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Deveríamos apresentar neste editorial um trabalho sôvre liachshará ou Eretz

Israel, mas achamos mais honesto tratar do problema de Itonut.

Por deliberação da lugskirut, desolveu-se transformar o sistema de jornais de

kyutzot em jornais de Shichavot, uma medida inatural que teve o seu fim previstos
Percebendo o seu 8rro, o vaad voltou ao velho método, no que, aliás, concor-

damos plonamente Um jornal de shichwá não seria expressão de kvutzot, 6; de certa forma, now de shichavot, além de nao apresentar interésse e trabalho
senão a
pequeno número de individuos, ao passo que um jornal de kvutzá representa um incentivo às tendências expontâneas dos chaverim e à kvutzá, e, ao mesmo tempo, 6
um órgao

Iton-kir.

de representaçao exterior, mais

E

satisfatório e interessante que O

/

simples

Apenas nao percebeu a luaskirut, nao por culpa únicamente dela, a nedessidade
de certas outras reformas. Ora, acreditamos dever ser um boletim interno um sincero lago de uniao entre a kvutzá e o «.ovimento, devendo, pois, ser fiel retrator

das atividades, problemas e questoes políticas e idoológicas da kvutzá, procuran-

do assim estabelecer maior intercâmbio cultural entre os chaverim, ninguém podendo negar a indescritível importância neste mister.
Nao

deve

ser

o

centro

dos trabalhos

dos chaverim nem a sua preocupação máxi-

ma mas exclusivamente o veículo das suas idéias, já discutidas, analisadas e criticadas em sichot, representando assim um propagados de sínteses, de pensamentos
e sentimentos, que contribui para o desenvolvimento dinâmico de teorias e ações
construtivas de cada grupos.

Isto e nada mais !

Assim, é bastante artificial a publicação de trabalhos versando sôbre temas
ainda não debatidos, indicados pela maskirut. Aloga esta que desta forma, distribuíndo-se entre as diversas kvutzot, múltiplos assuntos depois de breve espaço de
tempo, aqueles que colecionarem os vários números editados possuirao uma modesta
mas eficaz bibliotecazinha, onde poderão procurar material para estudos. Nao há

- dúvida que a idéia é interessante, mas nao aplicada desta forma.

É oportuno lembrar, a propósito disto, aquela anedota predileta do chaver
Cymring:-= Pediu-se a um fulano que fizesse uma conferência sôbre o “Umbigo de
floricultura.
Adão", No dia marcado, o orador compareceu e começou a falar sôbre
que 81e sabia
o
era
aquilo
umbigo,
tivera
nao
Adão
como
que
alegando
Paraízo,
no
relacionado com o primeiro homem da terra,

8, portanto,

com o

sou inexistente

umbigo.-—Da mesma forma pode suceder com 8 temas propostos»
dos
Wes, o esta maneira parece-nos mais aceitável, se os madrichim trabarem
tomas em sichot extra-programa se necessário, toriamos trabalhos naturais e atuais
um traconstituindo a tal futura bibliotecazinha pessoal, sem o perigo de termos

ו

tado sôbre adubós com o título de "A Natureza d À, D. Gordon', por exemplo.
nos mesmos não deveríamos publicar neste númaro

mas considerando que os assuntos abordados sao, de certa forma,
s.
kvutzá, resolvemos iniciar a nossa sério de publicaçoe
Outro detalhe passível de crítica parece-nos a tal flâmula
"ou cousa parecida, Não conseguimos compreender a necessidade de
de
de um estímulo mais real para a efetivaçao da Agshamá Atzmit

x

certos artigos,

atuais para a

a

Na verdade,

ao melhor jornal,:
um prêmio, em vez
cada drorista e

a criação concreta, em cada grupo, da conciência és kvutzá. E cremos, sorao os

pesquisas coletivas, sitiulim, trabalhos manuais conjuntos, visitas ao kibutz,
que, pueris para
flámulas,
que
melhor
farao
O
que
chot e dobatos as atividades
A

e tzofim.
ovdim é nesrir, poderão ser prejudiciais a bonim

alteraçoes, e
Em todo caso, parece que a Maskirut ja resolveu fazer algumas
aqui ficam as nossas colaboraçoes 6 o nosso apôio ranas espiritual, mas também

A

materialy paras quando preciso, sempro que sº tratar de cousas positivas,pois que
assim estaremos apressando a nossa auto-realização; o estaremos concorrendo para

'

E dasenvolvimonto do movimento juvenil chalutziano a que pertencemos integralmente,
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0 Di NOSSA KVUTZA-BOROCHOV
AM Ro E Haus e já se divagou sôbre a pergunta-"Porque Sionismo?",
Passou grande parte de sua vida a contestar essa pergunta.

4 quem se dirigiu 8le? Principalemente à juventude judia socialista e à intelectualidade judia da Rússia que haviam sido cativadas pelo ideal da revolúgao
social. Durante o período 1900-1906, grandes setores da vida judaica
se incorporaram ao Socialismo. Desconhecia essa juventude o problema judeu? Dificilmente,

a Rússia era o clássico país do antissemitismo em tôdas as suas manifestações:
deseriminaçao social e econômica, numerus-clausus e pogrons. Não havia necessida=
de da formaçao de um organismo que recordasse aos judous russos que o antissenitismo era um perigo em potência. Os socialistas russos nao desconheciam o proble
ma, porémo consideravam uma consequência da sociedade capitalista, e como tal
sua soluçao era destruir o capitalismo,

E, mais ainda, nem Marx, nem Engols indicaram nos seus moldes de uma nova

ordem social um Lar Nacional na Palestina como sbução do problema judou. O sionismo nao era em definitivo socialista, o talvez fosse reacionário, Que há de as
sombroso no fato de se manterem os socialistas judeus afastados do Sionismo?
Ea

0_apélo de Moisés Hoss em "Roma e Jerusalém-— "Enguento trabalho pela res
tauraçao de meu povo em sua antiga pátria, Eretz Israol, nao ronuncio a minhas |.

