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OsNearime o Movimentoo ver todos os judeus do rindo ;

que a nossa Hachachará já 68
terreno de pl anos conçgretoa,

'a que os Garinim ja estÃO se Por
mando e que a continuidade do Movis
mento absorve todos os cuidados dos
“ue militam no Dror, agora 8 8 008=
380 dos Nearim mais intarados no
nosso trabalhe tomarem a sua posição
definitiva en face das obrigações
que se lhes apresentam ou que se
lhes PRF santarho,
Bm algumas desuas alocuçdes tanto

תסהאמוההא1 8 como no Kimus recente='
mente realizados, o chaver Rogovaky,
de 1 »r da Argatina, salientou um =
pente gue considero fundamental na
rosposta «o problema que acima for=
mulamos: desde o momento em que e,
chaves passa para a Schichyá Avoda ,
ele se cojeca integra. e incondicio-
nalmente 8 diaposicáo Go Movimentoo
dra, entre osNearim ha alguns que
nao somente sio menahalim mas tambem

cargos no 785 sao vortanto
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Nsarim aos quais pouco falta para se
tornareia Oviiw do Movimento; esses
Nearím (Levrem analísar a fundo suas
obrigaç para com 0
Dois ¿se GUA vontes de vista que se

6 אגש a majoria =
9 sos Nearim sãos

1- Nenhum chaver de Dror seguirá um
curso universit” io sem ל as
conveniencias ão Moviment

<= bh hum chaver do Dror 0 aban
donar qgus¿squer e los eo if para a”

¡Hachschars se o Y ment nao o
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considera sst ) o
mito 7 : que ue respondam

que tomar | medidas e forcar ah -

ventace dos nvorim, provecar atri-

tos familiares e mesmo talvez, fazer
ceu que c chaver se retiro do Dr 0? o

A resposta a isto e que essas h31p0=

tesos ño se eplicem a um drerista

integrado no espíxito do Movimento o

Ta et taloenvicto conpreende que O

anti-semitismo tem Dase puramente es

60006268 e que por jeto exiatira ens

quanto es jugeua mão tiverem a sua

bass estrategica" segundo Borochov;

compreende que 8º Ergtz Tarael pois

ser cata base estrategíoa mas que

nas condições atuais pa pole ea

CUHACHSCHARÁ | ALÍAI
chamado atual
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compreende que so a construção 80=

cialista dara a Eretz possitilida-
des de ser a p“atria de todos es
Judas; טו finajments que
a y.Chalutzianaד 6 & base
65888 construção e que portanto

para realizaraHagabama todos 08
sacrifícios 880 poucos. Quem quer
que coupresnda tudo iste- e capaz
de submeter a aua vontade nos imo
teressos do DROR;não teme ytrites
Bamiliares porque muitos ha que
são obrigados a rompimentos tetais
e o fazomjefinalmento,um Droristea
convicto mao deixara” > DROR nor
qualquer um ל motivos 500008008 5
Nao devemos 19מה98 esquecer estas
frases de Berechevque sintetizan
quasi teda sua grande ebras"Nesse
pento departida sao os interesses
de classe de proletarjado judeu e
nesso objetivo final ee Secialiso
mo"..."o mejo de realizar 10850
programá e |. luta da classes"
Ex. UE” ya ד nossa8
rigação s uma exigencia histórica”
que desde 6 momento que & comprsea
demos não vudenos evitar, Nada nais
do que iatonhbs deve levar à nos ao
locar "integral e incondichenalaen
te & dispôsição do movimento",

imp &Eosua 8
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EHachacharúd

Este o tema que agora deixa de
ser mero objeto de discuss008 pa-
ra se tofnar em algo de concreto.
A resolução de nosso 28 Kjnus

Artzi, bem demonstra o grau de a=
madurecimento em que se encontra
a nossa juventude e sua compreen-
8%0 para com os problemas puramen

te chalutzianogo

BANU SHMAR

 

   

 

  
  

   
  
   

Écos do Seminario

O homemeamáquina.
Desde o principio de exigtencia

huwianá ate os meados dd seculo
XVIII, toda forma de produção
foi a manufatureirao Tivemos nes
ta epoca uma pequena industria
Gom ums organização bem caracte»
rizadas: era ela realizada na pro

Em artigo que escroví para o Dare pría casa do fabrieante, sendo
keinu nê 3, preconizava que a =
Hachschara deveria sair depois
das Moshavot, Mas o espirito com
que os chaverim partiçivaram do
Kinus, a reestruturação nas Maski-
fut dos Sniffim, acabam de ms cone
vencer que a Hachaechara e um impe-
rativo do momento, E tudo aquilo
jus la escrevi a respeito do ele-
mento humano, problemas local e fi
danceiro, continuidade na Hachs=
62828 6 מס Sníf, se concretizam,
No Snif Rio vemos que a necessida

le do Moyimento fez com que um =
grande numero de chaverim que óata
vam na periferia dé nossa influen=
cia, se decidissem,e O trabalho,
produtivo que estao realizando &
um atestado seguro dênossa contis
auidedeo Entre estes, estamos nos,
os Nearimo
O mosso movimento entra núma nova

fase, Ne perte educacional, todo
' \ 5010 AOTQR Dro-Hachschara ,
3013 sendo o 18 Movimento no Bra=
311 a teílhar o caminho do Ghalu-
tzianismo, temos amÃas possibili=
dedos vara tal,
A parte financoira, alem de auxi-
li9s, faremostodis as realizações
PEO-Hachachara. E, tenho certeza,
ÃO 80280 POUGABOo _
Os garinim ja estao com, vida: nor=

