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São Paulo, 5 de Julho de 1953, לו TG
SÃO PAULO — BRASIL

Às
Maskirulot des Snifim e
Kibutz Hachshará

Prezados chaverim:

Vinos nesta tratar de assunto relacionado com o próximo kinus do movimento, que se realizará
00::: 1, 24 3 de agosto. Será a seguiínte a orden do dia:

- Relatórios
Ze Chinuch
3 Relações externas: a- Poalei Sion, Vaadat Hangar, ishuv

be Movimento mundial e sul-americano
C- Federação, sutros movinentos juvenis (Hashomer Hatzair)

4- Chalutilutz a- Bror Chail

b= alió de 52 garin
e- 62 garin
d- shlichut chalutziana

S. Guisbaruté a- relatórios
be Bror Chail

G- Futuras atividades: orientação da nova Hanhaga
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$ É preciso que as delegações cheguem a dao Paulo, o mais tardar, durante o día 31, Pedinos
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nos avisem com antecadencia, da data d do nº da chavorim. Harquen as assefor klalioR para 0101440 0א 8

gaçã por volta do dia 20, ate la cremos que ja torão en nãos o tomário do kinus, Os chavorin ja sabem qual
o erftorio mimovico para a delegação (nº de chavoris do snif, indicado para prestação do 2º trimastre de mass
chaver deste ano), Pedimos que apronten o relatorio do snif, a tempo, e que este seja ninicorafado, Enviam
antes do kinus, alguns exomplares para a Hanhagas Us gastos dos snifim, reforentos a viagem parsxwinia para o
kinus, corrorao por conta da Suisbarul Artrit, ja que e a ola que cabe saldar as contas das realizações macios
nais do movimentos Pedimo-lhes qse façam cuidadosamente a contabilidade,

E Queremos ainda tratar do um poáto do seninário, que esquaçenos na carta relativa, Agora a par

to chinuchica dojo esquena ja lhes onvianos en nossa ultima circular, constara o seminario tambén de una parte
político-ideológica, a saber: expestcao o analiso erítica de encontro sul-anorizano e do kinus de Poalot Sion;

Sem mais por ora, esperamos urgente notícias dos chaverir
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