
 

São Paulo, 26 de Outubro de 1952,

ho

O: Brasileiro
Afikim

, chaverims

Após meses de .Interrupção reiniciamos nossos contactos, esperando mante-los dora avante,

no ritmo de ¿constancia necessário para a boa ligação entre nós, para as trocas de informações e ativa cg

labobação mútuas,
. Esta Interrupção: refletiu a séria crise pela qual passou a Hanagá Artzit 0 0 Movimento

nestes ultimos meses e que somente agora ultrapassous
Relatamo-lhes a seguir o sucedido e a situação atual com o máximo do clareza e objetivi- |

dade, Não o fizemos antes, porque seria confundí-los com fatos ainda em desenvolvimento duvidoso ou obs

0078616008 0"8 necessartanente incompletos.
HANAGÁ ARTZIT: Foi restruturada a Hanagá Artzit até o próximo congresso do movimento,

sendo sua composição atual a seguinte: Maskir Rashi - Nuehen Fassa
Sgan Maskir - Efraim Barfach

a Chinuch = Sigue Friesel

Chalutziut - Erwin Sonnel
Kranot += MNarkin Tuder
Itonut - Aron Thalemberg
Chaver Hakibutz - Bernard Rosenblath
Adjunto Nunho Falbel

Fol submatida a ratificação das delegações da 1 dos snifin e kibutz hachshará,

Esta restruturação faz-se necessária pela quase completa dissolução em que se encontra=

va a Hanagá Artzit, pelas diferenças de concepções sobre o trabalho no movimento, a sua tática, que has

via entre os chaverin, o que trouxe Inclusive, como consequência, trenenda dificuldade, senão Imposstibi
lidade, de uma ação conjuntas

Culminou por ocaslão do des Viganento do movimento, por divergências ideológicas (conpla
ta descrença no sionismo, como movimento historico capaz de resolver a questao judaica, e poristo, Iden

tifiçação com o movimento soclalista gentio para a resolução dos problemas de todas as minorias nacio-
nais ou grupos raciais ou sociais oprimidas) do chaver Paul Singer = até entáo Masktw Rashi - vendoese

a Nanaga na Impossibilidade de continuar. Procedemos entao a uma profunda revisão em nossos programas
ideológicos e de ação, em nossa atuação até então e no desenvolvimento passado, situação presente e
perspectivas futuras do movimento, estabelecendo como resultado diretrizes centrais claras e unas para

\ o trabalho bem como a reconposição do diretório nacional responsavel por sua aplicaçãos
À Estas diretrizes são: concentração Integral do movimento num trabalho de renovação huma=

na, por um proselitismo de grande amplidão, tendendo, por necessidades táticas, ג Incentivar é à

judar à manter, todos organismos juvenis sionistas possiveis de se tornarem nossos satélitos ou etapas

intermediárias entre a juventude e nos. Cremos que osta tarefa justifica-se tanbên ideológicanente, po

ois 6 nosso dever participar da tremenda luta sionista no galut, contra a Indiferença e a assimilação

anca é vermelha eroscentos.
Claro que não esperamos grandes resultados quantitativos, mas, por nossa situação inter

na, no. conquistas neste campo sao de inportancia decisiva. Submetenos tanbón à ratificação da
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moatzá do movinento esta orientação, As delegações do Snif São Paulo e do Kibutz Hachshará as ratificaram

Inteoralmento e é unanimidade, וייר resposta dos outros snifime

SITUAÇÃO DOS SNIFUM
Os snifim Curitiba o7 Horizonte estiveran estes meses todos que nos separan da Última

moatzá do movimento, sem shilehim da Hanagã, tendo inclusive nossos contactos por correspondência sido mui

to insuficientes, Estes dois snifin - eada=w» con cerca de 90 e 50 chavarim, respectivamente = segundo 03

últimos informes, mantom-se graças aos esforços de seus dirigentes locals, Infelizmente muito jovens e Inez
erfentes, tendo. perdido, quase conpletamente qualquer vigor chalutziano, pela grande influência negativa

é: eles exercida pelos respectivos ishuvim, que se encontram em sua vida nacional e sionista, en comple

diluição e decadâncias

O Snif Porto Alegre teve como sheliach de março a julho, o chaver Aron Schnalder, que em

conjunto cosm os chaverim nais responsáveis locais imprimiu ao sn1f uma orientação positiva quo, en seus

traços gerais, manten-se até hoje. Infelizmente, após a shitéhut, os contactos tornaram-se também Insufl=

cientes. O snif mantemoso regularmento ben para as circunstancias. Receberá imediatanente ajuda, por ura

| curta que o chaver Nunho Falbel Iniciou ha dias.

