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Cabe-nos o doloroso dever de
comunicar que

nos, coubatos travados no dia'3 do novemb
ro
P.P+, on Nitzane (El ¿uja) pexdou a vida
o

nosso chavex ITZCHAK BABSIY, do Kibutz Bror
Chail,

e

E

0 as em sorviç
o ativo no
gxcóreito do 192801, pertontando
ao Corpo
.
$
>
do Paz:
distas, as tropas do clite
do nos
5
so oxópcito.
"
e

.

8

>

>

A
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Dfemítio onlutada o no Kibutz Bror
Chail o
mais profundo pesar do truá brasiloira,

E

suo HAGUIBOR HANAFAL LESAN
HAM VEHALIO LEDET

IZACHAR LIVRACHA,

1

”
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Extratos da carta que recobomos da Vaadat
Hatnua de Bror Chail

Brox

Ein Dorot

A

À Hanhagá Artzit - São
Paulo
A Mordechai o Chana Chaitehik -

il, 5 de novembro de 1955.

Prozados chaverir

Tomos de yos comunicar
dolorosa notícia da morte de nosso chaver Itzchak Babsky, ororrid
a on ação militar na batalha do
Nitzana;
a e-11, na qual o nosso exército
pulsou'as tropas egipcias quo se
achavam
ocupando posições om torritório
do Israoi,

ceu
Toz
foi
Sos
rin

(ná

Itzehak Babsky'tir
19 anos incompletos quando caiu.
Nas
o viveu om Ouro Proto (11,G.)
Juntou-so-ao grupinho do aliat
Y que
alia om outubro do 1953, com
a rotaguarda do 4º מבעם.
0
grupo
todo
mandado à oscola en Bon Shomen,
tendo Ttzchak c
dado
14 sómento 8 mo
por ser o mais velho da tura:
Dopois disto fos hachishará com
0 5 ga
om Ramat lochanan, No moshok,
ató sor convocado para serviço
militar
6 mosos) teabal

hou on faloha,

> Hoi o Primoiro  לפהג8 8
rocebido tomo chavor nosso; o
og
mo tal o tratavamos o o minávrm
os como nosso caçula, Era um
rapaz forto y
intoligonto, modosto o ostudioso ,
to ostirndo por todos.
Deixa om Bror
Chail

sua prima, Bolinha, o sua tia, D. Emília
.
2
Atingindo os 18
» fol convocado para sorvigo milita
r
no Las + Oforocom=so
O como volm:
jo pars o corpo do para
quodistas»
.”
0 femoso o“je lo
¿mio corpo do paraguodistas
$ a tropa
de olito do nosso oxorcito.
8
choquo, so acoita
voluntarios, que só sño acoitos

nicos»

issimos'oxenos fisicos q 28%00%
60-

É uma honra à todo jovo

05

Itzehak passou todos OS cursos
o tro

excopcional, rocobondo o tátulo do

tarofa do

¡690

lamontos com distingo
q “ho com isso a rosponsave
l

motralhador do sou grupo do corbato
.

Uria 80088 מם80% do sva
moskok, tondo ontusiasticanonto
PYover quo ola soria rompida do

em liconca no
nn

tzava, sem

e

Sou corpo foi,
choque no ataguo sos
los on

litarigada, tor sido
últimos
Os ogípeios atacarar mu corpo do
cando a nossa resposta

cm Kuntila

Nitzana (El huja), alg
raoli, la so fortificando.
togidas o cobertas polo

Essas

to

indo, con isso provo
úlos na zona do
do território is-

metros no intorior

15, 120 total do un ba lhño,
oran
o de Sabche, on torritório ogipc pró
io,

à ONU oxigiu 4 vozos dos ogípeios 80 rotirarom do Nitzana, o

ostos so rocusaram.

Tondo a ONU confossado sou fracasso, rosolvou Isracl

agir o oxpulsar o invasor.

Na noito do 2-11 isto foi roalizado.

Un batalhão israolí foi

dosignado, tondo antos conquistado por
hóras a posição do Sabcha, para po
dor dopois oxpulsar os ogípeios do Nitzana.
Forom mortos 50 cgipeios, tondo nossas tropas voltado às suas basos 2 horas após iniciado o ataque,
lovando consigo 49 prisionciros o quantidndo absurdamonto grando do
armas q
matorial do guorra, aproondidos aos ogípeios. Nossas pordas
foram 6 moxtos
0 174

08 858 ogípeios, para oscondor do sou povo a ostrondosa dor
rota sofrida por suas molhoros tropas, tontaran altorar os
fatos cor montáras gigantoscas:
invontaran un imoginário contra-ataquo no dia soguinto, no
qual toriamn sido mortos 200 soldados nossos, uma companhia
ogípeia contra 3
batalhóos isruolís |
Essa tontativa foi complotanonto dosmontida 44 ontem
pelo quartol da ONU, quo divulgou a batalha coro ola
foi na vordndo.

