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Kibutz Bror Chail

Prezados chaverim:

Queremos nesta tratar dos seguintes assuntos:

1) SCHLICHUT MOSCA: recebemos as diversas cartas, atas, etc, dos
chaverim a respeito. Vocês podem ter uma ide-

ia do que estamos fazendo aqui, não Eestadaa relatos de Etrog e
Mosca, como ainda, pela última ata que lhes enviamos.

2) ALIA SAMUEL E CRISTINA: de acôrdo com os entendimentos previ-
7 amente havidos com vocês, 4º Gaxin, etdaprovamos a alia dos referidos. Devereao embarcar dia 16 do cor=rente pelo "PAOLO TOSCANELLI". Se_surgifbainda qualquer embaraçotecnico lhes escreveremos. Caso não, fica ja esta confirmando avinda para vocês poderem recebe-lo, ete. Por nossa parte, comoaliás mencionamos na ata-circular, aprovamos sua Yaliá na quali-dade de "chaverim de movimento". Parecemos que encontram o "sta-tus" de entrada correspondente em Bror 11.

3) DAPIN LATNUÁ: sobre vossa carta HA-22, é impossível responder-mos agora, Nos desculpamos, porém somente estãoem S.Paulo dois chaverim da Hanhagá e é impossível tratar distoagora. Faremos com todo cuidadão nos 1ºs. dias de Março.
4) JUVEN:queremos tratar de alguns problemas primarios sôbre 16e HA-23. a) transporte de bagagem: dificuldades ficam -maiores de vez que segundo esperamos o proximo garin só irá emOutubro. Se as bagagens, forem junto com o garin, as despesas se-rao bem menores ou provavelmente inexistentes. bh) Baús: a hachaha
rá não pode nem fornecer-e nem vender pelo simples fato de não estar fazendo, e) Piano: 9 piano seguiu com os madrichim., Quem pagará é o Etrog ou o Comité de Bror Chail. Espanta-nos o tom e a con
teúdo de vossa carta HA-23. Os chaverim ja deveriam saber que mui
tas vêzes há coisas a envgiar que vão para Bror Chail, coisasg dechaverim e de pais, etc., que apezar de tudo NAO sáo pagos. pe.lomovigento. E achamos degnecessario dizer que isto se deve a moti-vos unicamente orçamentários. Assim, bagagens e coisas desta na-
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devez que nestas Ocasiões o recebemos fundos especialmente dadosPelas Pioneiras, etc., ou pode o Garin que faz alia organizar al-gúma açao especial. (vinho, etc.,)., ou ainda Comité de Bror Chail,etc. De qualquer forma com a alia de Garinim e de chaverim o movi-mento nem fica com "superavit" nem com “deficit” Assimo piano agorafoi enviado, isolado de tudo, pela provável urgencia que vossas car-tas deixavam entrever. Seráo pagas despezas pidasformas ja indicaédas - Etrog ou Comité de Bror Chail- e os pais não terão com isto.despesas já que esta era a orientação de vocês. Dentro desta orien-tação, é que podexaoÁ ser encaminhadas e axBim orientadas todas equai squer outras despezas da família Juven ou outras que nao foremfeitas na época dde x aliá de um garin. à) Ajuda Geral: tôda ela,-será prestada. João e Etrog já estiveram em contato direto com a fa-mília, e apóz a Moatzá sera continuado.
observação: todos os excessos de Samuel e Cristina estão sendo con-siderados na mesma base.

Pedimos desculpas pela forma sucinta, como algumas coi-sas estao sendo escritas. Cremosque este sera talvez o ultimo con-tato a nao ser assuntos de emergencia ate depois da Moatzá.
Sem mais, com saudações chalutzianas.

ALEI VEHAGSHEM !

ERVIN SEMMEL
Maskir Rachi

4P.S.- é nos imcompreensível como vocês nos estão deixando sem notí-cias 86028 0 problema de chalutziut. Pedimof-lhes que envias-sem um telegrama e por nossa conta assim que recebessem a extensa -carta sóbre chalutziut. Ate agora nada. A6 night letter enviado 81 -guns dias atráz, também nada! Somos incapazes de compreender o queesta sucedendo, e esperamos que nao seja o economizar um telegramaa mais ou a menos que esteja causando esta demora, Ficamos aguardan-do.

 


