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TOS O as Fe no, 7 . 0S,dovo oflotir con a maxima fidelidado os

₪valo
. “Ss que coracterizarn sous elcrontos.,

Criando ur: 1 terreno ici : . אווה- idenis,rbsoreño a Propicio ao osclarocimonto do duvidas, assinilação doe, E+ ES novos conhecimentos, devo tambom contribuir pora a20080 dos chaverin auxiliando-os dessa forma,pare que 0s-ta dificil faso a r j€ e transição em que'a kE E a oa kvutza a ja trens
posta com maior so a0 cvutz tualmonto so encontra, soja trens-

Cunpro-nos elenon . 1 40 : :
, mentos que soros da!Shicnvá Noar", firmemente soguir aspogadas dos que nos reced 1eram o o que

o

mais 3 Lx ב
monos arduo o nais רה pa E

ו
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APrimoiro ט : 1do donOS que nos dosincumbir satisfatoriamento de uma inmensaas eres para com o tiovimento,e crier -ntos do nois nada un espiritoZa isento do todos os srros o 0211801018 .
Tonterormos nost 1: e numoro,da : ni A 4das roaliznçõos e trabalhos do טסה QUO שש

Da 2s 100188 0 6060 %0 indivi-duos quo o COripocn. | ל A det
y Esporcnos que É per das inumeras frlhas quo contivor,produto de nossanoxporloncia,possa esto nosso porto-voz,fezor ouvir bon alto os nossos nc-lhoros ancoios do Judous o Socialistes,

sasendteros SOorrerocone9955 99999905995 Sssssasscs
ATIVIDADESDAKVUIZA

Foi alterada a estrutura da kvutza Achdut; composta dé sete elementos a
kvutza recebeu em Maio, mais dues bachúrot e agora com o plano delineado pela
Maskirut, admitimos mais setc chaverim, indiscutivelmente ativos, Compoe-se pois
a kvutza de nove bachurot e sete bachurin,

“Houve uma grande modificação nos plenos de 8080 do Vaad, com a entrada
dos novos chaverim, pois as dificuldades de caractor tecnico, principalmente
ajuste de horarios para as atividades, entravaram muitas de nossas realizações,

Não obstante isso, a maior parte comparccou ào Tiul Seminario de Cidade
Jardim,do qual conseguiram tirar o maximo proveito.

E . . ,

No 3º domingo de Setembro, fizemos um tiul 2o Pico do Jaragua, que no
entanto nao contou nom com à participaçao do madrich, nem da maioria dos cha-
|

Temos procurado dosonvolvor 2o maximo o travélho dos chaverim do Vaad,
estando atualmento normalizadas todas as machlakot,

É impossivel fazer uma analiso do estado da kvutza, pois as mudanças es-
truturais quo 2 mosma tem sofrido, torna-la-ao cinda por varios meses um con-

junto bastante hoctorogenco, E

Esperamos, entrotanto quo pelo trabalho conjunto do toda a kvutza.seja

possivol alcançarmos uma situação ostavel dentro do Movimento.
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0PROBLEMASFUNDAMENTAIS
] לה o desonvolvimonto o 2 ovolução do nosso movironto“Dos quo ja constituinos uma baso forta o solidificada,trazondo ntrrz doSi un cambio de tredigóos historicas o idoins trensfomeades on fntos.

, Podomos vor Quo, o individuo que pormaneco há un ou dois anos nonovimonto,dosvrondo do tn] 1 1 o 8

E nooito 9modo do ambiente burguoz om quo vivou nto ontro,+. .
a 2

1 1
1

> ז nossas idoias do uma Tora complota:concoitorndo vida chalutziana,ba-sificrdo no idosl 810

Msn. dios0nes a Snelizar Porquo o Dror ovoluiu do tel forma, nosב ea e uno conclusão oxata:talvoz osto morito posse sor ntri-Ras valor dos Driroiros chaverin dirigontos,Croio, no ontrotanto, que aMalor prrto da juvontudo judaicn ñcorrou ao Dror,mño por questóos idoologicrsO que o corto)mns sin,porquo,no inicio o movimonto não possuia basos 272749.Bon às possuo agora):poruitia aos chnvorim o uso da gravato, froquoncia nos bai-los, funo otc.e todas estrs "poquonas"coisinhas quo nos onchori o tompo nº socio-dado burguoza.0 movimento so incomodava nois on incutir on sous chrvorir: umasario do idoias quo lho pornitisson una ovolução natural;ostos individuos fororA principio, obsorvando o problona judnico,suas soluções, 0 sionismo, socialismoato chogarem no ponto do sontiron-se dentro dessos problomnas,os chavorim choga--
ovolugro natural consciêntes do quo fozian,

עפה8₪

A coisa permenocia essin,chaverin chegavan às suas conelusõos.o depois ostancavam. Porcobisn o Zorto 600000 ontro as suas idoirs o” vida quelovavam. Muitos so docidiram.Outros_nño,o o movimento continuava cado voz cornmaioros tondéncias a se ostrtizor.Nao havia uma dinemica quo locorovesso 8 açãodos chavorina

0 Finclmonte surgiu um» merco no historia do movimentoza colobrohaflagr. da קו Nela, os chavorin, sobre cujos onbrosprruva e dirigoncia donovimonto,resolveran ,nuna docisño colotiva,nceiter intogrnlmento 988 que
progevem.lsto significavo une dodicagóo total no idonl chnlutziano.Sues consu-
quoncias soriam grondos: abandono do 08511405 ,הלחב60מ00 6060 8burguozos |
0%.

