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4'AADAT HATNUÁ

e/atenção especial de Nuchen

Eror

Chaid - Israel.

Chaverim iecarim:

Pedimo-lhes que dêm especial e imediata atenção a €8=

ta carta para evitar que imeredidamte fique a Hanhagá Artzit em even

tual desagradável posição com alguns de nossos contatos em Eretz, seja

Ben Shalom, Kitron ou Israeli.

Trata-sedo seguinte: por ocasiao da estada aqui de Berl

Locker, foi feita fnão muito por insistêncianossa, mas produto de uma

que apezar de muitas coisas de grande importância que teriamos & tratar

ge um dos três acima ( EShe-Ki-is) estivessem no Brasil com Berl Lokker

não era possível. De qualquer forma trouxemos três pontos para a reuniao

Primeiro: advertindo-o sôbre a nossa LAPA em PeAlegre e a recente e de-

el agitação 1á surgida(pelo fato de Be estar se yen para

1á e possive e ser procurado por um grupo de pais e do i ; em

segundo lugar Bobre o Relei Sion e schlichut para êste, em terceiro lu-

gar sôbre o que dele ainda poderia fazer no Brasil para deixar claro &

vivo aqui quais as diretrizes sôbre chalutziut traçadas na reuniao do

Comitê de Ação Sionistas Terminamos aqui os nossos pontos e nos prepará- |

para ir embora quando êle abordou e se informou sôbre o problema de sch=

líchut do movimentos Ficou admirado e fez questão ge preparssemos um

memorandun para êle user em Eretz, Fizemos porque já hao havia outra al»

ternativa, pof'êm está claro que não é ddlge qua 6 a solugdo.

.- hpezar de dao sabermos se tle fará o mais vago uso dês-

te memorandum pedimos aos chaverim de alguma forma em alguma conversa

arem as coisas de tal forma que não surja nenhum desnecessério -

gentendimentos Agradecemos muito.

Sem mais, com un chalutziano,

  

  

   
  

Alei Vehagshem=

P+S.-Begebemos tódas últimas cartas dos ERVIN SEMMEL

erim, estáo sendo preparadas as

respostas.