3815 Um bom ginal, aer duvida,
0a Nearim ja estao no Vaad e no
nug o Outro bom sinal 08
Todo o Movimento se agita com á

Derspectiva de noyos hórizontes ,
De 5 kvutzot de Nesrím, passamos
para 8% Isto fala mais do que quai
quer coisa, $
Tenho a certeza de que muitos cha

verim devem estar plenamente con=”
vencidos de que o“problema continui
úade no Movimento que tanto teorizs
vam, nao e tao 0111611
O Movirsento Dror'o no Brasi] pra-

ticamente o maior, seja no תופס
2 (continua na pag, 12)

uma atívidade de toda a familia,
baseando-se era um trabalho nao
assalaríndoo O fabricante erao
possuidor dos meios de produção
os quais transformaya em merca»
doria para o seu proprio uso,hã»
vendo apenas um pequeno excedena
te que era vendido para suprir»
lhe as outras necessidades. .
O aparecimento das primeiras ms.
quinas, iria transtórnar toda a
tecnica de produção, de basé ma-
nufatureira para a base nmaquino-
fatureira. As mercadorias come-_
qam a aparecer, a partir de entaco
em grande escala e a baixo preço
indo prejudicar radicalmente o
pequeno artesao que em virtude
da concorrencia era completamen-
te arruinado,
Por onde se processa a revolus
ção industrial, vai sendo o hos
mem chamado para a cidade e so
mesmo tempo começa a aumenter o
numero de desempregados, pois a
maquina seria cápaz de y bstjtu-
ir com vantajem, um nuae-

עס 66 ¿A
O trabalho que ate entáo era 1;

dividual, passa a ser coletivo,
0 os meios de produçao que se fe
chavam espalhados, começam à ae
EPUDAT-80 Nas muos de Algungo
Comeca-se a cristalizar duas «yr
classes distintas: a de capita-
lista e a do proletart: y seno
o capitalistaaquele que possue
Os meios de produção, apróveitar.
do o trabalho assalariado, e o -
proletario, o que vive exclusivemente da venda de seu trabalho,
trabalho este comprado como umaverdadeira mercadoria,

O desenvolvimento da
'jsobre uma base
da pobresa e da
sas obreiras a
sociedade"
Mage

industria
capitalista, fe
miseria das mago
condição vital dr

K dchava  
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Pioneiros do Sionismo Socia-
lista Berl Katzenelson

Desde o começo compreendeé
vam (N. da R.- Os sionistas socialis
tas) que a meta final_havia de
sera de criar condicoes vara a Dro-
dutivázacao das massas judias e com
sua clara vizao entenderam que a ca-
ida do tzarismo russo a gemeraliza-
ção da igualdade de direitos, o des:
parecimento das "zonas de residéncis"
-- ideal acariciado tanto pela bur-
guesia, como pelos socialistas ju-
deus -- nao haveriam de salvar a na-
gao do desenraizamento e da necessi-
dade da imigração. Se não havia um
futuro para a existencia do yudeu
obreiro no Galut nao havia voryir
para um socialismo de Galuto. Os si-
onistas socialistas atacaram fúrio-
samente a pobresa intelectual, a su-
perficialidade 8 60782018 008 80018 -
listas judeus, a torne complascência
do "ignorante da rua judia" como Sir-
kin qualificou o Bund, os "conformis-
tas com tudo" ségundo expressão de
alguns elementos do nascente movimen
to obreiro na America. Por meio des
constante crítica interna de vida à.
destino da naçao judia, o sionismo
socialista aprofundizou sua analise
crítica ate incluir muito do que se
encontrava fora das fronteiras esne-
cifieas da vida judia. Naqueles di-
as durante o Genesis do seculo XX,
o sociajismo judeu vivia entao uma

vida idílica,cheia de confiança 6 ס-
timismo e sua ideologia corria pelos

canais da rotina definida. Os inte-

16600888 judeus aceitavam com reve-

rencia tudo qué saia da escola de

Kautsky e Plechanov tal qual um povo

fawcompanhia se inclina ante qualquer

npovo decreto da moda que dita a Me-
tpopole. um algum sitio de paris

vive um ditador da moda cuja as de-
cisõgs são leis em toda a parte o
Também intelectualmente muita gentes
estã governada pelos ditados de um

"costureiro parisiense!. Os repel-

des contra a moda intelectual gao
“Nao nos

compreendes porque ignorades mais de
uma coisa!" pareciam déázer as ovs.

dhas negras” do socialismo. interna-

elonal: Sírkin, Borochov e seus com-

nhe1ros aos ditadores da moda so-

clalista. Rechassando o ponto da
vista da assimilagao e emancipacao

no Galut,o sionismo socialista foi

fmpelido a contínuar o seu caminho

HACTHSCHARA!

BAMI SHMAR Pago 5

e examinar outros valores socia-

latas predominantes ,as ovinioss

convencionais referentes ao na-

cionalismo e aos movimentos na-
r'onalistas ,a questao agraria

“o pequêno agricultos, os movia.
mentos cooperativistas, A 1%
gração "at last but not at 148st
Os gestores do pensamento sionis

ta socialista estavam entre Os

primeiros a destacar o impottan-
te roá da personalidade cansci-
ente no movimento socialista,
Como colorario das urgencias do
nosso movimento les compreende -

ram 8 importancia de uma econdu-

ta socialista hoje e aqui.
Assim os pioneiros do sior

nismo socialista trouxeram novos
rumos nao so para a regeneração
nacional judia como tambem para

todo o ideal socialista.

 

COMPANHEIRISMO
David Ben Gurion

Eu julgo que o grandBvalor
humano em nosso movimento criou,
sem o qual nao poderjiamos exis-

tir e vrosseguir -- e nosso te-
souro de companheirismo.  com-
panheirismo nao e somente uma

coisa organizacionai, nao somen=

te pertencer a nossa organização,
nem tomar sobre sá a disciniina
organizacional. Companheirismo
e mais doque isso: é a medida
das relaçoes dos trabalhadores
entre si a responsabilidade dos
homens que sao associados a um
destino. Companhejrismo sígni-

fica a identificação de um com
o destino de dutro, a conscien-
cia de qué quando nao tens traba-

lho € uma casualídade, e eu oodo-
ria star em tua síituacaos signi-
fica se tu tombaste rr" Hagana e

uma casualidade e eu soderia ser
vítimado como tu. Companheiris-
mo quer dizer a consciencia comum
dos destinos dos homens do trabaz
lho. Sem esta consciencia nao ha
organização e nem movimento obre
iro, Somente come força mecani-
ca das-ingtituiçoes e da orgáni-
28080 e nao nodera existir nem
um movimento obreiros

Se durante dezenas de anos

vencâmos dificuldades maiores.
rue estas, see de uma comunidade,
vequena,tornamo -r
a fat iva o dovemosa”fangs so
COMPANHSTRISMO/ "7
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Pequeno Dicionário Sionista vocabulárioHebraico