Esto reon“ocimonto tove unia significação basta.to importento em '
todo o novimonto,impolindo dossa forme chavorim que un ou dois anos atroz tiinda
so ocuprvam intciramonto do bailos o outros passetompos tipicamonto burguozos,
e ebrndonar tudo isto om prol dr idcis chrlutzinna.

Dosdo, então, podorios dizor quo o movimonto criou noves raizos. Suas
8 8 não oram apenas basondas om utopiasjmas sim om algo pratico o renlizavol.

Não vanos ontrar on considorações sobro tais docisdos,nas tonta-
rorios vór do que forma o movimonto rocobou esto no impulso,Do um nodo goral,n |
reação foi positiva.0 ostnbolocimonto do umn sorio do dirotrizos noves,dou ros
chavorirn do movimonto un? visno mnis omplaçdo nosso idonl.Chaverin começaram a
so dodicar 8621000260 20s trabalhos do movimonto.Muitos dos quo protondian sogui -
faculdados,desistiam do tal intonto, ingressando on escolas profissionsis.0 movi-
mento torou como principio a profissionalização dos chavorin,

É osto do fnto,o rosso principal problona, Embor: do inicio, os
4 2 ריר nr Da 1 nio 0 cheyorinאש que abrandonaram ostudos Ssuporioro5s, comogazra a só םעכ11981כתה1190 vdd

rificamos hoje,guo a questao nao foi Lovado muito a sorio. So fizormos ostatis--E
ticas,eroio cue voriamos somonto 1/1o dos nossos chavorim( nonrin-ovdim) quo cr-

os 2

tão so profissionnlizando,
os ₪ ורי |Não soi a quo atribuir isgo. 08039 ףוסמסג )0488 orHaia Y

+ CNO PA /nsam, quogtra vez passando por
o é nocossario tor uma profissão, Outrostambari ainda considoram a profissio-

nalização cono algo momentanco,áchar; quo ó'mais intorossanto trabolherosnuma %
+ é ₪ y 4 e / 3 . 1 ₪ א > A7 7 $ é xoficina quo mbbanco do oscolo, (Comp, an pag, 7 )'/ 1 y ל % xÀ er, , ruir AE
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Duas 08 básicas1 1 La upado pola muslhor na socicdado. da posição ocupaán pola mu

  

2 F Quer sua funcao na socicdado capitalista ? Iled a 50078 que Tio Gabe Ga futura sociodado socialista ? /Cuando à primaima monde E . A pהבג yi ₪no MOTTA, NAO 0 800988820. 20280900--מ08 numa descrição dennsiado /Ha «eler 6 conhecimento geral, que a mulher, mora bonoca do enfeito, que |
: E eao veidosa, tola, som outra preocupação sonão 8 do oncontrar mexido on- ,1 ה-0הסו4סנעמ) criar'os filhos o cuiidar do lar, quendo casada, tornoa-so aponas ur /0010%0, הסשסס

y

> . Doixando do lado os máus tretos fisicos e os 8021105098 quo oran inflingidu:& Julhor, veremos que o melo anbio:: nte que a cerca, nao lho'dá ensejos vera dessuvol-ver quaisquer tondencios ou Vocações, quo por ncaso possua,

 
Economicanonto dependente, primeiro do pai o depois do ORAR entendo. Apreconceitos ridiculos o 001001%08 09202008,0il oaBa jo jexia, nôsto paresitisforçado, usa artificia lidado som limitos o una visão demasiadamonto pueril e falonde todos os valoros.

  

O casamento, nada mais 0, sonão 1uma mora transação comercial, sendo a rm-lhor 01 queo homen burgsuos comprar nedianto uma proporção mejor de dotos, -físicos objeto Ssto quo 6lo usara como imstrumonto de »rodugao (procriação o trabo-lho).

 

0 Tomos ainda a pros: ituiguo, oriunda dos mesmos conceitos errados sôbro sore divorcio, consequencias natuxeis da falto do equi1135220 oconônico do mulheros ab:donadas polos mpridos oz de raparigas pobxos o mau orioniadas   
Sen dúvida alguma, as funções da pngne sociodado atuel sao aeSuas do honor1, em todos vs setores, quer om educa 180, culíura, moral, inteloetualidn= |desetc. Levomnos ou couta que tendo o honon on suas maos 88 200086 60 economia, de |Moneda o das certos, sobzenuja a mulhor de manoira assaz suporior, y
E agorn A: infalivol porguatas סטפ 6procossara 2 mctomorfose da mulhor?2 derrocada a todo este 10080 marasmo ? Como despextara do todos as mil pequenastorpezas o taras quo constituiram sua vida ato o atual morento? À

   

Princiranento, a ardua tarofe do conciontizar-se, de roconhecor suas quali-
dades 0 valoros, 5 corbater suñs falh O crros, (Quanto maioros as oportunidades
quo lhe foromn dedaspare 50 000000, 90 070118 0 » tanto menos lonta |

las correntes que a agrilhoaen
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eviva; parto novralgica daNa sociocade socialista, e mulhor se É oa

lensa massa que y da Justiça, partilhando como otensa na
-homer, uma nova ardua terofa da construção do uma À) ums nova \

nova vida.
/odos os setoros, 0000003008

e er com protocro aos interos-
Guranto as gastaçõe127 uriagao de crochos, mator-
hor o Gosonporao normal des nfazeros do horion,

eriturais

nidados,

2 nr do 0 | a
/ ssor ue vida cultural

s: mtos a
icnto para quo
uxsos ratos. . y 1

Eto da fámilie o do Ler, co
overos da mulhor para como homem, a

intolottual, suas oportã. - |
homem, Seu tompo soro d
dodiquo cor: bastante afã |
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0 Povo judeu foi

