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Só posso desejer, com o mólhor de meu espírito e de meu coração,
que este grupo hercico de jovens reslize, à bem da hwimidad
todos os designos que os trouxeram do Brasil para a terre de
reol. E que a renlidade desta vids felíz, em comun, possa ser
repetida pelo mundo aforas 27

Paschosl Carles Magno
6 de Julho de1956

Não é facil para min r um juizo objetivo do que me foi dado &
vero AS e são «. De todas>desejo desta
car a seguintes y e moças que Oque querens
oi o começ. tempalizasBopePgsat
prática a problema que as discussões teóricas 8%6 hoje não 20801-
yeráms Espero e feço votos pera que esta atividade e outras aná-
logas possam criar as bases pare a solução dos próblemas sociais
e nacionais do povo judaico e contribuir poderosamente para tra-
gar dirotivas ais soguras e precisas no sentído da construção
de uma humanidade socialistas

Febus Gikovate

5 de agosto de 1957

Encentrei em vosso kibutz a demonstração feita com heroismo dige
ereto e cotidiano de que a propriedade coletiva de terra pode
ser realizada em termos de liberdade, alegria e humanidade, onde
os problemas existentes são confessados e resolvidos 800 necessi
dade de uma polícia secreta ou de un poder tabelitário,
O movimento kibutz constitue, por outro lado, a garantia de que
nesta terra de Israel os grandes proprietários não conseçuirão
dominar e o povo não será embulhado e seu esforços

20856 sentido, o movimento kíbutz, so mesmo tempo que honra o socislismo, demonstrendo que não É me utopia, constitue uma linha
de defesa para os trabalhedores de Israel. É ao msmo tempo ummovimento de paz por saber quantocusta toda tenente e cada frym
to em esforço e esperanças Constitue finsimente, a redenção mos
rel e intelectural de trabalhadorss-do campo; mostrando como se
pode adubar ao mesmo tempo, a terra e as almas,

Paulo de Castro
6 de cutubro de 1957

Alegra-me sempre o carinho com a terras É ela a "alma mater" a
que O homem se assogia na procura da felicidades Aquí se quer
ben á glebes Aquí se tultiva o solo com q pensamento volvido
pare 6 bem comune

Admirável experiência, a que desejo de coração todo o sucessos
Todo o sucesso merecido.

Apolonio Sales
26 de outubro de 1957 



 

O muito que ví em Bror Chail É um pouco do muito que taria de egos
Tive a inpressfo de ver uma parte de uma des

sivas expriências sociais já intentadas pelos homens e uma parte de
seus primeiros resultados já mo parecem maravilhososs Bror Chail me
parece aresr com « responsabilidade de contar so mundo dentro de al=
gun tempo, 0 resultado dessa experiência alvisareira quek interessa
a todos os homense :

Evaldo Dentas Ferreira
19 de outubro de 195%,

Estemos em casas Estemós no Brasil, A fraternidade brasileira com
que aqui fonos acolhidos operou o iilagre de anular milhares de quí
itmetros.: Urgulhâmo-nos de mpcidede que neste kibutz representa o
Brosile Soudêno-la com entusicemo 0 formulemos votos pare que seja

muito, mito feliz 1 9

Ulysses Guimarães
22.66 dezembro de 1957

You deixar esto Kibutz exatamente: no momento em que me preparsva pa
ra a entendi-10. Levo a melhor dembranga dos amigos con
que felei e das colses que ví, De longe, voltarei e pensar em tudo

isto, com a sdmiragio de agoras

Cecilia Meireles
3 de fevereiro de 1958

Realizéndo um intenso desejo, tive a felicidado de visitar este ki=

butz onde brasileiros colaboren no engrendocinento deste país. A
impressão que nos causou esto visita foi deslumbrantes Traduzí-la

sintoticanente afimando que desejaríamos pare o nosso Brasil milha

ros de kibutzin sonelhantes » estes

JAL Es MAcHa Do

19 do maio de 1958  


