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0 futuro,
A reservado, um lugar de destaque na
colo' DO pocialis ta de umgrande e poderoso ESTADO DE ISRARL;
.
.
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. D. Ber BOROCHOV

mm

NES TanT”.

2 <

Nowo-movimento 0000878 des
envolver=e-na rússia Tza
movia sé =5te-que. vis
rista,
ava orientar O povo
OPresso<ss.

oprimide u-=iberta=r-se
alguns. jovens - judeus ade
de seus
riram a-este-uoviento.
-EM argo de

198 -E0=-merto-pelos revolucionár
ios terroristasy-alexanure.II, O Tzar
Iberssaer, -Com- sua mor
te, subiu-ao trono alexan
dre

beleeer

:9--0- 086 - 8 - " בוextrema", i-mor -IZI ,--e--com ele estabe
se-de Llexandre II, -não

movimenton-o povo-para-a revolução,
-mas acudiu a-ous*o-ehamado: "Os judeus -asSsascinaream o-Pzar, Q Papaizinho
-Tzar, 0 Libertador ".-.Foi- o que
LOW - Para - que-se-comecassem
basos Progroms.
juitos

. judeus se puseram a
camim
nho de-sma-nova pátria. Neste mesmo ano,-a.21.de -qunho--naseeu na. cidade
5 soletnasha,governo de-Po
ltava, DOV
-BER-BOROGHOV;-

muito cedo,s
alyF3bi-¡¡05he «ron, professor
de hebraico, mudou com-sua
ra -Poltaga(eapital), onde fez
ingressar Dov . Ber ne-colég-o-do- familia'pa-'
Porem, .nao-se-tratou
governo,

“ooguiuw-

de tarefa facil, visto ser- judeu
, apesar disto, -Boinscrever-se. Daí, sua

educação -juduzeu Foi-esquecidar
Em-1892, -ce6m-11-anos de idade,
entrou para O primeixo-ane-do.Colé
gio,onde censinsou-até os exames. finae
s, Bacharelou-se -em.-1900; - obten
do o dipl.
ora-que--constituia a ambicao.de
todo judeu da épocas--porque-abria
caminho
& Unive:s-- dase,. Borochov-não 89103
8 0  גוס006818866 86 pelos estud
os
perem-suas
aptitudes sobressalentes,-.o fizeram
um.boã.álano, sem-deixar d
de absorver perem-estudos estranho
s so colég
zia -sentir—se- até -Poltava. Este cidade .não io, -a rewoluyao-próxima fa201 392 -63%8 בcomoacontecia
à-Nússialno-fim do-século passado, por.
um aumento-prsci ztado. do Capitalismo; não-havendo consiruçao
apressada de
de-prolegaziado...Ppor esta razao, Poltava- foi.fábricas e-nem. concentração
exílio «revolucionários. assim se concentrarescolhida.Tpara. servir de
am cmPoltava,-representan-

|
dSênda -intolasência revolucionária e progr
essista russa. gles dezam à
cidad
a atmosfera de cultura e-levaram-a- juventudep ra: discuções fi-.
losóficas-e políticas que tinham. lugar -nos grand
es . centros. Borochov, ainda-muise-jevem, antes de serminar .o colégio,
conhsera-filosofia, ética,
psieolosia;-história, sociologia, economia políticar68c.- -Ko- último: ano
de -sews--estudos, tornou--se membro da-2 "ISCist(pe
riódico-publicado 8
-Suissa;-com-a-participação de. Pleranof, Lenin, ilertov, -Trot
sky). Dava
conferônsias-nos círculos estudantis, -sobre filosofaa-e ética, falav
a. sobre .Kant
; -Sehopenhauer .e outros,

