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Chaverim delegados

da VI VEIDOA ARTZIR,
BRASIL.

Jé tornou-se para nós uma agradável tradição o sauda
ainda que de longe, aos Congressos da Tnuá. Umatradição que sempre foi muito mais do que uma simples formalidadege ou mera cortezia obrigatória. Tem sido, isto sim, o nosso ato de participação, a manifstação de presença daqueles da Tnuá que se encontram
na vanguarda da realizaçõo.distantes fisicomente, mas sempre pro
funda e intensamente ligados, interessados e co- tesponsaveis pe
los destinos do Movimento o qual nos forjou no passado e inspira

ainda hóje. Nossos pensamentos e posições pernte cada um dos Encontros Centrais, nossa colaboração concreta, a correspondencia
regular e nossos representantes diretos, sempre manisfegaram e

traduziram com exetidão. Tambem para esta Veidé, o 28. do movimento unificado, procuramos, na medida das. possibilidades, trans
mitir-lhes em tempo, atrvés da Hanagó Artzit e dos shlichim de
Bror-Chail, os nossos pontos de vista sobre os problemas fundame
ntaias com os quais voces se defrontam e aos quais a Veidá terá

que responder. Agora, novamente, e por meio desta saudacos despre
prentésiosa, queremos lembrar a voces, represententes de todos e

os

setores do Movimento no Brasil,

que nós

daqui

os

acompnhamos

em espirito e daqui partilhamos da ceorga e da missão histórica
comuns 4
/
Este atual Congeesso tem sobre si a rsponsabilidade pe
pesada de definir e -=principelmente- imprimir é Tnuó o seu carater

para os

proximos anos.

Novamente a Tnuó encontreasse num pon

to decisivo de sua trajetória, em uma carreira que tem sido +8%+

+1] neles; encrúzilhadas ás quais, com inteligencia, energia e
unidade, ultrapassamos, chegando ao que somos. Duas são as questosd básicas que, ao nosso ver, propõem-se ó Veida a decisão da

politica a ser adotadapelo Movimento para a orientção de sus pro

ximos reservas chalutzuanas e a imperiosa e irddiavel

inauguração

duma fase movo naexistência da Tnué no Brasil, transfoemando-se
num Movimento Juvenil Educativo de fato.
Oprimeiro ponto central, decidindo do destino dos pro
ximos contigentes de alis, decidirá o resultado longinquo de anos
de trabalho e sonho, se a Veidá souber: como temos toda a confin
enga de que saberá- despertar a força, vontade e entusismo de uma
grande elió para o próximo periodo, dará a mais enefgica afirma-
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-ção do poder do Movimento, motivo pois de impulso e fé para todog o Ishuv Brasileiro e manoncia| de inspinção e exemplo para
todas suas fileiras. se a Veidá orientar este Alió de acordo com
os auténticos interesses e ansejos da Tnuá, decidirá de envergadu
ro e alcance de sua realização,
A segunda questão e“talvez para a tnué no galut mais dire
ta é imediatamente decisiva. apezar de aaos de penosas buscas, com
brilhantes conquistas mas abundantes derrotas, não conseguimos
ain

da tornar o movimento uma força educativa esfwel e eficiente,copaz

de atuar sistematicante e eficientemente sobre as camades
de jow
vens em seu sédo, formangdo-os e moldando-os segundo nossas ideias

e objetivos. Longe.ainda estamos de ter criado um sólido aparato

educawional,regular e fértil, capaz de transformar chanichim em
cha
lutzim êntegrais. Aesta carencia vital temos pago constantemente

o meis alto preço, e agora já chegamos ao prórimomóximo;: É este
o momento e esta a ocasião do movimento,anmdo de todos os seus vam
lores e de todas as suas forces-e estes anos de lutas cristalizaram
=nos poderosos- langer=se á uma radical trensformação. Conseguindo
8 Veidó dar o irressistivel impulso necessario, fará a História do

Movimento para os próximos muitos anos!

Aceitem os chaverim as nossas mais caloroses saudações
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