
S.Paulo, 1º de setembro de 1959

A

Iechanan Dar
Mazkirut Olamit

Tel-Aviv
 

Chaverim, shalem

Apssar de que já enviamos uma caria sôbre o assunto, o fazemos
novamente de modo mais completo após o recebimento de vossa carta datada
de 13/8/59, rer,1622/560, com maiores especificaddes; recehémo=la há peuco

SD e passamos a responder:

NOME MACHZOM CIDADE El QUE TRABALHA

Levy Gurvitz iud chet; SePaule
Leon Salzstein a. "ה"א

Bernardo Zelizer had 9
kaf 2תה96363"

Aron Kremer Pe Curitiba
Hair Elazari >> Rio de Janeiro
Iseae Xamilski q ta $

Bernarde Pitermen % Recife
No$ Milstoin Kaf veit Salvador
Benjamin Ostreviccki 0 SePaulo
Jacques Corch de; w

ámaldo Deutscher 4 Rio de Janeiro
Liseto Soibelaan 7 Curitina
Bermordo Liberman 4 Pêrts Alegre

Não jncluimes aqui os madrichim que atualmente estão no lachen
$ e que para é »róximo ano ser2o acrescentados á lista acima.

Guento à próximas alioi de madrichim que constam nessa lista,
impossível determinar agera, A peguishá de chalutziut a realizar-se en
novembro, determinará datas de alguns desses madrichim,

Como já deve sex do conhecimento dos chaverim, estamos recebendo
atualmente a quantia de (13.000,00 mensais por madrich, para um total de
10)892( madrichim, quantia absolutamonto insuficionte, sob vários pontos
de vista: a) A quantia por capita - de acerde cem a atual nivel de preços:

a queta minima diária estabelecida para
cada chaver $ de 013160,00,0 que perfaz
mensalmente ()4,4000,00 +

b) O número de madrichia polos quais rocobemos -— temos atualmente
om irabalho 14 madricnim o rocebomes por
dez apenas; e ainda mais, além dos ma-
drichei machon contamos com86
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- 2 -

cheverim megutassir, istg € , chaverim centrais que trabaltom em qutras
cidadoz, e Sujos nemes nae cónstam na lista anteriormente mencionada.

Acxsscentames ainda que a quantia de (64.800,00 mensais por capita

atenda apenas às necossidades de manutenção mínimas não incluíndo gastos

de tarbut o tão pouco gastos com aluguéis de morsdias para esses meguiassimo

Apesar às que vossa carta fala apenas de madrichei machon acrescen=

tamos abaixo o desdobramento do paróégrato “Koron Lomeguiassiz" constante

66 080000 ds orçamento pera 1960 que enviamos recontamento à vocêzzpeis cremos

que tal desdobramento goss> ser do utilidads vara melhor esclarecimentos

 
6 wedrichim e meguiagsim; rerutonção a תת 0

9 p/dias (54.300,00 9/m89830%57.600,00 »/anoX 16,4 008400440921.600,00

2) Keron Letarbut (à vase de Cr$2,400,00 = E ;
p/2n9)438.400,00

Alugutis v/3 meguiassim à base ו 0
20y/ménAY7 72.000,00

: 1 em S.Psulo (2/4 chaverim)
Alugotis(G88,000,00X12), .0:896.000,000 trens

טס ddAODO %י+4+ ads vs 0081314000, 00

MOPAT, derIR1033000400

É lógico que o mosmoparágrafo consta na lista de entradas , no esbêço

acima citado, onde não há maiores especificações a fazer,

Esperando ter sido claros na resposta, recebam nosso  chulutuiane

Mei VYeagshem

 


