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Sño. Paulo, 30 de setembro de 1955,

À

Maskirut do Snif
Porto Alegre

Prezados Chaverims

Estamos lhes escrevendo pela 2º vez sôbre o trabagho de
chalutziut do mes de outubro em vosso snif, o qual se iniciará a partir do
dia lt5 de outubro de 1955 & base. jê do que amteriormente será feito e encaminhado pela maskirut e chug de msapilím de snif, Deverão os chaverim reser

var para os dias imutgveis que o chaver Sazam se dedicará juntamente com
os chaverim ao trabalho de elaboração é preparção dos grupos à serem propos
tos pelo plenário de chalutziut a se reagizar no dia 25 de outubro: a mais.
absoluta prioridade principalmente nas reunides a serem marcados e hos horaries dos dias polis, uma serie enorme de chaverim que deverão estar na
Assefá de Chevr£, magshimim do snif sio dirigentes e não deverão em virtu
de dos poucos dias que se terá pera o trabalho, estarem desconbentrados em
outros setores,

Fica de entemão estabelecido o seguinte quadro de horaries
e encontros com e maskirut do snif P, Alegres no dia 15 de 10 em horario
a ser combinado uma reunião de maskirut onde o chaver Sazan exporê todo
o plano de trabalho a ser efetuado nos dias em quéstão,No dis 18/10 deves

rá ester reservado para realização da Assefã de Chevrá devendo no dia 19/10

à noite estar resorvado para reunião de maskirut afim de que a mesme aprove a Assefá do Cegrê, pois, nesta mesma noite O chaver Sagan embarcar

par

iba.

Deverão inclusivo os chaverim nesta ocasião designar um re-

presentamite do suif pera o plenário de Chalutziut.

Aproveitamos par avisar aos cheveim de que deverão ser
aprontadas as listas atualizadas e completas das geragdes educativas e

chalubzianas do movimento, compreendendo: momos, idade, kvutzã, schichvãs

madrich, profissão etc, em 3 vias, as quais deverão ser embregues imppeterivelmente atê o dia 12 de outubro p.f.
ל
Sem mais, despedimo-nos com um chalutziano,

Alei V'Agshem

