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Depois dé decorrido quase um mês desde que aqui
chegamos, essa é a primeira carta-relatório que enviamos. Queremos
nesta carta relatar o que foi nosso trabalho neste periodo, e de co
mo o snif se apresenta no momento,

Dividiremos a carta da seguinte maneira:
1º- Nossa situaçao-
22- 0 snif em geral-

)- Problemas pessoais.
Formação de clubes e Gremios
Nelson Schor.
Jaime Katz»

32- Hashomer Hatzair-
a) Ary.
b) Problemas futuros,

1º- Nossa situação-
A nossa chegada aqui em Belo Horizonte, no dia

10/4, causou verdadeira surpresa, pois o snir somente nos esperava
para o dia 15/4. Baseando-se nisto, pSsamos uma serie de dificulda
des quanto a acomodação , vagando de um lugar para outro.

Finalmente, depois de uma semana de procura de ,
local, ficamos morando no Snif, e comendofna rua. Há uma semana atraz
comseguimos arrumar um emprego: A Chanapegeu aulas particulares e i-
rá ganhar cerca de Cr$1.600,00 mensais.“é ed peguei alguns biscates,
nascola idish, fazer um Iton da Escola ( isso é muito bom pois assim
tenho gra ndes possibilidades de entrar em contacto com os meninos de
lá) 6 alem disso peguei algumas cobranças de instituições daqui. Tenho
possibilidades de receber mensalmente cerca de Cr$900,00. fica claro
que todos esses nossog empregos são de meio dia de teabalho , o que
pâknificadamente nao prejudica o trabakho que temos com o snif;

Mas, até recebermos o dinheiro É necessario que
recebamos da hanhaga os Cr$3.300,00, pois contraimos alguns emprestimo
nao em nome.do movimento, mas em nome pessoal, pois o movimento 178 66%

ve algum dinheiro para o ishuv( o dinheiro para a passagem do Zinho,
que ainda nao foi pago). Pois esse dinheiro que receberemos dos empre
gos ja estao destinados a pagamentos normais mensais que temos, Isto.
é: Comemos numa pensão «que gastamos mensalmente cêrca de Or&l 60
alem de lavadeira des ; ,.”ו pesa pessoai
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Ainda continuando, sobre nossa situagáo, Queremos tambem
falar um pouco a respeito do IVRIT. Sabemos muito bem, e nos bastante

claro, o valor e a necessidade que temos deestudar ivrit. Perecebemos
bastante que um pequeno espaço de tempo que deixamos de lado o ivrit,
6 um passo dado para tzzz. (shlichut da Chana em Recife). O que acontece
agora a qui em Belo Horizonte é o seguinte, O snif pergcebe a necessida
que nos chaverim da hachshará em shlichut temos do ivrit. Mas até o mo
mento, não nos foi possivel pegar num Livro, não porfalta de professor,
mas sim por uma hor a livre. Mas agora que a situação do snif tende a se
normalizar pretendemos nos entrozar novamente no estudo do ivrite Que-

remos frizar ainda mais, que não foi por desleixo, mas sim, pela situa-
precaria do snif, que não nos deixava um instante despreocupado.

Mais um ponto aqual eu queria tocar é o que diz respeito,
a nossa situaçao medica, maiis especificadamente dentária. Somos chave-
rim os quais saímos da hachshará em pleno tratamento. Levando em consi”
deração, que ao acabarmos a nossa shlichut estaremos em vespera de aliá,
pedimos a Hahhagá Artzit, uma orientação clara a esse respeito, de vez qu
o shnhif acha-se no momento impossibilitado de cobrir monetariamente essa
responsabilidade.

2)- Snif em geral -
Infelizmente o contacto com o Zinho foi o minimo.

tivemos com o Zinho alguns contactos de alguns minutos e foi so; Prome
teu-nos o Zinho de escrever e até hoje ainda nada recebemos. Quando che
gamos percebemos no terceiro Seider, um nmero de chaverim do movimento,
bastante: aprecimtel;,:ezum bonito Seider, e nós nos entisiasmanosimútto.
Convistos de que estes eram chaverim dedicados ao movimento, e que posSuiêmmuma minima base do movimento. po

O contacto individual com todos os chaverim mais ve-lhos e esnsequentemete, com os chaverim da maskirut, mostrou-nos quao tu
db que pensavamos era ilusório. 3

