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Em aditamento à nossa uttima do 13.60 00עע., que aquí confirmamos), Tra”.
tamos hoje dos demais" assuntos>
Chaver Baumol (MOSHKA) - Comb sem duvida é. de seu conhecimento, chegou m São
Faulo.perrBnecendo muito pouco tempo: Não: teve contato com nosso Comité, a não
ser um encontro porno abaixo assinado; na base das informações em nosso poder,
atualrentoa ele +bona odos das machanot do 10006 Hanoar Hachalutzi-,. e provayelmente: voltara em São |Peulo 0 0 de marco 0.1.
Todavia: o problema esonomico  בAa estada - Chaver já Toi ligeiramente
discutido conforme nos relatou/o
008009 20908, e sort dofinitivamento resolvido
em próscima deasiBo, também cana a eventual” compartici 6 de outra on”

tidade. Adiantamos porém que garantiremos os gastos necessarios a permanéncia
80888 860 Sheliach, pelo prazo aproximado de seis mesos.
Do ponto de vista moral, procuraremos ajudar o Chaver Voshka om tudo.o que esti”

ver do nosso alcance; embora pensamos nas muitas dificuldades que 6le encontrara quasi certamente.

Autoridados é apoio Bo--Comitê--'"O nova Secretario da Lezação de Tsrasl no Brasil,
nan Aynon,: esteye un día em Sao Paulo, na semena retrazada, entrando em

relação com o abaixo assinado. Informou ter visitado recentemente.o Kibutz Bror
il, relatando ter recebido uma favoravol impressão pelo sou desenvolvimentos

ntou que na ocasião. o General Shaltiel, Ministro de Israel _no Rio de Janeiro,

por motivo de doença; não: fosse presente: soubemos pór outres fontes que a visir
ta do Vinistro-se deu om fins de dezembro p.p. Achamos uteis as noticias relativas 20 contato do Kibutz: com as Autoridades,

embora não nos possa parecer objeto

de dúvidas “o apóio das Autoridades isrdelianas-no desenvolvimento de nossa ação.

Finistro de Israel na Rumania +-Motamos Cow interesse que o Hinisitro-Sr. Zoey
Argmen se entendou como General Shaltiel a respeito do apoio ad 088607
vez geria prático saber e quem o Ministro Argman so dirigiu ou pretende-se diriafim de recolher: sem demora os frutos que a intervenção dé personalidades
a plano pode nos trazer. Fodimo-lhes, pois, se possivel; nomes e ende
las

pessoas 08 que. sei trata,
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mantidos ao par de como a publicação sor
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Seria fayor que: nos enviassem um exomplar diretamente; já «que
“09 números supra
chegaram ás nossas mãos por cortozia.
.

Com. nosso cordial Shalom.
de Bror Ghail"
Fresidento

