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OsNearim e o Movimento
o

ver

que a nossa Hachachará já 68

terreno de pl anos conçgretoa,
'a que os Garinim ja est ÃO 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

“4.3

ta

todos os judeus do rindo ;

compreende que so a construção 80=
cialista dara a Eretz possitilida-

des de ser a p “atria de todos es
Judas;  וטfinajments que
a דy.Chalutziana 6 & base
65888 construção e que portanto
para realizar aHagabama todos 08
sacrifícios 880 poucos. Quem quer

que coupresnda tudo iste- e capaz
=
de submeter a aua vontade nos imo
que se lhes apresentam ou que se
teressos do DROR;não teme ytrites
lhes PRF santarho,
Bamiliares porque muitos ha que
Bm algumas desuas alocuç des tanto
אההומאה סת1 8 como no Kimus recente=' são obrigados a rompimentos tetais
e o fazomje finalmento,um Droristea
mente realizados, o chaver Rogovaky,

definitiva en face das obrigações

₪

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,

= convicto mao deixara” > DROR nor
qualquer 
um  לmotivos 500008008 5
Nao devemos 91המ89 esquecer estas
frases de Berechev que sintetizan

quasi teda sua grande ebras"Nesse

chaves passa para a Schichyá Avoda ,

ele se cojeca integra.

e incondicio-

nalmente 8 diaposicáo Go Movimentoo
dra, entre osNearim ha alguns que

nesso objetivo final

nao somente sio menahalim mas tambem
agupam cargos no 785 sao vortanto
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

9

6

vontes de vista que se

 שג אa majoria
sos Nearim sãos

1- Nenhum

chaver de Dror seguirá

=

um

curso universit” io sem  לas
conveniencias ão Moviment
<= bh
hum chaver do Dror 0 aban

donar qgus¿squer e

ו

los eo if

pento departida sao os interesses
de classe de proletarjado judeu e

para a”

¡Hachschars se o Y
ment
nao o
הפ
achar convení
considera sst
) o
que ue respondam
:
mito 7
| medidas e forcar ah
que tomar
nvorim, provecar atriventace dos

ee Secialiso

mo"... "o mejo de realizar 10850
programá e |. luta da classes"

Ex. UE” ya  דnossa 8
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
“a:¡gu al
e

/

Acha RE

2

NS o 18
,

(HACHSCHARÁS,

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

O
Ta et talo envicto conpreende que

puramente es
anti-semitismo tem Dase
ens
60006268 e que por jeto exiatira

quanto es jugeua mão tiverem a sua

bass estrategica" segundo Borochov;

pois
compreende que 8º Ergtz Tarael
=

que
ser cata base estrategíoa mas

nas condições atuais pa pole

ea

CU HACHSCHARÁ | ALÍAI AVODA! HAGANA 1"
eo

chamado

atual de' bso 2amovime nta!1

-
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Écos do Seminario

EHachacharúd
Este o tema que agora deixa de
ser mero objeto de discuss008 para 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 compreen8%0 para com os problemas puramen

te chalutzianogo
Em artigo que escroví para o Dare
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-

Oamáquina.
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

pría casa do fabrieante, sendo
uma atívidade de toda a familia,
baseando-se era um trabalho nao
assalaríndoo O fabricante era o
possuidor dos meios de produção
os quais transformaya em merca»

fut dos Sniffim, acabam de ms cone

doria para o seu proprio uso,hã»

jus la escrevi a respeito do ele-

lhe as outras necessidades.

vencer que a Hachaechara e um imperativo do momento, E tudo aquilo

mento humano, problemas local e fi
danceiro, continuidade na Hachs=
62828 6  סמSníf, 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,

vendo apenas um pequeno excedena
te que era vendido para suprir»

.

