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Опроштајне посланице Савеза јеврејских
вероисповедних општина Југославије 1948–1950.
Организовано исељавање Јевреја из Југославије
у Израел и опроштајне свечаности
Између 1948. и 1951. године, у новостворену државу Израел стигло је
приближно 700.000 Јевреја из свих делова света.1 У пет таласа организованог исељавања, завршно са 1952. годином,2 овом надређеном миграционом
процесу прикључило се и укупно 7.739. Јевреја из Југославије.3 Крајем 1948.
године, када се први талас масовне емиграције југословенских Јевреја већ
приближавало крају, челници Савеза изразили су жељу да његово успешно
окончање буде обележено одржавањем опроштајних свечаности при локалним заједницама.4 Ова иницијатива централне организације Јевреја у Југославији понављана је са сваким следећим таласом исељавања. Документи
доносе изричите податке о оваквим церемонија све до 1950. године. Може
се, међутим, поћи од претпоставке да су свечани опроштаји, мада не нужно
у истом облику и обиму, били саставни део и четвртог, односно петог таласа
масовне емиграције.5
Незавидно материјално стање заједнице по окончању Другог светског
рата условило је да челници Савеза јеврејских вероисповедних општина Југославије одустану од идеје прописивања обавезног програма опроштајних
свечаности.6 Појединачним општинама изричито је наложено само да свечаности осмисле тако да у њима учествују како исељеници, тако и они чланови локалне заједнице који остају у земљи. Мимо тога, челници централне
организације Јевреја у Југославији инсистирали су још једино на томе да, ма
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колико у целини био скроман или раскошан, у програм опроштајних церемонија буде укључено читање посланице Савеза упућене емигрантима.
Посланице Савеза јеврејских вероисповедних општина Југославије
Документи који се тичу организованог исељавања у Израел прожети су
идејама које су обележиле политику централне организације Јевреја у Југославији у у првим послератним годинама.7 У оквирима масовне емиграције
ове идеје су се превасходно манифестовале кроз настојање челника Савеза
да остваре два основна циља.8 Локалним Јеврејима требало је омогућити да
несметано напусте земљу. Функционери централне организације Јевреја у
Југославији су процес масовне емиграције, међутим, посматрали и као прилику да обезбеде положај оних припадника заједнице који су одлучили да
остану у земљи. Процењено је да ће ови циљеви најпре бити остварени уклапањем у оквире исељавања идеја карактеристичних за југословенску спољну
и унутрашњу политику, посебно у периоду после конфликта са Совјетским
Савезом 1948. године.9
Извори који се чувају у архивима у Србији углавном доносе тек фрагментарне податке о сложеном поступку позиционирања централне организације Јевреја у друштвено-политичком контексту послератне Југославије кроз
процес масовне емиграције у Израел. Изузетак представљају управо посланице Савеза упућене сваком појединачном таласу исељеника. У њима су на
јединствен начин систематизоване идеје на којима су челници организације
доследно инсистирали у годинама непосредно по завршетку Другог светског
рата, те се могу посматрати као својеврсни манифести.10
Основу посланица Савеза упућених исељеницима чини претпоставка о
очувања трајне везе између припадника заједнице који остају у Југославији и
оних који су одлучили да напусте земљу. Емигрантима је приписивана улога
амбасадора оних вредности на којима је изграђена послератна југословенска држава. Инсистирало се на аутентичној револуцији коју су југословенски
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комунисти извели током рата и праву на проналажење сопственог пута у социјализам, које су на тај начин стекли. Карактеристично је и прецењивање
значаја и обима сарадње две државе. Услед сплета објективних историјских
околности, већ средином педесетих година билатерални односи Израела и
Југославије сведени су, међутим, на симболичан обим.11
Приметно је настојање челника Савеза да садржај посланица прилагоде актуелном политичком тренутку.12 Крајем првог исељавања инсистирано
је на идеји ангажовања југословенских Јевреја у борби за очување новостечене независности Израела.13 Од средине 1949. године емигранти се, међутим,
превасходно посматрају као радници у изградњи и развоју новостворене државе на Блиском истоку. Испраћене су и потенцијалне последице смањења
заједнице у Југославији у корист броја југословенских Јевреја у новоствореној држави на Блиском истоку.14
Посланице Савеза куцане су латиничним писмом, екавицом, на писаћој машини са одговарајућим дијакритичким знацима. И поред тога, уместо
đ доследно се користи алтернатива dj. Ради очувања аутентичности, стилске
и језичке грешке пренете су у оригиналном облику док су грешке у куцању
исправљене. Сва три документа чувају се у архиву Јеврејског историјског музеја, у привременој кутији број 768.
