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Prezados Chaverimy. Si | e

Foi aprovada Bela "asseif& 610115" do meshek a minha saida para schlichut no
Brasil. Apos semanas de “estudos do assuntos chegamos, a Vaadat Hatnuá, e des

- pois todo o meshek, a conelusgao de que tal schlichut se fazia necessária, de
vendo eu com a familia, sair6quanto antes para este trabalho,

Existem contudo alguns fatores objetivos que não permitirgo a realização da
Viagem antes de fevereiro ou março do ano entrante apezar de que toda a nos
sa vontade seria de que fosse antes.

0: importante a assinlar São os seguintes pontoss
1» Seria mito desôjavél mantermo-nos em contato constante sobre o problema
de datas, para tentarmos de tal forma Planejar a datado kinus e a data 6
minha viagem que se tome possivel minha partitipaçãos
2 - 8 absolutamente necessário que a partida do Chaitolhik não se de antes de
abril de 1957. Isto ê, que reste ao Chaitehik, ao menos, um mês em; conjunto
comigo no Brasil. Sobre isto estou escrevendo a parte ao Chaitchik,
3:- Por mais dêficil que isto seja, é necessário que a aliá do grupo de diri
gencia não se efetue antes de minha chegada, e nem que os preparativos este-jam já tão adiantados que seja tudo um fato consumado. Não quero dizer que
está s1i£ não deverá se efetuar, mas, se estamos fazendo. um esforço grandecom a minha viagem, & necessário cue tambem os chaverim participem, e eventu,
almente — de acordo com os nossos planos que em conjunto fizermos no Brasil
seja necessário que alguns dos dirigentes mais velhos atrazem a sua alió pa=ra darmos uma síolida arrancada. Quero que fique claro que não temos nenhumpensamento preconcebido sobre o problema porém não creio que seria recomen-
davel as portas para esta possibilidade estarem fechadas de antemão por um
problema técnicos Naturalmente isto só poderemos decidir cuando eu jã esti =
ver no Brasil, poristo é necessário atrazar temporariamente, os planos de8115 66 vocês. (Ba dirigencia superior). :
4 - Viajarei com a Sara, a filha é o bôbe que está para nascer, 6 for possi
vel para os chaverim começarem a pensar nos "sidurimn tecnicos de nossa es tadiasב seria muito bom, Naturalmente as combinções finais faremos um pouco
antes de viajarmoss

Aceitem os chaverim as minhas saudagoes, e até o trabalho em comum,se no Bra
sil.
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