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Sáo Paulo, 22 de Novenbro de 1951

Maskirulot dos ; e
Kibutz Hachshara

% Prezados chaverias

Ata da reunião da Hanhaga Artzit, realizada 8א

x . Presentes; Paulo, Bariach, Nuchon, Sigua, Henry, larkin, Carabina, Jacozinho, larian, Lôg,
Arao, Julio, David, lira e Ervin.

Orden do dias 1) ata da rouniño anterior,
2) Correspondências
3) Keren Hahitiashuuto
4) Relatório das snífius Hanhagão
5) Shlichute
6) Seminario LatinceAnericanos
73 Chinuchs a) machang contrai,

. 5) prograna das machanoto
8(
9) Itonute .
10) Chalutziuts a) poguisha do 4º garine

b) datas de alião
6) alia? hanoare
d) alia do Sr. loros

H) Diversos: a) Gordonias
b) Casos de chaverino

115 Fot lida e aprovada a ata da reunião passadas

2)

Gorrespondáncias Rocobosos una carta do Gordônia, que será tratada no ton Diversos.
3) Koren Hahitiash p chavor Podro Varnai (Kostof) é o encarregado do formar, em São

Paulo, o cositê do adultos con tt no ishuv para trabalhos de Koren Hahitiashuute Sorá nocessário
que chavorin do 42? garin trabalhos como glonontos de ligagao, una vez que 0 Koron dostinseso tanbós à con

pra de enxoval destos chaverin do 4º garine O snif São Paulo devora obrigatorkanente participar na festa
do despedida do 32 garin.

.
R Hanhagãs o rolatório, dado pelo chavor maskir da Hanhagã, Paulo, dividive

se en 2 partos, qué constituon as duas tarofas principals deste organismo. São alas! de coordenação inter
na e oxtorna 6 b= atividades junto aos snifim.

a) coordenação interna o extorna - O trabalho nesto sotor foi produtivo. Us chaverin tomaran conhocinento
do que oxistia e conseguiram nanter bastante bom, penotrando sos poucos em todas as tarefas do coordeo
nação da Hanhagas

b) atividades junto aos snifim - quanto ao snif Rio, hã o seguinte: o trabalho do shiichut pode sor consi.
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derado bons Indclou=se o trabalho con pequeno nónoro de chavorin dispostos ao trabalho, havondo atualmente

una grando atividade para um grando núnoro do chaverino Eotá-so quase atingindo o estado de coisas antorior

à paralização do snif, isto 6, antotior à Veldãs Continuarñe» o trabalho de proselitismo, agora interronpi=

do devido aos examos. Quanto ao snif Sáo Paulo, a situação é a seguintos houvo, nesto periodo, uma completa

separação ontre o trabalho do snif e a lanhaga, explicavol on parto polo fatodoserem todos chaverin novos na

Hanhagás NO iélio de sou trabalho, conplotamente absorvidos por suas tarofase 0 trabalho no snif foi portan

to disperso, ficando aquén do se que OSporavas

%

Sl

Shlichujois foi aprovado o seguinte plano de shiichulots

ו no enif São Paulo ficarao os chaveria leney e Paulos,
2

b) ao snif Rio trá o chaver Sigue, alón de que se dovera falar con o kibutz, para conseguir os chavarin Ando

rico e Sonia até depois das machanote Foi condedida ticonça so chavor luchon ate apos as machanote

e) o snif Selo Horizonte receborá ohiichut do chaver larkine

d) devora ir para Curitiba o chavor Arão Shngidor, do snif São Paulos

e) para Porto Alegre, o snif Sao Paulo devora dispensar un chaver de sua dirigóneia, usa vez que o Henry fica

ra all.
.