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„SAVEZ
Jevrejskih veroispovednih opština FNRJ
Br. 2131/48
Beograd, 14. novembar 1948 god.
Svima iseljenicima koji odlaze u državu Izrael!
Drugovi i drugarice, draga braćo i sestre!
Pred vaš odlazak u državu Izrael, Izvršni odbor Saveza jevrejskih veroispovednih opština FNRJ smatra za svoju dužnost da Vas i ovim putem isporuči svoje
bratske pozdrave, da se oprosti od Vas i da Vam zaželi sretan put i pun uspeh u
novom životu u novo stvorenoj državi.
Vi odlazite u državu Izrael u doista istorijskim trenutcima njenog stvaranja i
njene borbe, da bi mogli to stvaranje i tu borbu kroz koju se ovaploćuje istorijska
pravda prema jevrejskom narodu, vekovni san bezbrojnih jevrejskih pokolenja.
Savez je uveren da je svaki pojedinac od Vas svestan uzvišenog zadatka koji
ga očekuje i da će biti dostojan toga zadatka.
Vi odlazite ne samo kao pojedinci već i kao predstavnici jevrejske zajednice
Federativne Narodne Republike Jugoslavije koja na taj način učestvuje u borbi i
izgradnji države Izrael zajedno sa jevrejskim zajednicama iz celoga sveta.
Na Vama je sveta obaveza da budete dostojni pretstavnici uže i šire zajednice iz koje odlazite u novoj zajednici u koju ulazite.
Vaš je sveti i večiti dug da ostanete odani Vašem starom zavičaju, našoj
otadžbini, Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji, njenoj zemlji i njenim narodima.
Ne zaboravite nikada da su Vaši pradedovi, dedovi i očevi kroz mnoga stoleća živeli na jugoslovenskom tlu, deleći dobro i zlo sa ostalim narodima naše
zemlje.
Ne zaboravite da u toj zemlji leže grobovi mnogih jevrejskih pokolenja, Vaših predaka i Vaših najbližih i najdražih od kojih su mnogi u herojskim borbama i
mnogi stradali mučeničkom smrću.
Ne zaboravite, da je naša oslobodjena otadžbina, Federativna Narodna Republika Jugoslavija, posle besprimerne jevrejske tragedije, koju su prouzrokovali
fašistički okupatori i njeni izdajnički pomagači, donela i našoj zajednici i svakom
njenom pripadniku punu i istinsku slobodu i ravnopravnost, primivši je bez ikakve
rezerve u kolo bratstva i jedinstva svih njenih sinova i kćeri.
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Ne zaboravite, da je Federativna Narodna Republika Jugoslavija medju prvima priznala novu državu Izrael i omogućila slobodan odlazak u nju svima Jevrejima koji su se za to dobrovoljno javili, pokazujući pri tome najveću širokogrudost
i najveću moguću predusretljivost u celini i u svima pojedinostima.
Svesni svega toga, Vi ćete u svakom slučaju braniti interese Federativne Narodne Republike Jugoslavije i njen ugled u svetu.
Vi ćete verno predočiti Vašoj novoj sredini veličanstvenu borbu jugoslovenskih naroda protiv fašizma i veličanstvena stremljenja izgradnje socijalizma u
našoj zemlji.
Vi ćete Vašoj novoj sredini biti nosioci istog herojskog i borbenog duha kojim ste se nadahnjivali u našoj zemlji.