Mapai- Mifleguet Poalei Eretz Is= io olonia coletivaFADAS. za= grupo (ce
rael שי dos ASUIASmayo E 1 א À em Eretz)
Eyotz Israel), a 0 partido majori- Schichvá- eamada edugativa
tario em Eretz e em particular na Maskir Rachi= HaeretárioGeral
Histadyut. Foi formado em 1929 ps- E A
la Passo doa parjidos Hapos1 Hatza  S8%naRo
ir e Achdut Avoda. Seus lideres fc  Maskirut- Sec a
sam e sao os principais lideres da  Guigbarut= ב
Movimento Sionistas Bar Borojov, Kupa= caixa cole 5

xXachmân Sirkin, AsDo Gordon. Dentra Snif (im)= Setor 8 a

os atuais notamos: David Ben-Guri-  Lishka Mercazit- Bupsau Cen

on (18 Ministro e Ministro de Defo  Itonut- Imprensa
m fe Israel); Moche Shertok (M1-=”  Chinuch- Educação.
1i: 80.06 Relações Exteriores): Da Chanich- Educando

vid. fRemez (Minístro das Comunica-” Menahel- Orientador
2008)3o Kaplan (Ministro des Ozer- Ajudante
Finenças); Goldie Meierson (Embai - Shir-, canção 1

A,Dar Sifriá- Biblioteca

zer Bonochow- Mago em 21 de Juno BranctoFundos |le 1881. Foí o teQrico do nosso mo 2 .
vimento. Fez a ו de Marx o E Mossiba- Fósta
Taptmulo Marxismo a luz do nroble= Tiul- Passetoaa judeu. Explicou O antissomitis-  Haflagã- Excursão
10, dizendoque 30 mesmo em Eretz, Moshava- Golonia
nde as bases economicas estrató-  Hachschara- Colonia preparatoria
cicas ainda não estavam tomadas, , paraa vida em Eretz.
poderiamos construir a nossa propri Alias Imigração

|: vidae E acrgscentou; 4 revolução| Avoda= Trabalhodo Sionismo so se fara pelo prole.  Hagana- Auto-defesatariado judeu ou se nao nunca. Ghalutziut- PioneirismoMorreu em 17 de Dezembro de 1917. Sport- esporte
2 Cadur Reguel-= Foot-Ball

Nachman Sirkyn- Embora nao se cor= Cadur.Sal- Basket-Ball
siã “ando um Marxista, era dobados  Aksheiv- Sentido06 ideias sobre colonização em ba»  Nuach- Descançar
ses socialistas, e foium dos grar- Amod=Alto
(es lideres do Mapaio E um dos pic- Teminá Pnei- Direita, volver nreiros do Sionísmo Socialista, Smola Pnei- Esquerda, volver

, Leachor Pnei- -AD. 00מ00מ-0עצמ40ע e ?11580%0-05 08581. םרושששה..וו VOLTA
“Religiao do Trabêlho", Homem dota-
do de 68012150 esbencialments prás
tico, foi pera Erbtz contando ₪8 8-

a

Leitvazer- Dispersar,

= 
 

nos de 109667 11 08206,0 bagaSSOIOe

em suas ideias, fprmou o movimento Este ano: 5 Moshavot!
Gordonia, poderoso na Buropa e que

0
atualmente est'asa unindo con o nos CAADOZO »
30 movimmko, Escreveu um femoso 1 daepeLY E
yvro "De val a terra" -, onde pro- RN er oro = mo

coniza a volta dos judeus ao trabas : \

lho agricola. Goopere com O PROR, primetro
Ber] Katzne]son= Diz-=s0 que 6 a sin. Movimento a faze
0888 088 10 0188 008 2 11098788 61= ל
tados acima. Um dos vríincivais Suns
índores da Histadrut., Lider do pros Hachschará no
jatarindo judou em sua ¿juventude, EA

He
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> 29 imóvel em sen canto, chi

se você foi ou náo eo

| não nos é propicio ter fil

“mento ga Hachsherá,

1

ALÉ VEAGSHEM

Ne da Ro= Esta seção foi criada
pare que os chaverim se interesseso
sem mais pela vida do movimentos,
Hoje temos a brimeire colaboração,
Esperamos outras,

Alé Veagshem pars vocês chevorim
Que ha pouco chegaram de Inhai
onde se realizou o ultimo Su
rio e que juntamente com os quo &s
qui ficaram vão tomar as ródeas do
Moimento, quando o nosso primeiro
Garin cortar a fita que vai ineugu
rar a primeira Eschsharé: no Bresil.,
Alé Veegshem para vocós que fizo

ram surgir novos menahalim pere os
rienter as noves kvuszot que día e
dia surgem, O nosso Movimento aus
está aumentando no material humano,
pois são muitos os chaverim que =
procurando um Movimento chel.
no, encontram no Dror o embi
companheirismo e união procure
Alé Veagshem pare vocês Ne

om geral que tem agora a seu >
go a continuidade do Movimento,
dos problemes que se ras lveu com
o último Semináriogg¿ onde so reus
niírem chaverim de 0 o Brasil

com o afã de estudar e pratic
pera depois trensmitir o que pera

9168 não, é mais problema, Mas não

  

 

  

 

  

 

  

  

  

   

  

 

  

Semina

deve se etivizero Lembre-se
030

 

que só tenham "paria", mas
te do ação, Hoje com o este

ma is 86

6690888718 8 ativizeção de

tento em,trebalhos נפל +

Hachsharé como no Movime

 

E por ísto, quando se &

& mobilizeção pró-Hachser

cão máxima do nosso idsel

 

Ge115
q?

