
Ref.- EMCI. 135,

S.Paulo, 28 de Maio de 1955. קי"

los chaverim ne
NARKIN, ERWIN, CHAITCHIK 0
e VITÓRIO. - K.E.E,D, 7
Chaverim Iekarim, Shalom!

Como deve ser de conhecimento dos chave
rim, foi resolvido em reunião mtm que- cabera aos chaverim
acíma citados, ora no Kibutz Hachshará - uma parte na elabo
racao dos programas definitivos de Meapilim-Messhimim.

É orientação da Peguishá, o termino este
semestre, de uma vez por todas, dos prosrames definitivos.
Se isto não se der, arrastaremos por mais um semestre acuilo
que deveria ter sido feítos desde 0 29 Kinus Chiruchi do ...
Dror em 1951, portanto quasi 5 ( CINCO ) ANOS 1!! Precisa-
mos atacar este problema com vigor é vontade ferres, e solu-
ciona-lox!

Cabe aog chaverim os seruintes tomas:-

MARKIN-: 1 ORGANIZAÇÃO DO OPERARIADO, -12 ano -Macshinim,

a) o Partido-problemas de estrutura e organização.
א3א1צא É ds ד E PAPapel ne luta politica-(Vanguarda Revolucionária),

b) O Shbdicato-papel político e econômico,
Cooperativas.

c) As reivindicações na luta diária.

PROBLEMAS DE LUTA- Tática e nrorramítice,

a) a Conquista do Poder.
b) Ditadura6
ec) Participação no poder.Coligae

Internacionalismo, Cosmopolit
e) Teoria do Estados

( CONTINUA ds

  



 
ERWIN-s ECONOMIA POLÍTICA- a) A Mercadoria.

as trocas. 0
A Moeda e a Circulação de Mercadorias.

b) Fórmula Geral do Capital.
Contradição da Formula Geral.
Compra e venda da Força de Trabalhos

ec) Produção de Valóres de uso e da Mais Valia»
Capital Constante e Variavel
Tipo de mais valia
A Jornada de trabalho
Tipo e massa de mais valia

d) Mais valia relativa
Cooperação
Divisão de trabalho
Maquinismo e Industria

e) Mais valia relativa e absoluta
Variação na relaçao de intensidade entre
a mais valia e o valor da força de trabalho,
Expressao do tipo de mais valia.

f) Izansformacio do valór ou do prego da
forca de trabalho em salario.
Salario a jornal
Salario a empreitada
Diferença no tipo dos trabalhos nacionais.

£) Acumulação do Capital

h) O segrêdo da acumilação Primitiva.

VITÓRIO-: as seguintes sichot:-

a) o como tal -» apresentação de sua evolução social - arte e vida so
cial.

Arte e política - arte dirigida e orientada, arte e luta de classes.

artes plásticas - pintura, escultura; histórico com análises,

Arquitetura: idem - arquitetura moderna,

CHATTCHIK.-
O chaver deverá entrar em contato com o Mosca para dividir os

seguigtes temas:-
Programa Magshimim » 1º Ano,

Z-) Situação Política e conomica de Israel,

a) Geo-econômica- riquezas naturais,
b) Geografia humana,
ec) Econâmia atuals-agricultura (reflorestamento).

Industria( extrativas,manufatureiras ).
1 Comercio ( externo, interno ).

d) Situação financeira( histórico ),

PARTIDOS-:História e desenvolvimento-MAPAI,
hands - SIONIM CLALIM- PROGRESSIM,

HISTADRUT-: Formação, estrutura,
ו economico, po-

litico-sociai. vo)oncontide  



O prazo de entrega das sichot é até fim de Junho ( 30 (.

A Machlaká deve ser Eos semanalmente por carta oficial,

do correr dos trabalhosy, medida em que ficarem prontas as sichot,

os chaverim devem remete-las,

esperando sucesso no trabalho,

Saudações chalutzianas,

Alei V'agshem 4

 

p/Machlaka Chinueh V'Itonut.
Buby Beider,

 


