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Prezados chaverim

Fiquei 16 enviar assám que possivel um relatório
do quo pude observar, ate o momento, por aqui. Resguardados os
possíveis enganos na maneirg de ver, quer por exiguidade de tempo
quer por eventuais imprecisoes por parte de chaverim, acham se as
minhas ebservaçoes assim blocadas:

SITUAÇÃO GERA L DO SNIF:- Fraca é inconsistente, As fracas ativi-
ades do mes precedente somada a situação do proprio snif culmina

ram, sem no entanto constituirem tragédia, num estado bastante de
bilitado, As questões pessoais continuam a superpor-se como fa-

tor basicos sendo bastante nojenta a reunião em,que se efetuou a
substituição do chaver Jolsen, Conseguimos, porem, reativizar, pe
láx menos em princípio, o chaver Moises em chinuch, o que é um

problema anvarte.
= A. —

BONIM - Em suas quatro kvutzot constituem, em tese, um sustentácu
io provisório ao snif, Estão porem as suas duas kvutzot mais re _
presentativas e maduras em pessimo estado, em que os hábitos e
costumes da sociedade circundante os dominam, sem que o movimento
pudesse ainda erienta-los o suficiente para viverem dentro dele.

NEARIM = A única kvutzá existente não constitue, ainda, dentro do
movimento aquela equipe ativa e militante que era de se esperar
de um tal grupo nao sei ainda s q velho ou se envelhecido no movi
mento. Constituem, no entante, força potencial bastante aproveita
vel. Quanto a uma segunda kvutzi, comecei a sondar o ambiente e
aindanao sei até que p nto serei bem sucedido em sua eventual
formação

OVDIM - Além dos chaverim do garin poucos são os existentes, Ain-
da nao entreiem contacto com os mesmos, o que prentendo fezer
somento amanhã, No antanto sei de antemao que o trabalho é difi-
011. O garin Ha muito nao 86 tem reunido e a sua profissionaliza
cao,no ent nto, prossegue em ritmo regular.

SOLUÇÕES IMEDIATAS: - Resolver definitivamente o problema do cha
ver Mo 8985. Sover a quest ao dos bonim atraves de um trabalho bem

orientado, prinçipalmente com a kvutza base - Hechalutz|
do-se a tingir a proleta 0% A tivização da shichva noar e
avoda a base de uma pla nificacao de aproveitamente integral do

indivíduo, em vias de conclusão e de aprovação geral por parte dos
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próprios cheverim. O trabalho de proseliut aqui é imensamente difÍ-
cil, porem tenterei faze-lo, sem preder, no entanto, de vista o que
para mim se afigurou por ora de fundamental = 8 cristalizacao inter
na do snif,

Necessitaria com a maior urgência possível os programas e prin
eipalmente o do Grupo A lef, Outrossim, pediria que lembrassem ao
chaver A ron Thalenberg de enviab um material "shironístico" due ha
yia prometido, sendo que pediria específicamente que enviaasem tambem a brochura dvrítica: SHIRIM de “ark Lavri,

Sem mais vor ora

fico com um chelutziano

ALEI VEHAGSHEM!

=N.B, - O termo nojento utilizado na qualificaçãoda Assefa de mazkirut
e inteiramente personalístico meu 6 reflete que expressou a
"luta do indivíduo contra o coletivo mau que não e compreende",
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