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

produtivo que estao realizando &
um atestado seguro dê nossa contis

da concorrencia era completamen-

os Nearimo
O mosso movimento entra núma nova

Por onde se processa a revolus
ção industrial, vai sendo o hos

auidedeo Entre estes, estamos nos,
fase, Ne perte educacional, todo
' \ 5010 AOTQR
Dro-Hachschara ,
3013 sendo o 18 Movimento no Bra=

pequeno artesao que em virtude

te arruinado,

mem chamado para a cidade e so

mesmo tempo começa a aumenter o
numero de desempregados, pois a

311 a teílhar o caminho do Ghalu-

maquina seria cápaz de

dedos vara tal,
A parte financoira, alem de auxili9s, faremos todis as realizações

 סע66

tzianismo, temos amÃas possibili=

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

ir com vantajem, um

y bstjtu-

nuae-

¿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 capitalista aquele que possue

Os meios de produção, apróveitar.

do o trabalho assalariado, e o proletario, o que vive exclusive
mente da venda
de seu trabalho,

de que muitos cha
trabalho este comprado como
verim devem estar plenamente con=” verda
uma
deira mercadoria,
vencidos de que o“problema continui
úade no Movimento que tanto teorizs O desenvolvimento da industria
'jsobre uma base
vam, nao e tao 0111611
da pobresa e da capitalista, fe
O Movirsento Dror'o no Brasi] pramiseria das mago
sas obreiras a condição
ticamente o maior, seja no ספות
vital dr
sociedade"
2
(continua na pag, 12)
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Pioneiros do Sionismo

Socia-

Berl Katzenelson

Desde o começo compreendeé

Pago 5

e examinar outros valores socialatas predominantes ,as ovinioss

convencionais referentes ao na-

cionalismo e aos movimentos na-

vam (N. da R.- Os sionistas socialis
tas) que a meta final_havia de

“o pequêno agricultos, os movia.

dutivázacao das massas judias e com

gração "at last but not at 148st

sera de criar condicoes vara a Dro-

sua clara vizao entenderam que a ca-

ida do tzarismo russo a gemeralização da igualdade de direitos, o des:

r'onalistas ,a questao agraria

mentos cooperativistas, A 1%

Os gestores do pensamento sionis

parecimento das "zonas de residéncis"

ta socialista estavam entre Os
primeiros a destacar o impottante roá da personalidade cansci-

deus -- nao haveriam de salvar a nagao do desenraizamento e da necessi-

ram 8 importancia de uma econdu-

-- ideal acariciado tanto pela burguesia, como pelos socialistas ju-

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 superficialidade 8 60782018 008 80018 listas judeus, a torne complascência

do "ignorante da rua judia" como Sir-

kin qualificou o Bund, os "conformistas com tudo" ségundo expressão de
alguns elementos do nascente movimen

ente no movimento socialista,
Como colorario das urgencias do
nosso movimento les compreende 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

to obreiro na America. Por meio des
constante crítica interna de vida à.

humano em nosso movimento criou,

crítica ate incluir muito do que se
encontrava fora das fronteiras esnecifieas da vida judia. Naqueles di-

panheirismo nao e somente uma
coisa organizacionai, nao somen=

destino da naçao judia, o sionismo
socialista aprofundizou sua analise

as durante o Genesis do seculo XX,

o sociajismo judeu vivia entao uma

vida idílica,cheia de confiança 6 סtimismo e sua ideologia corria pelos

Os inte-

canais da rotina definida.

16600888 judeus aceitavam com reverencia 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 decisõgs são leis em toda a parte o
Também intelectualmente muita gentes

estã governada pelos ditados de um

"costureiro parisiense!.

