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ATIVIDADES rtE
em

Ro cmbe-fato, - as atividades de nossa Kvutzá-inigiaram-se há cin--ot mesos+-Bigo,de Fato,porque, nossos-chaverim-e-.nosses-chaverot, em suamaloria;-sendonovos no.movimento não puderam,.-de -uma-vôz., ambientar-se00M-0 mesmo -Não -podemos culpar nossos madrichim, de-não-terem-. tomado 68-ta ou aquela Providência, .para o Progresso de nossa-kvutaa.- Os:8fomos -nós-mesmos, posto que .os madrichim sozinhos -nada--podem fazer,e | -- Experimentou.a -nossa Kvutza mudangas -vária,-de .madrichim, mu=Stas-aque em parte prejudicaram o andamento normal de nossa kvu-os fatores acima citados.os Fesponsaveis-polo-retardamento do

dm a a 9-77

Entretanto .é depois da jjachané de Dezembro que se nota a
ורדההחישה--

inclinaçãode alguns chaverim,para o movimento, -logo-E6zuida- pelos. ou-tros .oHaveria- integrantes da nossa.Kyutza, -..... pe A7 Nao- distinguiremos aquí as atividades feitas durante esteou aquele madrich; -consideraremos apenas nossas atividades-uteis e de
acordo-:מ/ gou-o--movimento,.

que -conseguiram-se-ambientar com aכהחרהההדירהמ-6081810218סבטפענמ
última-machané, já não digo inteiramente, mas em-paxte,voltaram com umespírito-modificado. Pode-se dizerque foi este o maior reflexo que pode-ria ser infiltradoem nossos sentimentos: Wma sensaga0-arsificial da vidaque -1eyaxezos-em-EnZTZ. - sa : . cas a .

as nossas principais realizações, que se resumemהרהררהררי62123%
em tiulim e sichot. Nesta fase nota-se maior uniao.entre-es chaverim,-e,-conseguentemente maior progresso... ₪ /

ו( Entretanto, esta peguena luz,6
dade -da-noss0 madrich,no momento o-chaver “brahão-noseaberg(Verdi),de.
nos-0Orisnt=<,- nas horas devidamente acomodadas-a todos. 05-nossos chaverim|Na-aoomedagão-do. horario uns cedem, entretanto outros , por motivos ba-

/ nais permanecem íirmes,-e... por mais uma vez é-a-noóssa-Kvutza-seria-.
mente -prejudicada. Ee : a EE as Esas :

Vimos, por -um momento, tudo.desvanessr-se.-jjas, graçasהררדתה-

|

ארוה
ao.esterçe-e.boa: vontadede nossoschave-im, entraos-em-scordo-com 02

reorganizar-e -restabelecemos mais03+--0%80-2330094,-8.0086811608
uma vez nossa Kvutza, cujo andamento daqui por diante penso quese reves+
tirá de ,rogresso, levando-nos pelo verdadeiro e único caminho chalutzi-
ano: HACHSHANA- ALIA «

 

 

COOPERE PEL CONSTRUÇÃO DE Ui PALCO Na SEDE DE SNIFF;

AA

k / esMON "
Nasceu-em 1873-na Rússia e faleeeu-em 1934-emViena. ,
-Bialick -foi o maior poeta moderno da língua hebraica,
catírico-de incomparavel-estilo,-nele reincarnaram-se o

spírito das Escrituras.
רש «utorde inúmeras obras, destacam-se;44

"ni Bandeira " 7

" Os progroms de Kishinew tt

1 Versos em prosa "

וו
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_ JULEODETH45ça
— HACHSHARA?-—- CAMINHO לרר “nesnus
a hachsh .ra “nece
ריררד

RR=: Olhemos o mundota e Compreende-se. tambem quelhades-se.o mundo 0

AAas

ssária para chegar-se-a Hretz.?alguns anos atrás; nós o encontramos em lu-os Judeus -Lutavam, pois-eles.estavam.espa-
AR ssdeca ams EnO "7 ASora temos .nossa terra que apesar -de--sguena-é nossa.Ela-serza-o-lar dos Poucos que sobraram, Pois -seis-uslhoesgpereceram naBUropa. A maioria--deles já está-em sua Pátria e.o.governo lhes dá o seu6כ86-33040--061-ףוג sofreram como -por- sua-utilidade. -— à EMEterá isso a ver.obm.a Hachshari?-Nos5a-terra $ pegue-

