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Bror Chail, 28 de Janeiro de 1957.

Mui prezado Dr. Corinaldisa

Reiniciamos o contécto epistólar com o Comit
t de

Amigos de Bror Chail com um consideráv
el atrezo.

Por mais

que o
frizemos, diffci lmente poderemos exprimir plena
mente a profunda
consternação de que nos achamos possuidos com
esto demora que, à
primeira vista, poderá ser julgada como falta
de consideração e
apreciação indevida ao grupo de amigos dedic
ados e desinteressados
que possuimos no Brasil.

0

Sinceramente falando, nos faltam palavras
- e após
7 anos de Eretz o nosso vernáculo ando basta
nte enferrujedo - como
terão ocasião de constatar... = que expre
ssem como nos recriminomos intimemente durante estos Últimas semanas.
“E esta protelação cujo explicação logo lerão - nos pesou na
conciência mais do que
podem imaginor.
A rozão primordial do atrazo deve-se à mudan
ço do
esrgo de mazkir. Aron Thalenberg foi obrig
ado a receber inopidamente a responsabilidade - conjuntamente com
Léa Tzomir - pela
chevr
at noar (devido à demissão do Baumvol "Mosca
") e

o abaixo
assinado, levando em conta a situação cresdo
e 5 insistência de
cheverim - viu-se obrigado a receber em 3 dias
o novo cargo - com
uma precória preperação técnica e psicológica.

A passagem repentina do trabalho agríc
ola sôbre o
trator poro e complexidade dos problemas
- correntes e fundamenta
isda nossa jovem chevré kibuzit exigiu e
exige esforços não d
זveis afim de poder suprir as crescentes exigên
cias. Em 31
embro contava nossa população 190 chaverim, IO
provisórios (antigos
alunos do Ulpan que resolveram ficor por
vários perfodos) 76 crean
gas le estas horas acrescidas 2 filhas, do casal
Fasso e do casal
Sitni
k) 23 pais, 39 nearim da Chevrat Noar;

isto por

um lado; por
outro concomitontemente com o crescimento numér
ico da população, o crescimento excepcionalmente rápido do meshek
— quer terrenos
cultivados intensivamente, novas plantações, novas móquinas agrf=

colas, etc., etc. - obriga o mazkir
(auxiliado por uma secretária

técnica) a servir todos êstes setores de ponto
de vista quer pessoal, quer técnico-burocrático, E só agora,
quand
o  לretoma.
seu rftmo normal é que nos sentimos
mais ou menos aptos e reencetar
e correspondéncia atrazada. Supérfluo
acrescentar que envidaremos
todos os esforços no sentido de menter Este contácto com e major
regular idade possível.

a
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E passamos agora a responder a certos parágrafos de

suas cartas de 28/10 e 2/|2:-

à

Ironsferência de dinheiro:-

Nosso guizbar - José Etrog - jé entrou
em entendimentos com bancos de ]6|Aviv de sólida reputação - no sentido de resolver a transferência
do dinheiro de agôrdo com a proposta da conto bloqueado ("blocked
account"), A demora reside no fato de dificuldade de se encontrar
alguém que disponha de tal soma bloqueada. Mas Etrog tem insistido muito no assunto e suas boas ligações e promessas obtidos fazem
erêr que dentro de poucos dias poderemos enviar Informações precisos. A transação desta forma» perfeitamente legal é obvio garantirá taxa de cômbio favorável:
ele citado em sua corts) e
queremos crêr que ela será bem sucedida,
Tel Ruy Barboza:-

Recebemos notificação do Sr. Krauz, do Dept? de
Adoção do K. Hayessod, de que se encontram 8
nossa disposição em Jerusalém 845 LI — correspondentes dos $470

restantes.

:

Indústria:-

Dentro de 2-3 dias seguirá carta detalhada, fruto do
trabalho dedicado de nosso companheiro Erwin Semmel,

Nesta oportunidade apenas desejamos ressaltar o quanto Este empreendimento evidencia-se dia à dia mais e mais necessério, afim de atender às possibilidades crescentes de amplo desenvolvimento. OQ crescente número de chaverim do movimento, que dirigem-se a nós, numerosos famílias jovens do Brasil, Uruguai, que pediram ingresso, o bom

nome que nosso kibutz estó conquistanto e consolidando dia a dia
bem como os problemas futuros de aproveitomento desta mão de obra

exclusivaménte na agricultura - sem falar nos plenos governamentais
de desenvolvimento. da região, às possibilidades de exportação, +0 .;68]1708 nossa convicção de que êste assunto é muito sério e de

renhumo forma fantasia. Suas observações no tocante são aguardadas
com impsciência e grande atenção.

Chadar Haochel e Mitbach:+ Por êstes dias, após terminados os
.
projetos concernentes *a próxima egificação do gon-ieladim e do Bolt Colel (núcleo de nossa futura escola)

nossos companheiros Vitório - na parte arquitetônico = e Seul Aizen-

berg - na parte de construção - iniciarão os trabalhos relativos ao

Chadar Haochel e Mitbach.

Eletricidode:Elétrica.

Foi aprovado o empréstimo! de 30.000 LI pera reforma

no rêde interna e ligação à Rede nacional de Energia

Esto é sem dúvida alviçareira notícias quando executada,
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e da que está por vir.
permitirá amplo uso de mequineria existente
ico em quantidade
elétr
io
energ
de
to
cimen
forne
o
E evidente que
gerador é conditis
nosso
pelo
bem superior à fornecida atualmente
qualquer empreendimento
de
mento
eleci
estob
o
para
non
qua
sine
industrial.

