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A Hanagá Artzit
ktrezados chaverim:

; . . o A
Ate agora nossa correspondencia esteve irregular.0

28-18 agora começando com um relatorio da selichut' chalutaiana. es as
chut dedicou-se quase que exclusivamente a trabalhos externos assim duran

he estas ultimas semanas cuidou=se de terminar a campanha de bonus E -%
ו o-lom-Halia, a campanha foi encerrada com a arrecadacao de 5. ,
A 5.200,00 ja foram enviados, Infelizmente por falta de chaverim
disponiveis e devidos a exiguidade do tempo nao poúde a campanha atingir

todo 0 ishuv: pois poderiamos ter,&lcançado facilmente 74000 ,00 2

O Iom Halia embora não tenha Sido-um “suípesso' como queriamos causou muito
boa impressao no ishuv, pois dg SMff não: se apresentava externa
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mente. tor outro lado mostrou! 0 9826060 01%0 do movigmento , servindo
como base para um bom. trabalho-de=r ie do sniff perante a opinião doishuv . Entretanto ( esperavemós due atesta Nfosse um incentivo aos chaverim0קש-
O que nao se deu pois o ani / 2 pntinua do mesmo modo. O resul-tado financeiro poderia também oderia ¿do melhor. Do saldo de 1.500,00900,00 deverao ficar no sniffpapa oba pto de dividas,o restante é a pa-ssagem da shlicha , se os 8 ְ no Ho nao falharem enviaremos

e
Quanto ao grupo de estudos1pStaep: é não funcionará . O seu desen=volvimento criara um problems, 1 meviliim deveriam participar delecomo chaverim de movimento, 1 5-40 0 aquilo que se chama"chaverim de movimento" dahi o Lgond “inves do movimento absorver es-es chaverim.esse grupo acabar <cóm סת
tambem foi formada uma juventude sionista que infelizmente esta se desen=volvae.do ela tem atraido chaverim pois esses estao Presos ao movimerto não

por ideologia mas por ambiente , Isto é o que existe de externo. Internamen-
te há absoluta fd. ta de madrichim para todas as SEhichavot os poucos elemen=Que se dispõem a trabalhar são absorudos por trabalhos tecnic“Go ha chaverim para umamaskirut. Sugeririamos
realizaçao de um seminario para madrichim. Estamde levar , como fazemos tods os anos » uma turma para visitar o kibutzsse assunto devera ser tratado na proxima reunião de maskirut à28358205 88018 a responder a carta de 5 de j unho . Em primeiro lugar in-formamos que 9s recebemos o primeiro numero do Leked « Houve por parte doscChaverim pouco ou nenhum interessejxag Isso + não porque ele estivesse ru+ou porque fdltasse algo nele y Mas simplesmente por. ea Ppreocupaca del verimeהא outra, Lo Uria. lo ORES dehlnppeginações ל QuoRR %

até o fim do mês 500,00 + A

os do sniff,
a hanagá estudar planos pa=
&; estudando possibilidades  



 

o &

E Lá Mêsל da Aliá הטנרוז A
Rua Ceará, 1465

BELO HORISONTE- Brasil

quanto a sionismo , judaismo , chalutzianismo etc. Talvez sugerissimos que se
criasse uma seção ou então como se fez com o Noticioso (se não nos enga-

namos ) de uma patte dedicada a bonim e solelim . À gon
Quanto a estatutos da Guisbarut central estamos de acordo propostos

estranhamos entretanto o item P . Talvez, atuâmente a unica maneira possi-

vel de saldar as dividas fosse por movimentação entretanto, essa nao deve-
ria ser uma norma gw para o futuro. Isso é o que entendemos no item.De ax
agora por diante deve o movimento andar dentro de um orçamento . Quando
esse orçamento apresentar deficitg deve-se recorrer a instamcias sionistas.

A movimentação em ultima analise é um paliativoe de fato aumenta as dividas

m juros etc. Quanto ao anexo ao item Q queremos esclarecine nto se estas
sao independentes de campanha de bonus . De acordo com os itens 1,087, cre-
mos que as passagens de shichim por nos pagas deverao-ser adas na no-
ssa quota de h£óhara e shlichute'..

Foi enviada por intermedio da” cnavéra:-Be inha" 500,00 que deveriam ser
distribuidos= 60,00 de-Leked: é .9/RE q tré Mass chaver e Hagadot(náo
sabemos o numero exato de quaLusa y 295: a ultima Veida e as hagadot
fora poucas vendidas

 

Exlíciados ainda esta semana. So
7sos chaverim materiado26 : | gue., conforme nos disseramque poderao. ser ev: ados 3 ida por “oras Mosso chalutziano ALBI

06006 Hancar Hachalutzi 



 


