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Comitê de Amigos de
Bror-Cha!l |
Presados srsa

Iniciamos com esta carta o nossa atividadee
deste anos
Esperamos que seja este ano um ano de contato
mútuo intensivo

e frutifero e que no decorrer deste possamos ter
o prazer de
ver muitos dos membros deste comitê entre nos.
TORMO Esperamos ainda vossa resposta 3 nossa Última corto.
Como já escrevemos est$ «m nossas mãos a licença de
importação e esperamos vosso comunicação sôbre a forma de
paga=
mento e sua confirmação,
2IMUTZ" Para evitor no futuro estas demoras aconselhamo=
nos,sob vossa recomendoçõo,com o sr. Kraus o qual dirige o departamento de adoção (Imutz) do Keren Hayessod.Explicou nos ele,quais
as vantagens e qua) a forma de se ligar o atividade do comitê à
este departamento.Conforme o sr. Kraus pode este comitê transfor=
mar-se no comitê de adoção do Bror-Chal| pelo Kerem Hayessod sem
ter de ampliar suo atividdade para outros kibutzim.Neste caso,
enviarão eles póra cé um fotógrafo paro o edição de livreto especial de propaganda sobre nosso Kibutz,em portugues,que servirá 3
atividade do comit8.0 envio do material para-o kibutz po e ser feito atraves deste departamento o que evita 0600705 6 delongas e
focilita a questão do pogemato.E” Tem este departamento o suo dis=
posição os depéitos do Sochnut como tonbem a possibilidade de comp =
rar em firmos importodoros sem licenças de impottaçoõ.0 processo
todo é muito simplificadapaindo dedo a nossa experiencia relativa
ao envio do torno.
Parece nos muito vantajoso ligar o nome:do Keren Hayessod
a este comitê sem que este tenha a necessidade de perder suas <

corateristicos especificas.Agurdamos vossa opinino

sobre o assunto,

2

í

3

VISITAS

Recebemos no inicio «este mes e visita do sr.Solom3o
Trezmelina e sra. e do sr. José Horovitz e sraz
Vieram eles logo apos sua chegadas so pais.Convidamos a eles para

nova visito especiomente o sr.So lomõo,poro uma reunido conjunta

o que não foi posivel pelo sus curto estadio no pais epestes
rom os dias criticos na fronteira na nossa regido.
Tivemos esta s mena a

jrand:

Honra de receber a visita

do Presidente de Isroel o sr. |.Ben Y¿vi ocompanhado pelo sus

proximamente as fotografias tirados no ocasião,
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Sm mois paro o momer to,aguardando noticias enviamos nos=

58 5 sauJagoes chalutzianas.
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esposa,o chefe da casa militar e outros sutóridades Dmorou-se
ele ¿uase uma_hora perguntando e se interessndo no que-fazemos
“a situação otual,de nos o contoto com o | ] ץח