O grupo do Itzchak foi o primoiro 5 atacar Sabcha.
Depois do
ronpidas as linhas oxtorioros da fortificação, passaram nossos
comandos" a
liquidar

posição por posição.
Un mottalhndor ogipcio, aposar do forido, con
tinuava a impodir o avango dos nossos: Foram podidos
4 voluntários para 1i
quidar o ninho, o Itzchal: ontro 0108. Os 4 sairam
da posição abrigada q
correram sobro o ninho, o coriandanto à fronto o Itzchnk
logo atrás dolo, co
brindo o sou avanço. O ogípeio ainda -tovo tompo do
dar uma rajada, do baixo para cima, quo atingiu 2s pornas do comandanto
o o poito o a garganta do

Itzchak,

abaran com o ogípcio,
Socorroran 5
;גו
doram-lho morfina, o 7 1inutos

+
oa

Os dois quo vinh
modiatamonto a Itachak, mas nada
dopois Clo oxpirava.

O comandanto do sua companhia, contou-nos, à beira do túmulo, -

que ainda 5 minutos antos do ataguo lho porguntara Itzche
o quo dovoxia
ser foito no caso do cair algum soldado com tarofa ossoncial
(como mótralha
dor). Náo sabia quo Úlo mosmo o soria;
foram suas Últimas palavras.
>

a

O ontarró foi ronlizado om Bror 0811, 8 4-11, om corinônia ui

litar. Alóm do todos os chavorin do + oshok, ostivorám
prosontos ropxosen=
tantos do Ichud, do Bon Shonon, dos kibutz
da zona.
Un rabino militar
disso o kadish 0 01 6 rachanim, o o polotão do Itzchak
dospodiu-so dolo
com 3 salvas,

2
Bror Chail acha=so om luto pola perda do sou quorido chavor,
mas O ronfirmada a nossa disposição do pomsanodor nosta
torra, lutar por o-

la, poles nossas casas, polos nossos filhos,
Saudações chalutzianas com

/
4101 v Aghshom

Shmuol
Moralkoz

a

Palavras pronmcinda polo roprosontanto do kibutz
Bror Chail, no dia 3
do novorbro do 1955, anto o túmulo do Itachak
5. Babsky, conpanhoixo do

kibuta 0 ronbro do Corpo
do Par
istas (Comando) do oxórcito, caído
no dia antorior, na batalha do
WN
a,
+,
Nitzny
Noguoy,
no front ogipoio.
0
,

Estontocid

os aind: do
quo nos a ingiu, o coracóo par=
.
+
tido
do dor, mas tanbón ostre
cido du rospoito o honra, cis-nos
,
aqui, do
PO, anto o túmulo aborto do
Isaaquinhos

.

“a

:
2
Ha uma sonane aponas viora
E
Olo
a.casas paro o kibutz
, por
alguns dias do liconga;
acalontava 8821280003 dosojes
,
sonhos
...
E vis
do,
:
י
3
quo não mais
ostá ontro n0se
.
3
Sua vida, sua força joven, ci-las
doxrubadas,
Mal alcançara trilhar os primoi
ros Passos, o ja "oxtinguo-so
o canto de sua
vida". 4 alegria do vivor quo
o bafojava, sua onorgia, sua
iniciativa, tu
4
a
,
40, 1080
AL
«Ba volta do
108, Aponas o silónc
io, om nossos 002800
08 כ
aponas sua momóriz.
5

E

E
x
,
tambén vivo
o dosporto às
coisas

Simples o 1
ox sou dorrodor, ¿spalha

hgora, oi-lo, apónas lor-

brangas, tristoza.
7

do Nitzana.
4

Foi ontro sontimontos contra
dit

58 que soubomos da batalha

Do wi lado, onchou-so o coraç 10
do satisfação pola grando vi5

toria do nossas tropas, o invaso
3
r afugucntado das torras pátrias
,.

