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Prezados chaverim:

Recebemos sua carta de 27 de abril,e não a respondemos do ime-
dinto porque estávamos em trâmites com a Netzigut Latino Americana sôbre o en-
vio de nossos chaverim, e aguardavamos que os problemas estivessem melhor defi-nidos. Entretanto as coisas encaminharam=se de forma que não prevísmos, por rá-,2008 810188 ה 8vontade, e e com grande pesar que lhes 8802070808 8 02tor.gfimע080מ- de lhes expor a situação do problema,

Imediatamento após a Peguishá de Santiago, iniciamos os prepara-
tivos para comprirmos com o que foi estabelecido em relação a nós. Constatamos,
em longas discussões, que os dois chaverim por cujo envio ao Uruguai nos respon-
sabilizamos de forma alguma poderiam ser retirados do 6º garin, que no momento se
encontra em Hachshará, pois este garin esta recem Começandes seu periodo e,por
caracteristicas próprias de sua constituição, nao ofórece possibilidades de dis-
pensar quem quer quo seja agora. Concluimos, por tanto, que estes dois chaverim
sómente poderiam provir do 5º garin, que nesta epoca estava terminando sua hach-
shará e comegava Os preparativos de alió. Foram grandos as discussões que tivemos
com os chaverim do garin, mas finalmente conseguimos os dois chaverim em questão
Isto foi em 4 de laio, data em que enviamos um telegrama à Netzigut, comunicandoque tinhamos ja os chaverim 8 que esporavamos os informes -pedidos emcarta anteri-oreistos informes eram, basicamente: a) Sobre a data em que chegariam ao Uruguai
08 02870218 0810889 se responsabilizoú o movimento Argentino na Peguisha(ficou claro nesta Peguisha de que a ida de nossos chaverim somente sa efetivaria
na Gortoza da vinda dos chaverim argentinos, pois caso contrário o envio de dois
chaverim nossos, sómente, não teria valor). Db) 86526 dinheiro para passagens,
pois nossas situação financeira não permitia cobrir as despezas do envio deschaverim. E Rá

Dada a urgencia de nossas comunicação, esporavamos uma resposta
concreta da Netzigut, tambem com urgência, Infelizmente, porém, a Netzigut nosrospondeu com algum atrazo, e sem os dados concretos de que precisavamos,pois deu
so um mal entendido muito grave, na interpretação do telegrama que lhes enviamos.

Ichud Nanoar Wachalutei 
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A Netzigut julgou que os "2 chaverim" iíencionados no telegrama eram8 shlichim

com que nos comprometemos na8 a enviar para O Eguador e Peru, e nao 08

chaverim para a Hachshara do Uruguai. Por isto tambem nao enviaram 05 outros

informes indisponsaveis para a ida de nossos chaverime.

. Quando os dois chavorim mencionados tinham concordado em ir pa,

ra o Uruguai, elesófizeram na empoctativa dofísto, no maximo, acarretaria um atra

zo de sua alia-em relação à dos seu grupo de aproximadamente um mes e meio.

O 5º garin faz aliã em 14 dó Junho, e olos fariam a sua em começos de agosto.
, Entretanto, a demora da Netzigut impossibilitou de qualquer ma”

neira de que eles partissem em lisio, como ponsavame (A Netzigut envio-nos em co-

moços deste mes outro tolegrama, em que os informes pedidos ainda não vierem sa-

tisfatorismente).Enquanto isto, a data de alia do 5º garin seaproximava, é a si

tuação indefinida dos dois chavorim tornou-se insustentavel, elos nao poderiam

continuar por mais tempo sem petspoctivas. Neste momento faltam somente alguns

dias para a Alia do 52 garin, e os dois chaverim preparam-se junto com Bou grupo

para partit a 14 de Junho, desde que nada veio de concreto da Netzigut e os chaye:

rim não pretendem esperar ate as vesperas do dia 14.

Infelizmento, foi este o rumo que tomaram os acontecimentos, e

queremosá deixar manifesta a nossa grando insatisfação pelo acontecido.

2 Esperando noticias suas, para eventuamente pensarmos om novas

soluções, ou nos pormos a par de modificaçãos sofridas pela Hachshara e pelo vos-

so movimento , despedimo-nos com cordial e chalutziano
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