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SePaulo, 4 do março de 1959 qe.

Sul Americanaלי

Buenos Aires

Prezado “haver, Shalom

Estamos lhe enviando o material sôbre nossa Veidá e a me-dida que aprontarmos resolu;3ea e orientações gerais o enviaremos.Queremos nesta, em especial escrever sôbre nossos compro7 2 Sos com o movimento sul-americano no que diz respeito ao envio de shehim,

Dur:nte a Veidê, quando discutimos o quadro de shlichutPara nossos snifim, deparamo-nos cem o problema de shlichut continentalpor falta de uma orientação mais precisas sôbre as necessidades desta

+ Zo possuiamos nerhun orientação clara por parte daenvio de um chaver parsa algum país sul americanoçã ú=nica infermas”o que possufamos foi através do contato pessoal direto porocasião de nosso Simpósium em qur falamos na contimiidado da shlichut noUruguai e nas possibilidades de shlichut no Paraguaio.
2elestas conformidades não estávamos seguros no envio de umchaver nosso para algum destes lugares.Analizando-os, há o seguintesa)Uruguai= Segundo rolatério de chaverá Xena que ora retornou deste país,abel Uruguai procisa de un sheliach c ntrãl pare contralizar o movimento(a chaverá Lili dizia ₪ mesma coisa)Je não um apêndice para shchavot menorespois iria chegar im madrich machen arg ntino direto 80 Uruguai,Nos é impossível enviar um sheliach central, pois com nossa gran»do aliá de abril(mais ou menos 30 chavorim) precisamos cencentrar as poucasas que ainda nos rest mínimos nossos.Paraguai»

idade das necessidades destopics e do chaver e suas características 8 88%8 1 gar."Zo podíamos determinarum sheliach para êsio país neste impasse,
c)Chile- O chav r Joni continuará até abril.Segundo conversa pessoal, vimosda não conveniência enviar um chaver para 16 es gastos monetáriosaté esta localidade, 2 >

3,008 de nossas resoluçõesns Voiês em relaça a Netzigut fois"A III Veidã Arizit reafirma sous compromissos no enviê de shlichim para omovimento sul-emericano," 2. י
Não é uma simples resolução, mas uma posição cujas discussõesjá estão ultrapassadas,
Apesar de tormos fechado previsóriamente o snif Bolo Horizontepor falta de cbav rim disponíveis para mobilização(6 a primeira vês que fo=chaços um mif) e de que possuiremos na hachshará após abril o pequeno nºde chavorinm, tirarmmos um chavor da hachshará, se necessário, caso estivorclaro um lugar de trabalho par, emesmo,
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- 2 em   Em visto do ac
a respeito,

2 Aproveitando, queremos nesta constatar o bom aproveitamento doChaver Nelson Balaban no Semin£rio Lepeiílim da Argontina.Teve o respectivochaver unidade de dar um curot relatório na nossa III Veid£ Artait,0 que que tomamos a resolução da continuidade no cnvio de chav rim| 88%0 seminário, assim como aproximar cada vez mais ag tmuot sul-americanas| em seus problemas cominss
re. Esperando breve carta, despedime-nos com o nosso cordial e7

ima escrito, pedimos orientações e esclarecimentos
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