No snif Rio de Janeiro, trabalharan en shlichut, en diversos períodos, os chaverin Samuel
Karabina, Aron To, Lea T., Bariach, Warjan, Markin e Aron Sehnoldero Infelizmente, pela difusão e dão con
tinuldade destas schlichut = O que nos era impossivel pela falta de forças - os resultados não foram muito

aprecláveis. Os resultados não foram muito apreciáyeiso No entanto, conseguiu=se manter o snif, mais ou
menos estavelmente, cristalizando-se uma nova dirigência e um bon 52 garine É o 2º snif do Brasil e onde

esperamos aplicar com sucesso as novas diretrizes táticas.

Snif São Paulo - não conseguimos en São Paulo, onde o movimento apos a última moatza concen
trou suas malores e melhores forças, realizar o que nos tinhamos proposto: solidificar por uma apreciavel

expanção o snif base do movimento de forma a poder garantir para o futuro um movimento com vitalidade capaz

de continuar a enfrentar o período das vacas magras, que temos ainda ppla frente. Obtivenos sérios resulta
dos, mas de valor puramente logal e atual; reconquista da shichva de ovdim que estavam em plena dissolução,

eristalização de una boa dirigência local, o esperamos poder formar sn seguida um 52 garin, Infelizmente

o. no fundamental, expansão, fracassanos e não & sonento devido as dificuldades externas: a nossa ação
ao foi conjunta e harmonica s a nossa tatica foi cheia de timidez s Incertezas: prvauranos resultados dis-

ו nínimos- esforços, procurando individuos isolados, quando a única forna ds obte-los hoje é con 1
mos esforços, atraves da uma grande agitação que ataance muitos para atingirsos aqueles poucos melhores ain

da sueeptívois de terem dasportadas inquistudes fundas pela futuro de seu povo 8 capazos de seguirem o cas

minho chalutziano, por Suas verdades, e apesar de suas dificuldades, Ingbianos já Intensa atividade dentro

a considepanos a única orientação corta e con8 perspectivas. É óbvio que resultados são a longo

70.
₪ Hanagã pretende manter com todos os snifim o mais estreito contacto tendo sido enviados

chaverim em shlichut rápidas aos snifim e Kibutz Hachsharã, para restabelace-lo de uma forma mais concreta

que por correspondência, bem como submeter a apreciação das respectivas delegações a Moatzá a nova conpos!-

ção da Hanagá o a ortentacio a secuir, Fizemoslo assim por querermos começar nossas atividades contanto com

o apolo manifesto de todo o movimento e não nos ser absolutanente praticavel reuntr a Moatzá regularmente a

HACUSHARÁ E 52 GARIN: 6

0 4º garin em hachshara, está passando por algunas sérias dificuldades: não conseguiu ainda
solidificar-se devidamente o ressente-se um pouco da falta duma orientação Interna nais segura. Com a vin=

da do Senda, que após desembaragar-se de ses assuntos pessoais foi enviado pela Hanagã ao kibutz, bem como

por uma participação mais ativa da llanagá no desenvolvinento do garin, a situação tende a mudar. Aproveita
mos para lhes manifestar nossa satisfação pelo apreciavel ajuda que o chaver Senda nos está prestando,

goras
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Infelamos os trabalhos de constituição do 52 carin, que pensamos formar dentro de poucas sa

mémes . Assim que tivermos elementos mais concretos lhes comunicaremoss Podemos por enquanto somente lhes

adiantar que pretendemos tornar possivel sua entrada em haehshará no )2 semestre de 1953, afim de permitir

a aliá do 4º garin tambén neste periodo.
MADRICHIM: Estão já no Brasil 4 de nossos 5 madrichlmo Inictaram já seu trabalho no movi=

mento, parocendo-nos de que muito ganharenos com o que viram e aprenderan em Israel, Pensamos em enviar um >

novo grupo para o próximo curso, Eserever-lhes-emos quando tivermos dados mais concretos.

₪ BORDÔNIA -= UNIFICACRO
Nosso _ponsamento sobre este assunto deve ter-lhes sido comunicado pelo chaver Barfacho
Na América do Sul somente falta a anificação no Brasil, pois que na Argentina e Uruguai 1%

se deu, pelo menos que fomos informados pelo sheliach do Gordônia aqui. Assim sendo, com a unificação mun

dial tambén ja consumada, queremos unificarenos aqui o mais cedo melhor e como, por motivos tecnicos, somen

te nos & possivel um Congresso em fins, de dezenbro, propomos ao Gordônia uma unificação factual imediata,