aspiragoes socialistas e huBanitáriasi-— essa afirmação
2 pouco ouvida na Rús

518, 2 o trabalho de Nachman Sirkin, "O problema judeu e o Estado Judeu Socialis

:

ta", dirigido originariamente à juventudo judia russa, causou pouca impressão, 6
Era demasiado simples em sua termindogia, e muito emotivo em sou esfórgo para
ferir a mentalidade do marxista judeu.
>
Mas Borochov, já_sionista na idade de vinte anos, se propós a dar uma contestaçao à interrogaçao do perplexo marxista judou: Porque Sionismo? Para o jovem Borochov, a luta de classosera o caminho para uma sociedade socialista, À
obra do proletariado de uma naçao independento é organizar-so a si mesmo, preparar=se e fortificar-se para a luta de classes, Para o proletário sem território
a pátria é a base estratégica para conduzir a luta, las aqui existe um proletarán

ado, cujo território é governado por um poder estrangeiro, o proletariado de um

— povo expatriado, O proletariado judeu, Este não pode desenvolver a luta de classes com êxito, porque carece de base estratégica. Sua emancipação nacional é um

pró-requisito para a sua luta de classes. Dado que nenhum outro país é mais favorável que Eretz Israol, o desde que Eretz é um país não desenvolvido, de cará-

ter semi-agrafio e semi-industrial, especiâlmente apto para o habitante judou
gas cidades, o proletariado judeu tem de se chocar à vanguarda do Sionismo.
Pidamos que alguns judeus socialistas obcecados peloxm auto-desnrêzo judeu tenha-se sentido atraído pelas teorias de Borochov. lias para a massa. de judeus rus
sos que lutava desorientada para encontrar um caminho que integrasse seu interes
se pelo socialismo no problema judeu, Borochov foi um mestre e um guia.
Es
Passaram-se já algumas dozenas de anos desde que apareceram as obras de Borochov "Nossa plataforma" e MA questão nacional e a luta de classes", Poucos sio
nistas trabalhistas sustentam agora os ensimamentos de Borochov de então. Estamo
-nos libertando aos poucos de sua influência. Vemos em Bretz Israel algo mais que
uma simples base estratégica para conduzir nossa luta ce classes.
Hoje o chalutz já nao proclama que Erotz Israeisseria de pouca importância
para éle se sômento significasso a criação de um estado capitalista a mais sôbre
a face da terra. As bases do sionismo trabalhista se reduzem à mais elementar realidado: encontrar um lar e colocar um fim à nossa orfandade nacionals
Mas o sionismo de Borochov nao estava confinado oxclusivamente ao assim cha-

PARA

'

ו

e

|

1

|

mado concoito marxista. Seus escritos posteriores, desde 1909 até o aso de sua
morte, em 1917, revelam uma notável mudança de espírito, Tão pronunciada foi essa
madança que muitos de seus companheiros o taxaram do "traidor do Borochovismo'!,
Se nos detemos a examinar seu primeiro parecer sionista é porque aquela mentalidade na vida judia, à qual o sionismo marxista trata de dar uma resposta marxis-

E
ta, existo todavia, e dove ser contestada,
lssa mesma mentalidado ¿ a daqueles que têm sensibilidade para a causa dos

negros,

dos etñopos,

608 02126808, om YO Sumo, do mundo inteiro, enquanto minima-

lizam o problema judou com a mesmafórmula simplista de há

meio-século, quando

parecia efctivamento que a rovolugao social A es tipo de extro1
5
idoal
sionista, nao por causa desta ou daquela teoria
ES
|] 0  אde uma visao Minde da psicologia do ha
sim chamado revolucionário judéu que o mesmo Borochov, om seu brilhante ansaio

"A concentragao anti-sionista".
No brevo espago de 37 anos, Borochov nos logou um tesouro que talvez supero

em importância sua teoria marxista do sionismo .

(continua na péginad
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UM CONTO

Rachel e Arao partiram vara Bretas

Conheceram;se ha muito no movimento, onde sentiram que suas vis
des, antes um exaranhado de 100188 e
AVras, Mas agora ja dctinidh

|

. רםרטפפםligados dai

ideal.

Fora:
force

vor diante,

para sati “azerem o msmo

dera un kibutz, onde ao lado de outros 0 glutais, dedica:
suas
juventudes cera a recoustrução : criação da terra d:
seus

antepassados, vara si cs

 ה0

Que diferenca de ambiente! Raciiel compara com sua vida nova 08

anos passados no galut, vazios o inuteis,
conforto

material,

se »ba cus com relativa 0

2 sente cono se nao os tivesye vivido de fatos

pois lhe parece absurdo, cue Aba, algun dia, so tivesse pensado en si

ppopria, em enfeitar-se, divertir-se, frequentar diversas sociedado,
pu: pais extranho, no qual sempre seria considerada uma extranha ou

melhor una intrusa, pois Bisso ja teve inumeros e amargos exemplos.
Se ela pudesse ,lançaria um apelo a “todas as suas chaverot do
galut,que clhassem em volta de si, sem somhos nem fantasias inpossivê
e vissem cor seus proprios olhos a realidade Onyg,e depois entao que
 בseus
distinos, que resolvessen viverl
Mas, chega de pensamentos naus, Rachel agora
sentedse feliz.

inumeras bachuroy que lutam
Com seu trabalho e dedicação é uma das
faceis, quer
ombro a ombro com seus companheiros, quer nas tarefas
nas

8

mais dificeis e arriscadas.
Apos um dia exaustivo, que por vêzes, por força das cirnstancias,

encontrava-se longe da seu companheiro, volta para casa, com mil e ua

que con
cousa para contar; como por exemplo, de sua satisfação ao vpr
fate
seguiu realizar uma tarefa que :  שיnão poder fazer ou entao

“pitorescos ocorridos com ela ou sho chaverot enfim tudo o que aconteceu de interessante.
O mesmo acontece com seu companheiro;
e então
passam horas e horas em confidencia mutuas, numa intimidade encantadora, que
80 6 possivek quando duas pessõas têm, um interesse
comun a tratar.
Rachel representa para Arão mais que uma doem Lida 068 e dedi
cada a velar quando sofre, a alma emiga e sincera que conmpartilha de

suas alegrias e tristezas.

Rachel sabé muito bem o papel que lhe cabe, e esforça-se por resentaw
la cada vêz melhor, pois somente com amor e compreen ção que todas
as dificuldades Serão vencidas»
A grande familia da qual fazem parte precisa da 0000628680 66 8
todas as membros, para levar adiante o seu plano sublime; a coloni28080 da terra, pela qual tanto sangue foi derramado
A
Avante Rachel e Arão! Não esmorezam nessa luta ma qual puseram

tanto ardor, ppara mais terde poderrem dizer cheios de orgulho para
seus filjos;

Nosso trabalho hão foi em vao

3

construiremos e viverenga

ARRAIGAR O OBRERO JUDEU il SUA TERRA, É ENCAMINHA-LO ATÉ SEU FUTURO

| ACHAMA ATZMIT,ACHARÁ, ALIÁS qUIBUTZ

ו

ו

|
É

É

0 trabalhador judeu em ₪26%2

trutor de seu proprio livro

É O NOSSO CAMINHO

Israel,

E

IDEAL

esta destinado a ser

o cong=

es sociedade docialista sera realizada

202616 e ninguem mais. Essamesma, construção da livre comuna de tra-
balhadores 6 8 unica salvação para o povo inteiros,
o
isgor 2 Uni2o de todos que com seus punhos e corações forjam
Paro

futuro comun

POVOAGUES OBREIRAS, POVOAÇÕES OBREIRAS,
esta

ê

nossa

únioa

poro

>

mega cr ma emece e EN
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UM GRANDE HOMEM - JABOTINSKY

e
Ts
3
ב
Foi
Jabotin
sky
de 4
fato un grando homom? Soria ummparadoxo nós, sionistas-
ו
que o taxamos de Mm litarista
Pa
também " um
9 roncionário, chamá-lo
Absolutamos
E O oment?.

