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Prezados chaverim:"=

Primeiramente quero pedir desculpas pelo
longo silêncio, «mas infelizmente não houve oportunidade de me concen-
trar e escrever uma carta, além disto porque esperava que o Salomão
se integrasse mais para poder escrever-vos.

O snif não tem parado de progredir. Ainda
não chegamos a um "status" ideal e tenho certeza de que não chegaremos
neste semestre. A situação do snif tem melhorado dúa a dia e tenho
certeza que com as orientações que temos dado, o sáif chegará a um ni-

vel desejado. Com isto quero dizer o seguinte: o snif não está maravi-
lhosamente bem, existem muitos problemas, mas estamos marchando para
a solução total de todos eles.

Houve há alguns dias atráz uma reunião
do vaad hamadrichim, onde se fez uma análise destes dois meses de tra-
balho e fixamos as perspectivas para o més que ainda resta para os exa-

mes. Nesta reunião os chaverim se manifestaram muito satisfeitos com a
evôlucão educativa que o snif estava tendo e chegou-se a opinião geral

de que com as forças de trabalho que dispunhamos, realizamos o que po-

deriamos אא considerar o ideal, tomando em consideração as mesmas. Com

isto quero dizer de que se por acaso tivesse vindo uma Bhlichá ou shliach
no início de período poderiamos estar numa situação bastante melhor. O
snif adquiriu uma normalidade educativa, temos impríúmido um ótimo ritmo
de estudos ideológicos, exgemxa ampliação e fixação dos chaverim da sh-
chavot menores e formação de pré - chug, etc.

Não creio que tão cedo o snif se restabe-
leça dos longos anos de tradição clubesca. femos trabalhakdo com orien-

cões corretas e muito revolucionárias, mas o perder as caracteristi-
e: ociosas, é questão de evolução. E a tarefa é muito dificil, é preci-

so dar tempo ao tempo. O snif atualmente vive dias de intensa mudança.

Todos chanichim estão já percebendo a grande reviravolta que estamos
fazendo, e isto esta trazendo algumas consequencias, Tivemos que fazer
algumas mudanças para que o snif continuasse a evoluir e não fosse pre-
judicado por algumas crises de chanichim. Vejamos shichvã por shichvá:

tzofim: está muito bem, atividades educativas praticamente inéditas em

Ctba: visitas, trabalhos práticos, etc. A shichvá está se ampl iandd, com

o trabalho que os madrichim estão fasendo. Solelim: Os dois madrichim

(Mauricio e Ruth) apezar de estarem bem no movimento, se recusam a

nhadrachá (eles não chegaram a compreender o legitimo valor disto e com

o aumento de trabalho educativo que teve o snif,e com as exigências que

os próprios chawmichim fizeram eles se sentem ). A shichvá estava
funcionando muito E Tivemos que - uma medida, que apezar de não

chud anoar achalatel 
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Ser ótima, era a única que havia, substitui-los por forças militantes,
afim de reerguer a shichvá e de podermos em julho contar com ela para o
trabalho educativo do mov. Os madrichim são Shomáo e Buck.
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A de que necessitam que o movimento lhes explique suas
idéias. Houve uma reunião de um grupo todo na qual resultou a formação
de um grupo. de,estudos intensivos. Os chaverim que participarão dele
580 + Eva, Mina e Luiza, As cousas se precipitaram exata-
mente da forma que eu esperava. Estes chaverim não conseguiriam acompaa
nhar a evolução do snif, quando chegariam num ponto em que era neces-
áária e evolucão deles. Foi o que aconteceu. Houve hoje a la. reunião do

8 grupo. Foi muito boa.A shichvá de bonim, está bem.Está funcionando regu-
| larmente. Maapilim é mais complécado. Não está ששששפ bem. evolução

dos chaverim é feita mais em trabalhos pessoais do que atravéz de asse-
fot. E! a última geração com tradições clubescas do snif. Sem viver um
período aqui nunca chegariamos a conhece-los bem. Indiscutivelmente é

uma geração corrompida. Foi Ótimo ums expurgos que o Wajner fez no se-
mestre passado. Acho que agora não são mais necessários. Existem al-
guns maapilim aproveitáveis e é com êstes que estamos nos dedicando
muito especialmente. Estamos trabalhando com todos, mas concretamente
proponho que mmmimimas antes do início do semestre próximo, nós vejamos
onde deve ser concentrado o trabalho com estashichvá e abandonar o
resto, pois é perda de tempo. E' imprenscindivel fázer proselitismo
e ampliar no máximo esta shichvá e a de bonim, para garantir a continui-
dade dirigencial do snif, que apezar de hoje já estar garantida, é preci-

9 do ampliar o máximo que permitir nossas forcas, Magshimim está muito
bom. Reuniões regslaríssimas, com comparecimento total. Além de nós 4
do shituf, Luiza, que práticamente deverá largar os estudos antes do

semestre próximo e que deverá reingressar no shituf; Mina, a mesma orien-

“. tação, ainda não pude chagar as cousas concretas com ela, mas creio que
Oo drá certo. Gert: problemático, vejamos o que dará até o fim do perío

do. Contínua como antes(aparentemente). Mas o funcionamento da kvutzá,
deverá fazer a tomada de posições. Isaac Brúck - mais problemático ain-
da, acho que a situação também vai obriga-los a se pessiprimmes 3 ]-

שח posições. Esta kvutzá está sendo toda orientada para o 6% garin. e
73 . Do 6º - Gett;e os restantes 7º (excepto Salomão). Até o momento, o
Buck pretende ingressar no 7º garin. Quanto a Luiza, Mina, Gett e Bruck
ainda antes de eu terminar a shlichut pretendo defini-los para alguma cou-
sa.

