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Gimico, Shalom,

Recebemos suas cartas, antes da veuniao da Eanagá, realizada a semana pas-

sada. Confosso-lhe qu) ficamos um pouco surprendidos, e sem muito saber o que

fazer. Foram duas noticiás tão diferentes, e tão repentinas, pois hã muito não

recebiamos carta sua, que nos deixou mm confusos.

Sobre o primeiro assunto: a alia dos chaverim de Bogotá. Extranhamos &

fato de v. não ter mencionado, na carta, o porque destes chaverim, se definidos
para B.Chail, não fazerem um periodo de hachsharano Brasil. “reio, rsssoalmen
te, que deve existir alguma razao, que o levou a nao propor uma cousa desta. De
qualquer maneira, porem, queremos lhe cumunicar que entr) mmax outras cousas,

resolvemos nesta reunião, atma-ar a alia da retaguarda que ora se encontra em
Hachshara, para março de 58. Nesta data fara alia um grupo relativamente grande
cerca de 18 chaverim, o ultimo provavelmente, de forma organizada, a ir para

BeChail, inclusive com perspectivas normais de hachshara em meshsk vatik, etc.
Pensamos então, propor-lhe a vinda destes chavexim para Elia Dorot, em Setembro
alió juntamente com o grupo em Março. A Chevra que ora se encortra em Hachshe
a, e este grupo alía, e bom, e capaz, acredito de absorve-los. Entenda, isto

e somente um pensamento, nem mesmo uma proposta. Gostaria que v. responcesse o
“
E
2
que pemmas sobre o assunto.

Sobre a Colombic em gerals Resolvemos aa ultima reunião o nome do Slomo
para substitui-lo. Resolvemos isto, s claro, baseados no compromisso que tomamos com a Netzigut, o você, de mandar alguem para Colombia em fins de agosto;

baseados tambem, nas primeiras informações suas que de la tivomos. Com esta tua

opinião agora, as cousas mudaram um pouco. Conversei com o Chanan Olami, quando

de sua passagem por Santos, a semana vassada. À Netzigut sabe ja de sua opinias,
mas cre, de quaxlquer modo, q18 devemos manter a Colombia, pelo menos ate o fim
do anox, quando devera chegar algum sheliach de Eretz. As evinioss entro nossos
chaverim, começaram a ser então diversas. Alguns acham que nestas circunshancias
mandar o Slomo, e uma loucura, e estrepar o Slumo para qualquer outra cousa no

movimento, 2 ele aqui agora nos seria du uma ajuda incalculavel. Outros acham
que de quilger mamoira, precisamos manda-lo, a aguentar o que for possivel, com
mixa ao futuroi Dever mor resolver deiinitivamente, em fins de Julho, na nova

reunido da HE.h. Ate Jã deveremos receber tambem a obân'ao oficial da Netsigut
e da H.£ligna, mas principalmente esperamos a sua opiniao asfinitiva, tambem

a

quanto ao nome proposto.

 סשממטף8 802%00 :80621898 2 0812062 da H.A., resolveu ura serie de cousas

que pela ata que recobert, podará constatar- un plano de zhalutzaiut & longo al-

canso, com datas 46 8118 do o hachshara do atual grupo de retaguarda e da chativa
o

ao trabalho ate
Modificagnós no plano de shlichut, para maio: continui dade
om dezemKinus, e outras cousas mait. Sobre tua alia, pensamos deva se realizar
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bro, juntamente com Shenfeld, Biandina,Alirad Kaufman, Jaime 6 Tuba, é , esperamos

O. Kutner. Isto porem ainda 6 estudavel, Seria este
o unico grupo alid ainda este

ano, ficando toda a retaguarda atual, e mais alguns outros chaverim, para Margo
ou Abril de 1958. Com isto permitimos que a chativa, ocupe completamente a HanhÃba

ra a partir de Março, e continue no trabalho ainda esto periodo,
plano ainda falaremos aqui.

Sobre todo este

A aliá do garín deu-se normalmento, inclusá+e com galhos de ultima hora. David
Feig nao embarcou, por motivos de sauas, é Abraão Baufian como já deves
saber .
O movimento se prepara agora para o mes de ulho, cou perspectivas um pouco melhox

res, com reforço especial e novos shlúchim, já nos snifim.

Ee

-Sebre 0 Zinho, meu velho, pão há mito mais o que falar. Depois da opinião da V.H.

nao havia muito mais o que fazer, embora tambem rat concordas semos muito com toda
a
E
historia.
Sobre o Kutner, ate agora, a unica cousa que ecsbauos 6616, foi um convite para

uma sua exposiçao no Mexivso. De resto, nem uma palavma.
Espero pois sua rosposta.
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