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3de março do 1955,

ho
Comité de Anlgos de Bror-Chail'
Caixa Postal, 3744

Cares chaverin,

Recebemos guas presadas cartas de 13 e 20 de feverotro respectivamente: e.
agradecemos, Passemos a responde-las,

Y ô RNO ;- Aceitamós sua oferta de compra de tórno TMRN 200, con a secuinte
ressalva: no folheto de propaganda consta que a distancia: entre as

pontas do dito terno vaf de 1.580 ma a 2,000 mu, Daí podemos compreender que dois
ado os tipos existente do dito modelo (TURN 200). Para nosso uso,é de melhor con-
veniéniela tal קה não.houver aceitamos sua orientação,

Quanto às suas rosas .taaoו ו capazes que possam lidar com e
terno, queremos que fIquen descansados, pois nossa oficina conta cem alguns
técnicos, entro os quais os irmaos Shralber de São Paulo, que foram operários
classifitados emntdiversas oficinas de São Paulo, Também quantá o cuidado desporto

pelo artigo de chaver Beraly - é preciso defiar-so ciusog que nen sempre um autor
ou escritor, pode manter-se fiel 1 situação, quando um estado de exagero 9 neces-
sário para justificar determinada premissa, No casom o chaver Beraly, queria "con
vencer” a Einstein que fesse "instalutor” e viessefaser uso da teoria da radativi- 3
dado num kibutz en Ereta, Mas, nom sempre - dada vênia - pode tenar-se como base >.
manifestações,"literarias" con senso de humor, para problemas tão mais complexos de
noshek, chevra, ete,

Pedimos que nos informem quando podem maddar O torno e como,

MOSHKA,: Tomamos nota.

VISITAS A BROR-CHAIL .:  Alóm de Chanan Einor, visitou o kibutz dias mais tardo o
ministro Shaltiel e esposa, que demoraran-se em longa vi-

sita ao kibutz. Sobre esta, poderá relatar o companheiro Mordechai Chaitehik, quando
de sua chogada,

Alem destes, visitaram: do Brasil - 9 Casal Pildervasser do Rio de Janeiro, que
pode ser utilisado para o comite do Rio (e amigo do sur, Sam Perlin); 66 50012 - 9
A, Hartzfold - diretor da Central Agricola de movinento operárigg que vebo Intelrar-
-se des problemas de vivenda e moradía; Dr. Kadar - consultor do Banco Nacional,
vindo Inteirar-se do desenvolvimento do kIbutz,

Escrevemos ao Ministro de Israel na Rumania e pedimos a relição depesseas 9
à quem se dirigiu,

5 HAL «3 Será publicadaen 3,000 exemplaresg contendo
fotos. Seu tamanho - normal das pu! ו 8

da Sochnut sobre outros kibutzim, Supemos que poderemos enviar-lhes um numero
determinado,

DAPIM LAINUÁ E ALON .=- O alon já devem tor recebido o o Dapin Latnuá - fá-lo-
-gnos soparadenente, Gostarianos de saber sua opinião a rsopito das duas

publicações,

Saudações Cordiais /

+ Ateo -

0 - Maskir
/ 1ליח-רורב HIK_,- Devo chegar ao Brasil a resto miar De eee

no dia 15 do corrente com o navio Bretagne,como
sheliach para o movimento 2 hachsará, Supenos que ל
será ben recebido e poderá dar-vos 1060 auxilio
necessário,

2 AE ama is ₪ ב Ea ב A


