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Rio de Janeiro, 5 de Outubro, 1953.

A
Hanhagá Artzit

Envio-lhes por meio desta algumas propostas sôbre os tra-
balhos de Itonut, que, após aprovadas pela maskirut da hanhagá, deverao
ser encaminhadas para os snifim.

1

a) pass Israelita. 0
omo combinado na última reunião da hanhagá, encaminho-lhes propostasde temas para artigos, a serem executados pelos seguintes setores+
Hanhagá Artzit

Dados estatísticos sôbre aliá do Brasil.
Notícias do movimentoz.
Campanha de Bror Chail

Snif São Paulo
Aliã do 2º grupo do 4º garin.
Trajetória politica do Hashomer Hatzair.
Mapam e suas dissenções internas.

SnifRio
O II Kinhs Aritz
O Ichud Hakvutzot Vehakibutzim
Carta aberta à juventude judaica(sobre o movimento e os caminhos

da juventude)
K. Ho Ein. Doro

Alia de adultos.
Bror CHail

Kibutz Hachsh, E. Dorot

Os artigos deverão ser preparados até o dia 12 p. f. e envi-
ados à Mach. It. no Rio. Dentro de 15 dias enviarei nova proposta.

b) Lahorim :
base do orçamento da revista impressa, que sairá aproximadamente a

Cr 5.000,00 por número, proponho o seguinte plano financeiro:
100 adesões a (r$ 0
Capa externa (Crê 800,00 (capa de trás)- ou 4 anúncios $sa 200,00 cadCapa interna Cr$ 600,00 0 1 a] ME " * 150,00. »

Tamanhos :

Adesoes- aprox. 1 x 5
Anúncios capa toda- aprox. 12 x 17.
As adesões serão concentradas nas últimas páginas.

Dis tribuição do trabalho: .
למ11 dao Paulo- Do adesões e última capa interna,

salt Rio - 50 A ו 1 externa,

Ichud dancar|  
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(continuação)

Tanto os anúncios como as adesões deverão ser feitossomente
com chaverim do partido, em São Paulo e no Rio, afim de não ESEBXX
prejudicar as fontes de dinheiro para a"Vanguarda Juvenil".

Assim que a maskirut ratificar este plano enviarei um boneco
do primeiro número do Guesher(nome futuro do Lahorim) já com axdi-
o plano de artigos, afim de ser utilizado no Snif S.Paulo para a

angariação de anúncios.
O prazo para êste trabalho deve ser estabelecido para o mais

breve possivel, afímxdigamos, até dia 20, para que o "Guesher" pos-

sa sair para inícios de Novembro.

O "Lahorim" deste mês ficará pronto esta semana, e será envia-

do, logo que pronto, para o Snif P, Alegre.
Peço que se comuniquem com o Etrog e pedir que envie geu artigo

6( 207 Ledior. ainda esta semana.

Está sendo elaborado, e ficará pronto na data prevista, isto
é, até dia 10 deste mês. Os gastos serão feitos pelo Snif Rio, e
debitados à Hanhagá,.

Como a primeira págâina, com o cabeçalho impresso, já está es-
gotada, peço-lhes enviar-me urgentemente o cliché, sem o que êste
número não sairá em tempo. Peço também enviare-me o Batnuá.

a ainda de lhes pedir duas coisas:
m relato de como está o trabalho da revis

 

2- Que BxMaxxxmx mandem-me todos os planos de publicac

estabelecidos nas primeiras reuniões da hanhagá (planos, organizaçe
tiragem, etc.) pois parece-me que os perdi.

3- Que enviem com regularidade, logo que o recebam, todo o

material para o Leket.que chegue a vocês.

4- Não mandem mais ao Sn. Rio o "Moledet'", porque recebem-no

já em grande quantidade.
Sem mais, meu

Alei Vehagshem

 
Tehud anoar Hachalutei  


