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Se Pamlo.

Pre .ados Chaverim3Shalom)

Estamos lhes escrevando para a rouniá. da H.d. do dia 25.

Em geral, querêmus lhes dar um panorama da si tuação de trás
alho neste mês de Julho emoatzá. ,

2 םסבבה que ate o presente momenvo tem às ativida-
des decorrido de uma forma regularm nte bóu. Programamos uma ןשאאאא>ה91-
vização geral na vida do snif, pera tôdas as shichavot, e re ste porti-

cular cumpre:salientar vue tódas as shicghavot com excessáo a de sulelim,

funcionara até v presente, bem. À shichvá de tzofim, tem tido atividades
sail, tiulim, via tas, ete, no (Muita ativa - o chug,e a shi

à de solelim, infelizmnte, anda bastante fraca, por uma serie de
ires, inherentes ao próprio ,mer:sksttו ete, o que faz, com que

essa shichvá anda muito mal. Esta=se gos poucos sanando os defeitcs de-
trabalhu dos madridim do chmg, atraves da entrada de chaverim miis fe

lhos «o lado dos madricaim - Yoshe,_ com vs madrichim por fora do chag €ôle
6 ס madrienbdeles), e mais a Rosa e diretam nie no chug. |,

A shichva de bunim, igualmente anda tendc inumeras ativida-
des, com cunparecimento bom, mas o gravg problema 5 ₪ falta de manibhim.

à Dorinha tevs me,viajar com o paelrecem voltou), o Helio igialmente
viajou, 2 a Nena não pode militar por problemas em casa. A Bluma tê vra-
vicamente carregado soci nha com a shichva. Estamos igualmento procurando
soluções, mis c problema continua exi stindo.Rea im u-se uma Mafia ñafla=

de 1 bonim, a qual teve êxitos (haflagá de 4 dias).
A shichevá de maaplim, também tem tido atividades sérias no

snitb, tas bg se reunindo duas vezes por semana, afora as atividades
gerais(artzo ensaics, MkEjx, grupc dg estudes, etc). Realizou-se uma
haflaga de 4₪ א cujo resultado também foi bom. Form a haflagá perto
de 30 maapilim-magshimim, e¡astenia p/haflagá mais do ue 40chaverim. Mui-
to bom o resultado.0 Mordechai deu um seminario de 4 artzaoú sobre o Mo=
vimento cbreiro israeli q do apr oveitas nte combem foi miito bom.
Afóre isso, a Rosa está enviando um relatorio completo s/ tlhinuch, onde
tudo isso mais espegificam nte está detalhados
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A Taat o o pe da "Lapa", como A assefá de aevrá da וג =

zá Ein Dorot, são problemas 41 sendo que com toda a dis rsão

das atividades de julho(o snif esta, numa correria danada, pois todos 8
são im drichim das shichávot menores, etc, etc), e vamos tentar aus pougos
come car o trabalho com aquele gu po central que falamos nã וגו ma renião
da H.d. im todo çaso, eroicme teremos que ter mais uma longa discus são
sobra isso na proxima reunião da H.A. por w lta da HORTA,bois oaaa

ma da Lava em Pedo, é tanto complicado comoa 1954 AS
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2 Be qualqer mangira os resultados concretos do qe se tora, veremos.
em conjunto aqui na moatza. E

MONTZÁ. ¿ am
b

Ea Este é o assunto múis sório. Todo o ishuv esta lovando muitissimo A

serio a realização da moatzá aqui em P.dlegre. Fizemos ruita pro ganda, car.

tazes,' folhetos, radio, manifesto, etc. úlugamos um grando cinama aqi em

Bonfimjp Nio foi possivel alugar o teatro S. Padro, asta ocupado ats oububro.