na -e-naS-poderia abrigartodos os judeus do sendo que a maioria dos
Judeus europeus já nela Ca : de-áreay praticamente] וכסצפבפסומ, -um e ליידשדיההארי 8 EEc ריה09כג da América são mais -felises,-têm-um lar, poisa-âmérica. é.democrática; aí Vivem, estudam,se -propyram-pera -uma vida me-lhorr-E-daçuí que devem Sair os jovens ., com corpos e mentes Sas, paracom trabilho produtivo y regidopor um esplrite ebalutziano,-erguer- bemMES 79-=ome -ERBYZ-ISRABIS 0 ה à a de:ae mea. NãO poderiam jovens da América, -quê na-maioria 508calma; -1+em-ajudar 085-60868 necessitam, sem antes passar por um tipode vila semelhante á que levarão numKibutz,.onde, .a-Yida-é- unida, nãohá 9-986iSmo-característico denossa- JuvençcudeMUe A— רדחהןהרכת=

gamos -preparalos-p-ra-uma vida ad

MOCIDADE VaIDOSA NAO CHEGARA JAMAIS A VIRILIDADE ÚTI.

NOSSA KVUTZA

A -Será-que-a Kvutza Hachdut. $ 16510 0
Foi formado um grupo de jovens, -Sipasto-por-idealistas=pasiê-por. aqueles que vinham em procura -de-pasetempos 8 2

RE Já.tinha a Kvutza trêsmeses;u.ndo-nola-entrei, masapesar-de--sua idade, emcontrei seus componentes--em-.grando-desunião,Ba ה ve כ-08 8908 a cena era alsesuintes-d 3 :pidoz -seguido-de um riso amarelo,--e 1808 cada -um-paralo-seu-canto, 18---até-o-BROR,-uma vez.por semana como que movidos por uma força, Será quenao h.veria meio deOQUE-s5Cr+-não- sao, -mas talvesjamaiso.psra e-pela nossa pátria? .. . - ERo המ a
Ea E Sim, era possivel pois nossa nova madrich, com mui-
ta energia fez-nos ver comoiam as coisas, e Os +isinhos.6-as. anedotas
nas rewuaices-foram- sendo transformadas em-perguntas -d8-=ssunto. ,RE E guita coisa mudou; já estávansos auis- unidos; que
tem-s1guans-deíeitos ,nossa Kvutza, Cfato,-mas, eOsa
dos,-—e-sus depende unicamente de nós; Entao faremos com que a o 28 86-
ja nossa, para que possamos dizergcom orgulho e de cabeça levanta a, nos-
, (חטר2ב é a HACEDUT;|. 0
 à MARCHA DA CIENCIT E טס  NOSSX NA PLANTCIE DODESERTO? O₪ HORIZONTE SEMPRE FOGE ,

m 

EMBRA-TE SEMPRE DE QUE VAIS A-ERETZ-ISRAEL,
NAOPARA PROVAR 0 TEU HEROISHO,
NA0 PARA SACRIFICAR à TUA VIDA,
“NAS PARA TRABALHAR;

0 à DO DIREI! aUDEVESENCOMPREENDIDA E RECONHRCID: POR TO-À JUSTIÇA DO DIREITO JUD O 
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PEN], EAN 2 a

EM asm.ia a5 860 resolvemos «S- 8 ue compra-
₪08-32-passagen -na - gparal . a 0 Pd >65 eodia marcado,. dos -dez chaverim. que“dev tomar parten novarecexam apenasaNEROa =altosos não. vieram
por umasimples .falta de.TesponsabilidadeER ===. Partimos .sem.esses. elementos, -A viagemdecorzounommente.
Ro 77-Ghegando a E “Gepois-de termos comprado as passagens pa-
ra a volta, fomos Passear...alguns chavexim - foram .nidaz-enquantoos - demaisfiearam- discutindo.“um tema. ideológico.

de.nossaה-ju ameaçadorלסו
obrigande-nos. a procurar abrigo, 0

informações sobre a localização ão DROR àna vizinha

וסרייר--היירי-ה60110080

cidade praiana,-e conseguimos. saber -com eestava a-chare- da- sede que.provavelmente estava. fechada, - Dois= chaverim.£oxam 6“Casa -aa ית 0-4 por esãe-per--sea. pai-,--recebidos como ixnãos de sangue judeu.sé-em-poder dag- chave a Ee a eu onde יי .cantamos ,eto cansa 2 -Aao הרר0

«partida, foi piorando

ב

BRs. amia =. a.DEpois-dó-almoco, apareceram algunsdeoscom-6s-quais. trocamos idéias dureante certo tempo.Tivemos. ainda uma:oSamsas'Fobre-MOISES, seguidade-debatss- bastante proveitosos,.- - , , aA targe conduzidos pelo
a maravilhosa praia do- Guarujá, e vá dados =r.-----Devidoו &o. adiantado 1a-hora. voltamosa É>A un. ---Jantamos, demos uma volta pel5-0navigem 1600220218 1884 - טרי não- foraURPequiono ¿neidente,fe-lismente smconsequencia. e Ee

₪ vans emboracom tempo desfavoravel, foi muito pro-“veitoso, e pensamos dentro em breve repetí-lo

stes da cidade, -

CO-cnaver-Bormado, visita-

rtimos .

