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Mazkirut do Snif Rio de Janeiro
A/C ii do Maskir e Chalutziut do Snif.
Rio de Janeiro

Prezados Chaverims Shalom!

"Ref/ Ampliação do Sexto Garin,"

Voltamos novamente a escrever aos chaverim sóbre
o importante trabalho da ampliação do sexto garin do Movimentos.
E, infelizmente somos obrigados a chamar a atenção dos chaverim
responsaveis pelo trabalho do snif, pela falta da pontualidade
da entrega do relatorio sobre a ampliação do garin, e por con=
sequencia da paralização dos trabalhos da Comissão de Tres de
Chalutziut na 02102%8680 e execução dessa fundamental tarefa de-
signada pela Ila. Moatza Artzit do Movimento.

Não comprendemos, como, decorridos oito dias após
o prazo dado pela Comissao de Chalutziut não chegou nenhuma noti..
cia dame mazxirut a respeito do assunto. Na primeira cart a que
enviamos aos chaverim deixamos claro e acentuado que ס 0
relatorio deverio chegar o mais tardar ate o dia de Maio, pois
independentemente do Snif Rio, os demais relatorios que recebemos
dos gnifim tem de ser analisados e discutidos em conjunto pela co
missao, seja no que se refere,à homogentidade do grupo que queres
mos organizar, seja por uma serie de outros motivos inerentes ao
problemas,

De qualquer maneiza, 8 importante queos chaverim
comprendam que todo o grupo da retaguarda terá cua força neste tra-
balho de ampliação do garin que estamos desenvolvendo spois por
motivos varios e altamente importantes não deveremos contsr com mx
mais de 5 a 7 chayerim da hachshara para fazerem parte da retaguar-
da e que fara aliã em Março, E é o Snif Rio juntamente com os de-
mais snifim do Moyimento e a DEE Artzit diretamente e os unicos
responsaveis por esse trabalho. Nao queremos de forma alguma, si-
quer supor que o atrazo do vosso relatório se prende à morosidade
do trabalho nêsse sentido. Daí esperarmos o mais urgentemente pose
sivel o relatorio sobre os andamentos dos trabalhos, com a devida
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especificidade sôbre os nomes dos chaverim trabalhados.

Já estamos em cima do tempo para que todos os snifim ter-minem definitivamente o trabalho em questao e portanto não podesmos permitir nenhuma demora siquer,

Entre as demsis tarefas que o chaver A.Shenfeld 1rá tra-tar aí“no Rio, devera ver com os chaverim detalhadamente todo oandamento da ampliação.

Sem mais, aguardando as imediatas providências dos chaverimcom um
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