
    

São Paulo, 16 de novembro de 1979    

  

Aos chaverim do snif Shalom 8 

Neste ano em que a Tnuá comemora 34 anos, nôs do Snif São Paulo re- 
solvemos realizar uma Messibã diferente. Algo que divulgaria bastante o nome da ! K Tnuã no Ishuv, e possibilitasse que a Tnuã mostrasse um pouco do que ela pode rea 
lizar. Para isso escolhemos um tema: a Paz, 

E no dia 22 de novembro no teatro de " A Hebraica gas 21:00hs, o . Ichud Habonim apresentarã a: "' NOITE DA PAZ 9 

  (655108 6₪ que na medida do possível apresentar-se-ãoותא 5028 2558
todos os chaverim do snif, 

Os tzofim estão sendo ensaiados para cantarem tres músicas referen- 
tes ao tema. Esta makeilá contará com 80 chanichim. 

Os solelim se encarregaram da abertura da noite,isto é, uma espécie 
de dança com letras, que no fim formarão as palavras: Noite da Paz e Erev Hasha- 
lom. 

Os chaverim das shichavot bogrot foram divididos em: Rikudim, Shi- 
rim e teatro. 

Dentro do programa da Messibã esta previsto um pequeno tekes, que 
sera a Passagem das shichavot dentro da Tnuã. Depois deste tekes começará a Noi- 

“e te da Paz, e entre danças, músicas e textos que foram escolhidos referentes ao 
tema, findara a primeira parte que levarã 50 minutos. 

Depois de uma pequena pausa, começaremos a segunda parte com a pe- 
ça " Pic-Nic no front " de Fernando Arrabal. A peça trata de um soldado que em 
pleno campo de batalha recebe a visita dos pais, e de uma forma série se desen- 
volve todo o conflito. A peça terã a duração de 40 minutos, Apôs esta, assim co 
mo sendo uma mensagem para a noite, leremos o texto de Charlie Chaplin em o Gran 
de Ditador. 

| 
Um ricud: Shir a Shalom, e estamos acabando a nossa Messibã, 

Bom este texto ê mais para dar àgua na boca em todos, e assim apro 
veitar para convidá-los para vir a São Paulo e prestigiarem a nossa Messibã. 

Aleh Ve Hagshem 

Mazkirut a snif 

 


