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Prezados chaverkm:

Através desta queremos comunicar-lhes que resolve-

mos proclamar o mês de dezembro - o chodesh hatnuá bishnat Herzl, no

qual pretendemos realizar grandes atividades de expansao e fortifi-
cacao em nosse movimento, bem como incentivar o nosso trabalho pelo

KKI.
Igualmente, decidimos dedicar tôdas as nossas ma-

chanot kaitz ao Keren Kaíemet e ao Shaat Herzl, fazendo cem que os

dias de visitas dos pais à machané seja dedicado ao Keren Kaiemet

(inclusive 50% das entradas em dinheiro) e, realizando uma grande
concentração national do movimento, de suas shchavot maiores - 08 -
nim, maapilim, magshimim - em nessa machahé central em comemoração
à Herzl, ao Tu Bishvat e ao Keren Kaiemet, no dia 6 de fevereiro.

Será também enviada uma circular a todos os sni -

fimexigindo que cada chaver que vai à machané' e, em geral, todos os

chaverim do movimento com prem uma árvore do laar Herzl.
Em conformidade com 0 8/6108 exposto 6, 20 senti-

do de dar mis brilho ás nossas comemeracoes bem como difundir por

+tódo o áshuv. e, em especial, por tóda a juventude as comemorações

66 ano Herzl, temos a propôr ao Keren Kaiemet o seguinte:
, 1I- Conforme modelo anexo desejamos imprimir, em

conjunto com o KKL; 1.000 tandeirolas deste tipo. Os dizeres seriam:
ICHUD HANOAR HACHALUTZI
KEREN KAIEVET DEISRAEL

cliché Herzl)
Chodesh Hatnuá Bishnat Herzl

Tav Shin Tet Vav
53 anos KKL
2 anos 8
BRASIL 9

Estas bandeirolassao de grande efeito propagan -

dístico. e de fácil 601008080. A impressao de cada uma, em tamanho

menor, custa Cr$6,00(seis crúzeiros) 6 a nossa pro posta 6 4; impres-

são de 1.000 bandeirolas, sendo metade pago pelo movimento e metade

pelo KKL. As bzndeirolas seriam vendidas pelo preço de 0r$20,00

cada uma e o lucro dividido em partes iguais para o movimento e pa-

ra o KKL

0 ך14 O movimento costuma editar um folheto de pros

a' para as machanot no qual está incluso um sheilon a ser pre=pagand k 7
ido pelos candidatos.a irem a machané e que corresponde aoenench  



  

pagamento da quota, Come êste ano dedicamos nossas machanot ao KKL [
escaso ano Herzl e afim de refortar a exigência da compra de uma ár-
Vere para o Iaar Herzl desejamos incluir neste folheto propaganda
do shnat Hergl e um talão especial correspondente à uma árvore. Pro-
pemos que o KKL nos ajude na confecção deste folheto, já que É parte
interessada nêle. A impressao de 1.000 folhetos custa Cr$2.000,00 e
gostaríamos que o KKI cobrisse 50%.

III - Afim de dar mais brilho às nossas festividades de
Chedesh Hatnuá'Bishnat Heral propomos ao KKL que veja em cada um dos
seus snifim a possibilidade de financiar em tôdo ou em parte a con-
tratação de pessõas especializadas para organização destas messibot

maestros, diretores srtísiticos, ete.)»

Aguardando imediata resposta, pela urgência dos assuntos,
Alei V'Agshem

 

p/ Hanagá Artzit -— Adolpho Cheinteld

 


