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São raulo, 22 de julho de 1953.
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—Presados chaveria,

queremos tratar dos scguiutes assuntos: 1

024020 .- Enviamos a tôdas as instituições sienistas do
Rio, convites para o Kiuus, ue dois tipos: a)jpara

“Oschaverim de r5H, rioneiítas, etc. de participação; b) para es
outros - para o Queg v»habat de abertura, Toubém enviamos convites

“especiais fara a Legação de Israel e em porticular, para 868

Shaltiel e e Conselneiito Shneerson. Como usvca ter percebido, que-
rcmos que este Qneg snabat seja substitutivo de um ato publico.

Daí, querermos que os chaverim falem com vs membros da Legação in-
sistindo em sua presença. O mesmo, cou rcrerência ao partido, pio-

neiras, etc.

ANÉ AVODÁ .- É preciso que os chaverim comuniquem imediatamen-
te: a) quantos participam; b) quantos bachurii

e quantas bachutat; c) noues, afim de já aiviairmos em kvutzot. Iy-

prescindivel é trazer: prato, faca, garfo, caneco, etc. fora de aga-

salhos. Censiderando a situação precaria Tinanceira da hachshará,

áfim de garantir a manutenção pedimos que manaem ou tóda quota ou

parte pelo chaver welf, que é portador desta.

 

“SELECTOR .- Levou e chaver irwin para e Rio o atestado psi-

quice de um dos irmã Spector, que impossibili-

ta sua ida em aliat nanear. Ficou e Zé Lea ie ver com a mae dele

a peruissão de aliá do maior. Notifiquem.

COMITÉ CENTRAL PSH .- Viu o enaver Erwin cow e Comité Central di-
2 versos assuntos no reterente ás finanças. De-

veria v »é Leãv participar da primeira r e informar sóbre as

soluções propostas. 2802078.

  

andem as respostas dom o Wolf, jus volta no mesmo dia.

Alei Vehagshem !

 

É É. Bariach
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