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São Paulo, Jide sotombro de 1951.

Aos chaverim

âmerico e Sonia Pluht
Bnlichim em Curitiba

Prozados chaverim:

Vimos, por intermedio desta, gbordar as diverses questóos por
vocês levantadas em sus carta e que são as que se seguem:

Filme já providenciamos o seu envios

Barracas: e£shamos igualmente providengiando-25, e lhas remete
xomos Bo devido tampos

Taxa do snif: muito nos ospanta as "00010008" gue os snif
*impóo"” pára o pagamento de Sua divida para som à Hanhaga. Esperamos *
que os chaverim insistam e de qualquer modo arrangem os Cr.j 6.$00,00;
que o mii deve como saldo de sua gota, Lembramos os chaverim que tos
mos de cobriy às despézas do envio de 5 madrichim à Sochnut, o oonta-
mos com este dinheiro, Escrevonos também uma carta ao smif, nosto son

tido.

Términodashlichut: os chavebim devem estar lembrados do prin
eípio que sempre xegou ag nossas shlighuiot, que é: o mesmo quenos 1
vou a optar pelo sistema de shlichuiot permanertes: o de que nãs nos in

terossam snlighuiot que sirvam para dar ao snif uma impressão dé Bogue
rênça, impressão esta que desáparoce tom a saida dos shlíchim, mas sim

shlichuioi que organizem verdadeiranent e o snif, garantindo-lho uma con
5110116868 nos trabalhos, apos sua saida.

Nesto sentido, com o conhecimento que temos do trabalho do'sni?
julgamos que a data que 58 Propuseran pará a volta, e prereturas À

bosso ver, a organização de-wm enif, a: consolidagño de bases firmes pa-
za um Dom funcionamiento.futuro, indopendenteo. do Pato capacidade, leve

um têmpo mínimo de um mês 6 610. 8 00184 Resolvemos portanto que
a sua volta se. de Apenas em Qutubro, senda que a fixação da data sera
feita pola Hanhagã.

Queremos outrossim cominicar-lhes de'qua os trabalhos de prepas
ração de festa pro fundo de reserva, assim como o trabalho nepmal do Ki

buta , desenvolven-s8 normalmente, nao devendo os chaverim se preocuparem
com0.

Sem mais; onviamo-lhos nossas saudações chalutaianas,
4161 V'aghshen
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Maskir Rashi

  


