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ATA DA ASSEFÁ DA MASKIRUT EM 19 DE EXE DE 1953.

Com a presença dos seguintes chaverim,- João, Bubi, Markin, Edith, Erwin, Yampol+Sky, Eva, laski, Nunho, deu+se a leitura do Seider Haiom que se segue:

1)+ ata e correspondência
2)+ machlakot
3 )+-proselitismo
4)+ yom hatzmaut

5)+ diversos, marcar datas de reunilo.

1)- leusse para os presentes a ata da 8880164 anterior a esta, e nada havendo em -contrário a mesma foi aprovada,
2(+ Machglakot: Maskirut; constatou-se que a atual maskirut tem funcionado normal
mente em tódas as suas machffílakot. Chinuch; viu-se a necessidade du uma reunião doVaad Hamadrichim, bem ccmo lembrou-se que o mesmo deverá se reunir quinzenslmente -
Devido a péssima atenção das guas schichavot meis velhas no referente às convocaçõesda maskirut, levantar+se-á o assunto na próxima reunião dos respectivos chuguim. Pas
ra a manifestação do movimento diante da deta mais expressiva de proletariado inter+nacional, ou seja, o 1º de maio, far-se-á realizar um tiul ao Kibutz Hachshará, e nãouma haflagá como se havia previsto. Isto, porque, estaremos sujeitos a atividades rea-ligadas e a se reelizarem. Continuando o programs de artzaot no movimento, o chaver -Marcos será o dador na próxima 6º feira dia 24 do corrente, para todo o snif (schichasvot mais velhas),
2)-Chaver Havaad: o plano para futuras atividades dessa machalaká, distribui-se os trabalhos de sus diversos setores da seguinte forma: Ornamentação e avisos no snif; cha+verim: Pelotas, Marcos, Kutner, emVittorio. Este setor deverá se preocupar da permanente omamentação de nosso snif, bem como, do tradicional nas festas, oneguei-shabet, etc.Sifriá: após a devida organização de nossa sifriá, a mesma começou a funcionar com ossguintes responsáveis: Grusko2perante a maskirut), Egida, Ruth, Hugo e Isidoro (auxigliares). Diante das precárias condições que a atual 6 nos oferece para 3as atividades em geraix responsabilizou-se o chaver Yampolski a procurar um novo baita fim de que se possa desenvolver melhor nossas atividades, recoméndando-se, assim, queo mesmo seja uma casa residencial contendo uma sala ampla pera concentrações gerais.Ficou-se de ver as possibilidade existentes para a formação de um coro, teatro e gru-po de dança, todos em caráter permanente. Itonut: a machlaká - e diretamente o snif -está interessada em fazermse publicar itonim por schichvá, Far-se-á tods os esforçospara que o Itonkir recemeçe a funcionar e principelénte com coletâneas do noticiáriointemacionsl. Todos os materiais recebidos deverão, doravante, ser distribuidos e nãoarquivados»
Tzofiut: formou-se uma machalaká que procurará desenvolver as atividades tzofiuticasdentro dos chuguim,essim constituida: Yaski - magshimim e muapilim; Elisa - Bonim; - -Kutner - solelim; Dugda - tzofime Constatando-se a necessidade de um levantamento domeshek de nosso snif ficaram encarregados para faze-lo os chaverim Isaias e Sizrz
Elisa Spilberg.
3)-Proselitismo: adotou-se uma nova orientação p/o grupo. Este foi dividido em 3 plugotcentralizadas por Nunho, Markin e Nuchem. Cada uma dessas Plugot deverá empenhar-se naformação de um kvutzás No espaço de tempo necessário à proselitar-se um número suficien
te de chaverim, os que até então já o foram, deverão se reunir em conjunto na 5º feira,
Yom Hatzmaut: Por ocasião da festividade que a Unificada fará realizar em comemoração adata marginada, o movimento far-se-á representar na mesma com uma simples e pequena par
te artistica,

Sem mais assuntos encerrou-se a assefá,  