1 inj
um dos pov 8 -

+8 sofro , dd 4 Povos do mundo, que mais perseguigoos o injustranhos, haLoApatria, Vivendo Reno em paga
tomonte neutros, não fixendo-se . A em paizes que lho0 ligoeiro, procurando son : . Porem por longo tempo,por surgir o inimigo trai-hos, de onda dl 97 extomina-lo, provocando progronms, encorrando-0s guo-E Mensvé “,oJnS para propria salvação ocultavam sua vordadoira nacionalida-. momo

  

E volta ntos“dificois, o que recordavam do que podoriam viver tranquilos- ssem a possuir uma Patria, ondo pudessom reconstruir sous laros dostro-
A ג -₪e tudo não passava de pensementos momontanoos, compo poderiam pensar+a torra de Seus entopassados? Como construir'um lar judaico dontro dorio pais, se não Possuiam o ossoncial: a torras, ,

Ja nessa opoca, Os grandes precursoros do sionismo, procuravam dar tornoe ו judaico, tondo om um dos primeiros congressos roalizados, encontradoChavo para a solução:- fazor crizr um fundo nacional, con a participaçao do

sou prop

todos os judous do mundo, som distinção do classes, o o rosultado da arroendaçãoefotuada: seria a compra de torras para dopoés cultiva-las,
Fazor criar um fundo nio 3 tão dificil, quanto. a concrotiza-lo, ostabolo-condo-lho basos, para serom rigorosemonto seguidas, c pera quo o provoito fossogeral, pertindo do colotivo para o colotiyo, Porque se fossomos contar avonascom as classes cavitalistas oxistentos no GCaluth, quo desejassom ostabelocor orEretz, adquiririam torras, passando 2 cultiva-las particularmonto, a classe me-nos favorocida que tambor elmojesso ostabalocor-so om Erotz, não podoria vorsou idoal fornar-so roalidado pola falta do possibilidados, como as torras os-teriam no ominanto risco do passar constantomonte a mãos oxtranhas, a qualquoravonturciro quo surgisso oforocondo sona rezoavol, ostariam auxiliandonaos tra-balhadoros som moios, assogurando o trabalho 4

As torras cultivavois, hí alguns anos nada mais oram do quo torras nuas,obrigando aponas em sou solo suas rrizos, quo cstrvom a oypora do trabalhos hu-menos pera e sua rossurroição.

O desorto antos coborto do donsns montanhas do 02018, trensformnrmmeso

m
e
s

om crsrs hebitavois, kibutzim, rbrigando judous do todo mundo, dispostos 8 lutr ו
כחעה2ע60550001עסב 50:88 8do transformação totnl, no dosorto, 70dos pantanos, ”. procurr. de +00%08:60 הקמ

0 surgimonto do X.K.L. como mnis tnrdo voio r. chamar-so asso fundo nacio=mel judnico, tambom viris nuxilinr r. vindo do omigremtos om maior osealr., quo
polr frltr. do finenciemonto astava pouco 1 pouco diminuindo do intonsidndo,

Em 1901- no 5º Congrosso Sionistr ronlizndo qm Viona, foi dando,o conho- |
cimonto das brsos, do funcionrmonto do solo, o livro do ouro, o & enixinhr תפט1
quo encontremos hojo om todrs rs cnsrs isrnolitas.

Entro os grando Pprocursoros o contribuintos dosso grando foito dostaenm--80:- Hoss, lioloblum, Shapira, Ussiskin, sondo osto ultimo um dos mnioros inton-
sifiendores dos trrbelhos do X.KX.L, o cujo falacimonto hf pouco ronomorrmos, .

PRPPR 102020 2.- |

!

“AS MASSAS PORJARÃO O SIONISMO E O SIONISMO FORJARÁ AS MASSAS- ESTE É 6 . |
LEMA QUE DEVERÁ ENCINAR A BANDEIRA 20 810818100" - ña

Sirkin HH 5
"O SIONISMO NÃO É UMA UTOPIA IMPOSSIVEL DE SER CONCRETIZADA, eSica
Da UTOPIA, ESTAS, SIM, AS TENTATIVAS "NÃO SIONISTAS" NO SENTID DA 0 \

E y ו E % 6 SA aDO PROBLEMA DOS JUD“US" / ו É: 0
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+EDUCAGA
E No Oriente oxisto um tomplo ondeuo TO Amor, o Odio e a Paz, Perguntou-so

A
ו£

um deus com tres faces represen
22¿9 A rosposta foi sa do a 8 6081 088 %ע68 8devotava-so mais, |

Parece absurdo. - 5 =A $ » Nas e verdad
8 1 aos

to inspirava-lne iaa. Pão, não que o povo desejasse o Odio, mas os
Na politica mundial0 5 Suerra, temendo o atapelo receio das consequdo da pobr

acontoce o mesmo; Queremos a paz e proparamo=nosquo do inimigo, E: > em grande parto praticamos 6 ber
6 10020185 ףטס 80 807088 8 descoberta do nossas faltas. 0 mo-
28 nos obriga a trabalhar avidamonto para ganhar dinheiro,a

e

yשםב , 96 80020 esto "medo! que estava baseada, 8 060080800
no modo da punição,618%0,38

