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Sim, Após Um cufto periodo dé repou-
so, novamente Surge Bañishmar, mas
não cómo boletim da KvutzáPalmath,
mas: sim como Orgão dos Néarim cario
cas, E estê orgãocontinua cóm Y mes
monome para mostrirque a“futura _
direção do nosso "Dror estará nas =
mãos de jovens que desde já estão
Em Guarda,
E € tieste momefito em que o Estado
de Israel foi proclamado, Neste mó-
mento eñ due a Haganá mostra aomun
do o seu real poder, é que nós, jo-
vensda retaguarda, jovens sionis-
tasconsclentes e finalmente jovens
droristas, dévemos estar em guarda
e como tal;intensificar nosso ati-
716800 618778stonistá ao máximo de
nossas possibilidades, 7
“. passô foi dado com a criação de

“in Boletimcomúñ ás 3 kvutz0t, Um”
Vaad'Hânoar (direção de Noar), será
“m ontro grande passo, -
Nosso lema continuará Señdo "Sê jo

vem, jovem€ livre", porque jovem”
ne verdadeiraatepção desta palavra,
deve Ser todo drorista,
se livre, pois a liberdadecomo a

concebemos é indispensável à nossa
vida, ,
E nesta sva nova 1880, 280180087 -
volta renovado, Sim, de hora emái_
ante Mante*emos os núsdos Chaverim”
ao par da realidade israelita, quer
da“Iinha defrente com'ôs nosso cha-
verim do varin Sul-Americano em Gvat
quer de vida cotidiana em Eretz,

Uma nova fase,

DAMISHMAR

Assim é que hojé inicizremos a *
ção "De. Eretz" que esperamos, cor-
responde ad fim almejado; *
Tambem apresentamos outras novas
seções: ו

"216 ץטהשפמסתש = 86086 que procura
rá, atravez de viia +סדמה 5%
deSpertar o interessedos chaverim
para acontetimentos mndanos.”
O "Velhó Abranão aconselha - vma -
Seção que procurará edil conselhos
uteis, levar os Uhaverim a úmá di -
ctssão amplã e profiinda de inúíméros
problemas que se apresentam à ju-
ventude, Sa E e
Tóremôs tambem o o préximo nú-

méro, uma seção de conientários so-
bre fatos mundiais e relacionados
com o nosso povo, do
Estas & outras Seções asurgir, -
constituem algo que poderémos 68 -
breve comparar como um verdadeiro
preselite dadós aos nossos chaverín,
Esperamos que de todas ás maneiras

208817618, 760008208 8001076 )
bóragáo dé tódos os Thaverim, para
que num futuro bem próximo este bó-
letim seja de fáto ô orgão da Schi-
chvá Noar do 8nif Rio,

La”

Alé Veagshen,

Machleket Itomt-da E

Schtchyá Noar,
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Os jovens ¿vdeus nad devem faltar coma cotitribuigáo para a reden-"
do solo de Eretz

de

Israel, Contríbua pois pira o -
Keren Kajemet. Leisrael
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Direitos históricos,

Simão Barae
Kyutzá

Rio

mais qe queiram os inimigos
rael, ústo é, Nossos inimigos,
os direitos qnetemos sobre a

Stina, Não encontramargumento
¡Vel para estanegativa,

ntre as causas Ilivocadás, aliás
dãs' falsãs e absurdas, úma que po
ilvdir um leigo no-assunto é-a

restão doS Direitos históricos, 1-
egam os árabes e sens aliados, que
ntês 608 jndevs eles, os ávabes, já
nabitavim a PaleStinã, procirando
assim provar a sua amtoctonia; más”

