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Prezados chaverim-

Queremos levar ao vosso conhecimento vários assuntos
=

1- Visitasi Encontra-se entre nós o chaver J. B. 17716867 , “Conversamos bastante com ele e tentamos esclarecer todos os prosblemas cue nos apresentou bem como receber informes diretos do trabalho do:Comitê e do pensamento dos chaverim gubre váriosproblemas comuns. Toi uncontacto bastante frutígero e ficamos muito setisfeitos com a possibilid:
de de um contacto pessoal com um chaver ativo do Comitê.  Leva=mo-lo a eo.nhecer todo o meshek, as casas des crianças, as construções novas e teve +contacto com inúmeros chaverim, Estamos certos que cuando de sua volta po
derá lhes trazer uma ideia clara do que acui temos e somos.

Também nos visitaram os chaverim Mex Zi-merman e Gregório Banvol, do comitê de Amigos de Porto Alegre e o Sr. Beranardo Tuder de São Paulo, A Sra, Steroste esteve entre nos elgumas horasmas ainda volterá para cd. Mais adiante tocaremos novamente em seu nome
Com todos estes chaverim, à exceção daSra. Starosta, realizamos uma reunião onde se apresentou alguns problemado meshek bem como um relatório rápido dos ramos de produção, Os chavese interessaram, formularam perguntas, e se dispuzeram a um trabalho ativo.nos Comitês de Amigos. ה

2- Ghader Heochele o taksiv da 800ממוגל pars esta oconstrução foi agora deseongeladoereiniciou=se já a construção. A armasção de ferro está sendo feita, devendo ser trazádds pronta para ed, E
Todas as contas do Ghadsr Haoechelforam submetidas à apreciação do Sr. Friesel, bem como os problemas com ₪soma que nos falta. Estamos tentando conseguiresta cuentia — £1 60,000, piatravés de eréditos, para avitar nova intermupção na construção,

Neste sentido, sueremos pedir-lhecue intercedam junto ao Comitê do Rio. Informou-nos o Sr, Friesel de oueo Sr. Simão Rzezinski, secretério decuele comitê, lhe disso Possuirem ....US$ 1.500,00 (mil e quinhentos dólares) mas que não sabiem como transferir |esta some para cá. Nós já lhes escrevemoz que entrassem em contacto com 6Dr. Gorinaldi que está no par das várias formas para estas transferêncies,
- Situação financeira- em sua carta de 22p.p. há um pedido0À dívida de 1 Bogas

de nossa carta de 17 de fevereiro constitue a dívida básica con a Soe nu 



pelo grupo anterior cue esteve em Bror Chail, antes da entrada ותללאומה|
dos brisileiros no meshek. Sobre esta dívida, pagamos juros sobre 08. ju
ros. À“dívida de£I 501.300, de nogsa esrta de 31 de dezembro, são dívi
das de movimentação «ue aparecem na data em vue foitirada esta contabi=
lidade. A importíncia de £I 250.000, está fora dessa soma, já cue é uma
dívida básica e nao de movimentação,

7 4- Pessachys realizamos com muito sucesso & nossa messibá |
de Pessach, contando entre nós, pera o seider, visitantes e o nosso seria
ue atualmente se encontra na Nachal (Hadrorim).

5- Novz3 Construções: Está já em pleno funcionanmento o He
. chon Chalivá e o novo refet, o cue veio elevar db stente o nível e o ren
mento de nosso estábulo, Está em construção um novo galinheiro e a nossa,
incubadeira de pintos foi aumentada para receber até 8.000 pintos. Es
em construção um nova cousa de crianças, 3 casas (12 residências) para 0
lim chadeshim, 4 cosas (16 residências) para vatikim, 1e sa para a
A construção de Policlínica breve serd umo realidade. O profeto já
pronto, tendo sido feito pelo nosso cheyer, arquiteto Vitório Corinaldi,
os trabalhos de cálculos estão em andemento ea construção proprismente
áite começará so de la 1 e meio mês, Está construção será feita com.
dinheiros do Misraã Habriut e da Kupet Cholims,

6- Sr: Starostas+conforme sugestão vossa econvers
Sra. sobre a aveTé uma some em homenegem à memória de seu £ à
poso. A Sra, Starosta, ue esteve apenas clgumes hor:us entre מ concor
dou em oferecer, porém não ficou determinado a importíneia, que deverí
nos inform-r cusndo de sus próxims visita entre nós, Oportunamento lhes
escreveremos novamente,

7= Shliehutt parte amanhã per= o Brssil, pora uma shli-
chut de 2 anos nomovimento o chaver Samuel Kerebtenevaky.. É um dos cha
verim v-tikim do kibutz, tendo” ocupado todos estes unos terefos centrais -
no meshek, Cremos gue poderá desenvolver um bom trobalho e estur ao lad:
do Comité no ue for necessário, O chaver viaja acompanhado de sua espo-
ga Galia (neé Elinger) e seus dois filhos,

Por hoje é só. Aguardamos notícias dos ehaverin, Aceitem .
nosso ccrdial

Shoitdm 


