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Prezado chaver,  
à Conforme lhe escrevemos em nossa csrta de 17/4/56,

segue hoje um belanco financeiro do periodo correspondente a ....
27/10/55 -26/14/56. Gostaríamos que O mesmo recebesse do chaver 6
da s atençao necessaria e quersmos dar-lhe slguns esclarecimentos
4 mais.

 

  

        

 

Em primeirolugar e necessario fixer os resultados
amplamente satisfatorios deste balanço, o qual terminamos com um
58100 en caixa de Cri 32.528,60 e emprestimos concedidos, cujo to-
tal ultrapassa os emprestinos contraidos em Crê 50.771,50.Contudo
enquanto nossa lista de dividas tem data certa de pagamento com en
tidades externas, s lista de credito tem entradas completamente du
vidosss, js que preticamente se refere a dividas que tem com 8 cuis.
barut Aartzit, os snifim, o nosso jorngl e alguns cheverim. Do ponto
de vista pratico, teremos que pegar divides no-velor de Crã .......
101.000,00 mas das devoluçoes poderemos conter no meximo com 40% do
seu total,

 

  
        

    
  
  
  
  

 

Os bons resultados deste balsnço devem ser ligados A
conta dos diversos taksiívim especiais que recebemos de Eretz e 80 e
Xelente trabslho do Vasd Hanoar em Seo Paulo, assim como a valiosa
coleboraçso que representou o Mngresse de taksivim pera machanot
ka1tz, impedindo que estos resultassem em prejuizo para s Guisbarut
ártzit. O pagamento de quotas dos snifim foi fraco, devido 80686 81-
ficeis problemas que os snifim tiveram que וכ em geral pa-
ra o sustento de seus mosdonim e pars os gastos minimos de secreta-
ria, ornsmentação, etc.. «Contudo, e este fato ums deficiencia a

quel procuraremos der as 00071088
Queremos chamar-1he alatencao para os seguintes dados:

Nosso balanço de Feverico a Agosto de 1955 (tmezos) apresentou um
movimento de dinheiros correspondente a Cr$ 622.061,50 e o balanço
de qutubro de 1955: a Abril de 1956 (6 mezes) apresentouum movimen-
to de cr$ 909.585,ho. fste aumento deve-se s extreondinaris infla-
qao que reina neste pais e so vertiginoso aumento de preços, O dos

lar, que em Dezembro de 1965 estava a Crê 60,00, pgssou em Março de
1956 a Cr$ 75,00 e, atualmente - 88810 de 1956, esta a Grj 87,00. 6
preço de ume viagem de onibus em Sao Paulo que epa dé Cr$ 2,00, puse
sou paraCr$ 3,90. O correio sofreu um aumento medio de 500%. Uma

ץ1פש6מ 880 Paulo-fio que custava em Outubro de 1955 Crê 160,00 ,pase

sou em Dezembro de 1556 pars Crê 215,00 e atuslmente custa Cr$1.

270,00. Os alimentos aumentaram nos ultimos 6 mezes em 30%,- papel,

Jchud bancar bachalutzi
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tipografia, etc... todos os instrumentos de que o movimento se,u-
tilize, em 50%. Com o estabelecimento em Junho, ds um novo salario
minimo, etuslmente de Cri 2.300,00 e que devera passar a ser de
Cr$ 1.000,00, e natural que todos os preços aumenterso de ums for-
ma ainda mais violenta, 2 9 : a -

Ests situaçao esta - causando serias preocúpacoes
porque, dentro,em pouco, sera impossivel fazer-se umorçamento para
O movimento, ja que nao disporemos das verbas necessarias,

O movimento chalutzaíino no Brasil que edificamos, 6-
peser de todos as dificuldades naturais, esta imensa organização
chelutziana de hechsharbéth e aliah, nac deveris ser enfraguecido,
Justamente pelas dificuldades economicas atuais que um 2818, 68 81-
to estado de inflacao, apresenta. De nossa perto, procuraremos in-
tensificar s nossa utividado, mes e indispensavel que de Eretz ha-

e ja comprosnsao suficiente para aumentar, na proporção da desvalo-
rizaçao do dolar, o tekxsiv anual que nos e concedido, o teksiv pa- '
ra madrichim e os tuksivim pers s hachshsra, E

Apesar de tudo, q nossa atividade em goral gate in-
tensificada, Oo que sliss, podera ser confirmado, se necessario for,
pelo chaver Iehúda Kadmon. .

