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Á Comissao 0

Kibutz Bror- Chail
DeN. Nachish- Darom
Israel

Presados senhores

Recebi vosga rta de 12-12-1958, juntamente com uma rels ção de

meu debito de LI 4.031 ( Quetro mil e trinta e uma libre Israelita).

Achei esta importancia ruitissimo elevada, o que significa 2.000

dolares , correspondendo a Cr$300+000,00( tresentos mil cruzeiros) em mosda bre-

-gáleira.
Se eu colocasse meus dois filhos como internos e:

eiros não importaria. en uma importancia táo ele
Meu lho quando foi pera Israel com minha e sogra e ex

não me falaram nada que eu iria precisar pagar. Os dois primeiros snos que
filho esteve aí em Israel, não me escreveram nada & respeitos Eu mesmo me oferec 1

por carta que desejava ajudar .

VV.SS.+ me informaram que o governo ajuda aos Colegios 60%. Imaginei que teria

neste caso em corresponder com uma ajudas

quando enviei y eiramente a cargo da filha do -Cohem do Rio de Janeiro, os 150

dolares, VVeSSe nso me enviaram nen recibo, nem acusaram o recebimentos achando

que poderêa haver ai uma determinada desorganisaçao com referencia a esta perte
deixei de enviar a sjuda mensale
Agora VV.$5., estao englobando uma importancia tão elevada que me impossibilita

atendelos.

Aqui'no Brasil estamos atravessando ums grande crises Ai em lerael ten-se atual-

mente uma vida muito mais tranquilas

Tenho rito e tenho aquí mais 4 fi 3 1inha , uz sido grande e

ten!
senhores não devem se Le 1 feitas por minhas

ex- cunhadas, as quais são minhas maiores i

Uma delas, 2 Rozinha, estando de passagen

0 havogedo Snr+. dr. Samuel Malamud, o qual me escreveu uma carta neste sent ido ,

não me assustei. Eu mesmo sei as minhas obrigações Sou homem honesto e

|)ÃO horn
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Continuação 2

56 meu filho estivesse aqui no Brasil em um dos melhores Colegios
Internato, com o preço atual custaria LI 40 ( quarenta libras Israelitas), ásto
que aumentou o custo de vida aqu ג+מס 878811 em 60%, antes me custaria muito menos ,3
sproximadamente 15 a 20 libras Israelita. PD דשכא+רוד fi

Em Outubro mandei pelo colega Vizemberg 100 dolares e 100 dolares em cheque
para meu filho sepado e uma blusa de couro» Tudo é dinheiro que desembolso e que
representa despezas. 3

Há 2 anos, em 1.957, mandei 500 libras Israelita a cargo do Snr.+. Moises
Singer. Não me acusaram o recebimentos Só agora depois deste longo tempo é que

  

 
 

acabo de receber o recibos For isto, como esclareci anteriormente neste carta e

que desanimei de envisr 8 ajuda mensal».

Particularmente, peço aos amigos, O especial favor de levarem este assunto
  

  em uma reuniao dp KIBUTZ, afim de que seja reduzida esta elevada importancia que
consta em vossa relação, para una importancia bem menor e dividi-las em parcelas

afim de poder comessar a ¡pagarse

A relação, elega que já entrou tanbem despezas de 1959. Admiro muito, p ,

de acordo como é do meu conhecimento, o meu filho game Bolsa de estudo, e assim
Serão o governo vai pagar para ele todas as despezas 2

Alem disso, já é um rapaz de 15 anos que estuda e já Raro não tendo eu necessi-
dade de pagare

Peço levarem em consideração, como os outros colegas dele , que estão sí em Israel
e ds mesma idade do meu filho, afrm-de que trabalham e mantem os seus estudos,

não havendo nececicade de pagar para ele, pois, como esclareço acima, & um rapaz

de 15 anos que produz e dá para ele se manter.

he prontifico em mandar pera ele, particularmente alguns presente, roupas )

etc. 3D q

Sem mais, na espec iva de ter sido bem claro no que especifico acira,

ardo o urgente pronuncia-

  

   

  

  

 

e, especrando a inteira0 de VV+S., aqui'ag

mento déos amigos a respeito.
Com o meu maior agradecimento e Teconhe cimento; Bproveito em deiche-lhes

meu forte abraço, e por intermedio de VV.SSe mando eu filhos   

“Cha m ¿ac
N+B+ Desejava que ₪6 conunicasser qual será o futuro de meu filho neste curso qe4

ele estã f=zendo, qual a es pecislidade, e qual os idiomas que setá estudando »

 

 


