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Prezados Chaverims Shalom!

y. Queremos ver com os chaverim un assunto muito
importante e que somos obrigados a tratar diretamente pela faltade
pontualidade no cumpyimen to de relatorios do Snif pera a Mach?1584 66
Cnalutziut da Hanhaga Artzit que deveriam ter sidoentresues respecti-
vamente nos dias 8 e 31 de Maio psp. E, até o presente momerto não vie
ram siquer comentarios a respeitodo trabalho. Ja enviamos uma circus

o lar ao snif comunicando a resolycção da mazkirytpeila de que o traba=
lho da ampliação do garin devera continuar até o inicáo das atividas
des centraes, pogendo desta maneira se conseguir melhores resultados
do que se tém até agora, bem como rever detalhadamente nome por nome
da lista que enviamos da primeira vez ou outros nomes que o snif por-
rentura tenha em mãos. Apesar de estarem os chaverim especialmente sé
dedicando ao trabalho 'de proselitiemo, 8 necessório anoter na lista é
dos tafkidim centraes o trabalho da ampliação, e que especialmente a
mazkirut do snif, ehug de maapilim,ete,;analisem como estão evoluindo

“ as cousas, pois hão podemos chegar na proxima reunido da Hanhag3 Ar.
tzit e novamente tarל que faltan alguns 91602068 concretos pas
ra estudo e planifica:cão da. comissãos de tres. Escrovengs ao snif dan-
do um prazo ultimo de enviarem um relatório completo até o fim da see
mena. Prov denciem, pois.

1 ,

ua lm sivut peilê designou uma comia
3 e יול as “gera 60898 078 =são para estudo da formação 6 sétimo“garin

lutzlenas do Movimento, Possuimos nos arquivos da achil e da H.A.
as mesmas listas de sistematização educativa que o Ervin trouxe desde
Setembro do ano passado, Tudo isto 266085408 807 revistos, nora sem Alm
vida se deram modificações nos quadros educativos do snif, e pedimos
que vejam com que tudo isso vegha até 9 meis tardar Gia 20, pois temos
de ter todos os elementos no maximo ate essa data, segundo soubemos a
a dee jê escreveu slgumas vezes pedindo ¿Mgsuahente tódas?
ssas listas, Estão Pazendo wma: falta inerivel, não há tempo a perder,

, Afóra isso tudo, pedimos que a shlichut nos enm
vie um relatório bastante detalhado sobre as perspectivas chalutzianas

(continua)

Ichud  HKanoar E  



  , o”
y »

JUVENTUDE UNIFICADA ' SIONISTA
יצולחהרעונהבוחיא

HANHAGA ARTZIT - Nyx mam
CAIXA POSTAL, 1601

SÃO. PAULO - BRASIL
Oa  do Snif Rio de Janeiro abrangendo as Shichavot mais velhas=ñaapilime magshimim, e isto de uma foma bastante analitica, nome por nome.Este relatório tem muita pressa e tem de chegar às nossas mãos nomaximo até o fim desta semana.
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