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SÃO PAULO - BRASIL
São Paulo, 26 de Abril de 1954 *

À Netzigut Latino Americana

“Buenos Aires

Prezados chaverim,

Como foi indicado na Poguishá Latino Americana rocóm roalizada, res-
rosponsabilizou-se o movimento brasileiro em enviar dois chavorim À hachahará
do movimento uruguaio, como meio de resolver momentândamente o problema de sua
sobrevivência.

.
Imediatamente após a chegada do chaver Markin Tuder começamos a proy

videnciar os tramites para cumprir o estabelecido. Constatamos que ôstos chave-
rim não poderiam de forma alguma ser retirados do nosso 6º garin kakz hachabará
na situação em que hoje se encontra. Éste garin estã recem iniciadão seu perio-
do de hachshará, e começa sómente agora (com a proxima aliá do 52 garáñ) a to-
mar O meshek nas mãos. É um garin náo muito numeroso e sua composição chevrati
nao permitirá nem num futuro proximo a dispensabilidade de qualquer de seus cha=
verim.

Por estes motivos dirigimos nossas vistas ao 5º garin, o qual, por
sua vez, apresenta algumas dificuldades, pela oroximidade da data de sua alia,
Entretanto já começamos a discutir o problema com varios chaverim do 5º garin,
e apresentam-se diversas probabilidades. Cremos que vocês devem compreender que

as dificultudos são infmeras , tanto sob o ponto de vista do grupo como pelos
problemas Puente (uma das chaverot por exemplo, 6 de nacinalidados argentina,
e desde já é um grande problema o da sua entrada no Uruguai). Por ossos motivos
talvez não lhes posammos enviar uma proposta tão prontamente, mas prétendemos

mantê-los informados de todas us os trâmites.
Por outro lado, achamos que"al Netsigut deverá nos enviar informações

brevemente 80026 0 que existe quento aos dois chaverim da tnuá Argentina propos-
tos para a hachshará, e pirncipalmonto sobre as medidas tomadas pola tnua Uru-

guaia quanto ao trabalho de hitrachavut, assim como seus resultados,
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Julgamos necessário também um relato sôbre a hachshará urúguala,80btodos 08

pontos de vista(composição qualitativã, tempo de hachshará, situação prfissi-

onal etc...)

Quanto ao envio de shiichim nossos para o Equados e Perú, conforme o esta-

belecido na Peguishá, sáo bem maioros as dificuldadés, + No momento, aposar de

todas as tentativas, não encontramos uma possibilidade siquer. É provátol, en-

tretanto , que para fins de Maio possamos encontrar uma solução. Gostariamos»,

contudo, de ter desde já em mãos uma apreciação sôbre as condições de trabalho

nestes dois ishuvim, para que possamos estar preparados.

5 Sem mais, e esperando resposta em breve, recebam nosso chalutziano

Aloi V"Agshem

 

Joao Drucker Sgan Maskir
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