Em todos os paizes aumenta dia a dia o numero de homens armados, tor-
na-se necessario Porem substituir a educaçãa militar que Apresenta a unica vanta-
gem do formar homens valentes o destomidos, por una outra, que sem extinguir as +
qualidados viris dos jovons, inculquo ncles novas ideias de paz o de solidariodado,W. Jamos sugoro um amena mocidado do pala, para trabalhar.neoas0de estradas, tuncis, edificios, ate,

א
פ
ר
ד

ו

ו

ה
É נ Esta sugestão apresenta varios dofeitos,

ן

nao basta para 000682 0 carator,
|

h teria o principal defeito de sor
educação nacional da mulho

tais como:lº 8 educação fisica |2º os íracos seriam oxcluidos, 3º ossa educaçãoexclusivamente masculino, quando sabemos que ar c tao importante quanto à do homens
8 necessario apresontar aos 8 100818, sem no entanto desenvolvor| 10108 0:8 guorrciros e sanguinarios. So fizormos um inguorito sobro as pro-foroncias literarias dos jovens, vorcmos quo a maioria proforo livros do'avontu-ras o descrições do batalhas, ou molhor rosumindo ondo há 28508- - . 4

1 . é
A oducação não consiste com introduzir no corobro 48 0218208 טמ 0do conhocimontos, mas sin, cm dosportar-lhe o 808010 80 001200008 novas,de indicar-lhe motodos do estudos.

Vomos tambem que a vida 20 ar livro, com suas ooasidos do ostudar aNeturoza, O campismo, as uxolorações, tudo isto atras com vantagens o ospirito jo- Àvon. É dois noscesserio a ativizagao dos dois soxos.Muita gento pode vor nisto s]| Uma utopia, mas a roalidado ec bom outra, Esto projoto foi roalizado com otimos ]rosultados; a organização oscotoira,
Ae”

- ,
2 E Aו unidedo do organização 60 8 patrulha, Compõo-se esta do seis a oito - |tapazos ou moças sob a responsabilidade do um dolos que o o Monitor da petrulha,

Quatro ou cinco, no maximo, dostas patrulhas reunidas forman uma tropa305 8 direção do um instrutor ou um guia. o numoro convonionto para quo un instrutor possa so ocupar cfotivamento 9 individualmoñto do cada escotoiro; ¿sto timoטע ponto 61 para a educaçao do caracter, > שא
 

E . -
2 1O instrutor treta os subordinados mais como irmão mais velho do Quo qamo oficial superior ou mostro. Os monitores de patrulhas do trápa formam o Comito,Cm vas dividor- ₪ לע La forr ]

do administraçao da tropa, As tropas dividor-so om tros8 conformo as idados 2
9

a
+
3
0

y
ו0
-anosמה005 quo dovem sor oriontados11818

29
> .: Es Pat > ee

12 216 anos- quo praticam a auto-oducagao, o aporiolçoanento do si”:

di
“propri09. E : E 7 5 ¿

32)17 om dianto-quo se proparam para a vida do pais o mães ASe ¡
outros dovoros do vida. > dE aה dy de sisto em obtor do aluno que elo d סט ometodo de instruçao consisto , ora A 5 osarA pa “vártado de ur incontivo possoal intarior o nao por um onsiha-,.«|20210Er : se " 4 ee ₪ :ria oxtoriorimpostos qe “(conte na Pagag ) pota
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KACHANÉÉ, Às machanot-ksits dosto ano já so aproximem, comoçando-so assim os mam

Rltestos sobro as גסמוח
+ r: Á macheno ó, oafusio anual Que pormitis

dedoiramonto socialista
do todos os quo forom do1 DEre £ mochayr,

ssim dovin sor onenrada por todos os chaverim, un Seע0= encontrar nó esmpo, alguns dias do vida om comum vor9 chalutzinno, Isto dovoria oster bom clero no enbogaoambi onto burguoz o dos Drozoros suporficiais da cid--
ar o

Na machano nearim-ováim do ano b»rssedo, A palavra “ospirito droristo!e outras assim, porocióm paiyar no ar,soltes a0 censo aponrs por moro onfoito,A burguozia tomou aponas um ar go socialismo kibutziano,ontro grendo verto coscarvorim. Parocia mais uma colonin do fóries, onde elguns tontavon levar paraO cominho 2081 a finclidado do Carmpeuento. Isto telvez tonhe sido motivado voulo fato do “ue grendo nuncrd do chavorim nunca heyism tomndo porto en una mochisnº, e muitos cram novos nº shichvs o mesmo no movimento,
0 sominario que ali foi dado, se ostondouranto toda ה

=muito ox rolação 2o teupo.Du-duragao do ecampriento, nounO Campo. grupo tevo aponas dunas vozos troalho

Esto ano 60%20%01%0,0 que todos o Hechanot deixem na cidade pelo monos metado, somo burguez, O trabalho no campo miis constentemenos um pouco do 860108

s chavorim tomon & sorio as
_nño 6 possivol todo osou ogois-
e noeossario pare que haja pologe com a vide kibutziane,

e

: E , A , a eTodos assim dispostos £ colaborar com bos vontado, havera uma machanoondo aprendoromos a melhor mancire de lovar a vida om comun com os nossos so-