que eu lhes dedico este meu AL6

 Veagshem & todos os Nesrim em go-

ral e em,barticular aos que foram

ao Sominários

 

divulgue

7 לאלקא

 

a

O “VELHO? ABRAHÃO ACONSELHA

Prezados chaverim, volto 4»4meaís

ums vez a escrover=tos o mais uma
vez sobre e nosga juventudes Antes,
escrevi sobre a juventudo adormers
cida no sonho de assimilação, ago=
re felerei 80026 a juventudo j >
desperta, mas ainda sonolenta. Cos
mo tode pessoa sonolente, 44 ese
té mal dispostas preghiçose sem
vontade e mel himorade, assim esta
juventude possue estas: mesmas, cãs
racterieticas, Gonserva ainda em
sue face vestigios do sono e seu
corpo ainda estépcensado, mole é
preguiçosos Um médico ENSIHars
e esta pessoas «Banho frio, gines=
tica posade e sobretudo boa vonta=
de pare melhorar,a disposiçãoo Eu
aconselho a este juventudo: -0 mes
06 2018261 diretemente. Feleral
sobre uma parte da juventude,que
se reune sob o ideal HogshamáAtze
mit, Libush Avodê e qua ss sauda
com” o cordial 218 768868 Juven»
tude esta que epeser de pertencer
ao jPertido que conceetizou 0 ideal
sionista nes instituições mais £=
vençadas socielmonto, & Histadrut;
e Heganá e os Kibutzim e que apos
ser do ser a mais organizada no
Bresil eo no Mundo, ainda náo está
imbuida no seu ideal. Não chegou
ao ponto de lerger seus pequenos
prazeres mundanos, burguezes e sno
bistes, pare trabêlher com ardor.
Não telo em ir pare « Hachshare e
depois pera Eretze Falo simplesmen
te em coleborar no trabalho de na
se organização, Felo em trabalho,
mes penso em trabalho conciente e
de bos vontades Un trabalho cos
mais simples que seja e feito 89

bro tudo com boa dispc tção, já 8
muito, quase o bastanit..o

O principal, quero frizar, $ boa
disposição e entusiasmo, Quero Tri
zer temben que esta juventude sos.

nolenta é somente uma parte de nos
se organização. Aindabem que ent rs
nós existem elementos que 18 8002=
darem há muito o fazem com que &
nossa organização, o Dror, seja ₪
maia avançada no setor educativo q
político, no setor de trabalhos
préticos, tirando já pela sogunda

(contínua na pago
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NOSSO MANIFESTO A SCHICHVÁ NOAB DO BRASIL

a
vida interna da certos movimentos, acontece estaאא

que lhe dá uma feição nova e diferonto. Assim no mov a Sit
existem vários acontecimentos que eo recorda-los temos

oração do citado movimenslo sua grandoze o de como influiu pare e revigoração RE ALAS o
40. 76808 a Declaração Balfour; o Gongresso Sioniste; & segun |
ad ts inicio do Heshomer(meis tar |consequentemente e fortiáteo de Histedrut; o in 80 do Napei, de.

de Hagané e hoje Exercito de Defesa de Israel), a formação do Mapail, Hz
OtCe . a

8 alguem contar e historia do Dror e num capítulo fazer refes
asiago סל 38 Brasil, veremos nitidamente destacadas certas fasos
de nosso movimentos Atualment pessemospor uma deles: o crescimento
de -ossas kvutzot e um feto onstatados Mas, ecima de tudo Ésto, al
go se destaca e é o fator preponderante deste nove fase: HACHSHARA,

Sime à resolução do nosso segundo Kinus Artzi trouxefjama roviravol.
te na monotonia de nossos trebelhos. Nossos cheverim, colocados diante
desta realidade que é a Hachshará, estío se decidindá e ARS to
com isso ganha meis vigor. Nosso Erebalho educacional, soré4p ssa
realidade. Ofmovimento todo vibre com este nova fese. Os nossos Neartm
estão se ativizando pela necessidade que o snif epresenta e atualmente
estão se tornando menahalim e dirigentes. E isto, segumda nossa modes
ta opinião, 6 8810582.

lemos um manifesto de kyutzá Lochemim de Porto-Alegre em que estes
chaverim dotedos de um espírito tipisamente drorista,,concitea-nos 8
trebalhar sem esmorecer, g

Este chamado, feito antes dogto segundo Kinus, em que nosso movimen
to ainda titubgava sem encontrar um caminho certo, merece ser agora rg
forçado por este apelo nossos

Este nove fese, merece novos trabalhos, Nosses kvutzot triplicaran,
preciso, que neste momento, nos definamos abendoendo assim a necessêdade do סט ₪Esperamosfgue os Neerim correspondam 8 confiança em nós depositeda.--95 cheverim que pertem prometenose=lhes apenas e continuação de seustrabalhos, mesmo porque o caminhoqque com seu exemplo, indicam, é o queseguiremos,

Neste nove fase de nosos movimento seudemos todos os cheverim, prán7de nosse Shichvê o concitamo-os ao trebalho organizado 8oíicienteos,
Chaverim 4 Domonstremos o nosso grêu. de emedurecimento ideologico.Ao Trabalho 3 \

fe = Abram

oPalma,
CONT.dapago 7

co O "volho" Abrahão aconselha,
"62 eonsecutíve o primoiro lugar ne feste de Bikurim do Ko.K.Lcipalmente no setor de Hegshamá Atzmit. co Soelo e pria

ד de poucas ו » Som & concretização da Hachsha-
Chaverim, termino dando-lhos uma ducha fria para tiapatie, ne forma de um seo ao trabalho e a vig

PELA REDENÇ e
rar o sono ea

: Desperta e vive]O DE NOSSO POVO sf Joy JOV ALÍז VEAGSHEM.
ו

resada
4 K PalaAP.So Chever, comece colaborando, lendo este bolotim,sua estante. Elo o um fruto ds mitos trebelhos, Seiba doie  
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E Setemb: » da 191,8
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EOCALIZANDO

somo ja haviames anunciado ne núges
so passado, iniciamos a vybli qaçao
de uma seção qua 088920895 59008
mundiais e relacionados cem e mega
povo,

o
S
d

- Apreximan-30 as eleicóss presiden Xe 6
cdisais nos Estados Unides s somo +]28 Na recente convenção de ₪001 6
674005 8 shever promessas s mais
premessas sas plataformas partildio
rias. Como 2.000.000 de vetes pesar:

| muite na balança pelitica, os 2 -
\ pricipais partidea pelítices, e Re

sub-icano 6 e Demesrático, dedicam
algumas línhas 6 premossas aos 6loí
teres judeus americanos: O Republi-
cano fala semente om roconhssiment.
e ajuda scenomjca ae Estado de Ia=

