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A voce, qué a golpes de enxada revolve a crosta
regada 8 Sor por seus antepassados, escrevendo pelo trabalho,
novas paginas da,historia de um povo »

À voce, cuja d wa e caracter são aços temperados
pela continua luta no snif, na rua, em casa, na oficina, e na
escolas

A você, cujo contagto com q proletariado, as crises
familiares, a busca de chaverim no afa do proselitizmo, forja-
ram umsenso de reesponsabiJidade ao coletivo, uma maturidade e
experiencia de vida, que pão e comam na idades

A voce, que cre e peida uma nova vida: sem guerras,

sem desajustados sociais, sem miserias e explorações; relegando
O 2888860 6 א no futuros

.

Também aquele que hesitando os primeiros passos, sobe
as escadas do snif, e teve a suficiente força de vontade de arran
car-se a assimilação 6 ao comodismo, erecendo-nos seus braços

eu cerebro em nossa construção vanguardeiras
TS

A que¿leg que se preparam pera as futuras responsabi-
S Çoes ב que sao a nossa esperança de perpe

"Os
AA :

Am, a voce Revo e a voces chaverim do môvi-
mento 6 ofereci do este nosso iton de

eno traga uma maior,conci d
esegar a nos um maior e mel

Rosh-Hashana, e que o novo
o ishuv adormecido, € SO
hor trabalhos

BIERETZ IZRAEL

 



ROSH HASHANXNAANTIGUIDADE

Rosh Hashaná quer dizer inicio do ano. Durante todos os tompos, Rosh

Hashaná depois de Yom Kipur, colocou-se como a mais importante date dos ju

deus durante todo o ano. 2610 10000 ostáxio de vários milharos do anos,
todos os feriados nacionais do povo Judou, acoupanharam-no passo2 passo
sofrendo como 6 natural, as mais extranhas o couploxas modificaçõos quo sô
as circunstâncias 6 que podoriam explicar,

A maioria das festas judaicas nascou 8 0000200605 0 dotorminados
fatos intoiramonte ligados com o trabalho agricola. ¿Assim 2018, בת 8

סמ quo_2parociam os primoiros frutos, ou quando so vorificava a somoadura,

ou ontão quando so colhia, grandos orem as manifosttaçõos do jubilo o lou-

vor ao Dous do Israol, ertifico do todos os acontocimontos./)
צל

Paroco quo 3 ostação a principio, csçolhida(o início do gno sompro con
cordava com o inicio dc uma das osta 3 para 0 תספג8201188828עענעמש

vora, ou soja mos do Nissan; a rospoito dissc, do como o do quo mangira

ora comomorado Rosh Hashana na antiguidado, neón ou guaso nada sabonmose

Mas a vordado 0, quo nos tompos om que os judous sc consorvearam om sua
torra, todos os fecriados ligados e | agricultur", oram plonos do contoue
do o pouco torpo rostava para ÀS grandos simbólicas oraçõos. Isto tale

bón acontocia com Rosh-Hashang. 5 ; e
Passenme=so os tompos o atinginos ontao a U do Galuth Bavel(ogilio

da Babilonia). Ao voltaros para É 18, רתצנו ados 01ס 0
caldou, as fostas do תס 8-1 oram tronsroriãas do Nissan para

Tishroi, isto O, da primavera para o outono.

£

Na nossaו mai o ) dí ativo daquela ópoca, pouca. coisa

u quase nada À Lv] ( dras, assim so manifosta olo
rospoito do hana 0 , oiro dia do sotimno mós, ao so lida

Tora jdinato do. povo, 3 cibido de prorrompor om soluços, pois
dia 6 sagrado A Duus". invoz do so ontristocoron, mandou-os fosto=
aron alogromonto o corionorarem a datos com lautos jantaros o distribuição

