São Paulo, 23 de Maio de 1952,
P.A./4
A

Maskirut do Snif
Porto Alegre

%Prezados

chaverimn:
Tem esta por finalidade, tratar dos seguintes assuntos?

1) Programas:
até as férias os chaverim ainda terão que
arranjar com os seus própttos programas de emergências pois at
lá, já
se terá normalizado a machlaká chimiehf.
O chaver Arão tem consigo um
programa para ovdim-maghshimims Quanto aos bonim, sabemos que vocês 5
laboraram um programas É necessário que nos enviem um esquema deste,
se foi aplicado, qual o resultado obtido, etces, etc.
Os programas são
em geral ebalorados à base das necessidades das shichavot do snif São
Paulo, de pensamento mais ligado ao movimento, e é evidente de que nem
sempre poderão ser integralmente aproveitados nos outros snifime
1
mo-lhes que nos enviem um amplo relatório chimúchico, das cinco shicha
VOL.

2) Finanças?
os chaverim já devem ter recebido nossa cireu
lar, em que lhes apresentamos de como a Hanhagá quer resolver o proble

De financeiro do movimentos

Gostaríamos que os chaverim nos enviassem

sua opinião, bem como um relatório abrangendo os seguintes pontbe:

a) dinheiro em caixa; b) dívidas e gastos previstos; ce) dinheiro a re-

ceber.

Chalutziut

neste setor, queremos saber o seguintei

os

Chaverim tem mahtido  וcom as cidades do interior, Pelotas, Ere
chim, Ica, 4 Irmãos, 9%0., no sentido de trazer chaverim para 0 movi-

mento e para a hachshará?

Vocês Sabem que, segundo resoluç áo da: III2

Moatzã, o 5º garin hachshará será formado não antes de agosto, mas é

preciso que agora já se tenha visão de alguma coisas Estão vocês se
preocupando com isso?
(remos que o chaver Arão poderá auxiliá-los tas
tante nisso.
Gostaríamos também que nos escrevessem acerca do chaver|

proposto por vocês, para o kibutz, semgundo uma de sensaúltimas cartas, e do qual mão mais tivemos nenhuma notícias

Esperando com urgência, uma resposta de vocês, aqui fica o
nosso chalutziano
Alei
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