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Prezados chaverim

Estamos lhes enviando, anexo, cópia de corta
que escrevemos so Dr. Corinaldi, sobre o nosso intuito de es=
tabelecer algúmes formas de contato direto com o ishuy do Bra
sil. Este trabalho, que era uma velha aspiração nossa e de vo
ces que fosse realizado, foi até hoje feito esporádicamente,
sem constônzia. Pretendemos agora inicia-lo e mante-lo de uma

forma contínua, e cremos que os motivos e interesses a nós co
muns nesta empresa, estão claros.
Estamos fazendo este trabalho atravez do 0
Lemaan Bror Chail, que está diretamente ligado à realização do
plano. É um trabalho meramente técnico, que o nosso ver só viria a atrapalhar o trabalho da tnuá, por sobrecarga. E 8les ,

podem foze-lo perfeitamente bem.

para os

jornais

Queremos: enviar, duos vezes por mês artigos

Imprensa

Israelita, Crônica

Israelita, e Novo

Momento. Além destes, pensamos também entrar em contato com a
Tribuna Mozaica e o Diério

mos

feze-lo sem antes

Israelita. Entretanto,

ouvir a

vossa opinião,

pois

não quere —
somos

desco

nhecedores da orientação destes dois jornais, 08 Aguishá" que
os mesmos têm póra conosco, e o relação do movimento para com

os mesmos. Em caso de resposta positiva, pedimos-lhes que a|guém (eventualmente Chaitehik) entre em contato com o Parnes
é trate diretamente do assunto, pais não temos nenhuma liga =
ção com o mesmo. Pedimos-lhes também que nos enviem seus en -

dereços, quando nos escreverem à respeitos
Pretendemos
¿dicas

sobre

também elaborar

assuntos diversos,

publicações peri

principalmente sobre o meshek,

e também sobre o país, etc. Esperamos vossa opinião a respeito,
bem.como estamos dispostos o aceitar sugestões que nos enviarem,
Sem mois, nosso Alei V'hagshem

