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Soubemos que vocês resolveram abandonar os estudos univorsitarios e dedicar-se integralmente a”
militancia do movimento je que sõéos o tinham feito em codrencia con suas idelas e ideais, de

projótar suas vidas, nao em direçaS ão dinheiro ou à carreira liberal do galut, mas da vida de
construçao e ertaçao do chaluta de Israel. Soubemos tambem da grando reaçao que isto provocou
no ishuv, entre os país de Porto Alegre, 8 que ameaça chegar 4 0061625

Nós, chaverinde Bror Chall, seus companheiros mais velhos e seus futuros companheiros de kibutz,

quisemos entad estendor-lhes nossa saudação calorosa pela sua atitude, Nosso abraço vem de longe,

mas ela ven con multa força , porque nos tambem temos a experiência pessoal das dificuldades que

votos atravessan, eeste talvez seja o momento mais dificil que o chaver do movimento pode atra-
vessar. Esta imperiência, daqueles nossos dias, faz com que mais os saudemos 6 respeltemos pela
aitudo atitude que tomeram,

Conhecenos as agruras que vocês astão atrevessando, que vaodesde à duvida pesgoa! até a vio! nta |

02051680 60 |5תטצ.%106000868808"70)|6ף"5018/,6 60/0012 0é exatamenta O לכלג
do judaismo brasileiro, quando se trata de comprender atitudos como as suas. Ao fshuv estamos

escrevendo tambem « Mas agora, é econ vo9es que queremos falar.

Porsovorem, companheiros, na atitude que tonarame Suportem-ma a adversidade, À experiencia not
mostra que a luta dos pais e do Ishuy tanbem passa, e que eles terninarão por adaptar-se á nova

situaçao que o movimento lhes eriou, Será con major ou menor couprensao ou dor, mas será | Vocês

dificilmente podem avaliar toda a Jmportancia do passo que deram, porque estão no inicio do
novo caminho, 8 nos, que ja andamos alguns anos a nais nesta estrada, assoyoranos-1hes +8

6 o casinho donosso homes e do nosso povo. Poristo há que faze=lo 1 Na contusao das dificuldades
do momento, nad se êsqueçam nunga que nestes dias ,estão jogando o seu futuro - o seu futuro 2%

o de ninguem mais, E realizando o destino historico do povo. O caminho de seus pais nad eo
seu)o futuro de pequeno comerciante ou do profissional liberal de Porto Alegre nao passa de una

miseria comparado con 5 futuro do homen do kibutz em Israel, Nao se espantem se sous pais nao

os comprenden; elos sao uma geraçao, vocês outra, e muito pougo de conun há entre seus daminhos.

Elos sao a garaçao que sairam dos guetos da Europa pelo mundo, a peracad que descobriu quo havia
um universo fora da aldeiazinha da Europa oriantal au , 6 que agora procura afirmar-se neste
gundo grande, afirmar-se por vocês. las vocês sab a geragad que sairá da Diáspora para Israel,
esta $ 2 sua funçad, a sua revolução, coro salir dos guetos fora a de seus pais,

-Mantenhan o ánimo e a fé. Hi cultos ao sou lado, mas eles estao longe. Os que estad contra vocês
tao apenas poucos, nas eles vtad perto, Lembrem-se pois dos muitos que os acompanham 8 distância,
quo por vocês se preocupas 6 que procuram ajuda-los, = sad os companheiros, os seus atuais en
todos os snifim da tnua 6 1:*Futuros, os homens de todos os kibutzim, os homens de Bror Chail,

Fiquem unidos. Ombro a ombro à tempestade enfrenta-se melhor, Os dias que vocês vivem serão inos-
quecivels, como sad Inesquecíveis os dias que nos vivemos. Os dias om que os tompanhairos nao
gueren se separar,porque se:ten na força do grupo a segurança contra o obstaculo comum, Os dias

de dilema de conciência entre a dor causada aos pais e à cortoza de estar seguindo o rumo pessoal
vals acertado e justo , quando a tó, ontuastasmo o ensrgla de todo O grupo , sad m estudo, 
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45 קי tempo, Trabalhen, organizen=s0, fortalegam-se internamente. A inatividade , 0 nao oIshuv, pods se transformar no Pior Inimigos Organizem grupos de estudo, procurem oficinaspara
trabalhar, aprendam profissoes para a futura vida é dignas da nova posiçad. Leves à rua e à ju-
ventude a palavra nova e fagam frutificar o exemplo com a propaganda, o esclarecimento e o pro-selitismo, Transformen-no eu fonte para a educaçao das sichavot menores , Iniciem, enfim, 8
nova vida produtiva 1

E, novamente porque to fundamenteal, perssveranca companheiros. No dia em que vocês tomaram
sua resolução, entraram nanova escala de valores de nosso mundo, a escala de valores onde 0
homem de carater ocupa a trincheira mais importante, manten a posiçao na qual sê confia, Perse-
verangal Chegará o dia do futuro, quando o presente for ja passado, quando estivermos juntos
construindo nosso kibutz e a axistencia melhorde Rosso povo, em que entao olharemos para traz,
é faremos o julgamento dos dies de hoje. E vocês conprenderao como os dias podem decidir o des-
tino de anos, como a vontado firme de algumas semanas e mesas pode dar frutos para uma vida todas

Comparheiros 1 Séêde fortes, Subl'o realizais 1,

Alei Vihgshem
SEUS YBSS CHAVERIM DE BROR CHAIL

LAY ok]
NUCHEM 4. FASSA a
Morakosa da Vaadat Hatnua

PS. O יי Se pra ds Peg o Dro e
des Loro BAH Aso ¡toa 2 spore
- Ponto Pç ias er ¡modas 4 Leda,

 


