
S.Paulo, 13 de fevereiro de 1960

גס

Chaver Alaloñ

Shalom,

Havendo terminado o período de shlichut do chayerYaldemar Avritscher junto à tnuá chilena, pedimos providênciasa Netzigut para a sua volta, como normalmente tem sido feito emocasiões anteriores. >
O citado chaver completou o seu período dg seis mesesde shlichut assim determinado pela reunião da HanagaArtzitde 16/6/59 e aprovado pela Netzigut, por ocasião da última pe-guisha sul americana em Buenos Aires.
Queremos acentdar que o chaver Valdemar apresentaproblemas pesdeaís a serem discutidos, o que torna mais prementea necessidade que suavolta se dfetue o quanto antes.

Sem mais, despedímo-nos com nosso cordial

Alei Veagshem

P/Hanaga Artzit



S.Paulo, 13 de fevereiro de 1960

Shalom

Recebemos sua carta de 1/2/60 e lamentamos profun-
damente que nossas cartas tenham sido interpretadas num sentido
que jamais foi de nosga intenção lhes dar, e de nossa parte nos
conduzimos como nas vezes anteriores, sendo que talvez so a au-
senciade resposta motivada na certa pela greve dos Correios, da
qualso mais tarde viemos saber, fez com que ingistíssemos,e
voltassemos a escrver sôbre um assunto desagradavel, como ea
questao financeira, que, e aqui estamos inteiramente de acórdo,
nao deve ser o principal motivo de discussões num movimento juve-
nil, pois problemas mais importantes se lhe antecedem.

Em segundo lugar, nossas exigências foram feitas em base
ao que ouvimos na ultima peguisha sul-americana e agora, com a
sua carta, nos parece que as coisas são diferentes, e não tão
claras para nos.

Cremos que a melhor forma para dissipar todo e qualguer
mal-entendido seria o contacto pessoal e para tanto] em reunião
de Mazkiryt יב" foi aprovada a proposta de lhe convidar a

a brasileira, quando melhor poderiamos conversarvisitár » Tnu
sôbre todos os problemas comuns ao movimento sul-americano.

Esperando que pi outro mal entendido venha preju-
dicar nossas relações, despedimo-nos com um cordial

4161 Veagshem

p/Hanaga Artzit 


