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S.Paulo, 18 de Maio de 1955.

À
VAADAT HATNUÁ,
Kibutz Bror-Chails
Israel.

Prezados Chaverim:-

Como é de vosso conhecimento, entrou O Mo-

vimento na Ilas Moatzá Artzit sem dividas financeiras. As-

sim, esta a Guizbarut Artzit muito empenhada em tentar man-

ter esta situação O ques considerando o amploplano de shli-

chut quetemos, 9 5 diversas gespezas que a última moatza

delegou a Hanhaga nao e nada facil, Isto se agrava com ota

to de termos( a Guizbarut Artzit ) feito cuidadosa revisao

e constatado que no total o Keren Lashlichim, atividades cen

trais, etc., provocarao um aumento nas saidas de mais .....

$ 190.000, 00-( Cento e oitenta mil cruzeiros ), para isto

estã o Movimento se esforçando para obter entradas. Em to-

dos estes planos e em geralpara uma estabilização financei

ra um pouco mais durável, sao-nos imprescindiveis alguns

taksivim de Eretz( Iehud Hakibutzim e Ichud Olami (6

sentido dirigimo-nos novamente aox chavgr Kitron e Ichud

Hakibutzim, apresentando a situação- cópias de todas as

cartas enviadas, estao anexas ze 2

2 Não cremos porem que teremos exito na ob-

tençao destes taksivim sem uma enérgica e intensa partici-

pação e intervenção gre vossas O chaver Etrog poderá expli

car-vosquão precária 6 por vezes nossa situação, e quanta

dedicação e inversão de trabalho tem as financas exigido no

Movimentos
Porisso tudo, propomos e pedimos aos chave-

rin que se interessem ativamente pelo problemas pedimos tam

bém que ponham O chaverSamuel Karabchevsky ao par pois

sua atuação nisto podera ser de grande valor. O fato de E-

trog ter vindo recentemente do Brasil, tambem podera ser de

valor nisto.
3

Esperando que OS chaverim farao tudo que es

tiver a vosso alcance) € certos de seu sucesgo, pedimos que

nos mantenham ao par de todos os passos e tramites dados.

Sem mais, aceitem nossas saudações e um cordial

Atei V'agshem 1

JOÃO DRUCKER=Maskir-Rashio

OBS.» Há poucos dias realizou o Comité de Bror-Chail, explêndida fes

ta na Chacara Aliança, tendo obtido muito exito, P -

o resultado financeiro foi aoredár de $ 200.000,00-(Duzentos.

mj1 cruzeiros ). Esta o Comite nos procurando varias vezes, pois

2 nasא ו &orientação do Meshek Pp

rovavelmente eles ja vos terão escrito, e ped h
rin os pta : , : pedimos que os chave-

remos que seria de grande valor e muito útil para ati

turas, Se, voces escrevessem uma carta ags Miembros tridagos fu

Aliança "( pode ser aos cuidados do Comite de Bror-Chail יי

Cordialmente Shalom! 


