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À Maskirut do snif S, Paulo,

Prezados Chaverim 1

Tem esta a desagradavel funçad de protestar contra o mx nad seguimento, por parte dos

e , dos avisos desta Hanaga“no referente ao uso da sala desta.

Afixamos ja“dois avisos, comunicamos pessoalmente a maioria dos chaverim que era impos-

sivel continuar transformando a sala da Hanaga”numa depobito de lixo, mas voces continuam

desarrumando e sujando tudo, espalhando papeis e cigarros em toda a parte, sem arrumar

e limpar apos as reunioés, como era devido,

Insistimos que isto tem que ter um fim, O fato dos chaverim pagarem o aluguel nad lhes da”

este dbreútp, porque nos impedem de ter um local decente de trabalho, Se isto continuar,

ou a Hanaga'se vera'forçada a procurar um outro local ou teremos que impedêt a realizaças

de reuniods e mesmo a entrada de chaverim mx .

Comunicamos=1hes que apos este ultimo aviso passaremos a decisad direta, de mudar a voces

ou a nos,

Sen mais, esperando que os chaverim comprendam o motivo desta e naô mais causem impeçilhos

ao bom desenvolvimento dos trabalhos da secretaria n-cional, despedimo-nos com nossas
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Uma vez que as profimas Veidot deversô se reslizar em S. Paulo, cabera“a este snif arcar
com os problemas tecnicos de alojamentos, alimentaçao, local das Veidot, ete.

ssim sendo pedimos aos chaverim que indiquem com o mafimo de urgencia um chaver respêns

savel para estas questoês, que seria o Rosch Teenico das Veidot. Este chaver devera”

entrar em contacto com a Hsnaga“e iniciar os preparativos imediatamente uma vez que אאא

pouco tempo nos resta, Devera“ser um chaver com alguma experiencia e ter a suficiente

disponibilidade para este trabalho, do qual depende miito o exito das Veidot,

Nossa proposta e“que seja o chaver Joao Drucker,

Sem mais, esperando pronta atengaó para este assunto, saudamo-los

Alei V'Agschem

loba»items
Maskir Rachi= Nuchem H, Fassa
 

  


