
São Paulo, 28 de abril do 1953,

ג
Maskirut do Snif

Horizonte.

Prozadosa chavorias

Ton esta por finalidade tratar do seguintes

3 Shlighuts estamos já providenelando o envio de shiichut para este snif. É nosso peg
sanento que vá un chaver do snif Sño Paulo para a shiichut, o un chavor da Hanhagã, para passar af alguns
dias, afim de organizar con os chaverin a o sheifach, uma manifestação pública ampla, 6 internamento, un Se=
ainario para as tras ahichavot malores. Telografaremos nomes e datas. À campanha do bonus deverá ser falta

após a ehogada de shbitach.

pedimo-lhos que nos informen so osiño recebendo e como estáo aprovoltando e
matorial que temos lhes enviado, Estahos elaborando o fon da pachané do bonim, que lhes enviaremos, Tam=
bem breve, seguirão as rosodugões das Voidot. Envién=nos comentarios sobre o Lekot, bom como sugostoes e sa
torfal para a socgao Batnuñ. O proximo numero devora seguir na proxima semana,

* os programas ostão en elaboração, quaso já na inprossão, Podipianos que
nos informassom do que ostago dando em cada uma das shichabot, constituição nimórica, necessidades específi-
615.

3 pédimos aos chaveria que saldom suas dívidas com a Hanhagê (bagadot -
12,00 cada; loket - 2,00 cada) 6 informen-ntos como com o pagamento do mass chever dos meses janoiro-marto.

$ pedimos insistentemente aos chaverim qué nos envien as atas de suas rou-
niões de maskirut, para estarmos informados do que $0 passa. Não podemos participar da orientação chindehd>
ea e política do snif, porque não sabemos o que esta af acontecendo, não sabemos que materia! os chaverin ng

3 cossitam con mais urgência, ate. É preciso que os chavorin nos escrovan constantemente, O quo esperamos sã
ja 181616006

À Kakahas gostaríamos de sabor se os chaverin entraran en contacto com o K.K.l. Se al
go rolstivo a campanha do laa» Hakdoshia foi ja Iniciado. Podemo-lhos enviar material para iton-kip, se os
chaveria não o encontrapen no 0.0.1.

Sem mais por ora, aguardando notfeias, 80880

Alet V'agishes

 

p/ Hanhagá Artzit 