SO O HERÓISNO DOS QUE CHEGAM AO PAIS 97ATRAVES DE KIL SACRIFICIOS,
E DOS QUE CONTINUAN À OBRA CHALUSZIANA, APES:R DE TUDO E CONTRA
TuDO- SO ISSO DEVE INSPIRAR O POVO;

à VIDA E A LUTA DE CONSTRUÇÃO EoNACIONAL E SOCIAL
SAO REALIZADAS PELAS FORÇAS OPERARIAS E PROGRESSIVAS

. AÇÃO E À SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL SAO AS BASES DO|Iran SOCIALISMO;

¿0 ESPIRIMU:T,OS JUDEUS NAO SO ASSEGURARAO
NOSPROSRIOSOBRNUIVENOT., COMO RERAO À OPORTORoCOR₪ 2%

“sm OGRESS SPIRITUAD DA HU ADEBUIRCADA VEZ MAIS PARA O PROGRESSO ES! JARiga E

565€66606066566656 ,

A UITISMO

E

Uli SOBREVIVENOTA DO PASSADO. ENQUANZO MEN=
; dENOVLHENãODE PROGRESSO POUDE ACEITA-LO, NENHUMA CORRENTE

ER O POUDE EVITA-LO. O ANTISSEMITISNO E O PROTESTO DO ES+
PERITODE ESCRAVIDAO CONTRA O GENIO DA LIBERDADE RMMARCHA.

דב
E. Eberlin 
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Sa
MOISES E cera ₪ 4RES luitos anos Viveram osdo da Fevolta-dos judes -que estavcidade. a Si OO

A siga cum cm mim a ב

hebreus na Egito. O iuraó ficou com medoam em Goishen, e que poderiam tomar a
Qual..seria.a. solução5

|ב Matar-os. hebreus.5. > aER = =Nas nao haveria mais-proveito se eles Se-tásrassem escravos ?A549-e assimtornaram-se Os judeus escrávos. Construiram umaלEnBomenagem a0 grande.pamsés 1 -s—tendo--eles- próprios
Focos tigolós,... o E

תוב-00

|

Roncoרההקסי Mas o-número de hebreus. crescia, e-o-faraó temeu-que dentre.OS -Henines-que-nasciam- dia a-dia, surgisse Um -que -mandade per-Deus,libertaria--9s-hebreus da escravidao; mandou que todo o menino que naseessecesse dauecla-data.em diamte,--deveria.s *-efogado-no-rao Nilo, e-só as
Meninas doveriam-viver,........ or aOAERJovens maes não se conformaxam com o destino de seus filhosrecem nascides;,--e para sadvá-los-Ca-morte escondiam—ses--dos- soldadosAlies eS se
| Dentre -estas-mães havia-uma-que colocou-g filho-om uma- cesta6 0-pomnad.grama-à margem do-rio, 200 7 BEo EEB === Quando a filha do faraó foi tomar. banho, -pse abrindo à-encontrou.ima- criança chorando. Comprecondeu. logo que-ela +...era-heb=ga, -mas. tomada .de. uma repentina piedadeguis salvá-la da morte,andou chamar dentre aS-.oscravas., -uma- mulher.para S6E-sa-ama-.da criança,£.essá-sra gustamente a mãe, i hn.O-menino-recabeu. o nome-de Moisés, e .£icou-sob-a proteçacde -famiiza-real,- 2 תק ca ב דחהההה-21102868- 6850761008 sua mae-até-aos 9-anos&,-6-Esta. ensinou- |166 de_seu-povo. Quando Moisés já era moço--Bercebeu-o.sofrim |mento-dc-seus-ixmaos, com O -pesado trabalho da-esexavidao...gerta vezdyum-esfocio-batendo num36 e nao podendo -=esistar,-Lemon a de-. 2028 68 seu irmao... surra tso forte o. egípcio quo-este eai-moxtos-commedo--de ,uo-o-faraó. o castigasse fugiu.paxa o Coserte-prócimo,.. Sl==» =".0, —Alenda nos conta-gue estando Moisés-no-kente-Sinai? viuque Maa. Árvore estava queimando, queimando, e.nunei se-queimava, E, a-proximande-se-mais ouviu uma-voz-que-dizia: tire -os-sapagos-pois.estásnum. lugar-sagrado, Era Deus -que falava pela árvore, .Deus-disse-lhe ..tambem,-que-tinha ouvido-as lamentações de seu povo, e que estava pron-o a libertá-lo,. e-que -disse-se ao faraó, -para -Goixax.-sair.seus.-irmãos2018-63850 ele-soria castigado, | ERR o תורההרדחרדסההו 00880000 0-0 8-50, doisésmoontôu aos.hebreus 0que Deus lhe havia dito;. com .o- que estes-muito.se atessaram,-Nas,.0-fa-raó,-gritando, disse que não consentiriana saida dei. nB-escravos,. oi dla quetodos05diihos-natofelneshoE dáה via - todos os-£ilhos-mais velhos - 08 s-mor y

