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Vaad Lemaan Bror-Chail
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Estimado Dr .Corinaldii=

Na data de 13 de Maio tivemos s oportunidade de escrever=lhe detalhada missiva, onde abordamos não só essuntos referer
+65  םיtransferência de dinheiro, como tombém informação geral no
tocante 3 construção do chadar haochel, etc.
Lomentávelmente, conquanto já tivessem transcorrido mais
de 2 mêses, ainda não tivemos o prazer de receber sua resposta.

Entendemos que tão sensível atrazo de sua porte deve-se
especialmente à delicados problemos de seúde de dona Margarida =

situação aliás que despertou o interêsse e à preocupação de todos
vossos amigos e conhecidos em Bror-Chail. Esta preocupação - desneces

sário frizor - não é menor em Bror-Chai| do que a preocupação que

qualquer alteração no pais e no meshek em particular desperta entre
nossos porentes e amigos do Brasil, Nossos melhores votos de um

pronto restabelecimento; queremos crêr que o novo alento trazido pela

vinda dos filhos e dos netos refletir-se-g em breve no retôrno às
atividades normais - quer suas, quer de Dona Margarida - e-que "GQ
consequêncio nossa correspondência retobme finalmente seu curso
normal,“
Transferência do dinheiro:=

-

Através de cartas particulares = bem

como pelas cartas de Naftáli e llana =
soubemos que ainda não tinham recebido no Brasil comprovante da trans

ferêncio do dinheiro.

Nosso guizbar dirigiu-se ao Agrobank e de féto

comprovou=se que o recibo não tinha ainda sido remetidos.

:

De moneira que anexo remetemos o recibo comprovando O recebimento por

parte do Agrobank, dos 10.000 dólares, bem como um livro de cheques

do citado estabelecimento bancários Este lapxo deve-se atribuir
exclusivamente 3 direção do banco que desculpou-se pelo fatos
Quanto à transferência das demais quantias, estamos esclarecendo

ás novas disposições vigentes e escreveremos em breve, assim que

tivermos dados mais precisos.
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el — Nosso gomponhetro Viti8rio está virando os trabalhos

|Peferentes à porto arqui

tetônica do. projeto, Jáforem
Intolados os cálculos referentes A estrutu
ra:e orgamentos; dle tombém
ו
entrou em entendimentos com o engenheiro especiolizad
o nasInstolações
4

de vapor e segundo expresso promessa de Vitório = ale preparará até
o
fim da corrente semangcópias (em português) com explicações
sôbre
6
planto, fochada Mit lados de vapor, etcs - plantas que lhes remete
re"mos ossim quechegarem ds 805555
A

O. E Todos Estes projetos = que jó forsm em princípio aprovadas

;

No tocónte so finangiamento, queremos comunicar com prazer

Y

Y

pela Sochnut — Serão depóis apresentados so Dept? Técnico da
Sochnut
porá discussão e aprovação final,

que a,8ochnut resolveu comprometer=38 a cobrir o custo da
construção de
350m (e não 300 m2 como havia sido estipulado Inicialmente).
e
5%
E

0 : O
para

a

e
e

+

%

:

Este aumento deve=se ao fato da Sochhut ter eprovado op

À

Bumento das unidades de colonizegóo [teehidor hitiasvut) de 80
paro 100.
Estas unidades constituem uma espécie de Índice segundo o qual a Sochnut
distribue seus empréstimos às colônias agrícolas e segundo seu
valor rece-

be=se determinado superficie de terros, ¿gue para irrigação; casos,
méqui=
nas e UtensTllos, Etc. Levando em conta o constante oumento de
Bror=Cha il:

sus estobilidade social, consolidação e aprofundização de sua experiência

€ capacidade proffssionals = houve por bem a Sochnut em 60060126 
 סnúmero

de unidades destinados a Bror-Chatl,

Este oumento refletir-sesf não apenes no f inenciamento do

chadar hoochel; isto significo que nosso erédito pora o recebimento
de

6

novas máguinos ogrfcolas; novos Instoleções para 8 ampliação da rede de
irrigação,novos edificoções, novas extensões de terras aréveis = será
sensivelmente aumentados
:
Garin + Q garin-jó se encontra entre nós desde o dia 14
de corrente, . e
Desnecesgsóário frizar com que alegria gle forem aqui recebidos,

