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ATA DA REUNIÃO DA MASKIRUT EM 6 DE abril DE 1953.

Com a presença dos seguintes chaverim: João, Buby, Edith, Markin, Semário,
Salomão, Nunho,Nuchem, Yaski, Erwin, Vampolski, Eva e Marcos, deusse a lei
tura do SERER HAIOM, que se segue:

1)- Ata e Correspondêncda
2)+ Machlakot e relatórios
3)+ Diversose

1:1: lida a a ta da reunião anterior nada havendo a se contestar, passou-
se a leitura das cartas recebidas sôbre os mais diversos assuntos das seguin
tes organizações: Pioneiras, Kibutz Hameuchad, K.K.L, e OSU.
2)Machalakot: pela permanente ausência da chaverá Malka - como representante
do movimento junto ao K.K.L. (Moatzet Hanoar) indicou-se para representante
provisório à mesma instância, o chaver Yampolski. O chaver Nuchem, em nome da
Henagé Artzit, apresentou a assefá os planos para o desenvolvimento da campa-
nha de "yar haguiborim" obedecendo a seguinte orientação: a campanha $e desen-
volverá em três etapas, sendo a primeira a obrigatoriedade na compra de uma -
árvore por parte de cada chaver do movimento; que os mesmos procurem vende-las
junto aos seus amágso, e tercetie e última, que procurem vende-las principal-
mente ao Ischuv Juvenil, devendo o movimento orientar no que for necessário
para que se trabalhb o máximo 2% possível nesta ação» Recebemos um convite da
Federação, para participarmos da comemoração do 10º aniversário do Levante do
Gueto de Varsóvia. Participaremoscom um oredor - Markin - e uma parte artisti
cas Fica responsável ecGkasem o chaver Marcos, Chinuch: realizáou-se um semi-
nário do ghug de tzofim, O chug tem funcionado normalmente e formou-se mais -
uma kvutzá., O chug de solelim esta funcionando normalmente com apenas 3 kvu-
tzot. O chug está se dedicando a proselitismo e também fará dentro em breve
um seminário. O chug de bonim não tem funcionado ultimamente bem, É necessá-
rio ampliar-se tanto o chug como o número de kvutzot. Na schichvá de maapi-
lim as 2 kvutzot mais velhas - Achdut e Ein Dorot - têm funcionado mais ou
menos regularmente, As outras três kvutzot estão recebendo um seminário. Apro-
vamos como madrich o chaver Samário para a Kvutzá e o chaver João -
para a kvutzé Darkeimu. A única kvutzé de magshimim existente ainda não entrou
em funcêonamento reguããr. Houve neste período duas realizações geraes, uma mes-
sibá de passagem de schichavot e uma artzaá sôbre Marx, além do 3º seider no
Circulo Iszaelita. Finanças: foi mais ou menos regular o trabalho da machalaká

de guisbarut. São os seguintes encarregados dos chuguim: Tzofim - Zina, Solelim-
Yaffa, Bonim - Buby, Meapilim e Magshimim ¿+ Yoshi, Amigos do Prsr (Tnuá) Ichud -
Yoshi. O plano para campanha de Bonus foi já elaborado e já aprovado. A campanha
se iniéiará no dia 12, domingo, numa assefá de entrega dos bonus ás kvutzot. 0
centralizador será o chaver Samério, tendo como co-auxiliares os chaverim: Nuchen,
Zirla e Salomáo. Chalutziut: Náo houve relatórios devido a não formação desta -
machlaké. Os chaverim do 5º garin que ainda não ingressaram na hachashará, devem
se ligar a kvutzá de magshimim, Itonut: neste periodo ainda não se conseguiu rea-
lizar todos os planos anteriormente vistos, ₪88 16 saiu uma publivacáo o Iton -
do Soleil. Tzofiut: esta machalaká ainda não começou a funcionar. Chaver Havaad:
Nesta machlská, sómente a parte da sifriá foi organizada e começou a funcionar .
Os outres setores da machlaké ainda não começaram a funcionar, Maskirut: a) Shitug;
o shituf do enif passou por um periodo bastante irregular e dificil. Não se conse-

guiu centralizar e planificar os trabalhos dos chaverim resultando uma dispersão do
mesmos. Outro entrave ao bom funcionamento dêsse organismo érno que se refere a mi-

átâência dos chaverim que por ser muita pequena prejudicou de muito o trabalho,

roselitismo: o grupo de proselitismo não conseguiu grandes resultados devido ao

fato principal de ainda não trabalhar direito, Tembém não conseguimos fazer com
que o movimento sinta esta tare fa como devia. Maskirut geral e machlekot: a mas-
kirut nãé conseguiu neste periodo ser o orgão dirigente do snif. Não conseguiram

também os chaverim da maskirut criar para sí o ambiente de trabalho necessário para
go bom desenvolvimento de suas tarefas. Não houve centralização e orientação suficien
te para o trabalho. Nem a parte administrativa funcionou. Em vista destas circuns- 0
tências viu-se algumas soluções que poderiam modificar diretamente a situação vingente. 



cont.

Dentro das maás concretas assinalamos as de carater resolutivo: 1)- em vista de falta
de despeendimento dos chaverim dirigentes para o trabalho, exigir-se uma maior militán-
cia dos mesmos. 2)- Proposta de afastámento da chaverá Malka da maskirut - que com £
auséncia de chaver Krasilchik em sehlichut no Rio de Janeiro, traz a necessidade de se
restruturar a mesma, 3) Imediata replanificação dos trabalhos e rápida execução. A mas
kirut restruturada fica assim, então, constituida:

Kaskir: João Drucker
S.Maskir: Samário Chaichik
Chinuch: Markin Tuder
Chalutziut: Marcos Wasserstein
Itonut: Henrique Sazan
Kranot: Nachman Falbel
Tzofiut: Edith Friesel
Chaver Havaad: Henrique Yampolski.,
E: Blu Beco -
Sem mais, deu-se por encerrada a assefá.

A É:
Máskizut do snif SPaulo

 


