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Queridos Chaverim,
Contribuição Budiansicy A

Recebi hoje a copia da carta de 17 de abril pe. ps, dirigida a Fa-

milia Budiansky do Rio de Janeiro. Anoto com viva satisfação 4 apreciavel

contribuição oferecida por esses Senhores, provados amigos do Kibutz, em-

bora nao possa deixer de sublinhar a ressalva feita no ato da doação; 187

to e de dedicar o donativo para a construção de uma enfermaria: sugestao

gem dúvida otima, mas todavia com orientação diferente da estabelecida pe-

lo Kibutz, que por obvias razões tem uma linha de prioridade na programa-=

ção de suas construções; e se não estou enganado, à enfermaria, mesmo se

reconhecida util'e interessante, não estaria agora no primeiro plano.

Atividêdes do Kibuta
Qutrossim anotei com prazer A indicações das atividades do momento

no Kibutz, cujó exito espero seja plenamente satisfatorio. Faço votos que

as chuvas desta vez ajudem os esforços dos Chaverimi

Projetor cinematográfico

Em 15 de abril p. pe recebi o telegrama, com que à Maskirut - em

resposta a carta anteror de 17 de margo - comunica ter escolhido o proje-

tor de 16 mm, em lugar do de 35 mm sobre o qual anteriormente tinha-se fi-

xada a atenção, Simultaneamente no telegrama anuncia-se o despacho de car= E:

ta mais explicativa, carta que vice-versa não chegou ate hoje. , » 1

Todavia, logo tratei de me por em contato com o Sr, Jose Kossler,

mas sem resultado, pois ele jax tinha viajado, e no escritório dele não pu=

deram (ou não quizeram) dar'o endereço, para uma carta alcança-lo na Euro-

pa. Nesta situação, deixei que as coisas se arrumassem sozinhas - e quero

crer no sentido melhor - ja que o mencionado Sr. Kessler antes da saida

sabia da divergencia entre as duas bitolas e da provavel sensivel diferen-

ça de preço. É ate possivel que a chegada desta carta; o Sr, Kessler ja es-

teja em Israél, pois parece que o programa dele fosse de chegar na primeira

quinzena de maio. Em todo caso, permito-me recomendar sua especial atençao

a respeito dele.

Centro Cívico Osvaldo Aranha
2

Apesar do relatorio do Chaver Efraim Bariach, que menciona o mes de

abril como o do inicio da angariação no Rio, desconheço qualquer passo posi-

tivo; no assunto falei em 9 do corr. (a ultima quinta feira) com o Embaixa-

dor Dr. Arieh Bshgl, o qual nao me assinalou inicio nenhum, ao passo que ma=

nifestou seu escasso otimismo sobre o compromisso que teria assumido o Sr.

Israel Klabin. El8 ate achou bastante duvidoso o inicio neste periodo, di-

ficil para o Pais e que coincide com outras atividades importantes. Eu não,

sei qual o apoio que se pode esperar da Embaixada do Brasil em Tel Aviv, ja של

que a politica oficial do Pais e absolutamente contraria a toda despesa nao

consid rada urgente, e tanto mais se feita em moeda forte: álem disso, não

mais é Embaixador o Dr. Barreto Leite que acompanhoy o então Ministro do Ex-

terior. Aguardo, pois, com. o maior interesse, as indicações que o Kibutz me

der.

Observo que ainda não houve comunicações sobre o caso em apreço, 00-

ja solução sera mais dificil quanto mais tempo passar, sem qualquer pagamen-

to.

A todos es Chaverim meus cordial shalon.
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Adalberto Corinaldi 


