
  

São Paulo, 30 do Outubro de 1952,

Às
Haskirutiol dosSnifia e
Kibutz Hachshara

Prozados chaverin:

Aba da reunião da Hanhagã Artzit, realizada em 1? de Outubro de 1952.
24. e .

y Presentes: Sigue, Marian, Nuchea, Aralo, 6a, Warkin, d0wge Ses Nunto, Sanarios Jivico, Jose

Leão, Arão Se, João, Julinho, llira, Sara 6 Ervino

o Ordem do dias 1) Correspondências
2) laskiruto

3) Prossiitisnos

4) lladrichin e Sochnuta
5) 52 garin,
6) Hachsharãs
7) Hachanobe

   

8) Gordônias

9) Próximos Congressos
10) Couisbaruto

91) Sehiichuto

12) Divers ו 184008
be concentração dos madrichino

. se

€» alia da Miras

    
9 ו] ₪ UCIAS Foran vistas as cartas recebidas e enviadas, devendossa doravante manter

contacto mais constante com os diversos snifin e Instancias do movinentos

 taria aduinistrativa

 

2) HASXIMUT: foras designadas as chaverot E וו 8 5

da HanhagãE "

0 3 AVISO: a diretriz básica de tral
movimento sun trabalho de rongvação humana, por un proselitismo de grande mplidio, te lo, por necessidades

táticad, a erlar, incentivar 0 ajudar a manter todos 05 or מ sionistas juvonis possi o de se tomares

nossos satélites ou etapas intermediárias entro a juventude e nose 676808 טס 83 tarefa justifica-se também

ideologicamente, pois 4 nosso dever participar da tronanda tuta sionista no galut, contra a ;/( 30 Eras

contds Fara tantos participarenas da Faderação ¡Dartach) a dos diversos contiss da "Campanka pre Tel

Rui Barbosa". Deveresses tambem tentar atingir contros proletariose

LOM E SOCHNUTS enconiran-=30 aqui, ja trabalhando no sovinentos & ds nossos 5 madrio

manto &o proximo curso, não so tea ainda dados concretos a respeitos

ses

  

  

ação integral do  

  

6 ב eso :
lho da atual Hanhaua é concert
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ls y pre=garin sera formado dentro de poucas semanas, conforme informes des snifime

 

a
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cd: as atividades e» goral foras rolegadas à um 2º plano, devido

que os chavorim apresantaran no kibutz e que polarizou todas as atengoss e atividades dos ch

fol aprovada a estadia de chavar Hachnan, do enif Rio, nd kib:

O. ainda não Fixos

 

. Sa? “sl a “

foi aprovado o teabalho de constituicao de us comito de pais e Vaad Has shará
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do Posts! Sion, pasa maior contacto à atividades conjuntas mtro a hachsbarã e vs nato Partidos
32 MAGUSEOES fovau apresentadas stoumas sugesióas, que poría devario ginda serem estudadas en

suas possibitidados kecnicas, Acrovageso a realização de machanot contrais para as senichavol de boniy, oudia
6 טו

escanto ny De : 0 8 siro de Unifie

) o Gordenia [que actitou)50 fostua?
sdemmto cantónde paralulacente 5"8

quinzova dezecbro e 02 Linus 1% 060
01.07

te e

Coe ds entradas « 09886 sarão cam

as de 304186010 ב 08 sentido ds conseguirem furo

ritica € pralinonte alarmantes

avorim
- E 12 à

9 entinuerzo חס Rip, ate fius de 0828%=
era mirar 4Sharasbro, testa dye o chave

21 ו 15058

Porto Atonre e £
- , a volta pos 1 he Tinai 60518 shilehut san levar

aos snifin a 8609865 5 havidis ne Harhas 0 56 1 » Submeter gos delegadosta Y . 108 998%78 ה 1% 0 8 6 da A k

5henfald ¡nadrieh

rate é Lou

a 4 ג ajes «ais, esperando notirias des ci rosso chulutzוע[

Abe?

  


