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+ COMITÊ de "AMIGOS DE BROR CHATIM
São Paulo, Caixa postal 3744

EStbnos fito de seu favor nº 796/20. 200 de 28 de וג Po
e anotamos com. satisfação o propósito de evitar que se manifestem 'indeseja
veis lacunas entre o Kibutz e este Vaad. 1Esperamos, pois, estejam proximas
novas informações relativas ao Kibutz, que sempre muito nos interessam.

Dicionário Hebraico-Portugues. Confirmando que,
há solução do problema econômico da publicação, lembramos a sugestão nossa
carta de 16.8) de submeter o caso a eventual consideração dos Governos, em
vista dos acordos culturais assinados alguns meses atraz, quando da visita
do Ministro Sra, Golda Meir. Talvez aos Chaverim sera possivel conversar a,
respeito com o novo Embaixador de Israel no Brasil, Sr. Teckoach, que prova-
velmente visitará Bror Chail antes de viajar para o Rio. Repetimos porem a
opinião de que a obra do Chaver Zitman é demais extensa para os fins alme-

jados nessa primeira fase.
Enquanto isso, estamos procurando entrer na fase "positiva" dogs

entendimentos com o Centro Cultural Brasil Israel de Sáo Paulo.

Chadar haochel e mitbach. Salientamos com prazer o progresso da
nova edificacao, e fazemos tambem nossos os votos de logo conseguir o +1מ8מ-

ciamento da completa instalação.

Construções outras. Observamos com quanto empenho o Kibutz prossegue
no seu programa de construir com carater definitivo todas as residencias, em Y
bora a ajuda externa seja insuficiente. Gracas a Deus, o esforgo de hoje da=

, -

ra seu resultado amanha.

População do Kibutz. Destacamos com muito e sincero prazer o conti=) 1
nuo progresso demografico, “determinado pelos numerosos nascimentos de filhos-
de Chaverim. Congratulamo-nos com os pais e com todos os Chaverim!

Transferencia. Juntamos o cheque nº 437.667 sobre o Dáncount Bank
de Tel Aviv, a favor do Chaver Hugo Jardanovsky, na importância de
us$ 1.540,00. Infelizmente, no momento, nao temos maior disponibilidade, mas.
não deixemos nossaa atividades.

Comites do Rio de Janeiro e Porto Alegre. Apesar de nossos esforços,

nos não foi possivel, ate agora, coordenar a colaboração. Pensamos que os ma=+
iores Obstáculos se devam ao desejo de dar para fins diferentes dos sugeridos
por nós, de acordo com a ordem de prioridade das necessidades do Kibutz, ao
determinado "bairrismo" dos doadores, com medo de que não se destaque suficie)
temente a contribuição deles, e finalmente 8 desconfiança. Sugerimos que essa
Maskirut esclareça mais uma vez a regularidade das operações que nós efetua-. in
mos.

Embaixatriz do Brasil. Estamos ênteressados em conhecer o relato da
visita da Sra. Embaixatriz do Brasil, anunciada para o dia 20 de novembro p. p.

bem como as reciprocas observações. A

Sra. Bassia Starosta. Aguardamos as noticias prometidas; achamos 0=.
portuno conhecer a verdadeira situação, afim de controlar os boatos que circu-
lam a respeito.
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Formulamos og melhores votos em relação a saude e ao bem estar, ao 4

aesenvolvinento das culturas (começaram as chuvas?) e do estabelecimento indus=
trial, e a todas as atividades dos Chaverim.

Subscrevemo-nos cordialmente.

Adalberto Corinal

Presidente 