Os repel-

gao
des contra a moda intelectual“Nao nos
como heregas

| considerados

compreendes porque ignorades mais de

uma coisa!"

pareciam déázer

as ovs.

dhas negras” do socialismo. internae seus comelonal: Sírkin, Borochov
soda moda
nhe1ros aos ditadores

ando o ponto da

clalista. Rechass e emancipacao
vista da assimilagao soc
ialista foi
no Galut,o sionismo
inho

seu cam
fmpelido a contínuar o

HACTHSCHARA!

sem o qual nao poderjiamos existir e vrosseguir -- e nosso te-

souro de companheirismo.

com-

te pertencer a nossa organização,

nem tomar sobre sá a disciniina

organizacional. Companheirismo
e mais do que 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 oodoria 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 com e força mecanica 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 dovemo sa” fan gs so

COMPANHSTRISMO/

"7

iai paia uia qe ee cer
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Pequeno Dicionário Sionista

Mapai- Mifleguet Poalei Eretz Is=
FADAS.
rael  ישdos ASUIASmayo E

Eyotz Israel), a 0 partido majoritario em Eretz e em particular na
Histadyut. Foi formado em 1929 ps-

la Passo doa parjidos Hapos1 Hatza
ir e Achdut Avoda. Seus lideres fc
sam e sao os principais lideres da

Movimento Sionistas Bar Borojov,

xXachmân Sirkin, AsDo Gordon. Dentra
os atuais notamos: David Ben-Guri-

on (18 Ministro e Ministro de Defo

m fe Israel); Moche Shertok (M1-=”

1i:
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80.06 Relações Exteriores): Da

vocabulárioHebraico
1

za=io

grupo (ce olonia coletiva
 אÀ em Eretz)

Schichvá- eamada edugativa
Maskir Rachi= Haeretário Geral
E
A

S8%n a Ro
MaskirutSec
a
Guigbarut= ב

Kupa = caixa cole 5

8

Snif (im)= Setor

Itonut- Imprensa

Chinuch- Educação.

Chanich- Edu cando

vid. fRemez (Minístro das Comunica-”

Menahel- Orientador

Finenças); Goldie Meierson

Shir-, canção

2008)3 o Kaplan (Ministro des Ozer- Ajudante

A, Dar

(Embai -

a

Lishka Mercazit- Bupsau Cen

1

Sifriá- Biblioteca

s|
BranctoFundo
zer Bonochow- Mago em 21 de Juno MossibaFósta
le 1881. Foí o teQrico do nosso mo

vimento. Fez a  וde Marx o E

2

.

Taptmulo Marxismo a luz do nroble=

Tiul- Passeto

10, dizendoque 30 mesmo em Eretz,
nde as bases economicas estratócicas ainda não estavam tomadas,

Moshava- Golonia
Hachschara- Colonia preparatoria
,
para a vida em Eretz.

aa judeu. Explicou O antissomitis-

Haflagã- Excursão

poderiamos construir a nossa propri

Alias Imigração

Morreu em 17 de Dezembro de 1917.

Sport- esporte

Nachman Sirkyn- Embora nao se cor=

Cadur.Sal- Basket-Ball

|: vidae E acrgscentou; 4 revolução| Avoda= Trabalho
do Sionismo so se fara pelo prole.
Hagana- Auto-defesa
tariado judeu ou se nao nunca.
Ghalutziut- Pioneirismo
2

siã “ando um Marxista, era dobados
06 ideias sobre colonização em ba»

ses socialistas, e foi um dos grar-

Cadur Reguel-= Foot-Ball
Aksheiv- Sentido
Nuach- Descançar

Amod= Alto

(es lideres do Mapaio E um dos pic- Teminá Pnei- Direita, volver
nreiros do Sionísmo Socialista,
Smola Pnei- Esquerda, volver
,
AD. 00מ00מ- 0מצע04 עe ?11580%0-05

“Religiao do Trabêlho", Homem dota-

do de 68012150 esbencialments prás

tico, foi pera Erbtz contando ₪8 8-

nos a de 109667 11
08206 , 0
em suas ideias,
fprmou o movimento
Gordonia, poderoso na Buropa e que

08581.  השששורם..
ווVOLTA

Leitvazer- Dispersar,
=

baga SS OI O e

Este ano: 5 Moshavot!

0

da e pe LY E

lho agricola.

