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Caixa Postal, 3744
SS. no=Paulo: «<p»

“Queridos Chaverim,

Sen divida, não nf explicação devida para nosso longo silêncio, Bitem- EA
demos &s'mãos & primatória e humildemente, recebemos ss reprovagdes e
crttloas justifiendass Estamos esperançosos; portn, que os Mhaverinm nos
compreendam e que nceitem nossa promessa = que no futuro tsis silêncios
nao se repbtivio. ; :

Indiscutivelmento, teve.0 מסשפס kitutz um grande incremento nos 81417
mos-môses. E isto se refere a todos 68 campos de vida 0 884o
demos diser orgulhosos, de que estamos dando os passos acertados para eh
garmos £ consolidação economica do לגל

Para btender a este desenvolvimentos bem como de 806200 com e promes-
ga anterior, faser cbegar informações exâtas sôbre o que acontece 0006800 >
resolvemos mimiógrafar um boletim mensal, que 1676 sos nossos amigos no

¿“Brasil noticias atuais. e "frescas" sôbre o qué passa no mesheir e com os
chaverime

Após 0"introito" que era necessário ser feito; bom como para levar
noseas excusas ao comitê que tanto tem feito para vir em nosso auxilio,

data vênia — paegamos a tratar dos diversos arsuntos cómnss

CHADAR HAOCHEL. «— Sómente agora, avôs tantor mêses chegamos e um acôrdo

, final com a Soohnut Halebhudi+t, com respeito £ constru=

ção do refeitório em nosso kitutze Indiscutivelmente, ficou o comitê no
Brasil no expectativa da solução. Mas s bom da verdade, 8 preciso esclaréem.,
Cor; duo tambêm nós estávamos na mesma espectativa, Agora, epôs firmado o.
aoórdo podemos informar com satisfação que em meados do mês de abril, 60
meganeso-% com a construgão do refetório ("Boshaf tovê umitzl achat"). 3

Paesamos s refrixenos nos bbementos do projeto aprovado,

1- O -atisl projeto quanto & fachada exterior, de nada 8 aifereno.
te, do projeto que hã mêgses foi enviado: e elaborado pelo [
ertuiteto ץי 4510 0

A Sochnut Halohudit participa com a quantia de 50.000 libras
igraol£s, quo deve bastar para a construção de uma, £rea de
340 metros quadrados,

Para que firmgssenos O acôrdo, e apêa enormes discussões sôbre
a necessidade de um grende chadar haochel (nossa dpinizo) e -
de um grande mitbach por conta da metragem da chadar haochel
(opinião dos arquitetos da Soehmut), fixamos de comum achrdo 



(e com isto evitemos novas demoras e demarches cansativas),
que com o intibio da construção sumentarfemos a cosinha em mais
de 35 metros por nossa conta, apôs termos deblarado que o di-
nheiro que para tanto usarfemos não $ dos fundos do Kibutz e
sim & presente do Comitê de Amigos no Brasil. Agimos de acôrdo,
quenta a isto, baseamio-se na opiniga dos emigos, expressa em
cartas anteriores, que se deveria construir um chadar haochel
que atenda &s necessidades verdadeiras do kibutas,

? nog dificil expressar e explicar todos 0s pormenores das ne-
goglações. Basta ncrescentar no referente »quenso col Bog":
Ghegamos & estaca final e agora podemos a/Construgaoyiniciar.

26 806260 ססמס combinado, teremos no futuro ו
cêrca de 180 metros quadrados do chadarhsochel,

Pretendemos, de acbrdo com mia opinião é posribilidades necteO
sentido, aumentarmos desde agora - fora dos 35 m2, outra parte
idéntica (gráfico 1) e com isto terminamos a cosimha definitis
vamentos

Quanto aos problemas das entradas, fica o assunto ao nosso cris
4ério comum (do kibutz e do Yaad de amigos) para determinar O
financiamentos

Daf pode-se compreender, O quanto o nosso contêto nos próximos Môses € ]
importénte ( e'n8s o compreendenos) para realisarmos este empreendimento comum, 4

AGROBANK +- Em sua carta de 1º do corrente, & tratada amplamente o agtunto:-
referente & susjf conta bancária no Banco supra mencionados Que:

remos veferirmnos sos diversos itens da carta e cesclarecer todos os portos
que eventunimente, por falta de noticias de nossa parte — não estejem muilto
claros,

1 - O dinheiro no Agrobank está livre e todo ao geu inteiro dispôs
Deve=sé juntar & soma referida uma certa quantia acrescida
juros, que deve ultrapassar um tanto 4s com dólares. Nos pró 1
mos dias, poderemos informarelhes detalhes mais completos gbbre
os adicionamentos em juros, após recebermos os extrátos respegtie |
vOB, ;