> invócamos a Biblia para destrulr
hipótese, Fespóndem-nos que a

não possue fundamento hi3tó-
Isto não é verdadeiro, pois

rávias passagens da Biblia tem
o prôvadas por trechos de escri-
antigas traduzidas por historia

es, Nósso povo já acumula tTiha
ande qrantia de anos de Sofrim-n .,

o Epenvria, Grande éa quantidade
dé irmãos que se perderam em perse-
grições e mataliças, Porem, seiipre -
mos tramos amos por nossa terra e
vontade dé voltar,
Na antiguidade, temos exemplos mar

cantes deste grande desejo, destas”
cando-se a rescontrução do Templo
por várias Yeses e outros pequenos
episódios que muito dignificam
povo, Até Hoje não sabemos quantos
desaparéceram na lsantá” Inquisição
e em perseguições na Enropa, O que
chamamos hôje Sionismo, não se inia
iov comtBrtZl, pois que este senti-

meTibo exiStin sempYe entre nós, em.
E ánonimo, Sempre o nosso- povo
sentih a necesBidade de se toriiar
normal e náío errante, de possuir vi-
da organizada como Os outros póvos:
porem, sentindo-se intapáz de réali-
zar este propósitô, crión uma figúra
religiosa, o Messias, que viria Yj-
] 27 6 20886 póvo do(alt, Hertzl
apenas incentivou e iniciou umã nova
faze para este sentimento, agôóra com
o nome de Sionismo, Mostrou que esta
aspiração há tanto tempo alimeiitada
por nós, a vinda do Messias, era uma
inverdade, pois que !'se nós fiesmo;
não fizermos, quem o fará por nós!
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veAlé Veagshem,

A18 Veagshem para vocé, D-or cario
ca, E: 5
-7066 008 ño curto espaço de sua
profícuaexistenciã, temfeito tra-
bãlhos dignos de qialqner movimento
que se cónsidere organizado, .
- Você quê ainda ontem mal ensalava
oS primeirôs passós e que hóje Pisa
firme o “terreno que escolheu para o
seu caminho,” 2
- 7606 quê ainda ontem possnia
pequéno grupo de estudos e vm peqne
no numero de membros "e hoje possi
tatitas kvutzot orgaMizadas nos di-
versos bairros, vibrando domo vma
massa a toda realização sva, ir
- 7006 que nos trabalhos pelos fmn-
dos nacionãis como o KKL, por 2 ve-
ses conSccutivas-ontem como hoje-
conseguiu fia festa de Bikurim'tolo-
car-se:a frente das majores arreca-
dações,
- Você que no Eno passado juntamehte
cóm S,Baúlo, organizon um Sem: lOs
que no Fim de 47 orgariizon mma llo=
Shavá que pelós seus resultados, vemos ter sido "ul sucessor e qme logo
apósrealizom um Seminário digno de
maiores elogios,
E é ágora, quando dem mais um pa?

So para a concretização de'no
deal com e» realização de outro Semi-
Nario, € que lhe dedicamos nosso XléVeagshem, o nosso Alé Veágshem pará:
você, Sniff Rio da Organizagáo Dror,

םפס

O
eaaelea cota

E de Hertzl para cá as coisas
alficaram mito. pois pr
sa capacidade de realiza ão,
dade esta que estava abafada
condições de se estabilizar,
ro que ladra não mordeu ada
ado pá - « ErPopular, Não temanosOS nossos inimigos ois que : sacausa é justa Soria ד ₪DesremoS sômente confiar e
mes, pois isto a nos
208 ensina, Devemos
ximo Spoio ao govérn
de Isvael, pois que não lutam somente por eles, Intrágas e montins n=907208 86 nos.dtvidin
rão, A lúta é árdua,
de vencer,

se mo
ovamos a nôs

canההד

m'ñós mes
sa experiencia

dar a nosgo mma—
0 6 8608 irmãos

ão e prejudic a
mas haver EUn
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ERETZ

