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Chaverim, Shalom.

Quer mos nésta coloda-los as para de alguns assuntos disoue

tidos na ultima reunião da Heáriaito
1- 1114 de “nho: ¡ela ata poderão observar que 101 aprovado um

grupo de 19 otalutzim, 3 familias é ) chavoriB de 4114861% Lila

guns casos penderntest Jaime e Suba, que esperamos por estes 61238 ₪

rospos ía definitiva, 22108, dependendo das resposia de Bror Chail.

O Chenfelá a peúldo seu 6676 208 8116 441008, 110800 66 4 reunido

da KA de junho, estabelecer a data definitiva, O motivo é pessoal,

e vista de seu proximo ncivado com a Blanálna. Cs outros detalhes

sobre a allá, constam na ata.

2-EUtner-= 300000002 carta do Kutner, e do 0180100. Kutnor desouipa-s6

áo mul entendido epistodar que houve $ cummnica sua viagem ab Mexico,

Gimioo concordou com tel resolução. Como o msemo tinha cricntação da

H. A para resólv.r o problema, ratificou à Eanhasá em sua ultima עיטוג=

niño o estudo do Eutner na Colombia. Istabeleseresos a data de 3.2

entrada em hachshará , e aliá, dicetamente com O mesmo. fuiger Se

comprometeu taubem ajudar no quelho for 20991491 ₪0 2611302 do 204 64

ño הפאבםסכ Com isto damos por encerrado O assunto, é peúlmos ads

chaverim cumunicarem com o cuidado nesgessario dos enifim, a permissa

dada pala 3.3. para O estudo do Kutner no uexido,

3- “inhos sooaselhou a Y.Hatnuá O estudo do Zinho ne Mropa, antes

בב 8115. riscordamo s desta posição, 2190001200 ₪ 0 45076900

às vinda 00 Zinno a elo Horizonte, Pedimos por gnquanto não divul-

surem O essunio.

4 Shlichut Chalutzianas 4 vinda 06 Naum Goldman ào Brasil, colncio

61220 sua data em 0.1. 002 & dO nosso 408 alias; ovrisou=nos a ale

gunas moiificagoós no plano geral dí Salicnut, no aio e em 2. Nos

outros saifím, omiinuam as mesmas dadas. Não rocebenos aindscumuri

ca7a3 dos chaverim de com) andam 08 trabalhos de preparação da mesua.

5. Gostariamos €e saber dos chaveria, de como sío recevidas És publi-

daçois e material enviado pela Maoblaká de Chíctiah- 900 YOi O aros
veitazento do Leket, O relatorio 1128106120 408 1110, 6 formarisa

as kupotb, ocmforme orientagio, 9 programa de estudios da shciava ús

maapilim, enfim, tudo que possa nas dar uma visão à mais correta Ca

81008010 dos mnifime Lembramos de que pedimos 041 406 0110013, «lem

ge ter pedido as moscas axáunsaçã informações das maskiruiote :

Lembramos ainês que enviamos carta as masXiriot, no santido de ₪0 ₪8-

ximo intensifigarem 2 feitura ús anuolos para 9 Jorual Drop, unica

forma de fazeelo sair no dia 1º 40 2010. ?6012086 aos chaver:a bin bon

cuidares de assunto,
:

voltarenos Feed kbanoa resffachalutzi
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