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, Estamos. lhes: escravendo pela segunda vez sôbre o trabalho de
chalutziut doMes de Outubro em vosso snif, o quel se iniciará a partir do dia
11 de Outubro de 1955 à base Já do que amterdormente será feito e encemeinhado
pela maskirut o ckug de maapilim do snif, Deverão os chaverim reservar para 08
dias imutaveis que o chayer Sagen se dedicarê juntemente com os chaverim aotbrea
balho-de elaboração e preparação dos grupos É serem propostos pelo plenário ds
chalutziut a se realizar no.dia 25 de Outubro a mais absoluta, pripridede prin
ciaplmente nas reunioss a serem marcadas e nos horarios dos dias pois, uma see
rie enorme de'chavorim que deverão ester na Assefã de Chevrê, magshimim do anif
são dirigentes e militantes do snif e não deverão em virtude dos poovs dies que
se terá pera o trabalho estarem desconcentrados em outros. setoreg,

Fica de amtemão estabelécido o seguinte quadro de horabiogx e
encontros com a maskirut do snií Rios no dia 11 de 10 em horârio a ser combinas
do uma reunido de maskirut: onde o -chaver Sazan exporã todo plano de trabalho e
ser ofetuado nos dias em questão, No dia 13/10 deverê ester reservado para a -
realização da, Ausefã de chevrá devendo no dia 11/10 a mnoite estar reservada pa
ra reunião de múeskirut efim de que a mesma; aprove a Assefã de Chevrã pois, nest
mesma noite o chaver Sazan embarcara para Psálegro, DeverãoEnclusive os chave-
rim neste ocasião designar vm representânte do snif pera o plenário de Chaluts

Aproveitamos para avisar sos cheverim de que deverão ser apron
tadas as listas atualizadas 6 completas das peraçgões educativas e chsl utsianas
do movimento, conpreerdendo 3 nomes, idade, lwwutzê, shchvá, madrich profissão
etos em 3 vias, as queis deverão ser entregues impreterivelmente até o dia 12
de Outubro pete PES

Sem mais, despedimo-nos com um chalutziano,

Alei V'Hagshem

 

Henrique, SAZAN= Chalucziuo

  


