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Prezados Chaverims

Ña reunido" da 1.1, realizada en 23/2l, do corrente, úl

tima reunião na qual participaram conosco o chaver Jose Etrog; shelia

da He Eliona, tivemos ocasiño de estudar discutir diversosaspectos

do movimento e seu trabalho ng Brasil. Tiveram tampen ocasião os Cha=

¿yeriu' da HeArtzit nesta reuniao de se manifestar sobre a shlichut do'

aca Etrog no Brasil, sendo que sobre tudo isso esereveremos a par=

Cs

Confiamos nesta ocasião uma grande, séric ge problemas

ao Etrog para mos relatar e explicar. Além disso ha yma serie de as

suntos a serem tratados em Eretz, com pessoas e instâncias (Sochnut,”

Ben Shalom, Kitron; etc). Cremos, ₪ apesar do meshek, e voces tez

rem chaverim, que poderiam ver isto, é o chaver Etrog, O mais indicas

do no momento, para. poder falar e justificar tudo emnmo conhecedor di=

reto da situação. 0 sucesso da boa resolução dosproblemas a tratar co

com vocesfdarão ao Etrog € demais chaverim que devem participar, to-:

das as possibilidades técnicas necessarias, para con a דובותבוישס

cia estudarem os problemas» Pedimos quelevem esta à mazkirut do Mesh

Meskek para que ela possibilite isto. São os segrintes os assuntos a

6º Garin,
7º Garine .
Plenificagáo chajutziana.
Adiamento da Alias ,

Outros diversos problemas relacionadoSe

2) CHEVRAT_ NOAA
O seu preparo e sua data dê alió.

3) ALIAI HANOAR PARA O BRASIL

vindo ou não de um sheliache

segue.

Ichud Hanoar Hachalutzi 
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A FAMILIA ELSERIK

PASTENAR= 602 Garin- (problema militar)
TERNO

ProbiemasfinanceiroS. 2

Remodelação do Kibutz Hachshara Ein Dorot.

e fundos para tal, 4

d) Dimheiro e problemas da MachEeket Alia e

138% עפ
e) Vasd Leman Hachsharot, postes e lavandaria

do Kibutz' Hj EsDorots

£) Briuts

9 Ben Shalom, Kitron e Israeli,

e

Bem mais com nosso cordial e chaiutziano Mei,

agurdando noticias dos chaverim,

 

sa JOXO. DRUCKER = MASKIR  RASHL.

1 feria ל porahebaodo ds

₪ שיש 9 7

onae
Ichud Kanoar
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