
Sao Bernardo do Campo, 21 de novembro de 1979.
Ao di

Desculpe-me de nao poder escrever-lhe em ingles, porem sei
, ,que sua esposa Dona Heloise e brasileira, portanto ela podera tradu-

zi-los quando 0 senhor tiver alguma dificuldade, pelo que ne cJnsta,
talvez nao seja necessario pois estudaste portugues no Rio de Janeiro,
quando esteve aqui no Brasil ha pouco tempo.

Admirei 0 seu esforgo, a sua dedicagao, a preocupa~ao para
,com a hurnanidade, quando Ii a seu respeito atraves da revista "Manche

te". Por coincidencia no din. seguinte dei aula de ciencias, especi-
ficamente sobre os agentes biologicos causadores de molestias. Port~
to falei sobre 0 Dr. Albert Sabin, descobridor da vacina Sabin. Para
que hn.ja maior fixacao e interesse, determino como dever de casa pes-
quisa sobre 0 cientista: a sua Vida, 0 seu trabalho, enfi. tudo que /
puder coletar. Depois comentamos sobre a pesquisa e concluimos que 0

senhor e urn grande benfeitor da hurnanidade, pois salva com algumas /
" gotas " vida de muitas crian9as. Soube atraves de jornais que quan/
do aqui esteve ficou muito preocupado com 0 alto indice de crianqas /
com poliomielite e com a falta de preven~ao. Eu sou professora, con-/
tribuo informando os alunos, e minima a colaboragao, mas faGo algo.

Disse aos meus alunos que 0 senhor e israelita, cientista,/
descobridor da vacina Sabin e presidente do Instituto Weizmann de Ci.•
encias em Israel. Esta semana fiquei confusa, quando comprei a revis-
ta flTY1anchetefle Ii wna reportagem do David Nasser respoadendo a sua /
carta sobre 0 futuro entendimento dos povos biblicos, a paz entre os
irmaos: Belissima correspondencia. A sua carta foi publicada na ~nte-- ....'gra, apesar de nao entender bem ~_ngles, se~ que esta morando nos Es-
tados Unidos. Como nao consegui encontrar ~ma biblio,grafia sua com /- ,
precisao, 0 senhor poderia me fornecer? E muito importante para mim.

Um dia contarei os meus alunos sobre: "0 sabio judeu que /
adotou como filho e encaminhou na medicina urn jovem palestino, cujo /
pai fora assassinado pelos terroristas na margem ocidental do rio /
Jordao If •••

"Dcu'tor Sabin, Santo Judeu", assim escreveu David Nasser, /
um grande jornalista brasileiro.

Ao Dr. Sabin e a Dona Heloisa, muitas felicidades: De wna /
admiradora brasileira, professora, descendente de japoneses.