socialistas,

nao, Um- grande homom 00689 86-10 tanto por suas 1solutamente,
ו
5ias
.
pos
A
E
Tavad
0
1
e e ospírito
de nao
e o fato
aliruista,
personalidad
pe6 2 elevada
tias quanto
;
e
SENA nao significa
SD
 שהdo Jabotinsky
as
ris as
aprovarmos
icéias
que devamos depreciar seu valor

como homem 8

:

Jebotir

o uma inteligência, foi idéia e ação.

m ação, em lutar fervorosamente pelo que

sigo próprio o com seus prosélitos. É incon-

rito cristalizador do sertimento de conissia, por ocasiao dos grandes "pogroms" do
 אatrio orador dificilmente nr em

polgava e impressionevaa
vasta eultura,

literato e e Mo de Bislik para o russo,

ndes obras
tura universal para o hebraico, escreveu poemas
1
traduziu
e livros.
um dos
da defesa judaica do Bretz Israel
o criador de um grande movimento que hoje se espalha por todo o mundo.
Sim, קיו
i ma grande homem.
Suas idélas reaciontrias deyem oncontrar repulsao em todos ossionistas sosa, baseada numa ética
cialistas, em todos os judeus que creem em uma justi
Re. Sous métodos dev
50
cer ferronha e impiedosamente combatidos.
Mas desse

choque

de

rao E. a
foi um judeu
Jaraias
pelo sionismo - mas pecou

o ויe

qu

suas
ut
A

a personalidade

de Jabotinsky permanece-

rincipais e imutaveis qualidade.
9 seu ideal, Foi um sionista que lutou pele
8892

7pcemeemre

(continuação da página 2)

São suas investigações precur
cesso da, migração judaica. E

intelectual" tao nocossári

A 0

nista socia

tal, Essa geração que

rios encontrou uma apr
“oondmico judau?, E a
*0 abandono naciona:

acerca da estrutura económica judia e do pro-

Rec o sepa chema "pathos

sta LO tudo” E motines prolet
al do sionisme no 0 הת
É
butmina com a leitura de sou breys ensaio
ajuda necional".
unta Borochov e responde:

pequena“ssimo como Montenegro que tem um quarto de miados sem nenhuma influência sôvre a civil ização mun-

um povo culto,

de grandes capitalistas e grandes

parta estadistas,

Qual das

resposta
elos

q

nao

proprias
Este,

periodistas,

artistas,

levados em maior consideração?
mundial dos movimentos libertadores? A

inos sorao tomados mais em conta porque

rogre 550 ua  מלmm somente do suas
3
s potências do mundo,
abalhadores judeus-

auto
A A Aq a

erre

e

SOCIALISTA
=

se nota o limite ontxe as diferentes

cores. Éde reas
preendi

roghocem siquer ostas cores, e quais estão come

do sionigmo socialista.

Sa bom que se compoo

1
montos se amalgamam em um todo prático
sistema integral que só o cristal das análises subdivide em
biE BOROCHOV

כ

«o

pa

=
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feverciro de 1949, sendo a mais jovem das d
Paulo. 20620 0 se-> + sed
 סגmovimento drorista em gera
intrinstodignte

Ge molde a conseguir colossaAN resultados com res-

aos

|

va,

ו

5

na

,

Sementos que se planteram com caarinho e entusia1310 , 6

varre nua nada transpareço, germinarão, fenderao o so-

0%

a em todo o seu

E

de

a

4

esplendor e produzirao seus esperados frt

q

.

,

2

us trabalhos com uma vida de er relativa-

ne

teve um periodo do esmorecimento, masatualmente

ini

as
tu
pr
vi
a
var

mtos da mesma, no Pena de auto-educa-

quais pr
es
o

kyuiza

E

¡ONE

rientador!

chot q
realizamos,
consiste
e Sionism
Nossas

ensa atividade, Ate noje realizamos cerca de 20

ivamente tivemos apenas algunas siliiot, porem acar tudo nos eixos! e em todas as ássefot são ún
 שוsichot.DEstas, ques fozram daadas pelo chaver Da
am ser o inicio de um se
ario, en conjunto com
foi bruscamente interrompido por quegtõgs
6
lucidadas, ass
como 2 sua vinda a noss

verim e por si sos é
vide de kvutze que almejam

imidade entre oz

3

que

1amos

זו

a

nomenclatura 6 Nas outras si
Tame por nos mesmos traçado, e que
Eistoria do Socialismo, Sionismo

grende influência sôbre os cha
dissemos. revelendo a verdadeiro
+rouxerom um melhor conhecimento e maior in-

chaverim:sao cs momentos em que, ao mesmo tempo em que

“tomamos contacto com a natureza, e.por este moti vo, tamben a revelacao do
intimo e do elemento dos chaverim, pare o» compreensao dos outros e princi
palmente pere a compreensao de si proprios , pera a futura vida que esco,
lhemos
e
que teremos em Erctas
noss o kibutz hachHstos atividades
re: um ae duas vis
exclusivamente de
ghara, e primeira na
auguzsAÇÃO of cial
nossa kvutza,
NE
6
nossos chalutzim e
Varndo tomamos contacto

com 2 terra. com o trabalho er geral da Hachghará. Durante essa haflagá,

peros 8 oportunidade impar de visitar tembem o kibutz do Betar. Finalo kibutz do Hashomer Hatzair.
mente, tivemos a oportunidade do visitar
Nestas visit
remos o conhe
ento E ratico do que e una Ha.chsha
o ae se 2
constater
durante. um tiul.ou uma
Talvez nao
:
mas (
relativamente; muito mais do que
passemos dois dias, e cada passo
CE
centimento que tivemos ca1608 que adquirimos nestes dois
superiores aos dos seis meses
₪00 83

ver com os proprios olhos e
os proprios pes o solo
.

pulmóes

o ar de uma

ria boca dos chalutzim, em seu

ot
E

E

o

B quo

O compartilhar de seu leito,

€ de seu trabalho, para com-

ndo em si o gerne do chalutzia

ntco;,

abarca tudo isto, sorve sõ-.
nos oferecer em apénes dois dias,
seu passado e seu futuro 6

2 sua

hana 521%

Junho,1
Sorrisos e lágrimas - a do
spedida !
Adeus gueto
cubículo infecundo,

Frontes lustrosas rebrilhando ao sol,
Corre nas veias o sangue macabeu,,.

Sou o adubo da nova g9ração...

- Construir, construir e emancipar;
Magestoso orgulho de ser judeu,

- Construir. construir e redimir;
Tirei a máscara. Adeus
Shalom |

Cheiro, le terra, é força que faz lutar

inxuguem as lágrimas, nao mais chorar
,

Livres viemos arar tua terra,

- Construir, construir e edificar,
Campos vicejantes, frutos e pomaras,
O suor de minha fronte banhará |

- Construir, construir e construir;
Levantem alto, bandeira e estandarte,

Cantem motivos

que

28%8 forte o ritmo da charrua,
Rasgando terra num sulco profunde;
- Construir,

Levando ao ombro machado e pá...

o ritmo marcará,

construir e

construir

A bandeira do exercito de Judá
100 canto, $ o canto

!...

