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COMITÊ de "AMIGOS DE BROR CHATL"
Sao Paulo, Caixa postal 3744

SãoPaulo, 18deoutubro de ן21959
A Maskirut do Kibutz Bror Chail 0

O mia ddוש0

Queridos Chaverim,

Mais uma vez estamos com a completa falta de comunicações dessa Mas-

kirut, cuja última carta é a de 7 de junho p.p. Mesmo com as justificativas que

se possam apresentar de substituição de pesgoas e de excesso de serviço, lamen-
tamos sinceramente que nossos esforçosmam não encontrem a compreensão plena por

parte dos Responsaveis do Kibutz.

Às nossas cartas de 16.8, 23.8 e 6.9 nãorecebemos até agora respos-
ta nenhuma, e parece-nos bastante extrahhavel o silêncio absoluto (tambem por

intermedio do chaver Shmuel Cariv) sobre assuntos que, em primeiro lugar, inte-

ressam o proprio Kibutz.

DICIONÁRIO HEBRAICO-PORTUGUÊS - Com nossa carta de 16 de agosto, com

anexa a do Centro Cultural Brasil Israel de São Paulo de 31%8e julho, submetemos
a apreciação dessa Maskirut a conclusão 8 que chegamos, e recomendamos que O Ki=

butz se manifestasse de acordo, afim de encerrar o assunto e iniciar a cobrança |
das quantias prometidas. Em virtude da oportunidade de passarmos realmente a q
linguagem dos fatos" que mais interessa aos Chaverim, combinamos com o chaver ₪ :
Cariv, na sua qualidade de shaliach do Kibutz, que nos consideraremos aprovado 1
o acordo se ate o dia 31 do corr. não recebermos indicações em contrario.

MENINA DEBORA SUSSKIND - Em virtude da volta a são Paulo do sr. E- a
1188 Susskind e da confirmação que a filha dele Debora Susskind ficara longamen=
te aos cuidados do Kibutz;Psolicitamos um pagamento regular em prol do meshek
por nosso intermedio. Estabelecemos, apos a troca de reciprocos esclarecêmentos,.

que o sr, Susskind nos pagara mensalmente a importancia de 88 4.000,00, natural-

mente com a ressalva da aprovação definitiva por parte do Kibuta; a respeito e-

videnciamos que o sr. Susskind expressou o desejo que as filhas dele não este-

jam informadas pois,suaל definitiva manifestação.
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Sr. GREGÚRIO BAUM e Sra, BASSIA STAROSTA - Muito apreciariamos
a confirmação dos dizeres de nossa carta de 23 de agosto p. p.

Sra. EMBAIXADORA DO BRASIL - Julgamos bastante interessante que es-

sa Maskirut nos indique se houve a visita da Sra. Embaixadora ao Kibutz, e com

qual reciproca reação.

VISITAS DE PESSOAS DO BRASIL - Nada nos foi dito a respeito de al-

gumas visitas ao Kibutz, que oportunamente assinalamos. ¿

TRANSFERÊNCIAS - Conforme mencionado na carta de 16 de agosto, aguar- |
damos que nos seja sugerido o nome do chaver, em cujo nome transferir as impor- 1

tancias disponiveis.
0

COMITÊS DO RIO E DE PORTO ALEGRE - Por enquanto não temos noticia de1

exitosconcretos, muito embora nao tenhamos descuidado de manter o contato e a

insistencia em por a disposição as quantias angariadas. :

CARTÕES DE LESHANÁ TOVÁ - A única comunicação do Kibutz, nestes ulti-
mos meses, foi o pacote com os cartoes do Ano Novo, por cuja distribuiçao enten-=.

demo-nos com o chaver Cariv e com a Maskirut do Ichud Habonim, A

Esperando proximo o recebimento de uma sua carta, renovamo-lhes os
melhores votos de shana tovam e enviamo-lhes cordiais saudações.

Adalberto Corinaldi
Presidente E
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