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COMTE de "ANTGOS DE BRORCHATL"|
aprovado pólo -Depart* do Adoção |

,  )71]8[ Ha'Imuta) 2
do 068%ְמ 6(Jerusalem)

Vendat Hemoshok do
Kíbutz Bror Chail

Bror Chaai1     Queridos Chaverim,

Confirmamos nossa carta de3 de março p.p., não tendo suas comunicações
a responder. Esperamos que nada dificuito a regular atividade do Kibutz, e que afalta de correspondência soja atríbuivol às recentes festividados o ao inicio dos
trabalhos intensificados da colheita. Apesar disso, eguardamos com o mais vivo in-'4076986 as cartas desejadas, convencidos de que; a despeito da intranquilidade po-
lítica, a consolidação do Kibutz continua firma.

Comitê de "Amigos" do Rio de Janeiro - Temos à satisfação do lhes assinalar que
as atividades dos Colegas do Rio dorem um exeslónte inicio, obtendo resultado bri-
lhante do "Baile de Purim" organizado em prol de nossa iniciativas, e juntando
Comum as respetivas forças.

: ES
Tórno mecánico - Por informações particulares, chegadas a familias de Chayerim,
sabemos que a maquina, afinal, esta instalada na oficina do Kibutz, dando impres-
são: bastante favoravel. Esperamos que o aproveitewnto soja completo: eventualmen-te nos Cowuniquem tudo o que fôr oportuno.

Caminhonete - Estamos ansiosos de saber da feliz conclusão também desta iniciati-
va. Bm todo caso sera favor nos confirmar o encerramento satisfatorio da operação
bancaria e a chógada regular do "affidayit". ,

Orçamentos pars cozinha, rofoitorio, enfermeria. - Julgamos muito importante que
nos sojamm fornscidos os elementos de apreciação para a conclusão das obras de
construção. Fensauos poder-ihes prostar alguma ajuda substancial, pois estamos
na vospera de realizar um almoço = que os Gondôminos da "Chavera Aliança" gene-
rosamento oferecom - cujo proveito econômico, junto com o que foi engariado pelos
Amigos do Rio, deveria pormitir-lhos a disponibilidade de quantia superior a US
& 2.500. Folas noticias particulares, parece inadiavel começar a construção do
novo chadar haochel, mesmo que 1890 possa ser continuado por etapas sucossivas :
é justo que os Chaverim contem com nossa colaboração, & qual por sua vez podera>
ser facilitada com o fornecimento de noticias que melhor favorecerem a amgaria”ção de fundos.

Silo - Julgemos de elevado interesso tambem o complótemento do silo para guardar
os coroais: trata-so de instalação de grande alcance, que pode: reduzir bastante
os gastos de armazenamento, e no mesmo tempo assegurar maior tranquilidade é mo=
lhor conservação dos produtos. Achemos de importância conhecer as necessidades i-
modiatas do Kibutz, afim de orgenizarmos, se 00881701, + eventual nossa pertici-9080 -

Apoio & Henhegã it do 7.0.8. - 0 018762 440110 026181610 nos deu noticia ver-bal de que a Sochnut teria posto a disposição da Hanhega USÉ 400. Afim de utili-ser tal quantia, talvez possa ser repetida operação semelhante à da maquina sele-cionadora de batatas, 5000ש8 que haja expressa confirmação de nhe
respondente sera devidarente aproveitado em beneficio d Kibutz. Somente em tais
condições nosso Comité poderia concordar na entrega do equivalente, mesmo que is-so soja parcela de quantia maior com fim específico (p» ex. a nova construção do'chadar haoche1l).

Livro "Bror Chail" - Será favor esclarecer se e quais compromissos tém o Kibute8 0 Yovimento a respeito. da distribuigao do livro. De nossa parte achamos nocos=sario dar do presente o livro a um pequeno número de colaboradores atuais ou pas-sados, mas querenos proceder de pleno acordo com todos os responsaveis,

Voadom "Ruy Barbosa" = Ainda nãofoi possivel providenciar e taboletá) mas 0 aco
evidentesו a ב /Sa ER% 6 À aa לו ño7 1 es votos» 