Byodoiato-ectavammorrendo( :0scientistas afirmamseios az-os-filhos-maAR ; que morriam, porque -naquela época. graçaya vtue-peste,no Esi-RR hos ads filhos meis velhos que saiam mais, eram eles que ao)to,e.-cono- sxam 0-faraó -£icou-com muito-medo pois.ele tambem era o fi-5 RO

nt

A A NC כ e ldho mais velho. issim conseguiramos hebreus -saix--dopais EASS 1

gastou coa eרשadשא==

es Ec ENS id : כ a E

RoCanrnmmNA¿A de de se atravessar 0 -mar- Vermelho, Estudos .cls-a-maré num dete;-da ef 57 or onde, na realidade, atravesseu-eom-0-seu-povo,A0 arrependendo-se do que havia feito, mandou
1408em busca dos libertoss -quando estes-chégaramao mar VermelhSeus soluados em oO que muitos se afogarame-.. 307 leo.
ו 3hebreus 000060 que -afinaltostavam. livres,2 6 tempo peregrinscem-no .desexto, “Guando. chegaramA ++= a fez-se ouvir novamente, por lioisés,e entregou-lheao Ee Ea Quando ¡joisésdescendo do Sinai viu que o seu povoOs lo mand-me º

DA urna e 



0
 

Eaa q

Eרג6: exto=ד
deus. 8 0₪ adorando-o, ¿=sendo dele seuO ns a

os4anosneregeimagem os hobreusentos o-Egito-Dad
dlatenta anos.., afim de que q geração velha morresse,em .para..a terra prometid

1
a -jovens. com uma ; = 2 .00םוגב-2016010818:

66 38038 ,- -E
קחוה AE 4Eeesse .tembo os hobreusseperaran=88.

המ sen-que עט Foseph- estava subdividida. Em. ALAS.Ro:nao Bexrmitin queljoisés entrases ha-terra-prometida
conos Os -a- lenda Que, -joisés para obter água , bateu numa pe-. 6 808 morte , ou talves por questões de sucessão 858morrepara o seu povo

o
p cóm um grandioso exemplo: PECA ANTES DE FORÇAR.

"FUBHO--DE 1949: :. un at SAR Se
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ER Egsornsios de xadrez » Organizado e diri'gido pola KVUTZAHACEDUT, em colaboração com aA do תר será regido oseguinte Regulamento: Ee SAE= ==-BA- ORGANIZAÇÃO: ent OO
1-0 presente torneio terá a finalidade de eleger os cam-peões"|*diversasIP-noar-e.oveid).,sbem--cimo-o--campeão-

סוג-
RsPorneio.ontabs de duas partes. mal“eliminatória,
ב

tra final. Aeviminatória--elegerá os- campeões. “boné ,-noar e oveids -Do-...-..Torne O final participar:20 os vencedores da eliminatória ,5- 0 0800680- geral,-poderá Fepresentar-a.DRODR-em-qqg torneio|
"DãoPARTIDAS !1- às -partidas. serão Fealizadas, -nos-dias-marcadas pela

> 00838886-“Organizadora, «=. -
==" /2=0-participante.-que- faltar no-dãaterá seu ponto -compu-

tado,Epate forem as razões da falta.
ménie serço adiadasas partidas quenãoו

'

terminarem:por.fal£alde tBmmo BE
"As particas- adiadas dovorãosex. terminadas -antos dapró-

xima -regada-----
4- Em caso de Sapos |)nova partida,7%com

00205 0110707988 .-. - = oו -

Em POS PARTICIPANTES ae 8
cada -Kvutza terá o -Gireito de-apresentaz-um representan-

te, para -o Torneio. -
]]]₪ 0- 72- אס caso de desistência do represôntánia): o mesmo só

Poderá ser substituido, caso o tor neih não tenha iniciado,

à COMISSÃO ORGANIZADORA

m E CONTRA O ANTISSENITISHO OU NAO E CRISTÃO.Uni CRISTAO OU E CON É o

O JUDEU ENTRA NA Q TICA DO MUNDO COKO-Vi EBRWAENTO NECESSA-
LIMINADORIO QUE NÃO PODE ide ELIMINADO sra.