O plano de trabalho por nos elaborado, não foi com-pletamente seguido, Motivos foram varios: a) Uma falta de maturidade e deresponsabilidade, por parte de todos os chaverim da maskirut (sem esceçãopelo fato ja por nos explicado, de que a entrada d:sses chaverim na mas-kirut, foi bastante precipitada, apesar da da grande netessidadey Todosos fatores que impedem um bom andamento de trabalho- é terem os chave-rim entrado nao por vontade propria; e muitos es alegam tambem que fo-ram obrigados. Sabemos que o problema de integração mo trabalho deve pornós ser feito, e que até o momento tem sido feito, mas a mossa maior dificuldade, e quando nos deparamos com respostas desse tipo. Gostariamos queo Linho nos mandasse algo, relatando de como foi a formação da maskirute O que significa as respostas, b) Atividades externas em numero muito”ia num pequeno espaço de tempo, Tivemos depois do terceiro seder, oIom Hagueto. particpamos tanto na parte artistica , como na parte civica

Iehud Hanoar Hachalute; 
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que por Sinal destacamo-nos muito bem em ambas partes. Principalmente
no que serefere ao discurso, o movimento fez crescer seu nome no ishuy .
lom Hatzmaut= A festa de Independencia aqui em Belo Horizonte, partici
pamos somente com um discurso, apesar de termos' preparado um bom pro-
rama artistico. Não o apresentamos, pela bagunça que havia no Salão,
gente passeando berrando, e indo embora.) O -H,H, se apresentou, mas

nao se fez notar, pois todos estavam seretitando, e que por sinal os
comentarios a respeito da unica dança (pela shlichga) foi palhaçada.
Constatamos verdadeiramente que não poderiamos faltar a festividades
dessa natureza, Mas, essas sao mais algumas, de festividades, que o sni
vem passando ja de alguns meses, Acreditamos que estes foi um dos maigd
res males que o snhf atravessou, Vemos hoje que o"sentir" do movimento
foi legado a um. segundo pãano, Este é o nosso pensamento, é dos pro -
prios chaverim da maskirut»

Súichavot menores- Nada tinha-se feito, Somente agora lançamo-nos ao
trabalho, e verificamos que ha um campo bastante amplo. Estamos con-
seguindo alcançar nosso abjetivo com relativo sugesso. qqueremos fri-
zar aos chaverim que o unico problema é o. de buscar ( o que'a meses
deixou-se de fazer) marcavam e não iam buscar; e os pais alegando que a
movimento é irresponsavel, e ascrifiças completamente desanimadas, mas
agora as coisas estao mudando e esperamos realizar bastante neste campo

Shichavot 'maiores- Quase não existem, Estamos tentando traze-los nova-
mente ao movimetos Atualmente numericamente que aparecem hestas 3 se-
manas são: Maapilim de 10 a 13 chaverim, Bonim de 6 a 7. (0 problema
de bonim tambem é bastante grave, pois muitos foram a machané e pnão
gostaram, e Os pais nao permitem que eles voltem;

Frogramas: No sétor chinuchico, muito pouco se realizou ja explicado, e
as sichot forem reâacionadas com a atividades que se seguiram-Iom Ha =
gueto, Tom Hatzmaut etc... isso com os bonim, e quanto aos maapilim,
nao houve propriamente sichot do programa, Houve diseugoes esparças
sobre provlemas pessoais, e Hashomer Hatzair. Entre tudo isso, publi-
camos mais um numero do DAVAR, o qual tentamos atraves disso ativisar
alguns chaverim, Apesar de muito poucos artigos de proprios chaverim,
ativizamos alguns chaverim- em desenho, חומו0 80

Chalutziut - Em resposta as cabtas, queremos: relatar sobre os pontos
empliacao do 6% garin e Aliat Hanoar.
9 Garin-

|

Muito pouco: fizemos neste setor, Pelos motivos acima exposstos. Mas tambem muito pouco temos de esperar daqui de Belo Horizonte.
Mas daqui para adiante incluimos em nossa divisao de trabalho tambem
esta atividades

Aliat Hanoar- Tambem se encontra no mesmoaspecto. Domingo. sairemos
elson e eu para Sabara... Em outra divisao explicarei melhor O caso,
es 4 4 + an o ar + Ae h a / Bora 
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Proselitismo -- Quanto ao proselitismo, pretendemos nao nos dedicar
mas sim, trazer todos os chaverim dispersos e afastados, para o movimen-
to. B acreditamos: que até o final de nossa shichut, nao poderemos nos
dedicar ao proselitismo»

