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Prezedos cheverim

% Um único essunto: krenot, em especiel Keren Keiemet. Sabemos
que esse assunto é um tento desegredavel sos chaverim, mes somos obri-

o gedos e trazt-los & baile. Temos recebido nos últimos tempos, princi=
palmente após e volta do Dr. Ben Shalom de Américo do Sul, uma série
de reclemações e exigências por parte des instâncias nacionais, no se

tido de que o movimento brasileiro não participe em nada do trebelho em
prol dos fundos nacionsis, sistematicamente e em oposição ative e pas-
sive, prejudicando indiretemente tambem o trebalho dos respectivos fun

dos perante outros agrupamentos.

NEo queremos discutir com vocês os méritos desse tipo de ativi-
dede; concordemos mesmo em que samples reslizações e manifestações em
prol do KKL são dispersivas e prejudicem a» atividade do movimento, Não

queremos tembem dizer que nos baseamos unicamente da pressão das ins

tênciezs; se bem que serie bom e convenientíssimo pere vocês estarem em
bons termos com e Sochnut e em especiel Ben Shelom, isto porque eles é

que fixam es coisas aquí, e encerram com muito pessimismo es etitudes do
movimentos

Sp Cremos, no entanto, que só pode ser proveitoso so movimento O
dedicer-se, pelo menos em perte, e determinades atividades do kkL, Pro
pomos E» vocês que utilizem isso omo fetor educativo, e não procurem

₪ epenes engarier dinheiro. Não sei se já é do conhecimento de. vocês que
o«movimento mundial, orientado pela Hanhagé Eliong, jé desde o ano pes+

sedo esté-se dédi canto ao plantio de um bosque do KKL, em nome do movi

mento. Isso sem dúvida é um trabalho educativo util, ל pode dar so

chanich a sensação de 'que seu trabelho de engarieção está construindo
elgo de concreto em Israel .(esse dinheiro de arvores é integralmente

destinado e utilizedo no plantio). É uma coisa que em necda prejudicerá

zo movimento 6 que só virá fecilitar es coisas pare o futuro; creio que

vocês devem tomá-lo com seriedade,

Esperando resposta sobre o assunto, saudemo-les com um

ALEI VEHAGSHEM! Pode
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