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São Paulo, 13 de Novembro de 1951.

su/s

Aos chaverim

Nuchen e Bariach

Shlichim mm Snif Rio

Prezados chaverims
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Como de costume, para ligar os chaverim & metropole do mo-
vimento, da qual estao geograficamente longe, passamós a abordar -alguns assuntos y,

telatando o que de mais importente se passa ₪ aqui.

1- Reunião daHanhagá 3 resolvemos fixar a data da próxima
reumião da Hanhagá para o dia 18_do corrente. Nesta reuniao, além de outros assun-
tos será tratado o da planificação de shlichuiot, bem'como sexrã feita uma crítica.
e auto crítica” pela Hanhaga de seu trabalho ate hoje. Os chaverim devem preparar

-se para tanto.
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9. Poguisha do 4º carin: teve lugar com sucessoa peguis-
asLy 2, 5 e 4'de Novembro p.p. Os snifim receberão em bre-

1 E da mesma. Depois da sáida do chaver Nuchen tivemos 2

sichot, u 6 ו a qual agradou bastante e outra dada pelo Carabina, so

bre os anafim, bastante completa tambem. O domingo foi consagrado ao trabalho do
qual todos os chaverim participaram normalmente.

3= Porto Alegre: Aproveitando sua ostadia em São Paulo, a
chayorá Fany Glasman, de Porto Alegre, Leve uma pequená reuniião com os chaverim da
Hanhagá em São Paulo, na qual expos a situação do snif. Criticou acerbamonte a

30110185 40 1461, e apontou como problema fundamental do snif,, a sucessão da Eira
4 Segundo ela, com a saida dos'chaverim do garin, Sicará 0 83%4

da maioria dos chaverim de dirigência, Acha que a solução sera o envio do cbn

Jatozitfho, qué já uma vez desenvolveu bom trabalho lãs A chaverá trouxe consigo

Cr.$ 3.300,00.
4- Sochnut: Não escrevemos a Exetz'ainda à respeito da

nossa posição no caso do candidatoa Sochuut do Ber Borochove Pedimosao cháver
Bariach que o faça, familiarizado como está no trabalho com estas instâncias.

5- Revista Dror: está quase pronta'a revista, devendo sa

ir dentro em breves dias. O chaver Bariach devera cobrar Cr. $ 2.000,00 que a Uni

ficada nos deves

6- Correspondência: além de relatórios normais dos snifim
doa quais nada do importante ha a relatar, recebgmos nova carta do Tavi Chajar, a-
nunciando que escreveu, antes de faze-lo a nos, à chaverá Noemi Gutman, da Argenti 


