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| Recebemos suas 4% e queremos0es9 ל daalia.
“Quanto à família cm 4 filhos; a mazcimtdiscatiu.2% a עס positiva -
mente sobre a sua alifs Quanto ao grumo de jovensyPá salameproblemas, os queis
fimeram com que nós não reepondessenos até agora, O primeiro e o prinelpel foi
o fato de você ter escrito &s mogdot antes deter de comunicado com a Yaadat
Hatnuô, Há uma sérico deproblemas políticos mito.Eposdeque mós impeden_ro-
ccber atualmente grupos novos de aliá organizada. Es :afo po gegolução
olara as quo a atiá orgenimada dos países da Ambribado Sulse ו para Or
Hanex, Voce Babo que sompro soubemoslutarporaquilo que julgávemos incispen
sável no nosso desenvolvimento como meshek.e em especial como meshek da tmuá
brasildra. Mas, voce há de reconhecerquemao 60 9290 deste grupo de jovens da
Colômbia, Tínhamos de encontrar amafomade frast-106 a n6s, e enquento isto
fi camor acumrdêndo a rosçã “da Notzlgut, quedeve ter rcoebido todas as fas re

cartas, O que entretanto nao vélosComadeta de sua galda da Colómbia se apro
“ximes Pesólvemos pararme“magoppsLhe € propor-lhe a forma ques ao nos-

so ver, é à melhofe.
A Fu delaçãoa Lord, dos!“devem vir como se viesmem. para o Vlpan
de sul-amoricanõsque domoghek estã drgsnizando. Isto evitaria qualquer lira

çãocom n Hanhagá 110050]6%91 גל ou Ichud HEncibutsim Vohaleyutzot, uma vez
que é moshelktem tódo 0 direito, e mais do que direitos de organizar grupos des
“fes, com jovens não pertençentos 26 movimento. Na ocasião em que chegarem, não”

Ulpany pols serÉ,wésperas do invernos Poderemosentão juntá-los ao garin
Am .enו

Es ento 208 jovens da Aliat Handar, = eéו teremos que me
יל do. Tema sobre o seu destino, Note bem que Sles devem vir

no2 Miat Hanoar (propomos lizex-go com à Ilana).
à pedido do movimento, disgaútimos o problema da continuação do tra-

רש naColômbis, sobrs o qual já escrevemos ap movimelto, Chogamos à ססתסוג -

5“são de qíe 0: trabalho deve ser continuado. A Hanhagh Blionã pretende elaborar
“umpleho' completo sobre armiiação dos paises em que O movimento age, q ver as
possibilidades inclusive do envio de Ehlichim modedim para fazer um levantamen=
to completo da situação dos paises. Atê 18, nembiumtrabalho 101618086 0070 «ser
abandonado. Poisy- uma vez abandonado vocé gabe quão dificil será reinigia-to
um digas Temos que, na situação presente do ehalutsianismo, menter os Mdleos de
noges tiny nos paises onde existem, e leva-los aonde até agora nao .o Figemoss

“1 B anossa Qnica garantia de continuidade e de trlvamento do povo júdeu nã 8
Por Ato, nos manifostamos favorávolmente' ao envio do Shlomoy apesar de saben
mos. 0 sacrifíció que isto acarreta à tnuê, é na emperançá de muela exemplo 6

Recife) a perseverança nó trabalho trará sous fmiton.
Para. t'rminar, úueremos congratulámnos som voce pelos excelentes

rerultados no seu trabalho, que constitue realmente um empreendimento chalutzi
mó de primeira grandezas
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