
880 Paulo, 6.7.56

À maskirut do
Snif Porto Alegre.

Prezados chaverim; =

As relações financeiras do snif Ps Ale-
gre pars com a guisbarut artzi, estao se tornando um problema por de-
mais delicado.

O maskir do snif, chaver loche Rapaport,
assumiu um compromisso para com a G,Artz1, que ate o dia 25 de junho
seria enviado o montante de dinheiro correspondente a divida de ...c.
Crê 13.000,00 (treze mil crz.). E ate o momento nao PFebebemos absolu-
tamente nada do snif em relação aisto, nem sequer uma carta explican-
do a situaçao, como se a H.A. estivesse numa situação boa, ou que o
vosso dinheiro nada ver a significar para nos. Os chaverim estao
profundamente enganados. Se por acaso o ehaver Sazan chegou em 4.
na data marcade e porque a H.A. assim pensqu que seria bom para o
snif, mas pmraww se o assunto dependesse somente de aprovacao da
G.A., O chaver Sazan teria viajado somente apos receber a passagem,
que havia sido combinado o snif envisria. (talvez assim o chaver ain-
da estivesse em Seo Paulo).

Pois bem, esperavamos o dinheiro do snif
no dia 25, e fizemos por conta dele diversos emprestimos. Precisavamos
o dinheiro que foi gasto na passagem mdaxankfyz como hoje estamos ainda
precisando e queesta fazendo uma tremenda falta, e que esta nos le-
vando psra situaçoes desagradabilissimas. A situaçao esta tao desagra-
davel que no aspecto pratico da questao, hoje pera a H.A, enviar care
tas faz pequenos emprestimos de chaverim. 0 material esta sendo en-
yiado para todos snifim "fretea pagar", pois nao temgs dinheiro, E
e completamente inadmissivel nao termes recobddo uma unica carta do
snif, para termos algumas perspectivas. Isto esta prejudicando a Hanhg=
ga, os shitufim, nossos compromissos, etc. E o mais tragico de tudo e
que esta divida de 15.000,00, ja data de tres anos e foi descontada
do nosso takssiv da 80 וגל, ha um ano atraz (trata-se de uma divida

que o snif tinha com a Magbit).,
Ha ainda as luchot. O atrazo na entrega

das luchot vem a prejudicar completamente um plano que haviamos es-
bocado. E o atrazo foi motivado principalemente porque nao haviamos
dinheiro para adigntar para a tipografia. Afimal de contas, o lucro
das luchot (90%) e para o snif e para saldar seus compromissos, Alem
digto era para fazer um emprestimo e nos ter enviado no dia 25-5, E
ate hoje, parece que o snif ignora o que vem a significar isto.

Com o chaver loche, foi combinado que
segue 