    

melhantos 0 om contents com o Naturoza,

-Josoph Borgor=

ALOSIÇÃODA UULIERNA SOCIEDADE É
(cont. da pag. ad

Quel » mrior vantrzonium ler oconomico , 0מ46 osposa soja um. Jade onfoito, vrzia, futil; modiocro; exindo dócil, submissa, quo conforto 0 houmom cm sous írrenrssos c arruino sur vida com problominhas
conscionto, ” compenhoira intelceturl do nerido, equola
intcligonto pelo trrbnalho dole,

“poio nos rmomontos amargos,

puoris, ou « cidadã
que sento um intorosso

quo 0 000020008, cstirulo o possa0

₪ Se o lar burguoz sofroy so a familir como contro de ogoismo o circulo”estroito do más bases so desmoronar, toromos or compensação uma comuna do afoto,comprocasto, cultura o 00200000 mil vozos mais dosonvolto", RE
E lombrendo tinrx, nro nos osquoçrmos quo:

“Não pode hrvor quelquer monção do um" demoernein complotromuito monos do quelouor forms do sociáligro, ongunnto 2s mulhoros nooo lugar permenento £ quo tom direito, tonto na vida politics do paiz,7 E Pra
geral"

2 divida publica da comunidado om
e... o...o.»
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abs Recotanto sozaão que dovomos olhar a coisa sob ua outro aspecto.bDE qe novee vamos para Eretz como Pioneiros do uma nova sociedade,- E . evemos nos lembrar que as condições economicas de Erotz
228 Pormi tem somento uma produção agricola. À industria torna-se assaz nocesmSeria. Ali Ros nao estaremos aponas em contacto com a Natureza,porem estaremosProduzindo de acordo com as nossas capacidados o vivondo do produto unico doENDCOS esfóngos. E para Lsay-a-mdboaanHia toda'a especie de operarios: carpiu-toiros, podreiros, mecanicos, elotrocistas ote. Náo dovomos osquocor alom dis-S0 que a sociodade socialista quo pretendemos estabelocor om Erctz nocossitade uma classo proletaria suficiontemonte comscionte para quo o novo ostado 80-Ja construido sob alicorcos sólidos o 8028000208. % 88 portanto, juventudodo Caluth quo competo criarmos uma conscioncia do classó, o lovarmos paraErotz chaverim aptos a produzirem om todos os sotores .
ey Nocossitamos portanto de uma unificação gorel om torno da idóia doProfissionalização; Procurarmos por todos os meios por om pretica todas asnossas teorias, fazor Cufim, que à$go so torno um principio fundanontal gas di-rotrizes chalutzianas do movimentos

doQutro ponto bastanto importanto, 6 o quo diz rosnoito á solidifica-- + 4 : + - : 2
çao idoologica dos chavorin, a definigao pelo caminho chalutziano, c'tambom aabsorção de novos elementos, som prejuizo do nosso ritmo de ovolucáo.

E Para abordarmosostes pontos, tornar-se-ia nocossario obsorvarmos oque o o Dror como um movimento oducativo; ao vurificarmos as diversas ctapasque ropresentam as'varias formas de auto-cducação no sontido de oriontar-náspara uma nova vida, Assim sondo veremos quo quanto maior for a absorção do. novos chavorim maioros soraó as probabilidados de consoguirmos uma massa sadiao conscicnto do 500584.

Pq quanto à solidificação idcolozica devemos admitir quo gencricamonto,
esta boa; a prova esta na serio de novos rumos 600 o movimonto acaba do tomar
do uma” mancira co?”tiva, isto implica com a sogunda quostão ou soja, dofini-*
gáo por hachahará. Nesto ponto podemos obsorvar varios aspectos intorossentos;

1º Aceitação da idóia chalutziana como sondo um probloma coletivo,
isto 6 y O unico meio do ostabolocermos a sociodado quo almojamos. Dovomos ovi=
tar a acoitação da idcia 66 180281828 ססמס valvula oscapatoria do chaverim quo
equi,tondo grandos problomas, procuram ume cóndig3o possoal molhor.

2º Uma cristalização idoologica bastanto grendo, afimado pormitir
ao chavor, por uma visão ben oxtonse do toda e transformagao social a quo

vei so adaptar, Estas quostoos podom sor vorificadas quando o chaver passou
por uma evolução gradativo dentro do movimonto. É

Entramos no toreoirucquostão (rbsorção do novos chavorim) o טס 008
quo nosto ponto, o movimorto ovoluiu trmbon. E

So não vejamos: háslgum tempo ctraz poreobinmos Quen entrada,de

novos chavorim no movimento nro ora muito boncfica. Como não navio possibilida-

dos. da formaqóp_do_ noyas kvutzot dovido no roduzido numoro dó אאלא
+עהטהמ do enda voz, ostos oram intogrados ci kvutzot amtigis Resultado: q>

   

E REU דלא > md de a. . Ls a 0 2 a . , cobiamיור as.ideias do Movimonto um: nanoira brusca, quo nado lhos porai Esofror um processo evolutivo lento, onsequencia: em sua maioria não contimmas *vam no.Movimento, 27 A : ו aONתו ala! ces 4 : ₪
Hoje; ambora lutanio com as Ci iculdadss 50011088, procuramos9 e

tar os charorin desde 0 início, integrando-os om kvutzot iniciais, sefinidghamver maior facilidade na absorção de idóias, , "| Ee
. a ₪:

