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Tem esta por finalidade , transmitir o mais fielmente
_possivel asituacao atual do snif Belo Horizonte,

digamos de passagem , que a situaçao reinante é a pior que
os chaverim imaginam,
Para chaverim se comprovarem da veracidade das informaçoes daremos

a seguir a ATA da reuniao de Maskirut realisada no dia 28 /8/55.

0 Com apenas 3 (tres) chaverim presentes iniciou-se a

reuniao que seria a primeira apos o periodo de atividades 0652818

tiveram presentes os chaverim: ARI, BERNARDO , MOSHE »

pre salientar quee ota os componentes da Maskirut estavam avisados

1) BHLICHUT CRALUTISIANA!

13) ATIVIDADis FUTURAS

111) NELSON oCKOK

o 1) A maskirut antes de esboçar, planos , tratou de analisar o snif e

seus probl . e esta reduzidissimo.

AS238888 5 Semana um numero minimo de chaverim.

4 mapilim 5bonim e somente 1950. ,

As sichot sao dadas por um unico chaver 6(. ARI ) que se ve obrigado a

reunir bonim mapilim e oque aparece, pois neo existe madrich._.,

As atividades da- se resumiram ate hoje , em simples reunioes semanais

O numero de militantes 'e minimo ou melhor inexiste.

Deste modo levando em consideraçao que:

1)Nao háchaverim que possam se dedicar com afinco a uma eventual

shlichut chalutsiana. :

2) Que foi realisada no inicio deste ano uma grandiosa festa que

deu hens resultados, tendo sido no periodo de ferias, e preparada
3) em quase dois meses.
37) Que seria portanto escasso 0 tempo de prepara aob(lodias )

resolvefadiar o que corresponderia a shlichut cnslutsiagajpere Janeiro

quando entao poderiamos contar com um bom numero den chaverim ativos.

e que eventualmente corresponderia a partida do 20 grupo deste garim

“e. tambem a partida do chaver Arao kanlik ו o: que traria em sí majo

maior expressa ara o ishuv e os proprios chaverim do snif.
COnprePEaTTentR que esta 0 é tomada pela gravidade dos fatos

e devemos destacar que seria horrivel que aqui viesse uma schichut Cha.

e não fosse coroada-de exito em sua missad.

O retardamento do sheliach, A situaçao Nelson faz com que tudo se

apresente asim desta maneiras,

11) Logo que o chaver MAIO chegue será realisa

= do um ONEG. SHABAT para o ishuv.

Avinda do sheliah delimitara as consequentes,

111(

9 628701 Nelson recusa-se a aparecer nosnif alegando uma. serie de motivo
-v08 4.90 chagver 4ri e eu nome ja escreveu uma cárta Hanaga cientifica

Jchud Wancar achalutzi 
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-do-a do assunto.
Nenhuma decisao deverá ser tomada antes da vinda do she

; liach. De qualquer forma a ressonancia está sendo prejudi
cial sob todos os aspectos visto que era ? o-chaver mais velho do snif
USE de todos pesares possuia prestigio externa e internamente como
chaver de movimento.

SEM MATS 'onosso ,1 ו

 

Tebud N áno art Hachalutai 


