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Prezados Chaverim,

E Tem esta por Fim expor com a maior clareza possivel as re-
laçoes financeiras deste Snif com a Lishká, queremos E
que as recesso idndés monetárins da Lishka tem sido sa
com contribuiçoes esparsas dos diversos Suiffim. Esta
raras ém si, scabaram por serem iñgu
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3 insuficientes. para

financeiro da Lishka, que agora se ha en deficit,
e possivel pensar em editar n Bole O
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Assim queremos pedir com éspecial insistência;

vorám rezularizem com amalor rapides poseivel, sua situaça

CONTR IBUICORS DIRETAS DO SUIS Á LISURA, |
estas, degidiu a Lishka que 98 Sniffim contribuissem com 10%

arredadacao do Snif das Kvutzot. Como esto Snif afnda nao €

algum modo, ficou resolvido que começaria a pagar a partir

neiro, Pedimos que o dirheiro devido, Sejê enviado urgenteme

Moses SCHNAIDER - Pua Correa de Melo, 130 E

se possivel, por cheque, É:
MASS-CHAVER- Apeser dn resolução do Kinus, q

há mais de meio ano, este Snif ainda nao comecou a cobrar o 1

única contribútcaos direta dos .Chsve im a Lishka, Para a regularização, O

mais rápida possivel, do Mass-Chaver, enviamos juntamente com esta dois

recibos (blocos), um para Bonim-Tzofim e outro para Noar-Avoda, Queremos

relembrar que as contribuições sao 88 poguintes: Bonim 0 720118 - 4

25,00 e Noar e Ovd im = 0958 50,00, que poderao ser pagas em duas prestaçoes

0g blocos de recibos saode nº: 407 8 200 6 , onde estao marcadas

quantias para uma prestação de meio ano, 7601008 que nos remetam o dirhei

ro 6 o "canhoto" dos recibos o mais depressa possivel, 2

Já4 deve estar claro para og Chaverim a aflitiva situação
em que se encontra a Lishka, a qual situaçao prejudica imensambnte todas

as atividades do DPOR, e que de modo algum pode continuar,
Tudo porem depende das rapidas providências dos-companhb4

as quais solicitamos ardorosamente, Saudamo-los pois, com um chblutzdâno
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