Vi ćete u Vašoj novoj sredini biti borci za ostvarenje istinske i narodne demokratije, za socijalizam.
U tom smislu, Vi ćete se povezati sa istinskim naprednim elementima u Vašoj novoj sredini, te s njima zajedno boriti se, da država Izrael postane čvrst bedem
istinskog napretka, demokratska država svih radnih ljudi u njoj, tvrda kula protiv
svakog imperijalizma i svake reakcije.
Najbolji i najsvesniji medju vama, najborbeniji i najradniji treba da daju ton
i pravac ne samo na putu, nego i kod Vašeg uvrštavanja u novu sredinu.
Ne dozvolite da negativni elementi u ma kome pogledu dodju do izražaja
medju Vama. Suzbijajte najenergičnije svaku takvu pojavu koja bi išla na uštrb Vašeg obraza, obraza jugoslovenske jevrejske zajednice i ugleda naše zemlje.
Budite čvrsti most prijateljstva i saradnje izmedju Vašeg starog zavičaja i
Vašeg novog zavičaja.
Imajte uvek u vidu, da je veći deo jugoslovenske jevrejske zajednice ostao u
starom zavičaju. Ta zajednica iz koje ste otišli i koja je uvek činila za svakoga od
Vas koliko god je mogla, ne smatra Vas za sebe izgubljenima. Ona s pravom traži
od Vas, da i Vi o njoj i njenom ugledu uvek vodite računa.
Neka Vas prati dobra sreća i naše najbolje želje.
Smrt fašizmu – Sloboda narodu!
Izvršni odbor
Saveza jevrejskih veroispovednih opština FNRJ“
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„SAVEZ
Jevrejskih veroispovednih opština FNRJ
Br. 2126/49
Beograd, 19. jun 1949 god.
Svima iseljenicima koji odlaze u državu Izrael!
Drugovi i drugarice, draga braćo i sestre!
Pred vaš odlazak u državu Izrael, Savez jevrejskih veroispovednih opština
FNRJ smatra za svoju dužnost, da vam i ovim putem isporuči svoje bratske pozdrave, da se oprosti od vas i da vam zaželi sretan put i pun uspeh u novom životu
u mladoj državi Izrael.
Vi odlazite tamo u doista istorijskim trenucima, kada novostvorena jevrejska država ulazi u fazu intenzivne izgradnje. Stvorena pre više od godinu dana, ona
je u samom momentu njenog postanka bila izložena nadmoćnom oružanom napadu kojemu je pobedonosno odoljela, izvojevavši time divljenje u celome svetu.
Njeno postojanje, njena nezavisnost danas su priznati od skoro svih civilizovanih
država i ona je postala država-članica Ujedinjenih Nacija. Stvoreni su temelji za
njen dalji razvoj. Vi odlazite tamo da učestvujete u njenoj izgradnji i njenoj borbi
za nacionalnu nezavisnost i suverenost, kako bi se ostvarila istorijska pravda prema jevrejskom narodu i vekovni san bezbrojnih jevrejskih pokolenja.
Savez je uveren da je svaki pojedinac od vas svestan uzvišenog zadatka koji
ga očekuje i da će biti dostojan toga zadatka.
Vi odlazite ne samo kao pojedinci, već i kao pretstavnici jevrejske zajednice
Federativne Narodne Republike Jugoslavije, koja time doprinosi dragoceni prilog
za izgradnju jevrejske države zajedno sa jevrejskim zajednicama iz svih krajeva
sveta.
Na vama je sveta obaveza da budete dostojni pretstavnici uže i šire zajednice iz koje odlazite u novoj zajednici u koju dolazite.
Vaš je sveti i večiti duh da ostanete odani vašem starom zavičaju, našoj
Otadžbini, Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji.
Ne zaboravite nikada, da su vaši pradedovi, dedovi i očevi kroz mnoga i
mnoga stoleća živeli na jugoslovenskom tlu, deleći dobro i zlo sa ostalim načelima
naše zemlje.