ponento mantendo paralelamente as instancias políticas dos ? movimentos, atê o Eongrasso Brasileiro de Uni=
icação, Isto Inclasive nos permitiria aproveitar bem politicamente no exterior e educativanente no inte=

rlor esto ato, Seria seguido da Veidã Sul-Americana do novo movimento. Mandem=nos resoluções e apreciações

da Veidá Mundial de Unlficaçãos
KINUS ARTZIT:
Realizarenos nosso 6º Kinus Artzi em dezembro, úntea data possivel, ainda que se faz necessá

rio um congresso no movimento já hã algum tenpo Somenta & possivel esta data por nos faltarem os meios ma

tortais da realizá-lo antos ben como porque não podemos Inutilizar os próximos dois meses com uma atividade

destas no mato, Enviar=lhes-smos o temário, se possivel em tempo oportuno para conhecermos o pensamento de

vocês sobra os diferantes pontos da ordem do dias

SHELIACH:
Con corteza o chavar Bariach devs ter tratado desse assunto quando estevaw en Israel. Contu

do devido a importância que para nos tem a vinda de mais chaverim para o grande trabalho que temos pela fren

te, Insistimos que vocês usem de toda influência que tiverem parz conseguir apressar a vinda de 2 sehlichim

תפ
וו:

4 nossa situação financeira é tão precária que isto prejudica nossa atividade, Imaginamos q

que isto também vocês discutiram com o Dariach mas pedimos que façam o impossivel para conseguir-nos fundos.

Se não conseguirmos remover este ל corremos o risco de fracassar em muitos dos projstos necessários

e" 0 05550
CAMPANHAS PARA BRUR CHAN Ls

Cremos hanbón ter critérios suficientes para distinguir o digno do Indigno e uma campanha

de uma esmola, poristo espantou-nos a preocupação dos chaverin em apontar-nos isto, Obrigado,
A tal campanha de roupas a que wogos con tanta, ênfase aludiramexiste mais na imaginação dos

que lhes escreveram que em São Paulos 0 que hãeo seguintes % base de experiência do 3º garin e de cartas

de Afikim sobre a falta de moshok, o 4º garin entrou em contacto comas Pionsiras, pedindo-lhes que fizessem

uma campanha para conseguir peças de tecido, em grande quantidade, não em nome de Brur Chail, mas para o pro

prio,42 garin costurar e levar para Eretz. O assunto aqui ainda sem siquer passou a prática, Esta, en dis-

'cussão e mesmo não vemos o horrivel dema campanha assine Possivelmente não é vantajoso pddir Isto as Pionel

ras, principalmente em vista da vinda do Fishel e da lista que vocês nos mandaram, Poristo se possivel, con

gelaremos tudo. até a chogada dele ( para então elaborarmos um plano amplo e completo), Contudo ,pode já ser

tarde porque não podemes jogar a nosso bs prazer con a colaboração das Plonsiras; Faremos o maximo. Precl

samos saber logo quando, 608780
Quanto à formação dun comitê de pais cono os chaverim propoem, jã o Iniciamos e dentro de
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peso tempo esperamos tê-lo à nossa disposição. Constituimos o Vaad Hachshará do Partído, que está animado

de grando vontade de colaborar, o que tambón nos poderá ser muito util.

ALIÀ DE ADULTOS: :

Aguardanos informes sobre aliá dos 2 casals que adultos que estão em hachsharas Cromos que

o Barjach os tara informado nas para malor certeza escrevemoso

Un casal constituido por un rijo canpones e esposa: bonsá trabalhadoras, pessoas simples

inda que rudes. Ten uma filha de 13 anos, bem desenv Ividas 2

$ : Outro casal constituldo por um bom sapateiro 9 esposas Ele bom profissional, ala diabeticas

Exenpios genulnos do que o gueto brasileiro pode fazer, tom sido um problema mais duro que 0s primeiros, na

chevras Tem um filho de 20 anos, que está muito dificilmante se integrando no 4º garino

A cade dos quatro é om tomo de 40 anos.

Apesar das várias cartas qua vocês-nos tom mandado, não estamos devidanents ao par da situa

e: do garin, seus problemas, sou núnoro atual, o qua sucedeu com todos os chaverim que fizeram alia, eLCos

att. Pedino-lhos escrever-nos um relatório o mais completo possivel, inclusive sobre Brur Chail, para poder

nos atender à natural curtosidade do movimento, Se possivel, con a lista de todos os chaverim (12, 22 e 32

garin) que fizeran alfa e o seu paradeiro atual,
Sen nais, aguardando resposta o mais bravo possivel, despedimo-nos com as mais efusivas say

dações e som nosso chalutziano
ata VHaghshinu

 

Nuchen fefza > Maskir Rashi

 


