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São Paulo, 1º de junho

40% dos snifim e
cihut chalutzi

to cópia para o

Inicia-se com
mifim e shot% ch ndaque, -ara

é mos, o levar ao movimento e Bo ishuv bes
e sentido da o um garin chalutziano, deverá ser bastante

3iproco,

Queremos por os chavérim & par do seguintes

! shana Damari: como já deve ser do conhecimento dos chaverim no
46 junho, respectivamente no Rio e em São Paulo, erálarg 8

da conheci artista Loraalf. Devido a isto, foir transferióa a do e
tival, em SePeulo do dia 18 para o dia 20 e em Niteroi, do dia paraה o dia
1% Serão tomadas precauções especiais para que, apesar da mudança da data
em São Paulo, & aliá dos chaverim se pyocesse normalmente no dia 2; próximos

Afora isto, a propagamda, venda dos convites, etc., deverão ser -1
rtensificados. Se este trabalho conduzir=se com.o devido vigor e inten
, conseguiremos éxito em nossos festivais, sob todos os aspectos

chaver Sigue Friesel, está desde a dia 30 último, até1
em trabalho da shlichut chalutziana, 560ará a al

2 cos de grande importância, tais como: manifestos, im”
prensa, Y 30104 7.LOS» propaganda, Cartazes, etc. Com a experiéncia que pos
mayo, poderá conquistar o tempo que, por impecilhos vários, fez atrazer estas
tarefas específicas.

Datas definitivas dos festivais?
dia 14 - Niteroi (Centro Israelita de Niteroi)
dia 16 -- Rio de Janeiro (Teatro República)
dia 20 - São Paulo  ( Teatro Colombó)

Centralização: até setunda ordem, estarão 6s trabalhos de centra=
4128080 da shlithut, a carko do chavér Erwin Semmel,

PE ãoה nos grupos: Chaver Seul e Elena permanecem no Rio; cha

ver Michel, até segunda ordem permanece em São Paulo

“Debud Hanoar Hachalutgi 
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Divisão dos grupos? São Paulo: Ana, Jaime, Sweta, Fabi, Aquino,

Hans, Michel, Teresita, Oscar, Pollo, Cecília.
Rio de Jeneiros Saul, Elena, Berale, Belinha,

Maier, Jacob Buchbinder, P.E., Pudim, Eleanora, Raquel,
Sul:8
Belo Horizontes Sonias
Norte: -Idel.

Estão ainda por preencher Curitiba e mais um chaver pa

to e o ambiente de trabalho no Eio e S.Paulo, poderão acarretar m
nos grupos, o que poda tentaremos 071887, para melhor produtividade do

balho dos chaverim da shlichute

8 Manifestps deverá seguir, nestes próximos um ou dois diasy

Esto de alió, para ser distribuido em todas as reuniões e comemorações

Ishuy ( peex. Shoshana Damari).

Qualquer dúvida que os chaverim tenham relegrafeme É preciso

tar todos os esforços para que. a shlichmt e o fesstival decorram com éxito.

0

Sem mais por ora, E
Alei v Aghshem

 

p/ Hanhagá Artait

 


