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Prosados chaverin,

Cordials saudações. Texos em não suas presadas cartas - de outubro e desembro do

corrente abo, Sen ter que apresentar às nossas exeusas sobre a demora 84 envio da res-

posta, temos a adicionar que com bastante cuidado estudanos o problema das diversas

aquisições quo propuseram e a manoira da compra de torno, ben como de que forma garane

tir o valor da soma de dinhetro existente no Brashi, dado os pulos da moeda brasileira

e sua desvalorisação no mercado internacional e a inflação no país.

Não somente fisenos as discussões internamento, mas fisemos participar das mesmas
a diversos técnicos e especialistas do país e de nosso movimento, com a finalidade de
nos permitir uma resolução mais ampla e acertada, di

Alguns dos pontos tem sua resposta nesta carta. Outros ainda, estão em vias ¿eee
tudo s sua solução ou propostas apresentaronos en próxima oportunidade,

LÓRN 00 .- Estudamos con detalhes as eesuas propostas e depois de nos ternos aton-

selhado com tecnicos e economistas os mais diversos, temos a resu

  

seguinte opinião:

a) Manter à nossa otinião do tipo de torno pedêdo, mantidos os carateristi-
608 de nossa carta de 29 de outubro do correáto; au seja, un torno universal, com finali-
dades núltidas.

b) Tambén achamos inconventente 2 compra no Brasil e ja o fisemos na
carta anterior - apesar de bao terfóldo multo elarose Mas, tambén a compra en israeb é
desaconselhável - uña vez que a industria do país ainda nio conseguiu construir um torno
dos mais perfeitos quê aqui se exige,o tanbén a compra dos "shilumin" (reprações da Ale.
manha) não apresenta grandes vantagens, nem do ponto de vista de dinheiro q nem do ponto
de vista de construção e montagem, O mesmo se dá, se Inportarnos uma máquina de outro
país através do Hamashbir Hamerkazl o. Winisterto de á elcultura, pois fora das dificuldades
e contratempos, da perda dupla de dinheiro (crusoiroadolars libra), teremos que pagar alfán.
dega elevada.

e) Nossa ocintão é que o torno seja comprado na | TA LIA e do lá eno
viado. Eds apresenta os melhores carateristicos tecnicos e vantagens do ponto de vista de
dinhelro e troca,  



Resta a dificuldade da compra e escolha ña Itália, Dus oportunidades 86 4060500108: 1a Elena Croresnia que 0 Dra Adalberto Corinaldi pretende wir en Pessaeh para Israel é então passarno mes de março na Italia, Padirlamos, e esta sorfa a melhor oportunidade, que o presidente do Comio fizesse a cos isto, muitas dificuldades serian yltrapassadas. 2, Nossos companheiro José Etrogviajara en março-abri! para Israel, e em fevoreiro outro companheiro nosso Mordchal Chaitehik partepara o Brasil (no dia 4 de fevorelro partirála Estas oportunidades, permitem a escolha da mejhór maל o melhor envio para Israel, Do nossa parto, preferianos que “o Ur, Corinalai o fizesse. fãoו0s-.conhecimentos dos conpanhábros de Bror=Chail, más, as relações dele na Itália,: » o de firmas e tecnicos, permitira compra melhor e mais grantida. Tanbén, o problema daassagom do dinheiro, oferace máforos vantagens e oportunidades:

2 d) 0 problema do envio oferoce os seguintes aspectos: 1.0 propriamente dito - Si olevar o José nonhuma dificuldade apresenta, Mas, existo um caminho talvez mais Facil = 0 do do onevio direto sem grandes problemas (a passagem pela alfandega, etc. a o problemas que mais ou menosfacilmente se resolvem num país como a Itallal. 2.0 recebimento en Israel - 0 problema apesar decomplexo, apresenta os seguintes aspectos: Uma vez que. o torno o um presente enviado polo Conitóde Anigos de BreseChail (páia, parentes e añigos), retirar na Enbaixada Israelí o הג
Sionista Unificada um atestado de envio de tal prosente, cos os carateristicos da maquina, Com estas
cartas, retira-se aqui uma Diemnca de inportacao, sem necessidade de pagar alfandega ou outros Ine
postos, E preciso sugadon a cola G ant of E

Pareco-nos, que nda mais há a acrescentar neste ménento ao problema do torno, 000 84065840 = 6
que nos 6 muito nsgessário s temos necessidade urgente do mesmo, Agurdanos suas respostas a rospeito

M | א No dia 2 de janbiro embarcara para o Brasi] e deverá chegar no inicio de fevereir
Assinalanós vossa disposição en auxiliaelo, eina verdade, necessiáâri de toda ajud

pará cumprir a contento sãa tarefa e roalisar, pola primeira voz ná Arerica Latina, um empreendiment
organisado do formar “Chevrát Noar*, Talvez possam os companheiros do Vaad, pela posição que tem no
ishuv, de-conseguir o apoio de todo bem sionista e mais que Isto, das organisagoos que pretenden no
Brasil, trater dos problemas de criança e as tem organisado em seus instititos. A possibilidade que
avontanos, e bastante séria, pois assim o Lar da Criança 80 a Útidas (ou talvez outra instituição que
desconheçemos), poderão enviar as criança a jovens, participando de Sua educação melhor - que deles
fara homens e judeus, Masg Isto $ un problema para so discutir no Brasil é aquí somente assinalanos
uma eventual proposta. U mesuog. em relação á Federação das Sociedades Israslitas - que poderla 648ה-
tualmante tomar a si o patrocinio, e quer sato, isto ajudaria e faria do empreendizento - una!grande
+

