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São Paulo, 27 de março de 1953.

À
Maskirut do
Snif Porto Alegre

Prazados chaverins

Ton esta a finalidade de couunicar-lhos a próxina chegada da chavera Narjan Gonauor em shlichut ao
snif Porto Alegre,

Conforme era do conhacinanto de vocês, pelas cifgulares o atas enviadas pela Hanhagá e pola Peguishã
realizada om São Paulo, com chaverin da maskirut, osta ghiichut dependia da confirmação a sor efetuada após a vole

ta da chaverá de seu chofesh, tondo-sa om vista a docisão anterior da Vaidá da Ichud, de que seu centro de ativida

des seria en São Paulo, ao lado da Hanhaga, bon como os problemas pessoals da Marjano

Somente há poucos dias, pudemos,em contacto com a Marjan, ostabelace-to en definitivo, tendo sido nog

so desejo que a shlichut se Inlelasse com urgência, ainda mais acentuada pelas notícias que recebemos, por vias pas
padas elreunstáncias e opuptunidades que entre vocês se desenvolvem, Assin sendo, a chavorá viajará assim que
pados ss desenbaracar de alguns problemas que ten a resolver aqui. Nevera ser entre os dias 3 e 6 de abril. Tele-

grill enos avisando os dados exatos con a devida antecadincias

HÁ sónente mais un Inpocilhos a prosalca 4 tradicional falta de dimholro,_ É preciso quo os chaveria.
procurem obter a passagem la, Estamos com a mais absurda falta de fundos é isto podera, de dopender de nossos mst=

os, atrazar a viagemo (A Marjan partira diretamente do Rio).

À shiichut será durante os mosos de abril, malo, junho e eventualmente parte de julho. Cremos que vo-
sês, em conjunto com a chavora larjan, possam trangforaar este periodo en fortil e decisivo para a tnuá. ₪
encia a capacidade da Marjan lhos permitira, atravãz duma ação Intensa e constante de_Qrupo, concretizar o programa
& diretrizes de trabalho que juntos tragamos na Peguishás proselitismo,aaprofundização ideológisa, apertoIgoansuto
ehinúchleo A estabilizaçãoorganizacional, pelas resoluções dos diversos problemas estruturais. A chavera larjan
devera, além da participação muito inportasie na orientagao dos tros últimos pontos & madrichut, concentrar=-8e fun=
damentalmonte no trabalho de expansão: aliãs, o snif todo deve assim fazer 1

Estamos estudando as possibilidadas de anviar nos próximos dias, um chaver da Hanhagá para una rápida
shilehut de 10 a 15 dias, eom o objetivo de Iniciar com Intensidade malor o proselitismo, aproveitando as condições
favoravois que Gonsta-nos estão existindo, Seria antos da vhegada da Marjan é até um pouco após. Telagrafaremos
com detalhes o podido de passagest, (polos motivos ja expressos),

Antes de encerrar, queremos lembrar nos chaverim, mesmo qua talvoz não o fosse preciso, u necessidade
deye alojamentos para a Marjan, e sua participação הפ 5

Sem malg, esparando resposta para todas as nossas cartas anteriores a esta, nosso chalutziano
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Maskia Rashi

P.S. As hagadot de Pessach seguirão dentro de l.ou 2 dias, por via aerea, Telegrafaremos.
Enviem confirração do mataria! já recebido, 


