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Buenos Airos

Prezado Chavorja

Estemos lhes respondendo sôbre shlichut continentzl, Imediga
tamento apôs nossa reunião de hanhegã artist que hoje findou

00000204 cartas da masquirut Olamit¿movimento Uruguaios Wie
sigut e cartas pessozis insistindo nas respensabidados e necoscidadén  *
do movimento hvasileiro no envio de um chavsr para shlichut continentais

Como havíamos escritosdiscutixfaos novamento sto 882440 6
remiiao do hanakgó artia e apôs demorsdos dobates chegamos novamente &
cimclustes de impossibilidades momentâncas de envio de um chaver paxá
o UVimgual ou Peregualo o GE

Não h$ entre uôs discussõos do princípio de sím ou não enyiy
és um chaver pára shlichui continental, no contrário, todos estão ds
acôrdo de que o movimento deva enviar constantemente um chaver, entxsária
to-ac passtermos na discussão de própostas do nomes, É quo entramos nó
problemas

Couo já escrevemos em Carter anterioros, a tmué bracidliri =
tusimente est” reduzida em seu número de milituntes o bogrim do uma Fo
ma: grande mondo que esta situação nog acarretou e fschamento do Tie
lo Horizonte, 6 2 fulta de shlichim em mifim importantes como Fo
e Fio que estão abandonando contros importantos de trabalho por falta da
quem possa trabalhars He hachsharê, após a aliá atual do 23 chaverim Gs
$8 com um nilmexo mínimo de chaverim, sendo diffcil a salda dos mesmo.

Nestas circunstâncias, novemento no pudemos chegar a nenlstes
solugão concretasHouveram meias propostas do shlicinst temporária cu és
chaverim que achamos nno preparados para uma shlichut rosponstyol caná
£ e contincutal, por isso, infolizmento não pudemos chegar a uma portillá
0

Sentimos em comunicar uma resposta negativa, nas enperanok
ape es chavexin comprendaw nossas atuais dificuldades.

Sem mais, dospelimesnos com o nosso chalutáimo
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