
TÊ de "AMIGOSDE BROR CHATL"
o polo Departamento de Adoção

do Keren Haiessod (Jerusalem)

Sáo Paulo - Caixa postal 3744

Sáo Paulo, 14 de Fevereiro de 1957.

A Veskirut do Kíbutz Bror Chai1
Bror Cheil

Prezados Chaverim,

Estamos de posse de seu favor de 28 de Janeiro pp. Também desta
vez nossa carta de 25 de Janeiro se cruzou com a sua, de maneira que, afim
de evitar esse inconveniente, respondemos sem qualquer demora. Anotamos,
em primeiro lugar, as atenciosas declarações do chaver Benjamim Raicher a
respeito do atrazo com que esta sondo mantida nossa correspondência, e agra-
decendo fazemos votos quo não mais se renovem as circunstâncias que didi
tem ficar em dia com a troca de cartas. Em todo caso, conhededores das nu-
merosas atribuigoes da Vaskirut o da falta de pessoas que o Kibutz lamenta
em todos seus setores, compreendemos e justificamos o que se deu, sem que 0
haja ... peso na conciência de ninguem!
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DESENVOLVIMENTO DO KIBUTZ - Salientamos com muito interesso que a
população do Kibutz, & 31 de Dezembro de 195, alcançava 340 pessoas, entre
as quáis merece particular destaque o consideravel número de 78 crianças.
Observamos que isso ultrapassa os 30% do total de chaverim mais respetivos
filhos; se o Kibutz fosse posto nas condições médias da população do Pais,
integrendo tembém rapazes e mocinhas em idade superior à das crianças do
proprio Kibutz, a percentagem de menores de l14x anos sería sem dúvida mais
elevada da média do Pais, que chega a mais ou menos 33 %. Esta informação,
relativa ao progresso demografico do Kibutz, noa alegra bastente, e espera-
mos receber sempre ótimas noticias sobre tão numerosa população.

ELETRICIDADE - A noticia das aumentadas disponibilidades de ener-
gia elétrica merece destaque especial. Congratulamo-nos pela decisão toma-
da em boa hora pelas autoridades competentes. |

RECEPÇÃO NK RESIDÊNCIA DO NASSI -Ficamos bastante satisfeitos pe-
lo brilhante papel reservado aos chaverim do Kibutz no encontro com o Pre-
sidented da Medina e sua Esposa.

PRÊNTO DE TRABALHO - Sublinhamos o magnifico valor moral - além
do material - do atestado do "Prêmio do trabalho", e todo o Kibutz esta
de parabens por ter alcençado posição assim de relevo. Cumprimentamos cor-
dial e calorosanúento a chaverá Raquel Romano, e essinalamos com interessee satisfação que ela foi escolhida como "Rainha do Algodão" em virtude de
sua extraordinaria capacidade de trabalho.

TRANSFERÊNCIAS DE DINHEIRO - Anotamos que o Guimbar chavor JoséEtrog travou relações com Bancos de Tel Aviv, no sentido de resolver astransferencias com a "conta bloqueada". Da plena legalidade estanos certos,pois a sugestão partiu de pessoa responsavel do proprio Ministério. Não nosé ciara a expressão da "dificuldade de se encontrar alguem que disponha detal soma bloqueada"; repetimos quo o dinheiro angariado já se encontra dis-ponivel em Tel Aviv na conta em dólares do abaixo assinado. Em todo caso,aguardamos suas noticias ulteriores.

DICIONÁRIO - Na base de suas ponderagóes, voltamos a solicitar oCentro Cultural Brasil Israel de São Paulo para conseguirmos o pagamentoda quantia combinada entre o sr. Mazar do Centro de Jerusalem e o sr. Fel-manas, e que - segundo aparece pela sua carta - teria sido aceita em vistado que a Legação do Rio de Janeiro teria Comunicado ao sr. Mazar. Estamosinsistindo, mas por enquanto não nos parece que q caso seja pacífico, pois
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o Centro de São Paulo deseja a confiruação prévia da capacidade técnicados Compiladores do Dicionario, que deveria ter sido provada antes de qual-quer entendimento defminitivo. Nax nossa opinião é preciso que os acordos
sejam confirmados categoricamente a: » em Israel.

INDÚSTRIA A SER INSTALADA NO KIBUTZ - Em breve, escreveremos arespeito em separado.

BOLETIM INFORMATIVO DO KIBUTZ - També para este assunto reserya-mo-nos voltar proximamente à sua presença.

CHADAR HAOCHEL E MITBACH - Estamos bastante satisfeitos ou saborque o Kibutz pretendo entrar numa fese Mais positiva, e ficamos aguardan-do suas maiores informações.

MOSQUITETROS - Anotanos, e pretendemos providenciar da melhor for-ma possivel.

CORTINAS - Renovamos o pedido de maiores informações, conforme nos-
sa carta anterior.

GRUPO DE SENHORAS - Rogamos sua especial atenção sobre este ponto,
tratado na carta de 25 de Janeiro p.p.

OFICINA MECÁNICA - Voltamos a tratar deste assunto, já objeto denicações, e especialmente de nossa certa de 15/8/56. 608-tariamos saber se com despesa relativamente limitada seria possivel ampliara oficina, até transforma-ia numa verdadeira atividade complementar, como
as demais uteis ao desenvolvimento do Kibutz. Desconhecemos qual o rendi-
mento que poderia se obter

úmos elementos a respeito do
dispor. Assinalem
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Sem mais no momento, enviamo-lhss nossa cordial saudação.

Comitê de "Amigos de Bror Chajl"

 


