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São Paulo, 11 de março de 1970 

shalom raw, 

0 o a Egta tem o fim do vó-los ao por das resoluções do meskirut peilá em reunião 
realizada a 10 de março Último. Particivaran da reunião os ohuverin Guilherme, ,וגו 
Táto, Aron o Raymond 
1-SUIZBARUT — foi apresentado o balencote das machanot, constetando-se um deficit de 
M$ 4 000,00 (Embú), Mib 2 420,00 (Tâul) e M$ 1 680,00 (seninar hakndrin o lopoilin) 
na atividado mentrais. Em consequência disso e de passagens do sbmat hachshará que 
ohaverim deverão pagar em rrontações, verifiocu-se que a quisbarut artsit no encontra 

  situação nrocária e que torenos que mtimutes podir um empréstimo para vagar o vinhoתטמה
à PúbriossDeu-se também um relatório do vinho, com 8 promessa de que a fábrios o entrogazá 
ns próxima semana. 

2- ITONM — depois do muita procura, resolvew-so que 0 responsável por itonut arteí 
(Iguerot, Diunin, e outros) será o chaver Raymond, 

-0 chaver Tito apresentou um programa de tochniot para o princiro sonostro, 
que foi a provadosDeverá ser publicado um toohnát de pró-chus, conforme orientação do 
TV Kinus artzih primeira parte, sóbro movimentos juvenis, já está em andamento é será 
publicado até dia 15 de abrileSerá ainda publicado um toohnit mensal de tarbut, priínoigal- 
mento &o kabalat ahabat, nos moldes dos tochniot hachodesh publicados es 1955,0 primeiro 
toohnit deverá oair em maio, Os encarrogados polos tochniot sãos maio-KENILES Abrão, 
junho-Pução ENRNPA|o primeiro tochnit sorá o do abril, encarregado Amaldo, 
= SEICHVÃ ARAVÁ -vesólvou-se que 06 será passada à ahiohvé de mapilim quando todos os 

endfim tiverem mandado o nome q data de nascimento e nível escolar dos chaverin dessa 
shichvá, Só então será prorereds uma Lista noninal dos chaverim que posarão » meszélia, 
5-02 3808 DIS ICHUD MABONTA - mocitou-so a dato do 1º de maio gare início das cononorações 
40 25 anos de Ichud Hsbonim no BrasiieComo se recorda, 66 1 a 3 de maio os enifim deverão 
voslizar Iemei Iun sôbre o tens "trabalho", so possível em atividade conjunta com o 
enif próximo (isto é PA-CTBA, SR-Rio, BA-RM), O tochnit vorá enviado pola maoilaká lechi- 
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podiu um choreuh do 5 dias (10 si5 do março) nara uma 
cer em sodas as 

uvidas 28 explicações resolvou=se 
S-VIAGEM » o chavor Aron Sbneiãor 

«Liamgem a Pos 80 Igmaçuo qUO apareceu repentinament 0
0 

  

concordar com & ,יקב 0 

ão comunácado de novas naskiruiot 6 rolatórios de quácsbarut 
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