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são Pauto, 1º do dozonbro de 1952

Maski rutot des nto
Eibutz Hachshará e
Garin Srasilal

Prezados cheverius

Infelizmente não nos é possivel enviagelhos O tenório pronto para & próxima congressa do

anvinaata, pois que 9 acúnulo ús trabalhos que tenes suportado pare fazor o asvinente retomarjuna situação

nersal, de desenvolvimento & ação inteogas, nio nos pemitiras aprontánlos ¿isperanos poder ehylá-lo es tez

po para as delegações padaras estudá-lo, nas afim do gomaitir que Vocês $9 praparen, proc: טה nesta dar

oihes tedas as Informações possiveis

Báfas o Incais: 16 9 15 do dozacbro » paguistbá de 5º garin - kibutz hache!Arão

16,17 e 18/8 de dezenbra - 22 Vetdã do Dvor (59 »Sãoו Pag
ta, tacal de partidos

tSip, 20 é 21 de dezembro Valdá de Ichud Orarederdón a no Brasil = São
Paulo, local de partida,

Para facilidades tecnieza as chayerte deveras fuzarcon que as dalogagões chegoss no dia

8; antos sarã dificil alojá-108, depois seri incanyasianto, porque não teremos tanpo para «ontactes ה

A Hanhugá Indicou o ano 2948 Deueher para fosh Tacniuo para < periodo das voldats

A elas es devido es caraciar política excupe jonal deste Langresso = unificação es 8 Cox

denia « devora ser una Veida, a 29 de nóvissnio, q 58 Catraordinária._ Portanto, as do logaçoos deverão ser

4 seguinio fama, conforms estatutos: u) delegados ses gnifin, a razão de | delegado pol 20 chavoris, au

fração nalor que 13, sogundo s pagasento de sass chevere
b) es duladados de kibute hachshará Cin Doret, q razão de | delegado

0* 4 chaverino
₪. =

p eds Hachagã +? aulade BdaSs Mee

E) o Comtts Comi ral de PoalajeSioseliltacidut

Se possival financolranante, ₪ sen prejuizo dos machanot, qujorinas que asjas aleitos vã»

rios suplentes, afin de que a Yaidá soja acempanhada pelo : axins da chaverito

Relatórios: en polatérios dos entfim o lbllátz hachshavã, daverão sor o sale complete pep

819018, Recordamos a necossidado de centor +3 seguintes interesa: A) situação geral pelíilos 4 educstiva
do enit; b) gltuas₪ des respectivos Ishuvum, Suven 18, ergenizações políticas s:ultras, ateo, 81601 6( A

ros de chaveria, 29 uixine exáigeg sobre cada gicivas d) ghuguis, machinkot, otes; 0) sachanat; +( chalute

zlut, prolatarizacía, shituf, farin, mios; 8) finanças; b) ohilehutot; 1) curso da sachnuts $) Iueit; k) pra

seiltismos

   

  

Pedimos espocialnento aes chavortn quê tragos s lists da correspandência despachada 8 8

bida, afis do verificarmos juntesa as varias perdidas.

godosdads NY Ad Lo Dari
1) sessão preparatórias

8) Relatórios - debates.
3) Ichud com o Cordgaia e 81319 Dariach

a) ratificação das resoluções da Veida Olaelt (pie taferua ideológica
organização e estatutos)

b) Ichud Brastlairós

bd
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56) Chalutzlut - relator Eruin
a) protissignalização, preletarização, shitufe

b) Hachshara e Alia.
De e) Vital de movisente + Brur Chat!
e chinuçh « polator » Sigue

a) Fundamentos Educativos

5(8
e) Pragrimas

6) Relações Extermas - rotator Uarkin
ad con instâncias stentetas 2 soclalistas

b) Foderacio, vachanet sientstas, etc.

a 6) E os mevimontessulegnaricases e Hanegã Elionás
Proximas 4

 

  

  

 

4 e. e e ח =
Eleição delegação a Yolda de 0

- - - - - -

Para a veida do Unificação
1) Seção preparatória
2) Relatórios = debates

3) Plataformas 3 Idenlegia - Relator = Jpop ¡luchar

00-0612498 > 00000018 = Yu:
+ Educação > Balatup - 0009014 = - VAS

Comislatos = טס =8

antzação - Relator = 0906 = Bartach 2

Câsiia lator » Goróania yu Go
Ratificação da Velda Ulani

chalutziut » relator = Gordonia!
co=relator « Drer Y liunho

a) profissionalização, proletarização, shituf
b) Hachshara, ita, Sifalim

€) alia do 6º garin a entrada do 5º,
5) Balações Extornga - polator - Gordênia »

cospojator « Dlror « Darkin

6) Futuras Atividados - pára conissão mixta de Ichud » Ersia

3) dirstrizos gerais: prosolitisas

 

   ,
nario

- .. - - - -

Os chaverim deverão realizar ne devido tenpo as agsefot kia!

das sua s posições, denforne a erdos dia, que 1renas, ב-ו

0que for necessario, póçam

SROEM y Carias DENRER TpRATESOGÕOS E

iquardanos informação recobimanto -%

  
   

 

1 tas delegações e
» para istos Qualquer mater

y
9. יו verán Que nos

16% Ddvãoא demmacidoNES dades receios BRASIL|
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