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Prezados Chaverim;

Enviamos-lhes a presente imediatamente após o recebimento de sua
2 carta de 11 de Maio. Destacarta depreendemos umgrande malentendido em re-

" lagão aos dizeres do nosso ultimo telegrama a vocês, que assim rezava" Temos
Luhaveriminformes pedidos". Os chaverim a que se referia esto telegrama não
Cs eram os shlichim para o Peru e Equador, como pensaram voces(vido s/ carta de

11 de Maio, item 2, 3? paragrafo), mas sim os chaverim para a HachsharáUru-
gugia, queJa tinhamos designados. 08 informes que esperavamos de vocês,
alem daquéles que voces prestaram nesta carta, eram basicamente sobre os

dois chaverim que o movimento Argentino devia fornecer, pois ficou claro desde
a Peguisha que a ida de nossos chaverim estava em dependencia direta dos en-

vio dos chaverim argentinos. Em segundo lugar, a carta supra mencionada nada
falava sobre passagens, despesas em goral e outros detalhes que eram importanti-
ssimos, -dada a urgência 60 envio dos chaverim..Acreditamos que a falta destes
dados, bem como o atrazo de s/ resposta a nossa carta de 26 de Abril e ao tele-
grama subsequente, são devidos ao malentendido que acima_constábamos , pois

em caso contrário tal nao teria acontecido, vista a prêmência do problema
da 9080828 Uruguaia.

Infelizmento tudo isto cria uma série de enormes dificuldades para
a ida de nossos candidatos. Ambos são membros do nosso 5ºGBarin Alia, que parte

para Bretz no proximo dia 14 de Junho. Êsses chaverim (Irma Sender e Valter
0 Rosenthal)tinham-se disposto a ir somente depois de muitas discussões que ti-

vemos com ¿les e o Garin tendo 61es aceito nossa proposta sem muito-entudias-

mo como ,Se-podia obyiamente esporar.x ixtempdadirstants O tompo entretanto pas-
sou, à época de aliá de seu garin aproxima-so cada vez mais, nada de dofiniti-
vo veio por parte da Netzigut ou do movimento argentino, e a situação dóstes
8018 02878210 mais ema mais tornava-se insustentavel. Tivéssem Gles neste mo-
mento uma perspectiva mais concreta quanto a vinda dos chaveirm-da Argentina,
sobre uma data aproximada de sua propria viagem ao Uruguai, etc... o problema
seria menos grave, so bem que ainda difícil. Entretanto, 6les proprios nos eon=
venceram de quo é impossivel osperar mais: faltam menos de três semanas para a
aliá do seu grupo, e não oxiste ainda nada de certo sobre as condições mínimas
necessárias para sua ida ao Uruguai.

Estes chaverim preparam-se no momento para a aliá com o 52 garin, e

não nos é possível impodí-lo, a não ser talvez que nos cheguem nos proximos
dias.os informes coneretos que nos sãonocossários. É mesmo que tenhamos tudo

em mãos, ainda existo uma nova discussão com óles.

Lamentamos muito que o caso se tenha desenvolvido de tal maneira,
mas temos ainda a esperança de resolver satisfatóriamente o problema, e empre-
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garomos todos os esforços possíveis neste sentido.

Aproveitamos a presente para tratar de alguns outros problemas, como

seguem:
Shlichim para Peru e Equador: Como já devo estar esclarecido, 08

chaverim a que nos referimos no telegrama não eram os shlichim para estes

países. Em nossa carta de 26 de Abril, informamos que teríamos para fins des-

te mes algumas perspectivas mais concretas sóbre o envio dos shlichim. Entre-

tante, pelo que tudo indica, estas perspectivas no momento ainda nao existem.

O problema da shlichut internamente, pára nossos próprios snifim, agravou-se

bastante nestes últimos tompos: a partida do 52º garin alia, que forneceu ul-

timamente uma parte da shlichut para os snifim; o estabelecimento oficial de

um novo snif do movimento, o Snif Recife, exigindo um reforço da shlichut que

la trabalhava; o atrazo da vinda de Eretz do chavor Erxin- Senmel - tudo isto

nos leva a nao esperar nenhuma solução pelo monos atê a epoca de nosso Kinus
(julho), quando rediscutiremos o problema.

Taktziv: Espantou-nos deveras a roforóncia em súa última carta s0-

bre um suposto taktziv para a Netzigut, que a Poguisha estabeleceu em rela-

ção ag movimento brasileiro. 0 chaver markim Tuder, nosso delegado nesta Pe-

guisha, asseveráu-nos que tal responsabilidade nao nos fora do forma alguma

atribuida. E nem poderia se-lo, pois o movimento brasileiro nao se acha em

condiçoes financeiras tais-quo pudesse aceitá-la. Esperamos que voces retifie

quem este engano. ,

ata da Poguishá: Como nao recebemos ainda nada sobre as discussões
o resoluções da Peguisha do Chile, queremos pedir-lhes que-nos enviem uma

cópia da ata que vocês mandaram a Hanhaga ..

Seminário fatinoamoricano: Em resposta a sua consulta sobre a pose
sibilidade de financiarmos as passagens de cinco chaverim brasileiros para

o Seminário, no caso de ser realizado na Argentina, queríamos dizer que a

situação do movimento, no que se refore a finanças, continua quasi no mesmo

pé do que na época da Peguisha, o que nos leva a afirmar de que as perspoctiw

vas são inexistentes. a
be qualquer maneira, parece-nos, de acordo com o relato de nosso

delegado a Peguisha, de que a foi estabedocido o-Brasil como 9 lugar de rea-

lização deste seminario. Independente disto, porem, achamos nao muito corre-

ta a divisão numérica dos participantespor paisos, o que nos leva a pedir-

-1hes maiores explicagdes sobre 0s criterios empregados.

Passagem do chaver Varkim Tudor: Em 24 de Abril mandamos-lhes uma
carta em que lhes podiamos que nos saldassem comurgência sua divida pelo

pagamento da viagem de n/ delegado a Poguisha. Nao compreendemos como ate

agora neo so esta dívida não foi quitada, como tambem menhuma referencia ou

satisfação nos tenha sido dirigida em nossa correspondencia. Ficou elaro na

encioneda ogrta cup loyantomos o dinheiro a finanpiar viagem do, chaver
יייחד Fancoar RFachaluatzl
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atravós de um empréstimo particular, e de que o saldo devido (CR$ 2.255,00)
nos deveria ter sido enviado com urgência, vista a premencia do vencimento
deste empréstimo, 8 uma vez, portanto, pedimos o envio do dinheiro, é es.
Peramos que esta situação nao se prolongue por mais tempo.

Sem mais, e esperando resposta urgento, deixamos-lhesg nosso cordial

e alei Vehagshem

Jogo Druckor-Sgan naskir
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