
 

JUVENTUDE UNIFICADA SIONISTA

הווש?נובהדוחא

ANEXO HANHAGÁ ARTZIT - תיצראהגחנה
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ao Poalei Tzion Hitachdut de Rio  )

8.2,9

ho

Poalei Tzion Hitachdut
Rio de Janeiro

Chaverim Shalom:-

À Leva-nos a escrever motivos de grandes insatisfações: do
nesso mevimento juvenil para com êste tradicional partido Sionista 30018-
lista do Rio de Janeiro, .

Com É do conhecimento dos chaverim, nosso movimento atua no
seio da juventude judaica brasileira há 13 anos, e no decorrer deste tem-
po conseguimos muitas realizações chalutzianas' que demengtram nosso grande

papel sienista realizador no Brasil,
Paralelamente ao nosso trabalho educativo, precuramos exter=

namente sempre acompanhar a linha de Ichud Olami representado pelo Poaléi
Taien Hitachdut do Brasil.

Para nôs esta orientação nqo permanece em papéis ou em meras
palavras, mas a executamos fielmente em todos os momentos que somos cha=
mados a isto.Assim, nos empenhames cem todo o afinco nas eleições par. 0
Kinus Sienista, participamos emassembléias gerais com votos e externamen=
to sempre procurames representar a idéia e expresso do Partido.

Tôda esta dedicação nao é feita em função da atual estrutura
organizacional do partidog mas pela identificação de idéias que temos para
com a Mifleguet Poalei “retz Israel»

Por outre lado, em nada somos correspondidos, ou seja, o Poa-
lei Tzion Hitachdut como partido pmáticamente nada tem realizado em prél
da ajuda ao nosso mévimento chalutziano, nem nos momentos mais difíceise

Em nosso árduo trabalho educativo, encontramos inúmeras difá-
culdades e entre elas, bo problema financeiro financeiro constitui-se em

um prevlema orítico, pois no lugar de dedicarmos esforços no trabalho e-
ducativo diretamente com a juventude quecaminha para a assimilação, pre=

cisamos desprender energias na preocupação financeira para nogsa súbexig=
tência material. E

Nesta situação nada mais lôgico do que se dirigiz ao nosso
partido, pois uma de suas tarefas primordiais no campo de ação É o de aju-
dor a juventude no seu caminho de chalutziut,

Aproveitando a visita do chaver Arcavi, mezquir do Ichud Dlami,
dirigimo-nos ofigsialmente com um pedido de ajuda financeira, Da primeira
vez ficou estabelecido de que os chaverim 80 208188 Tzion H, dô Rio se res-

ponsabilizariam de arrecadar a quantia de Cr 125.000,00 sendo que para êste
fim viajou nosso sheliach, chavee Shmuel Avigdori, sem entretanto ter rece-
bido o mínimo apoie do partidos

Apôs dois meses novamente voltamos a insistir, pela nosso si-
tuação financeira cada vez mais difícil, e outra vez ouvimos promessas de
que os chaverim cumpririam e premetido e estabelicido. O chver Avigdori
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 mais uma voz so dirigiu ao Rio o aposar de seus esforços, o insistêncianossa e do chavor Arcavi, nenhum resultado concreto trouxe ao novinentosEm outras palavras, novamente n”o cumprirem com a missão quePossuem perante nosso movimento que so encentra em dificuldades finenosivane de nada adiantou nossa constanto insistência e do empenho de nosgo lyliach que peramanscou no 6 por 3 senañas ospocialnente para Bate fin.O impasse criado 6 dosagradávol à nfs e o censider.mos prosblemático para cem nossoas relações com o partido do Rios
ántos de temazmon medidas drésticas, gostorfamos que o pari jedo do Bio se menifestasso a respeitos
Baperando imodtata tesposta, despodimo=nog com o nusgo conliale chalutsiano
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