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Belo Horizonte, 15 de Julho de

São Paulo.

Prezados chaverim:-

Com o objetivo de informar aos chaverim as atividades do

snif, esclarecemos-lhes os seguintes pontos:

ivemos empenhados durante o mes de junho findo e principio

na organização de u'ma moschavá na cidade de Melo Franco, situa

da a To kilometros de B. Hte. Para a. sua realizacáo julsámos imprencin-

divel a presença de chaverim extranhos ao nosso snif, o que traria maior

interesse entre os nossos chanichim, resultando assim num maior numero

de participantes. Haviamos providenciado junto ao Vaad do snif Rio o

vio de alguns chaverim tendo conseguido tres candidatos, que autorizam

a sua vinda para aqui. Vendo assim as possibilidades da realização da

chavá aumentadas, fizemos um convite por intermedio do Vaad Hachsarg

a0' chaver José Etros para que o mesmo viesse para a moschavá

siria a parte cultural e prestaria ainda o concurso

experiencia e conhecimentos para efetuar um trabalho eficiente

kvutzot menores. Estando as coisas neste pé, autorizamos ao proprieta

iciar 
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¡ste fato incorreu-.em um serio pre juiso

ontrato tivemos

o melhor desenvolvi

iam parte todos os -chaveri

se estender no mi

Rio

participa

10 chaver para

peito da suspensa moschavá, contudo julgamos interes-

Zer o seu trabalho

na haflasá com a 3 eficiencia e talento > lhe é peculiar.

ATIVIDADES DO VER ETROG-HAPLAGK:- Tendo chegado a B. Horizonte dis

segunda feira, entrou imediatamente em contato conosco sendo inteitra-10%

que haviamos tomado com

¡ijarias das kvutzot com o
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formar com naquele local,
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risa-la ficando em dia com

trabalh:

situação,

om relação as

jario. ESp mos que os mesmos sejam enviados

confeção, afim de se evitar perdaí de tempo.

Kinus:- Afim de representar o snif no Kinus Artzi do movimento a realizar

se em fins deste mês, estamos providenciando 8 ida de dois delegados a
deverão seguir na proxima semana a tempo ainda de assistir as solenidades

inaugurais da iastalação solene do kinus em São Paulo. Estamos envidando

esforços para que um dos representantes seja um chaver da kvutzá Noar,

sendo o outro um chaver da kvutzá avodá. Como não estãcainda definitivam
te deliberado os nomes pois dependem eles de autorização paterna, deixa-
mos de declinar os nomes dos delegados, De qualquer maneira, teremos a

nossa representação no kinus mesmo que tivermos de financiar a Viagem de

haver ou tivermos que rabalhar com « ns Ss 3 !
hav Ju tivermos que trabalhar com ele na resolução dos impasses
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Fizemos realizar uma messibá do snif em que tomaram parte as schavoi

oné, Noar e Avodá, em que tivemos oportuniflade de ler e discutir o te-

mario do kinus que foi enviado pela Lishká. A reunião foi bastante ini

sante pois esclarecemos os chaverim os pontos que iriam ser tratados €

Bogtramos-lhes a importancia capital que terá o kinus para o nosso movi-

mento e a nossa hachsará. Todos os pontos do temario foram comentados

discutidos, chegando os chaverim á conclusão com relação ao ponto de

da e posição do snif nos problemas que deverão ser tratados no kinus.

Para esclarecer aos chaverim da Lishká sobre o ponto da formação

kvutzot no snif, informo-lhes que desde O kinus do ano passado até

sente data formaram-se em B. Hte. duas kvutzot: Uma de pré-bonim ter

como menahelet a chaverá Flora Grinberg, e a segunda em fase de organize

ção constituirá uma kvutzá de tzofim, trabalhando na sua formação

chaverot Raquel Avritzer e Yeta Schaimberg.

Para melhores esclarecámento faco aqui a relacao das kvutzot existe:

no snif até a data de hoje.:-

senhichvá Avodá - Kvutzá Ber Borochov- elementos auto dirigida

Schishvá Noar-  Kvutzá Aliá 11 elementos y :

Schibhvá Boné - Kvutzá Nesher 9 elementos Men+R. Silbiger

Nova kvutzá às pré-bonim 6 elementos ". E, Grinber

Schichvá Tzofé- Kvutzá Achdut 6 elementos E. Cohen

Nova kvutzá em formação- 10 elementos provaveis.

Quanto ás atividades destas kvutzot osnossos delegados terão oportunida

na 6ג 2 agr : + 6
ie detalhar no relatorio que fara sobre os trabalhos e atividades   


