
> Cumpre-ne responder ao mui amável oficio de 21 de Agosto p.p., que encon-|
trei na ocasião da minha volta ao Brasil. A visita que minha esposa e eu fize-.
mos ao Kibutz, independente do contato que tivemos com nossos filhos e netos, |
deixou-nos uma lembrança extremamente querida. O desenvolvimento e o progresso | A
do Kibutz nos deram uma impressão notavel, especialmente se comparada com as.
das visitas anteriores; e as atenções de que fomos objeto foram absolutamente 1
Superiores aos nossos escassos merecimentos e tambem à contribuição que o Vaad
Leman Bror Chail deu para a consolidação e a melhora das condigoes de vida no
Kibuiz. Estamos bastante satisfeitos com a amizade que nos foi demonstrada, e |.
que contamos poder fazer apreciar outrossim a todos os Colegas do Vasd, tao lo- ol
go seja realizavel uma reunião, que até agora por motivos vários nao podemos .
efetuar; possivelmente isso se dara quando da chegada do chaver Aarão Thalen-
berg.

Visita ao Kibutz. Brevemente a Senhora Eisner, mão de um dos chaverim
(Pedro Ieke), lhes visitara, entregando-lhes na ocasiao & quantia correspon-
dente a US$ 410,00 (quatrocentos e dez dolares), resultado de atividades do o
Grupo de Senhoras. É

Dyvora Sússkind. Conforme as conversas trocadas com o chaver Zvi Szazan,
procurei novamente o pai da mencionada menina, sr. Elias Stisskind, afim de
lhe solicitar um reajusta da contribuição que ele, desde muito tempo, vinha
pagandoem vista do mantimento completo (alimentação, vestuario, educação e
instrução, saude, etc.) da filha, contribuição essa que ele deixou de cor-
responder ja fazem diversos meses (desde Janeiro de 1961). Pelas ponderações
que desenvolvi e que me parecem justifiquem plenamente o pedido, em virtude
do elevado algarismo que dequalquer forma devera aparecer, o sr. Elias Sús-
skind reservou-se escrever a outrafilha que tambem esta no Kibutz, a chave-
ra Elisa Simbalista, solicitando nao sei quais esclarecimentos. 00180,680
oportuno que essa Maskirut esteja prevenida a respeito; e aguardo suas indi-
cações antes de procurar novamente o pag de menina.

Com a convicção de que o bem estar físico dos chaverim se associe sem-
pre mais com a perfeita e mais Íntima adaptação de todos eles a vida do Ki-

butz, reitero para todos os melhores votos de Ano feliz e proveitoso, de
saude e de paz! !

Subscrevo-me com o mais cordial shalom.
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