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Somente esta semana,é que reniciei o meu trabalho no Snif
O motivo disto na ultima carta, foi explicado. Mesmo assim, ainda

não me atirei no trabalho militante como gostaria que fosse. As ra-
z8es año as seguintes:;

19- Periodo de provas (feligsmente esta será a ul-
tima dE

29- A escola que neste ultimo periodo tem me ocu-

pado todo o tempo, (devido aos preparativo da

festa que se realizará no dia 8 e que final-
mente ficarei livre de todos os abazaxÍs),e
então poderei lançar-me nos trabalhos do

Snif.

Quanto ao Snif neste caso não tenho muito que escrever-=

lhes pois em nada se alterou desde a ultima carta. Esta semana te-
remos uma reunião de maskirut, onde faremos uma planificação de te-

dos este periodo. Jf certo temos marcado uma machanê de todas as
shichavot no dia 26 86 5 de Janeiro, Gostariamos de saber com urgên-
cia sobre toda a planificação das machanot centrais para podermos
nos basear e o que vôces ncham des nossas machanot locais. Na certa
surgir& uma grande duvida se esta machanot local irá prejudicar a
central,mas, desde jã afirmo-lhes que não existe este problema uma

vez que os Chaverim eventuais para o Sul não apresentam dificuldades
neste sentido.

Gostaria que respondessem nlgumas propostas e perguntas a-
baixe escritas;

1º- FERNADO GREIBER $ estamos esperando a resposta da
roposta relativa a ida dele para um Snif grande

las preferência Rio,tanto por apresentar boas pose
sibilidade de trabalho, como de estadia pois, pose-
sui familia que ai reside), Em vista disto, enviem
logo lista de meshek necessario, em virtude dos
preparos que a familia deverá fazer no curto peri--
odos

FANNIMANDEL: trata-se de uma chavera de Recife,yx
que hora se encontra no Rio,e que tem uma grande
vontade de ir para EREZZ com possibilidade de ir
pelo BETAR,mas, óla não quer, preferindo ir pelo
movimento. Bºlogico que ela não poderh ir 688
Machom ,em vista de não ter o suficiente conhecimen.
to do movimento ealguns problemas relativos a este
devido a circunstância que ela se encontrar:Per —
gunto então, se hÃ possibilidade dêla ir com a par-
sagem pagas pelos pais e chegando 14 ela se entro-.
saria no grupo ,e fazer o curso e assim teriamos
dois Chaverim de Recife, Talvez esteja um pouco mx
confuso, neste caso envia-nos uma carta pedindo
maiores detales.

(Escola): quanto a escola eles não irão pagar as
passagens, alegam que os seis mil cruzeiros foram
relativos de uma parte de passagem e dois meses
de trabalho,afirmando ainda que assim foi o com- 



binado(pois, cu ganharia mais, isto é, o dobro se eu
continuasse). Sobre a escola, tenho o 888
vio precisar de um professor de Ivrt,e se eu soubesse
quem seria o futuro Cheliach, eu poderia me responsa-
biligar e fazer o contrato,êsto deverá ser até o fim
deste més,

42-(Minha volta): cscrevi para a Kibutz e para o Tzopole
a este respeito e ficou combinado que no dia 10 de Ja-
neiro, inpreterivelmente cu deveria me encontrar no
Rio, Nesta epoca terminará um periodo de trabalho no
Snif e os bonim 1280 comigo, Talvez surgitafa alguns pra
blemas tecnicos e financeiros que na prexíma carta man --
daremos com mais detales.

Sem mais para o momento, desperso-me com o Chalutziano

Alei Veagshem

 
P,S. :- Esperamos com urgência resposta.

  