Teatro 4

vôcê Chaver, ftituro”“chalutz é a=
rectador do Téatro, quéremos dizéer

ião-se assuste; à vida דס
em Eretz tem o seu quinhão” de

trabalho, mas tambem'o seu quinhão
de diversões,CadakKibutz (se gua
economia O permitir) um teatro ou
auditório Unde são Tevadas à cena
peças teatrais, operas, concetos
Nas“alem disto, existemem Erei
versas grandes companhias teatra-
tomo o Habima, Hoel, Li-la-lo,e

bros. O Habima”"pode, Como os pu-
os citaEidos,ser” comparado a qmal-

quer ontro enropén ou ámer+tano, En
na obrãs“eclássitaS traduzidas pa=
-Qaggbraico” e otras tambem tonsi

clássicós, Já fez diversas.
tourneés pelo mundo & recentemente

aos Ve S.A, com grandé sucesso,
“Posse alas de espetáculos nas
rincipa17 cidades israelitas, Além
isto, periódicamentefaz uma tour-

ל principais cidades e colo
a desde e Negev até a Galiléia,

is salas de espetácnlo du Habime
podemsêr coiipa“adas favoravelmente
com gmaisquer omtras, Sãoconstrui-
das no Estilo característico moder-
node EYetz e nãodeixanadaa desc
jar quer êm conforto, quer em detá=
lhes téénicos, É filiado a Hóstadro+*

ד Geral dos Trãbalhadorês
bretz, que”“Bela peló trabálhador

assistencia médi
seu- di—
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desde Os salários,
002860181 até seu conforto e
vertimento.,
Existe tambemo Hoel, com orienta-
So da 15%ב8יימ5ב 0 75-12-10, 42
“o mais leve tipo revista, eo
até dedicado à a tipo sátira,
Assim” chaver y AJoceque |em EretZ
E está elitlipradacôm o tra

ando 80 ESDean una vi=

2

E E A 6:

6 8

Na fôrmação de um povo

moqálidades de esportes que se nos
apresêntam, constituem uma base sóli
da para a colisolidação fisica deste
povo, 0 esporte assim como ap artes
acupa Importante página no 1*iro que
dita a formação do. povo de Israel,

ás diversas

Clubs esportivos, colégios, etc,,
praticam o foot-ball, “básket-ball,
volley-ball, polo e outros, No ce-
nário futebolistico se destaca O
Hapoel e o Macabi, que em todas
cidades e-kibntzim, possvem' reprel
senta1568 , 0 Hapúel”veñi de uma tovr
neé esport*va por diversas cidádes
norte-americañas que constitui
verdadeiro Sucesso no cenár” 8

6 filja-portivo mundial, O Hapoel
do à HisFadrut,
As Macabiadas
se siovan

erám olimpiadas que
anualmente e que se

destinavam ad desenvolvimento dó
esporte em Erétz, O Macabi pras
com mais afsnj dade o chamado "68-
porte base!!, que 67086
De fato, nossos irmãos em Israel
concordam plenamentê como gélebre:
dítado:-"Mens-sana- in. corpore- sano!

Ocorre o asasTAC as DACs ca.

O-Mapai,

O Mápai, Pártido dos Trabalhadores
de Eretz Israel, qre noGalnt —
o nome de. Poa1é4 STon-Hitathdn+t
ó partido majoritário em EYetz, 4
ultima oção para oCôngresso Sio
nista assim o demoñistrou,
Este a partido fo fundado
em 1929 em Eretz, pela fusáo dos-
artidos Obreiro, Hãpoel Hatzair
0 jovem” trabater) e Achdvt A-

vodé,(Unigo do Trabalho), Até en-
tão, as diferenças, ideológicas 60-
tre Os partidos acima titaidos,
teórica, pois que nã prática ambos
seguiamo mésmo caminho,
O Mapai“ocupa posição “de” de LES

nos diversos sectores“sionistas Às-:
sim é que naHista0% 6 8 maioria
Com a nová imigraçã9, espera-se E

que o Mapãi tenha maioria“no Ki-
bwtz Hamenchad, Hoje eh dia este
partido, atravez de seus liderés”
tem um¡Depet importante nu “polit
sionis Qualquer erro seu é moti-
vode Ca pelos dema O-
portunistas, Mas“ felizmente 3 povo
de Israel sabe quem é "סמיחי

