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Prezados chaveiii

Queremos tratar aquí de assuntos urgentes,
| DAVID FEKRLOV- Com a vinda da chaverá Mira, soubemos de mais devalhes

sobre a precaria situação do chaver David em París, Já há vários meses o di
nheiro que ele recevia do Liasii cessou complevamente de chegar, obrigando=-

o a viver pravicamente de emprestiwos, a aliwenlar-se mui w insavisfavoria-
mente, a avravessar O Inverno rigoroso sem ter o suíicienve עפ

e De nossa parie procuiamos auxiliá-lo, was só o pudewos trazer naquilo que es-
“à aenvio usas noss = yobsibilidades: envio de um facote com roupas e conser
vas; envio de dinheiro que pudemos conseguir, e que lhe dará somente para um
mes; envio de informações sobre emprego em instâncias gi onistas, uma vez
que há enormes dificuldades de trabalho para estrangeiros,

Queremos saber do movimento várias coisas: 10,= até que ponto está o

movimento a empreender esforços para cumprir aquilo a que se comprometeu com

o chaver Perlov, isto é, ajudá-lo no máximo de suas possibilidades? 20.-
de que forma foi feito o envio de dinheiro ao chaver David até aw ra, e por

aque motivos se interrompeu? Aguardamos ao mesmo tempo a resposta hs nossas

indagações sobre o assunto, feitas anteriormente, ו

MOVEIS DE ARÃO- Informaram-nos os chaverim Thalenberg que, ao faze=

rem a sua aliá, seus moveis permaneceram no Brasil por não poderem seguir

com eles.Isto se deveu à impossibilidade por yarte da hanhagê de ragar o

frete, e deveriam os moveis seguir com 0 40. ₪811מש Foram eles depositados

num armazem por 100,00 mensais, a serei pagos pela guizbarut central da ha=

nhagé (Erin).
Informou=nos no entanto o chaver Aron que isso não Bi feito, e ve

não há indicios de que a hanhagá se preocupe em revirar e despachar os mox

7618. 86 1800 É verdadeiro, estão os chaverim dando uma prova tremenda de

irresponsabiiidade, O casal Thalenberg dedicou-se com todas assuas energias

ao trabalho no movimento; sua alié foi várias vezes atrazada devido a soli=

citações da hanhagá artzity eles não puderam dedicar-se à feitura do seu en
xoval, e o movimento não lhes forneceu os meios financeiros para isso; teve

o chever Aron de irabzihar e por seus proprios meios conseguir o dinheiro

necessários
E agora correm 6168 ס 0de perder complet mente est. parte de

su2 bagagem, Não 86 1880- se os moveis não vierem, eles terão de esperar

até que o meshek possa estar em condições de comprar-lhes aqui, o que siga

nifica vários anos com Caixotes e prateleiras,

Não & portanto exagerado exigir dos chaverim que providenciem a liber

tação imediata e o envio desses moveis com 0 40. Sarina

Esperando sejamos atendidos seudamo-los com um
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