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Belo Horizonte,16 de SetenBf6de 1955

ATA DA 19. REUNTAO DA MASKIRUP APOS O LVº KINUSS ARTZIT

keuniao real isada domingo dia 11/9/55 e .em conjunto. com. a slichut
Chalutsiana.

Presentes: Chainfeld, Bernardo, Buky, Ari, Blimã, Mario, Andre, (presidida
por Prelo
L:) Urgani sao Organisar um grupo dirigente que fissese em con-
junto estudosq trabalhos, etc ,e que fose o nucleo central
do snif. Ficou estabelecido que sejcriaria. chusim,com ofim de estrutu-
rar equcstivamente OS

ssarios para 1
escolhidos

la Meskirut passada

novos madrichim: e fora.disso tambem seriam nese-
Cada um deu a sua opinião.

para fazer parte da maskirut foram.os mesmos

com exessao do Nelson quê não faria mais parte e
Buky que entraria em seu Lugar no cargo de chinuch,

Ficou discutidofazer-se ou'não se fazer a 0639108 e adesisño foi favo-
- Organizou-se o grupo alef ese escolheu os chaverim que dele fa-

ran arte, os gd integrantes são os seguintes: Bernardo, Arão,
» Hala, Mañe, Fany, Ari é a primeira reunião seria em breveso pro-

grupo alef teriã como tema: " Nacionalidade Judaica ns4 46 050118 00250828 dos chaverim:
do chug viria da Hana

a Eva, Tona, Tulio e o programa
Ba. Chug de 50161110: Haia, Fany. 0'de mapilim

o Búkie e o de bonim o Ari, Chalutsiut: ver as probalicades de
ingresso de elmentos dentro:efora. do movimento pa 0.49 הציב 1Ms

chivhut vhalutsiana: o snif BH ו 8de volta
para os 4er tres:chaverim Blima;,. Andre e cheinfeld a do6 como
assagem de 526004 ₪ 0 snií se compromete: a pagar todos os gostos da

e mañda-los de yolta: na terca feira (Andre e Blima)
despesas sera pagas até. a Veiós que se fara realisar

em dada a ser combinada'.com a Hanaga pôr correspondencias

chichut. chalutsiane

Sem maís nos des pedimos com o: nossom cordial
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