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Prezodos chover im:
+ Queremos neste tocar em dois assuntps sobre os'

quois voces nos pediram pare emitir opinião, e sobre os quais dis
cutimos em nossa Ultimas: reunião.

017 Colômbia - em nossa opinião, o trabalho neste
lugar deve ser continuado, apesar de opinião contrária do Jimicos
E isto,"por duos pozões fundamenteis: a primeiro, de que o abando-
no do trabalho contraria a fúngdo do movimento nas circunstâncias
do: judaismo na Golé nos dias de hoje. Temos de manter os núcleos do
movimento em todos os lugares onde Eles existam. Pois, o movimento
é o Instrumento educativo fundamenta! , sendo o único, -que-poderg tn
fluir sobre“os filhos do fshuv judeu, em cado lugar: ónde exista, e
levá-los a seguir um cominho diferente dos seus pais, isto é, segui
rem o caminho da alis chalutziana,É neste sentido, tomando consci-
ência deste fato, está a Hanhagé Eliong estudando um plano geral de
reforço e de expansão do movimento, levando 6 paises conde até agora
não fomos. Está se pensando em por em execução o velho plano do en =
vio de um sheliach modeid pars várias regiões, que passem por diver-
Sos poises e estudem as condições de cada um pera basificação de um
snif. do movimento. Snifim-que iniclem, com. ajuda de shlighim, e or-
gênizor e educar comados mais novôs para as nossos Tinsl idades, A
segunda "8280 6/0 fato de o trabalho ter sids começado, Sabíamos de
ante mão, como e sebfomos quando resolvemos enviar shlichim para
Recife, que a fundamentação de um novo Setor do movimento, atua men
te, não é tarefa facil. Bem so contrério, Sômente atraves de um tra
“balho persistente e com continuidade é que podermos chegar a. resul
todos concretos, Assim o foi e assjm;o será, Inclusive no Colômbia;
Os chever im devem ter em mente que o abandono do trabelha naquele
ou em qualquer outro. póis, é prãtitemente riscor as possibilidades
futuras de se fazer algo, Portanto, de forma alguma se justifica 8

proposto do Jimigo de encerrer o trabalho, Apesar das dificuldades
que imaginamos caúser a voces a saido de ums forço central de trabe-
lho, como o Shlomo, para substituir_o Jimico, propomos que voces o
façam,
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2- Neftali - Concordamos, pelos argumentos por vo=
ces spresentodos, na passagem do Naftali para sheltacth paro a tnuá.
Sómente que, quem tem que agir concretemente pora o efetivágio des-
ta passagem é à Hanhagó Eliong. Voces Têm que escrever ¡medistamen

te pers ela, relatando à situação que causou esta mudança, e pedir
oficialmente a passagem, Propomos que o Neftolij também escreva, 6
JS escrevemos a “ele paro que assim o foço. Enviem cópia da carta a
nós. Afora isto, goster iamos de receber relotório de situação atual
da hachsharg:, e de como voces estão pensando que será, neste perfo
do-dificil de passagem e Convivência de vórios górinim, sem o presen
ça e trabalho 6052

Prôximamente haverá uma reunião da VeHatnua “com os
chaverim recém-vindos,- pêra ouvir deles o retatório e problemes a se
rem oquí tratados. Escreveremos.

Sem mois, -despedimo-nos como cordial

Alei V!hagshem

Markin Tuder
Merakes V.Hatnuá

  