Do

outro
do, magoou-nos a trjstoza polas vidas
dos juo haviam sucunbido, pola
sua

juvontudo florosconto,
L
dos, ontro os caidos,

inaria quo ontro os caínas onton ostivora aqui,
o
Un sontironto puro o sadio,

Isaaquinho

quom, no fundo do coração,
nas q
or participar 0160 8% EYUpos

dostonidos,

dofosa o do nossa soguranças

guardidos do nossa

16

A
.
.
sa
Era do outro os mais
Jovens do nos.
Ha, onas dois anos cho
gara, quando mal complotara os
7
x
1
e ontro nos
nn sônonto
vivia; nao
coE
,

E
.
ilho, como so sompro 2houvóss
o esta-

Ho um companhoiro, mas tarbón como
1
do em nosso soio,

e

+

2
Não viora da grando notrop
.
ו
olo, mas duna cidado
zinha po"
+1

3
quona do "hinto
rland" brasiloiro,

va

Viora

1
1
+ NOS,
aleançara-o o novim
onto

e o lovara consigo, o o cabcel
inho do outrora ingrossou na
vida do novo
L
país, aprendou a lingua,
+
6%
=
entrou no trabalh1 o, ligou-s
o A torras
Croscou,
/
2
Atravossou o poriodo do
agricola, rovolou=só un
npanhoiro do-

dicado, ruito intorossa

no trabalho da torra,

Chogou sua voz

Corpo do Paraquodistas (0

incorporar-so ao 050201%0.

os), ondo

Ligzou-so no

Atravossou os duros troinmiontos c
distinção.
q
do vin!
asas
para o kibutz, contava, npdosto, rias soguro
2
do si, dos
posados oxorcici08; dos esforços exigidos. Não oscon
E
as
Sou orgulh
o por portoncor as
tropas do olito, pox andar polos c
inhos do um mundo tão novo; ostava
tonso

o

pronto

A

caiu.

Para

E,o d

Foi onton.

o

que

ca

novo

dia

trouxosso

con

chogou, o dia do sua prinoi
ra

-

.

on que

E
,
E
Construir um país
para nós o nosso Povo; 018
o quo aquis
.
Urna torra ondo pudóssor
viver como homens q ooo judeus.
,
e
Para alcançá-lo, Porên, houvo
ns
cuo elevar w sacrif
ício,
paz en hojcervs
x
א-ה
À
to à propria pa:
כ
e o
.
2
» A vida ou holocausto à propria
vida, Ha
quo 'sacrificar,
vozos, o
:
mlhor seu companhoiro, o pai
a

viomos fazor.

4
1
E
+
sou filho,
o homor
sou amigo,

a

z
3
assim,
pordor

+
y
+4
Porca, jurano
s hojo
um pacto do sar
sa o do nossos filhos, para todo
o son

1
רב
quinho.

A
o
Atravo
s dolo,

tor:

+

Soja abongonda sua monória,

Bror Chail, 3 do novembro do 1955.

o

do Livxo

" Kibut' Bro

Chad! 4

EM MENÓRIA
MI

Já estava Ísto livro improsso, quando, a 3 do novo
bro do 1.955, atingiu-nos à notícis ostarrocodora
da

morto do nosso. companhoiro 18000 4. Babsky,

caído na

noito antorigr, na batalha do Nitzana, contra
invya

ros ogípçios.

”

montição.

so

À sua momória ó dodicada osta
compios

Há um lugar om Bror-Chail, sóbro

o qual não falamos! wma po-

quona colina a sul-osto, a última da sório do
olovaçõos nos quais so ex

guo o kibuta, una 001120 a cavaloixo
sóbro 2 plamício.
tório do Bror Chaile

1á ostá o comió

A trôs do novombro do 1.955 acompari
tamos o ontórro do nosso
companhoiro Isanc 8. Bebsky, mombro
do Corpo do Paraquodistas (conandos) do Exórcito, caído na ação
militor dn noito antorior, quando
nos-

sas tropas oxpulsaram o oxórcito ogÍpcio
ontrinchoirado om torritóxio

israolí, om Nitzana, no Noguov.

0 ontôrro, tristo o solono, Companhoiros
do Kibutz, das oolônias da vizinhança, do oxórcito. Como
guarda do honra, o 08+0

to do Isaaquinho, duas filas do
rapazos jovens, a boina vormolh
a do oór
po do olito, os paraquodistas-çomindo
s ; porfilados, Armar aprosontadaíó
lágrimas corrondo polos rostos.
Fora a primoira ação do dostacamonto,
a primoirn vitória sob o fogo; juntd,
a primoira porda,
Trôs salvas do tiros, o caixão quo
baixa, os companhoiros quo
enchem a tumba do torra, o "kidish":
"Engrandocido o Santificado o nono

do Senhor..."