Ne zaboravite da u toj zemlji leže grobovi mnogih jevrejskih pokolenja,
vaših predaka i vaših najbližih i najdražih, od kojih su mnogi poginuli u herojskoj
borbi a mnogi stradali mučeničkom smrću.
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Ne zaboravite, da je naša oslobodjena Otadžbina, Federativna Narodna Republika Jugoslavija, posle besprimerne jevrejske tragedije koju su prouzrokovali
fašistički okupatori i njihovi izdajnički pomagači, – donela i našoj jevrejskoj zajednici kao i svakom njenom pripadniku punu i istinsku slobodu i ravnopravnost,
primivši nas bez ikakve rezerve u kolo bratstva i jedinstva svih njenih sinova i
kćeri.
Ne zaboravite, da je Federativna Narodna Republika Jugoslavija medju prvima priznala novu državu Izrael i omogućila slobodan odlazak u nju svima Jevrejima iz naše zemlje koji su se za to dobrovoljno prijavili, pokazujući pri tome
najveću širokogrudost i najveću moguću predusretljivost u celini i svima pojedinostima. Rukovodjeni istinskim internacionalizmom i upravo zato pravilno shvatajući i rešavajući nacionalna pitanja u našoj zemlji, naša Vlada, na čelu sa velikim
vodjom i mudrim učiteljem naših naroda, drugom Titom, dozvolila je evo već po
drugi put organizovano grupno iseljenje naših Jevreja u državu Izrael odričući se
time mnogih vrednih i korisnih trudbenika koji su toliko potrebni našoj zemlji.
Ona je to učinila shvatajući potpuno stremljenja mnogih Jevreja i verujući u budućnost države Izrael, prema kojoj je time pokazala veliki gest prijateljstva i u koju
je ovih dana poslala svog prvog poslanika.
Svesni svega toga, vi ćete uvek i na svakom mestu smatrati kao obavezu
časti i ljubavi, da branite interese Federativne Narodne Republike Jugoslavije i
njen ugled u svetu. Taj ugled je upravo u državi Izrael velik i dobro poznat još od
vremena naše slavne narodno-oslobodilačke borbe.
Vaša će dužnost biti da vašu novu sredinu još detaljnije upoznate sa veličanstvenom borbom jugoslovenskih naroda protiv fašizma, kao i sa veličanstvenim
naporima i uspesima izgradnje socijalizma u našoj zemlji.
Vi treba u novoj sredini da budete nosioci onog istog herojskog i borbenog
duha, kojim ste se tako bogato mogli nadahnjivati u našoj zemlji. Vi treba da budete u toj novoj sredini nepokolebljivi borci za ostvarenje istinske i narodne demokratije, za socijalizam.
U tom smislu, vi ćete se povezati sa istinski naprednim elementima u vašoj
novoj sredini, te se snjima zajedno boriti, da država Izrael postane čvrst bedem
istinskog napretka, demokratska država svih radnih ljudi u njoj, tvrda kula protiv
svakog imperijalizma i reakcije.
Najbolji i najsvesniji medju vama, najborbeniji i najradniji, treba da daju ton
i pravac ne samo na putu, nego i kod vašeg uvrštavanja u novu sredinu.
Ne dozvolite da eventualni negativni elementi u ma kom pogledu dodju do
izražaja medju vama. Suzbijajte najenergičnije svaku pojavu koja bi išla na uštrb
vašeg obraza, obraza jugoslovenske jevrejske zajednice i ugleda naše zemlje. Ne
dozvolite da ma kakvo sitničarenje, sebičnost i nedrugarstvo zamrače one velike
svetle i istinski istorijske perspektive i ciljeve, o kojima se suštinski radi.
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Budite čvrst most prijateljstva i saradnje izmedju vašeg starog i vašeg novog
zavičaja.
Imajte uvek u vidu, da i posle odlaska znatan deo jugoslovenske jevrejske
zajednice ostaje u starom zavičaju. Ta zajednica iz koje odlazite, učinila je za svakog od vas uvek, pa i sada, koliko god je mogla. Ona vas ne smatra za sebe izgubljenim i s pravom traži od vas da i vi o njoj i njenom ugledu uvek vidite računa.
