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Prezados chaverim

Temos um especial pedido a fazer ros chaverim, ? de que, nas
atas de suas reuniões voces sejam mais explícitos. “a última ata que recebemos;

nao pudemos de forma alguma penetrar e entender es apsuntos por ץסספשמ 8

Voces podem bem compreender que; à aqueles que nãp estão vivendo os problemas
do movimento no dia a dia; são necessárias algumas explicações a mais, 1626 =
mos, no máximo vossivel, participar des questdes da tmu£: mas, para t.nto, pre

cisamos de informações maiores do que as que vêm nos atas. 2

O garin saiu no sábado, dia 3, para a hachsharã em Guevas jun

tamente. com a Mira, que será mekasheret. pelós próximos dois meses, Fizemos to-
do o possivel para dar ao carin uma boaÉ recepção, e cremos que fomos bem
gugedidos, A Hanhagá. Artrit deve manter contato o mais estreito possivel com o

garin e acompanhar, atravês de suas esrtas, 0, desenvolvimento da hachsharôs

O PImo profissional estabelecido em conjunto tom o garin foi o seguintes
Buby -— Taon (ovelhas)
Sazmm —  Chatzer (páteo)

Noi (jardinagem)₪61%ב-
Frida — Beit icladim. ( 0098 80 crianças)
Mmiricio F, — need (mispó)
Mauricio M, -
Henrique Le - dida
toris - Pardes ('mrkim citricultura)
Bernardo- ghalehim

Buck ingtalatzia
Pedro garagem
Mina belt deladim

Maria gm bait (horta)
Fani migbach leladim (cozinha de crianças)
Hilda bei ioladim
Helena ui ( galinheiro)
Harcos / ¡rofet

A Baritas, pot recomendação médica; permmneceu em|Brox 1, ho garin, juntam

rai=-se os chavexim Ozor, Tda e Jucas que ainda não passaram por hachsharf,
Dentro de 2mesos juntsr-se-à també, + chaver£ Raquel Szaniro.

O cabal Horovitz está se integrando normalmente. 1068 al-

gumas semmás dificeis, com הפ 3 crianças no quarto; .a situação aos pousos
ge normalita. As crianças Fá passaram para os respectivos Datei-ieladim, o
casal para rosidincia fixa e já começarem a trabalhar. O mesmo com o -vasal
KyúmholtZ%se

Os Chaitchik também já chegaram, no domingo últimos Adiamos
a reunião da WHatnuê para troo» de relatórios, com a finalidade da partíci-
pação dor Beןח Estas. são as novidades que queríamos lhes transmitir,

Esteve éntre nós o NreFebus Jikovates Visitou o neshek, fa-

fou com os chaverim e den-nos uma 7% יי A emE POENTENNAS com discussões que 


