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A Hanhagé Artzit 44)
São Paulo- Brasil DESA,

Prezados chaverim

Não quisemos responder & vossa certa de 4-2 porque esperávemos a
chegade do Erwin pars esclarecer elgumas coisas. Achamos justificado o
vosso aborrecimento pelo fracasso dos tramites em relação so Fiszel, mas
queremos explicar que nenhuma culpe temos no sucedido. O telegruma meu
foi mandado somente depois de que o Dr. Ben Shalom garantiu que a schli-
chut do Fiszel seris conseguids. Essas garantias ele as deu não só aos
chaverim da Hanhagé Elioná como tambem k vaszdat hatnuá de Bror Chail, na
reunião da quel participou.

O espinho dessa questão é que s promessa foi oral, e duss semanas
depois o Dr. Ben Shalom nos comunicou que não mais poderia erranjar a
schlichut pars o Fiszel, por motivos diversos (nño concordência EBK do71
KKL, s existência de um precedente, etc. ). Todos esses meses estamos fa
zendo todos os esforços pars resolver o problema, e se até agora não o
conseguimos vocês não devem atribuir responsabilidade e nós.

Com a chegada do Erwin o panorama se modificou, e a propostas que
se aceitou na vandat hatnus (vocês já devem ter recebido carta deles),
de um errenjo provisório e semi-legal, permitirá pagar as dívidas de Fi-
szel e mantê-lo por mais slguns meses,

CORRESPONDENCIA - Vimos por acaso uma carta de vocês h vaedet hat
nué de Bror Cheil, sobre assuntos relacionados conosco, e isso é para
nós totalmente incompreensivel. Se hé problemas, vocês devem escrever di
retamente à Henhugá Eliong, e poderemos discutir como chsverim de um mes
mo movimento sobre essas questões. Pedimos desculpas, mes os meios que
vocês estão empregando nos parecem simplesmente infantis.

SCHLICHIM- O candidato para schlichut no Bresil é o chaver lehu-
ds Bachmat, de Netzer. Ele tem 31 anos de 16866, 6 solteiro, nascido na
Lituanie e chanich do movimento 15. É presentemente professor na escola
de Netzer, e terminará suas fungóes em julho. Imediatamente epós isso,
será transferido a Jerusalem, onde durante 2 meses estudará português.
Contando o tempo que perderá para conseguir todos os papeis necessários,
e um mês de viagem, calculamos que poderá estar no Brasil em novembro.
Durante todo esse período orgenizaremos reuniões com diversos Chaverim,
madrichim, etc., pars que ele possa já aquí receber uma idéis O mais cla
ra possivel sobre o que será seu trabalho. 

Esperando que os chuverim comecem sgora a. mander-nos mais car-
tas, seudamo-los com um a ;

ALEI VEHAGSHEM! -AM hn
H. Elioné='S, Karabtchevsk 