Os snifim estao tendo umdesenvolvimento muito gran-
dc. Pedimos-lha que sonsulte as resoluções do nossa Veida afim de
conhecer os nossos quadros de sehlichut internsque proporcionou
uma quantidade dé forças grandes pars cada um dos setores do movi-
mento. Estas forças viram-se ainda suúmentades pelo grupo de madri-
chim que recem chegou 9 que se integrou, magnificamente, no traba-
lho. Resultados apreciaveis, em geral, estao se registrando nos
enifim Seo Paulo e Recife. No Hijo de Janeiro, um de nossos pontos
fracos, concentramos a seguinte equipe:sChaitchik e Oscar Zirmerman
(shlicnim ds Eanhaga), Elisa Suskind, Mario Vizenberg,- Herman
Weksler, Jony Yourgel, Blandina Borer e Nilton Shor (bogrim do Na-
chon), os queis poderso assentar as bases solidas para um snif gran

- de naquela cidade. A hachshara esta exelente, com uma bos chavra,
A » bos apresentegso exteriore com o meshek bem desenvolvido. Apesar

 

de estarmos com uma chevra pequena (21 chaverim), dentro en breve
ingressarao m chaverim de nosso 7” gerin, que virso roforqa-1a.

Nos demais setores, temos feito as seguintes ativi-
dades: 2 6

Chalutziut - Esta sendo ativizada a entradas em hachshsra do
7º garin. Com a instituição de exames medicos rigorosos para o 8ת-
gresso de chaverim na hachshara, temos conseguido melhorar sensi-
velmente os problemas de briut e de saldas que surgem.bsta sendo
trabalhado um grupo de Alist-liancar que fara aliah om 2!, de Sgtem-
na Segundo às perspectivas, cremos que este grupo se compors de
-10.jovens., 2

ב de chinuch - Nesta machlaka trebalhay os chaverim
Neustat e Paulina Sztutman, bogueret dó Nachon. Alem de centrali-
zar us atividades educativas do movimento, esta mechleka se encar»

Jehud hanoar hachalutei
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rega de editar o seguinte material:
Igueret Chinuch - publícaçao semanal pars madrichim
Lamedrich de xsolelim + choveret dedicada aos madrichim de

solelim
Lemadrich de bonim - choveret dedicada sos madrichim de bonim
Tochnit Hechodesh - publicação mensal contendo meteriel para

artzsot, messibot e onegel-shabet para cada
um dos meses do ano.

Programas completos para bonim ( 2 anos), maapilim (2 senos) e
magshimim (2 anos), programas estes que de-
_verag ficar prontos ate Julho,

Esta machlaka este ainda providenciando o tílboshet pata
todos os chayerim do movimento.

Mechleks de itonut e publica: 2
Jornal Dror e mensal, js no seu 2º numero 2
Lexet leálot - com material אהטאת>1צשפא informativo e ideolo-

gico paras o movimento (quinzenal )
Hemmapil - iton para mespilim (mensal)
Habone - iton para bonim (mensal)
Arachim - publicação ideologica (semestral)
Xilon - de palavras correntes no movimento.

Nas nossas terefas incluemese, ainda, os trabalhos
para a Shacham e o Isar Ichud llanosr Hachalutsi sl shem Berl Katze
nelson, que em breve começarso a dar resultados.

+ Estamos nos empenhando agora em 2 novos mifalim, O
primeiro e a constituiçao de uma Editora, que publicargxa uma serie
de livros ligados a Eretz-Igreel. O primeiro livro sera de Ben Gu-
rion e seu lançamento devgra dar-se em Outubro. Ja esqgrevemos a Ben
Gurion, pedindo a concessao dos direitos autorais e ja iniciamos os
tramites para o financiamento desta Editora. Estamos também, efetus
ando s copilaçao do material e sua respectiva tradução,
E O segundo e a construção de um Beit Hamsadrich, em

Sao Paulo. Recebemos, em 409680, um terreno distante 90 minutos de
Seo Paulo que reune condiçoes satisfatorias pera s construçao des-
te Beit, no qual reslizaremos os seminsrios do movimento, machanot)
kaitz, etce.. Calculamos que sera necessario inverterkerca de Crós.

100.000,00 6 estamos entrando gm contacto com uns serie de pessoas
afim de levartar & soma necessaris.

Finalmente, desejamos concentrar fortemente as ati-
vidades nos snifim durante o mes de Julho e com esta finalidade ens
viaremos, para cada um dos snifim, shlichim especiais por 50 dias,
retirados entre chaverim de Maskirut de Hayhega e chaverim ds Hach-
shara. Em agosto, faremos realizar s Kostza em Porto Alegre, o que
sora de 88260181 significaçao para nosso snif nesta cidade, hoje um
do nossos snifim mais fortes e num ishuv que tem contribuido com
uma porcentagem elevadissima de chalutzim, slist hanosr e eliat
mishpachot. je

Esta Intensíficaçao de atividades por ug lado, e o

Ichnd bhanoar hachalutzi

Dror e Hechalutz Hatzair o Habonim o Gordonia é Macabi Htateair 
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extraordinério tumento do custo de vida, por outro, trará uma sé-
rie enorme de obrigacoss finaenceiras, pura as queis esperamos a
colaboracao dos chsverim,

Com nosso cordial e chelutziano

Alei V'Agshem

A /
As A (

0/02/07. GS
A. / ו Eres

Adolpho N. Chelnfelá
Kaskir - Artzi

Jchud hanoar hachalutzi
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