
BrorChosl, 7 de janoiro do 1959

SP/227/20m200
.

Ao

Gonit8 de imigos dé "Bror Che11"
als Dre A, 609100104

O Feuly '»: Capital

Prevedos chaverias”

Apesar de não toívics: recsbido ninda: respósta à nossa tarta de 11 de de-zenbro, último, estamos 1568 ettrevendo hoje para Lever do vosso conhecimento slguny se
contecimentos ds Vidn do kilota, deste Último periodos

¿ntes. pol quarenon nos deter pára Gois Itens, referêntes à nossa carte sobre o Ubedey 4600063 )11.-12(, vodiros nos chavórim que nos respondan sobre os es
súntos nele referidos, una voz ahe segundo a vosta resposta, poderenos saber en que riómo Proaséguir a cóntrmuoRo do mesmo... Por otro ado, quérenños. pedir o vosgo וצר 6ze Us desupradavel pituação que So tar crisdo pers o megkirut do kibutas Temos sabidopot fontes não: oficiais, quais a” corrempondêncin ds. cheverim ceu suss Femílipa, deatividades e realizações, do + dO resultado positivo tento no sentido de propagarde ¿0 ncsso kibuta quanto financeiro, Não possue ₪ maskixut dados pára informar e chosyré e nom mesmo par 9 sou Conhimcinenth, já que partes foniliares ssporádiens não podem
ter un cunho de informe cfitials Pedimos pois quê nos menterihom a par das atividadesreslizades, o terbén do quintinque o; Vand possue pata inverter próxizanánto ne core timção do Chañar Exconele 2

Pagsarios para algims 529608 66 inforanção:
Industria Alimentícios 6806006 8881תת7 Contrato com É firma suiça espgcigiizade nesté ranó, riodecorrer deab6 nbs, Todos 08. planos astão en fase fina! deestudos, e me gtanderou as novbas nodcsnidedos, pasiiagenos à fogo de construção.
Fleno Urbanístico do Kibuta: fot aprovada nn Última gusatá Kiaist 8plénte urtenística' elaborión en conjunto con a Bochrut Eslehudib; 0 que permitirá inocresentar einde maja 6 rito de nossás constructen.

. . 000081 am construções no kibuts, tento no sentido de amplisçãodos snejos de protugño. querto de carnter geral, eghan-6e bestente Adiantedaei Os pios648 6/0 6080 00 מס chadar haochel estão prontos. 0 0918080 0 Seleção de Verduras ésfuso final do construção, ul: gelimheiro peña 7,000 galinhas em fasé inicial; 8 mórsiisaem fése final e 20 noyad en Lage iniciel, una casa de crieniçes e 400 metros do calçades, sión des plenos. pare gate ano, mudario completamente a fisicribido-do kibutz,

Seca: a poor num efligo O Estado do Isrésl תספ851800ב
dá גסלאםספפהדסקב80סב1דתה17087668ע4 de chuva am 2 medés da docandoה srtificinlvento b náxino possivel de terras, o que nos prejudica pois estemos cda.4580 mosudo quentidados de fina.que nos Serão necessírias po verão. O plano טס 109psbuta pera o ano de 1955 Já está pronto, nas a seca 4200062068 00191000 bastante -Asos gerriss y : À

e 



Cheyrat Hadrorim: Em outubro dé 1956 fez elié do Brasil para Bro? Chail ungrupo de aliat hánoar ao qual se juntaram gmipos de Argentina e Marrocos, .Após un bomtrebelho educativo e de adaptação 80 5818 e 80 kibutz, resolveu e chovré transfornanese 00 8971 de coloniza e entegrar-go/ am Bror Chail. Na noite do dis de hoje, rea»lizerese-á uns megsiba de enserranentó do periodo de chevrat-noar e infeio da prepare-ção militar do grupo que deverá integrar-se pa seção Kaglin 00 Exereito de 261988 de lareel. (segño Nachal = seção de colonização) É um efenóride de grende valor para Brorchail, pelo reforço que 'constítuiréá o gmpo na construção do kíbuta e pelo fato de serula das. pouces chevrot noar que sé mantiveram 006888 dosde a sus formació. A esta messibé deverño comparecer personsliógdes das instituígies nacionsia, 8168 06Opertunsuénte 1768 enviaremos elguí eteriol que seja publicado,

Agusrêendo notícias dos chaverim, degpedimo-nos por hoje ; com nosso cor-dial Shalom.

   


