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Queridos Chaverim,

Referimo-nos ao seu grato favor de 18 de dezembro סיס que hos chegou ע6-
gularmente. oa

1. Transfefencia. Temos o prazer de anexar à presente o cheque nº 437.668,
sobre o Israel Discount Bank de Tel Aviv, na importancia de US$ 1.000 (mil dola-

res), a favor do chaver Hugo Jardanovsky (Aproveitamos ainda a mesma indicação

remessa anterior, na convicção de que as quantias entradas no Kibutz em nomedes

se chaver não alcançaram o limite; se por acaso houver dificuldades em relação ao

nome, poderiamos, sob indicação do Kibutz, providenciar ao envio de outro cheque).

2. Angariação. À quantia que estamos transferindo procede de fontes diver=

sas: O Vaad de Porto Alegre nos envhou a importancia de (% 100.000,00, o Centro

Cultural Brasil Israel de Sáo Paulo nos entregou US$ 100,00, as nossas proprias

atividades.

3. D. Bassia Starosta. Anotamos que o Kibutz recebeu a quantia de £i 1.518

com a obrigação de utiliza-la para a construção da enfermaria. Permitimo-nos re=º

novar, porem, o pedido de esclarecimento a respeito dos propositos dessa D. Se-

nhora para completar a importância que precisar para a construção do hospital: pa

ela proposto (a sua carta de 7.6,59 orga a despesa em £i 10,000): sobre este as= HH

sunto nos foi prometido um relatorio que por enquanto nos não chegou, sendo to-

davia informados que a tudo o necessário teria providenciado o circulo familiar

Starosta.

/. Comite de Porto Alegre. Como frizamos no item 2, recebemos dos Amigos d

Porto Alegre a contribuigao de (1 100.000,00. Segundo o que nos escreveu o Secre=

tario daquele Comite, sr. Abrahao Milman, o Vaad teve uma formal constituição sob

a presidência do dr. Moyses Eizirik, mostrando-se ser "bastante animado". isperas

mos, pois, que aatividade seja proficua no sentido material, bem como no estrei

tamento das relações.

5,Comite do Rio de Janeiro. Tendo recebido a cópia do que escreveu essa

Maskirut ao sr. Jorge Simao Rzezinsky em 13.12.59, logo fizemos seguir outra nog=

sa carta, insistindo novamente para que fosse efetuada a transferencia das quan= 1,

tias angariadas, usando dos caminhos legais e pedindo informar-nos oportunamente

a respeito. Infelizmente malogrou tambem esta tentativa de melhorar nossas rela

ções; não tendo recebido qualquer resposta: aliás parece ser este o costume dos

Amigos do Rio.

6. Situação geral do Kibutz. Destacamos as informações relativas ao desen-

volvimento "interno", que sabemos revebera em breve um novo impulso: as noticias

nos alegram bastante, e enviamos os melhores votos para o progresso demografico. É

Não ha duvida que isso traz a urgencia de novas edificações, para as quais o Ki-

butz já esta tomando as providencias do caso. q

Lamentamos a persistencia da falta de chuvas e a difusão. da febre aftosa:

sinceramente desejamos que esses fatores de preocupação e de prejuizo economico

desapareçam logo, É >

A informaçao do "perigo de parar" a construção de refeitorio e cozinha,

por falta de recursos, nos deixou bastante preocupados, pois sabemos da falha

sensivel que se verifica agora, na organização e no conforto, para a vida do Ki

butz, Muito gostariamos se este problema fosse resolvido em futuro proximo, De

nosso lado não esmorecerá .o programa de ajuda, apesar dos elementos contrarios, TH

primeiro dos quais o elevadissimo preço do dolar. 3

7, Dicionário Hobraico-Portuçuês. Como dito acima, obtivemos do Centro Cul

tural Brasil Israel de Sao Paulo o pagamento de US$ 100, Todavia tal pagamento :

conseguidosomente em virtudode nossa insistencia, tendo em vista: “obstácul.

5 presentadopela pobrezade informaçoes a respeito da redaça | Conforme As

“cado emnumerosas ocasiões, da obra do chaver Zitman so conhecemoso ensa  



Maskirut Bror

libido pos algunas! om
do יתגב60 60 617% |

ְ
deixar de in-atem ir

ral,
zoavel

mentos .

nossa

megma

Centro prometeu

rdade forçado
8

 