050% , Kaplan, Goldie 1166
6 וולס QUeTo pesops traçado.
por estepartido se a trilha se-
guida por milhões, é o“nosso dese-
JO.

era

.
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PioneiPos do Sionismo $

Juas i anos transcorreram desde

à morte de Nachman Syrkin, o primei
ro que proclamow o ideãl Sionista

socfalista e empreendeu suas Intas,
Durante mottos anos esteve só na -
frente de Tuta, antes:da existencia

qualqner movie incânsáve?
1sador e pre de visão pro-

aeel Qua—
atraz, contebem comouma

e como uma necessida-
ção coletivista, Incom
sua geração, não-se =
por suas burlas, Du-
espalhou suas ideias

* escrito, em diver=
הב e E

nho até indepeliden
mo judeu e atacou
ddLa a auto-

a desorieiita-
]na movimento obreiro
E do trabalhador ju-

e semente dos ca
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ta não é uma com
o

Socialista
Mecanica de dois

“entre dois principios incom *
is. Quem olha o Sionismo So-
ua sôp este ponto de vista, -—
compreende Sua essenciá inte-
11 e ideológica e svã síntese

imã, O Sionismo Socialistá apare-
cem quando o Socialismo judeu já &.
existia Naquele tempoestaywam ati-
vôs “não somente Socialista de orisem

a - missionários e predicados
ações estranhas - sinão tambem
5 de 20880 6800 povo exis-

rganização obreira”“judia, o
“a duna leváva até o trabalha-

dor.fudeu"as teorias socialistas que
avia adquirido dos mestres socialis

gerais: 0870018 entretanto da co
Intelettnal de Investigas como

nóv» força univergas chamada
"revolnção social" operava
limites dã nação judia, E laca: pouco
tinhã o Buiid 8 suficiente são para

compreender 08ER dó
judeu obreiro, intrinsicaménte- vincu

lado ao destino da nação judia,

n

aANSde
ragem
esta

dentro dos

(AR

Q ocialista

Berl Katzenelson

O sionismo socialista snrgin como -
crítica tanto do sionismo tomo

do socialismo ¿udeú daqiieles dias,
O móvimento naScen 80 reconhece”

a aguda contradição entre a real*da
de judia e as ideologias dos yi-
mentos reinantés: o SToíismo geral,
isto é, o sionismo birguês 6 0 80"
cialismo geral em seu aspecto jndem:
o Bund,
O sionismô gerãl se mantinha:
travez“de uma fraseologia necton
lista incapaz de uma colonização
em grande escala, Sem sequer orsar

em7 ñiela, SyrKkin compréendeu
o sionismo burguês"era Culpado
var tim abismo entre a idéia”
ta referente ao exodo da dia
as necessidadesvitais das”

sas “judias, .Por ontvo lado, Syr=
kiñ acusot o Bvñd de rgpetir a0s da
deus obreiros frazesmarxistas. הל

ma
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tratar de Estabelecer uma base pe
a cultiva independente e a libérda-

nal: semcompreender que
sem“pédimira sua nação do exito

o judeu obreiro não pode verdadeira-
mente ser redimido,

O sionismo socialista úasceu com
um dosmovimentos sevólncibnários. da
sua geração, Lafiçom suas criticas”
não Sômente sôbre o mindo capitalis-
va burguês, não Só contra o dominio
do Tzar e da política na velha Risi
sia e côntra os notáveis das comuni=
dades judias, como támbem contr. y.”
dades geralmente aceitas no me....0
cialista,
Se atrevea pensar independentemen

te, A maióriã dos intelectuais soci=
alistás judeus Se contentáram com -
Erfritc Genebra”'e não omsaram as
cutir essas doutrinas, O“sisnisr
+ הר no entanto; revi. eri.
ticamente” 246 oS conceitos mais
gaQuando tm homem na ciência
eScob”8 um pequeno detálhe que con

tradiz”uma hipotese aceita,”“se sen=
te impul fado > reexaninar ani
poteseA 7"8
ta”tambem foi a reconsidez
rar todas a y

so

“asa

são

o

Eq na pas, 



 

