COMITÉ de "AMIGOS DE BROR CHAIL"
Sao Paulo, Caixa postal 3744

Sáo Paulo, 31 de Margo de 1959.
Aos Chaverim do
Ichud Habonim (Dror)

Nesta

Queridos Chaverim,

Lamento sinceramente que outra reunião simultânea não me permita

presenciar a manifestação organizada em honra do primeiro Garin do Ichud
Habonim, que encerra hoje sua preparação no Brasil. Quero, todavia, destacar
este acontecimento notávél, e em nome do Comite de "Amigos de Bror Chail"
e no meu proprio e-me grato expressar a cada um dos proximos olim os parabens e os votos que a bom direito merecem,

A aliáea integragáo em Israel devem ser encarados como acontecimentos altamente meritorios, pois provam a solidez de seus ideais, a

coerencia de suas atitudes. Eles tem o valor incomensuravel do exemplo
construtivo: sem a menor duvida, a aliá de chalutzim, embora modesta do
ponto de vista numerico, e todavia a contribuigao mais positiva que a
Diaspora pode oferecer a Israel.

Infelizmente a grande maioria de nossos irmãos não sabe ou não
quer enxergar a funçao revolucionaria que a Medima exerce sobre toda a exis-

tençia judaica, e não entende agrande urgencia da consolidação de Israel.

Voces,pelo contrario, tem conciencia que o Judaismo tem muitos inimigos a
sua frente: e o maior talvez seja o tempo, que não trabalha a nosso favor
e nos incita a solidificar o edificio no menor prazo possivel.

Porisso reveste-se da maior importância toda eficiente e adequada

contribuição, que permita nos aproximar do objetivo comum.

A sua atuação, Chaverim, deve ser evidenciada e ajudada em todas

as oportunidades: neste sentido o Comite de "Amigos de Bror 02811" continuara tenaz no seu firme programa de, sem alterar as posições de quem quer

que seja, proporcionar melhores condiçoes aos nossos pioneiros. Nesse nosso esforço não serao esquecidos os Chaverim que atuarao como impulso revi-

gorador em outros Kibutzim.

O primeiro Garin do Ichud Habonim seguirá o magnífico exemplo dos

que o precederam, saindo das fileiras do Dror. À Coletividade brasileira
tera mais um motivo de orgulho em relação a seus filhos que em Israel mantiveram e mantem elevado o bom nome do Judaismo deste Pais,
Com esta certeza, Chaverim, congratulo-me com cada um de Voces,
repetindo-lhe o voto augural de feliz exito e renovando-lhe a promessa de

nossa solidariedade.

Shalom, Chaverim!

Adalberto Corinaldi
Presidente
o

