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Aos chaverim ESA)
Markin, João, Dadinho, Ni(RI, SP, PA).

A

Prezados chaverim:-

2 Isto ainda não é um relatório dax minhax skkx shlichutneste snif, muito antes uma apreciação de como se encontra 0 enif nomomento, e, na minha opinião, 00818 são as suas perspectivas.

Logo que aqui Cheguei, fomos direto para uma reunião deShituf, ondo me 002180 0 par, coletivamente, de todos os problemas
que existem com respeito à formação do mesmo. Ixistem galhos seríssimos,
Aliados mais à uma não percepção geral do que 6 o shituf dentro do snif.
Nada, porém de alarmante. São problemas uarmatexiz naturais que 0000264rem após a Lapa daqui. Porém, são difíceis. E minha preocupação, é re-
solvê-ios logo, sem O qual não poderemos começar o trabalho direito.
Como disse, porém existem alguns problemas sérios, quais sejam:

1) - Berta Gendelsmen: Exmmaxekavexáxm Lla foi orientadahá dois anos atrás, então pela רפא dirigéncia do snif Curitiba (Puks,Maurício Shulman, etc.) para a faculdade de odontologia, Após a Lapa,
definiu=ege pela proletarização, porém, isto signicará para nós, um Sam
lao muito grande. O paí ameaçou expulsg-la de casa, se kuk abandonasse
a faculdade; segundo, que ela tem asma (e essa doença se manifesta gra-
ve no inverno), isto praticamente Bignificaria para o shituf do snif
permitir gue ela continuasse o tratamento, 10.000,00. E terceiro, a po-sição desta ₪008 fora de casa, Isto seria muito máu. Em todo 0 caso,
ela propõe a sua entrada no sexto Barin, em julho ou agôsto, isto é,após passado o inverno, ela tomaria vm emprêgo de meio kmz dia, local
de conseguir uma profissionalização leve (apicultura, aviário, etc.)
inexistem aqui. Simoatizo com a solução, e acredito também que a suasituação em casa ainda seja-contornável.,

2) - Buki: Em virtude da sua delicadíssima situação fa-pos: continuou na Engenúnria, tirando sômente a cadeira de topografia

 

que êle considera comp vrofissionalização. Porém, .tôdo o espírito disto,
tento no ishuv como mo svif, é faculdade. Razão porque estou trabalhan-
do no sentido dêle abandonária, A situação, em casa, porém, é delicadís-
sima, e não vai ser fácil. Rarfmyxper Todavia permití-lo, é sem dívida
nenhuma, uma congcessão que acredito que -em nenhuma hipótese devemos
fazê-la,

3) - Isaae Brucht Creio que já estão ao par do caso. Éaquêle chaver cujos pais arranjaram que êle passase no vestibular. Está
também nam escola técnica, tirando as matérias de cultura técnica sômeny
te. Vai ser tremendamente difícil quebrar Éste galho,

ALém disto, há a Luiza, que quando regressou do Rio, pa=
rece que arrependerse de ter-se decidido pela proletarização, fez vesti-
pular, e passou. X menina É muito leviana, striamente, não sei se deva
pertenecer ao sphituf,
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