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CONTTÊ de "ANIGOS DE BROR CHATI"|
¡provado pelo Departamento de Adogño
-' do Koren Haisssod (Jerusalem)

be ADE AP ni Y

São Paulo - Caixa postal3744

Sao Paulo, 26 de Outubro de 1956
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Vandat Hemeshek-do.Kibutz Bror Chail
Bror-Chadil-

Queridos Chaverin,

Temos a sátisfacio de respeñder « numerosas suas cartas.

.- 00616 7 2ב0+82ת08 com grato prazer.o que nos disseram com sua de

9.de Setem aaa é que a ו chegou no kibutz, ocasionando as melho”
res impressóes en todos os setores, que logo tivoram a imediata constatação de
utilidade do novo-veículo. Em virtudo disso, alias, mandamos publicar otexto
da sua carta, por-ter nele a confirmagáo da feliz conclusão de nossa ação e E

expressão do contentamento. dos chaverim. :

Chadar haochol o mitbach - Observamos que em sua de 7 do corr. nos int
formam náo ter novidades a relatar. Tendo decorrido bastante tempo desde sum

carte de 11 de Setembro, estamos certos que ja foram definitivamente aprovadas

as novas edificações e respetivas instalações. Sabemos que a situação atual é
demais penosa, e gostariamos que em quanto possivel OB. programas fossem acelo-

rados: lamentamos que haja impecilhos burocteticos é esperamos proximo o anun-
cio do inicio das obras, cuja importência é desnocessario evidençier, De nossa
parte continuamos empenhados úa angariação dos meios que poderão ser utilizados
para esses fins.

Vosquiteiros - Fermitimo-nos achar exagerada a ppinião expressa em sua
carta de 11 de Setembro. A informação de-que os raios solares não atrayessam o
tecido especial para mosquiteiros é evidentemente puchada: mesmo que haja uma
redução na radiação solar, isso nãopode ser tão grave. Trata-se de fazer as coi-
sas de tal maneira de Conseguir o maximo proveito como mínimo de inconvenientes.
As deficiências nes condições hígienicas - que de muitos lados são assinaladas —
também devem ser apreciadas, e insistimos sobre a nossa proposta, pois todas a
pessoas que recentemente visigtaram o Kibutz ficaram com impressões desagrade-
veis por ter encontrado grande quantitade de moscas, que a todos incomodam, mas
de forma mais grave as crianças menores. Portanto solicitemo-lhos reexaminar 5
com o devido cuidado esto assunto, e ficamos eguardando suas ulteriores noticias
a respeito, mais uma voz confirmando-lhes que da parte económica da eventual 60-
locagao encarregar-se-a este Comité.

Cortinas - Anotamos a relagáo das janelas e das portas a serem prote-gidas, 9 estemos providenciando para a confeção das cortinas de acordo com asindicações fornecidas. Esperamos fazer o envio logo se nos apresente oportuni-
dade conveniente. ,

entrevista transmitida pola Rádio de Jerusalem = No progr "Zion Lagola" para 'o Brasil, do dia 2 do corr., foi ouvida ₪ 00 דיש e
vor Dov Tzamip em relação Bo Kibutr; em particular destacamos o carinhosox reco=nhecimento de nossos esforços em prol dos Chaverim, que, pelas declarações doentão Vaskir, molstraram apreciar a ligação moral o afetiva que nos uno recipro-camente. E verdado que & recepção rediofonica direta de Jerusalem $ bastantedificil, de maneira que 6 mui reduzido o número de pessoas que em São Paulo ou=viram diretamento a transmissão; esta todavia foi registrada o repetida polaRadio Amórica de 880 Paulo (Programa losaico).

Atividades industriais - rateye exi Sño Paulo, há pólicos dias, o st» 1  
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David Stern, do Departamento do Invostimentos.. Elo; dando-nos boas noticias do
desenvolvimento desseposto de colonização, relatoumais uma voz dodesejo dos

Chaverim do Kíbutz de alÍ instalar alguma indústria,masrepetiu o quo ja foi
dito em outras ocasiões: isto ó que o assunto. so sera esclares do devidamente 2
conhecendo o programa que se pretendo realizar, quer nocirculo restrito do pro=
prio Kibutz, quer na inteirazona so redor dele, que assim constituira uma de- %
terminada unidade, economicemento falando. tape: 2% יש