Vi ste svi svesni toga, da vas u mladoj državi Izrael očekuju mnoge poteškoće i ozbiljni zadaci. Vi ste toga morali biti svesni i u momentu donošenja vaše
odluke, pa se stoga nećete obeshrabriti, kada se sa tim teškoćama nadjete licem u
lice. Ali, treba da budete svesni i toga, da vas tamo smatraju dobrodošlim i da računaju sa vama kao pozitivnim stvaralačkim elementom. Mlada država Izrael prolazi i sama još kroz mnoge teškoće, ali nema države koja se stvara bez toga. Zato,
morate da budete strpljivi, samopregorni i disciplinovani.
Raniji jugoslovenski iseljenici uživaju u Izraelu vrlo dobar glas. Oni imaju
svoje udruženje, Hitahdut Olej Jugoslavija /Udruženje jugoslovenskih useljenika/,
sa sedištem u Tel-Avivu i sa podružnicama u Haiﬁ i Jerusalimu. To Udruženje danas broji nekoliko hiljada članova i u njegovom rukovodstvu nalaze se i pretstavnici naših iseljenika iz prošle godine. Jedan od glavnih zadataka toga Udruženja je
da gaji prijateljstvo i kulturnu saradnju sa našom zemljom i da vas pomogne delom
i savetom prilikom vašeg dolaska u novu sredinu. Vi treba da se uključite svi u to
Udruženje i da podržavate njegov rad i napredna stremljenja u njemu. Ljudi koji
dolaze iz tako herojske i napredne zemlje kakva je Nova Jugoslavija, ljudi koji
dolaze iz zemlje, kojoj je sva jevrejska javnost u svetu mnogo puta izrekla svoje
duboko priznanje, – ne smeju ni tamo podbaciti.
Neka vas prati dobra sreća i naše najbolje želje.
Smrt fašizmu – Sloboda narodu!
IZVRŠNI ODBOR
SAVEZA JEVREJSKIH VEROISPOVEDNIH OPŠTINA FNRJ“
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„SAVEZ
Jevrejskih veroispovednih opština FNRJ
Br. 953/50
Beograd, 4. mart 1950 god.
Svima iseljenicima treće alije!15
Drugovi i drugarice, draga braćo i sestre!
Pred Vaš odlazak u državu Izrael, Savez Vam i ovim putem isporučuje svoje
bratske pozdrave i najbolje želje za sretan put i pun uspeh.
Vi odlazite u mladu državu Izrael, koja evo postoji već skoro 2 godine. Posle
pobede nad nadmoćnim agresorom, posle njenog priznanja od skoro svih civilizovanih Nacija, ona se sve više konsoliduje i sve brže izgradjuje. Zajedno sa neprekidnim prilivom Jevreja iz svih krajeva sveta, i Vi odlazite tamo, da učestvujete
u njenoj izgradnji, u njenoj borbi za punu nacionalnu nezavisnost i suverenost, u
njenom razvoju u naprednu i istinski demokratsku državu. Zajedno sa drugim stotinama hiljada novih useljenika, Vi odlazite tamo, da bi kao deo celoga Jišuva a uz
pomoć i simpatije Jevreja iz celoga sveta i čitavog naprednog čovečanstva – ostvarili istorisku pravdu prema jevrejskom narodu i vekovni san bezbrojnih jevrejskih
pokolenja.
Posle dva velika iseljenja iz naše zemlje u Izrael u toku 1948 i 1949 god.,
Vi odlazite tamo kao naša treća alija. Posle velikog odlaska, u Izraelu će već biti
nešto više jugoslovenskih Jevreja, nego što ih još ostaje u Jugoslaviji, što znači da
je jevrejska zajednica Jugoslavije dala srazmerno ogroman doprinos u ljudstvu za
izgradnju države Izrael.
