
:BROR CHAIL, 6 de novembro de 1956 .

A
Hanagá Artzit,
S. Paulo ,

Prezados chaverim :

Aproveitando uma folga na situagáo em que nos encontramos, escrevemos-lhes
ontem uma apressada carta. Uma vez de que a trégua está se prolongando resol-
vemos escrever-lhes novamente, e de uma forma mais completa .

A SITUAÇÃO POLÍTICO -MILITAR

A fim de lher Borneder uma visão completa dos graves e históricos aconteci-mentos que se desenvolveram aqui durante a última semana, resolvemos publicarum DAPIM LATNUA “ESPECIAL, com uma detalhada análise dar causar e consequen -cias dos Úttimos eventos , bem como relatos de nossa participação . Assimfazendo poderemos + dO mesmo tempo que fornecer-lhes um quadro mais amplo,atingir um grande número de chaverim da tnuá, pais e patrícios, que devem es-tar todos muito anciosos para saber o que se passa .

Estamos trabalhando a todo o vapor, desde o momento que as necessidades dedefesa puderam dispensar os chaverim necessários para isto e contamos poderenviar-lhes os estenceis dentro de 2a 3 dias - salvo se novas situações nosforçarem a tomar o fusil de novo . Peédimos-lhnes, assim que receberem os"ertenceis", mimiografar o maior númeró possivel de exemplares: e distribuir- com a máxima urgencia - no movimento, entre os pais de chaverim 6 o ishuyv,em todos os recantos do BRasil . Gostariamos de receber relatório detalhadade como foi feito e recebido .

De. resto estamos todos muito bem, animados e dispostos, confiantes de quedesta vez criaremos nesta região ae possibilidades de uma paz de verdade ,progresso e conttrução . Tivemos que faze-lo pela força - e a qualidade destaforça , TZAAL e todo o povo 66 187861 , são motivos de orgulho para todos osjudeus, em todo o mundo e por muitíésimas gerações. Mas contra ax potencia doatrazo e do terror somente pode o direito daforça !

Se possivel, comuniquem ao ishuv, especialmente aos pais e parentes, pelo rã-dio e pela imprensa, saudações calorosas nossas.

E como a vida continua, passamos a responder-lhes sobre diversos assuntos emandamento, esperando de que nos perdoem o atrazo ...

Isaac Karabitshvky - Lemos a carta de vocês com toda a atenção, discutimo-lano forum necessário - inclusive com a participação de familiares do lsauk, e
chegamos a seguinte posigáo unánime
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balho ao qual o Zinho quer se dedicar, mesmo quando o trabalho for para Ele

algo tão serio que deva-se escrever com T maiúculo . Para nos estã claro de

que o Zinho, como jovem judeu, deve , antes de mais nada, colocar para 6

a necessidade de emigrar para Israel, participar de sua construção e do rena

cimento de seu povo, identificar a sua vidamxexanaxiruixiaxaguí com isto € con

trui-lacomeemIsrael . E quando se trata então de Zinho chaver do movimen-

to, chanich de muitos anos, integrado e ligado a“suas ideias e valores, &

questão é muitíscimo mais clara ainda e a decisão mais obrigatória 961068 .

ANtes de mais nada aliá . A proposta da tnuá de um período curto de hachsharé

é muito bôa, devendo-se regeitar, categoricamente a ideia da bolsa de. estudos ,

agora . Pois que o problema do Xiha Zinho 3 complementação nos estudos e pro-.

Eresto em sua arte, os quais sio processos que duram por toda a vida, mótivo

pelo «qual há que primeiro enceminhar a vida, afim de mnão permitir que O ertu=

do a encaminhe em rumo que nem nos e que nem o Zinho - agora - quer. Vocês

sabem , tão bem como nos e como o proprio Zinho, de exemplos muito demonstrá-

tivos e convincentes, :

Vindo para o pãís, entrando na vida do kibutz, adaptar-se-ã ás novas condições,
aprenderá a lingua, adotará os novos costumes ... tornar-se-£, com o tempo, um

homem do país e um kibutzik . Então, uma vez estabelecido na vida nova, poder

dedicar-se á sua iRxefa obra, sua forma de participação ne renascimento nacioa

nal e progresso social de seu povo .

Não quero Hixex estabelecer uma ordem no tempo, mas sim no espaço. Quer dizer,

não nos primeiros tempos isto e depois de meses ou anos, aquilo. Ao contrário,

as duas coisas podem ser simultáneas, variando naturalmente a predominância.

Mas esta é a ordem em que se encontram os dois problemas .