2% À quatia sapra não está vinculada para garantia dos débitos Dane
oáârios do kibutzs De infcio, resolvemos como linha de conduta . |
não ligar ou vincilar as necessidades do kibutz, com osdinheiros |
que provém do Comitê; e os quais têm uma finalidade determinadas

3 - À operação que propusemos com relação ao chaver Adolpho Ns
; Bheinfeld refere-se aos probhemas do Chadar Heochel, que min

ciosamente referimo=nos no parágrafo anterior. Sem a soma deves
sária para o. completamento de cosinha (soma esta que deve ser
depositada imediatemente), tôda a construção se verá atrasada
novamentes 
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4 - 000 a anulação das operações sugeridas anteriormente, existo um
₪5 cominho que permite obter pela soma & sua disposição um wqui= |;
valente muito maior, on seja. todo 0168 pode receber por cada
$D - 2,500 libras. Dal também a proposta seguinte, transmitida
pelo André quanto & somas posteriores. /

Queremos crer que nossa explicação quanto&s diversas dividas & completas
dadas as circunstâncias epistolares, Rara podermos encaminhar todos os trêmi-=
tes das construções, dependências e dembbs itens das cartas anteriores, vellle
-mos que imediatamente maSs o recebimento da presente, seja enviddá uma ordem *

funioacta -- ה
Voltaremos a tratar do assunto; em próximas cartas, quando tratarmos

dos problemas das quantias disponiveis,

KEREN HATESSOD .- Tratamos com os mesma nos termos desua missiva.s A verd. 6
8 que o Departamento de Adoção não existe mais e práti

mente tódos os empreendimentos que renlisaram até agora, estão extintos-e
acabado Be

Aconselhou=nos o Snre Kraus, que poúco ou nada tem a faser na direção
do Depertamento da Juventude do Keren Haioszod, que todo O contato entre nós
Beja feito-diretamente, sem consklitá cos fles e mesmo sem indicar "aprovado
pelo Departamento de Adoção,

TEL RUI BARBOSA s» Em Pessach faremos inaugurar O Mondon de Tarbut. Para
: tanto usamos Os fundos do Tel Rui Barbosa. Ná arranjo
do moadon foi gasta tôda quantia posta & nogsa disposição. Pretendemos reslie
gar um ato cterimonioso e convidar membros do Mini stério do Exterior, Embaixada
do Brasil, Knesset; Keren Haiessod e do Comitê Israel-Brasil, Dados quanto ao
mesmo e fotos mandaremos apôs ₪ insuguração.

DICIONARIO IVRIT-PORTUGUÊS ,— "Anexo & presente, "amostra" do trabalho feito
pedo chaver Iehuda Zitman, por encomenda do

Comi té Igracl-Brasíl. Os ebementos do acôrdo são conhecidos perfeitamente 9
através de cartas anteriores. Pedimos. sua: ajuda punto so Drs Mindlin e Khrao
Coogap, que no diser dos "teidadños" em Iersely sao responsíveis pelo envio...

de úma some inicial de 500 dólares, como participgñho no trabalho do diciontrió. |
Queremos frisar, que O chaver Zitman está se boupando com este trabalho por
mêôses consecutivos e o dicionário estã em fase final,

INDUSTRIA . Encontra=se na Suissa O Shaver Ervin Senmel, & servicos do Kie
but tratando da instalação de uma indústria de vegetais deshi=

dntrados. Com a volta do chver Semmel, enviaremos explicacdos dotabhadas sôbre
decorrer das demarchose

FEIGUENSON .- Através do informe? da chaverf Kupershlag. por certo souberaa
ATT da visita do sar. Felguenson em Bror-Chail o sou gentil ato de
nos doar um carro Rensult no vlaor de 1.500 dólares, Juntamos £ presente obpia
de nossa carta ao chaver acimas Pedimos seu auxílio para positivar e promessas 
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DONATIVOS “pos Pedimos agradecer em nosso nome adé-chaverim que nos envia
ram *enxovalg" e roupas para crianças, bem Gumo cobertores
6 000818. Tudo chegou em plena ordem; de 806200 008 88 res880568 46 0061%08( em nosgo poder, Obrigado! Pedimos estender O agradeciamento, talbihêm mos companheiros do Rios

GRAVAÇÃO e O "Dyperecorder" chegou em boas condições e memo a temposOs Ghaverim - me tanto fazem para enviar.nos o necegsáriosdevem receber um grande obri gados

Por. h6je finali samoss Voltaremos a esorever nospróximos dias, sôbreassintos de nosso interesso comm,
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EFRAIM BARIACR

Maskir Hakibutz

 

 

 