Findou-se a noite, ante' a luz do poxvig!
Adeus gueto, cubiculo infecundo..,

da criança,

Que chora sorrindo ao mesmo tempo;
- Construir, construir e redimir,

Sou o adubo da nova geração,

Tirei a más cara. Adeus !

Shalom !

“OMESSI
a
Non +tando

nuvens etéreas, vermelhas ao sol
qa
.
de longa barba aurea e brilhante,

vinha um bravo corcel cor de neve,
Tendo às costas um manto de luz 600 4
À porta do ceu, anjos logo o receberam |
E a Jeová, prontamente, levaram 0 0.
- Senhor - diz o Messias perante o Eterno,
-  וvolto da missão de que me encarregaram,
ercorri as cidades e asivilas em vão;
Lá não reconhaci, jamais, o teu rebanho,
NE08 21008 que oprimem e 8 pobres que odeiam,
Vi
môdo, a mentira junto à cora
Estive no teu templo, luxuoso e belo:
Nao me viram porem, pois a alma lá não têm !
Fugi ! Nao suportei o odor de podridão.
A êstes 1ôbos não pude extender o mou zêlo.
Mas... outros ainda vi
E êstes, Bai, êstes sim !
1
A
recado de montanhas,em uma planicie,
 מגה0086 026009 c mundo verdadeiro.
jóvens fortes...bonsi Teu rebanho per fim,..
A
Vivendo, criando... Tao diferentes e novos!

sãos recêmealejadas, no olhar alegria,

Plena satisfaçao da liberdade e amor,
Um exemplo, Senhor, para togos Teus povos.
arar e plantar,

canções 0 frutas,
ma arte e

o estudo,

praticam estéril crenga, pois a vivem:

tens casa, mas todo céu e os corações.

es não me precisam como redentor,
2-0 dentro de si e os seus caminhos sabem!

Rc
: TRABALHO 1

|

+
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Me E rena,  בom Wii restaurante de hotel, conversavam
tranquilamen=º
Glversos

assuntos, ate que em determinado momento
abordam a questao
do socialismo;
- Que querem afinal os socialis
tas?
À
- es Bisto s não sabem o
que queren,

- 5110, ₪ «Mo nao o sabem? Seu objetivo final é repartir
toda a propriedade do paizo
ו
- Mo smo que o consigam, logo a situação
voltaria a ser como a atual, E não é
86 isso, eles tambem

não sao sinceros; propagam a divisão da propriedade alheia

|
|
!/

Ê

|

'

s
Talvez voces tenham ouvido Talar naquele campone
s que sempre disia que seele possui sse duas chacaras, daria uma a sou amigo,
Mas ao perguntar-lhe este: se voce
tivesse dois cavalos, me darias'um deles? Ele respond
e: claro que não, e isso
porque dois 08781085 86148 83
é
Com isso encerou-se a discussão e a conversa “omou
outro rumo,
À nenhum destes homens faltava capacidade para compre
ender o socialismo,mas,
apesar disto constituia o assunto mais importante de nossos
dias, não vacilavam
em manter-se dentro Ce uma ignorância erassa a
respeitos
no
E fora de duvida que os socialistas nao aspiram a divisao
da propriedade e 0
exemplo

dos cavalos nao afeta à questão do

socialismo em nenhum de

seus pontos,

Quem o'utilisa com êsse propósito não faz mais que demonstrar sua própria
igno-

rância,
a
- Os socialistas desejem vor a comunidade- por moio da ngção, da província, do
município ou qualquer outra sub divisão que para o caso se requer- dona e diretoYa das grandes industriaso
É

A propriedade de muita cousa que agora é pública foi por acaso repartida?

Houfe temo em que todas as escolas eram propriedade privada, A maioria de-

las agora foi socializada e sao dirigidas publicamente. Isto não foi feito

“por meio ds uma divisão de escolas,elas são atualmente patrmonio da coletivi-

dade e cada cidadão tem sua participação nesse bem que é comum. E o mesmo pode
dizer-se de outras atividades que foram socializadas.
0
Mas existem ainda muitas atividados e industrias que são de propriedade privada e cujos donos delas se utilizam para obiéigar o povo a repartir com eles
o produto

de

seu trabalho.

Us

socialistas desejam que essas industrias sejam

de propriedade coletiva com o fim de beneficiar a todos. 2 isto é precisamente
o contrário do rapartir,
e
Dividendos, interesses, e uma grande parte da renda geral nao sao produzidos
por aqueles que os recebem, estes em realidade obtem algo em troca de nada.Sao

os beneficiados da divisao capitalista, Mas. emmo tal apropriação indevida cons-

titue a natureza mesma do sistema capitalista atual, nao acusamos aos individuos
mas ao sitema, Trata-se de uma injustiça social e portanto deve ser corrigida,

O Socialismo quer faze-lo,
Quando essas industrias e apropriedade produtora de rendas forem possuidas

pela coletividade, nao existirao açoes cujos dividendos devem ser pagos,
nem
titulos que ganhem interesse o as rendas nao se elevarao mais acima do que o

necessário para cobrir os gastos, conservaçao º o desgaste. Os homens e as mulheres receberao integralmente o valor do seu trabalho em lugar de o repartir
com parasitas sociaiis como É feito agora,

Será o socialismo baseado num cégo matorialismo?
É esta pergunta recpondida afirmativamento até por presidentes dos Estados
capitalismo o dizer
Unidos. Provem soguramente de algum advogado ou defensor do
de
¿so
que o socialismo é materialista.

Se existo no mundo algo mais materialista que o capitalismo, pormanece até

agora desconhecido, O Capitalismo É tao descaradamente materialista que atualmenté seria impossivel encontrar un só idealista que o negue,

que as

As aspiraçoos idealistas sao infinitâmante mai s valiosas e melhores
podo viver 0%
materialistas mas sucede que nada por mais idealista que seja

alimentos, sem vostuario e sem habitação. Para comprar estas cousas há necessidade

de

dinheiro,

e precisamente

0 capitalismo reserva suas mais altas recom-

pensas monetárias para os mais grosseiros capitalistas, materialistas.
continua na Ppg4/2)
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 אHACHSSAROT
Se
Sim

vi

0

em

grandes

atividades,

das

quais

ressaltam

dois

₪08 sucessivos. iivemos oportunidade. de visitar (embo ב₪
2

ra ns 0
as três Hachsharot existentes ro peís: a nossa, a do
q
Hashomer
2
E
a do Betar.
tarernos aquí registrer as nossas impress08sS Sobre os lugares
visit
ados.
8
“à4 bem possível que essas impressões sejam
serrôneas ou superficiais por demais; 1890 ss deverá
atribuir ao fato de terem sido nossas visitas Ge curta duração e impediram observação mais profunda.
20 chegarm
E n-Vorot,
no dia 28 de Maio, nem tivemos tempo de ver
a nossa Rachshfia, poi
1

|
|

0

os  תסdo Kibutz se preparavam para visitar
a
» nó S OS acompanhamos
no caminhão: que fez do percurso uma
imp: Topa infelizmente pslo prosaico estouro de
um
a hora.
3
t
₪ na Hachshará do Betar, B qual mal po-

fazenda do Betar.

verdadei
pneu,

emos

o

e

nos

Aperas as

41052:

cnamar

butz - vida

etiva.

