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Às maskiruiot dos snifim

E kibutz Hachshara

Prozados chaverim:

Enviamoslhes a ata da rounião da Hanhagá Artzit, realizada em E

Presentes:

Ordem do dia: 1-
28-8-51 P.D.

% correspondencia. ,

Paul, Nuchen, Markin, Henry» Bariach, Sigue, Samuel.

2- alia da chavera Léa Steimbaun»

3- chalutziut: a
b
0

4- itonut: a
b

gheilonims

aliat hanoar»

keren haitiashvui

revista Drof+

publicações»

5- chinuch; 5 programas.

b

7- divorsosi 6

publicações.

6- shlichut para 0 Rio.
caso de chaverims

b eleições brasileiras.»

1- correspondência: foi 29000108 uma

Erotz, comunicando-nos
a eseolha dos

8076280 ser aprovados pela moatzã,

GQ mm
haga rosolveu'aceita“

lo, devendo a data de sua ali

(Internacional Union o

/ siño propicia. Da 1.U.S.Y.

da realizagao de importantes manifestações

Hanhaga enviou congratulações.

2- ALiá da chaverá Léa Stoimbaum:;

vimento, fara alia, quer por questoes pessoais,

garinim brasileitos en Ereta nombutuxo bastante breve,

grupo de chaverim do movimento que fizer alia.

à fixação de data de alia, do 1º gr
se possivel, ou com outro qualquer

Se não se der com osprimeiros, deve
ra esperar

po do 3º garin, com 0 qual entao podera viajar.

chaverim Bern;

como ropresentantes do movimento brasil
eiro junto'a

eyistolarmente «BDO movimento uruguaio recebe-

mos o pedido de ingresso no kibutz nachsharaEin Dorot,

tein, uma vez que O mesmo é polones e nao pode

à ser fixada por esta, na 008-

£ Socialist Youth) informancnos

intemacionais juvenis em Hambirgo. À

areforida chavera,
quer por possiveis necessidades da

carta do garin brasileito em

ardo Cymring 8 Elena Czeresnia

Lishkat Kesher. Estes nomes

de um chaver seu, Jacobo

entrar na Argentina. A Han-

madrichê do mo

com os candidatos Sochn

foram apresentados € aprovados os

3- Chalutziut: a)sheilonim:
garin de Saé Paulo, Rio

sheilonim dos cnaverim do 4 1

chaverim de Curitiba,

como os sheilonime

SÃO PAULO * RUA PRATES, 98 * CAIXA POSTAL, 1601, *

esperar-se-a futuras informações.

gnifim 00
que enviem o mais urgente possivel informes

é Porto Alegre. Quanto ass

Dever-se-a escrever aos

sobre o 4º garin, así

(continua)

FONE 34-4386 * BRASIL
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Aáliat_lianoar: (aliá do jovens): ficam oncarzegados osַע)|
chavorom Nuehen e Bariach paratrater com as “instancias compotentes, no Rio, de-
cendo trazer informos para a próxima rouniño.

Eeועעג40408180..... ço 2)KorenHahitiashyut: o fundo recobou
por parte do sr. Adalberto,Cmrinaldi, em regozigo polo nascimento de3.000,00

emota, que recobeu o nome de Drora o é maxf filho dechaverin do garin brasilei-
ro om Erots Israel. À Hanhagã enviará suas congratulações aos chaverim Naftali e
Ilana Csorosnias

Itonut: a)RevistaDror: devido à situação financeira, a lanhagé42
resolveu publicar a rovistacom un caracter diforente do que,tom sido até agora. S8-
rá de caractor unicamente intorno, e será trimpstral; soryirá de matorisl do estudo
para os chavorim do movimento e orientação politico-ideológica dos circulos dos sim-

publicação mensal, em forma deומהpatizantes mais próximos a nós. Havora tambem

jornal, de caracter extorno. Aquela conservará o nome de "DROR", devendo=38 procu-
rar un nome diferente para esta. 2

estão sendo proparadas copias mimiogra-והDb)Publicas
êndas da primoira carta do chavor|Dov|Cyraring, bem como o próximo noticioso.

&- Chinuchs myprogramas achaverá Shulsmit, encarregada da olabo-"

raçdo dos programas de tzofim,“foisubstituida pelos chaverim Gabi e lisa Susskind.
Foi escolhida uma comissão, composta dos chaverim Henry, Tobías e Xutehinsky, que se

עת encarrogada de elaborar um programa tecnico pára 0 4º garino _Dovera sor iniciada

a elaboração do programa para o kibutz hachshara. Os demais estão sendo elaborad08,

devendo sor as primeiras sichot enviadas dentro de aiguns dias.
b)publicações: foi aprovado á plano apresontado para a

publicação do primeiro número do Dapiín Lamadriche

S- Shlichut para o Rio: “o chaver Bariach doverá partir dia 30 p.D».»

e o chaver Nuchen dia 3 do setembro p.De

5 017029503: 8( foram solucionados os casos dos chaverim Myriam Xut-
chinsky, Mira Shomroni e Adolfo. .

B)_eloicdos brasileiras: a Hanhagá oriontará os snifim
são Paulo, Porto Alegre e Curitiba, onde se realizarão, á 3 de outubro, oloicóos m-
nicipais.

Som mais, enviamo-1hos nossos cumprimentos chalutzianos

Alei

 

 

Paul Singer - Maskir Rashá
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