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Hanaga 1

Sao Paulo

Prezados chaverim

Tambem usando a ineficiente forma de correspondencia
vimos comunicar sos chaverim , a posiçao dos delegados do kibutz a Moa
tz8, nerante propostada formaçao da delegação brasileira ao kinus Sul
Americano de Unificação, 2

Distinguimos para facilidade de compreençao dois as-
ספ o 2

0 1) A delegação ampla formada a base de representações
completas dos setores do movimento conforme proposta da Hanaga e que de

batera e resolvera a respeito de nossas nosições quanto aos problemas a
serem discutidos no Kinus de Unificação, sem que isso immligue em conse
quente ida. ₪

2) à representação que ira a Buenos Aires, transnortan
do o pensamento do movimento brasileiro no Kinus Sul Americano, .

Felestçor Concordamos coma pronosta da Hanaga Artz1
com a ressalva de que o Kibutz achasse despronorcionslmente considerado
na delegação, uma vez que a Hanaga propoe apenas um chaver, o chaver Be
raly, julgamos necessario que à representaçao do kibutz seja composta dé
treis delegados, vara isto propomos os chaverim Hans Sontag e Tobías ”

Rubinstein, delegados do kibutz a Mostaza. 2
ye Representacaos-. Chegamos a conclusao de que 2 réenre-

sentação minima que 6 congresso requer, é que nossas possibilidades fi-
naceiras permitem, seja estipulado o numero de quatro. chaverim formando
um grupo, O mais representativo possível do movimento brastleirosA nar

tir deste critetio, julgamos que a coposicao grupal deva ser a seguintes:
dois chaverim da Han2ga, cómo membros da instancia central e grupo que
tem sob sua responsabilidade as tarefas dé direçao nacional, um chaver

do Snif Sao Paulo, onde ja se delineous nova geraçao dirigencial do mo-
vimento, um chaver do Kibutz Hachshara, cómo vanguarda realizadors do
movimento e seu setor chalutziano por exelencia; Para tal pronomos o cha
ver Bernard Rosenblat, chaver de trabalho e resnonsabilidade secntuada
no Kibutz, como chaver de direçao nacional, e amplas possibilidades de
marticipaçao ideologica, : | ;

Certos de ףטפ 3 nossa pronosta sera devidamente con=
siderada e submetida a avreciaçao das outras delecaçoes, aqui fica nosso
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Hanaga Artzi

850 Paulo

Prezados Chaver im?

2 Vimos 8 vossa presença, comunicar a composicao da
delegacao do kibutz a Moataza, conforme eleíçao realizada em Assefa
Kalit de 29 do mês findo 2

Sao componentes da 6888928080 8 chaverim Hans Ruben
Sontag e Tobias Nubistein, sendo sunlente a chavers Beila Cudishevish

Sem mais, epresnêtamos o nosso chalutziano

216 V'Hagshem
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8 Rubinstein
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