ם

vor
por

verim tinha

,
|

não existe alí

uma das condições primor diais do Ki-

Alí predomina a propriedade individual.

Cadachaver,

uma calxa para guardar as suas roupas e os seus pertences.

“Ss calxas estavam fechadas a chave e cadeado.
A maioria dos chaido
ao cinema, e os outros nos mostraram a fazenda.. Não tínha-

mos
)
alquer outro Kibutz, e porisso não pudemos avaliar na hora o quanto a nossa Fachshará  מ גוa que visitávamos. Outra coisa
que

Nos ilpressiorou foi a idade dos chaverim: em média 16 a 17 anos. Perguntamo-nos se é possive 1 8 êsses jovens já terem a maturidade necessári
a para
ma decisão tão importante como 6 a de ir h hachshará, e nos entristecemos

emer que talvez venhamos a encontrar êsses  וטdeslocados em TelMAT) quando passarmos por lá.
Je volta a sin-vorot, não pudemos à noite visitar as dependêrcias do
Kibutz, mas nos femiliarizemos com outro aspecto: a maravilhosa disposição
dos chaverim.
cono aliás

OU

o

jantar foi entremeado de alegria, canções 6 anedotas, e,
podia deixar de ser, a apresentação de uma "canção nova”

pelos chaverim da K.B.B.

Do às 11 e 30 de domingo pudemos visitar os campos do Kibutz. Ficamos
pasmados diarte da grandeza do trabalho já realizado: a variedade de culturas, o trabalho intensivo que devem ter exigido, o aspecto ds "trabalho bem

feito" que, apesar de leigos, notamos. &, como um símbolo de “Labor”, um
gigantesco "L" cultivado, num notavel contraste com a terra coberta
de ca-

pim que o
:

E

cerca e que mais faz realçar a grandeza do trabalho.
e ssão

que

nos

deixou

vin-Dorot

está

Bem dúvida de grande utilidade a visita: grande
\
hachsbará, 8  אמטafirmação,
Era
se
resolver
certos,
rem, de que
5
fomos à inauguração do
apesar da chuva constante,

profundamente

\

gravada. Foi

ajuda para os que estão pa-

para os que [8 88 10802ט₪6

"Kibutz alef", a Hachshará
que impediu a nossa visita

lhada, tivenos impressão bastante boa também dêsse Kibutz.
é mérito tão grande quanto o do nosso, embora também o senada pudemos conhecer, mas à tarde vimos 8 campos basculturas muito variadas, e demonstram trabalho bastante

foram os pontos em que essa Hachshará nos lembrava a nos-

só fala contra a excessiva separação que há entre as resque as visitas às Hacrsharot foram para a K.B.B.

grande uti
Ximamos ma

idade:
de

de

acreditamos mesmo que nesses três dias de tiulim nos apro
:

nos sa meta 1)
breve novas

Zé. Esperamos ter

essim nos tornermos

então rão seré mais

que em vários meses de reuniões de
Kvu-

of ortunidades

de visitas dêsse género, e

para exprimir a nossa opinião,
3
mé 1s autorizados

tão superficial.

que

qu
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ms

0

de seu desenvolvimento tem

es que sempre são intr
ções
oyo rica
oduz
umas &s srotif
v*Odu
idas pela
zicas
ica realis,
dadedevid
nas as
construçõe
espec

lativas.

Quando os ideias querem realizar-s
e na vida e outra

u 4

s pela conju
gaçao de novos fatores Gue se somar
ria, Novos elementos que deixaram am ao movimento durante sua trajetoparte de suas concepções no capital
+
deologico. comum.
y
O movimento sionista socialista
, que segundo Borochoy capta tudo
que existo de vital, elevados produtivo
na vida e no futuro das massas
labor

iosas Judias e, na verdade, no terreno da
ideol

É

E

E
k

4

ogia um processo 1pNinterrupto no qual cristalizam todos
anelos de redemcáo, os impulsos
eticos e sociais e as tendencias histo
ricas do povo judeu, É por isso,
ar de um mestre unico que tenha sentado
todas as bases e aba:

o

0
todos
os

aspecto
0 s da ideologia sionis

ta-socialistas mas
devemos falar da contribuicgso de muitos mestres e
especialmenteda contribui
Y

cao imenga do teoritizador anonimo do chalutz
ou melhor, da coletividade chaluiziana que se entregou a tarefa
de vraticar os ideiais
da
depura-los 'e retifica-los
Como introdução à psico!

ta de sacrificios individuais.
sionista sionista socialistatemos de

destacar o traço comum que torna
inconfundivel a propria essenci, de ia
ideologia do movimento e que e o
permanente.
De Hess
rkim, Como de Borojov a Godon os 188010808 ₪818 688%=-

cedos do sionismo-socialista, predomina uma caracteristica
fundementel
2 en
ores 60 movimento e o orienta por catiinhe
e 4680 8 e por sendas proibitivas para os pensamentos
cados. Tratagse de ump cusadia histor ice de rebelar-se contra o exiwtente e o reconhecido , de levantar-se um so, contra todos, de fazer
ouvir cousas ineditas no ambiente de libertar-se de todos os dogmas ideológicos estabelecidos.
₪5
,
.
+
.
2
.
Sao muitos os que creem que o sionismo socialis
ta é uma soma de sio

nismo mais socialismos outros, menos simples e vais acostumados a espe
culacdes abstratas consideran que e uma espedie de combinacao quimica”

entre ambos os elementos dos quais nasceu um produto novo e distinto,

mas no qual pode se notcar a proporção dos elementos constihuintes. NeB
te últimocaso se originam os interminaveis debates sobre o equilibrio
e a proporcionalidade entre o sionismo e o speialismo que formam nossa
ideologia à porcentabem a qual intervem na mesma. E nao pode deixar de
Ser paradoxal e um tanto incompreensivel neste caso, a resposta dos

mos sionistas 100% e socialistas
gsionistas-gocialistas, que dizem:
100%". Este erro na apreciação e muito comun o Cuvimo-10, tanto de bota

de velhos e provados socialistas

de sóbnistas abnegados e

como ternb

sinceros que no efen de simplificarem as coisas so conseguiram complica

Tas extraocineriemente.

