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ras regionais Dragileiras. Temos a certeza de que O povu ud

Israel,que tem interesse no Brasil em folclore de um modo

geral ,rccebera entusiasticamente a criação do acima-referido

Musene

PINACOTECA = E pará nós uma honra de ter em

nosso contro cultural.hoje em dia,quadros originais de Portina

עב 9 Ladar Segal ,que foram grandes amigos co admiradores do

10052 302

8 nossa intenção consentrar no Centro Cultural

obrás exponentes dos grandes artistas brasileiros da atualidade.

ARQUIVO HIS?¿RICO DO JUDAÍSMO BRASILEIRO

Cremos ser dever nosso guardar no Centro Cultural

Oswaldo Aranha todo o material historico relativo ao desen

volvimento da comunidade judaica e do sionismo brasileiros.

SALÃO DE TEATRO E CONFERENCIAS

E nossa intenção construir um salão de conferencia

e teatro com lugar para 600 pessoas. Se esta obra for levada

a cabostransformar-se-a o Centro cultural Osvaldo Aranha

praticamente no Centro Cultural de toda a região do Shaar

Haneguev,que conta hoje em dia com onze kibutzim.RK

Os planos acima expostos são do plenb conhecimento

e entusiastica avrovação de Sua Execelencia o imbaixador Meira

Penna que se propos a dar-nos toda a ajuda que estiver ao

88012

¿A fanilioAranha esta” prom
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