
Chaverim jekerim;

Conforme pedido dos chaverim reunimos no sébad0 -pagdripeRegalChail, chaverin da Henegé Klioná, ES le pare0 0 hon, afin de realizar uma discussão sôb movi= Rodasו opiniões nós a tranemitimos abaixo e ps queDO votada entaçeo para os chaverim nos próximos e importantes diunim da

or
Oy Ervin, Markin, Mire, Beriach, Nucehm, Zí» cio, Máriהtoide0AvertuelIampolski, Chelnfela, Nunho,Karabi-» Arnaldo, , emim v Einisman, Rachel VainBubi, Shmuel(Hadrorim), Sa h has Yo, Pd rca,

pena pero ל zens Américo, Chaítehik, Pinchas Y., Jímico, Lerner,

Passados os primeiros sanos de entusiasmo gue se seguiram á cris=
ção do Estado e « profunda crise que se lhes seguiu nos anos posteriores, o ju-
âsismo e o sionismo brasileiro passaram s» procúrar um ceminho ou uma definição 3
âsológics que servisse de pletoforma para a continuidade de sus existência, Aos
poucos vei se tecendo um pensamento e uma idiosincrasia que começam a caracteris
282 0 ishuv e que tem p seu lado positivo e negativos

A base deste pensamento é a fortificação judaica e sionigta do
galuth, etravés da ampliação dos laços com Isrsel, melhoria contínus do nível da
escola judaica, organização de vida judaica através das kehilot e, em geral,
eriar o méximo possivel de efervescência afim de menter vivo o judaismo. A inten
ção - mostrar que é possível ser bom judeu. e ser bom sionista também no geluth,
gue não só quem fez sliah se torna merecedor destes adjetivos.

Este pensamentoe"produto normal de um ishuv que quer menter a su
estirpe judaica e que, pelos mais diversos motivos, sente-se próximo à Medinat
Israel, Para êle concorre a estabilidade de vide judaica no Brasil, no sentido
político e econômico, que מ88 induz ninguém a se mover de lugar tão firme e por
outro lado, e estabilidade relativa de Israel que ano a eno vai se solidificane
go e começa a exercer o papel de farol que ilumina o judaismo mundial,

Marchamos assim pera um statusquo que vai se formando nos pai =
ses Ocidentais, onde, diferentemente dos paises ús Europa Oriental e dos paises
¿rebes em cue o judaismo 6 perseguido de forma física ou espíritual, a situagio
1008108 é firme e estável o até florescente, Este "status-qup" $ - existe Israele existem as tfutzot e esta é uma situecño para longo prezo. O status-quo essim
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