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Prezados Chaverim:

Queremos por meio desta tratar dos seguintes assuntos:

12º) Bonim - P. Alegre : - Estão autorizados pela H.A. para
passarem um periodo no kibutz a partir do dia 15 de Fevereiro um grupo de 7 bo-
im 8 madrich de P.Alegre. Os chaverim do kibutz devorao proceder diretamente á

cobrança das diárias,

22) Dia de Visitas: - Pedimos que os chaverim providenciem
paratosblatmmegto (ate dia 5) o pagamento de 50% do lucro liquido de dia de vi-
sitas da machané de tzofim do snif S.Paulo. (segundo o chaver Kostof o dinheiro

está em poder de Dna.Natalia.)

32)- Dinheiro para o kibutz: Tem a H.A. algum dinheiro para
pagar ao kibutz. Pedimos que um dos chaverim bem ao par do assunto se ponha em
contacto com a G.A. para dar algumas explicações sobre a lista de dividas da Hach-

shara e combinar alguns detalhes mais. Isto dove ser feito imediatamente, pois lo-

go se/ encerram as atividades da GeÃ. até inicio de março.

42)- Meshek Aliás- Os chaverim devem (de acoxdo com o já combi-
nado, providenciar um plano detalhado como propostaPara aquisição do meghek alia.

Ate que isto se de os chaverim não devem começar trâmites novos pois ostá se inician
do a campanha do Vaad Hanoar de S.Paulo e ficou combinado que a unica campanha que
deverá ser feita agora, sera essa. A campanha de meshek alia sera depois oficialmen-
to énquadrada nas campanhas existentes(o que inclusivo garantira um êxito bem maior)
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Som mais, para o momento despedimo-nos por ora com nosso chalut-

ALEi ViHAGSHEM!

 

Ervin Semmel- Maskir Rashi.  
Jehud Ftanoar Nachalutzi 


