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Prezado Chaver:-

a "
a

Sou obrigado - e a contragosto - de voltar

aq antigo assugto de taksivim para 0 MovimentoBrasileiro,

sobre o qual ja montivenos demorada correspondencia, ben

como também falamos em Maio de 1958 quando estive em Eretzs

Digo e escrevo a contragosto, pois sem ne-

תמו resultado tanto eu quanto o chaver, perdemos precioso

tempo, e sei que mais dificil ainda e esse tempo agora, pa-

ra O chaver nesta epoca tão agitada e decisivas Mas mesmo

assim sou obrigado, por imperiosas circunstancias) a voltar

ao assuntos Espero que O cnaver saiba que se nao Tóssem por

tstas imperiosas circumstâncias, eu não o faria,

e Em resumo, o Movimento não pode manter a sua

atual boa situação e as conquistas feitas (Je nao

ampliá-las ) sinso tiver alguns taksivin sua

De qualquerforma, a verdade €-

ser dito - que a interrupção minha em toda corres

consigo e demais pessoas ligadas a este assunto, à

justificadamente, a um aborrecimento muito 1

- nelas proregsas que nos foram feitas

js. Esta situação que trouxe uma
abalhos em andamento mestr

z0o8. E fomos tomados

5

" o chaver; € : bá que não me

suas. Com O ave js falei e combi

nto deveria receber U.S» $ 2.000 do Ichuá ilal

rakxibutzinm para shlichut interna, 1 vez, por 1 ano, e

o chaver faria tudo à seu alcance para que este taksiv

ss eretivasses lstoú certo que o chaver 31 esforços,

mas fato é que a promessa me foi feita por lo + Israeli -

entendo eu e meus chaverim, que ei do Ichud Halkvutaat

y! Hakibutzim + e não foi re das Afora is falamos

também sobre a necessidade do Ko 1 41

uma vez e por 1

 



 

(2) 1
para Moadonim, O chaver iria estudar o problema con o 4

Ichud' 019mi,. e nosEr com Arcavi 3 ele passas /
se por aq 0 fato É que, Arcavi passou por aquí sem siquer Ea
avisarsnos de sua passagem. 2

Seja tudo isto como for, o fato é que a- UA
pesar de não ter mais a responsabilidade formal pela situa- 8
ção financeira do Movimento, pude,fazerrecentemente os mais
detalhagos e cuidadosos estudos sóbre tóda a situacio e é in- y
dispensavel] obtermos o aludido talksiv ( 2.000 0.8.6 -por 1 a- /
no 6/ועוב 80 vez ) do Ichuá Hakvutzot v' Halibutzim para shli- Eq
chuy internas,
Feia Concretamente, o que me tomo a liberdade
de fazer 8,- pedir a atenção do chaver para este problema e
pedir tambem que o chaver “interceda de toda forma que for pos
sivel, para que Ra856

eco ao chaver paraque releia minhas car-
tas de 26/8/5l e 0/8 onde todo o assunto está tratado em
detalhes Creio que quando passou um ano mais sem recebermos
a tão falada shlichut de Eretz « e a qual o movimento tanto
necessita - pelo menos devemos receber umx auxílio financeiro,
que log¡camente nada substitui, mas facilita manter a situação
de um táo grande mapa. de shlichut interna. Enfim não serão mi-
nhas maisou menoslongas justificativas que algo resolverãos
Falamos já muito 80020 60 3

 

  

RecebÍ sua carta de 21/1/55, e sou obriga=
ar de tudo, a pedir desculpas pelo atrazo desta minha

Verei com que ouAdolpho Chei6eld ou HenriqueSazan,
os chaverim que apos a nossa próxima alia( como 106 con

adiante ) tomarão entre outras responsabilidade sy esta. tan
my envien os orçamentos anuais do Movimento, bem como todas

explicações necessária R e pedidas nessa sua carta,
Sobre os 280 dólares mencionados em sua

carta de 21/1/55 não rescebênos notícias. Estamos aguardando»
E devem ser dêscontados dos 2,000 U,S.8 que estamos
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    Aproveito para lhe contar sobre as pers-
0 rabalho meu e dos demais chaverim da Antiga Haz
eno Brgsil.Do antigo grupo de seis cheverim, três
a mim, já estao em nachsharê ( LeãoyKarabtehevsky,
er e Erwin Sermel da dois devem ingressar dentro de

 

   

  
poucos s em Zin Dorot( David Faínguelernt e Nachman Falbel)
e apenas um, João Drucker, cogtinua em jrabalho ativo até o Ki-
nus de Julho, A atual Hanhaga Artzit, é uma hanhagã de transie

  

( cont nua .



 

  

ção, e com a aliá nossa junto com o Garin, em Outubro, a res

ponsabilidade formal e factual do Movimento passa para um no

vo grupo de chaverim, que sera sem duvida alguna, tao e mais

capaz como esperamos ter sido,
2 Eu ainda retorno para o trabalho do Movimento

preparatório ao Kinus, por algumas semanas €» aproveitando,

inelusjve ereio que haveria todafconveniencias do taksiv che

gar ate Julho, de tal forma que ou estivesse em SePaulo 8
pudesse ativemente participar de tudo, 2

Chamo de qualquer forma, a atenção do chaver

para úma mudança no meu endereço que passa agora a sert=

ERWIN SEI TEL
Rua= Morásy 619
SePaulos,

contando que o chayer envide to-Sem mais»
E ; aceite minhas saudações;dos esforços possiveis

Alei V'agshem 1

 

Lad w1תTneT NasוPe Se-— Inçluo anexo copia a Chai a5

financeiro anexo .

 

Yavors bem como um

 


