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Caros Chaverim,

 

2 Tem esta por fim expor com a maior claveza possivel 88 26-
lação financeiras deste snif com a Lishké, Queromos de inicio salientar.
que as as monetarias da Lishká tem sido satisfeitas, até hoje:
com contribuições esparsas dos Niversos Sniffim, Estas contribuições essi
parsas dos divas sniffim, jº raras em st; acabaram por serem insufici=|
entes para manter o equilíbrio financeiro da Lishká, que azora se acha e
deficit, Nesta condiçoes nem 8 possivel em editar O Boletim Central do,

DS vimento, o qual ja se acha preparado há mais de 2 méses, EA
Assim queremos pedir com especial insistência, que os(nas

veríim regularizem com a maior repidez possivel, sua Situ: .
CONIRIBUIÇÕES DIRETAS DO SNIF A LISHKÁ. a vlariz er

esta, docidiu a Lishka que os Snifíim contr ibuissem com 107 do total dai

arrecadaçao do Snif das Kvutzot, Cemo este Snif contripuiv com Crê 1,500,
00 este ano, ficou tesolvido que começaria aníenas a paz» do mês de Nar-
qo em diente, LE

a
e
.

  

  

  

  

NASS-CHAVER- Apeser da resolução do Kimus, que se/real izou
há mais de meio ano, este Snif sinda bao começou à cod: o Mass=Chaver»,
única con ttibuiçeo direta dos Chaverim à Lishka, Para a re: ularizição, O

mais urgente possivel, do Mass-Chaver, enviamos juntomente com esta doís
blocos de recibos, um para Bonim-Tzofim e outro para Noar-Avodá, Gueremos
relembrar que as contribuicoes sao as seguiniesy. Ex
Bonim e Tzofim - Cri 25,00 e Nearim e Ováim » cri 50,00, que poderão ser

pagas em duas presbáçoes, Os blocos de recibos são os de.ne; 101 3 200 6
601 a 700, onde estao marcadas quantias para uma pres8 de meio ano;
Pedimos que nos remetam o dinheiro e o "canhoto” dos recibos o mais amas
esa possivel,

)

6 Ja deve ester claro pera os Chaverim a afiitiva situação
em que se encobtra A Lishká, a qual situadao prejudica imensamenté todas
as atividades do DROR, e que de modo algum pode contAe

Tudo porem depende das rapidas providencias dos companhei*
ros às quais solicitamos ardorosamente, Saudamo-los, po 454 com ua chalute
ziano
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