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São Paulo, 3 de julho de 1958,.

A
Maskizut Snif Recife  — URGENTE

Chaverim Shalom

Temos a impressão que alguma carta nossa, סוג 8
de vocês se extraviou por esto "conceituado" Correio Brasileiro, 26 סוג-
bre forma n£o explicamos este siléncio em relação a preparagao da Mish=
,lachat. Escrevemos pará vocês que à planificação financeira da Mishla=
chat era dificílima, Grandes gastos e entradas duvidosas,

Mais sinda se agravou o problema com o adiamento do
Tom Hachshhrá, aquí em S.Paulo, por coincidir a data (6 de julho)com um
feriado religioso judaico (sempre os rabinos +...) e também por não con-
seguirmos avioss da FAB para nosso transporte. (Da renda do Yom Hachsha-
rá caberia uma parts para a caixa da mishlachat ).

A última rounião da Maskirut Peilá, constatou-se a deli-
cadeza do problema. E vimos também que: Com a garantia dada pelo Rio,
Belo Horizonte e principalmente Salvador (conseguir-se-s nesta cidadade,
sô de taksivim, 30 mil cxuzeiros ) é possivel levar adiante a Mishlachat ,se Recife garanto também minimalmento Cê 40.000,00 (entre takmivim, con-
vites, patronesses, campanha, programa, etc.) para a caixa única dos gas-
tos da Mishlachat ,

Esperamos uma confirmação oficial da maskimút, urgontís-
Sima, o também detalhes do que estão fazendo no sentido financoirox aí en
Recife.

Quanto a outros assuntos da Mishlachats
1 - Data definitiva : Os 14 chaverim deverão estar em

Recife no dia 18 em horário ainda a ser comunicado, PácarSo 18,19 e 20,
devendo rogrossar dia 21e - São 3 dias (sexta, sábadom e domingo) é dá
para fazer muita cousa (inclusive tomar água de coco é comer casquinha se)
- Acomôdação: Precisa-se preparé-las com bastante antecedencia, Viajam
junto com a Mishlachat, o casal Avigdori (por conta própria)- Lles estão
ajudando atualmente muito na elaboração do programa, e poderao aí ser bem
utilizados com as Pioneiras, eto.

Pedimos especialmente, alojá-los em casa conhecido.
= 1088108 — Não recebemos ainda a data exata que escolheram para a Messibá,
nem corunicação se o Teatro está já alugado, O programa que a Mishlachat
traz consigo, é o seguinte 3

1 - Quadro "Casemonto Teimani" - folklore teimani, constando danças,
014.

2 - Pega 3

( 2 atos; mais ou meños meia hora og dois ).
3 - Quador folklórico : 10 Anos da Mediná.

Ichud Wancar Machalutei 

"Com o Suor do Teu Rosto, comerês teu Pão" de Theodor Herzl,
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Nos intervalos, números pelo côro restrito, e jograis, em $dish,
Tudo muito bem ensaiado 111

= Choveret : A mishlachat levará uma peguena choveret especial sôbre 8
hachsharé, Erez e Bfor Chail.

Os chaverim enviem com urgência se querem introduzir algo do snif
ño programa da messibá, e quais as peulot estáo planificando.

Pedimos que escrevamx a hanhagá e também diretamente a hachshará
sôbre tudo isto,

Com as mais entusiastas saudações pela vitória do Brasil no
Campesnato do mundo,

Alei V'hagshem
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Po/Hanhagã Artzit

Jehud Hanoar Machalutai
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