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São Paulo, 9 de Outubro de 1991.
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Prezadosו chaverim:;

Tem esta por dim, tratar dos seguintes assuntós:

ja Executivo da OLA: js emnossa primeira carta ) 840 818 6-8-51( , 8

voces, tínhamos deixado clatas as 2820088 não nos era possivel enviar um

chaver para o trabalho da OLA, nem para shlichut sul-americanas Estamos. comple

tamente sem chaverim para o trabalho, temos atualmente dois snifim sem shlichut *

(Curitiba e Belo Horizonte) e por 0 náo podemos em absoluto mandar, quem quer

“que séja, para fora do pais. Quando ao trabalho da OLA, é claro que o movimento

argentino pode fornecer chaverim pois a oficina esta situada em Buenos. Aires, 0

“que permite que sé trabalhe tanto no movimento local quanto no continental. O

mesmo esta muito longe de acontecer com dirigentes do movimento brasileito, que

dele teriam que se afastar00 Quanto ao chaver Julio, esta ele in-

gressando agorana hachshára; sendo sua integraçãonela, no momento, a tarefa

sua de maior importancia. Resolveu-se, por ocasiao da 18 Veida, que os chaverim

da antiga Lishka Morkasit (com exceção do chaver Bariach), entrariam no kibuta

somente saindo para trabalho no movimento, apos terem passado um tempo razoavel

ali, apesar de todas as necessidades do proprio movimento brasileitos Por isso

4 impossivel responder positivamente a sugestão de sua ultima carta»,

Moatzá Sul-Americana 6 Seminário: 2 $

a) quanto a local e data a proposta e: Brasil (possiyelmente no lo

cal de nossas machanol de ovdim-maghshimim) em janeiro de 1952, É a data mais

conveniente por coincidir 000 88 ferias escolares e as machanot, o que facilita

vã a reuniao dos chaverim do Brasil, ao mesmo tempo que convem ao movimento ar-

gentino (segundo conversas com o chayer Aides), permite-nos ainda umprazo pará”

a discussão dos problemas, ordem do dia da moatza, programa do semingrio, etc...

b) quanto 4 ordem do dia da Moatza e programas do seminario, lhes 4

enviaremos as nossas propostas dentre eú breve, bte ao maximo, no fim do corrente,

e)'na nossa carta 40 018 6.8.58, ha uma consulta a respeito do núme-

yo de delegados à moatzá (se o plenum participa ou não), Estranhamos'não terem

os -chaverim respondido ainda, e pedimos que esclareçam logo o assunto.

- Modaon: Dentro em breve, enviaremos material informativo para esta

publicação. .

Ema: -O chaver Ema, em discussão com a Lishka Merkasit passada, re-

solveu, de comum acordo, dar por finda a sua shlichut e voltar para Israel; logo 



após a nossa 1% Voidá Artzit. PA a esta eonolusão devido tanto por
motivosde saude do Ema, quanto por razões de ordem pessoal. O chaver Ema
ainda não voltou para Israel porque esta à espera da autorização do Ichud
Hakibutzim o logo que está chegar, ele pretende partir. Nao ha, assim, a
mínima possibilidade de ele poder pealizar shlichut na Argentina,

Chaver Tavi Schájar:! 88028700-מ08 0 chaver acima do Paraguai

pedindo entrada em nossa Hachshara; exo ole que com estepasso assegurar. sua
própria integraçãi no movimento chalutsiano ja que diz não acreditar, em ab-
soluto, nas possibilidades deum Dror no Paraguai. Pedimos que vocês resol-
vam sobre o assunto, ja que não sabemos, nem da conveniência do abandono -do
Paraguai por aquele chaver nem em qua) das Hachaharot elo deveria entrar, se.
na "Berl Katzenelson" ou na "Ein Dorot". Queremos lhes comunicar ainda que
io um pedido da Hanhagá do movimento uruguaio, de entradá em nossa

hgchshará do chaver Jacobo Blumstein; o qual resolvemos aceitar. (No pedido;

ha a justificativa de que o teferido chavér, por ser polaco, não poderia en=

—Arar na Hachshara Argentina). 1

. Gordônia: como os chavexim ja sabem, da Veidã Sul Americana;
EMGordôniá ão Brasil e sumamente 15107.1010980606 poristo, qualquer "nmegócia

- gão! para unificação sera dar-lhes uma importância que elos estão longe de

possuir; Cremos ger mais conveniente esperar á unificação mundial dos movi-

mentos, para depois absoryermos a secção: local.

Sem mais; esperando UR GENTE resposta, ו aceitar

nossas saudações chalutzianas. א cos

Alei V aghshem
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