
   

  

Recebi tus carta na última sexta-feira, mais como a Nena chegou no₪mesmo dia, e as asseifot se sucederam, naô tive tempo para escrever para você,

 

Agora com a cabeça mais fria, posso pensar melhor nas maneiras de
Se agir no Snif e colocar de novo as coisas nos seus lugares. Embora -Saiba que minha carta, pode ter tido seus exageros, consequencia de -
Meu estado de espirito no momento-de nojo- pela-maneira desleal como =
trataram O problema da Nena, creio que ela refletiu, bem minha opinião-
Sóbre os chaverim e o trabalho em geral. Lendo tuamresposta, de pronto
Quero discordar de uma coisa. Não extste-péloméros-de minha parte- 0que você chamou de "facçoés" no trabalho, Se fiz-criticas ao Newton 6
Porque assim achei por bem fazer, «já Que minha opinião continua sendo
aquela que mandei dizer em minha carta. Fóra do trabalho a chevra exis
te.As discordancias surgem pois, dentro do trabalho.

Não preciso dizer como os chaverim receberam a volta de Nena. Pes-
Soalmente acho que ela teve muita fibra e consciencia do que significa
va ela ficar em São Paulo. À maior prova disto estar, em 4 dias depois
que ela chegou, as coisas ja modificaram inteiramente de aspecto. Fez
uma asseifa especial de shituf e botou para fora tudo que pensava (mui-
to diplomaticamente porém) sobre o que os chaverim fizeram com ela.Cla
ro que ningyem reagiu e cabeça baixa foi o que mais se viu.

Sôbre o problema do CPOR, creio que a Nena se enganou ao dar a 1מ-
formação que poderia fazer o periodo continuo ai. Afora isto, caso is-
to fosse possivel, criaria uma situação grave em minha casa, ja que fi
cariam faltando 15 dias para terminar o curso e tem aquelas palhaçadas
todas de entrega de espada,etc, e mamãe sera naturalmente minha madri-
nha. De formas que infelizmente para mim e o Snif (que so pode entrar m
linha com o pessoal da Chativa longe daqui), so posso entrar em Hachsta
ra no dia 7 de Setembro. Sóbre o Benjamin, creio que se deve exigir de
le que entre em Julho. Acontece que meus chaverim pernambucanos são o
maximo. Levanta-se a Nena e diz ams ele tem de ir. Me levanto e falo a
mesma coisa. Ninggem responde. Se põe em votacño. Geralmenbe ganham em
tra os votos meu e da Nena, O Newton oscila sempre em suas posiçoés.0-ra quer "quebrar o pau", ora não. AS vezes quer trataslos como chanichim
as vezes como chaverim. Sóbre o Fernando só comigo, devera ele ir.A So
nia funciona como catalizador. O que Fernando disser esta OK. Sôbre a
Mina tenho uma noticia que classifico de otima e que doh aos chaverim
sem nenhum intuito segundo, ou sem querer fazer iarnerait., Para mim e
simplismente dracha. O Newton esta baruchando serio a Mina, e coisa 0-
ficializada entre os dois, o ishuv e Snif sabem disto, e ja se pode ou
vir da Mina, que dentro de meses estara em Hachshara . Logo com ela? e
esperar para ver no que val dar.

Sôbre o ponto de passagem do trabalho, isto e coisa planificada de
ng, muito. O Vaad Hasnif tem força e esta logicamente sendo apoiado por
nos. No momento se ainda tenho trabalhos internos no Snif, e porque fal-
tam madrichim, e eu estou com 2 kyvutzot, Meu trabalho tem sido mais na
parte externa e agora estou com: eleiçoés para o Kinus, preparação da
mishlachat, representação em todas instancias e jornal DROR. Sôbre as
eleiçoés quero te comunicar que esteve aqui o Kadmon e acertamos deta-
lhes para nbsso trabalho. Visitamos o Kurt Sondermann due é nosso pon-
ta de lança atualmente, As perspectivas são excelentes de vencermos as
61810088 0880 elas se rexitzxexy realizem,

Mario uma coisa olho no momento em Recife, em relação a chevra,su-
jeiras,etc: não da mais para formar grandes chevrot com estes capas da
qui. Acontece que pelo trabalho agente tem de rirsempre, brincar sem=
pre. Por isto aguento a situação, nada mais, Se não visse mais alto וג
ma coisa que se chama Movimento tinha mandado todo mundo passear, Escre
ver e bobagem.£ preciso conhecer como e a coisa aqui, pergunte aos que.
aqui estiveram, Fico por aqui, Me escreve em seguida, faz favor,

Alei,

  


