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- COMITÊ de"AMIGOS DE BROR CHATL"

áprovado pelo Departamento de Adoção
do Keren Haicssod (Jerusalem)

São Paulo - Caixa postal 3744

São Peulo, 25 de Janeiro de e

A” Vasdat Hemeshek

Kibutz Bror Chail

Doar na Hanegey 1

Caros Chaverim,
Re

9

t

ua ultima carta
,

27 de Novembro de 1958,
terim soubemos da escolha do novo Maskir Benjamin Raicher; a ele e ao precedente Aron Thalenberg
enviamos uma saudação especial.
que se cruzou
com a nossa de 2 de Dezembro. Neste
dd

* Vida no

K

- Esperamos vivamente que com a volta à "normalidade" da 9

vida em todos os setores, a atividade no Kibutz tenha recuperado
em pleno os
atrazos devidos à mobilização, e que - favorecidos pelas chuvas tenham-se
processados com satisfação todos os trabalhos agrícolas desta
época. Confiamos
assim que também as safras futuras se aparentem fevoraveis
e sejam coroadas “o ;
éxito brilhante.
;

A
isitas - Estamos anunciando-lhes a visita de um grupo
de Chaverot da
Wizo, que viajarem para Israel afím de participarem
do Seminario organizado
pela Sochnut para as Organizagóes Sionistas Feminina
s e, logo depois, do 00מgrosso Mundial da própria Wizo. A' frente do
grupo encontra-se D. Gemma Cameriná, Co-Presidente da Federação Wizo do Brasil;
talvez se reuna ao grupo tam
bém D. Heny Landau,
outra Co-Presidente da mesma Federaç
ão. Entre

as Chaverot
acham-se algumas senhoras que por este ou aquele
motivo ja são bem conhecidas
desse Kibutz.

Segundo informações de imprensa, é proxima
a viagem do prof. Hamilton
Nogueira, ex Senador e atual Presidente do
Instituto Cultural Brasil Israel.
Como lhes sera facil lembrar, trata-se de
figura destacada do cenário político brasileiro, que sempre se mostrou amigo
sincero de Israsl.

De nossa parte tivenos o prazer de
nos encontrar novamente com o sh.
sé o D. Matilde Roisin, que nos trouxerem
as lembranças e as notícias do Ki
e com os quais
contamos nos reunir mais uma vez em
proxima oportunidade.

:

Transferências de dinheiro - Estar
os bastante interessados em receb
er as
informações que o chaver José Etrog
tinha se reservado de nes comunicar
após
as consultas programadas em Tel
Aviv. Lembramos especialmente que
sej
sclarecidas quais

as condições do câmbio para construçõe
s.

que

Repotimos que as importáncias angariadas
estáo a 8180081080
portanto deve apressar
os entendimentos necemários.

Se

5

8 lute,
,

Fe
a - Parece-nos oportuno que,
NO menor prazo, sejam
fixadós claramente quais os ente
ndimentos trocados a respeito do
0 ne Cultural Brasil Isra
pagamento que
el de São Paulo deveria efet
uar a favor do Kibutz,
aproveitando nosso intermédio. Na
falt
a de elementos. cert
a
vel insistir para a cobranga .
 לRA
5 Mitbach e Chad
- Estamos mi impressionad
os com
lugáo para a renovação da cozi
é a reforma do refeitorio. Já a falta 68 8015 de Agosto p.p. tinhamos indinha
cado u
ו
a quantia de US$
10.000,00 (dez mil dolares
logo o processo para construção e instalaçõe

Notícias particulares chegadas a algumas

familias de Chaverim salientaram quo uma paredo teria ruido, não mais se realiz
ando as obras de ampliação
que estavam previstas.
8
Ts

Y
ץק
ד

75.1.52

8
8 logo possivel este lamentavo 1 estaE' / desejo unánime que desapareça tão
,

das exat:
do de  ו6 pedimos que sem rodeios nos sejam fornoci

ig

ções, afim de providenciarmos o que estiver ao nosso alcance. 10900 06 por
tindo, xstimesxe voltamos a destacar que a função do Comitê é a de dar a
abertamo a
butz o apoio quo este precisar: então cabo ao Kibutz dizer clara e
qual o auxílio mais urgente, afim de que, juntos, encontremos os caminhos mo
lhores para chegarmos ao objetivo almejado.

- Anotamos o que provisoriamente foi resolvido para este as-

9

sunto, conforme reza sua carta de 27 de Novembro ultimo. Em vista disso o pro”
blema $ menos premente; todavia, se as circunstáncias nos ajudarem, náo o esqueceremos, procurando contribuir para financiar esta mélhoria, sempre que sejam solucionadas as questões da cozinha.
Beit Ruí Barbosa - A quantia mencionada pelo sr. Arioh Kraus, do Mifal Ha-

imutz do Keren Haiessod, ao que nos consta é a ultima parcela da quantia angariada pelo antigo Gomité Tel Rui Barbosa, cuja atividade foi encerrada faz tempo , ficando estabelecido que o Kibutz receberia a importância , comprometendo
=se de dar o nome de Rui Barbosa a seu Beit Tarbut. Talvez o Comité poderia

tentar -(náo fazemos promessas!) - conseguir o oferecimento de uma taboleta
para ser colocada convenientemente quando a construgáo fór completada, e nes- 0

te caso seriam úteis as indicações praticas do proprio Kibutz (tipo, tamanho,
dizeres, etc. ). Jao LOquieluis o conter de ruta canta de Y, 1, $ e de qua 6

3% 16.1.96יד44 ג/4544 -  בוחqui o assumi dexa ses

nirâmente em tua.

fal
Ha!
- Recobemos diretamente, nestes dias, uma certa quantidade
de exemplares do folheto propagandístico, ilustrativo de Bror Chail. Estamos

providenciando a sua distribuição.

