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קכוץ אחור הנוער החלוצי להחישבוח שתופ!ח בפ'ם
ב
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Ao comitê de amigos de
Bror-Chai |
C.P.3744

São Paulo

Presado sr, Corinaldi.
Escrevemos somente hoje pois esperóvamos a vinda do cheque e

sus transmissão para à Jtalia.Podemos comunicer-lhe,com muita satisfação,que no dia |3 do corrente recebemos atraves do Bank L*eumi o

respectivo cheque e ¡mediatemente,através do mesmo banco,r+enviamos
o dinheiro com: todas as outras formal idades necessárias para tal.Somente srite ontem recebemos confirmação do Banco de que tudo está em
ordem e que devemos agora esperar sa comunicação ou ds Italia ou da

0

cia. de novegação pera retirar o tornos

OUTROSEMPREENDIMENTOS +. Em nosse Último certa não fomos o su=

ficiente explicitos em quanto a isso.QReaddos LuUando a estadia de
sra, Corinaldi aqui,falemos sobre sobre a possibilidade de outros
empreendimentos em Bror-Chall,Falamos tambem sobre o envio de um
chaver nosso para o Brasil para esse finalidade.Aguardamos ainda
vosso pronunciamento sobre isso.Por enquanto começamos a nos interessar sobreplanos e possibilidades nesse sentido,mas até haver algo

mais concreto passaré sinda algum tempo,por ser necessério preparar

um plano com todos os detalhes,possibilidades e garantias.

Acabo de receber nesse momento (dia 19 de 12) sua carta de 21: 9
Sobre o torno mecanico penso que primedro paragrafo dessa corta já
responde à isso.
:
Departamentode adoção.Em riosse Último carta escrevemos tembem sobre w
esse 0558הט0.0% .3.9 tem um departamento especial de adoção de jovens
kibutzim por coletividades judaicas ne Golg.Não será uma espécis de

preferência por Bror-Chai | mas sim mais um Kibutz adotado pelo KsH.s

Mes se paro o Comitê e preferivel não se ligar oficialmente não há
nehum inconveniente para 'nos..0 principal;perece nos,é evitar para
o futuro

os.

inconvenientes

burocráticos

conforme os

tivemos

com o

torno.Se isso pode ser feito como o é “em colaboração "com o acims
citodo departamento então é suficiente.
Cominhonste —-Na Ultima carta ajregamos um:p.s, sobre esse assuntos
Pelo que nos informouo sr. Kraus hé nó momento a possibilidade de
compror ceminhonetes ou Fargo ou Ford que custom,através do K-Hs a
quantia de 1.700 dolsres 6 com todos os. apetrechos 2.000 dolares,
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Mas ndo sabiamos que [8 6518 3:
disposigdo do Comite ume quantia
para
esse | im.amanhã fere] que estar
em Jerusalem a folarel então com
o
Sr. Kraus afim de saber cômo seria
desejavel fazer essa transição,
Se por inte
rmédio do K.H, ou não, Tentarei:
também obter mais informes
sobre a caminhonete em si com/os
detalhes necessários.Logo que isso
estiver em nossas mio escrever
emos ¡imediatamente ao Comite,

Sobre a proposta surgida de erigir
algo em Homenagem 3 Isec
Babski Alav Hasha lomydeveremos pensa
r ainda sobre isso;é tudo tão
recente e o choque foi tal que é ainda
dificil penser concretamente
sobre isso.
à

aguardando como sempre vossa resp
osta,subscrevemo-nos
cordialmente

aron Thalenberg > meskir
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