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3Hanhagá Arizit
Prezados chaverim

Recebewos as suas carias de 1-5, 12-3, 0-5 6 8 00718 68 08208 en-

viada à Sochnui (as duas uLviuas chegaram após as primeiras], Vamos res-
ponder, de acordo com os Loricos de suas cartas,

Atividade da tinuá- Temos grande satisfação em constatar pelas no-

ticias recebidas que o movimento se encontra agora em plena fase de desen

volvimento e exransão. Tinhamos a inteira confiança de que o mov mento sas

9 peria ultrapassaz seu periodo dificil, e tal se verificou, Soube o movl men
to reagir com saúde 4 recente crise da dirigencia e suportar com vitali=

dade a união com o Gordonias
E os resultados já obtidos, nas machanot kaitz e seminario, na re-

organização da tnué, no desenvolvimento da atividade chinuchica, mostram

que o movimento continua a se manter no elevado nivel ideologico e de ק6מ=

samento que já é sua tradição; que com vitalidade q ntinuará a cumprir sua

tarefa chalutziana e existir como um dos melhores movi mentos mundiais,

Esperamos, e cremos firmemente, que saberão vocês levar avante esse

estado animador,
Schlichut no snif São Paulo- Lemos que faz parte da equipe da ha-

nhagá em São Paulo, por um periodo de 6 meses no minimo, o é aver Bariacns

Pode-se chegar a desprender que tambem eie permaneceria esse periodo de

tempos retardando a sua aliá se for isto verdadeiro, (

Já foi pela vaadat hatnuí manifestado, ao movimento e ao chaver Bas

riach pessoalmente, q e é nos» desejo e convicção we ele faça a sua ali

o mais cedo possivei. Julgamo-nos no direito de manifestar-nos mis una

vez, pois o chaver Bariach está mais diretamente ligado ao lo, gamn do

movimento e, com a chaverá Mariam, É o unico dos antigos madrichim q. e

ainda permanece no movimentos,

Já foi ultrapassado de muito o limite de tempo em que ele ainda d

veriasypermanecer, Já está em tempo de normalizar ele a sia vida pess al,

entrando na vida de trabalho fisico no kibutz € integração definitiva no

país. J$ está em tempo de ele começar a desfazer a pessima impressão e o

baixo conceito em que está perante a tbtalidade dos chaverim brasileiro s

em Brur Chail devido a suas atitudes e atividades nosultimos anos, E do

poderá fazê-lo mudando o quanto antes o seu genero de vida,

fanos desagradavel apresentar dessa forma o nosso pensamento sobr

um dirigente do movimento, e que alem do maisé possuidor de reais do tes

inteleciuais 6 0978018866 de trabalho, Mas achamos preferivel deixar de

1ado excessiva diplomacia e apresentar ne sua forma crua o que preocura

a todos oschaverim da vaadat hatnuá, .

Queremos portanto saber o que há de verdadeiro nessa nossa sUpos ls

cão. 1 nossa proposta que o chaver bariach faça a sua aliá com o +0. gar

; Mmagbii em prol de brur Chail- A entrada dos brasileiros no kibutyz

םעטע 0811, 6 a sua fixação como ponto colonizador do movimenvo bragjea,

ro, esuabejeceu um novo marco para o movimento, É obrigação não só dos

chaverim aquí, como de vodo o movimento vtembem vudo fazer para desenvo l.

ver o meshekg no senvido material, esforçando-se por ihe garantir uma bas

ge economicas & de sua obrigação utilizar todos os meios de divulgação e
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esclarecimento para torná-lo um centro aos olhos do 148 uv bras 164120, famra torná-lo o representante verdadeiro e o reaiizador da juventude chalu-
Utziana brasileira,

Resolveu.se em virtude disso estabeiecer no brasil para este anouma ação financeira, sobre a qual já lhes falamos há vários meses, Crimosnecessário não dar a ele o carater de uma campanha ampia e no sent do de
conseguir dinheiro corrente, e, ao contrario, orienió-la para um deiemi=nado empreendimento do kibuiz, uma máquina ou um conjunto de maquinas,
Não dirigí-la a ampios setores do ishuv no brasil, e sim concenirá-la ePequeno numero de pessoas, 780 26760%-18 anuslmenie ou periodica: ente, esim desenvoivê-ia agora sem pretensões de repeif-1a rara o fucuros

Assim fizemos ror varias razões: não prejudicar o movimento em guaavividade financeira com uma ação paraieia e mesmo dominantes; aproveivara vonvade dos homens mais diretamente interessados no progresso materialde srur Chail, 1860 É, os pais de nossos chaverim, e ligê-jos direta entecem os nossos empreendimentos e desenvolvimento. E é por ist que agi mos
Como O estamos fazendo: comunicamos ao movimento com grande antecedénc a;retendemos restringir o campo de ação da campanhas; prevendemos fazer uma
nica campanha,