Rifa em prol do Kibutz - Sem dúvida é ao conhecimento dos Chaverim que
organizamos em bases bastante amplas uma rifa, cujo prêmio deveria ser o pagamento da viagem do Brasil até Haifa e vico-versa, por via marítima, em segunda classe. Os resultados foram mais ou menos satisfatorios, tanto mais que o
numero ontem sorteado esta incluido entre os bilhetes não vendidos. Desta forma o favorecido 101 0 proprio Kibutz!

Vosquiteiros_- Pedimos o favor de clara resposta às nossas ponderações

de 28 de Outubro p.p.

- Voltamos a esto assunto, por ter observado insuficientes as
%
noticias de sua carta de 11.9.56.
Para que a confecção esteja de acordo com as exigências, é aconselhavel
que nos sejam fornecidos maiores detalhes, a saber:
a) se possivel, um croquis do quo se deseja (talvez o chaver J

Leão Karabtschevsky - que parece ter trabalbado como tapiceiro -

possa ser útil a respeito);

b) as medidas do vão a ser protegido, e as medidas da respotiva
cor-

tina, visto que a largura da cortina via de regra superará a dajanela de
20 cm mais ou menos (10 cm de cada lado), e o comprimento

sera diferento, conforme se a janola chegue até o chão
ou não;

c) a saliença que devera ter a cortina em relação à parede
(em geral
uns 10 - 12 cm);

d) o tipo de galería a ser adotado,
bem como o do trilho, que aconsepa

tipo a T ou a U, sobre o qual correm as
suspensões da
9) todas as informações pormenárizadas que favoreçam a confecção.
cor
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Como sublinhamos em nossa carta de 15.8.5, a fazenda para as cortinas

já foi comprada (por sugestão e insistência da chavera Hana Chattchik), sen-

do conveniente, pois, transforma-la em breve nas cortinas, que dese jariamos
despachar na mexis proxima oportunidade.

instalada - O sr. José Roisin nos reletou que
ו

251.57
a primeira fase de estudo teria sido concluida, tendo-se dec idido em acordo en5
tro Kibutz e entidades superiores que em Bror Chaíl possa ser instalada uma Fred
ca do materiais plásticos. Gostariamos acompanhar mais de perto os
programas
Kibutz, para os quais reservarenos a colaboração que pudermos.

8

0

- Em Outubro de 195,'com o último grupo do 6º garin

que então estava fazendo sua alia, enviamos um conjunto de roupas para ו

e exatemente 46 pijamas em 2 peças e 27 blusinhas. Ainda nada bbDomos
nr
peito

da chegada dessas roupinhas, e embora possa seu silêncio ter justif
= 9

São, devemos solicitar-lhes uma 0026888 indicação, sendo por nossa voz
devedo
res de resposta às Senhoras que se encarregaram do assunto.
entenderão como 6 também de absoluto interesso deste Comité Alias mos Chaverim
que todas as manifestações

em favor de nossas atuações sejam devidamente evidencia
das, afim de
evitar mal-entendidos e situações desagradaveis,
que em todo caso só repercu-

tem em sentido contraproducente.

de Senhoras - Ultimamente um grupo de Senhoras, animadas
pelo

de desejo de dar auxílio ao Kibuts, decidiram marcar reuniões

; o

gran-

semanais entre
elas, com o tito de fazerem trabalhos de costura
8 semelhantes, em proveito do
Kibutz em geral, e mais especialmente
de sua popuiação infantil.
De feto, esta forma de colaboração não se enquad
ra exatamente na orienteção que; desde sua constituição, sempre teve
o Comité, preocupado de dar ajuda
substancial
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e construtiva aos
Chaverim. Todavia considerou-se inconv
eniente a
recusa dessa colaboração, Por ser
espontanea e em todo caso favoravel,
e por
considerar os efeitos negativos e
contrários que poderia determinar
a repulsa
dessa manifesta boa vontade,
que parece-nos oportuno cont
ro

Em virtudo disso,

atualmente as
corte. quantidade de cobertores para mencionadas Senhoras estão aprontando uma
crianças (acolchoados de 1ã).

ar
E” da maior conveniência, porém,
que os trabalhos dessas Senhoras
dam de acordo com as necessidades
procetivas responsaveis a nos fornecer do machsen, e portanto convidamos as respeas
sugestóos
que forem do caso. Desta forma
Procuraremos tirar o maior
proveito da iniciativa, quer
para o bem estar dos
membros do Kibutz, quer para
manter junto conosco este grupo
de colaboradoras.

Esperamos próxima & sua resp
osta a todos |

ontos יי

Para todos as nossas cordiais
saudações. Shalom!

O

Me Bror Chail"
Ep

Comité de Ulmigós

;

₪

Adalbe

» presidente.

