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MP. 95 

São Paulo, 17 de meio de 1972 As SAZKIRUIO? BASNIFIM: 

Ordem do Dias 
LACHANOr pE poniu. 

Como o próximo período de mechanot já está se aproximando a 
MNazkirut Peilá É" começou a se Preocupar com êste problema, Para isto 
encarregou os chaverim Zé Sérgio e Júlio para a preparação da machané 
de Bonim, 

O tochnit deste machané será sôbre algumas revoluções impor- 
tantes que acontecerem no séc. XX. As sichot serão &s seguintes: &s Revolução iiussa 
be Guerra Civil Espanhola 
0% Revolta dos Estudantes de maio 68º à. América Latinas Cuba Chile, sepectos políticos e econômicos. 2.8. Os madrichim deverão além destes ler a respeito dos períodos intermediários. 

  
bre o assunto, já que as sichot, que serão nineografadas, serão muito 

resumidas e não darão um conhecimento profundo sôbre cada tema, O chug de S,P, Preparará também o Seder Haiom da machané, 
Quanto so local pem como º preço ainda nãó tem nada de Con 

creto pois um depende do outro, Agora no que tenge bh data, ficou - 
do que as machanot locais de tzofim e solelim deverão terminar até no 
máximo 13/14 de julho pare que então os madrichim da machané possam se 
reunir em São Faêlo uns dois dias antes pare debater problemas da própria, Em virtude do grande número de madrichim de bonim ou chaverim 
que participam nos Chuguim de bonim de cada Snif, estabelecenos alguns 
critérios quanto ao número de madrichim que participarão ne machané, 1- Proporcionalidade entre madrichim e chanichim, isto é, uma média 

de dez (10) chanichim para um madrich, Portanto, um Snif que vier 
Com 20 chanichim para machené não poderá trazer 5 Chanichim, o que é  



Sendo que técnica na machang, 
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