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Pôrto Alegre X 1 de návembro de 1968

oi chaverim,

terminou o congresso da juventude judaica.lMuitas 61 801186 es,

muitos brilhos e palavmas fulgurantes.mas e os fatos?muitas

promessas, mas e os. fatos?

estamos cansados de promessas e de planos astronômicos. \

de fatos, nada sabemos.até quanso a juventude será guiada a

por velhos de mente escloresada e que fazem judapismo

para si mesmo, falso, e cheio de trias de aranha, decré-

pito e prestes a morrer, como os velhos,

8 queremos ver se todos os planos que surgiram serao executados.

se nossas palavras de alerta ecoaram nos nuvidos surdos

daqueles que fazem o seu judaismo.até quando o nosso ishuy

resistirá com esta espécie de dirigentes?

mas é muito cêdo para falar de resultados de congressos e

por isto vamos ficar aqui.Mas algo deve ficar claro:duvidare-

mos até » fim da efetivação do que foi prometido.Pslavras,

senhores, não enchem a barriga de ningué,m não levantam

paredes, nem abre” estradas.É o trabalho que faz tudo isto,

um chaver

bom gentes,

“é eu dei umacolher de chá pro chaver escrevr um treco aí

em cima.?as vamos prás notícias.Qeu. veio aqui no domingo

É foi embora ontem foi o Iosghua.Veio tratar do Shenat

Hachshará.Veio falar com a Galil e ir almoçar na casa dos

pais dos chaverim para convecer os pais pros seus irem

no shenat.Foi um bauta trabalho.

os maapilim foram prá Peguishá em Curitiba.Voltam na

segunda.O snif vai passar um fim de semana4

venham êste sábado de mzmkxexk tilboshet e se nao tiver

um compre logos.

bom teh:u chaverim e espaço é pouco e -

nao mais assuntos, mesmo,

shalom do

aranha  



 

CURIOSIDADES DO SNIF תא6ת20

o primeiro snif foi na avenida Oswaldo Aranha, onde hoje

está a funeráric Pio XI! Antes alí existia yma casa comum

e lá foi o nosso primeiro snif.

o segundo snif foi na rua Vasco da Gama, quase esquina

da rua Genral Josv Telles, A aasa ainda existe e segujdo

nos pareçe é o número 4? desta rua Vasco da Gama.

O terceiro snif foi na rua Henrique Dias, casa que todo

mundo conhece, quse na esugina da Felipe Camarão.

Agora o snif é aqui na Felipe megmo.E o outro snif onde

ficará o próximo snif?

o snifqeêtse sêtuou na rua henrique dias foi o mais famoso

de todos.todo o áshuy sabia que ali era o snif do "DROR",

houve um tempo em que funcionames na sede do Centro Israe

lita,

um dos maiores festivais Ge folciore judaico foi feito

pelo 1956 pelo Ichuã nc cinema Baltimore.Agora em 1968

vamos tentar beelizar uma messibá muito melhor do que

aqu la outra,

e falando em messibá, va tratando logo de arranjar te mpo

para os ensaios, pois estamos na corrida final.os ensaos

devem ser intensivos participe e cobabora,tá?
 

o segunto egnif a ser fundado no Brasúl foi o de Saopaulo,

logo após fundou-se o do Rio de Janeiro e em seguida a

mazkirut peilá c a hanagá hartáit se insatalaram em São

Paulo, tudo iston no anc de 1948.
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correspondência com מ 29016 ae mesma iãde sua no K Bror Chail

em Israel, Recorte ras !in:as Dontiinedas, ccloque rim envelope aêre:

6 8 para o seu madrict + pare 2 vaada Ltcuut que » mesma será

mandado para Israel, dep !« 5 nó esperar 8 80008

0126666 יח 88 111288 centilhadas-

Mao a OBRO sao Es  


