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So Paulo, 11 do norço de 1970 

maskizutot hasnifimבמ  
gshalom ravs 

0 Ecta tem o fim do pô-los so por das ronoluções de moskirut poilá en reunião 

roalizada a 10 de março Ettimo. Participaram 
da reunião os obsverim Gui lherno, וגז 

Tito, Aron 6 Raymond 

LeGUIZDARUT — 4 apresentado o balancete das machanot, constatando-se um dofioit de 

18 4 000,00 (Embú), HS 2 420,00 (Tául) e M$ 1 680,00 (seminar hakadrin O Lopeilim) 

na atividado ventraise Fin consequência disso e de passagens do ahnot hachshará que 

chaverin doverão pagar em rrontações, verificou-se que & guisbarut artsit se encontra 

numa situação nrocár
ia é que teremos que mitimtes podir um enpeé

stimo para vagar o vinho 

& póbrico Deu-se tanbém um relatório do vinho, 00m & promessa 06 que » fábrica o entrogaré 

na próximo SOmAnd. 

de ITONUT — dopois do muita DrOCUFAs resolvou=s0 que O responsável por itonut artai 

(Icuerot, Diunim, € outros) será o chaver Raymond 

Oro «) chaver Tito apresentou um programa às tochiniot vara é primeiro somestro, 

que foi & grovado Deverá ser publicado um tochnát de mrô-chus, conforme orientação do 

17 Kinus artsieA prineira partos sôbre movimentos juvenis já está em andamento é será 

publicado até dia 15 de abriloSorá nindo publicado um tochnát mensal de tarbut, vrinoipal= 

mente do kabalat ghabat, nos moldes dos tochniot hachodeah publicados em 1958,0 primeiro 

tochnit deverá cair em maio 08 enosrrogados peles tociniot sãos maio-KEINKIS Abrão, 

junho-Pução «UNRNPAjo prâmeiro tochnit corá o de abril, oncarreçaão Amalão. 

fo SIICHVÃ ARAVÁ -rosólvou-so que ₪6 será passada à eniohvé de meapilim quando todos 08 

emitia tivorom mandado e nomo q data ão nascimento é nível escolar dos chaver
in dessa 

shichvê. Só então será prorerado uma lista noninal dos chaverim que passarão a מפ 

B=25 ANOS DS ICHUD HABONTH -- sositou-so a data do 1º de maio mara início das comemorações 

do 25 anos do Tchud Hsbonim no BrasileCo
no se rocordas ão La 3 do mão os emáfim deverão 

cealizar 16804 Iun sôbre o tems niabalho", se possível em atividade conjunta com 0 

eni£ próximo (isto é PA-CIBA, SA-Rios nAmBE). O tochnit coré enviado pola mac" laká lechi- 

nuoh ule tarbut para 08 cui fime Voi ainda ncoito
 um sínbolo de 25 anos que dgvorá apuro 
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cor em tódes as publicações da צו dumento Sato ano 

ENTE » o chaver kson Sbnciãor podiu um chotesh de 5 “las (10 ai5 do março) pera uma 

  ₪5 Pos do Lis que apereceu repentinamenteרבה טמפ
Ouvidas 6 

regolvou=se 

concordar com & vin gone 

tor ora é só esperando comunic
ado 

dogpetimo-nos 
Com no 

ão novas mskizuiot € rolatórios de guiosbarut 

do janeiro € Povereiros 
0 4010 
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