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DIRETÓRIO NACIONAL e

S. Poulo, 3 do dezembro de 1952
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Naskirutot dos anifin 8

Kibuts fascharas

Fregados: cheverim +

Queremos nesta abordar com os chaverin algums problemas,

+iforontes ₪ Veidá proxima de Hovimento.

“sporamos nesta Voiaf, conforme os chavarín ¿6 deven ter

dasprendidos da ordem do dia, realizar ums séria o profunda revisão de nossas pos

sigões, que vossa ser uma enorgica renfirmação de nossa £& chalutzians ben cono

estabelecer as diretrizes do nosse ação sLonista-socialinto para o futuro proxi=

mo, À unificação com 9 Gordonia — que sorá um dos pontos mais importentes a ser

vosolvido nosta Voidá - representa um passo mito positivo neste sentido, wa

vez que significará fusão ds esforços com um outro grupo juvenil, que ainda que

locnimente fragil, dá-nos uma base mais ampla mundisimentos

Insistámos com os chaverin que as 48 deverão cho-

gor & são Paulo, no día 14, devendo es Assefot Kleliot, roalizaren=as com o maximo

de brevidade, Deverão elas cleger os delegados bem como estabelecer as posigões

jo snif, nos diversos pontos da ordom do dia,

| Pedimos que nos tolegrafen imadistamento comnicando a

hegaía e o numero à chsyoriíme

Os snifim deverão utvisr dolegações as mois completas

porque É presciso que O movimento estojs reprasentndo maximo neste Congress

Por Lato 6 aconsclhavel juntar às dclenações cupleae

tes tambon, sempre que pos 4761 natursimentos

Observamos que nos smifla que fiveran suas finanças

ligadas É Hanagá, O numero de delegados deyorá provisoriamente sor astabelecido

na proporção às 1 delegado por 20 cheverta o milf a fruoção maior quo 13 sendo

o mmero dsfinitivo ostab-lecido com ₪ 1906 0665 08 79485 8268 8 regularização
|

¿o זמטס |

“e bes que gs atos publicos somente foverão se rouli=

machanot, os snifim devem dust desde ¿6 a propaganda exterior do

8102880 1%

Contamos com ₪ coleboração finonccira dos chaverim

» frento nos guotos grandes dn Valdh, uumutenção de 401000508,4%
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