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ACHUO MAROAR MACHALUTZ! = HánaMDACÁ RACLIONÁ= Tol Aviv, 2 movembro 1954 = CIRCULAR
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1 Netaigut na América do Sul, as agot artziot na Argentina, Brasi ragual, Chilo e lexie

Prezados chaveria \ YAO

O movimento latino-americano tem manifostado nestes últimos veses es diversas 008910685 8 insatis 6

e amargura pelo fato de sua Hanhaga Eliona não se ter mostrado à altura do que dela se espora. Us movimentos

too» constatado, e nós tanbes nos alianos a esta constatação, que a lanhagã Eliona, alem de nao59 ter foito

sentir como o orgão central do movimento mundial, deixou de cumprir atividades fundamentais, soja orientab 0
movimento en seus problemas, cono satisfazor-1he as nocossidados en publicações ideológicas e Informativas,

dar-lhe orientação e programas educacionais, vigiar que o número necessário de sehlichin lhos sojan enviados,
etc. Esta situação é dolorosa tanto mais a nós, os poucos chaverim responsaveis por esta atividade. À situa-

ção so desuso no fato seguinte: para haver atividade, é necessária uma equipo quantitativanento suficionto pa-

ra realizá-lo, isto é, na mossa situação atual, polo menos é a 5 chaveria mobilizados. lobilizados significas

cheveria que os kibutzin libertam da atividado interna (dentro da quota que cada kibutz devo fornecer para ati

vidade pública), e que es Tel Aviv cumpre com o trabalho da Hanhagã Elionão £ o que se chava sua mazkirut pel-

tá lexocutiva), alos do plomo da Hanhagá Elioná, forsado por nao-mobilizadog e que se reune una vez 20"6
Á situação presente $ causada por dois motivos: alos kibutzia que deves fornecer chaveria a Hanhaga

teen-se recusado a fazo-loz b) as instancias mobilizadoras o a mazkirut do Ichud Hakvutzot Vehalibutzim nao
teoa felto valer sua autoridado para mobilizar chaveria dos kibutzin respectivos. En virtude do arrastamonto
desta situação por mais de 8 meses, os 2 chaverin atualmente em trabalho ativo (5. Karabtcheveky o Inanuol 51%-

su) resolvoran tozar nodidas drástica, convocasdo ura reunião da Hanhagã es conjunto com outros fatores, exi-
giras una solução final o completa, Como materia! para essa reunião, fot enviada uma circular para todas as

mosdot e chavoris ligados com o problema; segue-se abaixo a sua tradução do furit, bes como 0 protocolo dare |
união da Hanhagão Pedimos desculpas aos chavori= de fala castelhana, mas esperamos que compreenderio que nao |
podesos escrever eu espanho! porque já há E mesas nos falta um tradutor para esta línguas

o Eis à tradução da circular:
(Circular enviada aos membros da Hanhaga, Soatzê Eliona, sehiichia, Sapal, Socknut, Ichud 6 1, ב

“Quero expor aquf a situação atual da Hanhega Elionã, bes como as causas da evolução ató este ponto, Pa
ra que os chaverin cospreendam claramente, o de uma vez por todas, as razões de minha insistencia numa solução

urgente e radical deste problema. Que o problema exige esta soluçao radical e urgente esta para mim fora de dus!

vida, e tanbos o esta para outras pessoas, e cabe agora oxigir de todos um esforço maximo para evitar que as
colsas se encaninhon para un ostado do dissolução e impossibilidade de qualquer trabalho. Sulto se tem falado
ultimenente, cm divarsos cfreulos e mosdot, acerca de juventudo e de movimento juveni! chalutziano, e multo se
ten falado sobro a necessidade do ajuda e apolo a esto, e de contribuir para o seu9É chegada

a ocasião de traduzir estas bous intenções e declarações sotenas en fatos práticos, e rsalizar as resoluções
tomadas es multas reunioss, De uma vez por todas, devom comproender astescírculos, principalmente o lehud e o
partido, que o movissato juvenil deve ser encarado como usa sua parto organicão

