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5% São Paulo, 1º de Março de 1958
Caro Etrog, ERR CE , pi ia

כ Tive o prazer de receber suas noticias por intermédio do André, que chegou fazem +
alguns dias, e que logo me procurou. Estou bastante satisfoito do que soube a seu respeito o
de sua familia, e tenho certeza que tudo continuará bem, graças e Deus, eposar do muito ser- 1
vigo e das ineviteveis tzorot.

e

Ê O. André também mo informou a respeito do Kibutz; cujo desenvolvimento parece 687 |
tisfatorio, mesmo se são numerosas as dificuldades com que os Chnverim de Bror Chail têm que /
lutar: Tudo isso émotivo de satisfação, que serye a contra-balançar a decepção - que sincere-|

:; mentelemento — determinada pela faltade correspondência já muitas vezes destacada, mas nun- >
casoriamente considerada, e que ocasiona consequéncias que telvez em Bror Chail nãoimpres= ¡|
.sionam,.mas que na roalidado náo súo nada agradaveis pera nosso Comité e ainda menospara os “|
maloros Interessedos, isto é os membros do proprio Kibutz! Ató parece que oComité tenha un
“fimparasi proprios.»

; É “ Deume “o André elgumas interessêntos noticias a respeito dos projetos para 0067
lngr aproveitamento 008 26008808 do meshek, mas não ha dúvida que se trata ainda de idéias
muitissimo crues sobre as quais 08 Chaverim terão tempo e modo de voltar. Esta claro que to-

“do desenvolvimento nos será oportunamente ilustrado, com outras o maiores informações»

e “Enquento isso, sorabem que Você mo ajudo «a esclarecer alguns elementos das “O é
1888 relações. Trata-se do seguintes y ל

9 1. Gostaria conheceria situação de minha Conta: junto. ao Agrobank: este nunca me escreveu.
Parece-me, pelem noticias do André, que. fade. foi foito a respeito. da operação estabelecida /
Com סצמהש4082068687%8טע1] 06 1957, de meneira que todo o dinheiro depositado estaria -&'
meu completo dispor- 4 Ee | 0

2. Se todo o dinheiro depositado no: Agrobankeste livre, a conta deveria apresentar um É
s pequeno acrédito de juros, circunstância que-lhe pugiro de verificar. רי

+ 3» À mencionada operação não tendo sido efetuada, não se justifica que a quentia deposi-
«tada continue vinculada paragerentia dos débitos bancarios do Kibutz; observe que o acordo
estabelecia a oxtenção automatica do vínculo também sobre as quantias que eventualmente fo=
rem creditadas em época posterior. À Ea

4. O André me pediu.que o saldo de minha conta seja posto2 disposição do chaver Adolpho A
»N. Cheinfeld, que, quando de sua alia, deveria ter feito a necessaria declaração às Autori= gas
dades competentes. Aguerdo sua confirmação e respeito. ;

3

0 5. Deyarie ser proxime a saida de outros olim que têm-um certo capital, como pore
<< e ספעה 07626818 0 a Elisa Susskind. 0% E . :

; Acho desnecessário lembrar -quêo programa atual de nosso Comitê é o de colabórer
“. para o financiamento da nova edificaçãodo chadarhaochel e mitbach. Pertanto as noticiasque: .
dizem ע08ק61%0 a está benfeitoria nos interessam bastante. Rogo-1he, pois, procurar ler, ou |oMer novemente o que diziamos no assuntocom nossa Carta de 5 de Jan? p.p. observando que des-.
“»tinar nossos fundos para outrds fins poderia nos porem situações embaraçosas. SR A

Repetindo ponderações evidenciadas no passado, desteco-lhe e peço-lhe destacar à
Vaskirut qué a falta de noticias a respéito dos empreendimentos: do Kibutz e da utilização dos
fundos do Vead 6 de obvio prejuizo para toda nossa atividade. Penso até que essa liaskirut não
tenha reléóvado a importância das relações com nosso Comité, o qual - repito - tem a sua razão
de 86עמס 80010 80 Kibut»z. Se este, por fatos não imputaveis ao Vaad, vem a faltar, não mais
teremos justificativas para nossa atuação; e não ppdemos nos. dar por-satisfeitos com algumas
informações que nos chegam por vias indiretas. Poderemos: contar que nosso apelo sera finalmen-
te atendido?

Por último peço-lhe mandar confirmação de.-Maskirut em relação ao aparelho grava-
dor e as fites que o acompanharem, bem como sos donstivos recentemente enviados. Devemos ums,
justa satisfação sos nossos valiosos colaboradores ! 1

Um grende abraço. Adalberto Gorinaldi
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