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queremos através dosta novamente esclarecer € informar 08 

er 85020 8 participaçã
o na Veidá Artzit para que sejam gritados mal entes 

qi dese 

1 — DELEGADOS DO sWIP — são âolegados um chaves para cada 20 chaverim, * 449 sig. 

nífica que estarão assim constituídas
 a9 delegações! 

Recifo-63 R40=75 Sp-103 ctba 

&; PA=-5.08 âclegados deverão sor eleitos pela assetá clalit ספ 

2 — DELISGADOS pARANANGÁ agTZIT — OS chaverim da זאת Artait são os que ferem = 

eleitos no IY rinus Artziy é8 julhe 1968, € sômento óstos gorão delegados pole Ha, 

 Artait? solonהמ
( PA)» Jacob e(CTB)» iurão Kabn(SP)s ui 

guel (09).א Raynonã, Zhy 

 צג,
1108 6 Vaz (RE). 

3 - VIAGEIS — Conforme carta já enviada, 5 golegados deverão chegar & g. Paulo Por 

sous próprios noioBs veis à guisbarut artait somente pagará a passagem ão voltas 

convém relembrar que se gerão 8 
passagens às ÔNIBUS COMUM, e não serão admitã 

   

   
       

  

       
   
   

das exceções além da do Recife, cujos aolegados terão שגה 
99 66 091% 65 = 

₪ ou Dart Heralê). Ressaltamos 
ainda que 28 passa pens gorão 028 DOF 

ãologaios quo participarem 
62 76166 9 que esta norma 6 válida pera âologados do = 

gnifim ou פחה Artaito jndiferentome
nto» os delegados de Paulo Jagarão UMA = 

taxa do 0420 ,008 

4 - PARTICIPAÇÃO 
— AS 08005 

públicas sera chaverim és gnichvá Aliá par = 

cima, é 007 exceção de observadore
s convidados, 

cada participant
e תאפ 

0 %5 

rá que mer UR taksiv é0 8 
independent

e do ostado dO ondo vier Leonbranos 

que 56 gor delegados chaverim ₪ 
  pogrin à movimentoסו 11

e 

S - PROGRAMA — à abertura oficial da VI Veidá será no dis 4, às 20330h8, ** Se Pa 

lo, após 9 na mosna noite viajar
emes a Hachsherás 

iniciando à 1º sossão plo 

néria no dia 5 &s 7.00hs. Saironos àa Hachsharê, 00 gostino a SePaulos no àis 7 

a uno ABONI
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