O br. Stern aquí so intértssou para favorecer o encaminhamento de ca” y

piteis para as atividados industriais em Isrsol, tebdo sido constituida uma per q

quena comissão destinada a tratar do assunto. Nadamais sabemos à respeito,no

momento; todavia não deixaremos de acompanhar, em quanto possivel, o que se der

a este proposito» = PLENA

SU

VERA

Transferência de dinheiro - Quanto aparece pela sua carta de 16 de Setem-

bronos ocasionou alguma surpresa, em virtudo de não ter noticia que O cêmbio de

ד dolar por 1,80 11786 1828071 soja especialmente 187078701. E o câmbio: normel-

mente adotado e que é conhecido por todos os que viajem s Israel; também a Le-

gação de Israel no Rio nos deu tdéntice confirmação. D

Todavia, conversando com o sr» Stern, supra mencionado, ele indicou &

possibilidade que os partisúlares consigam câmbio mais fevoravel com a aquisi-

ção (?) de títulos do uma conta bloqueada ("bloccked account"), que poderiam -|

oferecidos à vende quando se julgar conveniente. Então é procido que alguem por

conta do Kibutz assuma informações exatas o certas junto 808 Bancos de Tel Aviv;

não nos parece demais que essa pessoa, se possivel; tenha algum conhscimento de

transações bancarias, afin de se orienter molhor e pôr sua voz melhor orientar

nossa ação. . 2 A

A esto respeito, esclarecemos desde ja que se for preciso que o 016087

cimento em favor do Kibutz não seja de um organismo coletivo ou público. (como

soría o 0880 de nosso Comitê), mas de um particular, quem escreve. — têndo. uma

conta bancária em Tel Aviv - poderia aparecer, pera fins de traneferéncia, como

o único ofertente da importáncia quegsera poste a disposigáo do Kibutz.

Ficamos, pois, aguardando suas indicações concretas.

Enfermeria 8 quartó de isolemento - Não esque ceños que tempo atraz

foi destacada a necessidado de providenciar para8 dependencias, cuja fal-

te é tastante gravo om consideração do avultado nucleo humano a que o Kibutz

chegou. Lembramos ainda que nos foi assinalada a participação da Bupat Cholim

nos gastos de instalação duma enfermaria. Afim de mantor este problema na de- e

vida evidóncia, sugerimos que essa Vaskirut nos forneça informações atualiza-

das, bem como uma bass de orçamento, de que poderiamos precisar na eventualidas

do: de fixer alguma contribuição para a realização dos projetos. 9

Com. Arnoldo Felmanes - Em vista do que nos relata sua carta de 7 do

corr. Outubro, visitamos o sr. Felmanas, afim de obter o pagamento indicado, e /

80 qual não tinhamos notícia até agora. Ele afirma não ter assumido qualquer 1

compromisso, 2 não ser ode propor que o Centro Cultural Brasil - Israel de |

São Paulo participasse coma importância mencionada nas despesas relativas 8

redação do dicionario ivrit - portugues entregue aos cuidados do chaver Yehuda,

7itman. As partes restantes da despesa serian: de competéncia do Centro Cultu-

ral Brasil - Israel do Rio de Janeiro e do Centro Israel - Brasil do Jerusa-

lom (Prof. Vazar?).
. Procuraremos esclarecer.a questáo. com o Centro Cultural desta Capi-

tal, cujos Diretores conhecemos, informando depois o que fór do caso. Todavia

parece-nós que não sera superíluo que seja estabelecido com a devida clareza

71818 088 entendimentos trocados»

Tudo isso. poderia valer outrossim para'o Centro Culturel do Rio, de

quem —: se devidamente autorizados = poderiamos cobrar 8 quantia estabelecida

por conte do Kibutz, guerdando=a à espora de instruções.
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“No que se refere ao pegamento parcial ol total deeventual estadanoBrasil de umsheliachdo Kibutz.con as quantias esgimrecolhidas, não há. a menor dúvidas'a importância, se recebida, será sempre a disposição de quem nosfôr indicado. E : :
Jotografiss - 0 Departamento de: Adocáo (Vifal Ha'imuta) do Keren Ha-loseod envicu ao nósso Comité un número donsideravol de diapositivos com osretratos da maioria dos chaverim de BrorCheil. As fotografias, por enquanto,so foram projetadas om São Pelo na semana finda, reservendo-nos envia-lasoportunamente sos nossos correspondentes nos demais Ishuyim. Agradecemos poresta iniciativa do Keren Haiessody que ocasionou ₪ muitos pais a intoóressanteoporiunidade de ver a imagem dos filhos, recebendo então, so ססע 1880, 0simpatica e carinhosá monsagem. Pensamos que também nas demais localidades oproveito moral sera notevel;

:Outrossim o Ministro מס 310, 8. 56 Aroch, nos permitiu a projeçãodo filme por éle tirado na vóspéra de sua viagem para o Brasil. Essas duas ma-nifestações permitiram, ña semana finda, reunir numero eprociavel de pais. e aamigos de chaverim, a quem proporcionamos desta maneira pkrazor e setisfação.

Folheto sobre Bro = Anotamos quo sera para bróve a impressão880 exemplares, certos de que o folheto será util material propegandisticiOa respsito do que foi feito em Bror Chall, e mais áinde do que sé pretendo 18-20r. E nossa opinião que o folheto, se feito de manoire a conviader à Ioiturae a ponderação, posse dar um rendimento epreciavol sob todos os aspetos huma-nos e materiais.

Aguardando: com o interesse de sempre. a sua resposta, subscrevemo-noscom o-cordial shalom!
'

Comité de " Am de Bror .Ghail”

 


