São Paulo, 18 de Mato de 1953,

PAIS

À
Maskirud do Snif
Alogro
Prezados chaverin;

Vimos nesta levantar con os chavorin alguns problemas referentes ao trabalho de proselitismo que
ora se desenvolve no snif. Pelas divorsas cartas que temos recebido de Porto Alegre, pudemos mais ou menos,
formar un kon nosacompanhar o desenvolvimento de alguns fatos, ou seja, a tentativa do Hashonor Hatzalr en

ta cidade, É preciso que o trabalho dos chaverin se concetre não somente en Impedir qualquer sucesso nosto
trabalho, mas tambén esclarecer o ishuv, a juventude em especial, acerca deste movimento, € tontar ampliar
as nossas fileirag.

É preciso que cada chaver do snif seja concentrado neste trabalho, que não deve ser un]

canente preopupagao da maskirut de do chaver Nunho.

Pelo caracter que as coisas estão assumindo, pelo grande trabalho que há a fazer, 6 nosso pensa

mento ampliar a shlichut,

Neste sentido, resolvsu a Nanhagá de que o chaver Bartach, saindo da Argentina ap

tes do término da Velda Sul-Anericana, chogue sí por volta do dia 28. Deverá então fazer a seguinte: |- dar

um soninário para as shichavot maiores, sobre as atividades sul-americanas, sua importancia, etco; 2. trabahar no proselitismo; 3. dar una conferência pública, para a juventudo é o Ishumo Esta conferencia podera
<Q)

ser da muito grande importancia. O chaver Bariach é bastante conhecido na cidade, & cabe a vocês, fazer po0
o radio, Imprensa 8 circulares, uma boa propaganda ₪ tontar trazer o máximo de gente para este meeting.

a tol Sion e as Pionciras poderão ajudar tasbem,
mo o o Sjonisno”, mas Isto é preciso ver com ele,

rlach, a saber:

A conferência do Bariach pode ser sobre o temas “O Comunig
Para a propaganda, podem ubilizar todos os títulos do Ba-

Sgan Haskir da Hanhagá Avtzit da Tauá mo Brasil; Prosidento da Fedaração das Organizações

Juvenis Sionistase do Brastl; Membro do Comitó Central da Unificada; Membro do Conitô Central do Poalel Si
on Hitachdut; Membro de Comitê Coriral do K.K.L, do Brasil; chaver do Kibutz Bror Chai), Se acharem convoniente, poden sistribuir o nosso manifesto no meeting.

£ preciso tontar impedit ao Hashomer acesso à qualquer orgño de divulfagiolrádio ou Imprensa),

ben como Impedir, através do Poalei Sion, que consigam qualquer apoio oficial. *
Afora o Bariach, deverão chegar af, por volta do dia 308 ss, dois chaverim da shlichut chalutzlana, a respeito do que lhes escrevereuos nestes proximos dias,
Ses mais por ora, aceitem nossochalutziano
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