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Porto Alegre, 26 de Outubro de 1951,

Hanhagã Artzit

sao Paulo

Chaverim! Shalom!

As cousas aqui em P.Alegre com a "Lapa", tomaram

n os últimos 7 dias um aspecto verdadeiramente dramatrico, e para

que os chuverim pessam realmente comprender tódo o alcance da si-

tuação;

1-) Uma semana após a partida do Etrog, os chaverim

do shituf já começavam a entrar numa crise profunda de valores do

Movimento, de ser ou n Eo ser, e paulatinamente um a um mestrava

claro que a situação não estava indo bem. Dos tres chaverim que se

candidataram ao Machon, somen te o Salomao Wolf era o mais firme e
o esteio do grupo. O Sergio e o Nico, inseguros came sempre, nao
permitiam o funcionamento regular de grupo, se afastando inclusive
da militancia do snif, o primeiro pelas eternas duvidas sobre os

caminhos do Movimento, o segundo influenciado pela histeris fami-

liar e pela Dora Maltz. Numa reunião de shituf de quinta feira ul-
tima, apos uma serie de discussoes preliminares com cada um deles,
es cousas começaram a se firmar novamente. Todo o gfupo se voltou
pars o Mico que era o mris inconstante e disposto inclusive a se afss
tar do grupo dizendo categoricamente que nao merecia participar de
uma decisao tao seria e forte, se sentia como umcovarde, com medo,

não se podendo confisr nele, etc, etc(palavras dele).

: e 2)- Tivemos 3 reuniões seguidas , uma das quais foi
dpela Mae do Mico que em plans resuniao veio busca-lo. Tudo

foi feito par» eslarecer os probâemas ideológicos dele. Ameaçado con-
tinuamente pelos paes que ameaçaram levar o csso ao advogado e poli-

cia(ainda não se sabe oficialmente mas o pae dele esteve na casa do
Chico, dizendo em altos brados que contratou um Advogado -Dr. Pinheiro
Machado Neto, por 10.000,00 para denunciar o Movimento, ilegal, que-

brador de galhos, etc., etc. Tudo isso acabouprovocando um nervesis
mo completo em todos os ch-vsrim. Ja tompmos todas as providencias e
guardamos o 85621951 1680108100 88 sifria, secretaria administrativa

com temsrtos, etc., ja estando trabalhando ao lsdo do Unificada e com

o Dr. Seminovitch(advogr do), prra qualquercontratempo. Tudo esta sen-

do cuidadosamenté amparado para evitar que todo o snif viva comentan:
o que se Passa com os paes dos chaverim. Nossas reunioes e organismos
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se reun em seguidsmente. Apesar disso, pouco a peuce a press zo dos

velhos contra começa a se acentyar sobre o Ishuv. Estamos vivendo em

m-io de uma tensão incrivel. Nesses últimos dias, quase que de em ho-

ra em hora vinha alguem cem alguma ndvidade. Os paes se coligaram 6 0

pae do Mico esta querendo que os paes ,do Sergio Abráo e Salomão tambem,

assinem o pedido do Advogado contra nos, e parece que se recusaram. Ate

agora o Advogado que tanto se fala siquer nes chamoulpode ser um gr-nde

báef, como um, triste verdade). Desculpem, vos relatar assim pormenori -

zadamente o ambiente que ami se formou,mas somente assim ds pra dar

um espelho mcis real dr situa ão. Ontem, o pae do Abrão veio come um

louco para o snif para busca-lo, e sábu um boato, tpazido pelo Abrão,

ouviu o pae comentar em casa(implorando raras que êle não viesse pelo

menos ontem ao snif), pois os velhos iricm dar o famoso quebra-quebr+s»

pois se fala lbertamento disso entre os chsverim. Os velhes andam ro-

deando o ken e duvido muito que eles tentem agressões fisicss(nño me

gostam muito, e isto sem fazer uma suto-analise-modesta), mas ainda

ninguem ms procurou. A orientação que estamos dando e o de evitar cair

num clima de desespero e de medo. Esta Lapa e muito dificil pela falta

de maturidado,conteudo ideologico e principalmente corsgem em enfrenbar

os velhos. Fei dificil convencer 0 Abrag a voltar para 8 ontem, e

quero apenrs vos prevenir de que ainda ebem 6881781 que tenhsmos de

conter com voces para uma ida de algum delas a S.Prulo ouRio, 6 isto

somente em caso ir evitavel. O shituf se encen 5% rmenente,

e esta disposto a ir ate o fim, Nossa u ltima palavra eS Não ceder um

almo. Lamento, Mas tenho qu e vos dizes que um a UM deles terão de,

ser levantados 81021 86585,8% esta sendo bem dura a prrada, AS du-

vidas se multiplicam é a luta deles esta sendo tremendamente sentiment

e suss crises se explicam. Entro para o grupo ja ha duas semanas de

uma forma concreta e esta tomando papel decisivo em tuto um jovem que

o Etreg conheçe oJulio PeQueiros e que resolvimos liga-lo 20 shituf

e magkirut, ja pela ligação qe tinha com cada um deles, ja pela sua

vontade de, se tornar , verdades para lutsr no

presente. É agora a alma do um grande duro. Quer

en trar em hachshara em mar e e na minha opiniao a maier cem-

quiste que fizemos em todo o Movimento nos ultimos tempos. Se identi-

ficou com o pensamento do movimento de uma forma extrgordinaria e ese

ta dando um impulso formidave no snif, A Mazkirut ira aprovar hoje

seu sheilon pe+ra,0 6- Garin_e crelo que nos deveriamos ratifica-la.

