
 

 

 

S. Paulo,30 de Setembro de 1955

A
Masicirut do snif
Curitiba

Prezados chaverims
ii

ustems lhes escrevendo pela segunda vez sôbre o trabalho de
chalutziut pare o mos de Outubro, em vosso snif, o quel se iniciarí a partir
do dia20: de Outubro p.fe a base do que anteriormente será feito e encaminhado
pelo chug de maspilim do snif e maskirut. Deverão os chaverim reservar para os

dias imtáveis o chaver Sazan se dedicará juntamente com os cheverim ao trabalho

de elaboração e preparação dos grupos à serem propostos pelo plenário de chalut

giut a se realizar no dia 25 de Outubro a mais absoluta prioridade principal =

mente nas reuniões a serem marcadas e nos horários dos dias pois, uma serie ₪

enorme de chaverim que deverão estar na Assefã de Chevrg mazshimim do snif são

dirigentes e não deverão em virtude dos poucos dias que se terá para o trabalho

estarem descincentrados em outros setores,

Fica de antemão estabelesido o seguinte quadro de horários e; 5
encontros com a measkirut do snif Byritiba: dia 20/10 em horário a ser combinado

uma: reunião com a masrirut do snif onde o chaver Sazan exporê todo o plano de

trebalho a ser efetuado nos dias em questão, No dia 21/10 deverá estar reserva-

dó para a realização de. Assefã de Ghevrã, devendo mo dia 22 estar reservado. pa=

reunião de maskirut afim de que a mesma aprove a Assefá de Chevrá pois, logo

apos esta reunião o chavor embarcarê, Deverão inclusiveoschaverim nesta oca-

soão desggnar um representante do snif para o plenêrio de chalutziut.

Aproveitamos para avisar sos chaverim de que deverão ser appon

tadas as lista atualizadas e comle dos geraçoés eduostivas e chalutzianas”

do movimento compreendendo des nome, idado, kvutzã, shichvê, madrich, profissão

etc,, em 3 vias, as quais deve bregues impreterivelmente até o dia

12/10 E

Sem mais, despedimo-nos com um chalutzieno,
,

Alei V'Hagshem

 

Hen+rige Sezen = Shalutzius 


