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12 - Diversos : E
a- Koron Hamaguem - Ha que. se ultimar a vendg de objetos e quadros

da exposição. Tudo devera estar terminado ate

20/14. Responsavel : Jimico

b- Resoluções da Veida - Aprovada sua redação final. À maskirut pol-

la devera aprovar ainda a redagao das reso-

lugoes de chinuch e as saudaqo8es.

Legalização - Ver o agsunto com as maskiruiot dos snifime

: 6820288881 ::43

Vinho - Resolveu-so na Comissão Permanente da veidá que o assunto

passaria p/ a HeÃs 9 Vaadat Hakesher. Resolveu-se enviar cartas ae

snifim orientando sobre,o assunto futurgmentos 2

Atas da 76188 - Responsavel : Sazan, ate a proxima reuniao da 6

shlichut Hilda - Devido a problemas fámiliares a partida da cha-

vera 168 para Belo Horizonte fica adiada para

Próxima reuniao - 7 o 8 de maio.

MovimentaQão de chaverim é

Chico para E, Alegre em 25/5, volta para o Rio em 3/4

Nhuch para Rio em 25/5, voltapara S.Paulo em 28/3

Jímico para Rio em 25/3, volta para S.Paúlo em 283

Mordechai p/ Rio em 26/53, volta para S.íaulo em 28/53

cheinfeld para Rió em 25/3, volta para S.*aulo em 2/l

Chaitchik para Rio aproximadamente día 0875

 


