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Prezado chaver3-
Queremos atravéz desta responder a vários assuntos por ד

tratado na recente correspondência, assim como de alguns outros que cremos,

urge serem vistos.

1) Chalutzianização do snif.- decorridos dois mêses e meio de sua

schlichut nêste snif e aproximando-se o fim do eno e com êle as machanot, moatzá,

etc, cremos ser tempo de levantarmos a discussão em tôrno do objetivo estabelecid

para o trabalhe no snif, queal seja a realização da "Lapa" nesta cidade. Não é

necessário justificar a sua importência. Belo Horizonte é o único snif à execessã

de Recife, que é um caso aparte, que esta apesar de seus longos anos de existência

completamente fora da realidade do pensamento do movimento. E a consequência dis-

to é a aparição de "casos" como o atual do Nelson, inconcebível num snif do movi-

mento. O snif não está vivendo as condições do sionismo-socialista de hoje. Resta

agora estabelecer a épeca mais própria para a sua realização. Esta claro que, -—

quanto mais cedo melhor. Queremos principalmente saber a sua opinião, consideran-

do as vantagens seguintes,estabelecer para meados de novembro.

1.- você ainda estará ai.

2.- O ementual scheliach que o substituirá já estará ai.

3.— Poder-se-á contar com a presença dos chaverim Nelson, Newton,

e Jaime e resolver de vez os problemas de garin , do 1º, do Machon do 2º, e da —

transferência de snif do 3%,

Por isto, se você achar que o snif está minimalmente preparado e que es-

tes 3 pontos constituem realmente vantagens serias (e parece que o são), escre-

va-nos urgentemente, que providenciaremos alguém que vá especialmente para isto

e que provávelmente seráo Nunho ouro Etrog. Caso contrário, queremos consul

tá-lo sobre as conveniencias e reais vantagens, de que um destes 2 chaverim dêm

um pulo, por alguns dias aí para"in loco", estudar com vocêg os diversos proble

mas que há, inclusive o/de realização e orientação para a Lapa.. Voce deve, tam

bém escrever-nos sobre qual dos dois chaverim, ao seu ver, melher se adaptaria

a este trabalho mo snif Belo Horizonte.
v segue —  



 

2) Newton: - discutimos a sua proposta (uma vez que ainda não existe uma
oficial, do snif) de enviar o referido chaver ao Curso do Machom. A maiggia dos
chaverim não se julgam com conhecimentos,suficientes do chaver, para opinar em de —

finitivo. Quando se trata de alguém de S.Paulo, do Rio ou mesmo de P.Alegre, em

geral, são, Chaverim que se conhecem e os dados se tornam de certa maneira, supérflu

es. No caso do chaver Newton, porém, eles são de máxima importância, pois poucos

aquim oconhecem. Gostarieamos de ter esclarecimentos maiores, em geral, Apenas

te informando, alguns chaverim levantaram objeções serias, quais sejam - o graé de

maturidade de chaver, para suportar o amo em Israel; o preparo pessoal e o conheci-

mento ideológico; si ele com suas exquisitices, nao se tornará um problema a mais

para o grupo (e um problema serio); si ele estaria disposto a abandonar a ideia da

Universidade, independente da ida ao Machon, e muitas outras.  Julgamos, que seria

de conveniencia traze-lo por um tempo a S.Paulo, para um maior conhecimento por par-

0. des chaverim, para podermos à base disto e de suas opiniões e respostas, formar-

mos yma opinige final. Ele viria, frequentaria uma kvutzá, o chug de bonim, fala-

ríamos com ele, enfim assim o conheceríamos melhor. Entretanto, mo caso de voce

achar que a Lapa deva ser agora, e de que ele seria útil af, isto não entra em eon-

ta. São todas possibilidades que voce deve estudar e escrever-noso

3) Jayme Katz? — estamos de acordo em que o chaver mude de snif. Parece-

nos, de que suas preferências são de fixação no Rio de Janeiros cremos que elas de-

vam ser tomadas em consideração, mormente quando aquele snif apresenta melhores con

dições para o seu estabelecimento e fixação. Há, porém, 2 questões que queremos
lemantars = 1e — Ele vão deve, de maneira nenhuma, interromper seus estudos profis

B sionais. Deverá conseguir transferencia para a Escola Tecnica Nacional agora, e

si não conseguir, deverá esperar para mudar após os exames, também, com transfe-

rência conseguidas

2. — Si você achar que a Lapa deve se efetuar agora, queremos que você

veja e nos comunique as vantagens eventuais de permanência do Jayme (elemento

9 profissionalizado) até à epoca de sua realização,

4) Nelsoms —julgamos que seria proveitosog, para o chaver mudar para outro

snif, por exemplo S.Paulo. Longe da familia, dentro de um grupo serio, cele pederia

se desenvolver bastante. Entretanto, si realizamos a Lapa agora, ele deverá ser o
principal chaver a ser atingido, quer como mazkir do snif, quer como chaver mais ve-

lho no movimento e por,isto mais consciente. Além do mais queremos saber, no caso

do Jayme ir ao Rio,o Newton ae Machon, quais as possibilidades do Nelson sair do snif

Belo Horizonte? Considere bem estas questões tôdas e escreva-nos sua opinião.

5) Schlichuts- pela decisão do Kkinus, a época de término de suaschlichut em

B,H. 6 de 15 de LL, quando deveriamos determinar alguem que o substituisse, Gestaria-

mos de fazer algumas perguntas à respeito.

1) Se os chaverim de S,Paule estiverem de acêrdo,quais as possibilidades

devocê ampliar o seu tempo de schlichut?
2) No caso da Lapa ser nêste fim de ano não seria indispensável que você

que trabalha com o snif todo tempo estivesse ai?

Fazemos estas perguntas, Waldemar, pUrgur está sendo tremendamente difícil

encontrar nomes para a schlicut nesta época, Uma série de resoluções sôbre entrada

de chaverim em hachshará, sôbre orientação de trabalho, etc, furmax forum tomadas na
muaxúltima reunião da Hanhagá fvocê saberá pela ata que segue anexa) e os snifim do 
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movimento que normalmente fornecem schlichim e que poderiam estar em condições de
faze-lo (S.Paulo e Rio) não o estão, Estamos quase; sem solução para o problema da
substituição.

08 problemas que tratamos aqui nexta carta, são todos não sômente de
grande importência, como também de extrema urgência, Portanto aguardamos uma resposta
mais do que urgente, imediata, sem entretanto, formar opiniões apressadas, Analise
com cuidado antes de responder,

Sem muis , com um caloroso < chalutziano,

Alei Vehagshem.
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