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Shalem:

Osino a tua carta que nes deu uma ideia de que fei e teu trabalhe
junte ao snif, até agera. Ne que se refere à orientação de trabalho,
peuco temos a acrescentar âquile que vecê vlanejeu e esta realizando,
e o que 8 59 Kinus estabeleceu,

Cremes que este periedo para e snif Bele Horizente deva ser decisivo.
Queremos dizer cem isto que o trabalhe deva ter como meta a transforma
ção de snif em um snif de mevimente, o que até afera ele não é. La
única ferma de fazê-lo, é levar o snif Bele Horizonte aes passes que
foram dados pelo movimento nestes últimes anos, es quais, damentavel-
mente, chaverim e snif em B.H. não acempanharar totalmente. Cem isto,

clare, a imensa necessidade de se fazer uma Lapa com es chaverim, pa
ra alterar pelas raizes as bases de exbstência atuais de snif. Pertan
te, o trabalhe deve ser orientado neste sentido, e de forma tal que a
Lapa esteja planejada para o fim de atual semestre, encerrande-se este
.para as machanot centrais.

Para tante, um profundo trabalho educative e ideológico interno é in-
dispensavel. O trabalhe pessoal con es chaverim maiores e dirigentes,
para a sua ativisagao, para estuda é a aquisição ds pensamento ideelé-
81006 é a alavanca para tudo. E sempre tende Cird carce um grupo , se
este existir melher, se não é precise formá-lo.

Portanto, não é de se ex
peis e snif vive em base

Tede esferço que se fizer sem alterar estaS bases, 9 que é o papel da
Lapa, é tempo perido, peis não passam úe tinturas superficiais, numa
casa que está Caindo.

Porém_há que válerisar as shichavot meneres(beñim, selelim, tanfim),
que sãe reserva importante para o futuro. E fazer ao mesmo tempo da
kvutáá de maapilim-e maghshimim, vens grupos ideológicos. Ideologia,
ideelegia e militância eu ativisação máxima, esta 6 34 fórmula para es
maiores,

tranhar 6902001028 gue vecé está encentrande,
Ss falsass falsas,

  



 

ambém compreensivel que per ser B.H. um snif pequeno, precisa ha-
ver guita vida interna, eu melhor, atividades.

Censtatames, com má impressão, o fate de vecé estar dormindo na
de snif, o que de maneira algauma se justifica. Nãe é possivel
um sheliach não tenha cendições nermais de traDalhe, bem ce
pessivel que em Bele Horizonte não haja um Chaver que não poss
14-16. Em último caso, a Hanhagá Ar021% custeará um quarto
são para vecê, Escreva e mais 0606 70981761 300761900. 8
respensavel per iste, e tem que empenhar esferços para1

nesse, peis sempre achamos que iste deveria ser norma para ¡sedes
shlichin, Cs em snifim menores.

O fate de você estar trabalhando meie dia £ motivo de content

Para fina ZE jueriames alguns 101863. 5 » à realização do Yom
Yun (que ג é um ins | te 1 y te não Séómente para manter o
trabalho educative em dua, mas uma forma e transmitir pensamento e-
ducative,. OS pregramas definitivos seguem hojepara 9s snifim,

Quanto «es livres que você pediu, nos es enviaremes logo.

Sem mais, esperande sempre notícias suas,

nesse Chalutziane

Alsi v"Aghshem
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