Às 10 da noito lonçaran-so nossas tropas so
a aque,

0 inimi-

g0, muito bon ontrinchoirado; wma notralha
dora ogípeia posada, num lu=

gar particulamonto porigoso, varria do
balas tôda a linha, dificultan-

do o avanço do nossas tropas.

Podiram=so quatro voluntários para
ataod,
quatro, “prosontou-so Isaaquinho.
Langarans,
A alguns motros do ninho inirigo,
um soldado ogípeio,

la o dostruí-la,, Entro os
Se para a fronto.

Já forido, consoguju alcançêwlos com
uma rajada do motralhadora de mão,do baixo para cima, ,As balas do baixo atingira
m o companhoiro no lado do

y

Isaaquinho, que caiu 10910
0. As balas do cina cting
irnm Isanquinho - wma
no, poito, outra no 2080000:
Os outros dois, acabaram com
a posição inimj
EN. Isaaquinho
oxpirou após alguns mizut
os.

Tinha 19 ands incompleto
s ,

.

Palavras do conandanto dedoostac
anonto, à boira do túmulo:
>
PeseVidas jovons quo, quisoran
favor, o vivor não lhos foi
dadó.

Noam do matar, non do. Sor
morto, quoromos nós fazor
uma profissão, Mas
quando, houver quo ir, irono
s, pois sorá o único carin
ho 20 nos pomuitirá

סט,"

:

Palavras do companhoir
o do kibutz :
"“...«Em volta do nós, dona
s o silóncio, ue nossos
corações, aro
nas sua monoyia. Construir
um Pais, para nós q nosso
povo, cis o quo aqui
A
,
vicnmos fazor. Uni torra
ondo pudossonos vivor corno
honons o coro judous.

Mas, igto para dosgraça nossa
, oxigiu quo so lovs
50 8 2 a páz
er 1020080510 8 própria Piz; o
en soguida, a vida on holocausto
A própria
vida, Soja osta torra, porón, cai
A qual juranos 1010  בטproto de
sanguo
soja
osta torra nossa o do nossos
filhos, para todo o SOMPYO
+ +."

No soni-cireulo silenoioso
dos homons do Shnar Hanoguev,
OS Nor
da frontoira, ropassa o "kadis
k",
Sôbro rostos 6 es co

bros dos kibutzim

rações, o tributo de honra ao ccrpan
hoiro «¿ue calu, a dôtominação, a
com

toza, do quo sorá montido alto
o idesl polo qual

גוסל.

mais um dontro nós tone

Na rocordação, o tributo do
honra a todos os quo já caíram om
nosso cominho, na guorra 0 na paz, nfs
aras da dofesa o nas aras do traba-

lho:

ABRAHAM DAGUR

ARIE KORENFELD

IOSSEF WEISHAN

PEDRO VARNAL )108109(

WERNER FELDMAN

1208 8,

>< Dopdamos abaixo, alguns troci

do nossos chavorir

Jorusalón,

6

” +». POrque

גי0

por un
no Brasil.

do novo

para dorioçar,

o coisas mais.ח
ש

¿Q0 goral
80 todos mous cormanh
wi do'nossos cha

ros, volto agora do um ontox
ro,

arte 6 Babsky,
quo caiu
ponas 18 anos do idado

po de Paraquodistas, as

cito, Eu sue prinoira
ag
panhoiros do Bror 1
ail,

ingiro dos co

O ontorro do Isaaquir

atualuonto,

como guarda do ho:
Ê
crianças 10890, mas magni
ficos
moira ação militar da unida
do,
perdas

- Eh 5000168, quero faler=lhos
u

as coisas concrotas qua
no torron
o não o aspocto diplonári
e,co 6 לסל
tro do qual, infolizmonto
, somos
ur
porcarias políticas entro
ocidonta-o
molhorou un Pouco, nas
so acontoco
em guorra. E osto ô um pais
nas
todos já conhegorar, ,antos
ou
nação toda ostá do 16 como
un 1
aponas os 250.000 soldados
do
Esta Situação que ב
nunca inaginoi quo foss
ossiy

todas as difoyonga15 do magua
o

país todo ostá do pó o alor
ta corno

ao podor, e consoguiu fom:

