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COMITÉ dos “ANTIGOS DK BROR CHAT"
Caixa rostal 3744, Sño Paulo

A Vaadat Hamoshok Kibuty Bror Chai?
Bro ro Cha 8%

Queridos Chaverim,

Tôrao mecânico - Em relaçãoao têrnojá lhos escrevemos. Confármamos aquí nos”.
sa de 25 do córr. / ו :

6º= Destacamos cor emoção a profundo agrado a iminonto partida.
dos Chavorim do 6º Garin do Tchud Hanoar Hachalutz1, que om brevejuntar-so-ão 208'
Amigos é Colegas que os precederam, e já derem ao Ishuv do Brasil, e aode Sao שאה
lo de maneira ospecial, a medida de sua valiosa contribuição na renovação do Judam | -
1smo. Tambem em Israel a alia deste grupo, bastante numeroso, será destacada como
merece, per ser sinal da vitalidado da iniciativa chaluteiana noste Pals.

Relações entro Kibutz e Comité - Tomamos a liberiado de lembrar 808 401808
a grande conveniéncia de nos fornecer irequentes informagies a rospóito das ativi-|
dades do Véshek, 46 seus programas, dos resultados conseguidos. Procurando der a
conveniente publicidado hs suas noticias, estemos cortos de difundir os elementos

mais veliosos para manter elevado o interesse vaje com o Kibutz. Sublinher o que
Kibutz "brasileiro" esta realizando serve para estreitar as ligações com nossos
shuvim no Brasil, Os bons frutos deste trabalho não faltarão.

Cartão postal - O cartão que os Amigos mandarem imprimir na ocasião de Rosh
Hashana - e que diversos elementos de nossa Coleotividade ja recoboram - impressio-
neu favoravelmente.

Visitas - Achames de bastante interesgso as visitas que nos foram assinaladas.
Da de Vinistro de Brasil om Israel terão sido informados, sem duvida, os responsa-
vois da orientacáo politica deste Pais, e em nosso modesto parecer julgamos que 38-
So se revesta de uma certa importancia, podendo até ter repercussão digna de nota.
Na reconte constituição do Centro Cultural Brasil Israel de São Paulo, realizada em
manifestação publica na Biblioteca Municipal, o prof. 81178 Malo expressou em ter=
mos calorosos as impressões que o contato com mocos "brasileiro" em Israel lhe o=
casionou. Em data ainda mais recente o escritor Josó Lins de Rego publicou na im-
prensa do Rio de Janeiro interessantes noticias de sua visita ao Kibutz. Natural-
mente não devemos esquecer a distância, fundamental sob muitos aspetos, entre Ts-
raol o Brasil.

Visitas de Vembros de nossa Coletividade - Julgames muito útil que os somo) ,
de nosso Ishuv, que,8 visitam, sejam objeto de perticular atenção por parte do
Kibutz ='o que, alias, ósta na praxe dos Amigos = 9 seus nomes nos sejam oportuna”
mento assinalados. Especialmente importante é a informação de eventuais donativos
ou contribuições, ou de correspondentes promessas que poderiam se transformar em
realizações tão logo essas pessoas voltarem a São Paulo.

Molhorías no Venhek - Congratulamo-nos pelos éxitos ja alcançados depois do
fornecimento da agua do Yarkon, o anotamos que iniciaram numerosas culturas total=
mente novas para o Kibuta, óu de recente introdução tambem para Terasl. Esperamos
60 6 ritmo, que tão bom começou, possa continuar com plena satisfação. A desco-
berta de petroleo na zona entro Migdal Ashkelen e Beer Sheya, agora anunciada na im-
prensa, beneficiando o progresso de todo o Pais, muito sera apreciada tambem em re-
lação ao Kibutr.

Ulpen — & abertura do Ulpan pera o estudo prático do Ivrit é vais um prova da
notavel vitalidade do Kibutz. Anotamos satisfeitos que os Amigos pensam, com isso ;
trazor maior número de olim. E

Desenvol $ a 1 daso Kibutz - Reservamo-nos de desenvolver aúpla-

mente esto assunto, que sera objoto de outra nossa proxima comunicação.

Envinmo-Lhos nossa cordiel saudação.
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Comitê dos "Amigos-de it
A Corinaldi, presidente Só ,
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