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Queridos Chaverim, A

Ano Novo - Mesmo se com algum atrazo, expresso cordialmente os votos

mais calorosos e sinceros para que o Ano 5722 agora iniciado assinale para to-

dos os Chaverim um periodo de saude, bem estar e prosperidade. Shalom para to-

dos, próximos e longinquos! Retribuo e agradeço, na ocasião, os votos que mi-

nha esposa e eu recebemos com O cartão dessa Maskirut.

Correspondência entre Vaad e Kibutz - Em repetidas oportunidades foi

destacado, por parte dos Chaverim responsaveis pelo Kibutz, que & atividade do

Vaad parece interessante e que suas tarefas devem continuar, “apesar das difi-

culdades exástentes e da pequena recompensa materia*" como literalmente esta

escrito na sas carta de 18 de abril p. P» dessa Maskirut. Permito-me observar

que a mesma carta de 18.4.61 6 8 única recebida desde janeiro de 1961, pois a

e 17 de maio so foi enviada com o fim de apresentar o chaver Avissar Ben Zvi.

Nada antes, nada depois. E

Este prolongado gilêncio não se justifica somente com o tempo escas-

go e as numerosas ocupações dos Chaverim que cuidam da administração: tenho o ש

receio que tambem influam os "apertos" financeiros, que nunca estando resolvi-

acabam para absorver, possivelmente, un excesso de energias que, vice-ver-

poderiam ser encaminhadas para setores de verdadeira produtividade.

Com estas ponderações não tenho como estimular ag escassas energias

do | a cuja frente estoudesde seus inicios: talvez seria oportuna nova di-

rigencia? Á ação deste Comitê é atualmente bem reduzida: a absoluta falta de

noticias a difundir; as informações derrotistas que de vez em quando circulam

sem a possibilidade de desmentí-las; o sem número de outras iniciativas na Co-

letividade tendentes a angariar colaboradores e fundos para os fins mais di-

versos,e que por motivos obvios de um certo modo abafam as que não tem a re-

percussão nas vastas mamadas do Ishuv; O resfriamento dos ideais gionistas, e

mais especialmente os da juventude chalutziana; o enorme desequilíbrio entre

o cruzeiro e o dolar; e muitos outros fatores são todos elementos que enfra-

quecem as nossas poucas forças.
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No isolamento completo em que O Vaad se encontra em relação ao Ki-

butz, 08 Chaverim mesmos podem fazer O balanço, e concluir para a .... nossa

falencia!

Com particular referência à minha carta de 30 de julho último, que

ficou sem resposta até o momento, assinalo, todavia, que estou atplutamente

interessadp em receber suas noticias pelo menos a respeito de alguns itens,

isto e:
Pagamentos - Desejo receber a solicitada confirmação dos pagamentos

efetuados, afim de dar plena regularidade as contas do Vaad.

Dvora Susskind - Para O eventual acerto com o Sr. Elias Susskind,

é preciso que essa skirut noticie qual a efetiva situação desde o 1º de ja-

neiro de 1961.

Produtos contra a ufebre aftosa - Gostaria de dar satisfação a quem

gentilmente forneceu O material informativo, de carater veterinario, para O

combate a febre aftosa. Por enquanto, nem soube se as publicações enviadas

chegaram em seu poder.

Ghaver Avissar Ben Zvi - Após o primeiro contato, que se verificou

em 22 de julho p. Pe, nada mais soube deste sheliach, que parece ter logo dei-

xado o Brasil. Soube agora que O Chaver Dov Einisman encarregar-se-a da pro-

paganda relativa a "Incoba" - esta é na verdade a sociedade para a qual se in-

4026888, 6 não a "Koor" - mas, repito-lhos, mesmo desejando o melhor exito,

não vejo como melhorarao 8888 financeiras do Kibutz.

Aguardo para breve suas noticias, que espero satisfatórias sob to-

dos os aspectos. Peço-lhes refletir sobre a impossibilidade de continamrem

as recíprocas relações na base atual.

Regaban minha cordial saudação. Adalberto/Gorinsldi

cc Pintra da cutis. nalE 