| עאס1 ; o Democratico vai mais lengs,
premetende resenhesimente, ajuda e-
economica é lovantamente do embargo
de armas.
Mas de premessas deste gonsre esta

aos fartos, Não devomos esperar s a
E cuxílio des outres: 067608 88

| me realizar e lutar pela 00886075=
¿ae de 8058855

oXo

- Preasegue com grande 8009888 6 8=
הדלת 080 a Carpanha nara q Defesa 8,

Censtruçãao do Estade dp Isracl, Atis
«gora, grande parte da sejstividade
3ud/2 em tede e Brasil, ja 28 apros
seatou para eumprir e ssu sagrado
dever. Ainda nao foi presiso o uso
ie sançéos 894 QUO ARO 00005500
Fazemos vetos que a apresentação se

ja de 100% em teño e vaizo
oXko /

> Quén euyiu a pelayra ds 6398
Toff, embaiíxader plenipeteonciario
de 182561 ma Amerísga Latina, sentiu
grando d$fersnça entres este 6 88 =

que de 1” +vindo, E
Em sua entrevista coletíva a 18 -
prensa na ABI, Mesos Ao 1821 090 טמ
panorama geral da sítusquo bom dife

rente da divulgada aqui. Perante a,
major assistencia do jornalista jr
verificada om uma entrevista cols
tiva, 268/10 08 1059198 081
na obtonças da paz o na celaberação
“qem às visinhos arrbeso
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09 00-De medo geral, feram bens

—mentários da Impronss cariesa sebre.

— à vinda go Enbaixader;75 pç 9
060 =

4 des poriedicgs dodien selunas

pas A cosentarios 9 "306207ab), alo
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gumas usa bem material fotegráfi-
seo Ja antes da chegada de ilua-
tre enviado, alguna jornais havi-
an tocilo comentarios sebre a nox
sonalidada e missao de ilMatro om ו
viadeo
Nesta parte, 6266468, 80%8%6 8 64
baixader o mais complete sussasos

Taraol,temeu parte como roprssom=
tante de Drer de Brasil,º chavos
Manoel Buchbinder, Na carta a nos
egviada,ols nes da a sua impros-
sao sobre e citado Congresso e co

mnica-n08 a prexima vinda de um.
chayer nosso de Noeguev,eeme "sche
liash” para nesse movimente Sul= ||
Americano

e
D
E
P
p
i

eXo
<= Pergunta de um Denutade consery
vedor ao ministro Bsyin,quande os
to ainda antes da tregua,fazis
uma expesição ma Camara des 0689
sobre a situação palestinense: *.
Sar ;Ministro,nao acha7

um 06008 dificil e 166018
que nos,o3 imgleses,as mesmo temp>
que fernecomes armas o oficiais
aos arabss ma luta centra os jus

leys, pedimos que eles acoitsm&
tregua ? sa ot

Sem. comentimios e vo
Lo E

oPouco a peuct,apesar ds uma vaz
nas assegurada,a vida interas do.
Tsrasl vai tewande e rjtmo nommalo .
Dspois de emitir uma serie às as- '

les pestais,lencou a nova mesda-
a libra Israelita.Esta,poram aso
sora prejudicial ass transjeráanes
pois cue n nronorçãem de tresa se
rá de 1/1. Queiran ou nee cueis
ran, gonhores, Israc] vivo 6 9 uma
roniiisdo indestrutível É

A
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e
p

ו
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Bataua

- Já começam 8 surgir qu primeiros
frutos de 16180 38015870168
de em Inhaiba-So 280166 70008 8
3122133 aomoçaram a ativizar-so ar
maximo, procurando fundar novas
kwtzet sa gristalizay as ja oxia-
tontos. Apes é Scminarie, róalizen
se o 28 Kinus Arizi de Dror, cem &
presença de chaverim de tedes es
smiffim e de Chavér Saul da Argen-
tina,Noste Kimus, temou-so uma re
solução decisivapara nogse movio
morte: Hachachara mo Brasil. Alem
descva decisao, eutras feram tomas
das de vrdem eduareiemal e erganio
asacienal, bomcome uma determinan=
86 5 realização om Janeiro de 1919
de 5 Meghavot em ted: o Brasil,
Depois de Kinuys, formeu-=se um
Vaad Hachgchara com elementos dos
Garinim ja formados e es trabalhos
técnicos e a campanha financaira
ja foram iniciados, alguns com o
eslaboracaode chaver Saulo O 18
grupe devera partir em Outubre, dao
vendo o rosto de 1º Garim seguir ”
am Foyeraireo. :
Contínua, assim, nogao movimento

" seguir e caminhe de raalizaçao
onhalutziaga, que tem 00840 2888 1
nal a Alia.
- 0 pesseal dy ¡io volteu mais 3
mac > do Semim_ario e a preva esta
"as novas kvutzet que estao aparo>
sendo, 4 Sehighva Near tenow um
grande impulse e ja sentamos com 8
iwutzot formadas 5 algumas em pars
Destiva, porfazendo e total de as

פע 150811000 120 6218782480 Pares
Lele a isto, 9308808 procurando des
envolver as outras schavot, qem a
fundação de novas kwutzeb 8 [8 89%=
vanos cog varias formadaso E
Agora so fnita o pessoal da Aveda
tomar 6%9 0 2
- Gem à resoluçãode 860862878 מש
Brasil, & Schichva Near temen uma
importancia fundamental, pols 03
Nearja substitujrao 02 Ovlim que
vae 5 Hachschara. No Río, Ja senta-
“es com Noarím tanto no Vaad como
ne Chuge Como as sisiçõos goraii
reajizar-so-ae om 50 às Quiubre,tos

₪

COnTÍNIAÇÃO AM PARTA
Alguém se apoia em nim, Mais sutro

8סו 6

66264 קספתפפע qu
elena Ra0

ts0
ÃO,10

BAMISEMAR

- Oh, oh, gateu feridos suspira
ceminhao salta e von “og

L Buss 8 0
Aseim é E tires se dis

(Tivade de "EEDIM"

Pago : 10

mos um Vasd previserie formado de

Ovi im 6 ד Nenrig: Abrahão 01 -
nes-Sgan Maskirs Simao Barac-Guia

barut; Abrgo Shatoyski- Res]iza-
09633 101885 Feldman- SifT1A3 Ete
Jaimevitoh- Kranobp-Abram: He Ba-

