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Bror Chail

Prezados chaverim,

Editora - Os chaverim ja devem ter conhecimento do

pessos que demos no sentido de formar a editora do movimento. O
balho acha-se em evolução, e estamos atualmente conseguindo reunir
dinheiro necessario. Tambem esta em andamente o trabalho de compil

ção e tradução do primegiro livro, que sera de Ben Gurion, do qual
recebemos ums carta concordando plensmente com a publicação e dando
nos liberdads de copilar, inserir ou retirar trechos, conforme acharmos melhor.
ja
Preocupa-nos a sequencia da editora. A pregcupação
dupla: que livros deverso ser editados e quem og traduzirs,. Quanto

ao primeiro, queriamos receber e opiniao de voces, que conhecem os

livros do país e conhecem a mentalidade brasileira. Os livros devem

ser de atuglidade e prender a atenção dos leitores bragileiros.0 se
gundo, esta resultando em problema dificil, pois nao ha bons tradu-

tores do ivrit aqui, ou sejas, pessoas com bom conhgcimento e traque

jo das duas linguas, para fazer uma traduçao neo so correta, mas
dando-lhe o verdadeiro sentido. Isto leva-nos a consultar se um tra
balho assim, tao complexo, poderia ser feito por algum chaver do me
shek ou algum brasgileiro que se encontra em Eretz. A Editora estara em condiçoes de renumerar o tradutor.
,Gostarigmos de receber breve resposta, compreendendo
embora que sera necessario um prazo para informaçao dos chaverime
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_Ulpan - Achamos muito boa a proposta dos chaverim,
mas são necessarias uma serie de informaçoes meis concretas. Se vo- |
ces propoem a formacso de úm grupo no Brasil, passagem, despesas,
perspectivas para cada um dos candidatos quanto ao futuro, epoca,,
tempo de duração, etc...Gostariamos de levar este agsuntg a Mostza,

que se realiza na primerira semana de Agosto, mas so sera possivel

se ate ls tivermos recebido mais informaQoes dos chaverime

Sendo o que se nos apresenta pDp ora, aceitem nosso

cordial
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