566666666566666660666:

HACHSHAR/ E 0 NOSSO 72cus BACASHARA« ACESHIRA. 4ו “RA 
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a ; O. USO DA GRAVATAE

DERoea ==—Guando-me -Propús-a escrever Pequenosssta :

= Qu
“Fever estepequeno.estudo, era partidário

absoluto do -uso da gravata; Para-defender .o dito .uso “resolvi Para maie
or conhecimento.-de-causa,

2 :

mma mt oהרתה

. : -aprofundar-me -n El rar caiemconsradigao -em..qualquer Polêmica queLossMNeeeE Vejamosו o- significado da-patavras "Lengo,man-baçou fit : omens -de educação -e boa -sociedade-pocm aroda do pes-=* =“8--p8r cima do iorarinho da camisa, atando-o adiante-com 1800."E derois-um-Ligeiro-histórico. tNão-é originária, -sezundo se crê| יבינו 04 ora, antes, conhecida polosanca nos234208 -45-054--08 - 8608 correram.e--quando .a.vemos da-novo 6.cortede-buts XVE-XEVusadapelos nobres, que-a- copiaram-de-um-regimento de:oxoatasaue-servia.a este rei (oravate----gravata-).0.uso da-gravata a-tingiva-6-apogeu nRo-reinado .de. Luís Felipe, tendo-sobrevivido à-revolu-ção. -N65 -nossos dias observa-seo começo da decadencia da gravata, deviado à preferência8 vez maiorque--se dá aos trajes-.ssportivos., que emgerar dispensam o uso dela."
רי.82878%8.8,0020-88-96למ uma origem.obsgura,-8-nãoaristocralta-ou-burguesa,. - - O רש O Ea8והררהרדד7יב 289068 que -me levaram a-deixar-de .sex-psrosélito da grava+ta, depois das pesquisas que empreendi,sao inteiramente'extranhas As di=taspesquisas, mas sim o fato de simplificar o vestuário.

 

NAO E O ASPECTO EXTERIOR DA ORGANIZAÇÃO, OQUE DETERMINA à SUA IDEOLO:-E A IDEOLOGIA QUE DETERMINA SUA FORita. DE. ORGANIZAÇÃO;
 

 

ft MINHAS OPINIOES SOBRE ODROR
 

-ifravosso nesse momento a-fase 66- judia, passando- de. bur-Buesa. à-salutzas. (cs ss sua ssa ; a
Devo -primeiro-dizer, que desde o-dia. que-Su-entrei para -o

BRORZ.perdi-oitenta porcento do.meu egoismo, ..-.-o
os am ——-Gosto-do DROR,- Por ser- uma Organização, ende--todos sao i-
Buais» muito-meagrada tambem,-a camaradagemque--há entre -0s- chaverim,
mas, -não tenho. ainda formada uma idéia sobre a vida de Kvutza, pois,quando eu entrei -para-o DROR, há. quasi .dois-mesesy-nós-estávamos sem..
madrioh---a, -portanto assisti a poucas-sichote. aiii Solto כתווב

---=--7 > -.תטעהמ%6 88%8 tempo já fui -a-dois-tiulius-uwm em S.- Bernado,juntamente -com-o DROR, e um-em-Santos,-ondé- só foram elementos de nossa
Kvutza.só possodizer que foram um sucesso, pois de; is-.de. cada. tiul.
Sentia->0-que-os. chaverim voltavam mais unidos» --— o. oo :

intes-de- entrar para o-DROR, לא vários
Eos aiprigt: e dentre elas nao sei porque preferi o DROR. ;
-o BROR-temsido para-mim-uma-m=*avilha, tem sido4%

E -- se 4. Aaoumaorganização de grandes omprocadimontos (comoRs ia-da HACHSHARAs que nos preparará, para 0 futuro,Areservado, um lugar de destaque na colo-' DOpocialis ta de umgrande e poderoso ESTADO DE ISRARL;
.
.

SOCIAL;
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e  . D. Ber BOROCHOV
mm 2<

  

