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São Paulo

Prezado dre Corinaldi

J& hã tempo que não vos escrevemos, mas os acontecimentos que se: derenrolars

nestas ultimas semanas nos impediram de manter o contato regular.

Logo após a ação militar, editamos em lingua portuguesa, um folheto sobre to=
os os acontecimentos e em especial como eles se refletiram em nosso kibutze

Remetemos os estenceis ao movimento e nediiros em especial que tambem os envias
sem ao comitê, speramos que já esteja em vosso poder»

“Após ainterrupção de quase duas semenas na maioria dos trabalhos, voltamos
com redobrados peforços ao compo, para por em diasos trabalhos atrazados. É

claro que com esta interrupção sofremos prezuisos; mas o sentimento de estara
mos livres das fronteiras com todos os perrigos que isto acarretavas; compen-

“sap todos os prezuisose Tivemos novembnte de trabalhar de sol a sól, mas era
impossivel deixar os frutos no campos

Neste interim recebemos sua prezada carta de 28/10/56 e queremos voltar a al=
guns pontos levantados nesta carta.

Chadar Haochel e:Mitbach — Lamentamos muito anda nao temos ainda nada de
novo a comuntcare- Nosso companheiro Vitório cue está encarregado do contat

com os engenheiros e instâncias tôêcnicas da Agência Judaica em tudo que se

refere à construções poderia informar vos das grandes dificuldades que enco: Mo

mos em todos estes setores. Gom a nova situação politica criadas com a mobil
zação de parte da população civil e com o esforço financeiro que isto: acerre-

ta a todofg pais todas estas questoes ficaram momentaneamente de lado. Espe-
ramos aúe com a normalização da vida em geral, que alias já se iniciou, tam-

bem isso se adimnte, Por enquanto ampliamos o atual refeitorio e tambem nao po
demos terminar esta ampliação pelos motivos acima citados. -

Atividades Industriais - Então se adiantando os estudos para a planificação de
uma industria em nosso kibutzs O chaver Dov Tzemir que 8 o encarregado disto,
entrou em contato com todas as instências que atuam neste setor no pais, e em

conjunto com o chaver Erwin Semel estão elaborando propostas praticas, "proje-
tos" para uma industrias Apesar distoBainda ummaguestíóade dois meses pelo

menos, 0 aprontarem uma proposta concreta, em todos os detalhes, com a aprovam

gño das instancias cómpetentese Logo que algo de novo houver a comunicar, o

enviaremos ao comitês

Transfôrencia de dinheiro - O comblo normal é oficialmente 1,80 Li(mais exa-
to 1,79) Mas para instituições, agênciad judaica eto, hã outros cambios mais

baixas. De acordo 