Ate

gumas vezes os argumentos €
do comprenderemos exat
taçoés

sionistas

socia

e

ossas proprias (ilciras se repetem ale

/
olera
a
Ao
aclarar
geu
1 rãadeiro significa|
porque o traço comum de todas as menifesh

: € a rebeliao contre o dogma

e nao e uo soma de ambas as ideblogias, nem
O sionismo socialista

uma combinação mecanica entre

tes de nais neda, à
fici:
deologia sionist
nigta socialista oficial

O gionisamo-sâcialist

uma conbinaçõo mecani

da de uma «
tes de mais
4
בק
sta OLICIAL
deologia sionista

elas em tal ou qual proporção. Parte ans
onismo existente, da ica profunda do
uma revisao

6

itice de ideologia sios
continua pag 10)
ambas ₪8 1660108188, ם6מ
qui proporção. Parte ant
sionismo existente, da i-

A
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O sionismo socialista já em seus
s passos no século passa
do, declarava seu descontentemento com primeiro
a politida sionista oficial. Via
toda a ilusao

no Feacionarismo das doutrinas de Ajad Hcem, a estreite
 בcen colonisadora,, a necessidade de cuto realizaçzg
ão

fila

eita

do filist
;

sento

da realizocao sionista, a atitude comoda e 8818 8-

isteu judeu portador de sionismo,

sem os impulsos que deve ter
todo movimento renovador. E declarou gerra a esse
sionismoque não podia de
nenhuma maneire relizer os enelos de
redenção do povo judeu,
Dessa guerra

contra o sionismo oficial nasceu

Po, que nao e so uma concepção ideologica mas terbem o sionismo chaluttzia=
uma modalidade psiquica. Produziu
gse uma revisto de valores que revolucionou
totalmente os

conceitos existentes e que injetou nova seiva
ao sionismo:

no

centro colo=
cou ao portador da realização do ideal. O sionismo
deixou de
tado de fatores externos que dependem dos vai-e-vens politico ser o resuls, independen-tes
de uma vontade e tão

pouco

ficou reduzido ao refugio

cultural do ju
«daismo e de sue clite intclectuals para se converter
no cue é: o vontade”
organásada do povo Judeu, de seus elementos mais concient
es e ebnegados ,
de sua juventude, de todos aqueles que sabem sacrificer-se
por um ideal ,
orientada vera redimislo do galuth, cripr en Eretz Israel
um pais bascado
nos principios de justica, renovar sua vida no mundo
inteiro e tudo pela
8080 de cada um dos

individuos de

Israel que deve sentir-se como formando

parte de uma vengurrda , a vanguarde chalutziana,
E
Não nenos profunda foi a revolta contra o socialismo oficial, que

então ja havia logrado penetrar - referimo-nos a epoca da aparição
dosio»
nismo socialista, ha meio seculo, mais ou menos, - entre
os judeus, nmo so
inflamando homens que se lançarech a cruzada geral pelo socialismo,
mas tem

| bem na forma de uma organização socinlista judia.
ER
A ideologiz socialiste nasceu longe da vida judia, em meio distinto,
a luz de condiçoes diametrcimente diferentes. Querer aplica-la mecanica-

mente sobre a realidade judia significava padecer de une miopia intelectual

evidente, correndo-se o risco de um fracasso perigoso, No entento assin se

feze

Mutilou-se a realidade judaica para adapta-la aos dogmas ideologicasi

Resultou, ent2o, un servilismo dogmaticoz repetia-se automaticamente o que
diziam os teoricos, feltendo e audacia pere, snpreender por conta propria e

sen as ligações com normas canonizadas, e analise_da vida judia e das modelidades
que o, socialismo deve ter na mesma se neo deseja servir interesse

ses contrarios 2 sua propria essencia,

dificil explicar hoje quanta co-

Tagem moral era necessaria paro rebelar-se contra as doutrinas socialistas

predoyinantes naquela epoco, corria-se o risco de ficar isolado e cercado.
De
Ano
de rezcionarios para sempre.

Assim se introduziu no ideal social ista os conécitos sobre as mnciom

nalidades oprimidas,

e funcao da colonização sobre bases cooperativas e

coletivistas, o rol do trabalhador ne realização sionista, o papel deter=
ninante da vontade nas grandes transformações 8001018 , n necessidade de
reeducar o individuo e de renova-lo, caso so queira renovar a sociedadeee
nceitoso
ambas ab ideologias - O sionismo
e o socialismo - gola
crítica livre 6 002010807, 898 de qualquer dogmat i smo e de qualquer
generalização que as haviam deshunanisado, puderam coibinar-se para formar

a concepção que se conhece com o none de sionismo-socialiste e que orienta

Re so contre o dogma, contra 05 canones reconhecidos e estabe-

lecidos, a coragem pare marchar so e sesistir as flexos da direito e da
esquerda, tendo como unica arme e conviccao de verdade e nobroze dos Pro

prios idenis; todos csses tributos formem o traço comun do sionismo-socia=
liste que pare a juventude ten un significado especial.

( TRADUZIDO DE Ui ARTIGO Da ¿Valida JUDIA )
( ZISKIND |)
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EI" Ma cua AÑ ELA
1
:
.
Blalik,
O Prin
cipe
da poesia
Fidoia de Radi Voliney Goherni, moderna do povo de Israel, nasceu na
em 1875.
Bs a

na

Endetra, Conhecedor
Milho de 0 Comerc
go Talmud, Vemos
Nachann ser encaminhado
Chelder" par a Ser iniciado
para o
nas prim

de

eiras letras judaicas. 40s
86 1600600 46 0 016 2181
sete anos
11 8 obrigedo a abandonar sua casa
ir residir com
pera
seu avô en

=

Jitonim, Em casa de seu avô ele
lhando o mesmo caminh
comtinua trií
o, continua seguindo
pe Mesmos passos com os
ומ כ:  הפה רסem sua cas
qauis
casa paterna: com doze anos
je interpretava e lia o
Tanach.

Saindo 60 "0016629 6 enca
minhado para a "Yeshiva!';
a pelaתה
sua ronda
começa entmo a
E
s “Yeshivot" de Volojin.
,
Nesta ulti: ma sida
tato
de entra em concom
nO”
os prim
a
eiros da askala
E
la
e com
3

o

os primeiros livros do sion
principalmente as obras
ismo,
de à had Haam, tornandozse
então Chovevei Zion
e fervoroso admirador de
Hamm. 4 sua admiração por
este, grande lider
espiritual o leva a Odes
sa, residencia de achad
Daem, e; também centro
intelectual e espiritual
da 320008. Passa grandes priv
ações mag nad esmotece nenm fraquej
mn Odessa».
Com a m
E Jitomin, onde tente a sort
e no comerg
cio de madeira, as
:
E
880 ramo e Obrigado a ir a
Sosnoviot como Professor de Hebraico para
inhar o pão de dada dia,
Iniciazse ental na vi
E
Tari
erar
aria influenciado por Mend

ele Nodker,

achao Has
Hasrm e Sholem Aleichen
en, escr
Desde esse ronento devido a sua Er

מכ06 para ao jornal tieshalicent
,
Capacidade literaria, o nomedo

grende escritor comeca a subir
¿Onde funda uma editora que teve

Mitsteria judas 0 ₪

E Nesta epoca,

sitendo o governo
insita o antessem
sita a malfadada
Pogrom, e encontra

"00015 $9 Haeriga? D
contra «

$se
popular. Volta para Odessa
influencia ne vida pedagogica e

diversos motivos politicoseconôm
icos, nes cesum pretexto e, uma distraçao para
o populacho