- . . 2 ו 1 8 yEstes sao de uma manoira sintotica os problemas com quêa dira 0

.. . À ex Patos 1 ג<יי5 00ne. a

=> 1 RO . 1 » - , eu A ; A )nosso Movimento, ou melhor o nosso snif Sao, Paulo, são em sua Maioriadroblémas”É o
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A lino 4 o 1 : |6 atuslmento E hebraica, alom do sor a nossa vordadoira lingua matorna, il6 O Unico meio pelo qual podemos entrar em contacto com as noe /
5108005 08 646% Israol,

0 seri
/ -crovom o dosoio0suas obras, os compositoros nas suas canções, dos-dor no ₪ ig ardonto dos construtoros de Erctz Israol do se fazor comprocn-Eeis º Inteiro, 80060 8 lingua hobraica a unica mancira pola quel nos2 0/8: suas alogrias o tristozas pa 1 PIES

. אא ra podermos r parto ativa om |
suas vidas. P z 1 , tomar parte 2 |

maa : .
1 1

8 1

todos os ensinamontos como a Tora, c muitos outros, ostão8
na lingua 10028108,

,\ Consequontomento,nós Jovens do Galuth nocossitamos conhocer a nossalingua para Podormos sontir e aprofundar-nos em nossa litoratura milonar. |Tomos a lingua"idicho' Guo so diforoncia bastante do 10028100,do Sor a mais usada polos 406008 do Galuth. Não podomos negar as obras 11%0riasע8- de um Bialik, um 6088 Poctas nacionais judaicos,o quo foram escri-tas om "idicho" mas Í nocossario salionter que 2800018 62008 8 11מ0ג8 82.9 cra teo difundida como nos dias do hojo o impunha-so que os nossos into-loctuais sionistas cserevessoem sobro a libortação do povo judeu, a construçãodo una patria o sobre as belozas do Erotz Isracl, numa lingua comproonsivolpela grando maioria.
: : , 7

:
O conhocimonto da lingua hobraica é um dos 8078208 basicos de un jo-

acia
É ₪vom sionista quo se propara para tomár parto ativa no construção do uma novadiretriz vordodeira jnum novo Estado.

Podor-se-ia oserover muito sobro a beleza do nossa lingua matorna,o sobrotudo sobre a importancia do sua absorção no Galuth;om suma a praticanos mostro qué 2 lingua o moio primordial do que so valom os povos para irma-nor uma nação,

Portanto nada mais justo do que empenharmo-nos om ostudar essa lin-gue, que tento nos fela nos sontimentos,

oso. ....

-Sexah Oronstoin=

OMOVIMENTOESEUS PROBLEMAS FU

 

DALENTAIS
, (cont.da pag. 7 )

de orgenizagzo, oriontagío ote,

Por mais quo façamos nunca podoromos enquadra-los devidamonto afim .
do darmos co snif uma forma tócnica absoluta, Isto so dá polo fato do sormos
um movimonto do massas, que 0COMBO o produto do um longo trabalhopes
soado numa oxpontanicdado do idcias; 0
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noל Kibuta Que baseia-se a
רי21200
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futura sociedado
com todo o capital

“ático, liberúade doConcentrado nas mãos

    

 

    
to Estado, uma sociedade socia-¿0nSáriento e que tora uma vida comunaldo govorno,

Porque o kibutz sóz

     

 

Podemos afirmar isso,ums pequena Sociedade,e Composto de um
Teitos icuais viv
posado Dario dos
itrebalho fora)
trabalh

  

  
À

e inho já pode sor considerado tomo |bet que E Ocorrer dos dias so transformará na'conuna. Elo éndoו numero de elementos que chega a guporar a 1,500, gom di- רי| 9trabalhando nun sistema colotivo, Como sabomos, ha om |PA uniao ontro 2 agricultura, industria o avodat chutzadoros q a Principalmento 9 a que necossita maior numero do |Por moio da qual ha a Possibilidade do empliagao do kibutz.
Porque a proforoncia «o Kibutz c não é Pequena kvutza, idoaliza-asso ו 0Ae SoPR polo Daiz, onquanto quo a Evutzá não8880 וגמ diodo roA que cxigiem que à kvutze so consor-Eento ao aode um Poquono hunoro de cnaverim o queE >

rlz comportar uma industria, Como Ja 101 provado,
ota não obtevo oxito o

'

foi obrigada a nogar os seus principios c rocobor novosclomontos forçada pola falte lo:mão de obra q nocossidado de sou proprio deson=volvinonto, e origom no novo impulso ceononmico quo soírou

       

      

 

   

   

  

Áqui vemos,
& por Gordon,   

   
      

     
    

     
     

     
   : Tudo quo acontocou toyO Paiz, dopois do sua libortação.

    

     
  

Da mesma maneira ficou provado, :vutzin tovo que
do Estado não y
BO movimento,

  

  

Oo colotivisno ideologico do alguns ki-
וגס

sor posto do lado,pois a entrada do novos olim ermitiu8₪0 quo o kibutz so rostringisso somento a chavcrim de um mos-pois seria absurdo nas pornitir=so e ontrada de novos chaverir não| provenientes de um mesmo partido,

   
  

  

             
  

  Un outro vonto que deve ser obsor
conservar-se isolado, porque depararia
com outros, vencoria mais facilmente.-

vado, é que o proprio kibutz não poderia
com muitas dificuldades,e porque unido

Hevia pois a necessidado de org2os de uni-ficação dos kibutzim e que 00108880 60 088 comuns, Vemos cue do fetoeles surgiram o são hoje a Histadrut o a Chovrat Haovdim. Estes orgãos orientamOs kibutzim e prestam auxilio quando necessario, para o seu desenvolvimento,cuja mota s a cidade »roletaria,

