São Paulo, , 7 de março
G de 1956
כ
1 masRS rat, do
Saif Porto Alegre
Prezados chaverim: 2

Vimos por intormedio desta tratar da prtici-

paçgao havida dos chaverim nas atividades contrais:
Achamos completamente injustificavel o fato

de que, não houve participação financeira nenhuma dos chaverim para com
os Bastos havido nas atividades cobtrais; Nas mechanot a H.Artzit desen-

bolsóu e nao com pequena dificuld: de, mais da centena de magras de
cruzeiros, O es forço foi tremendamente grande q não Se ju
fi
a falta de participaçção do מ
Tem sido bastante notório, a

if ter pormiti-

do a vinda de chaverim som contribuicDOS, Tamos, perfeit: monto concioncia de que os gastos de viagem dificultam 8 possibilidade de contribuir
com um sheilon completa $ mas. 6 inconcebivel não ter entrado um único
niquel, apezar
da
rticipição 40 34 chaverim nas machanot. Não vemos
porque a guisbar
ak
imo
tantos chaverim, por tantos.dias 8
sem o'snif ter
2
> paí 4 situação 407020 se modificar bastante, Os chaverim deverão
rounir 4 chevrá gue participou das machanot
quais sejamp

Machane ds bonim: Jaime, Jo
uricio, Rebeca,
Sofãa, Frida, Rebeca, Gilda, Judith, Eliza, Solita, Natálio, Saul,

Distkin, Roberto, 4vany, Jacob, num total de 18 chaverim,

Kachanc do maapilim:' Jony, Rosa, org a! Vitória,
Nona, Boris, Maxlono, Ana, riximito, Sidnei, Cecilia, Jose, Gregorio,

Flavio, Ester, nup to tal de

16 chavorin,

Compreendemos que mom todos 34 poderão contrihutr, mas”

não 840 8 500,00 que custam & passagem que justificam a passividade,
Somos de opinião que todos chaverin
rerão contribuir, nem que seja
com uma parcela minima, mas pelo fator moral de não ter vivido Es
grato5 qub polo movim
5
chavo
daverão estipular
um
;
probhoma e oxigir a participação de 18 os 4 Ho

partir de 100,00 6 1.000,00 6

nati

a participação do snif, Os chavo
que
contribuam por ble. Odinhoiro devora
instrucoes ja bnyiadas.

com o nosso chalutziano

Esperamos ras;

bles

3

16

¿fontribuigño venham a

não Ma /
sor enviado

ם

haja

ribuir que outros
dias conforme
Despedimo-nos

A
4
guisbar artzi

