
   
ao são Paulo, 30 de Butubro de 1952.

ב

Bunnos Aires

Prezados chaverias

Hã 33 mases que náo temos tido entre nos o contacto necessário para uma dblhor ligação o uma

|]₪ unidade na ação entro o movimento Sul Americano,
' Não sabemos o porque do silêncio do vocês,

Da nossa parte, não o fizsmos com adevida frequencia por ternos passado um periodo do grane

des difiguldados gua nos laevaran até una profunda revisão em nossos programas וו cos e de ação, a uma

séria análise do dosenvalvimanto passado, situação presente e perspectivas futuras do m« vimento, 2%

do comoresultado diretrizas centrais claras para o trabalho, bem como a reconposição do diretório nacional

responsável por sua aplicação, Sua constituição atual 4 ב seguinte: Maskir Rashi w Nuchem Fassa; Sgan mase

kir - Efrain Bariach; Chinuch = SigueiFriesel; Thalutziut - Eruln Senmelz Kranot - Markin Tuderz Utonut » As
sal halenberg; Chaver Hakibutz - Baraly Resanblat; Adjunto = Nunho Falbel. Fei submetida, por intermédio

-de shlichulot rapidas da Hanhagã, A ratificação dos delegados da Noatzã Artzit dos snifin e kibutz hachsharão

Queremos nesta tratar do seguintes
Taksivims a nossa situação financeira é tão precária que isto choga a prejudicar nossas ati=

vidades. Correnos o risco dá falhar em muitos dos projetos nocessários pare o nosso fortalecimento devido 4

falta de dinheito. Pedimos que vocês tenhan e máximo empenho em consegulr-nos ajudas

Recebenos da Hanhagá Eltonã, una carta datada de B de agosto passado, que trata de

talsivinque o movimento brasileiro tem a receber, Sao duas quantias: 180 libras referentes ao orgmento sa

mestra] dos nadrichim braslloiros e una outra quantia, cujo total para nós ainda ignoranose Esta teria side

enviada diretamente ao Vossef Levi, sendo que à OLA faria a distribuição. Poddnos aos וו notícias a

rospoito destas quantias, uma vez que nos nenhuna outra informação tivemes que não q curta da Hanhaçã Elionão
eai é tiveren em seu podar algun dinheiro a nós destinado, pedinvelhes que no-lo enviem com4 urgência,

4 עפ que nossa siluação e roalnente muito muito pranárias prementa,

Gordon 3 por motivos tecnicos a Veidá de Unificação Brasileira sera realizada somente em

fins de dozenbro, Ate ג porén, após en tendimenios, faremes una unificação factual Imediata, semente ranten

do paralelagente as instâncias políticas dos dois movi:aentos. Isto inclusive nos daria o tempo becessário

para aprevoltar politica e educativavente a união.

Kinus it: realizaremos om dezembro o 62 Kinus ArtzÍ do Movimento Brasileiros

Velda Sul-Americana: con forme telegrama que lhes enviamos somente nos é possivel faallzar es

ta veidá em fins do dozombro uma vez que não podemos fnutilizar os proximos dois meses com voidot o kinussim

no meio.
Sheliaeh: devido 3 ו que para nós tem a vindade nais chaverin para o grande troba

lho que temos palaApedimese e bnsistimos que usom de toda influencia qué tiverem para conseguir ge

pressar a vinda de hi , Para o movimento brasileiro.

Madrichiases ja no Brasil 4 de nossos 5 madrichimo Infclaram já seu trabalhe, parecendos

-nos de que multo ganharemos con o que viran e ,aprendaran om Israel, Se consoguírmos dispensar alguns chave-

rim, pensamos em mandar qu grupo para 0 próximo curso,

: Iniciamos os trabalhos de constituição do 5º garin, que pensamos formar dentro de

poucas semanso Quando tiveres malores detalhes, lhes sscrovoronos.

Seu mais por ora, esperando urgente solução para o probluna financeiro,

Alet Vºaghshem


