
São Paulo, 51 de Maio de 1956
.

4

Bariach, Erwin e Joao
Israel

Caros chaverim,

Tendo terminado o periodo orçamentário da Guisbarut
Artzit em 26/14/1956 e pronto o balanço, nos sentamos para traçar os
planos de Guisbarut Artzit para diante e sobre isso lhos escrevo,
porque teremos outra vez que conjugar esforços e o bom exito obtido
no decorrer dos meses passados em materia de taksivim, teremos que
tentar repeti-lo agora. 2 -

Nao sei se vocês conseguirao obter toda a clareza
com a leitura do material anexo. Pode ser que para nos, que estamos
trabalhando no assunto, aqui tudo seja mais logico, mas para voces
haja coisas incompreensíveis, Estou disposto a explicsr todas as mi
nucias, com a rapidez necessaris, se voces pedirem-no. 2

O balanço e, sem duvida slgums, favoravel s apos os
anos de trabalho que foram invertidos no xsentido de resolver e ene
caminhar as finanças do movimento, os primeiros frutos positivos
começam a aparecer. Teoricamente, os resultados suo excelentes, pois
ficem uns 024 30.000,00 em caixa, e ha um saido entre « lista de die

vidas e a,de creditos, a nosso favor, de Crí 50.000,00. O dinheiro
em calxó e concreto, mas a lista de credito constituiese, em sua mae
lor parte, de guotas nao pagas pelos snifim, e creditos “eronicos"
cuja entrada nao tem data certa e siquer as garantias sao boas em
relaçãp ao pagamento... Kas a Jista de dividas 8 concrsta, com datas
de pagamento, etc., o que dara bastente dor de cabeca ao Nhuch se-
bre como se virer para efotyar estes pagamentos. 20

, Reparem tambem ne enorme soma que condtituem os take

sivim, internos (machanot kaitz - 209.000,00 e Vaad Hunosr-......
60,200,00) é externas (Sochnut. Ichud Hakvatzot e Dobkin) e_a rial.
cula entrada de quotas dos snifim, Parece que os taksivim sao mesmo
o fortg do orçamento e a melhor garantia para um bom trabalho finane
ceiro e que eles existam. Quanto aos snifim, vamos tomar todas as
providencias para ganar a difichéncia, Realmente a 81008080 808 8ת1=
fim chega a ser caotics, em parte devido sos nosso contínuos probles
mas da desleixo dos chaverim mais jovens, mas tambem, parece-nos, 6
porque a circulacao e movimentacao de dinheiro passou au ser enorme
em cada snif e é muito dinheiro para a pouca maturidede dos chave=
rim, Estamos providenciando para que os snifim facam atividades fi-
nanceiras chinuchiim, k como seja, salr a rua e vender objetos, mes
sibot, cujs importancia voces sabem tag bem quanto eu. Esperamos
que em Julho possamos vender os calendarios que vamos imprimir, a
razao de, Cr$ 100,00 cada um, num total de 1.000, devendo a renda ir
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para a caixa B dos snifim, que assim inclusive pagsrão quota. 8
Em minha ppiniso, o trabalho em Eretz deve der feio.

to no sentido de atingir os seguintes objetivos;
a) aumento geral dos taksivim - pelos motivos explicados

nas cartas. O sumento tem que ser grande, pois vocês nao imaginam
o que e hoje o nivel de vida nc Brasil. O Oníbus aquí em Sao Paulo

esta a Cr$ 3,50 e o bonde a Cr$ 2,00. Uma carta xkx para Eretz,cus-
ta Cr$ 11,50. Os conceitos que vocês tem sobre custo de vida mesmo
Erwin e Joao que sairam daqui em Uutubro, sao completamente anacro-
nicos. E Tudo aumentou numa proporçao media de 75%. Imaginem que
vao elevar os salarios mínimos a Crê 1,,000,00. Ainda tornarei a en-
viar dados em Agosto-Setembro, porque os preços ui ja estarao bem
mais slevados. Farei o Kadmon, O Vaad Lemaan Hachsharot e a Unifi-
cada tambem escreverem a respeito. -

.b) taksiv especial da Sochnut - Sobre as atividades de
Julho vocês ja sabem, Elas ye referem a viggens de shlichim especi-
ais para todos os snifim, onde daraoseminarios ideologicos e de
chinuch, farao proselitismo, ampliaçao do 7º garin, etc... enfim
uma intensificaçao grande de trabalhos em todes os snifim. Cogita-
mos de mandar o Neustat a Porto Alegre, Nhyen s Curitiba, Chico A
Sao Paulo, Jimico ao Rio, Kutner ou Edith a Recife, alguem a Belo
Horizonte e ou farei a visita gos snifimresolvids pela 76108. 8

nomes podem ainda variar, mas é para voçes mntenderem o que estamos
pensando. Neste periodo a Hanhaga estara fechada. Depois tem a Moa-
tza em Porto Alegre, emtre ל 6 de Agosto. Vamos levar umas 35,pese
soas e isto significa gastos imensos. A moatza em Porto Alegre e
particularmente importante devido a imensa camadas de maapilim que,
estao cursando o 53º científico, uns 30, e que xam terao perante si
o problema de profiíssionalizaçao e definiçeo. Creio que voces deve-
riam tentar conseguir com o Benshalom, para estas atividades um |
taksiv ds 500 dolares. Hasdaremos uma carts mais detalhada para ele
850026 98585 É

0( moadonim - Façam com o relatorio o que bem entenderem.
Tentem com o Ichud, o Arkari, com Deus e todo mundo. So uma coisa

importante: squi formou-se o Departamento para s Juventude da Uni-
ficada, levantamos la o assunto e vamos tentar receber uma subvene
cgo da Unificada para todos os movimentos. E certo de que eles tame
bsm escreverao sobre isso ao Benshalom, assim que nao sei se este e
o melhor enderece. Em todo 0,caso, voces tem dedos sobre gastos com
shlichuiot internas, machlaks de chinuch, etc... e podem tambem pe-
dir taksivim para este rotulo.

Queria lhes propor que pusessemos um fim no assunto

Aliat Hanoar e Kitron. Se neo sai mesmo, retiraremos de nossa lista
de tarefas.

   

   

 

  
    

   

   
  

      

   
     

  

                

   

Para a editóra e Beit Hamadrich, espero arrumar todo
o dinheiro «qui no Brasil. Se nao conseguir, esçreverei, Pedirei que

o Kadmon e o Bitman (que chegou hoje aqui) também escrevem sobre os
nozsos problemas financeires, o que lhes facilitara em sigo. E ime
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Sum

po gue passemos a menter contacto sóbre o andamento de tudo

sto. E sos,

Jl Como vocês não têm escrito nada sobre o movimento,
nestes ultimos tempos, apesar da Veida dos madrichim, etc.. nao

lhes pedirei que escrevam. Às vezes, o silencio tambem é uma opé-

niao. Espero, contudo, que voces se porao a campo 6 obterao exito

nas gestoes que realizarem.
Auguro a voces meus melhores desejos de boa sorte.

Um abraço do


