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Madrichim no Nachon

Chaverim Shalom 4

Estamos lhes enviando essa carta, mais para comunicar a
ida do Dudu para o Congresso Mundial da Juventude. le deverá che-

-gar aí no dia 25 , pelo Teodor Herzl.
Assim , os chaverim terão oportúnidade de receber umam-

-plo relato do mmcvimento, sua situaçao e os problemas que estao
diante do movimento, às portas da sua8

Tambem enviamos aos chaverim o material do mes de julho,

Aliés, temos envizdo regularmente material do movimento e, segundo
a t adição, ele não encontra nenhum éco, ouserá que ele é tão fra-
-co que não dá para chegar aqui?, Em todo caso, nossa intenção é,
atravez desse matcrial, possam voçes acompanhar o desenvolvimento
do movimento,tanto mais que esse material em grande parte temmisi-
-do seguido pelo movimento todos

Fomos obrigados a adiar o Iom Hahachshará para o dia 24
de agôsto, devido a um feriado religioso judeu coincidir naquela
data. Foi dê fato uma pena, pois a hachsharé estava já preparada
convenientemente, o sadé, o novo pomar, os lulim, etc.etc.

Em todo caso no dimingo passado houve a visita do Vaad
Leman Hahachsharot e êles ficaram muito impressionados.

Mas a Mishlachat não foi adáada, na próxima 6a. feira =
ela estará aqui, devendo seguir, à noite para o Rio, depois Belo
Horizonte, Salvador e Recife.

2 Pela primeira vêz lança-se o movimento num empreendimen-
to tao grande, pois viajam nada menos de 14 chaverims Kutcho, Salo
mão, Mery, Bernardo, Max, Eva, Bety, Elda, Réco, Milton, Avrum, —
Moishé, Cecilia, afora Avigdori e Chana.

Do programa da Mishlachat consta: quadro teimanita, qua-
dro 10 Anos de Israel'e a peça "Com o Suor de Teu Rosto Comerás
Teu Pao”, de T.Hertzl, aforam nº de côro e jograis.

em Também estamos nos preparando para a Moatzá em Curitiba,
deverao ir para a Moatzá cêrca de 50 chaverim.

I]chud Hhanoar Hachalutzai 



JUVENTUDE UNIFICADA SIONISTA

יצולהחרעונהדוחיא
MANIMאגאאג6גוהזזוז-תיצרא

Caixa Postal 1601 - SÃO PAULO - BRASIL

De fato, o ponto principal dela será a mudança da Hanhagá Artzit9 8 א 2chalutziana, . E :
verá ainda a peguishá Chinuchi que deverá sômente revêr o progfama elaborado no Kámus, e ainda uma peguishá da geração da זי -

Bror Chail, quando então me decidirá definitivamente o seu destino.
Mais para o fim do mês lhes estreverei sôbre o desenvolvimento

do mês de julho nos snifim e notícias mais concretas da Moatzá.

Até lá,

Alei V'hagshem

 

Po/ Hanhagá Artzit

Jehid Hhañoar Hachalutai 


