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Caixa Postal, 5578
São Paulo,
Estimados Companheiros:

Com grande satisfação e invulgar entusiasmo recebemos a vossa

primeira carta, a qual,temos a certeza,marcou o inicio de uma continua correspondência e intercambio efetivo entre nossas entidades. Comprendemos que sob

as circunstânciais atuais, a reorganização do nosso movimento no Brasil,exige

de todos nos um esforço invulgar,que se traduza em uma educação da juventude
nos principios do sionismo socialista, Assim, cumpriremos a nossa missão de
concretização de um Estado Judaico , livre e socialista, em Eretz,

Com referência a atitude do chaver Goldfeld, tambem sentimos,
com surpreza,o não ter agido de acordo com as instruções recebidas. Faremos

tudo porém para ajudá-los; podeis estar certos,de que não mediremos esforços

para colocar a nossa organização na verdadeira posição que deve ocupar.

Sobre as nossas atividades temos muito a lhes escrever,

Em

parte conhecerão o nosso relatório através do próximo numero da Vanguarda Juvenil que edita o Dror da Argentina, Afora isto, vamos continuamente pó-los a
par dos nossos atos e planos. De momento,
e principais ocorrências:

temos a lhes comunicar as seguintes

Publicações: Nosso contato com Buenos Aires (lischká Mercazit) traduz-se pela |
venda entre nossos associados de 54 (cincoenta) exemplares mensais do orgão

Vanguarda Juvenil,

cujas importâncias

remetemos para a Argentina, Afora isto

divulgamos as 2 ultimas publicações do Dror = Construção Revolucionária de

Katznelson e Apuntes del Seminario- que estão sendo vendidos , 5o exemplares,
tambem, de cada publ,
Editamos um pequenox e modesto cancioneiro com canções
chalutzianas, que já lhes enviamos por via aerea, Escrevam-nos sobre o numero
de exemplares que desejam receber,que incontinenti lhes enviaremos.

Estamos preparando a publicação de um folheto com as bases ideologicas de
nosa
so movimento, afim de esclarecer a juventude, Enviem-nos sugestões
a respeito
Trabalho educativo: Criamos duas kvutzot de tzofim e uma de Avodá,
cujos trabalhos recêm iniciados oferecem boas perspetivas. Os companheir
os. que partiset

ciparam no Moshavá-Seminário na Argentina estão dirigindo o labor
educativo

que consideramos de grande importância, Lamentamos não terem enviado
algum 3
presentante para a Argentina, pois assim teriamós maiores
facilidades de coord

denação das atividades, Esperamos que com a realização de uma convenção inter

estadual, possamos suprir essa falha,

|

Org. Juvenil Sionista Unificada: Devido a quasi inexisténcia dessa or
e
(
siderando a grande importância que representa para nos Ema Org. Tate d
cada e bem organizada, resolveu o nosso Vaad desenvolver os maiores esforços
afim de estruturar e reforçar a 0,J.S.U. do Brasil, Assim todos nossos sóci
4

o serão tambem da Unificada, Julgamos 6 פגו0826060 9606000 86 mesma maneira E

pois do contrário estarão
as perspectivas do sionismo laborista
1
que as nossos trabalhos dependem de uma efetiva representação sionista e
8 0.1.8.0, . ₪886 parecer, aliás, foi confirmada na reunião que tivemos c 5

Dror latino Americano,

em Buenos Aires,

- segue-

através de nossos

5 companheiros om
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Convenção da nosaa Organização, em São Paulo:
Sobre essa realização que consi=
deramos de extrema Importância ,aderimos com entusiasmo, Sugerimos que seja or=
ganizadéa em conjunto um temário,afim de que possamos obter os

resultados esg=

perados. Escrevam-nos com detalhes, a respeito. De nossa parte vamos tratar do
assunto com toda dedicação que merece,

Bureau Central:Considerando a nossa situação, julgamos conveniente que proviso=
riamente o Bureau Central seja Buenos Aires, Isto até a próxima convenção, Escreveremos para o Rio de

Janeiro sobre essa questão,

Informem-nos sobre o que

julgam dessa sugestão, Cremos que assim coordenaremos melhor nossa ação, devido a ótima e perfeita organização da Lickká Mercazit de Buenos Aires.

Escrevam-nos sobre o Dror de Belo Horisonte e qual o seu endereço,
pormos em contatos.

para nos

Ademais, caros companheiros, desejamos que nos escrevam sobre)
todas vossas dificuldades e ações. Queremos que nos exponham com toda sinceridade os vossos problemas, assim como nos tambem o faremos.
|
Esperamos a vinda do chaver Leo Halpern para fazer o lançamen

to oficial do nosso Snif e organizar um seminário a cargo do digno represen-

tante do K.K.L.

Resta-nos pedir-lhes as maiores desculpas pela demora em responder a vossa apreciada carta, Na verdade estavamos atarefados com a mudança
de local e re-estruturação do nosso Vaad, Para o futuro isto não se repetirá,
Na expectativa de uma imediata resposta, firmamo-nos com os
mais calorosos votos de feliz sucesso nas realizações e um sincero
Fraintchaft
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