
   

  

 

  
   

  

   

   

      

    

 

    

   
  
 

דו

 

.JUVENTUDE UNIFICADA SIOMISTA |
0 . יצולחהרעונהדותיא
2 a HANHAGÁ AR ZIT > תיצראהגהנה

a a DRA caixa. Postal 1601 - são, PAULO - BRASIL

o \\

ו
-

  

 
ג

Varגדוש
1-8600

 FIRANÇAS

Chevoria Shalom.

-Ápexo dnviames um polatério financéiro do poríodo de
21/4/57. 26/4/58'+ salanço do porfode 6 Lístas dé Crócitos e 2191-
des vn 27/4/58. E 8

4 Par 019 péde-so perochber que, apesar de agravamento de
situação oconônica geral no Brasil, censeguimos dar unema certa esta-
bilidadoá situagas finencoira de novinente. :

Dels fatos irrortomtes há que rossaltar:
1 - Pendo-=5u provesmade a subatituleoao de antiga forms de

quetas por anífin — sigtema que encraya as sues finanças ao mesmo ten=
26 que mantinham a situação dofisitêxio da Guintarut Aptait, por so-
rem eréditos ne papel. Contimareoos sex e forma de participação dos
salfin na Cuisherat irte1t por nado do mifalim determinados, como Edi-
torso € Imach.

2 - Hoje en dia constato-go s mejor participagio des cha=
0 verán nas Finanças quer dos *ifim, quer da misbaral ¿rtuit. E este

fato apresenta=39 en constante welhormmento.
Um problema que ainda se montón $ e da nio regularidado

das entradas. Este futo nosé a ¿rendes novinontagóss (vinfveia
no Balengo o na Lista de dividas) que, eléx do mais, trazenm tambén no-
vas despesás como juros ete. Aspirimor que, este situação tenda também
a malhorgr.

Junto agregemos o Ceganonto do meio período de 27/4/58 a
26/19/58 . sôbre o mesmo queremos fasor :¿lgunas observações:

1 - Uma des mota tregadas para Bato periodo 6 o de am
pllução dp “ru. Para 6uto fin omplieueso o quairo le Pellim Mexirastin,
piinotpciosato vos mifim menores que centam com menores Tovysa intere
nas, 5202200 memo a tentativa que fazomos de orguexr un nove mif na
013860 dé Salvador » Bale, tendo um chever central em trabclho nessa 01=
48064 Uste número ampliado de peilim acarreta a mb malere: castos; e que
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rouca 400006 Feslisaremos méssibot e outras peulet nessa cidedes
La. - Sorá ouwmpoeta uma mishlachat de chaverim da Hacishará cue
Percorscrao algunos cidedos, pomada principalmente as
de ¿imbuvia monoros no centre e norte de país = en nero e 10 ¿nos
de Luchaturá do movimento no Brasil e formação do 2º uifel em Eregw

Para catas penlot esperamos safdas consideráveis e, apesar de contarnos
$e entradas de instancias locals, crónos que havorá neccasidedo de mui
oros גה
Nosso particular, para as Veulot em Curitida queremos pedir um apio con=
siderável úa Soohmut dado as condições dessas peulot. Segue uma carta
dedicsda exclusivamente a dese agsunto.

É - Couo Último feto a ressaltar temos o problena que vem se agra-
vento nos últimos 2 anos - o des moadonip.

Como am perspectivas a êsso respeito são caia vóz mais aicação
doras vimos a negensidado da criação de novas entradas mais regulares e
consideráveis para a resvlução desse vroblema, à idóia da forme de solue
são degse problema aliou-se a certas nocussidados de nossa Hachsherf, de
ampliação mishk!. Desse conjunto sargiu » idéia de um empreondimento con
siderévei como acriação de um 21 40 maioxos propsrções, Esperamos con»
seguir realizar 8500 enprosndimento ainda êsuc ano, graças ao apoio de
elguns elomentos do isluiv, próximos a estes srxoblemas às Truds

Sen mala, esperanto tsr dado uma corta visão da situação fi-
nancoixs do movimento, dospedimosnos vom nosso chalutzienos

Akloi V'hagskom
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