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“ORGANIZAÇÃO תב SOCIALISTAel

Rua Jorge Velhe, 89-SÃO PAULO
TAnnrrrneaA

São Paulo, 26 de Nevembro de 1946.

Ao
Departament o1da
ORG. JUV. SIONISTA SOCIALISTA "סה"
BUENOS AIRES.

Prezados chaverim: |

Após um lamentavel lápso de tempo de interrupção
- de nessa correspondência, devido a diversos fateres técnicos, reíni-
ciames ,º nosso contato afim de infermar-lhes sôbre nossas atividades
partidárias e sionistas em ndo  

6
Cem respeito às nessas atividades partidárias é-nos

aprasivel contar-lhes que e prepare e e trabalhe de Bloce para as ele
çoes ao 22º Congresso Sionista foram realizados quasi que totalmente
pelos nesses chaverim do Dror, sendo apenas lamentável que nae-tenha-
mos usurfruido de resultado - que come sóe acontecer em todo Congress
nos sería favoravel - pois as eleições em Sae Paulo foram anuladas ,
graças as naturaís matranhas de 'nesses revisionistas,

As campanhas dos Fundos Nacionais aqui realizadas,
tiveram de nossos chaverim um trabalhe não proporcional às nossas for
ças, numér icamente exiguas, Aosqua ana pesa0 a última cam
panha do Keren Hayessod,

O nosso trabsiho interno até heje foi inteiramente
de estudo e elucidação ideológica. Se bem que realizado com éxtrema
dificuldade, devido a falta de materials, é um trabalho que vem sendo
feito com carinho e constáncia.“Estamos agora envidando es nossos es-
forcos afim de possibilitar a ida 6 alguns de nossos chaverim à Mo-
shavã da Argentina e para tanto; já entramos em entendimento com Per-
to Alegre, 4

O nesse movimento em São Paulo está em vesperas de
oל trabalhe - para nós o mais importante - de educação de eri-

anças, o que faremos dentre das próximas 3 semanas, pois conseguimos
e apoie de uma erganização juvenil num bairre ende podemos contar com
apoximadamente 50 criancas, nao contande com es 250 sócios de mais de
15 anos de idade, desta organização, muitos des quais poderemos con-
quistar para o nesse ideal,

Estamos, graças a 1880, em mãos com e gravissime

problema da falta de orientação educacional dentro des moldes de nos-
sa organização, por parte des nesses menahlim (temes 10 em prevare)e
alem disso, o da absoluta falta de material educativo - sen duvida os
chaverim sabem da escassez de material em português - e isso leva-nos
a apelar aos nossos chaverim dirigentes do Departamento Latineamerica-
no, afim de que nos enviem o mis rapidamente possivel, qualquer ma-

terial em espanhol, hebraico, idish, inglês ou francês que possuam,..
nao se importando com as le que precuraremos saldar lego que ;
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recebermos o material e o seu custo, O único material que possuimos
São algumas "Vanguardas", a publicação de Katzenelson e es " Apuentes
del Seminario", e ainda uma seleção de Borochov e um Boletim para |
Menahel de Setembre de 1945, Temós ao nosso disper tambem alguns 11-
vros em espanhal da Editora Israel, |

Finalmente, gostariamos que es chaverim nos enviassem 8
endereção de nossa organizaças em eutros países, principalmente de
Eretz e Estades Unidos, ;

Cettos de que es chaverim atenderas ao nosso apelo com
presteza, subscreveme-nos com um calereso
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