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Queridos Chaverim,

Confirmando os dizeres da carta de 16 do corrente, é-nos grato infor-
mar-lhes a respeito de alguns outros assuntos que não foram contemplados com
a carta supra do dr. Corinaldi.

Chaver Samuel Cariv - Tivemos grande prazer em renovar o contato pes-
8081 com o chaver Cariv, que por sua vez ja lhes terá informado de ter-se co-
municado em diversas oportunidades com o Vaad e com seis componentes. Estamoscertos que as otimas relações continuarão também no futuro.

Chaverim Max e Raquel Kianowsky - Anotamos os dizeres de sua carta de
7 de junho p.p., que expressam claramente que o Casal Kianowsky esta de licen=
ça, para uma visita, Por dever de objetividade, permitimo-nos informar que cir=
culou algum boato nao favoravel a volta ao Kibutz, boato que devemos pensar i-
nexato; todavia destacamos que os chaverim, segundo o que nos consta, estive-as
ram em Sao Paulo, mas não se comunicaram conosco.

Sr. José B. Friesel - Voltou com impressões bem positivas de sua es-
tada no Kibutz, e temos certeza quea valiosa colaboração deste nosso chaver
continuara com a apreciavel dedicação que sempre a distinguiu.

Sr. Gregorio Baumvol - Salientamos que também este chaver ficou pro-
fundamente impressionado com os conhecimentos adquiridos no seu contato com o
Kibutz. Esperamos, pois, que em breve seja uma realidade a atividade do Comi-
te em Porto Alegre, pois ja será penhor de successo a presença de pessoa que
por noticia propria aprecia a vida dos chaverim, querendo contribuir para o
bem estar deles. O sr. Baumyol, como escrito na carta anterior, entregou o do-
nativo prometido e destinado para as instalações sanitárias das casas ainda
desprovidas.

Sra. Bassia Starosta - Depois de suas comunicações, nada soubemos da
Senhora e da realizacao de seus propositos. Anotamos todavia que ela ja lhes
teria entregue o equivalente de (3 100.000,00 (sua carta de 7 junho).

, Comite do Rio - Continua o silêncio dos colegad do Rio. Nada sabemos
tambem em relação a quantia que ainda alguns mesás atraz devia estar disponi- ]
“vel junto aqueles chaverim.

Novas construções - Estamos satisfeitos com o continuo progresso nas >
construções, sinal evidente das possibilidades do Kibutz, apesar deseus pro-
blemas financeiros, e por sua vez elementos notaveis naestabilização de toda ₪7
a vida no meshek. Alegra-nos, especialmente, a edificação do novo conjunto re- Es
feitoriorcozinha, que esperamos continue rapida, assim de ver resolvidas em
proximo futuro as graves falhas que a respeito se manifistam na atial organiza-
ção de Bror Chail.

Móveis - Com a mesma orientação anotamos com interesse a deliberação
dos chaverim de melhorar o nivel dos moveis dos elementos do 1º garin e dos de-
mais vatikim.

Trator Caterpillar D-6 - Fazemos votos que a nova máquina de a satis-
fação e o rendimento esperados.

Industria - Estamos de posse do amplo relatório de 30 de abril Pe. Pe
do chaver Erwin Semmel - que agradecemos - e das sucessivas suas informações.
Acompanhamos com O maior interesse o que nos assinalam, julgando que por en-
quanto não temos nenhuma atuação prática a realizar,

Embaixadora do Brasil - Estamos ansiosos de conherer o que se der a
respeito do maior contato que, sem duvida, devera ter surgido entre a Embaixa-
dora e o Kibutz, quando a primeira visitou a coletividade "brasileira! de Is-
rael.
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Nossas angariacóes - Continuamos com o melhor de nossas poucas forcas 
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para impedir que a contribuição do Vaad de São Paulo possa diminuir, quer no
sentido material, quer no moral, Procuramos manter vivas nossas iniciativas,

que infelizmente continuam modestas por uma série de fatores que não 6 preci-
so mencionar, considerando outrossim o fator negativo do enfraquecimento da
moeda brasileira. Todavia o Kibutz sempre pode contar com nossa integral boa
vontade.

Aproveitamo-nos do ensejo para, desde já, renovar a todos os cha-
verim nossos melhores votos para o Ano de 5720,

Cordialmente.

Comite de YD, de Bror Chail"

A DIN,

A. Corinaldi, presi ento)

 