Temos então a explosão de Kishinev 3 Biali
k, vi
mulo de tantos inocentes de um songuinará
o

dade de matenca o tema para sua obra prima
:
₪

Re

te Shvoi",

E

3110000 humana e,ao mesmo tempo, íustúga o
povo

x de cabeça baixa para a more,

sem sequeresboçer um pecaeno

revoltas
¿
À
8 0 Pogrom de Kishinev, avida
tornagse quaze que impossivel para
or
o Pogrom de Odessa e a Revoluçad de
Outubro ,
uxi
> TQ

Go

e outros amigos,

,»
à.

abandona a Russia

malha no jornaá da coletividade qu

Quando completamente convendido
sd ro

Guao

,

di-

Dica

168-

sus
obra e us canto heroico ao 'neroimmo
a 208 esforços dos rioneiros veang
uardis-

l.

Compões

“Birkas ¿m'" onde abençoa uma

de se submeter a uma interdas Musas Judaicas e da mo-

derna express
Em Bi

6 000%
duas fases a primeira, o Bialik sentimentali
s
a “'Bl- htzint, e outras obras desse tipc. A outra fase, com
nos
mesita
UE
a
epico,
hotoico, gritando e clamen
o, E
 סגpovo, contra & bestia
iidade 8 injustiça humana
(
]
s
a
izor que foi a obra de Bia
lik que representa tuno
0
sore
g
do
Geto
de
Vars
ovia, os nossos Comba
do E quo  הde exer
cito Nacional de Israel,
que lutaram 8 00מce en o
e

a

cudata

Em E pessou em seus

desenvolvimento de tudo aquilo que Brál
ik, tão

centos.
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Sob o capitalismo todo
idealista esta na contigencia de compro
meter em
maior ou menor
g8rau seu idea

ta subsistir.

lismo afim de obter meios que lhe perni-

. O Re do dolar cresce sem cessar sob
o capitalismo, Julgon-se

8 a al dinheiro que possuem. O exito se mede atra
 וmo

à 208 Jovens que o objetivo da vid.

>

e

fazer
5
0
מ
Possivel,
Tal e o degradonte materialismo que forma
as bases do capitalismo
e escravisa ao
povo impedindo o desenvolmimento
de suos mais nobres
a

qualidades.
0

/

O socialismo significa com efeito, 2
emancipacão material, mas sig-

nifica tembem a emancipação do escravidão As coisas meramente material.

do tratar de conseguir adeptos para o Socialismo, os Socialistas

epelam os tanto aos sentimentos materialistas como  פסהidealista
s do povo. Isto
pode parecer prradoxalmas,
6800850 0 desaparece se
considerar-mos nosso objetivo, os obstaculos que
88 0008 ₪ 808 realisacao e os meios para vence-los.
Nosso objetivo e introduzir una nova fase na civilição
dar lugar a

ai

uma classe de sociedade mais perfeita, a una ordem social em que homens

eemulheres disponham de amplas e livres oportunidades para
desenvolver
suas melhores
qualidades e,conceber e realisonaltos ideais,0 prover a

suas necessidade fisica sera fecil, suas

horas de trabslho serão limi-

tedas e receberao 9 valor integro de seu trabalhãs
Sob as condições atuais os trabalhadores devem cunprirmy muitas horas de trabelho e se veem despojados de uma grande parte do valor que

-צק002000. apel-mos a seus interesses materiais quendo lhes mostramos es-

- %68 fatos e quando

lhes mostramos a mencira de obter o que

lhes perten-

ce. Mas não nos limitamos 8 isto, nos dirigimos mesmo assim a seus sentimentos idealistas.
:
5 possivel interessar alguem pelo socialismo demonstrnido-lhe que

suas condiçoes matericis melhorariam imensamente, nas para transforma-lo
em entusiasta do socialismo e sustentador da cause e preciso ir muito
“alem. É necessario despertar seus
ideais, acender nele o fogo sagrado de,

Treternidade humana e de um nobre omor a seus semelhantes, So quando
tudo isso for conseguido se ache ele com disposicao de der a causa da «*”

socálismo tempo e energias.

Por quer
E
a
;
Porque entao ele chega a eompreender prensmente que a enancipeção

paterial e so u,a finalidade previa e que logo apos realisada se abrem
para e humanidade os verdadeiros horisontes de
formosura e de gloria
Tar o

Se se querem cemear flores temos

que remover O barro pora prepa-

solo e nao se e por isso um cego nsterialistas

esperança nao consideram
tivos.

0 pensamento e as.

o berro senao ns flóres, que constituem oo obje-

Condiçoés de produçad
ffirmemos que os homens pera viver devem produzir.
A O:
JUE
4
2
א
E
re

entre eles determinadas relações de producao.
Peplize

/

pera

produzir nascem
E

Mas , » propria produção se

em determinades e certes condicoês, nue seo diferentes nos diferentes

lugrres.

O estado das forças
E
Eco
1 , que, como se sabe

produtivas depende , primeirsmente do meio geogreZ
verie de um luger pare outro

2. B. Borochow
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zoológico é bastante diferente

de nossa Kvutzás alí os as
nimais estáo atráx de grad
e !
= *ssim o nosso OX,
fugitivo de um pasto / instalou-se
confort avelm
1 ente
na Kvutzá e vive
%

defendendo o Vagliengo
- sera interesse ou estomago ?
Alem do mais o brutu
e metido à musico e
» diztrse fazedor de Horas, etc..
O peor de sudo e que ele
se mete a conyare maestro o que bastante incomoda 4 digestao da Chevra 8t
- E 0 às sichot dele
₪
entao sao terriveis: Puxa un enorme cronometro
e
durante trinte minutos cont
adinbosS, Cacetea os ouvidos da gente com hige
toria judaica, Jeova, Israel,
hebraico, eve, detcr
- Outro figurinha é o Ze quinha,
> desculpe, maestro ! = o cavalheiro da
Kvutzão. Delicado,
igo
ge e bem educado como poucos, ב
cor
as chaverot. Como
Skir pasece-nos tão boy como o Isaa
, como poetal
- Ah, sim! Temos um tipo metido a poeta - o Isaac
K. ה
Este poetasiro do 60000068 de uma figa se
mete a juntar un - de
de besteiras em fila indiana e pensa ter escrito
lalgo! Collie 0, 8 %8rado! (“Deles sera o reino do Ceu! Ro
- O autor dessas 50), parece
a

refiro-me, (1.

esquecer-se a si mesmo, naturalmente
er Duchen, isto e, Nuchem. Apenas quepoetas e poetas grandes, no segundo
Nucheno...

o

ro retificar que existen
caso está o chaaver Duchén,

- Desculpem a interrupção, não tive culpa, o tal poetastro
zinho usou
de violências para me tomar 2 pena e eu nao pude resistir a sua imensa
força. Voltando pois ao coitndo, interessante é assinalarnos a sua ter?
rivel luta para ser considerado POR o brutinho nem siquer esta no

ireo -

. Talvez poeia de encomenda ele possa ser considerrdo. Va lá.

