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Curitiba, 28/8/58+

Mario, Shalom:

Recebi tua carta, e agora aproveitando a ida de Salo-

mao te envio esta para te colocar ao par do que aqui está sendo feito com

ni a moatgá: le responderei tópico por tópico do que assinalastes em

ua cartas,

1. TEATRO - Já está alugado. Providenciei antes que chegasse tua carta

pois nao havia tempo a esperar, Esta marcado para 3 de agosto,

e para efeito da propaganda marquei o horario para as 20h50m.

que é o comum aqui,

PATROCINIO = Aqui em Curitiba uma unica organizaçao pode far O patroci-

nio que nós queremos, ou seja, financeiramente. É a Magbit. AS

outras organizaçoes de maneira alguma o farao, inclusive o Cen=

tro Israelita, que já nos negou. Acontece que O presidente da

Magbit, quem decide a questao, encontra-se viajando há bastan=

te tempo, E esta questao encontra-se paradas

PASSAGENS — Bastante dificil, pois existe toda uma confusao com relaçao

a companhia de estradas de ferro. Parece que aggra só existe

uma federal que é quem decide e outras coisas 8185. 00

me falou que uma vez chegaram até a falar com o governador e

que nao se arrangou nada. Passagens aéres, a nao ser pela FAB

662
PROPAGANDA - Já foi iniciada. A medida que se aproximar a data da Moa-=

tzá será intensificada, e inclusive, colocarei nos jornais de

Curitiba. Está sendo feita gratuitamente, e este, ponto nao é

problema. O programa no vaa to para O dia*2 já está certo. 087

tou tentando agora arranjar mais um para o dia 5

COMISSÃO DE PAIS - Será algo dificil de se concretizar. Em todo caso

a Raquel deve voltar hoje e veremos se será possivel arranjar

com as Pioneiras e a Wizo0.
ALOJAMENTO — Mais ou menos já comegamos a providenciar e tenho a impres-

sao que será 26801716001

Êstes sao os principais problemas. Os outros, de menor

importancia e urgencia serao resolvidos mammha ba ocasiao precisas

Quanto ao teatro, de diversas maneiras é o mais

cado para nós. Fica no centro da cidade, nao é muito grande ( umas

soas sentadas Dis é bastante confortavel, tem um bom palco e tudo que se

necessita. Consegui que o preço do aluguel foáse reduzido e só pagamos

mil cruzeiros. Vembiñei também com o diretor a possibilidade de ensaiarmos

no proprio teatro, o que será muito bom, desde que praticamente os palcos

que existem na Escola e no Centro sao pessimose

Queriamos que voces nos enviassem sugestoes com rela-

coes a patrocinio para a messibá fora do ishuv. Lembro-me de idéias que a

Raquel me falou que foram ventiladas na reuniao da hanhagá. Tenho boas re-

laçoes com individuos por aqui, e creio que com facilidade poderei chegar

até o governador. Sdmente que nao sei o que voces planejam por ai, e tenho

um certo receio do ponto de vista de que poderemos fazer, nós por aqui e

voces ai, de uma completa contradiçao com relaçao a tudo isso. Por isto te

peto que me escrevas com a máximaurgencia, e desde que por intermedio desta

já sabes o que vai por aqui, sobre todos os planos, se possivel de maneira

puzsita já definida, para que entao possamos começar a trabalhar.
Queremos também um calculo aproximado de quantas pesso-

as virao para cá. Pambém deves providenciar que os convites sejam feitos 
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ai na Grafica. O teatro é o Guayra.

Tenho em mente uma idéia, que apesar de ser um pouco
tarde, talvez ainda possa ser aproveitada, Se conseguissem que os chaverim
de Curitiba em Bror Chail gravassem saudações, O que poderiamos passar a-
qui nos progamas de rádio. Desde que aqui em Curitiba existem alguns "ior-
dim" de Bror Chail, que sao e fazer uma propaganda bastante negativa para
nós, isto poderia ser uma boa coisa. Creio já impossivel, porém em todo
caso vejam voces ais

Começamos já na sexta-feira as atividades no snif. Du-
rante asprovas sômente fizemos os oneguei shabat. Tenho já mais ou menos
esboçado um plano de atividades para o mês de julbho, porém quero esperar
a Raquel, para entao em conjunto traçarmos definitivamente tudo. Sômente
que nossa meta neste mês será a Moatzá.

A repercussao de nossa moatzá aqui no ishuv é boa.
Nao seria preciso a propaganda pelo rádio, pois toda cidade já o sabe,
porém, cidade pequena é assim mesmo. XXEX A Juventude aqui possúa uma 26-
vista de bastante aceitaçao dentro do ishuv, e um próximo número que sai-
rá dentro de alguns dias, leva uma página inteira sôbre a moatzá.

Bom, creio que por hora isto é tudo. Espero com a mé-
xima urgencia tua carta. Es
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