
     

  

  

  
   

       

   

 

  
  
   

    

 

  
   
   

 

 

a em geral de.como as coisas vão andando por aqui,

O... E Berta finalmente, 6 um probler

“menos nos aconpenhe:no trabalho, a ravés de contáto permanente, e enc

 

hos chaverim

Nerkin; João e Dadinho

(RF, SP e: Pa)

Frezados chaverim, |

   

   

   

   

   

 

  

 

  
        

   
 

4 fiste relatório vai| com um relativo atrazo. Não

& fiz antes, porque tanto o Nunho como o Etrog poderiam ter dado um relato

/ LS Quanto ao shituf, conseguimos ultrapassar as ma:

lores dificuldades gue existian na formagáo déste, e na criação de uma .equi=¡

be militante sérixnoSuíf. Existem ainda alguns problemas pessoais, é cl

mas o espírito já está/bem definido;.Assim, Bucki, Moisés B. e Salomão, 83

os militantes: intesrais doáni? מס momento (proletarizam-se também), Mina, é

uma chaverá de movimento Que precisa sér levada a isto também (está. muito bem

agora), Júlio e o Isaac, dependen doytempo // Motmente. Luiza, convenci-me que

lhe falta a suficiente maturidade que o réstanto do grupo já conseguiv atin-

gir. Não consegue acompanhar. o grupo em sua evólução; sendo por isto bastante!

difícil: fazó-1a chegar à uma decisão radical, Por isto, reintegra-la-emos no-
+vamente dentro do trabalho do snif, procurando fazê-la chegar ao espírito das

 

, acredito eu, fora de nossas alca-

das. É doença séria, que a impóssibilita de ser uma/militante séria no snif,

não poderá entrar mais em hachshará néste ano (duracáo do tramento médico se

rá no mínimo, de dois amos). 0 shituf, considerando tóda esta situacio, permi

tiu-lhe continusr com os seus estudos umiversitérios, considerando no caso, a

impossibilidade de entrar Ora em hachshrá e ter que ficar um longo tempo אנ

9

as

aida em Curitiba, e pela nã tonveniência dela abandonar. a universidade por

vada (praticamente, assim seria, nois não pode nem se profissiona:

 

à solução aceitável vara O coso

 

ser militante). Greio que conseguimos
ש,,.:

Também não restavam outras. O que sera pretiso fazer agora 'é que pelo69818.

 

do-a de tarefas que seja possível realizá-las (preparo de programas para as

shenevot menores, etc. )s \

A a 4 - a 1 ” a N
vete TUDO central velo. dar um:novo impnle as 06

do snif, como os chaverim podem ter percebido através das resoluções: e realial

“Bações contidas nes. atas que o snif manda. O principal mérito disto tudo, e: ה| 64



que estamos conseguindo, é ativização co
Isto

8

requer um trabalho educativo sério

360 especial cor as shehavót maiores. 1₪

mem por homem,

Percebe-se também, e
11% 8 eri rio e com

snit deverá se lançar nbarcar grande na

maiores,- estamos cons lindo algum prose

propomos nc 5wir E camad

conseguindo assim;
.

desenvolvimento Curitiba.

rel de as

quanto

1que” invertess

fã P.Aldegre-Curitiba AXBXREM

2 a
m numeroY

que. isto poderia

tretanto, levar em

no dia 8 de maio,

dias de ração, coisa que pareprep

sem mais 0

uma
,
ה

¡Pa comigo. que isto se norme

mais

shlichut 'chalutziana,

detas PrkiegreSSurik

IA

dio

e profundo, so mesmo tempo/gue un. cui

mpleta shif ee tódas as ghohavot
A

isto,. estou-me

m geral,-que as coisas começam e

únero nes shchavot menbres. Quento ás

litismo, porém é coisa que não nos

da

criar

velha cidades

8

Dai. por diante,

Cencao.
2

propus a me

juritiba-P.Alegre, e que

gm o itinerário da shlichut. Há um

2,688 diticuldad es

e a Pildlegre. Precisamos, .6h-

nos' chegouוקרהתהshlichut- chad

jlutziana no dia 14, isto é,

/possivel,

. 5 ₪ de-correspondencia-deהלב 70888 perte
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