Naturalmente a proposta de adiamento da bolsa de estudos não parece muito

concreta, alem de que é impossivel para o kibutz comprometer-se a priori = OQ

Zinho terá que viver aqui e demonstrar o seu valor , sua vontade ce a seriedade

de sua vocação . Mas o cue podemos afirmar. com toda a segurança moral é o

seguinte :
(a) ESte é um país de ampliésimas possibilidades em todos os campos

de atividade , especiáâmente para homens de verdadeiro talento

e vontade .

(b) Especiââmente nom movimento kibutziano - e em especial particula
em Bror Ghail > hã uma seria preocupação de possibliar o progres-

so 6 o desenvolvimento dos talentos de cada um, com o fito de
melhor serviremm a sí mesmos e a coletividade .

(6) Não sei quanto a bolsas, mas sam possibilidades técnicas de es-
tudo e progres£so ze, das mais variadas formas, não faltam .

Esperamos ter satisfeito ao pedido dos chaverim, e contamos de que - apezar de

tudo - no tempo pedido +. ( Em tempo; se realmente Ior possivel adiar a bolsa,

não vejo mal nis£o, apezar de que aan ricar claro de que não existe nenhum co

promisso-de que O meshex concordaré - e guando -.com o seu uso. Pois como já

gxax papente, 8 alié e a entrada no aibutz tem que ser incondicional ).
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- Mitoa, '—- Na ata de 4e5 de setembro lemos uma rererência a um milon. Não 88-
Demosa. que oschaverim se referem. Se porem pensam em imprimir um, saibam de

que.'o Idel “Zitman está preparando um Ivrit-Português e Português - 1vrit
para o Centro de Relações culturais Brasil-lsrael.

Cisal - Na mesma ata lemos uma observação sobre Cisal|, que não comprendemos,

Favor explicar.

Shacham - Em ata de 1/X lemos sobre a participação da tnuá na organização do
Shacham no Brasil. Gostariamos de receber um relátorio a respeitos. Tambem
estava escrito de que iniciar-se-ia um travalho dentro da tnuá. Queremos com-

prender de que se tratax somente de um trabalho explicativo, pois que Schacham

- não pode vir em lugar de " hag snamá atzmit", nem ser a alternativa para a

aliá chalutziana .

Oursodde:madrichim - Estamos mantendo estreito contato com os madrichim no

pais,“tendotodo o grupo sul americano passado uma semana em Bror Chail, aju-

dando-nos nas colheitas e recebendo artzaot . & Pedúmos-lhes enviar-lhes

«noticias sobre ?º a) o trabalno dos madrichim dos curso% anteriores ne tnué-

quanto mais completo melhor, (b) noticias sobre os candidatos para o próximo

cur so.

-DOY Einisman - Recebemos estenso relatório tobre as aguas atividades no Uruguai
Chegamos a conclusão de que seria proveitoso para o Uruguai se o movimento
brasileiro pudesse der preparo tnua tí para dirigentes de lá. Isto seria:

participação em seminários, visita aos snifim, permanencia curta na hachshará
Ein: Dorot, ete. Pensem no assunto e comuniquem-se com o Dov .

correspondencia - Pedimos aos chaverim escreverem as suas cartas oficiais.ou

sobre, assuntos aeficiais somente para a Vaudat Hatnuá ENxpaxa, com recomendag

ções especiais se houver necessidade . No tempo em que a atividade tnu=tí no

mechek esteve dividida entre diversos chaverim era realmente necessário EEE

escrever , sobre assuntos diferentes, para diferentes chaverim, ou tratar de

assuntos oficiais por vias pessoais . Mas desde que toda a atividade foi con-

centrada: nas maõs 68 78804 e absolutamente prejudicial e dispersivo conti-

nuar escrevendo para endereços que não a Vaadá, pois que isto ו todo

o trabalho sa) 0 dificil manter um arquivo exato e atual

b) as cartas chegam a quem deve responder , ás vezes com atrazo
0( o estudo das cartas não pode. ser feito de uma forma organizada

d) criam-se dualidades de tarefas e responsabilidades +אאאאא

CErtos de que os chaverim comprendem a que nos referimos, esperamos de que

o defeito será corrigido imediatamente. Desde já porem adiantamos de que não

nos reponsa pili danos por assuntos que תשס forem tratados diretamenté com a

7808:

Aceitem oE chaferim a nossa saudação chalutziana e aguardem à paz, confiantes

de que Israel terminará por fazer justiça com suas proprias mãos, já que ous

tros meios não existem

ALEI VEHAG SHEM 