Mi smo uvereni, da ćete i Vi – isto tako kao i ogromna većina iseljenika naše
prve i druge alije – biti svesni i dostojni zadatka koji Vas očekuje.
Vi odlazite ne samo kao pojedinci, već i kao pretstavnici jevrejske zajednice
Federativne Narodne Republike Jugoslavije i kao njeni dosadašnji verni i odani
gradjani. Na Vama je sveta obaveza, da budete dostojni pretstavnici uže i šire zajednice iz koje odlazite u novoj zajednici u koju ulazite.
Vaš je sveti i večiti dug, da sačuvate ljubav za Vaš stari zavičaj, našu Otadžbinu, Federativnu Narodnu Republiku Jugoslaviju.
Ne zaboravite nikada, da su Vaši pradedovi, dedovi i roditelji kroz mnoga i
mnoga stoleća živeli na jugoslovenskom tlu, deleći dobro i zlo sa ostalim narodima
naše zemlje.
15

Алија (хеб.  – הָּיִלֲעдословно, уздизање), универзалан назив за чин повратка Јевреја у
Палестину и, после 1948. године, Израел. Видети опширније: Danny Ben-Moshe, Segev
Zohar, Israel, the Diaspora and Jewish Identity, Brighton 2007, 324.
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Ne zaboravite, da u toj zemlji leže grobovi mnogih jevrejskih pokolenja,
Vaših predaka i Vaših najbližih i najmilijih, od kojih su mnogi poginuli u herojskoj
borbi, a mnogi stradali mučeničkom smrću.
Ne zaboravite, da je naša oslobodjena Otadžbina, Nova Jugoslavija, posle
besprimerne jevrejske tragedije koju su prouzrokovali fašistički okupatori i njihovi
zločinački pomagači, – donela i našoj jevrejskoj zajednici kao i svakom njenom
pripadniku, punu i istinsku slobodu i ravnopravnost, primivši nas u kolo bratstva i
jedinstva njenih sinova i kćeri.
Ne zaboravite, da je Federativna Narodna Republika Jugoslavija medju prvima priznala novu državu Izrael s kojom stalno gaji i razvija prijateljske odnose,
a bez ikakvog kolebanja omogućila je slobodan i dobrovoljan odlazak u nju svim
Jevrejima koji su to želeli, pokazujući pri tome najveću širokogrudost i predusretljivost u celosti i u pojedinostima, za razliku od izvesnih drugih zemalja koje
još uvek ne dozvoljavaju iseljenje Jevreja ili dopuštaju samo pod vrlo nepovoljnim uslovima. Rukovodjeni istinskim internacionalizmom i upravo zato pravilno
shvatajući i rešavajući nacionalna pitanja, naša Vlada, na čelu sa velikim vodjom i
mudrim učiteljem naših naroda, Drugom Titom, dozvolila je evo i po treći put organizovano grupno iseljenje naših Jevreja u državu Izrael, odričući se time mnogih
vrednih i korisnih trudbenika, iako su oni toliko potrebni i našoj zemlji. Stav naše
Vlade, naših narodnih vlasti i jugoslovenske napredne javnosti prema jugoslovenskim Jevrejima uopšte kao i prema državi Izrael, naišao je na opšte priznanje i
divljenje u svem jevrejskom svetu.
Svesni svega toga, Vi ćete uvek i na svakom mestu smatrati kao obavezu
časti i ljubavi, da širite i branite ugled Federativne Narodne Republike Jugoslavije,
koji je upravo u državi Izrael i inače velik još od vremena naše slavne narodnooslobodilačke borbe, – te da suzbijate laži i klevete protiv nje pa ma od kuda one
dolazile.
Vaša će dužnost biti, da Vašu novi sredinu još detaljnije upoznate sa veličanstvenom borbom jugoslovenskih naroda protiv fašizma, kao i sa veličanstvenim
naporima i uspesima izgradnje socijalizma u našoj zemlji i sa njim doslednim i
upornim nastojanjem na trajan i demokratski mir i za istinsku medjunarodnu saradnju, zasnovanu na ravnopravnosti medju državama i narodima.
