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Belo Horizonte 30 de maio de 1955.
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Hannaga artaio / as

dão Paulo,

Fréezacdos chayverim !

queremos nesta carta a presentar a Hanhagá,
o nosso pensamento, sobre as ativádages centrais,para o snif Be
lo Horizonte.

Antes de qualquer comextário,úm dos grandes
problemas aqui em 0 Horizonte é o problema financei יש Exis-
tem muitos chaverim que se participarem agora no fim do, and não
ו participar, além. de empregos etc... No momento para o Se

minario Chinuchi temos dois chaverim: Ary Margalith.e Nelson Schor.
Margalith= Maskir dó »nif. e um chaver que tem um pouco deא

preguiça, para O trabelho, Não tem sido exemplo para: os demais chã
verim da maskirut, mas é um chaver que sabe transmitir muito bem

consegue se impor perante aos demas chaverim de Snif. Essas ig&

poderiam modifica-lo muito, para o futufro.וtividades

Além disso nas“nenhua problema para a sua ida para as atividades,
Nelson schor - Os Ghaverim. ja conhecem bastante 0 Nelson. Anda no
momento: muito. preocupado com a escola. Nao tem tido uma militancia

constante no snif, Peas somete comparece a reuniões de maskirut be
grupo 24161, A escola é a vida 0016. Nessa epoca das atividades cen
trais êle poderic-ap resolver muita coisa, no que diz respeito a
ele. &outrochaver que é necessario que vá.

chaverim que temos como certos que devem participar888029968

tanto do seminario chinúchi e ideologico. Por outra lado queremos

pedir a hanhaga | que veja a posdbilidade de nós mandarmos mais
alguns chaverim para esses dois seminarios, o que seria muito bom
para o'snif Belo Horizonte. Além disso queremos perguntar tambem
a possibilidade de Bonim assistirem ao seminario chinuchi, pois-os
Bonim aqui em belo Horizonte, são umas das maiores fórças para o Lu
turo em trabalho de madrichut. ( 2 Bonim),

faיווrretenqeiios tambem Levar alguns chaverim pie as
no kibutz hachshrás o pe ve 1 ddr od
UÚutro ponto que queremos tocar É o que dia respeito aos Ecetia que:
não participam eu nenhuma atividade central e que ficam no snif. Pere
cevemos bastante bem que nesta ultima atividade centraltodos os cha
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verim basicos do snif, participaram, assim como os shlichim e deixar
Tam o snif, sem nenhum chaver de base e de militancia. Acontecen que
os snifim se desconcentraram e num periodo como este (de ferias) os
chanichim que não puderam ir a atividades centrais, não enconttaram
nda no snif, que os atraiae procuram outros locais, clubes. etc..
Foi isto exatamente o que aconteceu aqui em Belo Horizonte, e o que
6 nosso maiortrabalho msmo o de concentrar todos os chaverim afas
tados por ocasiao da atividades centrais, & necessario que a Hanagá
Artzit veja uma soluçao para isto,

Sobre a situação geral que se ppresenta o snif,
O uma outra carta apresentamos um completo relatório; sem mais pata

o momento despedimo-nos com. o: nosse chalutziano,
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Além do “elson é Ary, temos mais dois chaverin , que tel
vez possam participar do Seminario Ideologico; entre esses dois -
ecnaverim, para o Nelson. e Ary, existe uma grande diferenca, apesar
desses chaverim serem tambem da maskirut.. São chaverim completamen
te crú em matéria de2“Queremos saber da dndacia o carater
do seminário, e se os chaverim nao se sentiráo dies 1 cdo. ?s ;
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