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São Paulo, 26 de Junho de 1954

A
Netzigut Latino Americana
Buenos Aires

Prezados chaver im:

Queremos com esta manifestar a nossa opinião sôbre a rgalisação de
uma Moatzá Chinuchi e quanto a nossa participação no Seminário Chinuchi:

1 - Seminário Chinuchi:- Conforme os chaverim estáo ao par, o movimehto
brasileiro não tem fundos disponíveis .nem para a s necessidades de

seu trabalho interno e imaginem vocês então quáo é dificel e mesmo impos-

sivel para nós arcar - as despezas de viagem de chaverim a Argentina
para participarem no Seminário Chãnuchi.

Porém, de qualquer maneira, queremos muito participar nesta reslisação
que consideramos de interesse para nós e dos demais paises sul--ameri canos.

Entretanto, para resolver o problema da viagem, nos vemos na posição de

recorrer à Netzigut para nos enviar as passagens des chaverim que estamos
dispostos a mandar, pois não temos outras possibilidades.

Propomos assim que nos enviem 2 passagons que e o numero proposto

para o Brasil, so que nós deviamos arcar com 50% das (despezas. Na impos-
sibilidade“eo a Netzigut nao possa cobrir os 100%, então enviamos
um chaver que corresponde sos 50% da Netzigut (1 passagem) que vocês iam
enviar em todo caso.

2 -8 Chinuchi:- É de nosso parecer que a realisa:;:8o de uma Moatza

Chinuchi não é de interesse apenas do movimento sul-americano, mas
do movimento mundial, uma vez que não podemos coneeber uma orientação

educativa aparte e afastada de qualquer movimento continental, quando

pertencemos a um movimento mundial. Dai não concordamos que se faça uma
Moatzá Chinuchi Bul-amexi cana (talvez a Hanhagá Haelioja poderia orga-

nisar uma mundial); apezar de, caso os movimentos concordarem, poder-se-ia
fazer uma peguisha sobre chinuch.

Pedimos muito que os chaverim nos respondam logo, dando, se possivel,

um esquema do seminario, e nos enviem as passagens para og chaverim.
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Sem mais, com saudações chalutzimas,

Alei ViAgshem
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