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CR/3 São Paulo, 20 de setembro de 1951.

À
Maskirut do
Snif Curitiba

Prezados Shaverim:

Provavelmente a lembrança de que existe uma central para o movimento
brasileiro só lhes ocorre quando, às vesperas dos kinussim, torna-se necessã
rio encontrar "alguém". sobre quem descarregar a culpa do não funcionamento
do snif, ,º apresentar um relatorio no qual a'maskirut aparece como vítima e
a Hanhagá como cruel perseguidora dos snifim. Desde gue fomos eleitos pela
Veidg e pos esta incumbidos de verdadeiramente centralizar as atividades do
movimento, nao recebemos siquer uma palavra do snif (ou, para sermos exatos,
duas: "Moises Fucks" num recibo de programas,etc.). Esperamos que. os  chave-

rim se tornem concientes daquilo que representa dar o voto qué elege os com=
ponentes de uma Hanhaga e comecem a enviar relatórios do snif,

Abordaremos ainda um ponto sobre o qual ja lhes escrevemos. em carta
anterior; mas que, em vista da nao! atenção do snif, somoseabrigados a rea-
bordá-lo, É a questão do dinheiro. Cremos ser de conhecimento do snif que
a Hanhaga em nada se parece com um moinho, uma vez que não vive de vento.
Se os chaverim querem cântinuar recebendo regularmente' programas para as di
versas shchavót, bem como publicações, resoluções; etc., será bom que enviem

o mais depressa que lhes for possivel, o dinheiro devido, e Sem o qual não
poderemos nem siquercomprar o papel necessário para as publicações. Não a-
coitamos qualquer crítica_que possa vir do snif, com roforéncia a nosso tra=
balho. Por mais disposição e boa vontade que tenhamos, estamos completamen=
te imobilizados, de mãos amarradas pela falta de dinheiro. Esperamos que 0
sentimento de liberdadeainda se mantenhavivo nos chaverim e que pensem se-
riamente no rompimento das correntes econômicas quer prendem a Hanhagã.

Aproveitamos é ensejo para informar ao snif que ja providenciamos com

os snifim São Paulo e Rio, seis barracas que lhes enviaremos, assim que as

tenhamos em mãos.
Sem mais por ora, enviamo-lhes nosso cumprimento chalutziano

Alei Vaghshem
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