 

  
         

     

        

       

   

 

A.ClLorrat llaovdin tem como finslidade orranizar os trabalhadores cm classe6 :e concentrar o capital em mao s do proletariado,
   

    Essa união trará por certo novo desenvolvimento ao proprio estado, criando7- à - 4 novasב industrias que darão orizom a produção propria, trazondo a aútononia doproletariado, é quo futuramente produzirá o estado socialista judou.
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SCUYISO   (contida ע88.5 ( 4
às atividados se apresentam de' varias formas: oxercicios ao ar livre, jo-

gos do conjunto, vida nos campos ctco 8   
   

AY 4:9Segundo Russel ( professor de 08880818( ס programaescoteiro oa taroíao ד 3 2 2.4 , Re e 0 וב a . 8 É 8de um homomn reduzido ao tanenno de uma criança, «“trao-a neo só cono criange ₪
ainde como horiom em formaçao. 6 : :

  

e

 

6
à odueação precisa sor redicaluonto roformeda, o motodo antigo, pocõu 0%
. es! 3 . A 1 a ias 3 OY ros ebaso, porguo envolvia o aluno num temor de punigao, dosejo do daל

ão rito do competição, em voz do desenvolver a nocossidado inhorento & *E 2 0 + So os E - $ ל Ocriança do so. cxvandir o so menifostar, E de j 0
א . ae היו |

Edmundo Holros,* diz que o movimanto oscoteiro o o roforgó mais profi
Ro To) as somponiizado no torreno da educaçao dos adoloscontes. A noscosg

> 2 ּ 0 0 ca : E . 8 É E oa “E7 pará e formação do si proprio, a constanto tutopeloSn
- 2 : de sio fatoros primordiY to do carator o a formação da porsonalidado, sc os
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CHAN SIRKIN
, קי de sua juventudo foi o arder revolucionario que o acci:- ja co .panhou atê Ásua morto, ardor esto quo atô hoje paira sobr: nós. 1 ÀSou pai Nasceu em kochilev en 18 do schovat da 5.629 (11 Go fovoreiro do 1868) |

ב005%0002171080ע0-80 o princivo pelo gósta 10918, º a ultima perשריש"הישיש o virtudo. Aniciou seus estudos 0 sua, cidado natal, mas1
pulso, Contir 2 altivez en nao rucubor enlado às injurhas por sor jtdou, foi dusRe nuou Sous catutos vn outra cidade, Minsk, ondo entrou q: contacto con,os prin 5 3 E : : - . : SR ל, Monitorrsvolucionarios, Estovo varias vezes preso, 2 dupois de ostar הנסגג40מ10]0+1 foi vara: a a So RE 4 » 100 judou,nas quals nao 208Gobondrós; qndo 80 6001000 4 oxerovor pugas para o tos
ad Ba 1,888 mucou para Berlin, contava então 20 anos, Sua granda pruocupa-, : 8 2çeo éraa luta entro o grande mundo (humanidade) e o poqueno mundo (juduus).Tdonti-

  

  

  

 

12000550 00 os grandes róvolucionarios, 111080208 € utopistas, cono Hoino, larx;Lasallo, Saint-Sinon,kmagols, Tolstoi, 0.
Lo Berl Fatzinolson disso;" Sua ensia, sociologia, Psicologia, ocononia,clonci
¿0Yar a sua constante preocupação!

 
lo d o cishucimnontos óra immsa.2iloyo
as naturais c a rossuraição de Isxaol

luo para Redo tovô quo sujoitax-so Á todas as espueios dí traba- |no para sou sustento,
Lutando pelo sionismo ( fundando coentros. oducativos para jovens) 11- |

gendo=so É Horzl, desdo oh? Congrosso Sionista,aposor de ser contra a ustratogiadvsto, quo nao tonava cm conta a massa sen os51050 8 עס11810808, 08=erovondo artigos, entro ostos " 6 Bolvição doprupiai dos judeus é o Estado Som 1cialista 9
e|) ה sobre omionismo na luta socialista geral) não esqueceu qeN cmd a ari 1 a 2 - E = .

se A ו 0 cria que este fora feito para o povo judeu, enquanto a7 tá eya a no governo dos forte, os judeus que se oncontran entro os18 estarao sumidos na pobreza e sen refugio, Quando viu que aposar de seus eg
forços seu nes Las . A2 y Seus ensinamentos sobre o Sionismo Soci taa a Socialista nao c) van a 5 ב18- e Polonia, começou a ostudar 101820 russo, Has no Ora 36tijaestas dificuldades, Por ai viu a nocossidade que havia pare que o povojudou ti-
vesse uma lingua para sua comunicagho, qual soria osta lingua? Naturalhonto o ho»
braico a nossa primitiva lingua.

 

ultados, e resolyou voltar para o Sionismo Socialista, onde depois de muita
vidada encontramos Sirkin como chefe « dirigento do movimente"Poaloi Siont,

res
ati

Foi olo que viu o ostado do judou anoricano cri sua luto ceononíca
nosse ambionto viu que er a quasc impossivel inculcar o Sionisrio Socialista, nas
foi un dos poucos quo consopuiu vencor,rlevantou 2 tocha do idealismo o da proío
cia tirando da ponunbra o 1וג6סג

Nos ultinos dias de sua vida mandou vir a si os amigos, conversando
con clos sobro nacionalidado e socialismo+,Un dia antes de sua morto pediu um
rabino,| domonstrando assim que sous suntimontos ostavam ligados 4 tradição judia,
aposar (-. tar sido toda sua vida contra o Rabinato c os rabinos, nas aduirava o
judaismo como força moral o ospíritualo

ו

|

de um curto cspaço cumo territorialista,vin que vsse não dava |
200015

Era sua tumba so encontrar as soguintos palavras:

"Todo honor morro som quo scu trabalho tenha sido teruinado!!