NES TanT”.  Nowo-movimento 0000878 desenvolver=e-narússia Tzarista,movia sé =5te-que. visava orientar O povo oprimide u-=iberta=r-se de seusOPresso<ss. alguns. jovens - judeus aderiram a-este-uoviento. -EM argo de198 -E0=-merto-pelos revolucionários terroristasy-alexanure.II, O TzarIberssaer, -Com- sua morte, subiu-ao trono alexandre-IZI ,--e--com ele estabebeleeer :9--0-086 - 8 - "וב extrema", i-morse-de Llexandre II, -nãomovimenton-o povo-para-a revolução, -mas acudiu a-ous*o-ehamado: "Os jude-us -asSsascinaream o-Pzar, Q Papaizinho-Tzar, 0 Libertador ".-.Foi- o que bas-LOW - Para - que-se-comecassem os Progroms. juitos. judeus se puseram a camimnho de-sma-nova pátria. Neste mesmoano,--a.21.de -qunho--naseeu na. cidade5 soletnasha,governo de-Poltava, DOV -BER-BOROGHOV;- muito cedo,salyF3bi-¡¡05he «ron, professor de hebraico, mudoucom-sua familia'pa-'ra -Poltaga(eapital), onde fez ingressar Dov . Ber ne-colég-o-do- governo,Porem,.nao-se-tratou de tarefa facil, visto ser- judeu, apesar disto, -Bo-“ooguiuw- inscrever-se. Daí, sua educação -juduzeu Foi-esquecidarEm-1892, -ce6m-11-anos de idade, entrou para O primeixo-ane-do.Colégio,on-de censinsou-até os exames.finaes, Bacharelou-se -em.-1900; - obtendo o dipl.ora-que--constituia a ambicao.de todo judeu da épocas--porque-abria caminho& Unive:s-- dase,.Borochov-não 8910380 סוג 668818600 68 pelos estudosperem-suas aptitudes sobressalentes,-.o fizeram um.boã.álano, sem-deixar dde absorver perem-estudos estranhos so colégio, -a rewoluyao-próxima fa-zia -sentir—se- até -Poltava. Este cidade .não 201 392 -8%36ב comoaconteciaà-Nússialno-fim do-século passado, por. um aumento-prsci ztado. do Capita-lismo; não-havendo consiruçaoapressada de fábricas e-nem. concentraçãode-prolegaziado...Ppor esta razao, Poltava- foi. escolhida.Tpara. servir deexílio «revolucionários. assim se concentraram cmPoltava,-representan- |dSênda -intolasência revolucionária e progressistarussa. gles dezam àcidad a atmosfera de cultura e-levaram-a- juventude-p ra: discuções fi-.losóficas-e políticas que tinham. lugar -nos grandes . centros. Borochov, a-inda-muise-jevem, antes de serminar .o colégio, conhsera-filosofia, ética,psieolosia;-história, sociologia, economia políticar-68c.- -Ko-último: anode -sews--estudos, tornou--se membro da-2 "ISCist(periódico-publicado 8-Suissa;-com-a-participação de. Pleranof, Lenin, ilertov, -Trotsky). Dava
conferônsias-nos círculos estudantis, -sobre filosofaa-e ética, falava. so-bre .Kant; -Sehopenhauer .e outros, Começoua -atuar naassdciação social de-mocxata-loc=2,.-Terminados os 0800008, 20200204 foi Para-Bkaterinoslav,para dedie se a trabalhos concretos. ¿1í, dedicou-sé-2predicacáo, com
0 68 16adeptos para 0 PoDS lu.foie
para-demonstxar. sua capacidade de se impor sobreain Ssas-e-orientá-las.Borochow-enfrentou-.em pkaterinoslav monta Problomas.que--não 9- preocupavam
antes.—Naio permanecen al muito-tempo, influido nisto-vos vários fatores
5 Es 0s; O-molestavam naquele tempo, -a-diterenç estre- sua inclinaeO מ 6- 260198080 -6 .8 necessidadede .1d=ptd=—-se .à- ação polí-
nãoא se-adaptava facilmente, Fambem nao .se' conform

: mra-vosicão-da Democracia Russa-em-face ao -problsma judeu, em seusRR ne 2 tera por baseo problema nacional.em-sia-zelação com aROsociaã, ou-seja, a relação cAtue. os interessesRo ד Se bem que-a educagao-judareade-Borochov te-. Aoori fileltas-de-tehereve- sion", aonha sido eS o ae pai.-«o-inieiar-se-eSicnasmo-pelítico e. come-Caten סם 65+ Rabinevieh;-nordechai Esra-AEDR a-Eretz Israel-e se contaram ongre os fundadores056rl Essa ligação com-Israel-e.este.ambiente,da -edusáção יס Soo combinação da realidade-vava- com o desejo-aaidade de-12--anos fuziu-de-sua-essapara irromanticodpem uma cidade viziñka--e-devolvido a -E brote 2004058 DO pena Basiléia, o-Congresso-Sionista. No mes-Sua CASS» Bai» 2897 daLao Vo grupo de socialistas judeus, proclamandemo ano, se reuniu adrbetolב Bund' (União Operária gudaica) que seE constituição do "Idis É
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oaCd

