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Chaverim presentess- Markiny. Rrwin,. Jóse Leão, Bariach; Dov, Nachman, Mira Pos,
Tochanan,. O chaver Samuel Ks participou no ponto referon-
te a seu irmão. \Ordem do dia sa

+
a) Zinho. -—- Atraves de cartas que os irmãos do Zinho receberam”soubemos de modificações nó problema de sua complementação antes da niñ. Tó=

mando em conta os nossos fatos que diferem” do que sabíamos, regolveuese apo-lar a complementario do: Zinho antes de sa aliá, ou seja,: seu estágio na TaroPay à caminho de Israel, Sogue carta detalhada sobred. o ascunto. sêb) Seminário - A magkirut aprovou 8 nomes para a participaçãonos seminários do

|

Tehud: Samoel Tampol sidh ( Pudim), Tiga Rappaport e Zeev
Kazacinekxi.

c) Hanhagá Elioná -  Dov prestou curto relato sobre a situação88 טתוכס com o Handar Haoveido. À situação estã muito complexa e tudo se desen
volveu muito devagar. ? bem possivel que n decisão sobre o destino do 8% gasrin será tomado na Moatsá Hlioná ( prevista p/ fins de março) sem tomar em contaja questáo do Hmmóár. Haoveds.- Dow prestarí; um relato sompleto sobre a sis”tuação da Hanhagá uma reuniño da "Montz£ מוג 41%" dia 4 y1 d) Shlichut - A tentativa com a Aliat Hanoar fracassou pois a.diferença de preco 8 de mais de 100 É (¿mais de 1000 dólares). 0 Naftmli e:fapili a deverao polis partir so redor do dis e5: de marco: partindo da Europa Édi&-3 ou 4 de abril. Reta data tem qe ser Última pois a próxima partida” de:naxios da Europa $ somente so redor de 25 de abril,

.

chegando o Waftali no Bra-silipois na êpoca da shlichut ohalutziana, data tardia para estudo calmo com?os chaverim da hachshará sobro seu trabalho, 4
f e) A próxima reunião 8095 םמ12.3.דחו virtude do chaver terה de Ee oporar de sinusite e depois receber à visite de Seu pal, a responsá-pitidade pela Vaadã permanece. com o João em tonjunto com o Bariach, visto queO primeiro devé sair por um mes para trabalhos no probléma ta indústria,

Y

Apróvei tamos esta para' lembrar pos chaverim que Há jã algum tempoE
mos pedindo informações sobre o problema de finanças e os chaverim 0 respom-derem. A questão é simples - nesta situação no continuamos a cuidar do que já
existe nas diversas possibilidades de ampliar nossos "tipulim" e eventualmente
conseguir. fundos extras, não estão sendo cuidadas pela nosca falta de conheoi =mentos. :

Saudações amigas e cordiais a vocês 3
Mei V'hagshon

 Morákes V.Inuá-Joso: Drugkor 


