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Bão Paulo 21 de Abril de 1953

Ata da Reuniãod da Maskirut de 11-5-53

Presntes : João , Buby, Yampolski, Indio , Edith, Markin , Nuchem, .

Úrdem do dia:

1) Ata
2) Correspondeneia
3) Sgan= Maskirut: a) Quotas

4 Campanha de bonus
c) Relaçoes externas

4) “ranot
5) Chalutziut : 0 Shlichut Chalutziana

D) "New Mirjan:
0) Chinuch
pes : a) Sazan

Foi designada a chavera Edith para fazer a ata dessa reunião .
nada foi recebido e nada foi enviado.

Sgan- Maskirut : a) quotas, osnif.esta usando o dinheiro da campanha de bonus para

cotrir as suas necessidades externas e enternas, não se dando conta de que a fi-
nalidade desta campanha epara pagarem as suas quotas para a Hanaga, afim de que

esta pudesse cobrir os seus gastos, e pagar as suas dividas . E preciso que os cha

verim Erwin e Samario, da comissão financeira da ¡¿Anaga e do Snif S, Paulo , res-

pectivamente estabelegam que parte da campanha devera pois ser entregue a Hanag

Em vista, da ausencia destes dois chaverim, nao se podendo pois resolxer nada nesé

te sentido, propõe o chaver Nuchemde que sejam congeladas todas as saidas do sni

até uma proxima reunião da, comissãe financeira do snif S. Paulo com a H. Artzit,
Excessão seja feita a uma divida para o chaver Beraly, que devera ser paga . E

preciso ver=8e com urgencia as quotas para pagamento de mass= chaver,

6) campanha de bonus: devera continuar até o dia 20 de Maio proximo, E preciso
que as kvuizot incentivem 0 trabalho e que se ptoponham a campanha , como tas

refa unica para estes dias . Dever=se-a ver a campanha de tzofim,

cl relaçoes externas * pela sua importancia politica , e preciso que o movimento

go de alguns., organismos externos, Assim fica o chaver Indio designado:

para assistir as reunioes no Partido. Quanto ao K.K,L. realizou-se uma reuniao

da qual participou o chaver Indio na qual tratou-se da festa de bicurim,
: e preciso buscar-se o material no K,K,L, , para iniciaramos, a camKranot :

panha do *aar Lochamei Hagutaot, O vaad hamadrichim devera estudak as formas 8du

cativas de se ievar esta campanha aos chugim,

Chalutziut_: a) ehlichut chalutziana, o mbvimento enviou este ano para Eretz

quase 70 chaverim e este fato e preciso aproveiter=se ao maximo , quer internas

mente , quer para o ishuv. Mostrar ao ishuv de que apesar de todas as dificuldades

oue se encontra em trilhar o caminho sionista, nosso movimento conseguio este

ano enviar cerca de 70 chaverim para Bretz, Assim e que surguio na Hanaga a ideia

Ge realizar-se uma shlichut chalutzian” , Este pensamento foi levado ao kitutz,

que o aceitou plenamente € inclusive se dispoz a adiar, a sua alia para 22 de J

aho. A partir do dia 29 de Maio os chaverim que breve farão alia 0 sairão para

levar ao movimento e ao ishuv , 2raicpalavrajchalútziana . Realizar-se-aa

manifestações externas de despidéda , um manifesto para o ishuv, artigos para
os jornais, e a shlichut devera tentar fazer, entre a juventude, proselitismo cha

lutzianos A
-

Chinuch : constatou-se a necessidade de se reunis o Yaad Hamadrichim para tra
os programas referente a festa de bikurim,

Jehud|
tar de todbs 



Diversos:3 : a) Shazan o chaver aprensentou pedido V/S mnone a
7 de sua militancia do eafg e para צולח | y גהדוחא

6 1 oi 1 הגהנה
rn ba שר 6% devendo parte deste periodo ו Ro
dao a de S, fauio, resolução de problemas parti=- Caixa Postal,08. maskirut aceitou a sua licença, propond deשישש que se inicie imediatamente, devendo, cha
para as proximas atividades do mes de Julho .
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