O snif está tendo atividades ideobógicas
bastante regulares. Tam havido regularmente uma hartzaá semanal.Há o
grupo de estudos. Sente-se o ambiente de estúdes e inquielhudes nas pró-
prias conversas dos chaverim. O nível das hartzaot é Ótimo, o compareci-

mento bom e boa repercussão.Quanto a Salomão, a orientacão é fazer êle

se integrar 9, nápimolpossivel, ל eS ל a go אשא   
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Infelizmente as necessidades imediatas náo tornou possivel coloca-lom
nas tarefas que penao êle deve dedicar-se no próximo semestre: maapi-
lim. As circunstancias obrigaram-no a trabalhar com uma kvutzá de so-
leim, que deverá passar a bonim em julho e a kvutzá de bonim, com a
qual dividiu trabalho com a Berta, em virtude dela ter de intensifi-
car seus estudos, pelos exames próximos. Afora isto tem grandes pos-
sibilidades de se integrar em todos trabalhos do snif, o que esta fa-
zendo com grande sucesso. Tem sido utilizado ao máximo em todos os
sentidos, não só o artistico e hadrachá, mas na orientação do snif
e trefas ideológicas. O chaver já está completamente integrado no
snif e está adquirindo a experiência que náo teve oportunidade de
obter antes de ter ido ao Nachon.

2 Finanças. Deverá seguir amanhã, imprete-
rivelmente uma carta sobre a situação financeira do snif, onde se
dá algumas soluções : Realizar-se uma campanha aqui e outra em Ponta
Grossa. Isto não será possivel antes de 10/6. Para isto as únicos cha.
verim com dispenibilidade são o Buck, Salomão e eu. Pretendemos rea-
lizar uma intensa e completa campanha na cidade, e pergunto se há pos-
sibilidades da vinda de um chaver da K.H.E.D. para nos auxiliar e for-
marmos 2 pares durante o período de trabalho: 1076 até 25/6. Que acham
os chaverim do Salomão Cukiekorn ou do Iampolski, quanto da volta da
shlichut, se por acaso acebar por estes dias?

Chalutziut. As propostas dos chaverim em
uma carta pra ampliação do 6º garin (uns nomes que propõem) é com-

pletamente incabivel. O único que tem possibilidades é o Gert. Mas, as-

sim mesmo ainda não consegui chegar a isto com êle. Para o 72 - há
certo o Buck (que xEexpmxxazsa coloca nas mãos do mov. a resulucão de
suas entrada em agosto ou dezembro, ou qualquer data que o mov. re-
soYeer. Aceita inclusive a proposta de ingressar no 6º garin e tomar
prte na retaguarda). Os restantes chaverim: Luiza, Isaac Bruck, Mina
ainda não se definiram concretamente. Preocupemo-nos muito com o
problema, mas o snif não oferece muitas possibilidades.

Proselitismo: o snif está se lançando
com o que permitem nossas forças. Pretendemos terminar grande parte
até o fim do mês. O snif tem se ampliado, especialmente nas 3 shcha-
0%

Começamos a preocupar-nos com o presti-

gio externo do snif. Acredito que conseguimos cristalizar muita cousa
mas que o ishuv não sentiu ainda. O primeiro passo a ser dado serê o
entrar em contato com as entidades sionistas esmbemmes, que será feito
nesta EUHK Semana.

Em resumo: a situação do snif está muito

boa. Ageles problemas de disciplina que haviam, hoje são aguas passa-
das. O snif está se fortificando bastante mesmo, e estamos fazendo
su eh ea AT 5 לרצוח=ללא 9 que, já se 
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sente. Considero o períod bastante produtivo e particularmente estou
bastante satisfeito com o que realizamos até agora. Respéra-se no
snif, um ambiente muito mais sádio e quase nada, ou mesmo nada,ez

êle de clubesco, afora algumas tradicões dos cheverim, como orves Ee

se, ir a bailes, etc. Mas isto é questão de evolução. Muito sério é
o grupo de estudos, que surgiu por uma própria evolução de nosso tra-
balho. Muitox sérias são as hartzaot e assim por diante. O Salomão
tem ajudado muito em ensinar rikudim e criar no snif um ambiente ju-
venil. 0

Recebi dos chaverim a carta sobre a situação ge-

ral dos snifim e algumas atividades. Acho a idéia huito louvével e
espero que os chaverim de fato mantenham o plano de envia-la quizenal-

mente, o que parece que não estésendo observado. Afora isto, estou

satisfeito com o contacto que os chaverim estão mantendo. Houveram
algumas falhas de nossa parte, mas isto os chaverim devem compreender,
nosso grupo militante é pequeno e pelo próprio decorrer da certa, pu-
deram observar com tem se mantido ativo. Por isto reuniões“tem de ser
consegqutivamente adiadas para se realizar uma hartzaá ou uma assefá

de kvutzá.
De momento é só. Hatzhachá. Um alei do
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