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SePaulo, 27 de Abril de 19554

Aos chaverim
12008196
Be Horizon So

Prezados Chaverim:-

Recebemos s/ carta de 15 de Abril, bem como o
telefonema, Enviamog-lhes uma ampla circular, relatando os
trabalhos da Hanhagã ártzit e esperamos que voces possam, as
sim, acompanhar bem todo otrabalho do movimento,

Em relação a todos os problemas financeiros;
queremos lhes manifestar a nogsa mais profunda estyanheza por
todas as dificuldades que voces estão passando e, à essesres
peito, enviamos um telegrama 30 Ary. Afinal de contas é tão
dificil assim aos chaverim dal e, principalmente, a: sua mazki
rut conseguirum adiantamento de dinheiro capaz de lhes garan
tir a subsistencia por algum tempo ?

Resolvemos que lhesenviaremos a quantia de...
$ 3. 550,00, correspondentes aum mes, até 15 de Maio, confor-
me seu pedido de & 110,00, diarioss Isso lhes garantira o di
nheiro suficiente para poderem se estabelecer, arrumar empre-
gos, ativizar o snif em todos os sentidos, inclusive o finan-
ceiro para que voces possam ter o dinheiro suficiente para os
gastos de shlichut, Rs

Não cremos, de forma alguma, que voces nag con
seguirão obter esse dinhe ro, emB.Horizontes porque, além dis
So, nosso orcamento nao permitirá nada além. Pode acontecer
que tarde alguns dias a ehegada do dinheiro, mas voces podem
tranquilamente, emprestar a quantia correspondentes, 9

a Alias, todo esses problema de acomodações de
vocês foimuito mal tratado, e escreveremos uma energica carta
ão snif, à respeito,

Quanto aos problemas de trabalho; conhetfamos,
mais ou menos, todas as dificuldades existentes mas, esperamosque, tendo enviado 2 chaverim muitas das goisas sefaciliteme possamos chegar com BeHorizonte numa boa situació para o
Kinus. Alias, voces sabem, essex & o único periodo que dispo-
mos de um número zelativamente grande de chaverim para o trabalho
e no proximo, q provavelmente, bem mais dificil,

necessario aproveitar muito agora, E
Otrabalho individual com os chavgriy precisa sey feito á tódaforça, Nao importa se a Maskirut & só um orgão técnico, se alguns chaverim nao aparecem, ete, o trabalho precisa ser feito
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nas condições existentes, não existem aEC mxprekaixx ideais. 6

gecessário armar tudo, fazer tudo, etc. bom aproveitar que a maskirut
e nova e tentar introduzir uma nova forma de ser no snif. E

Dediquyem especial atenção ao Ary e escrevam sobre os 0U=:

tros chaverin_mabs sérios e mais velhos do snif. A ב quanto

ao Nelson serã seguida, escreveremos logo, hoje ou amanhã. desagrada
vel não termos podido regolver a situação dele aqui em São Paulo, mes-

"mo assim, escreveremose - ,

Quanto ao Hashomer Hatzairparece, infelizmente não ha

muito o que fazery k necessário impedir, à toda força, que eles se de-

senvolvam e e bom tomagmos a inicigtiva, huma serie de coisas, meg
mo em quagras | ete. Politicamente hã quecuidar que a orientação seja
dada por nos e nao,por eles. Eles devem ir a nossoreboque, nos não pode
mos ir à reboque deles, porque todas as suas posições em relação ao sio-

nismo são muito duvidosas e suspeitas. Em todo o caso, ha menos que Sqr-

ja algum problema, nao se deve romper (qom,eles» A proposito, qual a ?0%-
ca deles em B, Horizonte ? Em relação à nos, qual ? , e

O pedido de material foi encaminhado a machlaka e será pro
videnciado log0» E E 4

O Mosca enviou ja as instruçoes de trabalho sobre a chevrat
Noar e conforme combinamos no Rio; voces devem cuidar com todo o empenho
deste assunto, Sobre dinheiro pera viagens, se forem quantias muito gran
des, procurem consegui-lo emprestado e escrevam-nos, dizendo do seu mon-
tantes

OMosca propõe também, e é muito recomendável que vocês cui-
dem da formaçao de um comitê de Bror-Chail abiem BeHorizontes Entrem em
contacto com pais de chaverim de B.Chail, simpatizantes e amigos do movi
mentos Organizem um Comite e façam úma pequena campanha financeira que ser
vira para a compra do torno, que esta sendo organizada em SePaulo e no
Rio. Eles poderao ajudar tambem no trabalho de Chebrat Noare Entrem logo
em contacto. com as pessoas e escrevam, se quizerem maiores detalhes,

Escrevam sobre os assuntos que levantamos na circular aos shli
chim, principalemtne 7º Ggrin.e suas perspectivas 62,

Por enquanto & sq, não se impressionem com as dificuldades do
trabalho. Escrevam com constancia que logo responderemos.

Recebam um forte abraçõe

Alei V'agshem 4

 

ADOLPHO Ne CHBINFELD.
Sgan-Maskir,

 


