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O Gnico está como rosh da machané de solelim, e estou praticamente

sózinho com as enusas do snif. Existem alguns problemas que terei
de resolver e encaminhar ate a partida da macha é de maapilim, como

campanha financeira, (atualmente parada, pois os revolucionarios
do Vasd Hanoar na epoca das praias insistem na não existencia da,
luta de classes) , inscrigao de alguns bonim que estao na machané

para as 2360185 Tecnicas, proselismo de maapilim para as ma chanot,
auxilio na elaboracao do relatorio do snif para a Moatza,,etCe
Os chaverim para a machane de maapilim,déverão sair no próximo dia
31 do corrente.Pretendo embarcar com éles de trem, e espero con-
¡Pirmacao de Vocês para que isto se de até o proximo di
10 problema do alojamento dos chaverim "que vão a machane e muito
importante, pois todos se queixam da pessima recepção que ns cha-

verim de SaPaulo0afinal são chaverim de um mesmo
imovimento, e muito deles, as vezes prose1050 nãee mais desejam
Em 28 machané pela má aco:inida. Providenciem pois.
O único chaver da mazkirut re sponsavel que de vera ficar, apesar do
C.P.O+Re, sera o Abraão que tem as noites livres, apesar de ja esta
o ambiente muito monotono e o snif bastante vasio, pelas machanote
Somente deverá ficar o Abrao até o dia 15 de Fevereiro, data que
termina seu serviço miligtar, devendo embarcar para o Rio no dia
16. Os bonim que: cdeverão voltar da machané ate o dia 1h, deverao
formar uma vaada para zelarem pelo snif até a volta dos maapilime
Aliás quanto à volta dos bonim, e muito importante vocês providen-
leiaremum chaver muito r=sponsavel: que traga de volta os bonim,poigs

jo Magro e o Beto, ambos por estarem completamente arrebentados por
| tudo que fizerammão eestarão em condiçoes s de fazrem novamente tma

viajem de 4 dias.
Quanto orient o de trabalho para este snif no periodo entrante
existem muitas discussoes e propostas a se fazer. Deverão haver

reunioes da H.A., antes da Moatza, espero, pois ter-se--8 que to-
mar muito cuidado, para evietar alguns erros que tivemos no perio-
do que esta findando, e um espelho bem real dever-se-a dar na Moa-
tza, bem mais compelto e profudno do que tivemos no Kinus, pois

principalmente no qe toca ao numero de cha verim, apareceremos
com uns 200, alem da seriessima necessidade de uma dupla shlichut
para ca, um bachur e bachura, O Jaime, nestes ultimes tempos, este
ve muito bom, tendo se firmado como um exdelente centralizador de
tudo, devaddo ser novamente o mazkir do snif com o Beto ao seu la-
a O shelian devera ser o chiruch do snif, e eventualmente a shli
cha deverá tambem entrar na jmazkiruto Algumas chaverot da Kvutza
gón Dorot, (Bluma, Raquel Léa 1
em serem «propostas para o
tuem uma-unica camada no snif e Tão.da para separasa da.

-Bluma é Raquel Lea, estaremum pouco na frentes 2ugiro que se _1%-
elua-tédas elas, afora a proposto de Vocês. O Salomão não virá pas
ra as machanot, o Sergio sera muito dificil, e aDorinha não poderá
vir por problemas de familias Assim, proponho: Beto, Magro Abr*ao
Peixinho, Chico, Raquel Lea, Bluma, Lili, Rebecã,Ruth e Marlene.
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Somente agora poderei indagar as informações que voces querem

saber sobre o Julio Meiler, aguardem logo uma carta»

Peço não descuidarem da alia das familias Eiserik e Gurvicas;

que continuamente vem ao snif querendo saber o que se passão

A senhora Eiserik recebeu uma carta do Rio, dizendo que caso ela

viaje com o grupo do Dehud com o numero de 20 chaverim, talvez

êles consigam uma passajem gratuita para elas

Quanto ao trabalho para o KeKeL, estamos muito bem, na frente

dos demais movimentos juvenis, e faltsndo ainda 7 meses para fin

dar o ano judaico, estamos ja com 11.000,00 feitos para 0 KeKebo

Discordo juntamente com os chaverim da Mazkirut quanto a nao Tea

lização do Kinus Chinuchi agora em Fevereiro. Não vejo motivos

muitos serios na proposta de voces pela nao realização» Js esta

Eds) mos dois anos dizendo que nao acumulamos experiencias educativas

e não no ultimo periodo como voces escrevem na circular. À reali

zação do Kinus agora nao impediria que se fkzesse. uma moátza Qi

nuchi com o grupo do machon e os novos shlichiz em Julho.Jaesta

mos dentro da nosga "rotina!! educativaum bom tempo, e se nao se

acumulou como vocês chegaram à conclusão, pessoalmente iscr do»

vamos sentar tres dias e tirar algo de novosEm todo o caso, o

mal da shlichut e que de longe nunca se sabe o que esta acontecer

do de perto, nao? 1 E

A situacao financiera continua nada boa, e peço que me expliquem

detalhamente o que quer dizer os auxil os financeiros por parte

da Hanhaga aos snifime A Magbit daqui quando se recusou à ajudar

os movimentos juvenis disse que no Rio nformaram que as Hanhaog

rece bram auxilio direto para as machanot da Sochnut, etc. Se exi

te ainda uma verba para P:Alegrs de 10.000,00 conforme consta na

ata da última reuniao da Hanhaga, podem mandar urgentemente que

9 estamos precisandos Tivemos de monatar um meshek complemtannte

novo, com aquisição de panelas, talheres, etc, etc, e afim de

evitar novas dívidas, kmakkax resta saber se realmente essa quo

9 ta existes
Conforme lhes telegrafamos e escrevemos a morte do chaver Leão

Korenfeld trouxe uma consternação geral, Fechanos o snif por 5

dias, e caso vocês ainda não fizeram, seria importante voces o-

fiçialmente escrevemem uma carta a familia em nome do Movimentos

além de noticar o fato na Imprensa Israelitas

Bom, esperando as notiçias de voces, novamente lhes informo que

pretendemos sair no proximo dia 31, ate la, alei
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