
י"אבםירבעהםידבועהלשתיללכהתורדחסהה
םיצובקהו.תוצובקהדוחא

ליה5133
:ום'עבחיפוחשתובטיחהליצולחהרעונהדוחאץובק

E ווסןולקשא-לדגס.לט,ובגנעזראד.

Bror Chatl, 5 de dezembro de 1956.

Prezado Dr. Corinaldi

Sendo esta a primeira vez que lhe escrevo desde minho chegada ao
pais, aproveito para lhe dar minhas cordiais saudações e a snra,
D. Margarida. Fembem paralhe dar minhas congratulações pelo be-
lissámo trabalho que o Vead Leman Uror Chail esté desenvolvendo,
do que tomo conhecimento não só através do Kibutz mos tambem pela
admiração de minha mãe a esto atividade.

Estou encarregado de lhe escrever sobre uma atividade que quere =
mos iniciar e que nos parece de muita importancia e tambem de mui
to interesse para o trabalho que se realiza no Brasil. Trata-se
de nosso contato maior com o Ischuv. Tratamos de todo o problema
na Vaadat Hatnuá e resolvemos começar a atividade de forma modes-
ta e em dois setores: a) enviar de forma permanente e constante
(2 vezes por mês) artigos a tres ou quatro jornais judeus no Bras
sil, com os quais antes entraremos em contato para obter seu acor-
doe b) Uma vez por mêsspublicar um pequebo (3 a 3 folhas) folheto
informativo sobre o kibutz, com as ultimas novidades, planos fei-
tos, realizações executadas e ocasionalmente tambem um comentario
mais sério sobre algum assunto atual, problema que defrontemos ou
um de nossos ramos de produção. Tambem pensamos em divulgar atre=
vés desta publicação as atividades do Comité notificando e comen-
tendo as mesmas. Surgiu tembem uma eventualidade do Comité acres-
centar mais um stencil onde o snr- esgreveria sobre o trabalho e
não nós.

Estou lhe escrevendo para ouvir sua opinião sobre isto e tambem
para consulta-lo sobre a viabilidede dos seguintes propostas sobre
o segundo ponto: "Dapim La Ischuv" - nos pensamos o seguinte: o
folheto é escrito aqui e tambem batido em stenceis. Nos lhe envia-
remos os stenceis e o Comité se encarregaria de mimeogrofa-los e d
da distribuição pelo correio do folhetos

Vemos nisto diversas vantagens: estar diretamente no local da dis-
tribuição permite um controle melhor sobre tudo, inclusive ver qual
a recepgdo que o folheto tem, lambem pela propaganda que isto pode
trazer a nos e ao Comité. É mesmo no sentido financeiro, mimeogra=
fer e distribuir daqui seria bastante coro; elias a maskirut do ki
butz está de acordo com todas despezas que forem feitas: para o fo=
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Nos julgariamos que a distribuição deverio ser as seguintes pes-5085: 0600005 do Comité e pessoas próximas, pois des chaverim enoar de Bror Chhil' = elgumas organizações OU seus responsáveis,Claro que tudo" ¡sto ndo So em Sao Páulo, mas tambem em todo. opais. Não creio que o número de folhetos necessarios será emnumero maior a 300, Em relação a parte tecnica nos pensamosque ns parte superior de |. folha serjaum cliché, assim quesempre nos comecoriamos o/|º stencil pele metade.
Sobre tudo isto gostariamos de receber sua opinião bem como aconfirmação do que propomos ou proposta outra e então eu lheenviaria logo os primeiros stenceis.,
Através do Vitorio ger soube queo snrz 18/62 הספ +6em algum tempo o queme d eo legrou. Assim sendo, cordiasoudações eo snr e D. Margarida e até breve,

Shalom

 