Mio preciso repetir aos chaveria a importancia que representa no ambito chalutziano o nosso movimento

mundial, o ichud Hanoar Hachalutzi. Ho entanto, não ersto supérfivo acontuar alguns fatos e esclarecer algumas |
situaçoss. Es primeiro lugar, de que o movimento, no plano mundial, e juves e nao cristalizado, e en diversos
paises éainda bastanto fracos O movimento necossilla deajuda faria em constante, seja om schlichin, dinheiro,
publicações, programas aducativos, como de usa orientação que o enceninho para a realização chalutziana e o
cristalizo como us movimento mundial unificado e forte. Esta $ a tarefa de una central mundial, situada en |5-
498: não só defender aquí os interesses Imediatos do movinento, e sin, dirigí=to. Toda a atividade técnica ou

orientadora de una Hanhaga Eliona se traduz na realidade em ganho para o movimento, contribus para a sua expane
são e fortalecimento, para o sou encaninhasonto o realização chalutziana, para lhe fixar uma conciência judai-

cea, sionista e socialista. De outra manejra o movimento se reduzira a usa pseudo-federação de organizações axo:

fas, sen una contral dirigento mundial que funcione e que produza, mada mais será o movimento mundial do que
um conglomerado sem expressao. 4 A

Chaverin, nada disso € novidadepara vocês, 0 tenho 4 cortoza de que não pode haver sinio concordancia
con oexpostos fo entretanto, a situação prosente e catastrófica, 8 a da Inexistência pratica de una Hanhagá
611088 Poraltan-ae empor-lhos on poucas palavras cono evolulran as colsas,

Em feveroiro, ou seja ha'quas] nove mesos, dois dos chaverin mobilizados deixaras o trabalho (P. Guler

encerrou 2 anos, e C. Glani abandonou no meto). Restaran para realizar toda a atividade dois chaveria, então
recen-ingressados como mobilizados, s us dos quais com muito pequena experiência e passado de movimento juves
aii, quer dizer, aprovoitavo] somente para um numero restrito do tarefas, Exatamente nesta ocastgo é que se faz
sentir mais o mais a necessidade de produzir maior quantidade do trabalho, O desenvolvimento contínuo do movi=
mento sul-americano exigia, por exemplo, a preparação de programas o material educativo, do publicações de cas
rator Informativo e ideológico. De outro lado ja so tornava necessária uma sória atenção par a com o novimento
na zona mediterranea, senpro con possibilidade de se desenvolver e sempre relegado a um sogundo plano, Alen de
tudo era premente oenvio dé sehlichim bons, tanto para substituir os que regressavan como para preencher as
lacunas, Era necessario orfentar os madrichin no dachon, mobilizar taktzivin, cuidar dos garinin om hachsharã,
o assin por diante. 7

Ora, os chavoria serian Gapazos de me responder com sinceridade que tudo isso era possivel, Ou 0.6 ago
ra, realizar con apenas dois mobilizados, e ainda nais nas condições que já expuz acina? Lão acredito Certo
outro movimento juvenil possuo ima mazkirut olanit muito maior e mais desenvolvida, e mesmo assim nomng
de resolver todos os problemas, Qu por acaso nós tenos poderes especiais para com dois chaveria אאאו por
um movimento mundial de 6,000 menhros, que existe ao 13 paisos e go esboga om vários outros? Tonho corteza de
que nãopossuimos tais misteriosos poderes, So assis é, a consequencia ומ e obrigatória só pode ser | 
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mais chaverin mobilizados, pelo monos mais dois, para formar uma equipe que possa produz) afnino de atividade,
produtiva é satisfazer as necossidades do movimentos É Isto estava claro mesmo en feverolro, o o tes estado soñe
pre ato agora.

.deven ser mobilizados chaverin para a Hanhaga Eliona? Pode ser um hungaro 08 lsagan ser convoca»א
do, por exonplo, para fazer publicações ou aspanhol? Gu um avo de Begania para trabalhar ca movimento juvenil?
Ou sor contratado us funcionário assalariado para organizar seminários de madrichin? Podosor qualquor um conse

יישאלש
cado, para orientar o moviasnio da golá ou preparar programas? É claro, clarfósimo, que não.
passado e experiência imediata do movimento juvenil da gola, 2 capacidade de trabalhos Ora, Isto naoo facil de
encontrar mo ichud. Niño me oponho a que ingressen na Hanhaga Eliosa chaverin que já ha mujios anos nas estao encontacto direto cos esses problemas; vatlkis de poso podem bastante auxiliar com o sou valor > sua experienciasMas está fora de qualquer dúvida que a equipo básica de trabalho dave ser constituida por chaveria não há auito |saldos do movimento, e que conheça a agua, a mentalidade e os problemas da maior parto dele, Chaveriu assissão encontrados ao todo es apenas É ou S kibutzin do ichud. Ro mosento omquo faltava gento para o trabalho,tals meshaxia logicamente deverian fornocó-la. Yais especialmento, a exigencia se tom concentrado em dois delesNefalsin e Guivot Zaid. De Bror Chail não se podia exigir mais (1 chaver na Hanhags, 2 schilchia no movinento esais 2 sehllchia não en trabalho direto de movimento, mas na quota do meshek); de Taselin não é nocessário saisdo que טמ chaver, palo menos no momento, para 8 zona4