טאאפ] coro Vegalo. No unug, quase

todês es Monahalim dg Beaim o Tze
fim, são Nonrimo E NAO SÃO poucos.
No cumps de Realizações, comoção

mos a ronlizar Omeg-shabatim to-,

des as somanas, sonde-queum sera

do major brilhe e expressas. No

dia 21 poDo 2881120ו0-58 7 como 1-
21016 deste pregrama, um Juri Si-

sulade de Jivre de Arthur Keos=
tlor "ladrees nas Trovás". Cóm a
presença de numereae publico, e
julesmente transcerrou gtm debates
animidos, sende a decisão final;
O Corpo de Jurados considerae. lio
vre do Arthur Keestlér "Ladreos
nas Trovas" Imeconto, mie per efio
8198018 02 061688 ₪28 sim per de=
140160618 08 2904658218 25 8026-
sentaçãe das provaso

Publieações Recebidas

Reebemose agradecemos o 588
de Kvutga Lechamim do P, Alégre.
Com materia farta e variada, Fê=
flete e adianfado grau de amaduro=
cimento 1086182168 des Nearim gau-
choso Agradecgmos tambem as refe»
rencias 819218858 a este Beletimo
Estarómes sempre nã espoGtativa,
de receber nevos númoros, ago s0-
mento de PoÃlegro como de tedos
08 ALCAMOvi.

Simao K. Patumarkh0900000066095

SEÇÃO LIVRE

Vamos 0952 184016 nóste amore e.Uma nova seção que se *- títula Soecao Livreo Nel& 0806ע% eu melherdeveras colaborar todos og chavão
rim oxpende as suas edinises' sonitrutivas quanto ao Movimento, tan»te oríticas comoelegios,

"Esto é 0 mou enssment ."Quande seuba da |לשלפלמה (60ת%1מוג8 na 6
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DU. VIDAS Chogara a vez da família Bergman

!

\

Umvento quente ondulava as cober
tas מ permitindo aos-cue es
tavagíVer o céu escuro como um ₪7
borrao de nanquimsA noite abafada
ara um prenuncio misteriososUn bu
lanco mais forte do navio abroxis
sou dois homens que fumavam,sileg
ciosamentoo Um deles falou:
eTem fogo, companheiro? Meu cigara

עס 808600 :
O outro deu-lhe um isqueiro 0828 -
to. O primeiro agradeceu..e anre-
sentou-se +.
«Chamo-me Larry Lewkovicho

“Ar. ricano?

.

. ; 9

eSim.E voce companheiro ?
«Josef bergmen,Áustria Espero es-
tabelecer=me en Eretzo

: en para engenheiro-a-
gronúnoe Depois des formado come-

get a trabalhar numafazenda do

Mississipi. Eu amo a mas terra,
dostode enfiar as maos no solo e

sentir a terra escoando por entre
asus dedos. Y homem vem da terra

ל Hara «la voltara .vivi contente

por údis anos. O tempo pdassava8

hais nimorosas eram ag meditagos:

sobre & vida enquanto isso desen»

volwiaf=se em mretz 08 Kibutzim

verdadeiros marcos de civilização

Puz=me 2 comparar os dois "modus

vivendi"os sertí uma necessidade

que se premente de comhocer essa

wiús coletiva & aqui estousQue mo

conta v3ga ? y 2
+ Como ja-1he disse, venho da Aus-

iria. Da mesma mánsíra que 7066

estudei numa grande universidadoo

volte? vara a minha cidadezirhay

transformado num jovem e pedante

medico,pronto para enfrentar a

Grande Aventura que 6 8 305 o BU

formava minha
pademente ¿quando se deflagrou a

guerra «Qs nazis violaran froutol-

ras o um rastro

clientela,despreosu
-

de sangue assinala

va a sur passeagomeCada vez mais so

 

Entrou um ofiçial nazi. Minha mae

temendo por nos, perguntou+lhs O

ד 1aa” e Como. resposta reçe-

beu la rolou pelo chaoi Nao

pude conter-me, 0 saltando sobre ₪

selvagem,snertêi-lhe o pescoço cd

mo se esmaga um verme ¡mundos

Dois soldados agarraram-me enquan

vo-um segundo ofiçial-atirava s0=

bre mié, Minha máe crendo-m0 ass
sassinado teve.um colapso.e seu

corpo foi jogado junto 20 meuo-

Qa menin6s foram 1678008 0 campo

de concentracao,e as mocas, quen

sabe? Despertei. do-meu- torpor al-

tas horas da-poife e comproendi :
a imensa tragedía que meatingire
Jurei, sobrep-corpo de.minha mas,

lutar Seia fingenga e-chorei lar

grimas de odio que lavaram O: sam

gue de meu rosto, Os boches odiae

vam Os: judeus. como: amantes da 12

da inteligéncia e dogenio: cria=

dor» Nao. eleyamos as granadas ma=-

18 8160 do-que os-liyroso.Nño culo

tiyamos.a Forga=-espalhamos 9: &=

moro Mas na luta,os 0002868 8800=

lheram as armago Alistei-me na

frente subterranea,e. junto com

outros judeus lutei por nossa

honra é pela honrada humanidade.

Mostramos aos alemães que os ju=

deus nao eram cadaverespara ag

tumbas de Feolósia e Kiev.Depois
da guerraprocureialguns remanes

centes-de minha família. Minhas |

680812988 tiveram resultados ne- |

gativoso: E-como disse vocês,aqui

estou. duo -* , :

O Americano,com a voz embargada,

apertou a mao do austriacos E um

pacto de amizade foi gelado pelo

silêncios :
Subitamente uma sirene cortor a

noite. O nerígo se apresentava

naforma de um Vaso de guerra in

g188. 7

Númjornal de Tel-Aviv «pares

cousuime lacônica notas  :
Bo Aguarda

'

aproximavam de nossa vil 5 P - Napraia X apareceu encalhado

vamos o tremiaribs,pois ora coghec:

do o destino dos judeus nas maos um navio Yo Os ingleses nao cons

e
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e
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seguiram apreender a: "carga" oso