Diciongrio - Com.Felmenas:=

Segundo o que apuramos, informou-nos

com
6 Sr. Mozer que ficou assentado
ael, Snif
l-Isr
Bresi
ral
Cultu
o
Centr
o
nte:o Com. Felmanas o segui
Kogan) cobrirá as despesas da
Rio (conforme combinado oom o Sr.

9
no país os despesas de
edição hebraico-português, o Centro aquí
sos
despe
os
ré
cobri
Paulo
são
em
o
edição português-hebrsico; o Centr
acrescenta que recebeu uma corta
da prepareção US$500. 0 Sr. Mozar do e qual o Centro em S.Paulo
segun
l
da Legagóo de Israel no Brasi
ssão que esta informação
concordou com esta forme. Temos é impre epós sus corta ter sido
tempo
pouco
mãos
deve ter chegado às suas
êste capítulo do
Temos o impressão que desta forme
enviada.
vez que 3 quantia
uma
rado,
encer
como
dado
Diciongrio pode ser
devidamente entre-

lhe serão
referente os despêsos de preparação
.
nados
combi
e
oment
gue para os fins préyi

considerações,
Não pretendemos entror em maiores
solar quer quanação
radi
de
cto
aspe
ao
tó
quer quan
as observar
apen
s
o-no
itim
to oo lado higiênico da questão. Perm
ter higiênicará
de
cias
ciên
defi
“os
os
que crêmos bastante exagerad
si 8ste
coso,
o
todo
..Em
co que de muitos lados são assinalados"
os estinoss
cos
ão
sfoç
sati
ar
caus
o
rflu
envio = que repetimos supé
0
oom.
mxl,
|,oo
são
das
medi
às
modos amigos, podemos ediantor que
- Tivemos
dência do Presidente Ben-Zwi:
Recepção "Rosh Chodesh" na resi
a honra

Mosquiteiros:=

o querido
recepção na residência do noss
de sêrmos convidados para uma
Estivea.
icon
Amer
Sul=
dedicada “e Ali3
Nesst e sua esposa, esta vez
horas houeis
adáv
segr
2
nte
dura
e
ivas
ram reunidos cêrca de 200 conv
ente presidencial. A singeleza

rirom os presentes do acolhedor ambi nal — e vosso filho que esteve
aliada à um bom gôsto excepcio
do cosa

pormenores - obras
ter-lhe enviado majores
presente certamente deve
gicos, rica biblioteca

achados arqueoló
rama
de arte universal e nacional,
o sôbre os presente. O prog
essã
impr
l
léve
etc, deixaram inde
coral
unto
conj
eno
pequ
o
noss
no
lmente
ente
artístico baseou-se principa
nalm
pcio
exce
a
form
stia à porte, de
de |5 companheiros que, modé
des hecang
ém
tamb
e
ro
ilei
bras
e
lhor
feliz executou conções do folc
s e um pedido
rádos aplausos dos presente
demo
m
cera
mere
que
cos
bral
Também a compo,
cial
espe
ia
uma fotograf
mbro,
do Nossi e sua esposa paro
Paulo, que chegou so pafs em Nove
nheiro Esther Mutchinik, de São ando-se do violão e outros cheverim
panh
participou cantando solo acom

de outros kibutzim,
1016865.

Fizeram uso da palavra representantes de insti-

O abaixo assinado em nome do nosso movimento chalutzia-

no na Américo do Sul e finalmente o Nossi e súô
esposa que foram
magnifícos.
Fotografias sôbre êste acontecimento estão sendo.

0860806005 e provévelmente “Kol Zion Logolé" transmitirá gravação

dós discursos e parte artístico,

Prómio de Trabalho da Histsdrut:=

Em sessão especial do Comité
0
Executivo da Histadrut forom
distribuidos 20 prémios de trabalho no val8r de 250 Ki cada, que
couberam aqueles agricultores, operérios, técnicos, etc., ete.,
que se distinguiram no ano passado no terreno do rendimento
do
trabalho, records de produção, conquista de novos terrenos de
trabalho, etc. À nossa companheira Réchel Romano, a rainhe do
algodão, coube um dos prêmios pelo extroordinário feito de algodão em 8 horas de trabalho (quando a média necional nio
ultrapassa os 60 kgs.). Ela sózinha colheu 1,700 kgs. - 18% de
todo o colheito + Mas o feito não foi sá dela. O grupo permanen
te que trabalhou na colheita chegou à média de 80 kilos, sendo
que
3 dos companheiros ultrapassaram os 100 kilos de colheita em
8 horas de trabalho,
.
O dinheiro do prêmio, segundo decisão da Mazkirut,
fol empregado na compro de bonus do Milvé Habitachon (Empréstimo

de Segurança).

Crêmos que por ora é o que tínhamos a escrever,
Desnecessário frizor que envidaremos os nossos melhores esforços
afim de manter regular contádo como Vasd Lemann Bror Chaj¡l.,

Sem mais, pedimos transmitir nossas cordieis seuda=
ções 8 todos nossos amigos,
pele Mazkiru+

ORTAS
Benjamim Raicher
Mazkir

0

