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DIRETÓRIO NACIONAL

São Paulo, 5 de Janeiro de 1958.

CI/14

As
Maskirutot dos gnifim e
Xibutz Hachshará

Prbzadod chayarinms

e : ata da reunião da lanhagá Artsit, realizada en 21-12-01.
E: Frosentos! Paulo, Carabina, larkin, Barinhc, Nuchem, Henry, Sigue, Mas
ea Salom € Américo.

Orden do dias 1) Ata mterior.
E) Correspondências

Chinuchs -

Bachshará,
Shlichut.

6 Finanças.
7) Diversos: a) Fedora ção.

b) ¿mas

a shi ami-sa foi lida « aprovada asta da reunião עב

e Corra aj recobidas 1 do Ponlei Sion, 1 folheto da Iuayji da
asOla 1 de Portto Alegrs  - \

| , b) סמק1ההמנ 02/5, 2%./0 3/10/11, 0/4,
e.

e | Shinuch: foi aprovado, segundo relatório da comissão ו" de que o
 ônif Rio 6 programas próprios, para as suas macbanot, devido a situação específica das
shchavot menoros naquele snif. Us programas, q geral, achamse qm andanento, +,
sa ir en broe7ó. (Guanto Á machanô contral; há o seguinte: conta-se com aproximadamente

" 120 ehaverim. O orçamento financoiro foi calculado para Cr.$ 70,000,005

. : 4.( מסמל já voltaram para o kibuts os chaverim Branca, Derta, Pã, Anb=
» rico, Sonia Y Quiros, devendo os treatantes ingressar brove. A assefá do kiblutz deverá
réalizareso o mais breve possivel, devendo até 14, seran vistos t odos os chaverin ainda
auscutos do kibutz,

5 âchut: Porto Alegres o chavor Idol deverá voltar, devido a questões
do saído, part indo para 14 o chaver 5igue, ainda antes das machanot.

Curitiba; o Afão 5. alnda não soguiu, dovundo partir brovos
substituño para sou cargo na mogizot hanoar, deniro do shituf.

hios partirá o chayar larkin, devendo ficar até 10 ds jandiro,
quando então sorá substituido pelos chayerin Arale 0 Lea. .

2010 Horizonte: o chaver larkcin estará noste snif, a partir de

Procurarege=á uu

|O de janeiro próximos
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AP foi constatada a existincia de dois fundos no movinentos
qa rá e Shlichut - sa dinhoiro nenbhum;
2( Lera Litiashvat - com aproximadamente Cred100.000,00

às possibilidades do primeiro fundo são absolutamente mínimas, usa voz que os doll
| mdovos suifim do movimento, Rio e São Paulo, estão anbos com letras de C&s! 47.000,00 6
Crer 04000400 a pagar eu janoiro, respoctivanento, A única entrada 6 o dinheiro proyeniens
te da Federação! Creçy 15.000,00,

& situação econôuica da Hanhagá artzit 6 pois, a seguintes
| datradas! .

2000 Dercnese sennaUUUTCVE UCRIeaunana usas 415.060,00

Gastos crzenigacionais +"77"" $ 7.000,00

Sulichut DOLLARCACURI aa usa 00

echea$ contral e moatsá brasileira, 86120
lat. aueric. e montzá lat. amerios encoreVOU

Total ceconrosso vossossesLIZSOUOU

ioráfica=so pois um deficit de Grey 87.000,00.
, “oi então appesantada polo chaver Paulo é aprovada pela lianhacé, « seguinte pros

posta:
pedidoddo amprestimo ao Kerem Mitiaghivut de Creó 10.000,00.

b) quotass nos aaifim ($000,00 por chaver)
são sesesaaso 6 16.000,00

pao Paulo ... $ 27.000,00

Os soutros suifim ptoporcionalrante.
Os chaverín do shituf tam seu shellon pagos pelo snif,

Y) Diversos: Federação: não terenosdolegados ao Kinus da Unifão a não
se” 028 Let,ad à importância pedida peia Federação à Unificada, = as mam
ciot, xtotal de Creó 300.000,00 mao foi recebida in totum, Recobeueso um adiamento de
COM: 90.000,00, que, apesar do nossa posição contrária, 204 01710100 120000060 , cabundo
Creó 15.000,00 À cada movimentos

o duos foi o seguinto o relatório ayresentado por este chaver,
das suas constatações quando no Norte do 28198, 6 18080 00
Manaus; dão ná possibilidade. O ishuy É composto de 70 20001122. ?העמש Alist Znnoar, pode

ría se conseguir um ou dogd meninos.
Belaf ; existem possibilidadosp mas é muito 0121011. 0 Haguoner vai tentar. Para Aliat

Jamon, existen algunas familias pobros.
3200108: Y Bashomer possue mí un kon de 30 a 35 chavarinm, dos quais domento dois com mais de

17 usos Há bons possibilidades de nosso povinento trabalhar,

Sem mais por ora, queiram aceitar nosso chalutziano

Alei V'aghshem
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