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São Paulo,8 do abril de 1959

E

Notzigut Sul Americana
A/C Biniamim Avnim

ES Prezado Chaver:

Através desta queremos res=«
penderelhe a Última carta a respeito de um chaver do Brasil para a
sblichutcontinental.Queremes nesta repetir alguns pentos básicos do

ue nao designarmos em nossa Veidagnenhum chaver para a shlichut
entinental.São os soguintes os nossos motivos:

À reulidade de nes defrentarmes com forças restritas noste porfedo
e principalmente cem a âlia“que bavera“agora,e também por estarmos
exatamente num período em que falta uma geração para o trabalhe do
mevimento.

A próva maís clara distosode termos abandenado pela prineíra vez e de=
pois de 13 anos de existôncia,um snif de movimento justamente por fal-
ta de chaverim faraashliemrt Intórias
Não foi por não termos 20000148 0210852086 da Netsigut que não envia-
mes ninguem,conforwe entondemos em sua caxtasfste na verdade foi um pros
blema,uas nês víamos também as soguintes pessibilidades-
Uxuguail — segundo es relZtériss nae poderfamos de nenimna ferma amecor-
dar em énviar un chaver nas cendições das chaverot antoríores,i4li e
Nena.

Chile= o chaver Jeni contimarin ate“mendos de abril,além do que ja”
havíamos falado pessealmente nainceveniência geográfica do Chíles
Pireguai- estamos tão longe daquile que transcorre no Paraguai¿que nos
era dificil determinar uxatamente uma pessoa para las

Querenes nevamente repetir,
para evitar cenfusão,que não dosigranios ninguem,per exuppois estames
numa situação difícil no quo diz respeito a ferga de chaverim dispe-
níveis para o trabalho integral do militância no movimentos, .
A18m de tormes fechado un snif por falta de chaverim para 8ste trabalho,
a sonstatação ode que e número do mobilizados nacienais decríaceu:
em volação ao ano passado do 30/.Ha”por exemplo snifim centrais cemo
Pellegro, em que simplesmente não ha“quen substitua o chaver Mosca
o qual finda o seu trabalho em fins de najo.0s mifim de Rio e SiPeulo :
que tambêm abandenarem alguns setores de trabalhe por falta de chaverim,

Continuamos ainda a dizer de
que sontimos sôbre nós a res pensabilidade em relação às tnuot gul-
emericanas,e que na romião do hanhaga“artzit que sera“levada a efeito
nós dias 29 e 30 de abril,levantarenes nevemente esta discussão e pro
curaremes chegar a alguma gonclusão satisfatórias

De fato lamentamos a falta de
ura peguísha“sul amnoritana,ende poderíamos ver exetamento as respêne 
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sabilidades e preblezos des nossas trmot atualnénto,esperemes que ainda
podorenos realizé-la êsto eno,

Sem maispdepodime-mos com o nosso cordial

Mei V'agshom

Ar.

 


