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as maskiruiot basnifim 

shalom ravi 

Como já é de conhecivento dos chaverim, atravéçde circular 
O setendro deverá se realizar a VI Veidá Artzit.lia mesma 01200182, 6 
dado o número de delegados de cada snif. Sôbre isso, gostaríamos de escle- 
recer alguns pontos. | . 

Em reunião de maskirut peilá realizada em 18 de julho último, 
chegou-se à conclusão de que a guisbarut artsit não estava em condições 

de arcar com o total das despesas da Veida, Resolveu=se então que as passe- | 

gens dos delegados dos snifiw seriam pagas 50% pela guisbarut artzit e 50% 

pelos chaverim ou pelo snif, ou seja, cada delegado deverá pagar a Sua pas- 

sagev num sentido, e teris o outro sentido pago pela gem. Os chaverim de 

são Paulo, que não terão despesas de viagem, pagarão um taksiv a ser fixa- 

do pele gem. (aproximadamente $20,00), que servira para cobrir as despesas 

de menutenção durante a Veida, Deixamos clero que: 

  As meia-passagens serão pagas de acórdo com o número de delegados queן-

participarão na Veidá, e não pelo núsero no qual tem direito o snif. Em 

outras palavras, se algum delegado deixar de viajar, o anif não tera direito . 

a receber a passagem d ele. 0 

  86280 de ÔNIBUS COMUM, com exceção dos delegados deקפפפהקסמפ 88 10888 -2

Recife, que terão direito a meia pascagem (passagem de ida) de avião por 

cado delegado que participar da Veidã. 4 
Esperamos ter sido claros, pois queremos evitar mal enten- | 

didos e fatos consumados, que não serão aduitidos sob nenhumo alegação. 
Não se trata de problemas de principio apenas, vas simplesvente que ₪ 81- 

tuação 08 118080005 % 6 atualnente, por causas ja conhecidas 

pelos chaveriv. 
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Por ora 0 sô, despediso-nos cordialvente 

Raymond Levy- maskir |    


