
 

 

Refe- ESL- 115,

S.Pauloy Y de Maio de 1955.

Caro Jimico.

RecebÍ tua carta no dia 3/5 e prometí com o
Jony, responder logo, contudo fui agora designado para fa-
zer um grande levantamento de dinheiro ( cerca ge meio mi-
lhao de cruzeiros ) e voce imagina que o tempo e completa-
mente excasso. Logo apos terminar isso, entretanto, escre-
verte-ei. pa

Nesta quero tratar contigo sobre o assunto fi
nanças, Inicialmente, peço que você veja a consulta enviada
aos delegados da Moatza, sob nº ECl- 15h e carta sobre finan
ças ao Snif, sob ne ECI-155. La voce pode encontrar detalhes
sobre q deficit de & 180.000,00- previsto no orçamento da
Hanhaga, ate Julho do corrente ano. Este dinheiro é inteira-
mente imprescindivel que exista, porque sinão, seremos obri-
gados a pararm o proselitismo, não ter dinheiro de volta pa-
ra shiichim, etc... E

Acresce a tudo isso uma planíficaçao mais am-
pla exe em que entra tambem a Hachshara, ja que as pessoas
a serem atingidas pelas campanhas, serao exatamente as mesma so

e A Hachshara tera grandes gastos com meshek aljá
( cerca de $ 200,000,00- ), chofesh alia, etc... o que prevê
um deficit de $ 3006000,00- 2 e

2 Apesar de tudo, a situação não e demasiadamente
negra, ja que havera a shlichyut chalutziana, uma inauguração
do chadar haochel da Haçhshara, IKA, etc... y

O que porem e imprescindivel, é que de forma al-
guma falhem as quotas dos snifim, e nisto Pórto Alegre, tem u-
ma parte toda especial, 2

O, Snif deve pagar de quotas, a importância de...
$ 27.000,00- ate Julho. , 4

Peço a voce que tome todas providencias necessã-
riasg para que isto funcione. Aproveite as relações com o Bar-
tido, as Pioneiras, o teu prestigid no Ishuv, e entre outras
coisas, transforme isto em cifroesí Y ),

Espero,receber de tí, e do Snif, urgentemente u-
ma carta relatando toda a situação financeira atual, como pre-
tendem pagar a quota, o mass-chaver, etc... porque sinão ire-
mos cair outra vez em tremendas dificuldades economicas.

Receba um forte abraco, alei V8agkskbem!

  