quorda 9 roprosonta dois
no fortíssino, mas do orión
E isto o muito
portanto

govo

a

E
8

4

2

un

onolhanto-

- Eú ví un jornal bra

bos.” Gonto, vocês ostão

aqui. Esto notieiário 6
infomntivas são porcos
Fossos do cada govorno,

acontoco
goncias
os ana

A não sor quo aticon dor
unhas surras nas últimas so
comproondorño

quo

não

ostão

2
on

cor

ra ¿situagño 1 álitor cotaAsi
ques contra nós, quo absolutanonte não

no programa hobraico, 0289 u:

longo

tos con judous, ao lado do Brox Chajl,

soi Derfoitanonto quo não so deu un
tiro

mos sáo publica das, Fones os onterros e os
raolis são vordadoiras
aliás, quanto 1
8

mais tonos intorosse quo todo o povo :
tra a patodo, do modo quo não há o monoz

quo sojas

Te o
sofroistanto
quor

.

y

guiram infiltror on

descobortos quatro L
defosos, Re id
quo a coisa for: toto
tes depois, corandos
pionag 2 ondo ficgva
á noite en torritórioi

vo lugar,
roristas.

unrtol gonoral, u-

ma vordadeira fortaloxu,
com dinamito todas
as construções o

to foridos dos quais 2 moxroram
vmaram wa armadilha
um
onibus civil, numa ostrada
Instalarar a motralhadora o 1 otra lh: iram-no

foridos, todos

civis,

Na noito segui

ritório  לassaltarem trôs tran
tos o tomaram 5 prisionciros, de x

sossonta, axrazárar
Do nosso 1£

+

90

els

mataram

= Depois disto, og

das da polícia, mataran dois,
ta, nossos comandos acabara
tomaram 19 prisic
osta ontão, os ogipeios ocupar:

raoli. Esta foi a ação
mnis import
Sharrot na Suiça, Bon Gurion doonto,

entrinchoiraram-so muito bem, coloesxar

fortificações. Na noito
camos, pois tudo isto ora
o tofia irrompido a

ciós, Morroran 50,
bos Nós pordonos 5
tropas. do olito, o tudo Y
tropas escolhidas tavhós
quinho, quo'foi um dos 0
0
ram om fogo,
Dopois disto,
anção intorna do govorno og
lhas, todos os dias, para
destas,

não soi

militarizada,
ogipcio com

quatro,

Em

guerrespos

fortulezá avança

E

ו

4

monto Nado em torritorio is

do todas, Estav:

inoto não formado.
molhoros forças,
tomou o" govorno

son governo;

Os
0

ipoi

9

= Houvo ו
Nada y a
is.
mais $ montada

Nossos solda dos, oram de
jato
o vo por Isae
É
ra-vez ontra

.108]

Y

.

- Em goral, não fossomos nós
fosso o problema apenas
pos
Porque, qual a lógica em
- 0gonto, choga disto, hpongs quo
dos cinco que enirame Todo o pais os
ção 6 tal que ou não imaginei que na 208110800 3 350
Sompro quo isto fosse apor as
significa, não quando um exercito lutas

profundamente bola; a vontado do vivor

quo não haja guorras que as coisr
so
una tragódia dosperdigar um coisa tão

sôbro o ontarro
moral da

Meshok Tnuati
Kibutz Bror Chail

ISRAEL

Caros chnver

Todo 0 movimonto brasiloiro contri
sta lo poró oreto,
recoboW*a notícia da morte om
combato do companhoiro Ttzoho
k
Babsky.

À

Os últinos acontocinuntos

da situação política o

milit Y) do vavam cr
samp
rar com sofroguidao as notí
a iminôncia,
cada novo dia, de nos vormos
do numa nova luta que nao
dosojávamos.
Caiam combatontos 193508.
a a dor pola porda do vidas tão
jov
ra a luta da y
Quem Go. nós ]
criador.
nheiros nossos, jóvons vind
dados brasiloiras, Ppodorianm
to.
Um cor panhoiro a quonm mui
de hachshara, um dos nosso

.

4

sorto do País
Íntimo tomia 6
tomor, nada mais

que caiu, o n

lôncias,

o do Babsky
Povo.
nos s

tão 0080 coripa-

tão conheci des ci

E

lado estaremos,

miliar

nossas condo,

0 HACUIBOR HANAFAL LEMAN
HAM VEHAMOLEDET IZACHER LIVR:

(a) Edith Friosol

Sgan Maskirá

x

que nos liga à
do nos, no fundo do seu
E
,
3
1
,
ontocous
Agora,
nada
is ha a
Contraimos obrigações co; aquele

hoinfeld

5

-

um do nós aconpanha
lo rocón brotayam pa
S, para o trabalho

H£,

