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omite Amigos de Bror
Coixa Postal 3744

São Paulo - Brasil Ao Comit8:em geral

Ao Dr. Adelberto em

Re particular,
Ceros Chaverim: 7

Mudanças nº mazkirut do kibutz, influirom na 60%%ש- 3
meira correspondência entre nós e com esto esperamos sanar a lacu=
no indesejável que se criou,

O kibutz continus se desenvolvendo em todos os seus
aspectos; como ה o esqueleto 60 00808%6-|00006[ “já está com-

jenteו terminado, bem como a vedação de suss paredes, Apesar
do grande esfôrço exigido e da falta de dinheiro, vamos vencendo as
dificuldades. Sem dúvida, o Vasd merece nossos grandes encômios 6
espersmos que continue nos apoiando como o fez até agora.

Passamos s alguns parógrefos especiais:

I- Dicionário Hebráico-Português, Portuguas- Hebráj-
co - Depois de longa correspondência, nosso conclusao é clara: se

são tão grandes as dificuldades finsnceiras, nós éstómos dispostos
a recever & 500,00 e em troca renunciar 905 direitos autorais, no
momento; por usa quantia relativamente tão peq vens, não há s menor 2
Tógico em desistir dos direitos outorais em geral. A mesma orien=

Fogón recebe de nós o chaver Shmuel Kariv.

2= Donstivo do Sar. Bauval: = Podem Pics descaense=

dos que: o donativo será empregado no fim por Ele desejado. Convém
notor que os gastos para completar as insteloções dos seis quartos
que não têm esse melhoramento (aos quais se destina o donativo) ul-
trapossarão de longe a soma correspondente 3 contribuição. De qual-
quer forma,. pretendemos em Novembro terminar a obra.

.

O diinheiro de
ve ser tronsferido pera o nome de Hugo Jardanovski.

Chaverim Mox e Raquel-Kianovski = 18 se encon =
tram em plena atividade em Bror Chai l; isto já é motivo suficiente
para terminar com os bostos negativos e derrotistas.

4- Bássia Storoste-mendaremos em breve cartas com in
formes a respeito.

(continua) 



(continuação)

5 - Trator D-6 - Está realizando plenamente o que dele
se esperavo, demonstrando o quão indispensável ere a sua aquisi=
ção.

6 - Embaixatriz do Brasil - Fomos visité-la novament e
a umo senono; É uma senhora simpoticíssima, que parece muito “ga
petente. São ótimas as nossos relações“ e combinomos que ela vi-
rá visitar-nos em 20/11, ocasião em que inauguraremos o “Canto
Rui Barbosa",

7 - Visitas do Brasil -s Nos Última “tempos diminuiu
sensivelmente o numero de visitantes do Brastl, talvez devido à
aproximação das chuvas.  Préticomente, o Último visitante foi o
Drs Kaufman, que esteve conosco poucas horas. Isto sem contar
a pais de cheverim: Pasternak, da Bafa; Gonik, Pochagbevski 6
Brickmon, do Rios

cimentos:

8 - Aumento de população - Intensfssimo. Ultimos nas-

thonatôn - filho de lafo e Vitório.
Doniel'= filho de Sara e Isatas Glebotskys
Niro = filha de Ido e Ozer Foigel.
Ontem nasceu um filho a Ziva.e Alberto Sheinfeld (anti=

go mazkir do movimento brosileiro)s 3

9 - Comitês do Rio e Porto Alegre — Daqu? é diffcil fa-
zer olguma coiso neste sentido, mas cremos que a união dos Vaadim

nos parece imperioso.

 

10 - Menina Débora Suskind - Estamos de ac”ordo com o queRna
foi estipulado, de ácordo com sua carta de1

Cremos ter tratado dos pontos fundamentais. Esperando
es e boas notícias do Vaad, nos despedimos com cordiais souda-
$

nov
des e votos de fertil trabalhos.çõe

Atenciosomente

Vaod pode tronsferir dinheiro para à nome deק.5.-0

Hugo Jardonovsky, até o lfmite mésimo de 5.000 dSlares, 