O que se segue é uma serie deDoRÊ8Sque neste periodo nos debatemos
bastante, e com os quais os chaverim poderao perceber quao dificil tem
9160 0850

a) Problemas pessoais.- “São as coisas mãgs delicadas. E a elas temos de
dicado bastante tempo. Esses problemas surgiram quando da volta das ma
chanot. As duas bachurot mais velhas e dé mais trabalho do snif , € que
estavam (Zinho e Kutner) de coloca-las no trabalho de maskirut, se afas+
taram do movimento. São as chaverot (Ruth e Beagriz). A primera jasai-
de ha bastante tempo, e a segunda, je tinha o pensamento premeditado, na
ocasião do terceiro sedeb. Junto com elas retirou-se (Ariela) sabra,
Motivos para a justificagao de suas saidas, não sãonenhum de ordem ideo-
logica, £ sel firadiciomalmente elas se conservavam no movimento, era por
que nao havia outro ambiente judaico, Isto desaparece, com o surgimentodo clube que elas foram as iniciadoras. ( Na opinião delas).
Junto com elas tambem: se afstou uma chavera tambem de maskirut (Haia- a
tambem sabra) a quel consegyimos, outra vez traze-la para o movimento.
Existem ainda 3 chaverim que querem seguir tambem, mas estamos tambem em
contacto com os mesmos, E provavel que 0S consigamos trazer de volta,

 

b)Eormação de clubes e Gremios-... O Ishuv daqui de Belo Horizonte é di-vidido. 50% sionistas e 6OZ progressistas, Acontece com Os vélhos e.acontecia com Os jovens. Mas agora foi fundado um clube que é a uniap dosprogressistas com os sionistas, e que tem como finalidade, bailes 'pase
seios, audicoes musicais, Sem nenhuma cor politica, Que tem atraido umgrupo constante de 20 jovensiopacos. Em nossa opinião achamos que nãodurará muito, Apesar da grande boa vontade que os velhos tem para com onovo clubes
Gremio da Escola Idish - Foi formado um gremio dos Ex, alunos que cursa-ram o colegio Idish. 0 Gremio será orientado, para o estudb da literatu-ra judaica, esportsetc...O orientador deste gremio é o diretor do Colé-gio (um jovemde 23 anos) e que pertende aom Bne-Akiva, As suas ativi-dades einda nao começaram, mas ja publicaram um plamíiBto e mandaram paraO íshuv, abrindo as inscrições para quem quiser entrar no Gremios,
c) Nelson Schor.- Sobre &le ja escrevemos para vocês. Ele recebeu a carte a sua reação toi de que a hanaga não comprende as sua necessidades e50 mostrou-se bastante ofendido, Continua o mesmo individuoe; Pane So. compare-06 ao movimento com muita insistencis

Jchud Hanoar Hachalutei¡
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Pois além de estudar uma grande parte de seu periodo , ainda arrenjou

56018. (80 tem participado em nada de trabalho pratir
para lecionar na y
co: no movimentos,

d) Jaime Katz,-

-

Queriamos saber dá Haganá Artzit o seguinte:»e quando ele foi, haveria vaga para entrar na Escola Técnica?Se os papeis estavam prontos?
"O que fez ele diariameate?
Estas perguntas fazemos Pois, o ambiente aqui em Belo Horizonte, a esserespeito não é bom, Principalmente na sua familia que estão bastante $aborrecidos com o movimento, pois o filho abandonou a Escola pare ir a8 daiPaulo continuar os estudos e não está estudando. Queriamos úma orienaos Clara a esse respeito, e que a hanhaga providencie 0 que for pos-lvel,

5º- Hashomer  Hatzair-
Este é o ponto mais nevralgico de todo o snif nommomento. Nao é novidade para os chaverim de que o Hashomer se encontra *Junto conosco, e que Ja tem havido alguns atritos. Na ultima reunião realizada sabado da maskirut, constatou-se que o H.H. tem ultrapassado algumanas coisas de utilidade comum, para os dois movimentos. Como exemplo po-deriamos citar o caso da quadra, que foi marco de inicio de confusão nose refere ao ken. Erro todo foi deles terem tomado a quadra sem“um previoacordo, dos dois movimentos, Particularmente eles foram mais agies doque nós. Rpesar de estarem somente dois meses, e nós dois anos, eles ti-veram a iniciativa de construir. Neste periodo constatamos a necessidadea da construção, mas problemas ja relacionados acima fizeram com que isso