 

A realização de um ideal,

Jacob pBuchbinder ita ai oviteh
kvutzá Lehavá V - Shavé

Niteroi. 1
י
ו

da noite, local? 5
minha por uma rus € sivel par: atençao
nhada é lenta, pa livro de estudos, Vas, infelizmente

emo-lo: é ו - não 0 6028180. 2 ת0158 66 8
uns 23 enos de ida- minha Jangla vejo es estrelas

para em - lhar no céu: tudo enfim, convice
ntrg no fantasia. ,
8 entre Meu Livro é esctuccico scbre e

a ncontra-se as sou transportada para um mund
enhor sentado em טחה 8nas finitamente bonitos o mundo ds

0 ל na cosinhe vê-se du tasia e ilusão,
35088, uma senhor (sua espo- Neste uunna fuga do ₪

moça (sus filha), o rapaz tenho-ne entre es ma
0 dizi E 1 ía

Sh=1om] Principio e imaginei
enhor cue estava lendo o jornal mundo Caqueles astros

esa2-0 e responda: rilho veriamlutas,
halom, meu filho! E ismos, como os que
010 estavam na cosinha vem para entre os AStrOS, lu

םוב005םסממסעב de côr soriam tr Ave
,neד meu filho, vieste tardo ho do das estrelas não

3sbávamos a sua espura para jer como q o nosso +? CO

úous pensamentos
im Jaime, deverias chogar che-: ra & queri 2

meis cedo (diz sus irmã rio, inte:
ra, mas não doviam ter-mo espera Pensar nosta

é 5 porom, x

B
e
r
C
u
t

p
t
s
H
o
p

f 4 יח ar sui dis 2-me posto. Por

cutindo, v>mos jantar e pronto. mente porcue me 1
- Sim, vemos janter cue cu estou com (28 Nos period
uma fome louca. 5 STO, nao posso 062890cus
Vemos meu filho, um instents cuc  Brstz osto se batendo ir:

cu já ponho a masa, bra irmãos, A história juca
- Vou ajude-ls, mamãe, Coveria scr manchade

2068, minha filha, como este. Em minha
- Sentemo-nos J: imo, pre se formara a- Pronto pronbo, aqui está o jentar. pas Tola, sorrisos nes lébio

- ( COS.

ש 0 Sanhor primeiro, papei  Esgueço-me por instantes ae
Deixo que 6u sirvo. vo fato e procuro q ida

- Papai, mamõe, Rosa, o tonho uma
muito importante pare fglar-

hess btrata-=se de mim, de voges, de
mou futuro... A le Y 3a

Mes Gus cousa é esta táo importen CO Cuo algun
sim qus nos cusr Leler? zen e (que cu
seguinto: 0u,.. isto $... nós, Parte na vico

que? Nós o que? Fale, não Enfim, Volto
ac ajudem a ros

4

3, 1218281 160! 08081, ₪8-
semana cue vem eu vou

A Terra de Israel par
(continua na pe Israel,
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Diãlogô entre dois judeus?
um sionista e outro assimila-

ré do. ,

Rubéns Pochaczevsky

Kvutzá Ahavá
Rio,

Jude” assimitado- Vocês, sionista,”
só fazem atrair o ódio contra os ju
devs, Vocês só pefsâm em Eretz I5-
raél, Haganá, em união do povo ju.
dév, eté.., Sn
Jndeu sionistasVoces, assimilados,
seráo as primeirasvitimas do anti-
semitismo que se vier, chegará imi-
to Mais depressa se nos mantivermos
Indtferentes, se não premânteêmos”
unidos no combate qualquer reacio
narismo queSempreé anti-judaico,
Caso contrario, mais facilmente e-
les nos liquidarão,
ASsimilado= No Brasil-não há nem
nincã haverá anti-semitismo, 7
Sionista- 0“Anti-semitismo no Bras
sil é de“poren-monta (mas existe),
Opovyo-brasileiro, na Verdade, é.
tradicionilmente democrático e tole
rante, Porêm, você presisaler um
ronco de Históriã Judaica; Passamós
sempre pelôS8 seguintes 6710608 סוג
fasesde diração variavel: imigra-
ão, rélativa tolerancia, feroz an-

