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Prezados Chaverint Shalomi

9 A presente destins.so a levar 0 eomecinento dos

chavorim a orientação dsda vela “Comissão de Tres" de Chalutstut. quar-

yo aos importantes passos na auplisção do Sexto Garin do Movimentos E,
atomos escrevendo em espocial aos shlichin de Hanhagó Artrit nos snie

fino pars cue alén do contento gue manteregós com as maskirutot den sai
Tim, possam os chavo:rám der e máxima atenção para que tudo seja encar
nhado no curto 50000 que temos pela frente, e dentro de qual ter=sa.
que trabalhar com a devida dedicação e cuidado,

De acordo com es resoliições de cialutriut da Últis
ma Yoatrê dentro de todo o riano do adiamento <a A14É do Sexto Carin,
saben os chave im que deveremos organizar mmErro grande que junta»
mente com a pequena retaguarda que somente 1143 em Março de 1956,
possa inerascor em Agosto p.f. en heehshará, Para tantos, elaboramos um
plano de tratano,besendo inclusive no Levantamento denat:16815 0
ganizado por veasiñdo do Plenario de Chal tz1M% de Outubro de 195%, Es
tamos, pois enviando uma lista anexa, onde todos os nomes em cado 1
respectEvo, ¿Qoverá ser emidodosenente examinado no Chye de Miapi!inmyon
de se dovezí dividir,o trabalho entro og madrichim ato q realização de
um esselrá de chevrê pera a apresntação de shédlonim àMagrirut do

As 10% as des Yedne188 que estamos apresentando são os que es
415 og do Plenario de Chalutgiut, Trata-ge,pol

08 98 88088 Perg בלו revisgo no quadro de antigos
chaveria do Movárento, tom os quais devor.seua ira!:glhar dentro do pra
zo estabelecido, lovando=tse em consideração 08 021009108da geração da
ra Brorefhail e principalmente aqueles que se sabe que tês agora pe 0

ל1ממ oportunidade de se licarem eo Soxto Jerin, para fagerem a
su re לשל eahoy O dé 1956. Poredad pediros a maxima dedicar

osforços ndo, nao deverão cs chnverim somente se prendos
לס ₪8A וכ enviando é que en mu4 tos mifip £ pequena, Cre

sos que 2ltos outyss nomes poderão entrar mas cogi tações nas masxirmatd
5 nteds « tado Zen nica ES maior vertede ₪"0 mia os shlichim
anã68 trabalho,
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As Gatas quo estabelecemos parao ínicio e o término do
% Cor UR A resentagío doy shellonin pere aprovacca” pela

תתתהתקה Artait, ota, são ae seriintes te

; A): O trabalvo pelos madrichin do Chuy de Mospílim e Shitehimdevora sr iniciado atê o mais terdar dia 25 de Abril,

y À roslizações da asselftá co e + nosenifiy ben como aaprovacgo dos shellonim pela makírut devorá se dar ató o nsís teradar día 25 de Mio,

€) Deverão as cortas acopmanhadas dos sheilonim e se possiveltenhêm os axanos médicos chegar à Eamhagê Artait 856 o mais tardar
da 31 de Moto,

D) Ys sheijonin aprosentados sordo dos para aprovaciopela té niño plen rlo de Henhogé Artíit atá 8 de Immhos

E) Quaisquer rospostas quant. mos shellonin OU quelcuer avertual orientação decorrente da remião 68 ₪,14 50280 apresentadas cossnífiz sto 15 de Junho,

F) Deverão inpressar em En Dorot os Ehaveyla propostos para aempliscção 60 69 Cari: provevelnente en 15 de Ágosto, Ticando poisda 2 meses para 8 epreperacção de ETUpo, no sanpo chevra
טח690860

e profisgional,

às datas acima deverdos sér ricoro-amenteo mantidas e observasdas, póls noc temos um dia siguer a perder.

À conissio de Chalutrtut manterá o mais vivo contacto com oschaverim é com agmazkira'ot dos mifin, devendo para isso ser poli.dos constantes relatorios sobre todo o andamento de trabalhos

Sem mais, aguardando aspro-idencios dos cheverim,cos nosso coréial é ehslutsiano
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