Pelo sheilon UoUOS 13 rceberas o valor do cara, ques não e se pelos di.

plomas mas inclusive em coragem 6 capacidade. Esta militando bd dia in-

teiro no Ken. 2 e

Creio que este semestre sera o maior de chalutziut

de todo o Movimento. Tudo sg agita em torno desta Lapa e vamos reali-

zar uma haflaga nos dias 21- 1-2- com Bonim 6 Maapilim separados, mas

proximos um do outro n 05 locais, onde se levara pere 95 Msapilim to_

da a situação da Lapa e do snif e os Bonim terzo seminarios sobre o

trebalho, sionismo, judaismo, estudo profissional etc, para que se

»reparem o terreno para Escolas Tecnicas deste ano. Estamos com muita |

w ntade de criar trsdtção de chalutziut nestes nif s o melhor momento

para isso tudo e agora. Estamos lutsndo contra wma corrente ie ferro

que são os as o jeito e enfrenta-los em bloco e com coragem.
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Em suma, o grupo do shituf com tôde essa pressão se en-
contra bastante fortalecido, com excessão do Mico que esta dando muito,
mas muito p.-ra,tras. Estemos colados nele e a nossa miaor duvida esta
sendo, se convem fazer guerra com um soldado que esta com medo de enfrenta-la. Nos proximos dias quando baixar a tensão saberemos ao certo como
resolver o probelma. Estou eviterdo de se discutir o caso dele no Shitufpara que n ão se precipitem as cousas peis todos o encaram desconfiados.Enviarei sos chaverim centin vos relatorios sobre toda a situação s peçenao ligarem a boatos de chaverim que eventualemte escreverem, pois a on-da de nervosismo que existe pode levar a cojsas desagradaveis.

Formamos uma comissão de machane e estamos nos prsecu-pando muito, apessr de tudo n a procura de locais e organização dos planos,Ja existe a impressão emtodo o snif que a machené central sera aqui, 9per isso pedimos qe veces tenham calma, pois nos proximos días seguiraum plane completo sobre tudo. Estamos per enquanto achando inceviniesnitefazer a mabhane em 4 Irmãos, pois o lugar fica ne meio do caminho para osdemais snifim, mas o que nós queremos e que se sinta dentro do Ishuy queproximamentea P.Alegre estío se realizando as mabhanet, alem de que, sefor em 4 Irmãos (um dia inteiro de viajem de trem), os bonim não pederaoDasser alguns dias em P.Alegre e não teranmtóbsentido êles virem pars cs.sem conhecer a cidaie e o snif. Caso for em 4 Irmãos, inclusive sera múi”to dificil trazer tóda turma Rara a Moatza e Kinus aqui em P,Alegre, poisestando no meio do caminho muitos quereráo voltar direto, alem dr despeza.
Estamos achando que vale a pena gestar um peuco mais, tentar conseguiralimentos com os colono de 4 Irmaos, mas fazer a machsne sob todos osangules aqui perto de P.Alegre. Em todo caso queremes que veçes ja vaose acostumando que a Mabhane sera mesmo aqi e creio que sera mesmo pre-
ciso se fazer tudo para levar a todos os snifim o clima de chalutsintque estamos tendo em P.Ãlegre para que todos se esforcem,no sentido detrazer o maior numepo possivel de chanichim pera xankx ca. Aguardem emBodo caso detalhes maiores a respeito,

. Soube qe voltou um tsl do Laks de Bror-Chail. É urgen-te a informaçao fe voces a respeito, pois ja andam comentando isso aqi
e nao sei o que responder..

0 0% Ébem provavel, se as copsas plorarem, sairemosa rua com u m man ifesto(bem sstudado em pe tugues) e um em idish, alémde nos esrvirmos do radio, etc,

; O problema do mais uma fórga aqui em P.Alegre, torno
a repetir esta sendo mujtissimo necessaria. Estamos todos amparando e.
grupo do shituf e nao da para cuidar de múitas outras c ousas. Hesmo não
sendo bachura, não importa, mas tentem descobrir alguem. Nao posso suge-

- rir nomes, não ds. Assim que acalmar a crise de "Lapa", voume atirar ao
proselitismo, pois na carta antetior ja vos falei que ha toda uma shich
va de maaapilim a ser construida, e temos de fazer pres elitismo em boa
escala antes das machanet. Espero urgentemente resposta s respeito.

Um grande abrace. ל
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