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Prezados chaverims:
Recebemos a vossa carta datada de 7/3 ,a qual passamos a respon - É
der : E 0
Mass Chaver :=- Em virtude de não ter sido organizado anteriormenm=

te,nao temos dinheiro algum para essa finalidade.
Para a devida regulearizaçao, comunicaremos a todos
os chaverim do Snif,essa deciseo do Kinus,e envia-
remos ,logo que possivel,o dinheiro arrecadados,
Aguardamos, entretanto,os taloes de recibos que ain.
da nao chegaram. Vutrossim,cumpre-nos informar que
estranhamos bastante a decisaoarbitraria de cobrar
de cada Snif,10% das arreçadaçoes desde o mes de
Janeiro. u nosso Snif esta as voltas com um enorme
deficit,sendo que & cobrança das Kvutzot,so agora

  

começa a 869 feite regularmente» 1
2 4

Dividas := Gostariamos que os chaverim nos esclereçem sob que 1
base foi feito O calculo de nossas dividas, qual a

% parte dos outros Snifjim. Ao mesmo tempo, enviamos a
sugestao,de que as proximas viagens feitas pelos,
661988008 06088091% movimento, sejá” feitas nao
mais por aviao,a nao ser em casos estritamontex
necessarios,
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Recebemos a vossacarta datada de 22/2 em que nos e comunicada a
data da inauguraçao da Hachschara, Nosso Snif pretende enviar
alguns chaverimeGostariemos portanto que nos estlaremesssm a,
respeito dos seguintes assuntosi= Quantos dias poder-se-a fiçar
na vHachschara e se e preciso pagar alguma coisa Nossa opiniao
particular e de que chaverim do movimento nao precisam contris
buir. Vutrossim informamos qug alguns chaverim do Poalei-Sion
pretendem visitar a Hauhschara. Esperamos que as informacoes
pedidas acima se extendam a estes chaverim,
Esperando rapida contestação, saudamo-MBbs com o nosso chalutziane,
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(Maskir Rachi-David Roterman) (Sgan-Maskir,provisorio=A.MeBaumwo! )

   

  


