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Váedat Haneshok ¿o Kibutz Bror Chail |
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"Caros Chaverim,

Estamos

de posse dé sua carta de 29 de Outubro p-p., que deveria se
ter 1
cruzado com a 50888 de 24 do mosme més, É cujo texto confirmamos
especialmente .
À
em relação aos assuntos não apreciados na sua carta sob resposta.
Destacamos, antes 66 8 nada, que ultimamente recobemos suas noticias
tambem por vias particulares, o que é de bastante agrado.
:

Anotamos com interesse é satisfação o favorkvel desenvolvimento do ia
butz, o fazomos votos que o progresso assinalado corresponda à efetiva consoli-
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dação do veshek, Desta forma melhores serão os resultados de sous esforços, é

major sera a repisténcia do Kibutr às invyitayeis adversidades. Tambom anotamos

“a

que a situação do escasso contato conosco está ultrapassada, usando a sua pro=

pria expressão, e estamos certos que assim será.

Tuito 08 nossa parte contamos com a vinda ay Brasil dos Chaverim Moshka e Chaltchik, cuja presença nos dara novo alento ho nosso trabalhos possivelmento muito mais do que se possa conseguir da anunciade publicação do "Alon" e

do livrinho sobre o Movimento e o Kibutz.
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Alias aguardamos estas publicações com brevidade, afim do evitar, se
fôr o caso, as maiores despesas que se derivariam de hossa sugestão de fazer um
pequeno film propagandistico, representativo da vida de Brer Chail. Gemo já lhes
dissemos pa carta anterior, este film deveria ajudar nas aMgariagoes om São Pau| Lo, bam como nas. demáis cidados brasileiras, cujos filhos ostão representados

na população do Kibutz.

Ao Chaver Moshka.procúraremos dar o auxilio que estiver ao 20880 8018מ-

ce; em favotda alia de jovons entre 138 15 aos, mesmo por termos conciência das
dificuldades notavois que a iniciativa encontrara.
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Estamos nos interessando à respeito do torno, cujas características com-

piletas somente agora possuimos.
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Observamos, todavia, o seguinte:

a) parece-nos duvidosa a conveniência de uma maquina universal para fins
tão
diferentes como os serviços indicados, a saber as grandes peças para
tratores 8

esteira:e os parafusinbos miudos; talvez seria mais razoavel prestar a átenção
8

duas maquinas, cada qual com fins determinados; eventualmente dando a prioridade

aquela que se julger de imediato proveitos.
b) porsistimos em achar extremamente desaconselhavel a Compra no
Brasil, por motivo da qualidado,

preço.

das dififidados e complicações de exportação e transporte,
do
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cjnão nos paróco certa a indicação de que não ha possibilidade de Compra em Is-

raol: Foram feitas averiguações nos praças do Tol Aviv o Chaifa? roi solicitado
o
apoio da Tistadrut (Centro de Compras, salvo erro
Nishbar Hamerkazi?). Com quais

eritériostostão sondo distribuidas as maquinárias protedentes da
Alemanha? Arospoito re iteremo-1hos que na nossa opinião à solução técnica d
oblema deveria fi-

car a seu carmo,deixando-nos somente a OeoE

dispostos a lasor a reméssa da importáncia necessária na forma e no
lugar que fôr
indicado:

Esperand. para breve. suas notícias, onvimmo-lhes o mais caloroso
k
Shalom!
Comité dos.”
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