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SNIFF — BELO HORIZONTE

Belo Horizonte, 13-de Junho de 1949.

£ Lishká Merkazit

Rua Pretes, nº 93

são Paulo.

Presados chaverim:-

Em resposta ás cireulares enviadas pela Lishká, informo-

0 seguinte:-

Moschavá Seminario':- Estamos providene ijando enviar para a mosehava de

Julho que a Lishké fa 8 5 chaverimdas kvutzot Noar e Avodá,

elementos estes que julgamos negessarios a sua presença ao Seminario.

Pórem não é muito serto a participação dos mesmos, devido a diversas

dificuldades surgiftas. Contudo faremos o possivil para que estes 00876-

rim compareçam á-mbschava bem como representem o snif no Kinus.

Chaver: Recebbmos os talões competentes, e já inidamos a arrecada-

contribuições dos nossos chaverim. O totil arrecadado será envir

rrente conforme instruções.

Gárin do movimento,-- Para orientação dos chaverim aserca das possibili-/

dades de B. Hte, enviar chaverim para integrar o segundo garin do nosso

movimento, comunico -lhes que já foi exposto o problema nas kvutzot, es

rando que os chaverim candidatos se pronunciem a respeito. Até o moment 0

parece-nos dificil B, Hte. Gnviar chaverim para este garin. Esta impossj

bilidade decorre: mesmo em virtude de máb termos chaverim que possam

integrar na Hachsema este ano ou no princípio do vindouro. 
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Moshavá de Belo Horizonte:- Nossos trabalhos agora estão centralisados

em torno do ponto la nossa moschavá. Pretendemos levar a efeito uma

moschavá na primeira quinzena de Julho, poisjulgamos ser a mesma de

interkesse vital para o nosso movimento em B, Horizonte. Estamos pro-

panda - 7 ב ada ecos agess des. nois est to' 44curando loaãl que se adapte ás nossas necessidades, pois o restante já

possuimos, ou nos será facil conseguir, como por exemplo o meshek,

emprestimo financeiro, eto. Y maior problema será material humano, que

parece será eseasso; Teremos que apelar para Rio cu São Paulo, no sentido

de enviar chaverim que auxiliem ha animação e efetivação da moschavá.

Por enquanto so nossos recur sos nos > selizar os trabalhos

preliminares de preparo e adapta pira as finalidades,

caso seja sonseguito um bom local, bem como podersmos resolver os prin-

cipais problemas tpenicos. A duvida que temos é so mumero de chaverim

que pederáo participar da moschavá, pois uma mosciavá onde participam

exclusivamente chaverim do nosso snif não é interressante pará

chanichim, como pote ser fasilmente pereebido,. pcis a nossa realizs

estaria fadada ut fracass: neste ponto de vista.

Contudo continuamos a trabalhar para resolver os problemas mais úrgen-

tes e de acordo com o seu desenvolvimento informaremos a Lishká Es

afim de mantermos im contato mais estreito com os chaverim dd os

mesmos am per do andamento doS nossos trabalhos. a

Esperando em breve padermos enviar-lhes melhores informasã
despedimo-nos com um Alei Vr Agsheg 