&$-Bemi tismo e fuga parã quálquer -
ontra parte, Isto há dods mil anôs,
Nós, siohistas, queremos eliminar
estas 3 últimas fáses, oupelo m
nos, assegurar a ultima-Eretz Isra-
ex: ea
Assimilado- Mas“na Holanda, pore-
xemplo, até agora náo houve anti-=se
mitísmo,
Sionista-'Mas na Holiânda quáse não
há mais judevB, Os“gue”persistem,re:
tempoucãs características judaicas
O qe horve na verdade, foi a dis-
solução dopovojudaico na Holanda,
Mas“comodiz Borochov; assimilação
sería o remédio mais rúdical, assim
tomo o“suicídio"e morte São àsme
jos Mais radícais contra qualquer
enfermidade; Nócaso, deixa Siímples-
mentede existir o povo judaico, .

Assímilado- Mas, pelo menos, não hi
anti-semitismo,
Siontsta- Engana-se nova:

a

a₪

aa

mente, ném
sêmpre é assim, As veses, O sacrifí-
ciô não compensa, Vejamos um exemplo
mãis Yecente: nã Alemanha antes de
Hitler, Lá os judeus consideraygn-se
como alemães legítimos, A assim la-

ה

e VOO) «000Jndens

MAR

O."velho! Abrahão aconselha,

Mei jovêm amigo e compatiheirô,não
quero ser pedante, mas Simutil
ao mesmo tempo”quéro dar libe “¡ade
asentimentos intimosque guardo
diante da frieza de grande partede
nossa juventude, Jovem companheiro,
a juveltde é gloriosa“mas não é u-
ma carreira, nãoêxtraia dela svã
essencia característica: o entusias
ño são, o trabalho, a Imta por mu
ideal e a Té,
Jovem drofista, você que tem um ca

minho a”percorrer, tm Ídeal“a con-
cretizar, não Se deixe levarpela a
patia e indiferença caracteristicas
do dia de hoje, Lute, mas pense,
Desenvolva-se, Expanda-se,Use de
todas as-faculdades que lhe foi dã-

do possuir, não“as deixe adormece”,
Você que terá brevemente, defaro
usô total 'de-todaS elas, Enfim, des
perta e viva, À vida que você levou
asé ôntem não é digna de ser thaña-
dá vida, não côntinhaalgopor que
lutar, tia ambição moral, uma metã
a atingir, porém, hoje Yocê Gesper-
tou, Você fãz parte de uma grânde
cadeia, feitã com duas espécies de

elos: o elo-sionismo 6 0 610-88018-
listo, elos estes que ligados umzo
outro e cada um a você, fará o mn=”
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..יי116 76888068
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Assimilado- Mas o Názismó foi der-rotado, E hoje Benhumpaiz”tem >ragem de semanifestaf“antisemi tConflo-no progresso moralda Hume”nidade, É E |
81021898-0 Yacismo est
em vários lugares, Mas hão são  yÑémente os"ficistas os adúladôres do”anti-semitismo, Este é jnevitável

(contima- na pag, 10)
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Continva no próximo

  



 

TA DEQ

Ano-1948

 

réUunides em quê
de 1 portante para

28, Chegamos a éon-
terfamós que que

“Leitores e
sine4468

D
o
s

H
A
S

+
S
i

(D a

3

pi
para pn

o 8

O
P
p

H
S

o
S

3
6
0
₪

0
D
O
c
h
e

coordena
Sni =

כ =

0016 6601--
com snas
exemplar

judiaremeteu ao exte-
nte carta, tomandoem
a Censúrai Encontramo-

A“nenhim judeu se tores 1
lo, Hitler ños cond a
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