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S+Paulo, 5 de out. de 1954.

Refis NZ- 700

A
NETZIGUT
Ayacucho, 352
BAIRES - Argentinas

R,£e atenção de Abram Dimbinski

Prezados chaverim?

Recebemos vossa carta de 21de 9 e vosso

telegrama de 2 do corrente mess O mais urgente ja respondemos
por rlל também e esperamos que os chaverim já o tenham

recebidos

Queremos agora entrarem alguns detalhes ê

concordamos na realização da dita Peguishas desde porém que sg

ja a 0 num período qualquer compreendi-
60 en esta data € de dezembrosy Pelo » con

forme alias propoem os chaverime O movimento brasileiro tomara
a seu cargo as despesas de manuntençao durante o tempo em que a

Pegushã como tal oficialmente durars As vindas anterigres de de

legados a as saidas posteriores ao término da Peguisha ficam na

turalmente por conta dos própios chaverime A peguisha sera rea-
lizada ou no Kíbutz Hachshara Ein Dorot, ou no nosso novo e enor-

me Moadom no Rio de Janeiro» :

0 Téenicamente, porém, necessitamos com ante-
cedência saber quantos delegados vem, de que 68 em que da=

tas-chegam, etcs

afora isto, o que é ainda mais importante
pedimos que oschaverim, (que naturalumhhe são os responsáveis
pela organização e orientação da dita Pegudshã) que nos enviem
a ordem do dia dos trabalhosecos assuntos a serem tratados, com
a devida antecedencia, para que ו também nos preparare

ente pedimes que os chave nos enviassem a diversas pu-

blicações educativas e ideológicas, interhas e externas do mo-
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movimento Argentino e demais movimentos que os chaverim tenham à
disposição, para que nós possamos familiarizar com a evolução de

pensamento respectivos

afora isto, pedimos aos chaverim que caso desejarem que

preparemos Lyons: artes nos avisassem, sépossível ate O dia
14 de outubro ( ño da Hanhagá) em último cêso para alguns dias
mais tardes A picada ad

Estiyemos pensando sôbre a possibilidade dos. chaveri na
volta a caminhode Beairespassarem por Curitiba e ו
Pealegre onde temosum snif de quase 300 chaverime Cremosque ls”

to seria interessánte para os chaverim e muito positivo paianôse
Ad ל

Esperamos dos chaverim respostasurgentes para que pos-
samos preparar tudo bém Em caso de dele ¿ + pedimos serem en”

viados durante 6/atualsemestre para, ERVIN+. 666 - SPAULO»

4

se Sem mais, nosgo cordial e chalutziane,
1 Y . A4 : e :

=המ,ץמז

ERVIN SEMEL
Maskir Rashi

A

Obss- estávamos justamente começando a escrever longa e esclareçe-
doracarta sôbre uma série muito grande de assuntos que já

foram objeto de treca de corzespondencia duranteo 1% semestre do
ano qué passou. Umavez que, teremos ocasião de falarmos: diretamen-
teisto se torna desnecessarios E

 


