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CONSCIENTIZAÇÃO E PROGRESSO 

Caros chaverim, já estava na hora de se parar um pouco € se locali 

zar, ver o que se foi feito, o que se faz e porque. Ver que a bitolaçao 

e o caminho traçado já estao passando dos limites numa tnuá que se diz 

conscientizadora e optativa. Realmente, todos os limites de conformaçao 

6 406118080 já me foram batidos. Estou cansado de ver a alienação e 

comodismo serem tao tônicos num movimento tao dinâmico como o fosso (4 

Se idolatrado Ichud Habonjm. Não é concebível ver as atitudes demago *- 

gas e cômodas do nosso órgao central e permanecer calado. - É a realida 

de, tem que ser aceita, podem dizer. Pois eu respondo: - Realidade uma 

ova ! Ah, porque tem que ser forte e nao cair ante fatos duros de serem/ 

aceitos, contra- respondem. Pois eu repito: - Ser forte uma ova | Isto,/ 

isto sim é que é acomodação. Isto é que é inconsciência. O que ce faz 

com o Snif Bahia, por exemplo, é um crime moral | Pouco importa que 0 

Ishuv é pequeno, pouco importa que os heróis que ainda se dispoem-a man 

tê-lo vivo nao têm a menor infra- estrutura. Mas se têm condiçoes | Pode 

ser o que for, mas é um Snjf. É o ICHUD HABONIM | Atitudes covardes eu / 
, 

presenciei na última reuniao de Hanpaga e minha revolta, pela primeira / 

vez nao vai ficar só 002180, 80, nao vai nao. Tive a infelicidade de ou 

vir da boca de um Maskir de tnuá que o Snif Bahia um sacrificado, que 

jamais sairá deste marasmo, que sempre será o que e que de nada adian 

ta se reunir esforços para mantê-lo. Entao, que se morra um marco de si 

onismo num ishuv tao carente dele como o baiano? Nao me conformo com as 

palavras do representante máximo de uma vaadá que se diz chinuch, em 8- 

firmar que de sua parte nada se esperasse. Isto não existe, isto é ₪ 

lhismo, é inaniçao, é abusgda dignidade humana, e principalmente da 
- 

, 
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de jovens dinâmicos como todos nós, que vendo a triste nituação?יי  
e uma tnuá tao alienada 6 tao assimilada, ainda lutamos em prol de al- 

go que parece tao distante: acorda-la deste sono desgra ado... É interes 

sante ressaltar que nesta mesma reuniao a Maskirut peilã caiu. Caiu e ca 

iu feio. Mostrou a claros olhos a situaçao em que se encontra o Ichud Ha 

bonim nacional. Mostrou o clima de insegurança, auto-rivalidade e IK&EK 

EKX inconsciência com que nos encontramos. Pois tem, foi dado um prazo? 

de duas semanas para que a MP se restabelecesse e comunicasse as resolu 

çoes para todos os snifim. Isto foi constado em ata. Hoje, mais de um 7 

mes ja se passou e nós nao recebemos sinais de vida. Entao nós nao so- 

mos um Snif? Que somos entao? Um bando de idiotas que correm de um lado 

para o outro em busca de nada? Agora, ao invéz de nos localizarmos, mu- 

darmos, restabelecer-nos, que fazemos” Por acaso nós nao somos ou nao 

significamos nada? Como é que o Uruguai é mais importante para nós numa 

hora como esta, em que nós nem sequer sabemos quem somos, o que somos / 

ou para que somos? Toiler é a prova disto. Ele nao é culpado, mas sacri 

ficado | Ele não é uma causa, mas uma consequência | ₪7 

Acabamos de fazer uma Haflagá com o Snif Recife; Eles, por necessi 

dade de provar algo que nao somos, para se provar algo que da mesma for 

ma eles nao sao. Nós, para mogtrarmos que um Snif adolescente precisa e 

66 bons amigos e nao de uma mae. Poib bem, eu posso explicar o que é is 
, 

to, Isto é 8 cegueira na qual vivemos, é a escuridao, é a falta de %אאת 
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consciência realmente consciente: Onde há bandeira branca, nós vemos verme 
lha. Onde há a paz nós vemos à guerra. O que conseguiremos se vor acaso /7 
proyarmos que 0 KEXKIXXX Snif x é o melhor ou que o Snif y é o que tem cen 
diçoes de cer a sede, o início de um caminho tao bonite como o que agente/ 
anda, ou deveria andar, até a cidade chanada SIONISMO? Chaverim, chaverim | 
de todo o Brasil, nós podemos mudar, temos condiçoes para isto. Poderiam 
estar com uma única faca na mao, para cortarmos um único gueijo. O que nao 
vemos, porém, é que este quei jo é duro demais e só seis maos juntas conse- 
qirao 002+8-10 ( Chaverim, nós somos um todo, um compacto. Cada um de nós/ 
um átomo. Só todos os átemos juntos é que formarao a molécula. E só a mo 

lécula pode produzir trabalho. Chaverim, um só átomo nao terá condições / 
de alimentar a todos; Kao suportará a fome e se desintegrará. E não será 
produzido trabalho, o trabalho de que tanto falamos e tao pouco fazemos... 
Chaverim, será que voces nao sentem nada ao serem chamados por este nome? / 
Chaverima, nós, no meio da nossa caminhada, pisamos em falso e caimos numa 
areia movediça. Mas nós temos condiçoes de sair dela. “Nao um querendo subir 
nas costas do outro e afoga-lo para se salvar. Não, não porque isto é, além 
de crime, suicídio, pois, certamente, ele voltaria a tombar mais adiante € 
desta vez, fatalmente. Mas unindo nossas maos ₪ reunindo todas as forças / 

disponíveis para isto. Nós temos gente para iste. Temos em Recife, por exem 
plo, chaverim que acabam de voltar de um Machon, sabem lá o que é isto? Te. 
mos gente também em Porto Alegre. Nao sei, mas devemos ter também em São 7 
Paulo. Temos gente em Curitiba, no Rio e até aqui em Salvador. Chaverin,se 
nao formos tão ו tao Lapa DA que nc nós ו esta 3 
KXEXFXEXNÉS 1 0 0 | EE k 
 ,  Nós, da Bahia, ajuda somos um Snif, Nós nao vamosיז זז ;
e nem pretendemos criticar destruindo, ,mas criticar suprindo uma necess o 

existente e imprescindível ao nosso futuro judaico. E garanto ה 
múis voltaremos a pisar numa poça de areia movediça... | 

Aleh Ve Agshem 

MAURO - BA 

  
 