Toda 3 begagem fal rápidamente retirada e atualmente = peralelamente ao
trobelho agrícola corrante - preparom=se os chaverim do garin para
o seu
erfodo de hachsharó na Kyvutzt Gueva— ums das mois antigas e sólidas
 הdo pois, Bituada no Emek Izreel. Assim que nos princípios da
primavera deverdo Sles regressar a Bror=Chot| é contribuir com sua ener=

gia e capocidade =-pora o fortalecimento do kibutz.. Pera tonto terão
ampla oportunidade de enfronhar-se nos lides agrícolas de um kibutz

expertente, apreenderõo o |Tngua e os costumes 00 pafs, conhecerão 0 7
500 ]6!0|"ס6, 5ט58 5800080 6

 סאmeshek + Encontromo-nós na época egrfcols "ardente! = por êstes
רוfinelizoremos o colheita des batatas (o 20, metade dos dias

001 dunams plantados), bem como das uvas,

SJ bem que ainda não possuimos

dados precisos, é indubltável que o aumento no rendimento do trabalho é

considerável.

A pesquiza por assim dizer clentffiga que nosso companhe! -

: ro Semuel Korabtchevsky - o racionslizador do kibutz = introduziu já fez56,58 ntir em vórios setorês & conseguiu convencer e entus lesmor os demais À
3
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ja da tecotas de uma des me ls rIgóróso e psctso +

ao rendimento de treba lhos Kd

+
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Todos  ו ושque exigem dente mão .de obra forem

reolizados com a rápido ajuda do gorin, os elunos do Ulpan = sôbre o qual
Já escrevemos onterjormente;- e contorão com o breve suxfito de um grupo
de:“Jovens do movimento escáutIco naclons |: (Hatzofim) que:chegarão no

Te d

mona,ña aquí permonhesrão até os fins de agôstos:

\

0 Popu
2 7 poputoção foi oumentodo com o a118 das ta  ווHorowi+:
E
:
tque chegaram do Rio por vio aérea com seus 3 filhosp de
:8 anosy 2'6 3/6505 , fontlo Krumholtz (que veto com o garin scompa=
nhoda por suas 3 filhas)de fly 9.65 anos respectivamente,
e
| Ehagou a fomtlia Stejmbaum (pais de nossos companheiro:
lároel Steimbsum e Léa Thalemberg), que aquí se radicorõo, as Snrose
$
 וvierem 8 passeios
“EL inger e
4

Também nasceram vários creonços - em especial do gênero me sie

= ו- o que veio diminufr o-nosso prspAspação no tocánte so futuro:

de. Israel e de nosso Exércitos eu

Várias - A wido cultura! tem sido bastante  וreolizoções Internasg:
vérios cursos de cóngoes e dances, confertncios, espetácutos

testrais regionais, viogem eo mer (em Ashklon) ett.

Diclongrio > Fozemos votos que o Comité Isrsel=Brosil; seção São Paulo
saberd manter de forma coerente. o compromisso essumido =
ak
financiamento do trabolho de nosso companheiro tehuda Zitman — 60 especia”
após tão coploso fornecimento de expl Icoções.

Será deveras lomentóvel ter que suspender tão louvéyel empre= |
endimento = mormente após o dedicado trabalho 5 investido até o pre=
|

sente.

“

Bemy fino! Izomos com a egperanço de ter transmitido um pouco

de nosso vida, É claro que a situação militor no região $ absolutamente
68| 8 - como hã muitos anos não conhecemos.
Na esperarço de breve resposta, enviamos nossos mois

- gordiais ssuda des,

Benjamim Ralcher

Mazkir

