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Caixa Postal, 1

SÃO PAULO — BRASIL

São Paulo, 11 de Julio dé 1953,

dosta tomner a «bordar algu rob

tí o dia 30 de julho incluo o seiminário
a 3 de agosto no Xibuta

posto no Kibutz

ais dos iânéi os des atividades nos sinifim, ficam à -=
moskirálot. ¿cols 3 ue o coninório seja numa hoflagã

melhor rendim

deverá 5º realisur no Kibuts Hachsbaró Tin Dorot, por

¿ro de xsvimento cholutziano, do movimento, Idem quanto es Peguishota

verdão chegar no Kibuts no dia 31 4 tardo.

O Kitutz deverá indicar um chaver, que com aprovação posterior ds

10:64 0670ע0 ver o Roshg técnico para o período em que as atividades acima se rem

aligaróo.

y im que vierom para o Klaus deverão sem excessão ulguma tra

“er, cobortorco grossos, bastante agasalhos, proto, talhoros e cancdas

ecomndamos as poskiruiot dos snifim, tomerom e máximo cuidado na
4plenificasão des utividaiey pró estabciocidao, a fía do permitir o aus piéna resli-

cows dirigentes.

Sugorimo.. avs nifin que váo mandar cheverim pera mechanot

8 quostõess
ser ums iatensu propaganda no cidade à respeitos

procurar tresoy o máximo de prosclitos pars estas mochanot;

- tolografar 8 Hanagóy avisando dos detalh-. como: nº de cha

tia e hora do chogulas ctc., com tôda urgências

mrante ecte mês acrão

Belo Horizonte - $? ₪ 7 lu, 295571
Juritiba - Chuvo ) e 25 de julho

Porto «legre - Podro4 30 de julho

100660 - Nachman 1% É 30 julho - seminário
y - rula 1 03 Julho - idem

Os chaverim em schlichut, no. divorsos snlfim, deverão terminar à neg

מאג 00 9são do chaver Yagki, que deverá estar de volta no dia 25, atú o Kimus.

çõe: ao Kinus TOUAvslcg HKinus + VIDA OTRA

Ichud Hanoar Hachalutgi  
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880 Paulo, conte

2 : segundo os estatutos do movimento , são os seguintes os delega
dos 808 11008: Art. 24.- Tem direito a voz e voto delegados dgs snifim à razao de
30 chaverim ou fração maior do que 20; os chaverim da Hanag:á Artéit o 3 delegados
do Paálei Taion Hitachdut

(

Comite Central).

- Art. 37.» O Kibutz hachshará é representado nos kinussim, com propor
!80 18081 a 5 vozes a dos snifim.

Sugerimos que, tendo em vista a importántia deste acontecimenb, e o,
grandevalor inclusive seminaresco des nossos encontros, os suifim procurem ampliar
as suas delogações com suplentes e assistentes, dentro das suas possibilidades eco
nomicas de trabalho.

Relstorios: iusistimos, que os snifim e o kibutz hachshará elaborem relatórios cóm
pletos, mimeografados, no mánimo em 50 copies. Lembramos os pontos a serem abordad
dos: a) Situagao politica e educativa; b) Bituação dos rospeetivos yshuvim; c) nu-
meors exatos do cada shichvá; d) chuguim, maehlakot; e) machanot; £) ehsluttiut (6
6º gorim), probetarização, profissionalização, shituf, etce h) sehlichut; à) curso
da sochnut; 3) ívritf k) proselitismo; 1) contaetbs com a Hanagã, etc.

Urdem do dia do Kinus :
1)- Sossão preparatória
2)= Relatoriosedobatos
3) Chinuch - Relator Nachman Falbel
4)-Rolações Externas - Relator Efraim Bariech
5) Chalutsiut - relator João Druker
6)- Finanças- Ralator Erwin Semol
7)- Futuras atividades- reââdor Harkin Tudor

Estamos muito atrazados na feitura dos temários; esperamos tolos a=
prontados até o dia 20,מ0 0880 68 não chegarem a tempo, as assefot klaliot devem
estabelecer as posições das respectivas delegações na base do eaquema enviado na e
carta do dia 5 de julho.

aguardando sugestões o resposta breve, despedimosenos com o nosso cha
lutziano, 7

A1é Voagshom

HE Artzit

Ichud Hanoar Hachalutgi 