Mas pudemos perceber em suas carias, se bem que não expressas dire-08000 alguias coisas desagradaveis,
Em primeiro lugar, percebe-se que o movimencvo prevende ampliar acampanha tambem em seu proprio veneficio, Há pars isso duas mane.ras:; oudeclarar abertamente que a campanha É tambem para o mov. mentoou manté=la no nome de Brur Chail, retirando, com ou sem partia pação ati -va no travalho, parte dos resultados,
Ora, compreendemos que se encontra o movi mento nuam situação econo-mica verdadeiramente critica, e ge esforça de todas as maneiras rara livrase dela, Estamos dispostos mesmox a apresentar osnossos pontos de v sta ediscutir acerca da orientação na administração fi nanceira do movimento (tra a qual me manifestei ressoalmente vá 8 vezes nos ultimos tempos deminha estadia no Brasil),
Mas unicamente isso! Não é nossa funçao, nem para isso temos a 08=racidade, indicar os meios tecnicos rara a solução dos problemas finanCeieros. Sé podemos dizer que a participacío do nome de Brur Chail deve servirpara aumentar e consolidar o prestigio do mov, mento rerante o ishuy e nãodiminuí-io como tem acontecido ultimamente. Já basta o meu nome que tem omovimento na rua em assuntos de dinheiro, devido a uma orientação anteriorexcessivamente liberal nos gastos, Demos bastante tenpo para que não coli.dissem as duas ações financeiras,
Se o movimento pretende sair a campanha, não eremos qe is pregu-dique a magbii restrita para Brur Chail, nem que ela inf ua sobre qua lqueracío do movimenio,
Quanio à vaadat horim, cremos que ela deve auxiliar o movi mento emtodos os sentidos, como em outros movimentos já o fazem, Mas o seu atalnucleo É consiivuido por pais de chaverim do meshek, cujo interesse maisdirevo É atualmente Brur Chail, e serão eles os principais ontribuiniese associados no empreendimento financeiro rara o kKibuiz, E eles teem todo qdireito de exigir de nós uma prestação muito clara de contas, de saber on-
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de e como É aplicado o dinheiro que eles empregam, E já conhecemos todos nôs
as pessimas consequencias que trouxe para o movimento o emprego misterioso
do dinheiro do Keren Hitiashvut, o queal os contribuintes esperavam fosse

destinado ao kibuiz brasileiro,
: Devemos acabar com esse costume! O movimento deve agir bs claras, às

limpas, pois só assim conseguirá obter algo posivivo e definitiv . Esp eramos

que os chaverim saibam compreender o nosso ponvo de vistas, e começar a modi

ficar uma série de ums que só prejudicam ao movimento,
Madrichim= Achamos justas as suas motivações peio não envio de chave-

rim ao Último machon da Sochnut., Iremos mesmo à Sochnut e à Han ha gá Elioná

defender este ponto de vista e lutar para que se moralize a seieção de can-

didaios para os cursos futuros,

Compreendemos que o movimento queira dedicar ao preparo de medrichim

Loda a atenção e seriedade que uma tarefa tão fundamental exige. E compreen

demos tambem que por esse motivo se recuse a enviar chaverim menos prepara-

dos e menos maduros; e deixem de cnviar os seus melhores ejementos rara we

O movimento possa se reestruiurar em sua base, e não por causas imediatas,

Mas não julgamos demais prevení-los de que a resolução tomada há pou

co encerra graves perigos pasa o fu Luro. Há sempre a possibilidade de se en

carar (como já se fez muito anteriormente) as necessidades do mov mento em

irabalho de seus dirigentes mais importantes do que uma atividade a longo

prazo e que provoque o seu afastamento provisorios

Não é necessároo frizar o que a carta do Dov já o fez Sê aconselha-

mo=10s 2 fazer ¡odos os sacrificios e mandar chaverim para o prox mo Curs,

quanto aos telegramas que enviamos, não o f zemos por simples “alarme 1מוג-

til", e sim por não termos tido nenhuma noticia do movimento e estarmos sob

a pressão constante da Sochnuve

Schiichuie Está em preparo o protocolo sobre a schiichus de José

Evrog, no quai fixaremos as bases de sia avivi dade no movimento, segundo O

gue nós pensamos. De quaiquer maneira, cumpre frizar que ele será um sne-

iiach rara o movimento, e que sua avividade na hachshará e em chalutziuv E

apenas uma das varefas fundamentais que cremos deve basiíicas a sua shlichuú

Neustadi, assinalamos que a sua ida é muivo incer=
וגהשס8

ta. Alem disso, não yarece preencher os gequisitos que o movi mento ex ge pas

ra um shetiach geral. Escreveremos com mais devalhes,

vaadav ha unuá- Sua carva de 1z=ó foi endereçada a "garin vrasileiro

em brur Chili”, e a mesma expressão notou-se em ouvios pontos. Desejamos

esciarecer que os brasileiros não ingressaram no kibUvz Como um grupo orga=

nizado e autonomo. Eles se integram no meshek como seus chaverim, parviCi=

pando vovalmenve da ma vida e de seus proviemas, E unidamente por movlvos

8 que as מ6008806א1שט8185002מ68ךפצנ 1 0

A vaadau nawuá nio é mais um orgão do garin vras 1el.c0, e sim um

20886 (1מ60. 0105 0( 60 ₪68068, 610100 ci assetaá6 קל Paris CL pane

do vauvem chaver. ii das שמטסש ue iariucosy Tanger 616 sua função a

atividade 1060106108 6 סבב108םס₪68ת08 7 veu Omo 001080 ש0 0040 OS movi =

סמ 08 6 8050 54 568 126108986 gunvo às divessos ans.icuições no pafa E

não & um orgão qualquer do meshek, e sim um corpo central e vital no seu des

senvolvimento, Pois £ a vaadat hatnuá que dá 80 kibutz o carater de um me-

shek inuatí, que sempre quisemos atingiro

Esperamos breve resposta e enviamos um ALU VEHAGSHIMU!

    


