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A Veskirut do Kibutz Pror Chail 26.10.58

prios membros do Kibutz, de nossa partê julgamos absolutamente insatisfato=

rio vrotolar excessivamente a reforma do local. e das instalações da corinha,

um & outras de todo inadequadas ao serviço que lhes,$6 exigido 0. que comportam

sacrificios notaveis pare as pessons que devem +ratalhar em condições tao 1מ-+

cómodas.
Portanto fazemo*lhos um caloroso apôio para encontrar 2 solução deste

problema, cuja repercussão sem dúvida é notavel no círculo de nossos amigos 0

contribuintes.

CONTTÊ NO RTO DE JANEIRO - Segundo as ultimas noticias om nosso po”

der, o Comitê no Rio, agora sob a orientação de .móvos elementos, pretende ob”

ter resultados interossantes. A informagio nos alegra; seria ótimo que as ini-

ciativas pudessem ser coordenadas, afim de conseguir o melhor éxito, e pausar

mos que a manifestação do Kibutz a respoito voderia ser bastante valiosa.

NOADON RUI BARBOSA - Aguardamos as suas ulteriores noticias, inclusi-

vo 8 da visita do novo Embaixador do Brasil. For enquanto, 865 8008 que o 0087

den ja serve para suas finalidades, como tambem demonstram as fotografias re-

cobidas.
3

DONATIVOS = Com os chaverim que embarcaram em 20 do corr,» despachamos

mass uma voz acolchoados, vestidos para crianças o moças, malharias, etc; Tra=

te-so de presentes de alguns nossos amigos ou do grupo de nossas Senhores. Certos

que tudo chegera em ordem, rogamo-lhos que, no devido tempo, nos dêm 000112087

ção do recebimento.

DICTONARTO

.

- Tomamos conhecimento da copia de sua carta enviada aos

Chaverim T2oran, cujo original doveria ter sido despachado ao nosso endereço,

mas que ainda não nos chegou. Aguardamos , pois, 2 mencionada carta, bem co-

mo as noticias que apos a visita do Sr. Koogan Vocês se reservaram de mandar.

Subscrevemo-nos com toda cordialidado.

Comitê de "Amigos de Bror Chail"

Adalberto Corinaldi, presidenta.)

 