Queremos tratar do roblema da manutenção do 8005088 60 ג

a) Val ao Brestl como sheliach da Sochnut e do Ichud Hakibutzim, de Bror Chails Os
dois primeiros participaram de seu envio, pagando passagem de ida é voltas

b) %ua estadia no Urasid.o suas 08808548, as mais divórsas, quer pessoa isg como de
trabalho, correm per conta de SroreChail, Nav tomos outra oportunidade, sinao dirigirmó-hos 0
Vaad com o podido de financiar om nosso nono as despesas do ioshka, 0 total da sona gasta, será
por nos depositada no país om nome do Vaad, o comprarenos aquelos Instrimentus necessarios ou mão
quinasg de asordo com o Conite de BroreChail, De maneira, que o dinheiro: coletado no Brasil, para
una finalidade, não sara usado para outra, Os gastos feitos, serão como simples ransteróntia,

Queremos q:s nos creian, que sta foi a última solução que tivemos que chagar, pois não conse-
guimos encontrar a soma nacossaria para otrabalho do Móshktag nas diferentes instituições, das, tamo
bem é uma solução não somente real, mas boa quanto 4 garantia do dinheiro,

Não pensamos que necessidárá o Loshka alguna sona grande, Ficará no Brasfl oórca de € neses a
suas despesas certamente nao serao muitas, Fica a seu criterio, do shsliach-e da hanagá וי )
HH, determinar o nivel de seos gastos,

OUTRAS COMPRAS co Vossas propostas sobre outras aquisições
; enviaremos propostas completas.

» ainda estamos. estudando 6 bre  



 

 

4.

FOLHETO

E

FOTOS

.- O folheto *Bror-Chail'- história do movêmento 4 de kibutz" - estáJa pronto
e está sendo preparado para entrar na tipografia, Sera pub ficado. |,

Departanentoda Juventude e do Chalutz da Agencia Judaica. Dentro de duas semanassorá éntregue e
| Povisão da Sochnut, Tambón fotografias do meshek, estao prontas. Foran tiradas corca de 0-60 ,
depois de ampliadas serão enviadas para o Brasil (talvez com o Mordechai Chaltchik)- %

SHORT: Entramos en contacto con o "Carnol Film" sobre aeventual filmagen do meshoks
Estamos esperando propostas sobre o custo, e entáo lhos informaremos.

AUBILIOAO COMITÉ.- Reccbemas há poucos dias a visita do sar. e. sara. Chanan inor, conselheiro
dá Embaixada de Isras! no Brasil, e há anos menbro ativo da Aliat Hangar,

Estiveram no meshek, Junto 608 0 representante da Ministério do Exterior e durante algumas horas
interessaran-se sobreo Ishuv do Brasil, nosso movimento e o Vaad de Brorlhail, Prosetermenos
auxibia-hos, na medida de suas possibilidades, quando o auxilio fosse pedido.

Também, Qnformouenos o snr. Zeev Argnan embaixador de Israel na Runanta, que 6 pai de un
chaver de BroreChail fo único sabra, fora dos nossos filhos), que encontrou om tontacto com q
Ministro Shaltiel e pediu bua Intervenção direta Junto à alguns judeus, para que colaborassemcom o Vaad. Tambem o ministro da Rumanian estã deisposto a fazer o maxino'e contribuir aos à
camoanha de BroreChatl,

DemoESTERDIELENKI 2. De sua carta de 24 de outubro, soubemos que foram enviados +4 dlguns
meses 82 jogos de talheres por aqadta senhora, Estivemos nos informado,e nada pudemos saber, o que de verdadoíro ha, pois os únicos talheres que restbonos foram nosenviados por Porto Alegre (pioneiras) e trasidos con o 52 garin [en julho do corrente), Nao ques

remos crer que foram perdidos. Mas serao os talheres vindos de Porto Alegre, os que a shras
Bielonkt mandou? (Do passagem, são muito maus e já estão enferrujados).- Pedimos que se informem
a respeito e nos por nosso lado tambem o Faremos, Não deixaremos de agradecer âqueles que nosobsequiarem con sua gentileza.

Nossa proxima carta, tratará dos problemas sociais, culturals.o econonicos do nosso kibutz,
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7601805 seu auxilio ao 62 garin e 20 movinento ma aquisição de ua máquina de ordebha",que sera comprada com o dinheiro do Kutchinski (50 mt] eruseiroá), À maneeira do envio,serácono o torno, con exces$ad que poderser comprada no Estados Unidos; Ingtáterra ou Suecia ode la enviada diretamente,
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