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Pôל ânico - Descenhecemos ainda se, afiñal, chogou'a bom tas ocl1.

“aa e7שי"tiva s ssa importeção. Somentesabemos que o "ixghange Finanz A.G.”, banca de
em 2/0 tinka providenciado 'a transferoncia solicitada. Roghme-lhes nos Indicar, pias Rio
possivel, se tudo foi resolvido; ouso ha ainda dificuldades, é nosso caso quais. Achamos.
desnecessario destacar que tambom para vs nossos fins é de grands interesso sabor que a. |
importação se concluiu com satisfação. ,22 Dor a nto-de Adoção do K.H. 7 escreyomós que estemos funcionando "em colaboração |Com o Departamento de Atloçno”, mas que não nos é claro o sontido da "transformação oficial
de nosso Comitê. O que nos parece fundamental é evitar que eh nosso trabalho 80 posta ver,
rificar » intromissão de entidades ou de pessoas extranhas ads nossos propósitos, e que
acabariam nos criando dificuldades. Outrossim nos parece que ¡o Keren Halessod deye estar
outrotanto interessado no bem estar de qualquer kibutz, não podendo demonstrar umaespecis
de preferencia para o de Brer Chails PT )
Fu 6 ” Para es fuburos fornecimentos de uinaria, om vírtudo dos 7
cílhos encontrados até aqui, pretendemos que. sojem aproveitados os tramitos do Keren. Ha-
168800, 0889 torna-se indispensaveique os Amigos digam expressamente quel a maqdâne que mais
lhes interessa e qual o preço om dolares que deveriamos Cobrit.

&>Caminhonete - Como ja dvidenciemos na carta de 12/11 6 0000 0 supra, é precise saber que
₪ importancia que devemos por a disposição, iste é a quentie que, em favor do Kibutr, devo-
mos fazer chegar ao Bank Loumi ou a outra sntidade ou ao poprio Keren Haiessod,

dados financeiras - Nada temos contra a ideta do associação propriamente dita
10152.0 às eventuais capitalistas, las é precise que 1850 seja objoto, não de exa=me superficial, mas de manifestação bém clara do Kibutz, Julgamos que a recente estada noKibutz dos Chaverim Ervin Sermel e Joño Drucker lhos permitiu conhecer as razões de nossasduvidas e a Impossibilidade de, de nossa parte, assumir qualquer compromisso cem os que 13-asram promessas (enqumto 8 selúção demorar; o entusiasmo voe $e resfriando...). Se o Kibutzesta pronto a aceitar algura forma de sociedado, nos informe a respeito, indicando, entre' amais, as gerantias que pode oferecer: É preciso que se saia do genérico para indicar expres=0 samente as obrigações recíprocas. Talveg o Kibutz poderia estudar tambem uma forme de apréstimo, e tambem nosss caso é-preciso dar informes completos. os65 Visite de Di, 1 erita Corinaldi = Agradecondo ab atenções dom que D. Vargherita foi dis-Bs tinguida durante o mês de sua permanoncia em Bror Chail; anotamos com sincera setistaçãoo Cdque as impressões dela om relação no £ibutz, em geral; são favoraveis. Procuraremos apros,* 2voite-las de melhor forma, no interesse do nossas atividades. Ea7. Chayor Isaac Babsky - Lamentamos profundamente a graye perda do Chayor Taaec Babaky,. queversou seu sangue precioso em difesá de Termel. Juntamente 084 0 םמ11 Sño Paulo de TohudRánoar Hachalutzi realizamosa comemoração na 6088180 do 30% día do falocimento, com umapublica manifestação (nshkara) ofetuada no Templo Knessat Isrnol. Howvo quem sugoriu queom honra dessa nosso Fartir fosso ostebolscida alguma forme concreta de lembrança: zostasriamos conheçer suas ponderações a respeito,

Aguardamos con o maior interosgo as suas noticias, Subsgrevemo-nos
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