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ג.

Netzigutג06
A/C Binjomim Aváim
Buenos áires

Prezado Chaver:

Através desta queremos res-
prader-lho a Última carta a respeito do um chaver dó Brasil para a
sblichut centinental.Queremos nesta repetir alguns pentos básicos de
rque nae designarmos em nossa Veidajnenhum chaver para a gklichut
entinontalSão vs seguintes os nessos motivos:
A realidado de ney defrentarmos com fergas restrites neste período
e principalmente cem a âlia“que bavera“agora,e também por estarmos
exatamente num períedo em que falta uma geração para o trabalho do
movimento,

A préva mais clara disto,e“de termos abandenedo pela primeira vez e de-
pois de 13 anos de existênciaçum snif do mevimente justamente por fal-
ta do chaverin Gara:a shlichukiutózhas
Não foi por nie termos recebido orientação da Notzigut que não envia-
mos ninguem,conforme entendemos em sua cartasêste na verdado fei um pro-
blema,mas nós víames também as seguintes possibilidades-
Urugaai - segundo os rolftérios nao poderíamos de nenhuma forma eancor-
dar em enviar um chaver nas cendições das chaveret anteriores,Lili e
Nena.

02116- e chaver Joni continuaria ate“meados de abril;além de que ja”
havíamos falado pessoaluente na incovaniéncia geográfica do Chile,
PRraguai- estames tao lenge daguilo que transcorre no Paraguai,que nos
era dificil determinar mxatamente uma pessea para las

Queremes nevamente repetir,
pars evitar confusão,que não designanes ninguem,per eraspeis estames
numa situação difícil no que diz respeito a força de chaverim dispe-
níveis pare o trabalho integral de militência ne movimento, :
Alénm de termes fechado un snif per falta de chaverim para ¿ste trabalho,

| & censtatagio o'de que o número 40 6011128608 nacionais 000ש8₪00ו0מ
em relação ao anó passado de 3 «Ha”por exemplo snifim centrais como
P.Alegre, em que simplesmente nao ha”quem substitua o chaver Mosca
o qual finda o seu trabalho em fins de maio,0s snifim do Rio e S.Paulo -
que também abandonaram alguns setores de trabalho por falta de Chaverime

Centinuamos ainda a diser de
cue sentimos sôbre nôs a res pensabilidade em relagño As tnuet sul-
americanas,e que na reunião de hanhaga'artzit quo sora “lavada a efeito
nos dias 29 o 30 do ebril,lovantaremos novamente esta discussão e pro-
curaremes chegar a alguma conclusão satisfatória,

De fato lamentamos a falta de
uma peguisha“sul amerivana,ende poderíamos ver exatamente as respen- 
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sabilidades e problemas das nessas tnuot atualmenteesperamos que ainda
pederemos realizá-la êste eno. | = ci a

Sem mais,depedime-mos com o nesse cordial

Mei לי agshom

 


