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Prezados chaverim:- ₪

passamos a fazer as considerações gerais sobre as mesmas.

carta anterior por ser necessária a preparação de todo um
plano financeiro capaz de suprir as grandes necessidades
do Kergn Lashlichim, Este plano ainda não foi terminados,

lhes ja algo.

inteiramente à nossa expectativa, com os shlichim que tra-balham especificamente em proselit
em SePaulo, São chaverim que não tem qualquer outra possi-bilidade de entradas em dinheiro, trabalhando em snifim fi-nanceiramente sobrecarregados. O Rio tem um orçamento A, ,
mensal, de & 15.000,00 e S, Paulo com o aluguel da nova sé-de; tera um orçamento semelhante,

Nem sempre se deve recorrer a solução mais facilf en aparen-cja le exigir da Hanhaga o que o $nif é responsável, necessario que voces elaborem, juntamente com o Snif, um orçamento tal quepermita o sustento dos shlichim, inclusive, sefor necessario, que vocês trabalhem uma parte do dia, desdeque isso nao prejudique fundamentalmente 8 militancia,

problemas da Lapa, deve manter uma administração financeirarigorosa,

sem

eiae-metpatição-do-Suronders iran ;

cer a obrigatorigdade da men
ceira, etc... Alem do que, há algo fundamental, os pedidosde dinheiro devem se basear em orçamentos, conforme aliás,combinado na Moatzã. Desde quando a Hanhaga envia dinheirosem orçamentos ?

de $ 1.000,00 para o período inicial de trabalho,
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Recebemos suas cartas de,h/l e 17/l e

Com respeito as finanças, não seguiu

por esses dias, em todo o caso, queriamos adiantar
€Teremos saidas enormes, que ultrapassam |

ismo no Rio de Janeiro e

A situação em Recife é evidentemente outra.

Recife, um snif novo, que ainda não tem os

 

  6 Deve-se estabele-
salidade, uma estabilidade fina

 

Ha possibilidades de lhes enviarmos cêrca

( cântinua ),  
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Daí para frente, estamos convictos que osnif e voces
poderão resolyer muito bem este assunto em Recife. Se for necessário
enviaremos enérgica carta ao snif,,a respeitos Em todo o caso, sem
orçamentos, o assunto sequer podera ser discutido,

-

A Sóbre os demais pontos do relatório, estranhamos à ne
nhuma referencia ao proselitismo, Todo o movimento nacional acha-se
neste momento empenhado nessa tarefa 6 Recife deve seguir estas direr
trizes. Nao sabemos) também, quando teremos nova oportunidade de en-
viar para ai uma shlichut de 2 chaverim, de maneira que voces devem
aproveitar intensamente este 5 יי principalmente em proselitismo,

Sobre os problemas de chinuch o Buby lhes escreveras,
Quanto ao problema do Abrão, gostaríamos em geral de saber algumas coi
sas mais, para podermosformar um pensamento mais definitivo. VOces
acreditam que éle podera sair do snif em Agosto, havera quem o substi
tua, sem que Q snif sofra um grande abalo? 9 ,

dá .. 216 68%8 preparado para a 180780878, 9501210076 ?
Vêcês:não acham que. seria bom ele trabalhar mais um periodo em algum
outro snif ? 2 ,

Voces entendem o carater das perguntas. f preciso ter es
tas coisas claras, porque eventualmente poder-se-à cogitarem ele ir |
para outro snif, ou talvez náo possa sair de Recife, em Agosto. Logo
que voces nos escreverem, responderemos» 2

Sobre o Jaime, aguardamos ânsiosos e queriamos saber so |
bre o Mario Baras, Anexo, enviamos copia da carta que eleenviou ao |
Erwin. poros opiniao e de que deve-se convence-lo com a maxima insis-
tencia possivel, a permanecer no Brasil, depois faya Hachshara, ete,

Sobre datasde aliã, voces sabem qual é, mas desenvolvam
um grande trabalho com ele. Soubemos que ele foi aprovado ou qualquer
coisa assim, pela Aliat Hanoar, com estudos, etc. Vejam com todo o |
cuidado esse assunto, providenciem e escrevam,

2 Já lhes enviamos um amplo relatório sóbre o trabalho da
Hanhaga que, esperamos, receperam, |

Desejamo-lhes e a nova mazkirut um bom trabalho, recebam |
nosso forte abraço e um cordial e chalutziano,
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