Vi treba u novoj sredini da budete nosioci onog istog herojskog i borbenog
duha, kojim ste se tako bogato mogli nadahnjivati u Titovoj Jugoslaviji. Vi treba
da budete u toj novoj sredini nepokolebljivi borci za ostvarenje istinske i narodne
demokratije, za ostvarenje socijalizma.
U tom smislu, Vi ćete se – zajedno sa drugim naprednim i demokratskim
elementima u Vašoj novoj sredini – boriti za to, da država Izrael postane i ostane
čvrst bedem istinskog progresa, demokratska država svih radnih ljudi u njoj, tvrda
kula protiv svakog imperijalizma, reakcije i mračnjaštva.
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Najbolji i najsvesniji medju Vama, najborbeniji i najradikalniji, treba da daju ton i pravac ne samo na putu, nego i kod Vašeg uvrštavanja u novu sredinu.
Ne dozvolite, da eventualni negativni elementi u ma kom pogledu dodju do
izražaja medju Vama. Suzbijajte najenergičnije svaku pojavu koja bi išla na uštrb
Vašeg obraza, obraza jugoslovenske jevrejske zajednice i ugleda naše zemlje. Ne
dozvolite da ma kakvo sitničarenje, sebičnost i nedrugarstvo zamrače one velike,
svetle i istinski istorijske perspektive i ciljeve o kojima se u suštini radi.
Budite čvrst most prijateljstva i saradnje izmedju Vašeg starog i Vašeg novog zavičaja. To prijateljstvo i ta saradnja potrebni su i poželjni za obe zemlje.
Imajte uvek u vidu, da i posle Vašeg odlaska znatan deo jugoslovenske jevrejske zajednice – preko 6.000 duša – ostaju u starom zavičaju. Zajednica iz koje
odlazite, učinila je za svakoga od Vas uvek, pa i sada, koliko god je mogla. Ona vas
nikada neće zaboraviti i s pravom očekuje od Vas, da ni vi nju ne zaboravite, da o
njoj i njenom ugledu uvek vodite računa.
Vi ste svi svesni toga, da Vas u mladoj državi Izrael očekuju mnoge poteškoće i ozbiljni zadaci, pa se stoga ne smete ni za trenutak obeshrabriti, kada se sa tim
teškoćama i zadacima nadjete licem u lice. Ali znajte, da Vas tamo smatraju dobrodošlima i da računaju s Vama kao pozitivnim i stvaralačkim elementom. Nikada u
istoriji ni jedna država se nije stvarala bez mnogo žrtava i napora. Zato morate biti
strpljivi, samopregorni i disciplinovani.
Dosadašnji jugoslovenski iseljenici uživaju u Izraelu vrlo dobar glas kao
radni, sposobni i napredni deo Jišuva. Oni imaju svoje udruženje, Hitahdut Olej
Jugoslavija /Udruženje jugoslovenskih useljenika/, sa sedištem u Tel-Avivu i sa
podružnicama i Haiﬁ i Jerusalimu i ispostavama u poljoprivrednim naseljima jugoslovenskih Jevreja. To Udruženje broji danas nekoliko hiljada članova, a u njegovom rukovodstvu nalaze se i pretstavnici naših iseljenika iz prošle i pretprošle
godine. Jedan od glavnih zadataka toga Udruženja je da gaji prijateljstvo i kulturnu
saradnju sa našom zemljom i da Vas pomogne delom i savetom prilikom Vašeg dolaska i uključenja u novu sredinu.
Vi treba svi da postanete članovi toga Udruženja i da podržavate njegov rad i
napredna stremljenja u njemu. Ljudi koji dolaze iz tako herojske i napredne zemlje
kakva je Nova Jugoslavija, – ne smeju ni tamo podbaciti.
Neka Vas prati dobra sreća i naše najbolje želje!
Smrt fašizmu – Sloboda narodu!
IZVRŠNI ODBOR
SAVEZA JEVREJSKIH VEROISPOVEDNIH OPŠTINA FNRJ“

