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São Paulo, 24 de Junho de 1967—. 5

Relatório apresentado pelo chaver 188188 Clebocki na última reunião da Miflagá.

Devemos dividir o meu trabalho em dois periodos; os primeiros 11 meses de minha

estadia e os acontecimentos do último mês.

Quando entrei em contacto com a juventude para sondar a formação do Shnat Hachshará,

encontrei entre-muitos outros, juventude que não entendia o que estavamos propondo,

outros não queriam comprender e parecia=me que eu estava falando com eles em ₪080.)₪

Antes de falar com o jovem a respeito de gionismo, o trabalho foi de explicar

que antes de mais.nada ele é judeu, e para tanto ele se devia indentificar com isto

aproximando-se mais ao judaismo, que estuda=se um pouco de. idishkait e estudar um
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pouso da historia de seu povo,-náo táo longinquamente , matt os últimos 20 anos,

desde a hecatombe,-o antesimitismo bem como a assimilação. Muitos jovens nos mandava

embora, outros ouviam talvez mais com motivo de educação do que interesse. -

O problema maior desta juventude era que por não sidos educados em meio judaico,

não em escola nem em sua própria casa, estavam preucupados em adquirir a cultura

de seu pais, e viver como todos em busca de uma profissão ou carrerrismo.

Outros jovens mais consientes, proucuravam a solição de seus problemas na chamada

"esquerda Festiva" auxiliando.os favelados -ou cousas neste genero.

Muitos jovens nestes.ambientes universitários, que sentiamese por acaso judeus

por causa do Brit-mila, tinham como programa ajudar a assimilação, casar com gentio

e assim auxiliar tirar a sobrecarga do povo judeu, assim chamado o complexo de ser

judeu, Este elemento das universidades criticavam Israel como ponta de lança do

imperialismo americano e em sua grande maioria era a favor de Nasser.

E agora entramos na segunda fase: o jovem judeu mesmo falando da boca para

fora tudo o que foí dito, na hora em que Tsrael estava sendo ameaçada de desaparecer,

tambem a segurança deste jovem começou a tremer. Aquele orgulho de ser brasileiro,

e que aquí tudo é seguro, foi abalado, O jovem percebeu que todo o orgulho com que

ele anda de cabeça para cima, é graças a Israel e se náo existir Tsrael, ele nño existi=

ra tambem , pois ele se não quer ser judeu, o seu colega ds faculdade bem sabe que

ele o 6.

E neste momento histofico há o despertar das forgas ocultas do coraçao do judeu.

O primeiro passo foi dado pela juventude de certa vez esteve num movimento juvenil.

a bagagem 1880108108 8 respetto de Tsrael e sionismo surgiu a tona e sua conciençia

o impulsionou-o para se voluntarizar-so
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Os shlichim dos movimentos juvenis que estavam por aqui, que 386200008, 881ע8מ 8

rua para divulgar os telegrams que recebemos de Tsracl, A divulgação era proíbida

oficialmente. Fomos de boca para os ouvidos de todos e mandava-mos passar para frente

o apelo de Tsrael,

No dia 5 de junho quando estorou a guerra, e quando os telegramas vinham sómente

do Cairo, centenas de jovens. foram se apresentar mas tivemos que frea-los por ca

da situaçãoreinante no Brasil, que declara se o jovem se voluntarizar para a guerra

ele autômaticamente perdíria sua cidadania brasileiras Isto fe, muitos jovens

a frear seus entusiamosbem como os seus pais os aumiliavam a fe frear.

- Com o decorrer dos dias, os telegramas de Israel e de suas necessidades eram as mais

diversas possiveis, fazendo dos shlichim baratas tontas.

- Com as listas que foram feitas dos voluntarios fomos proucura-los e ver a suas

disposições, Muitos de ha muíto ja desistiram, outros encontraram as mais divershs

dificuldades. 2

O apelo de voluntariado desde 3 mêses, passou para 6 meses e depois para um ano e

a ultimaresolução foi de que eles devem pagar suas passagonse 4

O- pedido para Shanat Sheirut para o Brasil não é viavel para o Brasil, pois seria «

pedir para o jovem abandonar os estudos em junho de 1967 perder este ano de estudos +

e so volta-se em junho de 1968 perderia então o segundo ano de estudo. 1 .

O jovem não é tão consiente que se pode pedir dele a chegar este ponto, -

Portanto a proposta poderá ser somente até fins de fevereiro de 1968, pois assim ele

tera tempo de se inscrever na universidade. E 2

- Talvez economicamente não vale a pena mandar esta juventude e ser mais util mandar

o dinheiro que eles estão gastando para esta viajem, 6 e

- Quem conhece a juventude brenideira e eu. sendo parte dela, percebendo este intusiamç

rcinante dentro da juventude , devemos o maximo possivel de auxilia-los. Pois no -

momento que dificultarmos e cortarmos este intusíammo estamos fazendo um crime. Pois

esta oportunidade não voltara. A juventude fala se gostar de Israel ficara por las

Outros pretendem dar o seu trabalho como oubrigagáo moral , etc, etc. he

Vejo-na obrigação de propor A) permitir. o jovem fazer o estagio até fin de feve-

reiro( de מ/ parte ferei que eles fiquem mais tempo)

B) que o ishuy encontre fundos especiais para pagar as passagens desta juventude
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0( que em Tsrael fora o trabalho no kibutz ou em qualquer outro lugar recebam semináriosPasseios e aulas de ivrit, .
E fd)o movimento chalutztano e suas-miflagot deveráo rever sua ideologia de uma vez)Por todas, e fazer uma frente unida sem partidarismo.

eJenviar o máximo de matertl sobre Israel, shlichim, professores para ajudarem a empurarO pessoal do galut.

3O ishuv paulista pretende fazer algo, querem a todo custo e não sabemos o que lhespropor.
-Reprosentantes da Machleket aliá, deverão vir com propostas concretas e assinar
imediatamente o que é necessario,

-BuvrChail, deverá fazer o impossivel de absorver estes Jovens maravilhosos que estãovindos É proibido fazer. 081001108 Agora éhora de por em pratica a
recuperação e o renascimento da Agencia Judaica e do sionismo em geral,
Sionismo náo entre aspas mas na prática, E E 2

Devemos trabalhar em todas as frentes; Shnat-sheirut, semínarios para lideresno
galut e em Tsrael. Envio de shlichim que saiam a rua para consezuir olim, shlichimpara clubes e finalmente chaverim de Bror Chail para pegar gente para B.Chail
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