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Aos garininm brasileiros en 1srael in Dorot, 9 de setembro de
Prezados chaverim

Ou vocês me escrevem oficialmente sobre o que pedí nas cartas anterior
08880 06 gastar papel e pacióncia com vocds e começo a agir por conta próprisz «
dos os problemas. Parece que vocês só gostam de usar palavras bonitas uma vez, a
meira; mas quando se trata de trabalhar, adeus vontade, Aquí nos estamos esgotando
no trabalho em prol da nossa hitiashvut, e vocês nada mais fazem do que mandar car-
tinhas particulares sobre os mais variados assuntos e concentrando םפוגפ 8
somente eu Nigchnerai". Saibam que não gosto de 886646686860006 pordas de tompos

FUNDO- A festa rendeu mais ainda: do que esperávamos- cerca de 9U «000,00 1£-
quidose Conseguimos alen disso 20.000,00 de um negócio do kibutz sobre instalação de
energia elôtrica para vizinhos. à cerca de 15.000,00 com os schlichim Américo 9 So-nia mo Paraná (campanha em Curitiba e Benta Grossa, € uma festa eu Curitiba). Chega=mos portanto aos Cre$ 150.000,00 considerados como alvo mfnimo.lão pararemos al. 3

A campanha concentrar-se-á agora em conseguir meshek, por meio de: a) comissa
» de judeus influentes, em cada un dos ishuvim; b) trabalho desta comissao com fabri-

cantos e atacadistas judous, no sentido de obter,de cada um destes fornecedores ma-
terial de quo necessitamos. ásta Rábtaixi ostá sendo organizado por mim mesmo, uma
vez que vocês até agora nada andaram, e se divido nos seguintes grupos: a) tecidos,
roupas, agasalhos e sapatos;;b) material de cozinha; c) material higiênico e farma=eôutico; &) poquesas máquinas ejmotpros, fertaméntas. Se vocês não concordam, estre-

 
 

pen-se; deviam ter escrito autos. E 4
9º tivermos sorte, poderémos chegar a atiugir, em dinheiro e em material, atéa data de aliá, perto de 250.000,00, / y E
PAIS= soi que vocds nada estao: Pscróvondo mos seus pais e partnbes y

não ser os mesmos boatos: e98 os mesmos assuntos inuteis que até 20028. Comecen aescrever=1hes sobre sua aliá é absorção. A
Pergunto-lhos: entraram 80 contacto com 05 organismos diversos sobre este as-sunto? Isto $ da máxima urgêacia- são necessários, para o trabalho aquí com 688

de chaverin, tempo e informes concretos. Manden=mos . Estamos agora começando a orga
nizá-los, 9 tais informes são mais do que necessários,

 

dinvion carta urgente e detalhada sobre todos 08 assuntos até agora tratados.
davio-lhes Saudaçoese
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 Samuel Karabtchevsky - mazkir 4
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