ha necessidade, do esclarecimento exclusivo de membros
de nossas organi zações, sinão que além disso, fisamos a conquiste da
nassa popular, que se deixa levar por fraseologia e expressões bombasti=
cas.
PÓRIO ALEGRE

+

Av. Osvaldo Aranha, 986

x

Caixa Postal, 1403

x

BRA
RASIL