Só estavon en falta Mefalsio (2 chavoria delxaras o trabalho) e Cuivot Zaid (1 chaver rotirado meses am.tes). Eu nunca fui capaz de aceitar o argunento dos chaverim de lisfaleim, de que eles já ba anos eras responsã-veis pelo movimento mundial o agora chegava o momento de descansar. O aovimento exige que haja dedicação a ele,ão descanso, e, 20 contrário, o fato anterior torna absurdo o abandono repentino da rosponsabilidado. Afinal datas, Jefzlsin a os ehaveria argentinos representas algo para o sovimento mundial, e abetrair=se assia da rosa]ponsabilidado $ un fator de enfraquecinento, e muito perigos. Tamben nunca pude reccber de Gulvot Zald o argumen9 to de sua situação mishkf 21, 0 0וןפפה|ס 6tanbes responsabilidade direta dos seus mifalin, ainda mais quandoestes esperas alada rocaber forças dels,
60000805 70060 a pouco ao absurdo do constatar, no plenário da Hanhagá Eliona, chaveria desses dois seshakim tomares resoluções, sen mo entanto se proocuparen en possibilitar sua roalização pela mazkivut executivas D |pois de tentatives invtoio do regularizar a atividade por nossas próprias forças, chegamos, eu e Isanucl, à cone|clusão de que se deves tentar outros seios. Dirigimo-nos aos meshakim com a oxigencia de forneceres cada um deleun chaver. Dirigimo=nos 3 mazkirut do, Ichud solicitando o poso de sua autoridade para mobilizar estes chaveriasE queis foras os resultados desces trasites? 2 xDos mifalim mode mais obtivemos sinzo promessas. Em primeiro lugar vsa solene concordência de que sia, €.preciso por de ps a Hanhaçã Eliona, e depois disso .osnada. Passaran=se neses o meses de ovasives, trocas de edidetos, novas presossas, estranhos pedidos de que se pressionassenes obterfamos a gue querfanos )1(,vaso fato e que ate agoranao deres cheverim, O Ichud nos proseteu o seu apoio, sas ais agora não conseguiu mobili=zar os chaveria secessêrios. Tenho o conhecimento de que esses meshakim fornecoran chaveria para diversas tarefInclusive no ichud, vas pera 2 Hashagã Eltoná do movimento juvenil do Ichud, nenhum, |Enquento isso, « atividade sofre, Dois chavorin quebras a cabeça para resolver os problemas e para satis.fazer as diversas rocossidados, para acalmar as exigencias de todos os lados = des moviventos territoriais o desuas guizbarujoi e machiakot hachinuch; das netziçuiot; des machanot kaitz e seninários; dos sadrichia, dos geri4, Otto, DilPouco n pouco foras sendo abandonadas atividades inportantfssinas, o trabalho fol=se tornando degsnizado, fomo=nos concentrando somento nas tarofas mais imodiatas, e iogicamento menos básicas. Con isso, y"שי caminhando com toda a cortoza lo ¡sto 9 afirmo categoricamente) para a dissolução e quebra da contrai Atoint do movizento. Quen sofre e sofrera com isso é o movimento em toco q mundo, e o baque será grande, ]os 2 chaveria mobilizados, doclaranos formalmente qãe não estamos dispostos a arcar com a responsabilidade do movimento em tais condições. Não estamos dispostos a sentar=n08 no escritório soa nada de importante fzer e observaraos passivamente se esboroar o que ten custado tanto osforgo a construir, So 4 siuação continuarcomo esta, nas terenos remedio sinao voltarsos para nossos moshakim e concontrarmos nossos esforços en sentidosBos queis mao sorgo inutois. Poço aos chavorin nao tomarem essas palavras como a

o R qua ancaça de demissão, quero quecompreendam que so podo ser esta a consequencia logica da situação presente, Nos exigimos:1) Uobitização imediata, por parte do tebui, dos 2 chaveria por nós exigidos ha meses, Utilização, por pate do lehud, de toda a sua autoridade e poder legal, para essa mobilização,2) Disposição Incondicional dos meshakim Para com essa responsabilidade tnuatf supresa.á 3) Mobilização de um chavor de maior persanêngia no pafs para nos auxiliar nos setores es que sua experi-encia se faga valer,
4) Que os chaveria a05 quais nos dirigimos utilizem todos os seus meios d: 8 e pressão sobre as pessoas e mos.dot que deves cumprir essas necessidades, com o Fito do obter uia solução imediata o satisfatória,

a) 5. Karabtchevsky e |. Siksu *  