go Da BE -BOROCHOV(continuação)- =. annao
ל

כוודידי

| ebER 7CONVERTSU, - em-pouco. gao socialistaoperáriasformad=8-estas.duas - : aram- ag06-pela--JiberaçãoSOcial-o -nãcignal, .  -duas, -uma «é Ganas a- outra. ÃORrE ; 3 - y23-=-medida que emEs Judeus pela idéia sogialioelyaderias So par-A Por-nao-ter ainda-tido,-oportunidade de-.en-* Erar-em-eentato-com 38-389388538 judaicas; -BoFoehey-não conhecia.stoproblemas-as-em-- pkaterinoslay, teve ocasiao-de.se.eneontrar com. .um Blsssiode poale-sionistas cxibtentealt.pe1908costoProsrG=s»-Os democra; s pelos: quais Borochoy-hayiá-lutado,- voltam-So Contra-8le. Borochov entao, -resólve voltar-se-semente para-a sua causaER -ROme-.dOs-imantes de Sion, Borochov Visitou cidades-e-vilas,desde aUkranãa-asé-a Polónia e-Lituania. Durante esta-viagem-dopropaganda mos-Árow/suzvitalidade -como.orador, Sua-polémica -£oi.1le¿o:eomeentradano-grande -as:s==0-"/,-questao-de 70% 8 do- Territóriom, .pánliea.o-em-série,em-1905 + Havendo- saido -para conquistar aderentesaos.snantos-de Sion,volta-cônyuistado pelo movimento operário judeu. -Ão בב &e-1905, BorochovSipasado -a-concienciado -aspecto-classita-do-acontecicontenacional, 36685riu-ao movimento poale- sionista, -Logo ao ingressar-¿ez-ireate-.a-alguiasidédas-aossra- a sua ideologia, lancgando assim as-ba586--p..ra a sia doutrisna-4e--"SIORESHO-PROLETARION: Obrigado -por.perséguigoss da-polícia tzaris-tay teve-ue- abandonar a Rússia. Levou então Sua--douirina-para o. ambito doGalutni-Galícia,iustria, Bélgica. Borochov: deixa.sélidas-bases- para-os qque O Sepuiram,sobre regime de vida, neferindo-nos ao carater de Borochov=05 Oseguinte: à exatidão intélectual 673 1031068 36 estudo obje
tivor-Cis$emos-Ím-exemplo: 58 53 sua disposição 90w-do-material, "3 \dera-15t6-iLyma- grande lacuna em-seus conhecimentos! -P..ssando5 meses

קתרד-30-92-42

  

 

em-wmna-prisão),-Conseguiuz alí tambem adeptos..ao-Sigha «e Proletário,Sobre-:;-conferencia.de Berdiehev, estando .fortemen.-s..Josate, arriscoua-Sua va=da-, -mas- levou-a até o fim, pela solidificação de sua idéia;Salu vitorioso desta prova, porem em outra semelhant.: perdeu a vida,(17 de Dezembro de 1917)

X X X

APURAS A-BÍBLIA -

RO. 0- vEaxrodosLivros4um-dos maiores monumentos-da literatura
ER=. . é bra, “¿ História-da biterataral,. o. escritorde todes-0s-+empos. Em sua o , 0 הש2העשב y
2 iss -Elabund, asgim-se-refere-a elas Em que-acenta-a- org

FEco pa ו ? Gertamente menos - em-sua $58H0%:-em-SUua grandeza

aosamala fenoce -Poda--a literatura -de--Oráexte6
> a-des -lendas e- figuras, & sombra-desta lingu.. em que--.é áspera .comc
Rc. "erra e Suave como- um coro-de vindimas,. que -é--ameagadora

בו possue -tambem .o- rolar . lento; O-bramido semelhante ao
6o. de -toda -a arte-dos grandes-.oradoresiyEsta-é a Bíbliamarye sua.incomensurável grandeza, na beleza de seu estiloOão de seu valor moral, 4 Bíblia é a obra que mais prfunda

a DOmento repercutiu entre os homens.

E MUDO QUE A VIDA CRIA EiNONEDA VIDA , ISTO E CULTURA. +E A A 1

"O-ESTADO-FUDEU SENA SOCIALTSTS סטרשסה "
₪ דד +ima0006066000 לישי

4 nshará, hachshará, hachshará, hachshará, hachshará, hachshar:háchshará, hachsnarés - 
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ARON DAVID GORDON
) :
aב X Eraat esta da pram da Torah, em Troyana,nas Santas Fsenis o ram de linhagem, eruditos e sábios, versandoE De א ia pai ocupavalge eל exclusivamente de es—proibido de ef iranelna, resultado talves de mimos exessivos, foiesaor Ao ae 08 Sete anos; atingida esta idade contrataram um. 0 126 anos foi enviado para Vilna para queaprenadesse a Torah pelos mais famosos mestres,
Passou=se um ano e Gordon voltou a granja onde se comprometeu com suapueme Pereuel, prosseguir durante à1 לוג + ant ois anos os se studos 0 abi
ni וג ar os seus estudc om o r

ante a

enos, Seguindo su 6-0 para linguas aprendeusucessivamente
₪ ao ancés 7

usada Pelo exército por causa de debilidade fí-
indo morar na cidade onde se estabeleceu e res-

Seu sub conciente, que mais tarde expre ss=

apenas dois sobreviveram, Em fevereiro
xando na Rússia sua esposa e filhos
rublos que ainda possuia. Ao chegar

colonias de trabalho, onde em falta de

a 3 o a

receber sua família que vi-
inos árabes ávidos de sangue

à filo sobreviveu e seu so-
50 moral pelo agravo sofrido

9
4 /

5 ₪
o
a
.

