
São Paulo, 16 de Outubro 1948,-

Estimado qhever, Saul»,

Com toda probabilidade você já está inteirado,
pela correspondencia com a O.LA, e pela circular enviada ao snif
Porto Alegre, da situação em que nos encontramos Quanto aos prepa-
rativos para a instalação da Hachsharg, Continuamos trabalhando
com impeto em busca do local e quando você estiver em São Paulo po-
derá examinar as fazendas Cue visitamos pelos relatórios elaborados,
A parte financeira, que aparentemente já havia sido resolvida satis-
fatóricmente, voltou a nos dar sérias preocupações, Sábado passado
esteve no Rio a Comissão dê Hacheharé da Unificada de São Paulo e
como nosso representante o chaver Bernardo, que decidiram conjunta-
mente com a Comissão do Rio uma série de problemas práticos, entre
os Quais o emprestimo 06 500,000,00, Ontem, entretanto, nos telefo-
naram os chaverim do Rio, comunicando gue Tchornitzki e o Comité
Central de Unificada não permitiram o emprestimo, Tomamos uma série
de providências afim de Que e Unificada de São Paulo interceda no
assunto para conseguir o emprestimo e hoje teremos uma reunião do
Partido para estudar a nossa atitude e dentro de alguns dias pode-
remos ter uma vksão mais exstada forma pela qual teremos que resol-
ver o problema financeiro, Nos demais assuntos relacionados"com a
Hachshará, tais como meshek, etc., serão-tratados com mais detalhes
e eficiência, Quando voce estiver presente,

8 0621628 de Que você e a Gladys -0
naturalmente aos problemas e acontecimentos com referência a hachsha-rá - muito poderão auxiliar no trabalho de consolidação dos snifim donosso movimento, estabelecemos o seguintaã itinerário e programa detrabalho, em consonância com as necessidades imediátas dos snifim,
Frizamos, entretanto, que o mesmo será modificado desde que os pro-
blemas e trabalho da hachshará o exigam;

No dia 20 você viajaria para São Paulo, seguindopara Belo Horizonte no dia 21 ou 22, onde ficaria até o dia 27, vol-tando a S.Paulo para a reuniao do Vasd Hachshará que eventualmente56 260112878 תספ dias 27 e 28, No dia 28 0u 29 você seguiria paraCuritiba, afim de perticipar na Meansvá-Seminério até 2 ou 3 de Novem-bro, A Gladys permaneceria mais alguns dias em Porto Alegre, encon-trando-se consigo em Curitiba para justos viajarem a São Paulo, Dis-cutam a conveniência da Gladys visjer alguns dias antes à Curitibaonde, no seu eguerdo, auxiliará a preparar o projetado Seminário, !

Pedimos que confirme telegraficamente o planode trabalho bem como o dia de sua vinda a São Paulo, para que pos-samos tomar as devidas providências com os snifim,
Com cordial Alei Vehagshem

  