S o chaver Bariach propõe quo so adio esto seninário para O mas

de Julho, em bista da situação não bos és que o movimento se encontras Diz que devonos aproveitar este peria

do, justamente o de postenachanot, para analizar e procurar resolver os problenas do movinento. De outro las

do, o chavor Paulo dofendendo a proposta para que se realizo em fovoreiro, alegou que estamos frente a unifi-

cações e devenos, quanto antes possivel, fornarmos un novisento forte e unidos Como não se chegou a nenhum

acordo, adiousso a questao até a próxina rouniãos

7) Chinucha a) machanó contrais a machané para as ahichavot de ovdimenagishinio sera central

o será realizada no Doit Hanadrich, em Potrógplis, Estado do Rio, de 20 de Janebto a 5 de Feverairos

$ b) programas de machanés oe saif Rio apresentou contra=proposta ao esquema da llas

nhaga, Devar-80=3 estudar as duas propostas 9 providenciar a inmediata elaboração das sichote

%

29

0finalnento fo! formada a federação contra!, formada por 8 movisens

tos chálutzianos e 3 não chalutzlanose Conseguimos a aceitação de nossos pontos, havendo longas discussões

con o Hashonor Hatzalr, que so manifestou contra as federações locais, alegando que os clubos sionistas, atras

vêz de sua partisipação netas, dosprostigiarias os movimentos chalutilesose Rotrucou nosso representante, Das

plach, de que O prostígio dos movinestos se mantoria htravez de sua ação e forças Foi contra ginda, a realio

zação do um Kinus da Juventude, usa vez que o nesno seria ortontado, não podendo tomar resoluções grandes. Pro

pos ainda que se realizasse uma nosa redonda sobre o problema da Alemanha, rearmanente e indonizagao. Nossa

posição é contrária, una voz que não 6 esta a tarofa fundanental da federação, en sous inícios, é porque não

passa de nais usa manobra propagandistica daquolo movisentos Havora 5 cargos no oxovutivo, à sabor; maskirut,

sganemaskirut, culsbar, tonut o irgune Plalteanos para nos a maskirut da foderagad. O nosso delegado conti.

nuará sendo o chavor Bariache

a revista ficou סמ07ש) 12.380,00. Fez=se0em anúncios e há posste

bilidado do so fazer mais Cr. 2.000,00 do una pagina em branco que ainda hão

a) pagulshá do 48 garins roalizoueso nos dias 2,3 e é de llovembro p,pe a posו
guishá do 42 garin, con resultados alon das expectativas. Dovorao ser enviadas as rosolugóos aos snifima

b) datas de alias resolveu.se acoitar a proposta de snif São Paulo no reforag

to qo 4º garins Quanto ao 3º garin, aprovarenos aponas à alió do 12 grupo, devendo=se resolver na moatzá arte

zit do fovereiro, à sorto do resto do garine
e) alia? hanoars o trabalho deverá ser intensificado no Rio e em São Paulos
é) aliã do Sr. lores o chaver Bariach tratara do caso no Rios
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. a! Gordônias rocebenos usa carta da Nanhagá Apzit do Gordônia, cone

vidandonos A uma rountao conjunta no dia 24ell= pefo Vevenos pedir o adiamento da reuniao para

1eiZ pefo Torá esta reuntáo o estabelocinanto de un conttó do coordenação para ostudar ativida-

dos conjuntas, para os dois novinentos. Apresentaramos, de iníéio, 3 propostas: machang, soninão

rio do aliat hanoare
b) Casos de chavorins E

1) Clara Fukss o chaver Siguo está tendo froquentes conversas con a chavera, não tendo chegado &

nada do definitivos 1 2 ai E

2) Miriam Kutchinskys O chaver Stgue doverá procuru=la € po-ta so par das decisões da Hanhagão

3) Zig o Sara: o chaver Paulo devora falamelhos “a respoito da sua volta 0 kibutzo

4) Raquel Lon Juvens podiu para sor destigado do 32 garin, poss só pudera fazor 4118 600 900 lg

nãos com toda à família, aproxinadasento no 5º garine

5) Jaeó Libsans os documentos do chaver estão encrencados, sendo dificil tiráslos; oventualnon-

to não poderá fazer alia con o 12 grupo do 3º garino À chavorá Mindal se propos a

substitufs los

6) ario 2[!טסטופןטפו e chaver gaiu do kibutz, negando=se 8 voltare Dever=80=á ver 0 que hão

7) Piltehers por falta do informagoas adiou=se o caso para a próxima rouniãos

Sen mais por ora, queiras aceitar nosso chalutziano

  Atot V “aghshem
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