no momento fosse impossivel,
Devido a tudo isso, o Maskir do Snif (Ary) foie: entender com o H.H. E no meio da discução ele teve um momento de eyal-“tação, e xingou O movimato H.H, de "SUJOS", Nesse interim terminou a dis-cução. Segui-se uma reuniao de maskirut, onde viu-se que o haver Ary,deveriA ter agido com maior diplomacia. pois dessa forma não poderiamos( os dois movimentos) entrar num acordo & respeito do campo, O movimentoH.H. sentiu-se moralmente ofendido com o dito do Ary, e pediu para queentrassemos num acordo o Ary deveria retirar aquilo que disse ,eGomo sempre o sentimento os tocf&profundamente, Eles pediam que o movimeto retirase O que: dissera . Quve a discução, é o chaver Nelson levantou que 5Ary deveria retirar oq ue dissera em nome do movimento e reafirmar em seunome proprio. Alegando o seguinte:-=Que aqui em Belo Horizonte tradicionalmente os dois movimentos, poderiam entrar num acordo e como sempre nós.osdominariamos, Somente dessa forma poderia-se conciliar. Essa argumentaçãoinfluenciou bastante a maskirut ( que Pessoalmente consideramos um gru-po de crianças observamos em todas atividades , Ary achava, e eu pes-sóalmente (tzopale) o unico da maskirut, concorda va , apezar de conhecerchud Hanoar achalutei 
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que 'o pensamento da maskirut não estava errado com letamente. (Percebia
se exatamente eséc motivo dessa proposta do Nelson), Que êle não deverá
ir pois o que dissera não estava errado, e sendo ele maskir do snif, re
presentava o snif em qualquer ocasião. E absolutamente absurdo o chave
falar em nome da maskirut, e depois voltar e dize? que falou, em seu מ
me proprio. Depois de longa diseução na maskirut, 6 ela, sustentando: a
sua opinião que ek deveria sim ir, No momento de exaltação, e no insta
te em que eu tentava convence-la de queale não deveria ir, o chhver
Nelson que nas reuniões de maskirut se torma primo do Ary, começou a
irrita-lo e atiça-lo como sempre faz nas reuniões de maskirut, É êle
entao disse: - Pois bem faço isso, mas tambem me afasto do movimento:
E saiu 68 reunião e foi là . Tentei ainda chama-lo mas foi impossivel.
Depois disso terminou a reunião.
Ble se considerava retirado do Snif; Qurante ddis dias e duas noites,
tentamos mostra-lo de que acontecera fora um: erro doAgrupo, e a pro
pria maskirut, após reunião recomheceu sen erro.
Agora a situação esta normal, Propuz ao Maskirutry escrever uma carta
a Hanaga, explicando todo o sucedido: Por ai voces poderão avaliar oespirito do sucedido, e a opinião da maskirut. Seria bom tambem vocêsresponderem de uma firma incisiva e bastante forte, e em especial paraO chaver Ary, que levou o caso muito a serio, e que não era motivo,para se abandonar o snif.
Com-sucedido, em parte a maskirut, sentiu -% o valdr que tem um gru-po comum de trabalho, e cremos que com isso a maskirut poderam cristatizar, e eanti& tambem que o contacto com HeH. não é tão amistoso assim
mas que entre os dois movimentos, existe linhas politicas opostass,ºque
meior parte não percebia.

Sinceramente, dois movimentos em ama só casa, nm
nao podem viver. Sempre havera ambiente de discordia, Eles pela parte
deles não pensam em sair daqui, pelo contrario, cometam a fazer remode-
lações; e nos nada podemos fazer, pois o predio pertence 8 4,1,28 (as-
sociagao lsraelita brasileira). que em toda sua totatidade , concorda
que eles permanecam aqui.
keconhegamos que poceriamos fazer muita coisa, no que se refere 50 Kem
mas, a preguiça domina uma grande parte de nossos chaverim e eles ape-
sar deserem muito menos que nós, quece=femedesc, possuem um bom grupo
de trabalho, stamos tirando algumas ferrugens dos nossos chaverim,
estamos construindo tambem um quadra para nós e ornamentando o snif,
isso a hase de muito esforço,

rerminamos aqui, com: jm amplo relatório, apezar de
estar um pouco confuso, mas é a situaçao real que ora atravessa o snif,
e qualquer mal entendido escrevam que esplicaremes melhor,

Gostariamos de saber, se a orientacao por nós tomadaaté aqui esta certa, uma vez que não participamos da moatzá, e infe-
lizmente muito pouco, de orientação nos foi dada.

2 6 h u dem Pisa ASSTIAD brfkfe Eescodaa LarER
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