Protesto veementemente!

ais interessante é notar que enquanto
(Refirome a mir), outros procuram-na

uns vivem a poesia sensivelmonte,
nos livros.

(Refiro-me ao Nuchen).

- Noya interrupção:

êle não se Eos com a Ea realidade. h vi-

va fórca quer (quero chamem de poeta! Deve ser doença mental ou desvio
de qualquer coisa do cerebro: 0 - ora pilulas; O que éle é
sabemos. EY que nos gostamos de ler tambem sabemos, mas nos estamos tratando agora e de poesia! Viu seu chórao
— co er ma ns qa que tm 0 02 0 e a ea ii a DE

- Sinto ter que salientar que “Poetas nascitur" e, mão me refiro ao
'Núchen, tenho fe0 no leitor e creio
crei que sabera julgar a verdade. Quanto
:
à doença mental, c de se notex que na psico-patologia menkzk, o pri-

meiro a acusar é o doente...

Bolas três vezes. O tipo esta ficando furioso! Falando latim (frase

ada) e se metendo
ele conseguí
1886 fazer
enados

conar

Beacon,
411
Do FatoY,“co
de

a entendido em psiquiatria! Talvez como padre

algo ou então como internado num hospital de ali-

SE nor
Jia

=

08,

ce Napoleão ou então Camões, Shakespeare,

etc,

eta.

ete.

postas, eo da O, pobrezinho, nem
gente

asceu. É um especimer
Po, (Com pelos ate embaixo do neriz(simio d/Demwin)
o todo caso encerremos a questao reconhecendo um
fato insofismavel:

existem poetos e poetas...

Os grandes e imortais 6 08 pequenos ou de xx

encomenda; c eu conheço alguem que pertence a est à Segunda categoria...
ay

meme

E

MESSILATE INU

ante, apenas ca o dia em que tambén sea
7
am
- Não responderei doxav
JR.
(Tennolaito
da K.BsBe
ד

de
ja encarregado

B

de as

resis

bem

lo irritemos mais o talzinhos para termihar acietemos o fa-

uee elo, como muita gente boa faz poesia e, que outros, os poetas

ÃO
são poetas 2 não

simples da

(continua, pág. 14)
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- Repito. Esperarei prcientemente

Y se ete eprender!
a

ta to 6
ל

 ו וgorro" Peres, o carazigho, por exemplo o tal J. leño,

DRanão nos silencio 0 0-6 0 822800, o bem c o mel, soltando de
- como un urubu sota?
erro de exclamação: - O dinheiro | O dinhei :
¿los ¿ o a sai O Oh à Peste. à gente nunca esta livre
Ombes temmoor E
eia ou o estomago. (Se e que dão é a mesma cou-

( פפך,

E

-emopor habigo ferir os timpanos da gente com uma tal de 28
 גוס88006 semelhante. De vez em quando ele da de se fazer de bobo,

(como se fosse preciso);-pendo-a-tingua para fora ou o dedo na boca.

Ten nanias incendiarias, 9» durante as reuniões
bombas incendirias
que atira sobre o Ruvim. Êsse também é perigoso: faz
uma caixa de fosforos
em sua mao e pior que uma caneta na mão do Isaac.
.
O Ruvim, à cada passo começa: É ponque nos da Lishká.-Eu e a Ligh-

ka, - Eu, eu, - Lishka,.. Lishka... Com aquele arzinho de
pequeno bmrgues
ate parece. ..i melhor nao dizer nada mais,

|

(Ele e forte.

- Qutro tipo ou tipa e a Miriam ! Que sensibilidade, como diria
o Isaac,
tem uma vozinha esganigada, que Deus e ela me perdoem! ,.. Papagaio 1
2802078 contos. (Ela que acha). E-finaimente, o -cepeciem >
- E finalmente o especimem mais raro da K.B.B. Notem 8 profusão de cores
exuberantes da chavera Fany, Que magestosidade nos gestos elegantes «
Como são belas

lutzianismo,

as suas exibições das ultimas creaçoes da capital do cha

"Tel avivi...

,

--

- Quanto a Kvutza en si, está, em bom andamento, principalmente quando

estas linhas, creio que havera grande “animaçãot,..

a

.

A Ooa a to
O movimento
verizs questoês referentes ro Dror e perticulermente »o nosso sniff

8856 Peulo ,

tem

sido

ventilades'

tento

en

boletins

de

kvutze

como

no

|

iton-kir+

Discute-se, critice-se sem procurar resthente as verdadeiras ceusas e
e
2 meneire de evitele-las pare o futuro,ou es consequencias Ptueis e o nosso

recurso pere sene-les.
a
1
U vonto que nos perece meis importente 6 » situação des sichavot que

uma rapido expansão tornou meis ou menos encrmal;

no2r.

7

chaverim ovdim em kvutot

neprim em kvutzot bonim e es conseguentes felhes que isto representa

Y

1

2

individual e, portento , diretemente do Dror.
o desenvolvimento
Ae ceuses, e isto um estudo objetivo imedietemente nos mostre, são
im no movimento, como eto
pur» e simples de chaverim
decorrentes de pesitecro
isse, por meio de ima
permit
que
ric
vrevio semins
/
se fezir,
fezio, sem
sem um
Y
se
2 poco
vere
;

observecóo dos seminaristes, une 88160680 8 distribuicad neturel dos chaverim*
hermonicemente 6 cêm ume
des futures xvutzot, que essim se formeriem meis
trebelhos meis intenso
epertir dr quel poderiam desenvolver
base ideologice
sos e muito meis produtivos.
n20 se efetuou entes, mas egora, e maskirut +
Por fetores verios isto
outros sniffim, elies, ne medide do possivel?
08
que
das,
medi
s
]- 0 טסמeste
deveriem seguir.
4
.
1
ars
 ממ3
5

» restruturação 088 %פגט2 ]קבטה לסpele normalização
Meste-nos
 בaque deve merecer , por perte do vasd um profundo e detelhedo es¿O
será estebelcido definida
MN Estemos en vesperes do 32 kinmus , No quel,

רהל

.

1 somentee cheverim ovdim , com certo tempo de sichvé oved
>
ME nom” E Ea garinim; portento , é impertente lever-se em

Bo integrar 9% “eo

$ posiçaõ do individuo com respeito

à hashará e

—  לchaverim ovdim em kvutzot noer, cendidetos

eviter essin DO o de o fetor primordisl deve ser o nivel de , Canmo
“comente un orgão centrelizedor
€
4
e E LEO
um se
ce encontre
lp
am
0 1
:
2דתתגח
Levendo em contado bLesbaino Leito
Mie skirut, pode determinar,
2 eneré.

É