Triment:

contra a
ווב

o) ua es 8 \ nanas mais ta * sua filha adoeceu. Seu filhodona na 3 os antes por di s' ideológicas»
E / é 3 imentos Gordon.prosseguiu,“Com suastarefaaté .u muitos: Ss dept ay -Sob.a máscara 6 um-Cancer -surprendeu-ona colônia ivista da Deganiã. Som sua tumba encontra-se uma ingeri-

ção que 5 89 129089: intetizasua fecunda e 202020885
"LAVRADOR DO HOREBM DA NATUREZA",

D
r
:
t
g

pu
to

QUE A VIDA FAZ Eli FUNGAO DA VIDA

aaaayapreio
 

do- 13 gon-ו
eulandat(1900) e---

Ato-sionista-se-d
“Wol£soha(1865-1914) sucess or de

S6koiow(1861-1937)בסמ5הà : ente da ol
Herzl RR oso1:ider deme ento-sionigtm-e.Usiselicin,

aו a a nyolveran-ss ge-א006-282:5-5
CeE E ivéncia ae lestina-a- obteve .o-partido-.00[

es e Ee ho--tpoalei-fziont,-parbido-que ¿0i—fundado--por- -
judaice-s sc Rr a 91318 aisserénado-quasi sobre todo globo terrestreuse E furior 1. dindadeve. ser,_lembrado1וBOrdchIdw(moxr+o es a a28,«

O seu E e os 2

raido do livro: fjudeus te Gontemplamt)

pI: VUEACUSEASAADIAMILASHVUT HACHSHANA ADIA IPIASEVUT
HACSHAD.4 RE 4 deirno / 
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RIA;555;1999990 sefor capaz

CURIOSIDADE:

B- Siria.
כ neino da Trêns jordania

A Arabia Saudita
E= ב0

E 1-
דבמסרד

1.90 à OaSSASSINO:“Contam que um dia numa rus de Atenas, 1um ho-memn cofriãiateás. de os queo um - crime. O homen passou por 86-crates e--gf=+0u-lhes - > «masa mms,04-26 a prende- 10 6 um assassino.
retorquiú o filósofo. Nao entendo beu...

ספ-58551030,

—-OR-Tdiotaçassassino é wm Ra que mata,
=“Brtao..é um magaref, =
=-VeiRo-maluco, é um homem que mata outro, -.-
=Ab--S=:837-um militar com .certeza, ; ,
1363 - um- homem que maja outro em tempo. de: PARA or -'=-Ceupr+eendoוס agora patrício. ₪ מ )-—Car*a5e02--Oh, -imbecil, -um homem- que mata - outro--en-sua -própria «casa.
=-A4hn bem ,custaste tanto a explicaruma cousa tão simples.E médico,

O ho mem ו na rua certo de que falara. com um louco,

Uli YECKNÓ-UNDICO: NO HOTEL. ו
+55, tres vezes --Senhor.gerente,há.um rato em me |

99 meu quartúá,
sn un gato 70di

O NENAS

=-0 ו queé com o maskir que querémfalár ao telefone.

0 maskiri-porque é que você pensa ? Nao tem córtéla ?
= . . 3 hn]

0ovoz falou assim; "a quemfalaf-É voceseubesta,

VAdalguns “pedreiros, vindos.08pe-

Aras do pres Yuma Poה suando-as.bieas,--guando passa
hes- diz: ---

Eabem- podiam deix4 essaspec

= z de-"suá feitu-besta. - : aRE

RoEE razão, disse um dos pedreiros, e com 6 auxílio “dos outzos
rosz cárres“Qu as poa de volta 0 0paes Bera depoisa

הוב...יודה |

O וב0 21628 ,dándo uma “sichá pará aapercebe que uns
A Li er

E. Shaniehim, não - estão pues Fenda atenção. א0%ב)-6ב sichá-ela per--

gunta= =.-=.--.a oce não prestou 3 - enção no ponte-qus acabei-de dar 9

rioiedo "porquevoce olhando os -pés da senhora, :

Rs:asdio dé - castigo. Evoce Samuel porque se distraiu ?

oCaberis tava.-olhando as: pena Eea

-—Forada--5 - de -menino-maleriado. E-o adegas E

Pa,tinha... tinha 01860 0588
aaה

--- do movimento, sem 6008080, . ....

Bernadinhp.?
——-—EXPULSO 



 


