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MAZKIRUT DO SNIF RIO DE JANEIRO, (28)

Prezados Chaverims-

« Queremos trator com os chaverim sôbre assuntos
ligados a Chevrat Noar e ao trabalho do Moscas

Ochaver Mosca estara no Rio de Janeiro entre
os dias 25 à 29de Março e 6 à 18 de Abril, devendo duran
te a interrupção, ir a Belo Horizonte».

Inicialgente , quantio à Chevrat Noar, esperamos
que o Snif ponha a disposição do Mosca todas as façilida-
108 possiveis, inclusive sua secretaria. Vimos aqui em +.
SePaulo, tambem, que $ indispensavel para o bom desenvol-
vimento do trabalho que o Vosca tenha 3 seu lado, indepen
dente do chaver encarregado pela Moatza, um madrick que o
acompanhe às escolas, as instituições, aos nomes já som-
pulos etcs O rendimento do trabalho cresce muito quando
e feito assim, porisso pedimos que os chaverim se esforcem
no sentido de conseguir por a disposição Go Mosca esse ma-
drich.

As vesperas da chegada do Mosca deve ser intensi
ficadaa prepaganda da Chevrat Noar, pelos meios que esti-
verem a disposição Go snif, como por exemplo:- avisar aos
cnaverin das Pioneiras e Partido, ver sg eles conhecem al-
guem, diretores de escolas proximas a nos, eventualmente
cartazes nas instituiçoes e assim por digntes

A Hanagas de sua parte, enviará circulares para
todas as escolasdo Brasil e algumas instituiçossdos Es-
tados) pondo-as a par do assunto, o que facilitará um puÉ
co o trabalho dos snifim. ,

acCombinamos, também, com o Mosca, alguns traba -
lhos que ele podera fazer nos snifim, sem qualquer prejui
zo para o geu trebalho de Chevrat Noare. -,kicados

. 2808558 6070280 ser2 peja Ha-
naga e serao comunicados ao snif por carta ou atraves do
proprio loscas

Esperando que se realiza com pleno exito o tra-
continua ).
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( continuação ),

balho de Aliat Hanoar no Snif,

Alei V'agshem 1

 

 

  


