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Hesnhegot Artziot

Argentine, Uruguai, Brasil e Chile

Prezados chaverim

Comunicamos por intermedio des tea as modificeções surgidas no

último més no seio da Hanhagó Elionf. O chaver Chanan Olemi, que estas

ve mobilizado pere trebalho integral executivo na Henhagó, continuas.

O chaver Abraham: Volech termina o seu trabrlho e gegressa a Guivot

Zeiãd. Foram mobilizâdos pera o ano corrente, já tendo iniciado as suas

atividades, o chever Semuel Kerabtchevsky (Brur Chsil) e o chever Ime-

nuel Siksu (Tzeelim).
O trabelho foi dividido entre os chaverim da seguinte maneira:

Chenan Olemiesté encerregado dos trabalhos de cont:cto com as

mosdot do país (Sochnut y KKL, partido, etc.), sobre assuntos de tak=

tzivim, representação externa e tudo 0 meis; do contecto com os gerinim
do movimento em hachsherá em méshek vetik; da procura, seleção e mobili-

zeção de schlichim para o movimento.
Semuel Karabtchevsky está encarregedo do contecto com os movimens

tos; da centralização do trabalho educacionsl (machleket hadrechê; pro-
gremas); de parte das publicações (machleket pirsumim); do contacto com
% medrichim do movimento no curso da Sochnut; da administração da Ha-

Mhagó e guizberute
Imenuel Siksu está encerregado dos movimentos de fala francesa:

preparação e adaptação de publicações para esses movimentos; adeptação

dos programes educativos; contrcto com os medrichim e os gerinim prove-
nientes desses prises.

Esperamos a continuação de vosss colaboração e a manutenção de
uma correspondêncis constante de vosst perte, e seudemoslos com um

ALEL VEHAGSHEM!

H. Elioné - $. Karebtchevsky -

arב Pride 
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Henhagá Artzit (com cópia pars Fiszel Czeresnia)
Sño Paulo - Brasil

Prezsdos chaverim

Comunicemo-lhes por meio desta 0 pé em que estão as coises com refe-
réncia à schlichut do chaver Fiszel pare o movimento no Brasil.

A vasdat hatnuá do kibutz Brur CHeil apresentou há cerca de um més e
meio a nós o pedido, em nome do movimento brasileiro, de que o chaver Fiszd1 : : 2 . = -Qe aceito como scheliach do movimento. Com todes as informações nas mãos,Começamos imediatemente os tremites necessários. Primeiramente foi-nos no-
ticiado que Arzi, do KKL, opunhe-se que o Fiszel continuasse como scheliach
do movimento no mesmo pais em que foi scheliach do KKL. A posição da Soch-
nut dependia disso.

Como resultado da pressão nossa e do Fiszel, foi obtida s concordên-cis do KKL, מפס só de que ele encerrasse os seus trabalhos pelo KKL, como
tambem retirsrem sua oposição so pedido do movimento. Imediatamente apóspudemos entrar em contacto com Ben SHslom, so quel fizemos o pedido oficialEle nos dará resposta finel dentro de uma semana mas não oficirlmente jános deu a entender que concorda, com a condição de que Fiszel permaneça so-mente até s vinda dos schlichim enguadrados dentro do mapa do Ichud e daSochnut (isto é, cerce de 6 meses).

| Isto se enquadra muito bem com a vontade do movimento, pois a periitãenéncia do Fiszel nfo significaré que ele preenche o luger de quelquer dosdois schlichim a que o movimento «inde tem direito pera o próximo eno, 0u-trossim, cremos que vocés devem aceitar a condição exigida por Ben Shalom,99 mesmo que o Fiszel fique pouco meis do que o periodo restrito de tempo quoi pedido, isso não prejudicará nem so movimento nem so Fiszel,
Aguerdem portento confirmação não só de nossa parte como tembem daSochnut.
ORGANIZAÇÃO DO MOVIMENTO - Depois da moatzá letino-smericena em BuewAires, os movimentos, inclusive o brasileiro, em virtude dé não se ter che-gedo e acordo sobre a Lishké Latino-Americana, entregaram & resolução doproblema » Hanhagé Eliené, que deveria fazê-lo de forma final. No mês deagosto, a Hanhagé resolveu Cribr uma Netzigut, representeção direta dels na“America do Sul. Foi uma resolução da instancia suprema do movimento, a pedido dos movimentos territoriais.
Não vemos portanto motivo pare surgirem agora objegdes e epelações,uma vez que depois de impossibilidede de acordoentre vocês coube ao organismo superior resolver. Em todo o caso levaremos o pedido à próxima reunião àHanhagé, e mesmo que não seja aceite a inclusão no temerio de Moatzá OlamiyserÉ Pelo menos íncluids no reintorio que n Henhagéó Eliong apresentaré na000
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Quento 80 chaver que vocês devem dar, insistimos em que o façem,
MADRICHIM - Recebemos ontem carta de Ben Shalom, na quel ele informaque a partir de novembro os medrichim da Sochnut no Brasil (Jozo Druker,Samerio Chaitchik,.Nachman Felbel, Benjemin Reizman e Adolfo Sheinfeld), receberão uma ajuda de custo no total de Cr.$ 1.800,00 por mês cads um. Estearranjo foi concluido provisorismente somente até o més de jeneiro próximo,Cremos que esta resolução é setisfatóris para vocês, e providencisremos parque sejs continuada pera o futuro. A vocês cabe confirmar os recebimentos &das quantias ou informer-nos 608
Ao mesmo tempo, queremos lembrer-lhes que somos pressionados de todgeos lados pers que o movimento brasileiro envie madrichim pera o próximo curso de Sochnut. Nao é preciso selientar e suma importêncis do envio dessescheverim, os frutos que trez para o movimento, seuxfxkx Há necessidade de aque vocês enviem o msior número possivel. Escrevam-nos a respeito, que precureremos ajudar-lhes nos problemas que eventuslmente existirem.MATERIAL - Envier-1hes-emos material que vocês pedem, na medida do PPossível. A maior dificuldade está em que remesses por correio séreo são impossiveis pelo preço elevado. Os envios serão feitos por correio comum, o qque tambem não 6 bom em virtude do atrazo, perda de atualidade e inclusivepossibilidade de se perder o material. Mbps não temos solução melhor.PNIFPORME - Nado, foi resolvido na veidá olemit do movimento com respáto so uniforme, e qualquer resolução deverá vir de um congresso educacionalespecisl. Náo existe uniforme mundisl pera o movimento, e aconselhemo-lhes¡ continusr com o atual, pelo menos até que surje quelquer novidede,MOATZÁ OLAMIT - Foi resolvido na mazkirut de Hanhagé apresentar so

שי
seu plenário a proposta da renlização da mostzá, dentro de um mês. Por en-quanto = ordem do dis está composta dos seguintes pontos: plano para os ga-rinim nos próximos dois enos (hitiashvut); relatorio da HanhagÉ; eventual=mente: inclusão de um tems educacional, Após resolução na Hanhagé, mandar=lhes-emos o temsrio completo.

 

Sem mais, e pedindo resposta o mais breve Possivel, saudemo-los com

ALEI VEHAGSHEM!

H. Elioná = = Korabtehevsky
ARES isARETROdido!  


