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Chai Im
Prezado Dr, Corinaldi:-

Temos a

2

impressão

que ainda passerá algum temp
até que cada um 06 5 resp
o
onderá cronológicamente e cart
a recebids,
Por enquanto noss
as cartas cruzam-se sôbre
o Atlántic

o
Queremos crêr que a corr
espondência regular
brev

ou o Mediterráneo,

zar-se-d o mais
e possível, afim de evitar repe
tições ou mal
entendidos evidentemente supé
rfluos,
A finalidade precípua

desta corta — sem desmer
as demeis perguntas por sí
ecer
justamente formulados em sua
corta de
25/1, e que nos chegou agor
a às
claras informações sôbre o Ched mãos - é de prestar precisas e
ar Haochel e Mitbach e o ass
da transferência do dinhei
unto
ros

De féto, há mêses atrás havi
a a intenção de ampliar
e cozinha, bem como apar
elha-los devidamente,
E na verdade, bastante foi feit
foi ecrescido um terraço cobe o neste sentido. Ele foi ampliado,
rto, o chão foi completament
e reformedo e forem repostos ladr
ilhos novos. Devido às chuv
as de fáto
uma des paredes deslocou-se
do lugar fa cinta de tijolos,
construida em 1949, evidencio
u=se
nosso chadar haochel

a

mal construide e sofreu
com as for- $
tes chuvas) mas nenhum peri
go para os chaverim edve
lo.
O dano foi
imediatamente reparado por
uma equipe de engenheiros
e opergrios
especiali

zedos, foram construidas nova
s cintas de concreto armado
e reforços especisis, Atu
almente está se realizando
nova pintura
de todo o chadar haochel, a
antiga instalação elétrica foi
completemente substituida,

É evidente que todas estos refo

rmas foram fináncia=
das por nós, sem qualquer
auxílio das instituições;
é claro também que estas reformas evid
encisram=se de suma premênci
a, pois o
chadar haochel construido
em 1949 o foi de forma pouc
o meticulosa,
Por

outro lado, não resta a
menor dúvida de que o
chedor haochel - mesmo no seu novo est
ado de amplia

=

Basto salientar o foto que 3 nosso atua! população

acrescer-se-8o mais dezenas de chaverim do movimento no Brasil
durante o corrente ano, (sem faler nas numerosas famílias jovens
e de pais de chaverim que já se encontrem a cominho ou que Ultimemssêus preparativos) para entender o quanto torna-se necessório
a construção de um chadr haochel

que atenda às exigências.

Em consonência com estas ponderações, houveram por
bem os chaverim responsáveis pela mazkirut em manter junto à

Sochnut no sentido de recebermos empréstimo destinedo especialmen-=
te à construção de novo chadar heochel. A Sochnut de fáto con=
cordou com nosso pedido e confirmou-nos a construção de um chadar
haochel cuja superfície será no máximo 88 30007. Chadar haochel
de tal tamanho - si bem que será construido de tijolos e não de

madeira — também não atenderá às nossas necessidades na época em
que tedricamente deverá estar pronto.
Portanto, nosso companhei-

ro Vittório Corinaldi iniciou por Estes dias os trabalhos de ple-

nificação de um chadar haochel cuja capacidade responderá As nossas futuras exigências por longo prazo. “Quanto ao financiamento

deste programado aumento - isto servirg certamente para essunto
de nosse próxima correspondência.

No orçamento da Sochnut não constam as mínimas instelações, restringindo-se êle apenas à construção em si. Já entramos
pois em entendimentos com firmas especializadas - e segundo me consta, certos projetos já lhes foram oportunamente remetidos - pára 8
encomendo dos instalações completas da cozinha e do chadar haochel. A
Acreditamos que as explicações acima expressos escla-

recem pormenorizadamente esta parte da questão.

Agora, no tocante à transferência do dinheiro, Acredi+amos que 8 50106800 קסחק%0+8 - NBlocked account" era 9 mois vidvel.
E de fáto as primeiras

informações que recebemos eram otimistas.

hos poucos, porém, com a busce de novas informações em outros estabelécimentos bancários, Impressionamo=nos que esta solução não-só
será demorado como também de resultados muito improváveis.

