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KIBUTZ BROR:CHAIL 45AAS
ICHUD HANOAR HACHALUTZI םיצובקה|תוצובקהדוחא

Doar Ná — Chof Ashklon ליחרורב
ISRAELמיעבתיפותשתובועיתהלםילעופתצובק

A Hanaga Artzjt

Ichud Hahoar Hachalutzi- Brasil,
Ao 5º garin em Ramat-lochanan,

Prezados chaverim:

Vimos informa-los da constituigaonda Vaadat Hatnuá, eleita en Asseifá Clalit para o perío-
> do que se extende até abril de 1955: Abram Bawnvoll nerakez), Américo Pluth, Marjan Ga, Mira We

e Beraly R. Ate o reingresso no meshek do chaver Moshka, em outubro, quando termina o curso de
madrich-noar, preencherá suas funções o chaver Beraly,

Extrato da ata da reuniao da Vaadá do 16/8 e20/8-:
"Foi feita uma analise geral das atividades que a Vaada tem a realizar. Esquenaticamente:

A) MOVIMENTO:

5 1) Continuar a ligação por correspondencia e envio de material, intensificando a orienta-

ção nos assuntos relacionados com Eretz. Contato com os shlichim do meshek na Tnuá e seu pre-

paro aqui.

2) Reiniciar a publicação regular do "Dapim Latnua". Ficou encarregado o chaver Beraly,
3) Orientar e acompanhar a participação dos representantes de Bror-Chail na Hanaga Elionã.

São atualmente chaverin de Hanagã: Bariach e Américo, alem de Samuel Ks, maskir, em atividade,
4) Acompanhar o desenvolvimento da hachshara do 5º garin em Ramat=|ochanan. Organizar pro-

. de sichot ao garin a serem dadas pelos chaverim de Bror-Chail Vina bimensalmentes
5) Continuar em contáto e orientar os madrichim da Sochnut, que agora entram em período novo de

e
seu preparo , tambem em Ramat-lochanan. A chavera Mira tem a seu cargo essa tarefa,

B) BROR- CHAIL:

Êsse setor exige o início de atividades seríssimas por parte da Vaadat Hatnua, Os chaverim
têm-se concentrado na tarefa vital de construção do meshok, do seu estabelecimento em bases ecosnontcas sólidas, 0 que requer um grande dispendio de energias e tempo. Isso trouxe um afastamen-
to temporário de uma atividade ideológica coordenada e constante. Portas 1 Preocupação fundamen=
tal da Vaadá a ativização política e ideológica dos chaverim. Os meios que tem em suas mãos são
0851 1

1)Snff Hamjflaga- Transformar.o Kibutz Bror-Chail em snif do Mapal, creando um centro de atiwi¡
vidades que asteja em contábo mais vivo e direto com nosso Partido. Como passo inicial deveremos ins
inscrever todos nossos chaverim em suas fileiras nas próximas semanas,

2) Chug Raion/- Afim de aprofundar os conhecimentos ideológicos e desenvolver o pensamento
político da chevrá será organizado um chug raionf onda se reunirao os chaverim interessados en

ds t o  
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debater e estudar os problemas nacionais e de classe. Fica encarregado da organização técnica

o chaver Beraly, sendo o orientador escolhido no próprio chugs

3) Hartzaot-Para o círculo mais amplo dos chaverim será organizado un programa de conferen-

clas a cargo de chaverin de 1% linha do Partido e do Ichud. Encarregado: Bariach.

4) Seminários a realizações das instâncias- 0 4º instrumento de ativização ideológica é de

carater mais restrito, mas $ o mais profundo e intenso de todos. Pensa a Vaadá elevar ao máximo

% possivel a participação de chaverim em seminários que o Partido organiza e que 0 Ichud está-se

preparando para realizare”
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Informes diversos:

1) 0 52 garin introduziu=se de forma bastante satisfatoria na hachshera en Ramat-lochanan,

sendo bastante promissoras as perspectivas de bom aproveitamento, quer no campo profissional ,

quer no aprendizado do lvrit, danças é canções. Ramat lochanan é realmente um meshek bem dotado

(Material e humanamente), em condições de oferecer bastante no sentido de vida kibutziana.

Os madrichim da Sochnut tambén já iniciaran sua hachshrá , no mesmo meshek.

2) A chaverá Mira está de saida para um período de trabalho de dois meses na Hanagá Elio»

ná. Deverá preparar programas educativos para 0 Movimento Mundial. Pedimos aos chaverim que nos

envien COM URGÉNCIA todo o material (programas de tzofim) que possuam, passivel de ser utilizado

como orientação ou bases

3) Recemrecebemos os temários para o 3º kinus artzi. Não nos foi possivel ainda estudá-los,

-fAguardamos as resoluções.

Esperando entrar num período de atividades intensas e de colaboragao mútua e constante

nos despedimos.

Als Veagshem
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Ao
pela Vaadat Hatnua- Bepály Rosemblatt

 


