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0Paulo,25 de Janeiro de 1952.
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- Infelizmente a minha ida à reunião tornou-se impossivel, deyido

! 3/extrema dificuldade em conseguir, primeiro passaporte e visto de saida,

. e depois visto de entrada na קמ adiei a minha viagem do 818 10 8

Sra o,dia 17, mas também aí não consegui os papeis, e para o dia 253 tornou

e: ja muito tarde pois nossas machanot iniciam-se no dia 27, aendo impreg
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cindivel a minha presença e trabalho aqui no Brasil agora. De modo que,

etteremos que efetuar epistolarmente toda a discussão que deveriamos ter el

fetuado através de contacto pessoal.

Data e lugar: «onfirmamos aéfinitivamente a data de 13 a 28 de
e

a. fevereiro;O 60681 sera, tambem definitivamente, o nosso Beit Hamadrich ,

em Petropolis, que ja se acha tecnitamente preparado para isto. 187028 %

- ma solene messiba de inauguração no dia 14/2 pefe
noss
Gordôniat 4 possibilidades de que os chaverim do Gordônia do

:. Brasil participem; neste caso vamos ter que fazer algumas modificações ou

acrescimos so programa, de modo a incluir os topicos que possam esclarecer

as possiveis divergências entre og dois movimentos. (cremos que sera pre-

ciso apenas acrescentar algo ao topico (e) de nossa proposta).
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Tochnitt pediriamos que nos respondam quanto as nossas propos-

  

“tas sobre o tochuit e os chaverim que devem desenvolvê-lo para que aqui

"nós possamos começar a. nos preparar. O mesmo eu pediria no referente a

“ordem do dia da Moatzaa

Juestdes: pediria que nos respondessem o seguinte: quantos cha
. é rie 4 : a E 2 A =

erim vem pela OLA Argentina e Uruguay? £ necess rio que estejam no Rio,

o mais tardar, dia 14 de tarde.

3 Pedimos que respondam urgentemnete a esta pará que ss possa ini

ntciar com intensidade os preparativos para as atividades. Sem mais, acei-

«tem o nosso

Alei' v'Aghehen

 

Paul Singer Y Maskir Rashi

  

SÃO PAULO * RUA PRATES, 93 * CAIXA POSTAL, 1601 * FONE 34-4386 * BRASIL

 

P.5. Respondam ao endereço: Caixa Postal 3852

Rio de Janeiro

 