A con-

“súlto que fizemos Últimamente a um dos altos diretores do Bank Leumi
Leisroel convenceu-=nos finalmente de que nossas esperanças iniciais

de conseguir taxa de câmbio mais favorével erom por demis otimistas
e infundados.
Levando em conta a alta autoridade no Bank Keumi por
"nós consultada - e como o Snr. deve saber, é o referido banco ins=

|tituição que represento s posição oficial do Tesouro isroelense =

“crêmos que o "blocked account" deve ser afastado des considerações.

= 8
Desta forms crêmos que o mais razogvel à fazer será

remeter êste dinheiro da forma que expliceremos snexadamente.

Q dinheiro permanecendo congelado no Brasil, sem esperanças de conseguir toxe mais favorável não nos parece solução
prótica. Sugerimos, portento, que sem molores delongas ele seja
remetido pela: forma par nós propata - proposta que estudamos cuidadosamente e que foi apresentado para consulta a entendedores do

êssunto e aprovadas,

Uma vez em nosso poder o dinheiro, não só será deposi=
tado no banco - e servirá naturalmente de cobertura para novo credito ao mesmo tempo que traté juros - como também proverg às firmas
com quem entramos em contácto de que nosso pedido tem todas as
garantias financeiras necessérias.
Crêmos que nossas explicações no tocante ao assunto

tenham sido satisfetórias e que - em consonôncia com nossas ponde=
rações - não haverá qualquer protelação no trensferência do dinheiro.
Indústria:-.

Cortinas:-

Aguardamos com sumo interf8sse suas opiniões no tocante
8 carta especial que lhes remetemos,

Recebemos suas observações e comprometemo-nos de enviar
as medidas pedidas no mais breve prezo possível.

Roupes
pfcriençast
טבהPU

Concordamos plenamente
1 com sua opinião de que
"todos as manifestações em favor de nossas
atuações sejam devidamente evidenciadas",
As roupas foram recebidas em ótimo estado e desneces-

sério frizer que estão sendo utilizadas.

A confirmação terdou devido

à primeira razão que frizomos em nossa corta anterior, à rápida trans-

Aos nossos emigos nossas sinceras desculpasz

ferência do cargo.

GrupoSenhoras:=

Consultamos a companheira encarregada e rece-

bemos informação de que as medidas para os
cobertores de |8 devem ser |.20mxl,00m.

Concordamos plenamente com a orientoção do Comité ajuda substancial

e construtiva ao meshek como o tórno mecánico ou

o tender e agora as instalações referidos - momostambém respeitando
sua opinião que não é vidvel uma manifesta repulsa desta manifesta
boa vontade. O importante é ficar absolutamente claro que o sentido filantrópico de qualquer ajuda não deve achar guarida nos corações de nossos estimados e desinteressados emigos. Ajuda construtora=

sim, filontrópica - nunca.

-- Dentro de breves dias seguirá carta de agradecimento

enderaçeda à certo número de senhoras.
-

No meshek:-

Esto época do ano é evidentemente propícia para uma

redobrada atividade nos terrenos que normalmente sofrem

um pouco dadas às exigências de labuta agrícola.

Assim é que no dia 5 dêste mês 25 chaverim viajaram para

Jerusslém (onde certamente virem o neve pela primeira vez em suas

vidas), para um curso de ivrit de | mês, organizado pelo Departamento da Juventude e Hechalutz de Agência Judaica,
E um curso intenso)

não só de estudo da língua, como tembém Isroelografia, doenças, cen=
ções, literatura, passeios e visitos, etc.

Este louvável empreendimento da Sochnut - que realizou
já dezenas de cursos semelhantes - é sem dúvida uma dos mais ecerta-

des e frutíferas

iniciativos que Este Departamento tomou a sT.

No próximo mês sairão mais |5 chaverim - quasi todos do Último gar in=

para idéntico curso.
Em casa aulas de ivrit são dadas regularmente
em 3 cursos, às noites e também 2 vezes por semana de dia,

Despedimo-nos com a promessa de breve corta e pedimos
transmitir o todos os amigos nossas sinceras soudações,

Mazkir

