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São Paulo, 21 de novembro de 1968

A MASKIRUT BROR CHAIL

Shalom Rav

. 4 4 . z 2
Vimos pór meio desta informa-los das principais ו

- Comemorações feitas na passagem do Vigésimo Aniversário do Kibutz Bror Chail.

nas .

Referiremos a dois tipos de atividades :- internas e “0

INTERNAS .-

Em todos os snifim durante o mês de outubro fez-se Kabalat Shabat,

em comemoração ao Vigésimo Aniversário. HGeralmente acompanhado de passagens de sli-

dese Publicou-se uma IGUERET Lachaver especialmente dedicado ao Kibutz, publicação

esta que é distribuida entre mais de 150 chaverim com mais de 14 anos e cerca de
5 a y - . à E :40 chaverim próximos à Tnuá y como Miflagã, Pioneiras 8 788016

EXTERNAS .

2 Todos os snifim de acoldo a uma planificação feita pela Hanhagá Artzitqe >
fpzíuma messiba externas especialmente dedicada ao Kibutz Bror Chail.

SNIE RECIFE ; Messibá dia 15/11 ,no Teatro do Centro Israelita y prrticiparam na Db.
artisitica cerca de 40 chaverim e contou com a presença de 380 Pessoas .
Incluindo naturalmente toda a dirigências

SIIF RIO :- Messibá no dia 28/10 no Teatro do Clube Monte Sinai. Participaram cerca d
30 chaverim do snif na parte artisitica e contou com a presença de 750
pessoas entre os quais Adido Cultural da Embaixada, Presidente das Pio=
neiarasy Euclides Arnha Neto e todo a miflagá e Organização das Pioneiras!
O êxito da noite se deve a ótima propaganda feita sã presença do filho
de Oswaldo Aranha e a responsabilidade em compartilhar das comemorações

por parte das Pioneiras e Miblagão

SNIF SÃO PAULO;   
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Contou com um público de 450 pessoas «A Parte Solene fizera m uso da pala-

vra representante de Federação, Unificada, pai de ליל RR Winer , Jimico

e Dr. Euclides Aranha,

À parte artisitica ao encargo dos chaverim da Tnuá smobilizou cerca de 30 cha-
verime Inclusive esteve presente o grupo de danças do Snif Rios,

Foi lançada a ideia dútante a Messibá des pais de Bror Chail se organizarem:

À parte mais significativa da messibá foi a presenga de quase todas as tamil

des chaverim que se encontram no kibutze

Messibá feita no Centro Israelita do Paranã. Cem um público de cer-
ca de 350 pessoase Mobilizou mais de 5o chaverim do snif side todas as schichavote

A messibá foi aberta com uma saudação de Presidente do Centro,

4
SNIY_PORTO ALEGRE .-

Apesar de não termos os dados numericosyrealizou-se no Teatro S.Pedze,
o maior teatro da cidade ¿organizada pelos chaverim do snif . Mobilizou mais de 30
chaverim yde todas as schichavote Messibá feita no dia 18/11.

199.000000000000000900000000000900000004 a

Além disso foi feita uma divulgação muito grande do acontecimento em rela-
tórios dados em Organizações Femininas e Sionistas, Rádios , Cartazes de Propaganda,
mobilização de pais e vaadei noar na venda de convitessetcs

considerada
Estamos certos de que este informe ao ser dado seja uma expressão de

satisfaçãodao movimento que fumimuxa fortaleceu o kibutz e do qual sairam a maioria
dos elementos que vivem em Bror Chail,e pedimos que 5854586 seja lido ou em
Asseifá Klalit ou na maskirut do mesheka

Nada mais havendo a acrescentar

nal  
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São Paulo, 7 de novembro 68

À MASKIRUT KIBUTZ BROR CHAIL

A VAADA TNU£ AC/ BERNARDO WINER

Shalom Ray

Diritgimo-nos ao meshek na oportnuidade que realizou-se uma

peguishã do Schenat Hachshará que reuniu os candidatos ao Sçhenatepes

Pela seriedade que ste machzor está tômando contando com 18 chaverim certos e
e e. .da Tnuáa queremos colocá-los ao par do seguinte 3-

1) Todos os chaverim concordaram em ficar 1 ano no grupos

2) A maioria voltará para darem peilut na חימוגא ,

3) Ficou aprovado por unanimidade que o primeiro periodo e o maior os chaverim

querem passar em Bror Chail e não em nenhum outro kibuzt.

Já escrevemos ao Ichud avisando da resolução pedidndo para tomarem provi-

dências. De qualquer maneira pediriamos que voces começassem a demonstrar

que estão interessados, para que haja uma rapidez na aplicação prática da

IZEryag besolução do grupos

4) A resolução dos chaverim em irem primariamente a Bror Chail foi tomada em
- . . . .

+. .sam consciencia da dificuldades e dos acontecimentos que desenrólaram
. . . 2 2 . . . ,nos dois primeiros machzorim. Além de estarem asdistindo a peguishá “O

verim Ioshua e Arão.

COMEMORAÇÃO DE XX ANOS DE HOR CHAILs-

Enviaremos um relatório completo de todas as comemorações quando a-
cabarem todas as messibote De qualquer maneira duas comemorações em que se ho-
menageou Bror Chail tanto em Curitiba e Rio contou respectivamente com um público
de 350 e 750 pessoas.

HATES IAL SOBRE BEROR CHAIL |-

¿2 ָ

Faz ja um longo period que recebemos do Jimico, informando que

está pronto ,6 faltando a impressão. EN que pê está agoara ?

Por ora so ,esperamos que as informações acima sejam levadas

sua devida consideração, e caso haja qualgier impedimento de que sejamgs

com antecedéncia. 