¿y ¡Asaim Paremos o Lastival de abertura no cinema Baltimore, às Pios

neiras já estão om franea at:vi dado vondendo, o nvitos. Estamos tambem ajudan-

do. Todã a parte artistica deverá, alias está sando prepa radá aqui me 8mo0+ Anre

sentaremos um coral, oru estra, dancgas(quádro do shir hashhizim) e uma pega

teatro. Mas é tndispensaval uma cousa. À VINDA DO ZINHO. E Ml mamenta

0 las 25 6 28 48 Julho o mata cerdar. Mal: j
-

] \ 15 66 nor enqua to o coro, mas semo Zinho n
¿salir em ordem . Por isso e m cessário que vce8s telegrafen para
ele, e exijan a vinda góle na data pediida. Di-omos, exig r, para neo do
tir o sucedido na Veida.

Existe o problema das datas. Não fbi possivel alugar o cinema para

outro dia, anão ser o diag 7 de Agosto= terca foira. Fgser o festival em ou-

tro salão, não teria força alguma. Dia 4 de Agosto e diã 5, haveraãespetaai los

e: teatro idish, e todo o ishuv costuma assistir. Quer dizer que nio tivemos

iosmo cutra alternativa, Daia & nossa proposta do seg inte צא

1) dia 3 - v/ cnegada. (É bom w cês se informarem direito o dia que parte o

trem de tal forma que w cês possam estar no maximo dia 3 pela mánhá aqui em

P, Alegres Dia 3 a noite, oneg=shabat em conjunto com o ighuvsionista no ¿Am

lo do Centro hebraico no centro da cidade.Dia 4» Peguishá de chalutziut. ¿As

17 horas= abertura da exposição do Kutner patrocinada 3/00iaa ada.Dia 4 a

noite tiul em conjunto com o snif. Dias 5 e 6- Peguisá de Chinuch. Dia 7- de

dicado intá ramett e aos prevsratiw s do festival. Dias 8, 9,10, 4 moatza.

Dias 11,e 12, Ati dades em Conjunto com.o snif. Dia 13=- Retorno.

A moatzá será realizada ho Centro Hebraico, no centro da cidade. Deveremos

fazer as refeições ali mesmo. Já estamos providend ando a lojaâmenços. Iguwl-

mato kmkax tontaremos cclocar a H.d. junto p/dormir, pelas reunioesy

é fundamentgl que voces levem em conta que de geito nenhum se podera termie

e a mogtza tarde,da noite, pois q gueto daqui nao gsta 3008018860 305%

um negocio bem sério mesmo. 202 8886 ₪ 500motivo é fydamental 468 0 806מ=

feld venha alguns dias antes para a preparação da moatza. Temarios, faladas,

etc, etc. Não havera muito tenpo para isso, senão antes do inicio de tudo ,

principalmente antes da chegada dos chaverim de SsPaulde Ha que falar conose

Do sobre Pogui sá “de à alutziut, thinucdhh, moatza, etc, stc. Por isso a vin=

da do -Shenfeld e imprescindivel, propostã = máximo dia 30 ou 31. ,

Dinheiros- estasmos consgguindo alguma cousa come Instâncias. À

forma de enviar este dinheiro p/ vuces ainda esta complicada, por alguns

problenaás locais. Vad Hancar, etc. aguardem em todo caso alguma carta ou

ta egramá. 2 0 A
Condução. Avião esta muiti ssimc dificil conssguir. Quase impossie

vel. Não cremos que conseguiremos. Hoje someste conseguimos entpggar no Pas

lacio um oficio pedindo passagens. É muito provavel qe, conseguiremos de tre

no pera rsso de Pedlegre g Marcd ino Ramos. O resto v ces terão de arranjar

ai. Telegrafaremos amanha mesmos y

, Tôda esta carta foi redigida um pouco às pressas, pois soulremos

na última hora que à DeBerta Seminoviteh vai viajar p/S.Paulos E como os
Aaereonautos entrara m emgreve, queriamos ter certeza que esta carta chegas-

"seem v/ mãos gto a reunião da H.d. Deschpem os erros e os defeitos do dati.

lografo e da maquinas.

Shalom) 