ão prosontos aos pobros. IN onsta entrotanto, que estas modificaçõos

impostas por Esdras tonhen ving r muito tompo; pois logo הרוק pas

sou Rosh-Hashaná a 1 ה 61 6 róna gravidados E

i Yochanan Bon Nuti e

do dia do Juízo. As

s do dia) são Corpo se
160 cor: boneÇÃO.
1 introduzido” polo gran
ne Babilonia. a

Na vorsãoג das orações conhc

Rabi Ribas nac lova todavia Rosh E , xr

orações MALehioi o Shofiot" (as pr ipais prog
tas do vorsiculos das sagradas RA figo

O cersctor go dia do Juizo ves talvoz do sóculo
do mostro telmudico Rav quo a por equola opo

A
alvo

tor-
00

1
e
יש

II
¡en

O fato é «quo os judous, com o início do G sluth, doixeram naturalione

to do tor contacto ostroito cor a agricultura € > erinção, substituindo

ontão todas às comomoraçõos e rituais por orsçoos quo paulatinsmonto fos
ram surgindo. O significado do Eqe ontáo cade voz mais so modificane
do, ato tomar outro aspocto. Lon o meislondas o :iilharos do vorsõos

foray atribuídos a Rosh-iashanã. 0 כ pormitiria a compilacio do

grossos volumos o podoria so convortor om un t2vol toma do ostudo; toda
via, quanto às foruns antigos do concioração G molhor paramos por aqui,-

Rosta-=n0s oxarinar corno 1ה comomoadas 2s grendos datas do povo
judou na atuclidedo. ד ( osgésso c matorial a róspoito, o
muito pouco sabórios da maneira cor (Cor 198 סמ

Soria no entanto 13 1 1580208 מח 0
ontro a cultura o tradic nos de Galuth oc os poucos nas 20₪
undos snos dosdo a eria st

166 \
 9חם



 

ROS! - HASHANÁ NO MEU PARECER,
 

Rosh-Hashaná para o Povo Judou em goral, 6 0 8

om que 6le nas sinagogas e om toda parte,'ora para quo 0

ano ontranto soja melhor do que o anterior, o novas coisas

sejam criadas para o bem geral.

No Movimonto, Rosh-llashanáó comomorado com una

mor sibd alogro,,ondo deserovomos aos nossos chanichim, ca-
pivulos da História Judaica, ligados 4 data, o cantaros

cangoos alusivas a mosmas E

Apenas naão iniciamos programas,educativos, pois
os mosmos $20 olaborados o iniciados após cada Moatza ou

cada Kinus.

1 "

Nossos sonhos são tornados roalidado !
Parte mais um garin para Erctz, 0 62 que irá engrandocer

nosso País, abrindó caminho para muitos outros que 0 sogui

rão, tonho cortozas

Mas, há sempre un mas" - nom todos pensam como

nós; ha os quo duranto ancs e anos, ropeton nas ,Sinagogas:

" Loshana Aba B*Iorushalaim ", o osta fraso só 3 lombrada

rápidamento, para logo mais sor complotamonto osquecidas

Mas nós; magshimim do hojo, quando dizomosi " 10=

shana Aba B? Israel " , sabomos e cromos no quo ostamos di-

zondo, 0 8 fatosconfirmaráo».

Como Rosh-Hlashaná significa Ano-Novo, Oo novas coie

sas devom sor criadas, proponho quo: crio=so um novo anbion=-

to do amizado o fratorridido, que soja o elo no trabalho do

grandos roalizag00Se

"LESHANÁ  TOVÁ "

 



UM CARTÃO DE LESHANÁ TOVÁ

Shimoon ostava sontado. Rocurvado na cadoira, pOnSsava.

pocto, mostrava o quo sontia intoriormonto. Magro, palido, sujo, não fazi
contrasto com o porão mal choiroso c escuro ondo so encontrava,

Aquolo dia, não ore um dia comum, bra Rosh Hashana, O princie
ro dia do um novo ano. No primoiro din do um novo ano, tom-so sompro novas
osporanças; mas Shimoon, coitrdo, não tinha mais esporanças. Doixeva da sor
humano, para tornar-so u'a maquina inativa c silenciosa;

Porque ostava n1i? O quo fizora? Porquo.cee?

