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DIRETORIOתיצראהגהנה NAGIONAL:

sell 8. Paulo, 29 de janeiro de 1953.

Caixa Postal 1601 - 8. Paulo - Brasil

A Maskirut do
Snif S. Paulo
Nesta.

Prozados Chaverim ;

Queremos nesta tratar com os chayerim dum assunto tecnico de maxima impottancia.Diz respeito ao uso Mus abusivo e absurdo que tem sido feito da sala da Hanaga ; 2estas ultimas semanas este local foi transformado num deposito de lixo, em que naosomente e impossivel trabalhar gomo 6 horrivel ate'se entrar | Os chaverim dosnif tem realizado aqui reunioes e os mais diversos trabalhos, sem à minima consi-deraçao pela ordem e limpeza, ao contrario ; pareço ate que somente sabem faze-lodesarrumándo e imundizando tudo |! Chegou-se ao cumulo de mexer em arquivos e nasgavetas +...

Estas ultimas semanas,por motivos de forga maior,a Secretaria Tecnica da Hanaga”nao funcionou, de formas que nos permitimos fazer uma experiencia j ver ate ondeos chaverim poderiam chegar em seu vaúdalismo e desconsideração. Temos a declararque foi alem de todas as previsoes Il...

Cremos que os chaverim comprenderao como nos e“desagradavel ter que constantementepreocupar-nos e queixar-nos de aiguxia que algo, tao elementarmente obvio, como anecessidade de ordem e higiene, nao tem sido levado na devida conta, com todos osgrandes prejuizos que isto acarreta ; perda de material precioso, muitas vezesnumeros unicos necessarios aos arquivos, eabsoluta impossibilidade de trabalhar, semfalar da Brande"impressao que fica, em nos, e o que e pior , nos visitantes...

Poristo esta sera; de nossa parto,a última vez que tocaremos emtalassunto, passan-do em seguida, e desta vez impreterivelmente, caso esta situaçao nao tenha um fimimediato, a medidas concretas, tais sejam , abandonar o local ou impedir a seu 0para qualqueroutro fim que nao a Hanaga, denunciando o nosso contrato comum se ne-cessario. Temos que prevenir os chaverim que nenhuma consideragas, de qualquer ti-po que seja, levaremos em conta nesta nossa ja“final e inabalavei decisao |

Anexo enviamos-lhes a comia do regulamento para o uso deste local, por eujo segui-mento consideramos os chaverim responsaveis, e cuja menor quebra sera para noso motivo para as providencias expressas acima .

Esperamos poder contar com vocês ; fia Saudagoós chalutzianas.

Alu V!Agshimu;

 

Nuchem H. Fassa - maskir rachá 

 

 


