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S.Paulo, 27 de Marco de 1955,

 Prezado Senhor,,

Tem esta a finalidade de esclarecer o nosso pedido de €r.810.000,00 (Quarenta mileruzeiros), feito a ICA, para arealizacao de nossosacampamentos de verão do corrente ano e que, parece, infelizmente não ter sido bem comprendida,3

Em vonversas anteriores jue mantivemos com 0 6senhor, bem como nas cartas que lhe enviamos, procuramos esclareceros objetivos de nossa Organização. São, naturalmente, sobejamenteconhecidas dentro do Mundo Judeu as atividades do movimento chalut=ziano e suas realizações em Eretz Israelt O levar os jovens dos cam:minhos faceis da vida para uma vida de trabalho e construção em remtz Isrzel, salvar jovens das assimilação e transforma-los em vanguardeiros da nossa nacionalidade, construir kibutzim, colonizar o pais;colocarese a testa de todos os emprendimentos do Estado. Nós nos fi.liamos a este movimento chalutziano que no Brasil, nad mede sacrifiscios no sentido de orientar a juventude para Eretz Israel, tornandosos ulemen os uteis e venguardaciros na construcáo do pais e na redenção de seu solo e sua colonizaçãos

Como pode=se perceber nossa taréra não É nadafacil, O Judaismo brasileiro não possue o mesmo laco de tradição ju-daica que og nossos ishuyim na ו 7possuiam, Ha um desvio sério da juventude para a assimilação, para ogbandono dos valores judaicos eo desinteresse completo de tudo o quee judaismo e o que éle traz consigo,

Mesmo nessas dificeis condições, entretanto,tem 9 nosso movimento conseguido mito. Em Eretz, temos um Kibutz auque e constituido em sua quase totalidade de brasileiros, ligado aonosso movimento e cuja fonte humana e o nosso movimento no Brasil,0 Kibutz, denominado Bror=Chail, tem-se desenvolvido de uma forma mamacnifica, recebendo francos elogios da Agencia Judáica, gracas aoexcelente preparo ideol gico e fisico que os chaverim receberam noMovimentos  



 

BePaulo; 27 de Março de 1955.

(continuação).

Militam em nossas hostes, hoje, ma&s de mil chaverim e estamos nospreparando para enviar ainda este ano um grupo,de mais de 60 chavesrim que com todos os seus acompanhantes perfara um total de 100 pes
soas que se dirigóm ao kibutzs

Sucede, porêm que todo esse trabalho é longo, compre
de algumasesk etapas imprescindiveis e exige uma serie de condicoes
que dia a dia vão se nos tornando mais dificeis. Uma das principais
etapas de nossa educação, aquela que mais fixa o,elemento jovem, eque mais o aproxima des ideias do movimento, está exatamente o acampamento para o qual ele sae gleymas vezes por ano, no verao, no imverno, e nas festividades. Até há pouco tempo atras, gozavamos do
beneficios de uma fazonda que nos era por muito fávor cedida. Porémeste ayo, j2 nem com isso pudemos contaf e tornoue=se claro que' eranecessario ter um lugar certo, seguro, onde pudessemos levar os nossos jovens aomesmo tempo que isto traria Vantagens sem fim para nosa educação, ja que se poderia plantar, colher os frutos do proprioplantio, etc. Porisso propúzemos e a IICA aceitou gentilmente a come+

pra de um local que se prestaria para estas atividades,

De então para. 05 e nécessario fazer um curto historico.Com autorização da ICA, puzemosnos a procurar locais que servissem às finalidades descjadas. Apesar de termos visto dezeras delocais, nenhum deles nos agradou porque levamos em conta os seguintfatoress a
1) Como se tratava de unea compra, o 10081 8 ser adquirido deveriaser o mélhor possivel para não causar arrependimentos mais tarde,2) Devia reunir algumss exigencias ywinimas, como por exemvlo, terbon clima, boa terra, aguaem abundancia, ser perto de centros decondução, caso gontrario não se prestaria para gquilo cue se desti-nava.

- Todos os locais que visitamos não reuniam no entantessas condições minimas, o que nos deixou elaro que era necessariouma procura longa & que a compra gependia de um assim chamado negõscio de imExkix ocasião, Como, poremaproximar=se a época da realização de nossos emprendimentos de verão, inadiaveis, e, afim denão mmcomprar qualquer terreno que não Servisse, com prejuizo para a ICA,resolvemos alugar um sitioHer3 meses para resolver provisoriamenteo problema. Contavamos então, como cepta a aprovação da ICA para Runossa re salucáo tanto que contraimos uma série de dividas. 52 quenossas financas sao restritas.

 
 



0 aluguel pelos 3 meses foi de Cref 10.000,00

(Quarenta mil cruzeiros) e os resultados obtidos foram magnificos. Es

te ano participou um número maior de וה nestasgossas atividades

ea 8851528080 Soi bem maior em todos eles. necessário írizar que,

iante das precarias instalações que tinhamos no ano passado, o numero

departic'pantes foi de395 e este ano ultrapassou de B00.

Por isso constiutui paza nós prande surpresa a recú

sa da ICA em financiar este aluguel uma vez que havia anteriormente

«aprovado a compra do local cus se destinava as mesmas finalidades. SOm=

mente podemos interpretar a a devido

a

má interpretação da carta

entericrmenteenviada realment: p ita, porque não sendopesoal

corno esta, não queriamos deixar em demasiado explicito nossas atividas

«' Esperando ter ficado tudo claro e que O senhor ine

e
junto s ICA, no sentido de desfazer o engano, cuerenos agra=
anteriormente certos do sucesso de sua missaola

0 Recebemes- nossos protestos de mais alta estima e

consideração e o nosso cordial e chalutziano
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JOÃO DRUCKER

  