O vonto frio quo aguitava fora, o rangir des volhas madoiras
ormm a única rosposta,

Ponsave, om um Rosh Hashaná passado há anos. Sontados or uma
A mão, sous dois irmáos o o zoido. A babo jn tinha

quatro anos. Todos, סמ rospoitosa atitudo jantrvam. ,
Findo o jantar, depois des brschot, lovantou-so o snius Pag=

do sou amigo, Baruch o Tormm 9s dois ¡juntos para o _Gordonia,
Tivormm ontáo uma rounião atô altos horas da manha, ondo um

grupo daquolos jovons rosolvou ir pera Gdinya ondo tomaria um navio que os
lovaria para a Palostina.

Shimoon chogou om casa, arrumou suas coisas o partiu, som si
quor dospodir-so dos pris o do zcido quo tanto o cstimava.

Chogados om Varsóvia, comoçaram a procurár omprôgo, para quoב,
enquanto nao pudossom viajar tivossom com o quo vivor. Não procisamos mais
nos dolongar, pois o quo acontocou, foi diforonto do quo so osporava. Shi
moon o'Baruch oncontrarzo un trabalho lucrativo o brovo so esquocoram do
Isracl.'Scus chavorim partirem o olos cada voz mais ricos, abandonaram so

e Eג12

Sua vida, soria um mar do rosas, ponsaram olcs. s um indi-
víduo chamado Adolfo Hitlor, ponsava o contrario. Não procisamos histori-
ar. Os progrons, invasão da Polônia, os ghottos, porsoguiçõos anti-somi-
tes lovaram os judous a formar tropas do voluntarios, %s partisans, quo
lutaram contra o invasor. Shimoon ora um dos partisans.

Estava agora so osconcondo. Havia assassinado un oficial o ₪
ra por isto procurndo. Naquolo porso'sujo, rocurvado na cadoira, Shimcon
ponseva. Ponsavn, ponsava, ponsavas.. '

Do ropon uvo-so pessos. Nêo há ongeno possívol: o rengir
o das botas alonês. n' sou cápoto o tonta so oscondor dobaixo dolo, Mas7 5 e : ו a a QUA do 1 oshã algo dentro do crpotce É, Ce. un gartáo do Shang Tovs., um cartao daquo
los quo vendia, quando ostnvano Cordonia, ¿himcon so Comovs, 0 comoga a E
chorar, Não porquo vai morrore Elo ja-estr morto ha muito tomps. 210 60
sebir, mas morrou no dia om quo não סל no navio. Shiroon pega um lá
pis o rosolyo dodicar osto cartao a alguom. hlguom? Sous irmaos, sou tio,
sua volha mao quo ainda vivia?

Shimoon ponsa rápido, os alomños dosconm no porão. Escrovo ón
tao uma frnso miloner: Loshen? habá boirushalaim. Foi o seu último voto.

Bolão 



O DESERIO HUMANO

Caminhas ao lado da solidão, tou coração soluça

Não mais ouves risos, canções, dantas,

Dostrava a lingua adormecida,

E procunras entoar melodias naquele deserto humano.

Porém como a nenhum Deus, patria, família e ser to prendes.

Até as notes nesta estrada para o desconhecido,

Solitárias o tristos, ressoam mansamento.

E o refloxo repousando no horizonte,

Doixa-o só, só com o infinito.

Gargelhas o nom um sorriso humildo te respondo.

Envergonhado, rolanceias o olhar o fitas a terra rubra,

Aqui roflote o sol da amargura, O brilho de sangue,

E mil faces contorcidas, num Coupasso de agonia,

Firmam a sinfonia do desprezo.

Sao os tous, silenciosos, eua da aridoz do doserto to escutamos

Em tóda parto, om todo canto, O mosmo brilho, o mesmo floxo.