Goopere com O PROR, primetro

0888 088 10 0188 008 2 11098788 61=

tados acima. Um dos vríincivais Suns

índores da Histadrut., Lider do pros
jatarindo judou em sua ¿juventude,

He

Movimento a faze

ל

Hachschará no
EA

8

Ber] Katzne]son= Diz-=s0 que 6 a sin.

RN er oro = mo
:
\

20

yvro "De val
a terra" -, onde proconiza a volta dos judeus ao trabas

pura

30 movimmko, Escreveu um femoso 1

ממא

CAADOZO »

:

atualmente est'asa unindo con o nos

Leachor Pnei-

Setembre ds 1918
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O “VELHO? ABRAHÃO ACONSELHA

VEAGSHEM

Ne da Ro= Esta seção foi criada

Prezados chaverim, volto 4» 4meaís

pare que os chaverim se interesseso ums vez a escrover=tos o mais uma
vez sobre e nosga juventudes Antes,
sem mais pela vida do movimentos,

Hoje temos a brimeire colaboração,
Esperamos outras,

Alé Veagshem pars vocês chevorim

escrevi sobre a juventudo adormers
cida no sonho de assimilação, ago=
re felerei 80026 a juventudo j
>

desperta, mas ainda sonolenta. Cos

Moimento, quando o nosso primeiro
Garin cortar a fita que vai ineugu

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

Alé Veegshem para vocós que fizo
ram surgir novos menahalim pere os

preguiçosos Um médico ENSIHa rs
e esta pessoas «Banho frio, gines=

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

rar a primeira Eschsharé: no Bresil.,
rienter as noves kvuszot que día e

corpo ainda esté pcensado, mole é

tica posade e sobretudo boa vonta =

de pare melhorar,a disposiçãoo Eu
dia surgem, O nosso Movimento aus
está aumentando no material humano, aconselho a este juventudo: -0 mes
pois são muitos os chaverim que = 06 2018261 diretemente. Feleral

==  מPRIDE

a

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

Mas não

9168 não, é mais problema,

> 29 imóvel em sen canto, chi
se você foi ou náo eo Semina
deve se etivizero Lembre-se
| não nos é propicio ter fil 030

que só tenham "paria", mas

te do ação, Hoje com o este

“mento ga Hachsherá,

ma is

86

sobre uma parte da juventude, que

se reune sob o ideal Hogshamá Atze

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

6690888718 8 ativizeção de

tento em, trebalhos  לפנ+
Hachsharé como no Movime

bro tudo com boa dispc tção, já 8

1
E por

muito, quase o bastanit..o

ísto, quando se &
& mobilizeção pró-Hachser

15
cão máxima do nosso idsel meuGe1
AL6
este
que eu lhes dedico
q?

goVeagshem & todos os Nes rim em
foram

que
ral e em ,barticular aos
ao Sominários

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

7

divulgue
אק לא ל

de trabalhos

préticos, tirando já pela sogunda
(contínua na pago

a
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NOSSO MANIFESTO A SCHICHVÁ NOAB DO BRASIL
a

 אאvida interna da certos movimentos, acontece esta

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

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

de Hagané e hoje Exercito de Defesa de Israel), a formação
OtCe

do

.

Mapail,

Hz

a

8
alguem contar e historia do Dror e num capítulo fazer refes
asiago  לס83 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 mov imen
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 neces
sêdade do טס
₪
Esperamosfgue os Neerim correspondam 8 confiança em
nós depositeda.
--95 cheverim que pertem prometenose=lhes apenas
e continuação de seus
trabalhos, mesmo porque o caminhoqque com seu
exemplo, indicam, é o que
seguiremos,

Neste nove fase de nosos movimento seudem

7 de nosse Shichvê o concitamo-os os todos os cheverim, prán
ao trebalho organizado 8

oíicienteos,

Chaverim 4 Domonstremos o nosso grêu.
de emedurecimento ideologico.
Ao Trabalho 3
\

fe

=

Abram

o Palma,
CONT.dapago 7

co O "volho" Abrahão aconselha,
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