“Poi,Sirkin, o profota do'movimento, sua doutrina so conyortou om
obras. Nós continuaronos scu trabalho,

paes? - Dina Ls - 6%
A JUUCAÇÃOPELOESCOTISMO ts e

(cont. da page 9) ב
9%, * 4

Na filosofia da educação uscotoira há sempro o oquilibrio cúteo a
'gu” individual 00 "ou" colotivo. Consoguir mentor esto oquilibrio,. tal deve .. Y

.sor o principal óbjotivo do todos os quo so intorossan pola oducagao da 1otidado:
”
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4 um ul Somitario onde alom 0

Tod kvutzot tivoram TE
,nismo o chalutzianismo) foi tratado 200%E : , Mu |

quortaosolar&minhaopinião sobroesso assunto, Nosso movimento, como qual- |do um Minedo . ול ou não, neo podo tor uma concopção ão vida pois |
Particulares nóis de 0, ondo os olouontos tom sua concopção do vide, suas idoies
Evora do CRiodo caca cleménto tom a obrigagão do ponsar por si o não pola57 TO mais volho, À

Elo pode tor uma concopção desde que a baso fundamental, e os objetivos, se-
jam d irao ela .“Ba os 4 movimento, O movimento tem, sim uma escala de valoros quo 6 a manoira
poza qual 010 resolvo os problemas com que so dofronta,

0 imo . siaRia Po tom uma 56210 80 02121608 8 respeito de determinados assuntosJuo nao deixam de ser aponasras escalas de valores do movimento.
: 2 * eNa religiao nos somos anti-cloricais por principio,pois acreditamos seremOs ministros da Igreja os mais forrenhos inimizos dos melhoramentos do niveleúltural do Povo; e alem do iludi-los, ainda sorvem para instiga-los contra asoutras roligides. Quanto às crenças, o movimonto abstóm=se de dar opinião,roisacha que cada um tom o direito de aercditar ou não em-Dous, sem impor este ouaquele dogma,

ש
י

Nas artes achamos que a mesma não dove ser oxurcida em função do dinheiro,para deleito dos burguczinhos ou novos ricos, quo na 208116860 nada entendom |dela. Arto 6 8160 8 sublime,portanto não deve ser comorcializada.iias para overdadeiro artista poder vivor o produzir, a solução 6 uma vida colotiva,ondo
cada individuo contribuo com uma parcola para o bom goxal colotivo.i é nosso
ambionto, no kibutz, que podora produzi-la som estar sujcito a outros fatorea
particulares.

E nas cicúcias? Achamos quo ola deve sor usada para favorecor as classes
nocessitadas.llão 6 no entanto isso 6 que ver acontecendo , vemos ainda quo ao
contrario,projudica-os. Por oxemplo: com o invonto das maquinas os oporarios
das fabricas ficaram nrejudicados, aumentou o numero de maquinas, diminuindo
dossa forma a noscossidado da mão do obra operaria,ficando assim os mosmos em
mui procaria situação. ,
A fomilia 6 outro dos problomas com quoo movimento'so dopara.A fanilia 6

o unico lugar ondo interessos oconomicos nao so chocan. Supordo-so a familia
como sendo: mão,pai o filhos, pois saindo desse, circulo restrito ja ha o chóque
ae intercssos. À familia entao oncorra-so num ambiento bastanto sontimontal,sen-
timontalismo cesso bastanto prejudicial,com tendencias martantos para o esoismo É

הממד
\

Nossoceirculc réstrito e limitado a 0000808053 crianças 6 bastanto orronoa |
0 mal encaminhada. A criança c o produto do mejo om que vivo,o dianto dossos $
aspoctos ola se torna individualista, e do acordo com o earactor dos pais,o 0s=-

tado de espirito dosse, cla e criada, y : : |

A educação sexual é bestanto doficionto na atual sotiodado,Os rapazos 0 moças,

por causa da curiosidado habitual sobre esses assuntos, o por falta de alguen.
0 quem 8 080182008 ,02%ע0028-806 a loituras projudiciais, ioituras essas om quo ]

8 quostão está pintada como sondo una espocio de ospofto, corno qualquor outro, 4

que ap invoz do ola so aprosontar comona PERL ADADODa A prostituição 0,8conso-/" |
quoncia logica das desigualdados economicas. Os rapazos impodidos 8 suanatural |.
satisfação biologica (pois antes dos 2% anos nao podem casar-sedovido nãoganha.

rem 0 suficionto) cuja idado' ideal para o ca onto o 18 nos5ñ0PRBOLAdOS Pasa 1

a prostituição ou sublimação.lo primoirocaso tlomda corrupção tálono pesa j
Dodo adquirir gravos doóngas, quo passer:o ספל sous filhos.0 seguido 8 ב À

prejudicicl à su” seudo. À prostitui ro 0 tombom una mocoA.4 |

ל pobros. Num rmbionto onde há igurldndo 0002021000 0000108656 ₪ va

ונע"

 

 

  

   : Ró desso problome.Parr nos nprosonta-so isso numunico lugar: -»e solução 68880 pro Er ו:[טו 8 a 4
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