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Pórtp Alegre, 15 de dezembro de 1951

À Hanhagá Artzit
São Paulo

Presados Chaverim

Viemos por meio desta relatar os últimos acontecimentos com o fim de colocar- vos
ao par da recente situação criada em nosso snif e das respectivas resoluções tomadas por
Maskirut. Tratam-se de dois assuntos: .

1) Shlichut e continuidade
2) Campanha pró machanot e quota de Hachshará e Shlichut,

e Quanto ao primeiro tópico, trata-se da incompatibilidade que há muito vem-se veri

fivando entre os chaverim do snif e o chaver shliach, Várias tentativas foram feitas no sen
tido de banir tsl desarmonização, Inclusive em Maskirut se levantou o problema onde se cons
tatou a necessidade de uma mudança radical na maneira dd agir do Chaver Shliahh perante a
Maskirut.Em vista dito deveria o chaver passar a cientifiear a Maskirut o desenvolvimento-
de seu trabalho ( esclarescimeto este que o chaver nunca prestou a Maskirut ) e de sua pla-

nificação futura de trabalho, E além do mais intrezar todos os chaverim dentro dele, Em

face do chaver shliach não atuar no sentido de não esclarescer todos os chaverim perante a

sua realização, pois apenas orientava um pequeno grupo, dedicando-se exclusivamente a este

gerou um ambiente de diversidade entre os proprios dirigentes de Maskirut oue encaravam -

esta equipe dirigencial não mais como tal mas como a duta de dois blocos contrarios, Esta-

situação se disolveu no momento em, que se formaram as comissões de trabalho para as macha-
not, ocasião em que os chaverim começaram novamente a trabalhar em conjunto, não partici-
pando deste trabalho o shliah que não tomou parte nas planificações destes prabalhos, No-
vamente em Maskirut foi levamtada a necessidade de uma conduta diferente do chaver, sserdo

após estudada a possibilidade de sua permanencia por mais tempo, inclusive época de Macha
not. A decisão final de sua permanencia estando em mãôs de shliach e tendo chegado este a

conclusão da necessidade de sua permanencia , deveria este expor os fatores pelos quais ha

ja chegado a tal conclusão, Uma vez certos de que teriamos um tempo de trabalho a desen —

lver em conjunto, pois a Hanhagá havia aprovado a sua permanencia, mesmo com o conheci -

mento daa situação existente entee Maskirut e Shliach, verificou-se a necessiadede de um

desprendimento mútuo com o fim de unificar finalmente o trabalho, Apezar de tudo nenhum tes
trabalho realizou este no sentido de melhorarsa situação,

Por ocasião da campanha pró machanor e quota de shlichut em realização no inte =
rior afastou-se o shllach por 5 dias do snif, continuando no snif os trabalhos para as Ma-

chanot e,sendo examinado mais uma vez o ponto de shlichut concluiu-se a necessidade que ha

via da vinda de um novo shliach para as Machanot em vista da impossibilidade do completo =
desenvolvimento de seu trabalho durante as machanot. Isto devido a completa saturação mútua
existente entre todos chaverám do snif e o chaver shliahh, azravado ainda por seu estado de
saúde mau refletindo-se isto em seu gênio,

Quando da volta do shliahh para Pórto Alegre, procurarah os chaverim escleresce-
lo da decisão tomada, Infelizmente nenhuma resposta nos foi dada, pois afirmou o chaver -
estar a decisão totslmente em mãos de Hanhagá, Até aí tudo certo, Entretanto o que ainda -
não conseguimos comprenderífói o chaver ter-se negado a participar da reuhião da maskirut
onde como era de seu informe lhe seria pedida informâção e orientação em geral e principal-
mente no que refere ao assunto shlichut,

Sendo o caso de shlicut um problema imediato e obscuto, contando no snif na noite
seguinte, com a presença de totalidade da dirirência e Shliahh, fez-se uma assefa extraordi

continua
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nária » Sendo apresentada a todos os chaverim a decisão tomada pela maskirut, e por todos
aprovada, pois o problema é sentido por todo o snif. O chaver shliach não considerou por
principio a decisão da maskirut, agravando a sua situação, ,

Quanto ao segundo tópico, isto é, campanha pró machané e cumprimento do restante
da quota e adiantamento para a quota do ano que vem, foi tomada uma decisão na Maskirut
que se refere a organizar-se uma campanha no interior do estado para cumprir os tópivos
acima.: Sendo impossivel realizar a campanha em local qualquer devido a quota forneciad pela
Magbit e em Pôrto Alegre já estando sendo realizada a campanha para o K. Haitiashvut , a

nos levou a usar o nome de Hachshrá ou Hitiashvut no: interior, como forma, jáשץ

que tais campanhas não tão cedo seria realizada no interior, ou mesmo nunca,
Tendo a campanha sido realizada em duas cidades pelo shliah e mais duas chaverot,

sendo uma extra snif, continuou a campamha por outras cidades permanecendo o chaver shliauh
em Pórto Alegre. Pretendemos entar em outros detalhes financeiros em uma outra carta a ser
enviada no inicio da semana entrante., pois faltam detalhes certos. E

Sem mais esperamos due o primeiro tópico,sendo de importancha trans ceendental para
o snif seja novamente considerado, pois em face do verificado é totalmete impossivel acredi-—
tar na proficuidade mimina de trabalho junto ax shliach.Pois esperamos que esta tenha escla-
rescidos os chaverim de assuntos ainda não levantados por Maskirut em carta a Hanhacá e
que se cherue a uma decisão acertada e útil para o movimento e para o snif.

Saudações Chalutzianas

Allé V'agshem
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