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A Vaadat Hameshek do Kibutz Bror Chail
Bro» Chaditl

Queridos Chaverim,

asamos terEstamos de posse de seu grato favor de 29.5 p.p. (que porem pe: 8
saido de Bror Chail um més depois de sua data), e agradecemos suas informações,
que -desta yez- abrangem bastante assuntos.

Vanifestamos com prazer nossa satisfação pelo bom desenvolvimento do a:
shek e pelo éxito da colheita de cereais; fazemos votos que isso continue em rit
mo ascendente, apesar das inúmeras dificuldades que a boa vontade dos chaverim do
Kibutz ajuda grandemente a superar. Estemos informados do aumento da população;
em virtude da entrada dos elementos ja em Ramat Jochanan (além dos felizes nasci-
mentos!), e confiamos que isso em breve assinale ulterior progresso para todo o
Kibutz. Especialmente desejamos que seja muito proximo o momento em que o Kibutz
ofereça a todos seus chaverim o conforto de casas residenciais completas e de ins-
talações higienicas e sanitarias completamente satisfatorias.

Chadar haochel - Interessante o que nos telate a sua carta. Também nôs a-
chamos que, no momento, a solução adotada soja a melhor: fazer agora somente a no
va cozinha, deixando para oportunidade futura a renovação completa do refeitorio.
Com prazer anotamos que mesmo assim o chadar1 atual podera ser melhorado,
tão logo possa ser utilizada a nova cozinha. So isso se verificar em prazo razoa-
velmente curto, talvez que em breyo sejam alcançados o maior conforto e o melhor
aproveitamento que estão nos desejos de todos.

O orçamento para a construção e a aparelhagem do novo mitbach é deveras
muito elevado, mas desconhecendo quaisquer elementos não nos podemos manifestar 5
e respeito, a não ser no sentido econômico de nossa colaboração. Achamos desde ja
pane: assegurar ao Kibutz o fornecimento dos meios para toda a instalação in”erna da cozinha (na sua indicação LI 12.800,000) e possivelmente uma participaçãonas outras despesas, em particular as relativas à aparelhagem hidraulica, elétri=ca, etc. Esperemos assimdo, em tempo bastante curto, fazer-lhes a remessa de quan-tia adequada.

Pensamos que no corrente ano de 1956 poderemos pór-lhes a disposição o mon-tante que se aproxime de US$ 10.000,00, se as nossas previsões de angariação nãosofrerem alterações aprociaveis, e se o preço do dolar não subir ainda mais. Obyia-mente, porem, a construção do edificio ficara a cargo do Kibutz, com seus meios ocom os recursos que puder mobilizar a seu favor.
Para obter as melhores condições na transformação dos dolares em liras israslis, de acordo com a sua sugestão, estamos nos dirigindo à Legação no Rio de Janeiro; mas esta claro que, no nosso parecer, as construções não deverão ficar depen-dendo exclusivamente de uma concessão que poderia não se obter ou demorar demais,ao passo que as vantegens das benfeitorias logo perceber=se-ão.

Boit Tarbut - Anotemos que já receberam boa parte da importância angariadasob o lema do Tel Ruy Barbosa: é lamentavel que a quantia seja modesta, mas pación-cia. Velhor pouco do que nada! Segundo as noticias obtidas aqui, o dindasro ja te-ria sido transferido na quasi totalidade ao Keren Haiessod; para 0 2683040 46 al-guns milhares de cruzeiros não ha justificação pratica de tentar um processo novode transferência, visto quo isso acarretaria outras dificuldades além de nova demo-ra. Todavia, de nossa parte, procuraremos apressar a conclusáo favoravel do assunto.

Conta no Bank Leumi Le-Israol- Reservamosnos resolver esta questão quandosubermos se sera possivel conseguir câmbio mais 187078701. As demais - especialmenteas mencionadas supra - são sem duvida de primordial importência aoso tem carater adminidtrativo. ' ו

Ceminhonete - A demora 6 bastante desagradayol; esperamos gue na sua próxi-ma carta nos dem a confirmação de que, afinal, ela chegou é já estã prestando seusorviço. Além das vántegens que a caminhonete dará nos chaverim do Kibutz, sera de—Anteresseinformar nossos amigos da feliz conclusão desta iniciativa.
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Ministro de Israel n sil - Destacamos com satisfação as boas relações que já
existem entre o novo Vinistro e o Kibutz. Cuidaremos de manter o contato;ainda
não houve a apresentação oficial das credenciais, é portanto o Ministro não vi-
sitou São Peulo. Em todo caso as indicações que o proprio Kibutz deu a nosso res=
peito nos serão uteis, e thes agradecemos. /

Sr. Isresl Yempolsky - Voltou ao Brasil e nos falou da visita so Kibutz, embora
nao nos tenha apresentado sugestões em relação à nossa atividade.

ArnoldoFelmanas - Está atualmente em Israel, tendo prometido visitar Bror
Chaile Assinaiamos a viagem dele, especialmente em vista de sua atividade no in-
tercambio comercial Israel - Brasil; embora so trate de atividado totalmente par-

ticular, a troca de ppíniões podera ser proveitosa nos campos da ajuda ao Kibutz
e da sua industrialização.

Instalação de indústrias no Kibutz - Achamos desnecessario por efi destaque a 00מ-

veniencia de apresentar projetos mais ou menos concretos, antes de falar em cons-

truções ou instalações. O interesse de eventuais socios capitalistas so podera se
conseguir, so nosso ver, com indicações cortas e ponderaveis, pera as quais sem
duvidas os chaverim nos fornecerão elementos concretos.

Proprganda em favor de Bror Ghail - Assinalamos que ainda em 6 de Kaio Pepe o Dom
partamento do Koren Haiessod dirigido pelo sr. Arioh Kraus solicitou nossa opi-
niño a respeito da publicação de um folheto ilustrativo do Kibutz. Respondemos

sem demora em 27 de Vaio, propondo até que poderiamos cuidar da impressão do for
lheto se o Departamento nos enviasse o material oportuno, e sugerindo a compensa-
ção económica para as despesas. Não recebemos ulteriores noticies.

Usina de açucar - Nada mais sabemos no assunto.

Ulpan le-ivrit - Recebemosainda em Maio findo sua carta Nº 018/2/006 de 17 de ma-
io, relativa ao Ulpan avoda de Bror Chail. Congratulando-nos pelo éxito brilhantemen-
to alçançado também neste campo, cumpre-nos declarar-lhes que as informações que
nos enviaram são de elevado interesse e demonstram amplamente o alto nível desse Ki-
butz, bem digna vanguarda do Ishuv brasileiro. Ja assinalamos o que nos foi comuni-
cado à Organização Sionista Unificada de São Paulo; em outras ocasiões também fa-
remos o possivel para destacar a atuação meritotia de Bror Chail afim de favore-
cer a absorção dos olim. 6

Esperemos receber sempre suas boas noticias. Subscrevemo-nos com ume
shalom!

s de Bror Chail"

   
Comité de "Am

A. Corinaldi, presidente /

Que UM a nepeit גוו pelteiomadera de habita, ?  



 