Aaid

הפו
IMPERATIVÓ De MOMENTO +

dgquoles animaiso Afinal,chsgou O

לאס temido 015. enquanto as padras

] 08
תגפ gob 08

pesados, 23 portas fechadas escons,

quem sims s sgonisdss BEDeravanos

desesperados um milagre.Mas aíl

1 Nossas tênues esperanças esvaíramo

— ge no momento em que bateram 13 0=

—  Tentamonto 2 norte a
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Hachschara É ;
continuação da pago )

06 Sniffim ou 840208=8
aproveitar isto
Agora, umas palavras aos Nearimn:
Chavert Somos mais de 100 no Movi-
mento do Rio. Apenas una 20 traba-

lo a

Ja imaginarar bem vocês que pros
gresso tería o Snif se pelo מ
a metade trabalhasse no Chug ou
nas questoes tecgicas?
Mas nem sempre e tarde, mesmo po:
que agora ha uma oportunidade de
trabalho: 'pro-Hachachara o
₪ vetinm, lembrenyse sempre do dí

tados "Antes tarde do que nunca",

A
ARIeEo A al AR

- ₪ 2

Nos 0 ה 201080800

Hoje eu dia, não ha duvidas quan-
to ao valor da Educaçao Fisica na
vida dos povos, pois ela e a base
da edugacao integral, porque edu=
cr o físico » disciplina 0 880121=
to. Alom dissd, estabalace uma per
feita harmonia entre a beleza do —
corpo e a verffeicao da alma.
Somente deste equilibrio poderis
surgir êntre 2 nosso novo homens
capazes, que sendo uteis a si mes=
ac, tanbem O seriar nos sous sons
lhantes, tornando-as dessa forma
um instrumento para Cc progresso do
nosso vovo. E
¿stes homes, são atunalrante pers
sonificados velos nossos bravos -
chalutzimo Esta a razao porque ja
afirmava 108211 7. Marinho:"A Edu-
gRção Fisica senvre desennenhou
papel preponderantena vida dos vo

: vos” e 2 > ás

À Educaçao Fisica, como afirmou

Page 12
DAMSHMisa

cios físicos entre as atividades

daqueles que lá habitavame Nº-

prepiração de jovens para O Ki-
butz, devérios notrr que por melo

desta educação, obteromog uma fi.

najidade objetiva, isto' e, a de

prepararo futuro chalutz para a

utilização inteligante de suas,

forças para que quando um 008%8- |

culo tiver que ser tranaposto, o

soja com a major galhardia pos=

sivolo 2
A celebreaxpressao de Montaig -

ne (cuja mão era judia): "Não e
bastante endurecer a alma, e pre-
0180 enrijar os musculos", ;,6%
adaptar-se maravilhosamente 20
nosso problema, pois partimos do
Galut intelectualmente prepara-
doso O problema recai justamente

na preparaçao fisicas Bato 8 0
vroblenma de toda a Humanidade,

ue parece finalmente reconhecer

"que a çrise na qual ela se de-
fronta e antes detudo uma crise
de educaçro" (Barao Pierre de
Couloertin - XI Jogos Oliíravicos
Berlin - 1936). 0-1
267608 cultivar a 21008050 Fi-
Sica, para que a nossa juventude

tenha como caracteristica prin=
cipal um espirito culto dentro
de um corpo sadio, destro e vigo-
rosos 1

Chaverimi Nosso destino está ex
nossas proprias mos. Precisamos
ir velo caminho que nos levs a

182801, fortes, nao so intelec-
tualmente como fisicamente,
Muito certo e o ditados

“Mens Sana in Corpore Sano"

BorRenoA מנ
Cinco Meshavol do pre?

no “BRASIL !
 Aristoteles (úmdos maiores pensão

dores gregos), e uma das pernas do
tripesobre o qual a educaçao re-
pouzae 0030 sabermos, un bríps nunes
oscila e qualquer pe que seja Peti,
Pado, farsa com que os outros dois
não se sustenhano e
O mesmo se 05 com a educacao ₪0-'

raiz intelectual 8 219108 5 qualquer
uma que falte, causera a degrada-
ção do individuco Devemos nos lems
brar disto, assim como Thonas
quer ex sua "Ilha da Utopia" na

e colabore
DARKEINU,

OTSAD do

Leia

a

no menimesto -¿halutzi
More ANO Mundial:

se esqueceu do colocar os exerci= ₪ ו |
eme  ו
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Seção Livre
-“Subam no caminhão .Pareco quees as

(sentiruação da pago 10 ) vabes resolveram entrar em açãoo

Sube de um salte Palikísta que e
o Baujsimar, prestigio .1 teu contente, Afinal, terei a epor-f”

audeו טלזו pasa 10806 06 Tiro o gobratu=

logo £ esgrover 6 que 5868 RastanodO militar e-trato do nocmsdar-mo ;

rios / - sorrío a um enibus que passa perque

Chavozim, a situacio de Mo saio a primeira lutão -.

ê sm rápidas דו O caninhaopars76784

ter Hachschara em fins de 1918; e pele campo dois le meus companheiros

posseal que esta erientande o Doi gesticulando e gritande, palíidos =

de Rie vaiom Fevereiro, Nôa, eg como cal, Em fim, entendemos o que

Noarim, teremos que arcar sem a o= diziam E
rientacas e rospensabilidade de Me- ” תלעהעהז0090263985,9801יה

y, entes À conclysño que se tira % o Y: joyenm e novo nestosfais-.