Se to fosso dado ver, os limitos desto amplo cspaço.

& mais soca podra roflitiria una gota do sangue.

E o oco dostna inoconcia sacrificada.

Esporando por irônica justiça ondo,

As proprias trazõos! morrom antes do nnscor.

,

Tromos? olhas o cou.. Quo osporas?

800ע80802%000ףוס 88 jmeis eniu chuva algumas
A ,

:
.

,

Nom cênticos, nom 1המטע1ה%08'%סצמהלה O vaga ₪005

E procisas caminhoar, 50 Parts... Sora mais uma face agonianto

E outras gotas troenrao saudados .

Procures corror, fugir, dossc dosorto imenso,

Mas, cada voz mais to aproximas do coração da torras»

Clemes por ajuda e só o ceo refloto;

sê a sur ronlidado!!,..aos quatro contos vazios...OCOS como sou

Pares. i(uoros doscennsnr; sontos fomo, sodo O sono...

Por suas voins já não corre sanguo, parcco chumbo .

A ti qucima como fogo, como chngn no' corpo.

E pouco & pouco onvorgandO» . » + Lombase

Já nedo lho importa, quer dormir, aponas dormir,

na torrs rubzs ondo nada modra,

Ondo nño há Oesis nom qualquor ruido

Pois 6 um simplos dosorto humano.

Sonho ou roalidado? Sontos rovolvcr tuas entranhas,

E so lho pousaror somontos. 2 a

Olhas assustado om dorrodor O VO-80 tambom dosorto...

Dormisto domasiado.

E do coração onraizado, 2lovam-82 onfozadas vidas,

Hascondo do tomor d'antanho, a força d'agora.

Do dosorto humilhado, altanciro e orgulhoso,

Constroom-so cidades O cstondom=30 Campos... 



Rogorgita uma nova ora, por entro valos o montanhasy

Ouvo s risos, cn כמ dos quo labutamo

Já não ostãs mais sozinho, olha
Como o occano vor om busca das gotas8
Pois 0 go sua ngturcza tê-las toda5 juntas,
No murmurio da agua suleando a torra,

Embobida no suor homórico quo O uan ב

E sontos uma alogria do infancia,
Vondo os'vogotais que desportam do bi-milonar sono.

Tu viyos. cm cada sor ou coisa pulsando na origem,
à ossôncia da criação, limito do dosorto humano,

Sunia

 



 

881 quo talvoz nin

talvoz o fogo as quoin

oscrovo-las;
as parodos quo

Pare todo o

equi, judeus so ro
nossa volta tudo 6 ruina,
elgumas flores ainda viceja

desggo' viver; a mesm
cx od ענבו.

ו

a

Nos mous 15 an 5

003005, 60'
os oclegas.

Ondo
condor? Pare

oהו

Eu

as balas pa
vida. ¡Talvoz

era coisa,

aom
Oso. ooo...

lut

seiva do juventude que corre om

S ArvoJ,

quando os divorsos

fascismos dirigom

à cultura huma

co o machado na não,

in "Limpoza" do raças O

y humanos; quando procuram

dorrubar o ospixito da libordado

nós acolhomo o. rovalorizamos a

o o tosouro do

todo o mundo!

ROMA IN ROLLAND

is, «

nos
,

barbaro

5 5-8
ecionali

ataquoל

0

sou

es
7

os 1 1

talvoz o vento as lovo,

» Algo intórioz

sado, quo invosto

fluir...

no

quo dosoja

talvoz om outras partos que, nã

₪ o ano novo. 081 A

Ao roE de casas destruidas

E viver? Pol rest eu tambórn
108 COB

novo;
1, 2

0, do solaca

תפן

orrcr polo

os

do inforturio.

haste 8 me supr

suporior do
Ou entáo a

pelo campos»

On
que03%

Talyoz

ima a

homem
csnagaria

corrida

os

dostinos

גסב
orquo

nu oe rotossel

2

possoas s ca OE
כ

Boris
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