Bror Chail, 7 de dezembro de 1956.
Prezado Dr. Corinaldi

36060 esto a primeira vêz que lhe escrevo desde minha chegada
0
pais, aproveito para lhe dar minhas cordiais saudações e
a snres
D. Margarida. Tembem para lhe dar minhes congratulações
pelo be=
lissimo trebalho que o Vead Lemon Bror Chejl esté desenvolvendo,
do que tomo conhecimento não s& através do Kibutz
mas tembem pela ddmiração de minha mãe a esta atividades

Estou encarregado de lhe escrever sobre uma atividade que queremos iniciar e que nos parece de multa importancia e tambem
de
muito interésse pera o trabalho que se reeliza no Brosil.
Trata=
se de nosso contato major com o Ischuv. Tratamos de 1080 0 ס
" סblema no Vasdat Hatnud e resoivemos começar a atividade de forma
modesta e em dois setores:

a) Enviar de forma permanente e constante (2 vezes
por mês) arti
gos a três ou quatro jornais judeus no Brasil, com os qusis
an —
tes entraremos em contato pare obter seu. acordo,

b) Uma vés por més publicar um pequeno (2 ou 3 folhas) folheto
informativo sobre o Kibutz, com as ultimas novidades;
planos fei
tos, reelizações executadas e ocasionalmente tombem um comenta
=
rio mais sério sobre slgum assunto atual, problema que defront
a-

mos ou um de nossos ramos de produção, Tembem pensamos
em divul=

gor através desto publicação aos atividades do Comité
notificando
e comentando as mesmas, Surgiu tambem uma eventualidade do Comi=
té darescentor-mais um stenell onde o shr. estreveria sobre o
trobalho e não ngs,

Estou' lhe escrevendo para ouvir sus opinião sobre isto é tambem
para consulto-lo sobre a viabilidade das seguintes propostas so-

bre o segundo pontos:

"Dapim La

Ischuv" = nos pensamos o seguintes

o folneto é escrito aquí e tambem batido em stencejs. Nos
the en

viaremos os stenceis e o Comité se encarregoria de mimeogr
afa=lo

e distribui-lo pelo correios

Vemos nisto diverses vantegens: ester diretamente no local da
distribuição permite um controle melhor sobre tudo, inclusive

ver qua] a recepção que o folheto tem, Tambem pela propaganda

que isto pode trazer ao Comifé, E mesmo no sentido finsnceiro,mi
méografar e distribuir daqui seria bastante coro; alias a maskijrut do meschkk estg de acordo com todas as despeses que forem
feitas para o folhetos
Nos julgariamos que a distribuiçõo
deveria ser as Seguintes pes-

$038: membros do Comité e pessoas próximas, pais
dos chaverim e
noar de Bror Chail, algumas organizações ou seus repres
entantes.

Claro que tudo isto não s& em São Paulo, mas tombem em
todo o
pais.

Não creio que o numero de folhetos necessario seré em
nu>

mero málor.a 300,

Em relação 8

parte secnica nos

pensamos que na

parte superior da |- folha seria um cliché, assim que
sempre “nos
começeriamos o |º stencil pela metade,
Sobre tudo-isto gosterimos de receber 6 opinião bem
como a
confirmação do que propomos ou propostas outros e então
eu lhe
cenvisria logo os primeiros stenceise
0
Atraves do Vitorio eu soube que o snr, talvez nos vizite
em 5[|=
gum tempo o que muito me alegrou. Assim sendo, cordia
is sauda ções sô senhor e a D. Margorida e atí breves

Schalom