192.88 e insofismavels Tedos 68 No- suntesW é tir bogoo históricto ₪ >

arim devem esta daל norte. ₪

8 nojo que Nota ₪6 quo der algo, mas pensergidepois, agora

eoniram no Dror, 808%6 06908 06 0 ha somente tiros. :
    

irabalhamo. Trabalhar, significa ven
da de Bamishuar, Darkeimu, frequen=
tar es Chugim o inclusive se apre-
sentar a disposíças do Drer em qual
quer setor. É E
A realidade nos mestra que hã Neas
rim trabalhando com gasto de tri

- Seltar e oqupar as pesiçõest
Saltamos um canal. À minha frem =

be un árabe cêa fuzil na mãe. O S-.

dentifiae muito bem, sobre as montam

has, 5 טמש 100 metros entre dezbnas
08 סאעעא6%5 06

Quve-se tiros dálio Sinto alge de
9%וג83061.וסע868₪עת 6

plas energías, e que velería nao As 1 e "בכו2
) 7asES dizer que ficar agarre o fuzil em minhas mãos, Fê

vo o perdor a semana toda; 6 =yiste-o e não encôntro náída. Ghega e

=

ו

a
d
i
a

muite diferente, Qualquer tempo va-
ES sera per nos aproveiindo. Tormi-

no este artigo cujo fim fei fazer
este apelos ל
Che rerim! Analigem a situação, some

penetren-se s dopsiz de bem refle-

tirem,,vorãoque o uniee caminho
agora 6 açedo E
Que estas linhas nao tenham síde

atoa ...

a brabo
k. Alia

B/0/0/0[0/0[0[0/0[0/9[0[o[
0[e[efofo

DE ERETZ y
" Minha primeira açao מ

1072 := Baruj, Zaoob 6 Josef Bo(Bra

s11) estaomebilízadoso ,
Na” realidade, teles 605 א

mobilizados e

eomandentee enirgga outra arado Di=
rijo-=1s ate a esquerda, 8 precise as

segurar es lados, O comandante do pe.
lotão da direita brinea. Tires de +
montê. Voltê-me, Ao 1ongs, atras das
mentanhas se heuvem mais tiroso EW
?616 pontos que 36 8882058 095
vejo tudoe nao vejo nada. Cada de=

talha é tio claras é a tude csbre 8

nebljnas תשס aprrece: dezenas

de pes % voo DONLOS68 pentes,

Gritos e tirogo Não vojo nada, Re-

sorde=se (cin nelieula onde ur pruDe

de selvagens 898088 וגה4לגס, brea

cos, que se Mifendenm hneraisam bs "0

te que cheguem riklorgo: . Pulda, en

“de na de ghegar-nos re! cost Á pu-

licja 6888 ג08001270885כ equando

“os arnbes atacam es judeus, es ingle

ses torna-se surdos € 8688

Palavya que me divirto. Estou con

prentes. Os que SALTAMqte, pio gargalhando, porque 89 o
de Gvat para ajudar a eutres pontosmais vivo de todes; A noite redatei

e os que ficaram aqui, para efende

est, lugar em caso do ataquéo Tedes

nos passamos por esta prova, quande

pela primeira vez foi nos confiado

dm fusil carrogado 91 uma noite es

[Aseo B,9 per isto que 5 gaguinte

desericas de y1 "aebub" tex tambe

algo וי :

1 -

rev testamentos

- Sybirt 0

VÍ umomainhas di 68 Je 5 a
subimos nele. Voni3. Ja nao viamos

estrada e a1% estava o inimigos
varias dezemas, Nao tenhe medos “Th.

00008 (Continua na pago 21)

 
5

E

4"

|
|



PagAE
coteabro de 1948 BAMISHMAR

t DO SEMINARIO " 7 ּ

- Realizou-se na segunda quinzena acu significado) Sírkim,BOrgonor,
te Julhe a primeira Moshaya -Semina- Gordon, H? stadrut suas d1via0983. )

río do nosao movimento, Nº vide de e 005904 56055 0660 gOLALA

ym movimento ehalubZlano somo é o Um dos-assuntos que malas prendsu à
nosso, tem usa importancia fundamen atengao constante denosses chavorim

tel um seminário dessé tipo, porquêfei a parte de pzefiut(Escotismo),

1aalém de esclarecer, prevarais dasidado por 2 Nearím do 10653 à
gentes que certanento procurarao au Abra Mosca) 'e- palo. chaver Leao

mentar. e cristalizer o Drerismo n 5 Illoz do Ssió-=Pauloo Apesar de ser

Brasil, Desde a realizagao da ultilidado en poucó tempodespertou vivo
úoshava e do seninário para cã, no- S“teresao vor parte dos סת

ta-se um desenvelvinento sem preco- infersssades em serem Monaha116,Pois
dentes em noss0 movinmento.Formaraz- além de tratar ua parte de Tzofius
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Aparece quando pode e ..o quando O Chug Menahalem

construção Revolucionária
(artigo ar. o cdenta tipicamente a
maneira do Mosca)

Na história da Humanidade duter-

minadas 6ras sao marcadas por de-

terminados fatos. Assim como syr-

giu פו y SUTgÍTA ה

Era aunópisties, E, pensamos .sar

desnecessario acrescentar que esta
era corresponde justamente ao pe-=

riodo em que esta pagina surgiuo

Mas, poderiam perguntar 03 leito=

res ignorantes; Abre parentesis

Sim, € com você mesmo Fecha paren-

tesis. que fez-de mais esta pagi-

ne?
E, para respondermos a este lei =

tor sem duvida obscurecido na sua

mentalidade, lançamos hoje um cha-

medo & infancia, & juventude e £

velhise desamparada : 3

Ide todos e trábialhaj:

Ninguen mais do que nos sabe do en

or abrazante que faz no Neguevo

preciso que numímpeto de 0008=

trução Revolucionaria, façamos mis

nor-r q sofrimento de nossos 3%=

maos 18 6-2
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inspirade nos principios amente

patríoticos (e monetarioa) tera a»

colhida devida no meio de nossos

85 Acresce que para a socia

lizaçao 6858 18835 entraremos em

entendimentos, com quem de direito
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== ¿=p00709" 0”.

¿roo
oo oo

Perguntas é Resposta s

Pergunta- O que disse Newton quan=

caiu .a maçã em sus cabeça?

Respost censurado pelo Chug Mena

halímo ₪

|8 foi maçã, hsin?
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Gensor-ss O homem que vai de gasa

em casa aymentando a populaca0.

Louçura-is 5 ilusão elevado
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pneumpnia--mania de comer pneus .

Pneumatico--uma 0638308 com pneu=

monia 5 É
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AUTONOMIA- ו
De um leitor que se intitula

"pá rdento? recebemos uma vecménto
- missíva na cual peds que nes ternas

| | mos autenomos. A 8ste ousado leis
P ter queréemes dizerque esta muito.

enganade,peis de ha muito somos lA
dependentes. E 46 quer sabor mis,

| Ros gonerogausnte dêxarnos que saia
Hi | anexe o talde pormal que se demos
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