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São Paulo ,12 88 abril de 1954 .

Caro Chaver Chico,

Queremos com esta emitir nossa opinião à sua apreciação feita sobre

o Snif Curitiba, em ultima carta (27/35/54). 2
Concordamos inteiramente com a orientação traçada por você no traba-

lho do Snif. De fato o que agora cumpre ao Snif Curitiba é se afontar como um

setor do movimento vivo e militante. Para tanto é preciso dar estrutura organi-

gacional e educativa ao mesmo tompo, fundamentando sua existencia com um-sório

conteudo ideológico . É perxixsa preciso que eles recuperem os 3 ou 4 anos de

evolução do movimento em todos os sentidos. e a

% Acreditamos que o trabalho deva ל os resultados

da háflagá da Lapa e os problemas criados por ela . E o fundamental é resolver

os problemas pessoais.

Em ordem: 1) Berta Gandelsman:

Achamos certo que esta jovem integre o 62 garin, na data que isto

for possivel. Ela já 6 uma décana no 5nif e o grupo de dirigentes atuais nao é

o grupo dela.

2) Buki:

Coneordamos que seria apolitico manter o Buki na Faculdade. se se

puder solucionar o problema desta forma sem criar outros problemas é muito bom

É preciso trabalhar com o rapas de forma que abandone a Faculdade , isto não é

dificil,pois ele é um rapaz jovem muito responsavel e capaz. Ele gosta muito de

eletricidade e coisas cpuodros haja uma possibilidade de trabalhar nisto

em casa ou numa ofidina , ete.

3) Isaac Bruk:

Com a integração deste chaver na equipe central do Snif , Haverá mai-

oros possibilidades dele se livrar iexeasa totalmente 48 0888 . O provlema édar-

lne segurança dentro do movimento. É preciso ajuda-lo a tomar uma decisão, pois é

dificilmente dãe o fará sozinho.
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4) Luiza: *
Com uma orientação firme ela poderá deixar a faculdade . 518 é muito irre-

flotida no que faz, mas mesmo assim 6 preciso que ela se integre no trabalho do

Snif. Ela poderá dentro dos limátes pessoais ser uma militante o que é importante
em Curitiba.

5) Mina Pagornik:

ו lembrar que esta é uma das jovens mais séria do Snif é preciso cui-

da-la com o miximo "carinho e dedicação”

6º) 0 tempo e o trabalho pode vir a incluir dentro do grupo central o

chaver Julio J.erner, que merece um cuidado especial .£ inteligente e arguto é

capaz de se decidir ,se se conseguir eliminar seu medo,

Afora isto existe mais nomes que o Yampolsky deve ter lhe indicado

É necessario um trabalho constante com ele, pois poderá 5
O futuro do Snif, 68%8 תפפ39₪81%08גס1988מ08מה geragao mais nova

desdo, 0 8810080 68 Berger, até os chaverim melhores da shicvá de bonim

ou mapilim jovens . Y Cuidar de dar ás melhores perolas o que há de mais profun-

do-4 sério de nosso movimento. Us temarios de nossos kinussim são uma sintese dis-

to ,sesperamios que vozs os tenha aí em Curitiba.Caso não os tiver » escreva que

enviaremos. som mais, despedimo-noa com

Alei V"agshem

Nachman Faubel Chimrch
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