
“São Paulo (Caixa post. 3744), & de Jang de 1956

Sr. Doy Cymring א EPA
Bror Chail

Caro Bernardo, 2
five; o prazer de algumes notícias suas o de sua 1801718 060018 de volta de mi-nha espessa; e hoje tivo à visita de seu pai, sr: Chelh, que repetiu as -infermaçõessatisfetorias que lhe dizem respeito.

Sou מד me indicou couo possivel somonto pera a segunda metade do ane a proje=
tada sun viagem. de shlichut- economica em relação ao Sibutz-Bror Chail; 68 mósme assim
com algumas reservas. Então = parece-me - não poderemos contar em future: proximo nem
maior claroza nem maior olasticidado nn relações entro 0 Kibutz,.o Comitê: do: “ami-
gos" o os eventuais capitelistas. Peásoalmente osteu desconfiado que as cóusas con
tinuarão andando (isto 6 ficando mais pu ménos paradas!) comp até agora. Em boa con
ctência, é preciso que entendam a dificuldade o o mal estar que as 00088 informa"ções ocasionam!

Seu pai me relatou da sugestão do fazer que o Comite de "Wmigos"-se encarregue
da transferência dos récursos de que ele 818066afim de que tais rocursos entrem
oficialmente para o Kibutz sob forma de máquinas: ou apetrechos ou instalações. Sica
ria depois 890 Kibutz entrar om: entendimentos particulares con o sr. Chaih para lhe
recennecer a propriedade do que The for devido. Do

25568 06 providenciar de conformidado com o que sugere seu pai, eu gostaria que6 Kitutz confirmasse exprossamente seu acordo, pois não gostaria sé criassem fatos
Consumedos que porventura não tivessem a plena concordância de tedos os interessa=
dos. Alemdisso, se houver o acordo de carater geral, sera ovortuno descer aos por-menores; isto é aclo necessario que.o Eibuta indique a quem deveriá ser feita a e-ventual remessa,» saber so per intermédiobancário a favor do proprio Kibutz; ou deoutra entidade, ou só. seria melhor desde ja estabelecer a aquisição-do Keren Haies-sed (ou de outros?) das maduinarias que ferem escolhidas.

Enguento peco-lhe' responder, particular: ou oficialmente, a estas perguntas,
junté-lhe' umacarta que envio ao Kibutz na minha qualidade de representante de Gomi-te de; "Amisos". Como laskir,: permito-mo chamar toda sua atenção a respeito.

Um bbraço nº Elena, Naftali e minnado e múites lombranças nos Chaverim que 9ainda me. conhecem. Pera todos o melhor shalem; 8 para Você um abraço apertado.

tuo6כ9 ena , Adalberto %ו00

 