Começou a -atuar na as sdciação

social democxata-loc=2,.-Terminados os 0800008, 20200204 foi
Para-Bkaterinoslav,
para dedie
se a trabalhos concretos. ¿1í, dedicou-sé-2 predicacáo, com
0 68 16adeptos para 0 Po DS
lu. foi e
para-demonstxar. sua capacidade de se impor sobre ain Ssas-e-ori
entá-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-di

terenç estre- sua inclinae
O  מ-6 080891062 6- 8. necessidadede
.1d=ptd=—-se .à- ação polí-

 אnão se-adaptava facilmente, Fambem nao .se' conform
:

mra-vosicão-da Democracia Russa-em-face ao -problsma judeu, em seus
RR ne
2 tera por baseo problema nacional.em-sia-zelação
RO
com a
sociaã, ou-seja,

a relação

cAtue. os interesses
Ro  דSe bem que-a
educagao-judareade-Borochov te.
A o ori fileltas-de-teh
nha sido
eS o ae pai.-«o-inieiar-se-e Sicnasmo ereve- sion", ao
-pelítico e. comeCa ten ס

 ם+56 Rabinevieh;-nordechai EsraA E DR a-Eretz Israel
-e se contaram ongre os fundadores
05 6 rl Essa ligação com-Is
rael-e.este.ambiente,

da -edusáção

 סיSo

o combinação da realidade-vava- com o desejo
-a a
idade de-12--anos fuziu-de-sua-essa
para ir

romantico dp

em uma cidade viziñka--e-devolvido a E brote 2004058 DO pena Basilé
ia, o-Congresso-Sionista. No mesSua CASS» Bai» 2897 da Lao Vo grupo de social
istas judeus, proclamande
mo ano, se reuniu  בad rbetol Bund' (União
Operária gudaica) que se
E constituição do "Idis
É

JUNHO DE 1949 ,

oa
דר תק-

go

30-92-42

CONV

כ

ידוו

יד

ERTSU, - em-pouco.
formad=8
-estas.duas -

Cd

Da BE -BOROCHOV(continuação)- =. anna
o
| ל

:

SOcial-o -nãcignal, .
Rr E

Es

Judes

aram-

pela

;

eb ER

gao socialistaoperárias

-duas,
3

-uma
-

«é

7

ag06-pela--Jiberação

Ganas a- outra. ÃO
y 23-=-medida que em

idéia sogialioelyaderias So par-

A
Por-nao-ter ainda-tido,-oportunidade de-.e
* Erar-em-e entato - com 38-389388
n5 38 judaicas; -BoFoehey-não
conhecia.
sto problemas-as-em-- pkaterin

um Blsssiode poale-sionistas oslay, teve ocasiao-de.se.eneontrar com. .
cxibtente alt. pe 1908 co
ProsrG=s»-Os democra;
sto
s
pelos: quais

Borochoy-hayiá-lutado,- volt
So Con tra-8le. Borochov entao,
am-resó
ER -ROme-.dOs-imantes de Sion, Boro lve voltar-se-semente para-a sua causa
chov
Visi
tou cidades-e-vilas,desde a
Ukranãa-asé-a Polónia e-Lituan
ia.
Árow/suz vitalidade -como.orador, Durante esta-viagem-do propaganda mosgrande -as:s==0-"/,-questao-de 70% Sua-polémica -£oi.1le¿o:eomeentradano-

8 do- Terri

tóriom, .pánliea.o-em-série,
em-1905 + Havendo- saido -para conq
uistar aderentes aos.snantos-de
Sion,
volta-cônyuistado pelo moviment
o operário judeu. -Ão & בבe-1905,
Borochov
Sipasado -a-concienciado -aspecto
-classita-do-acontecicontenaciona
l, 36685
riu-ao movimento poale- sionista,
-Logo ao ingressar-¿ez-ireate-.a-a
lguias
idédas-aossra- a sua ideologia, lancgando
assim as-ba586--p..ra a sia doutris
na-4e--"SIORESHO-PROLETARION: Obri
gado -por. perséguigoss da-polícia tzar
istay teve-ue- abandonar a Rússia. Levo
u então Sua--douirina-para o. ambito
do
Galutni-Galícia,iustria, Bélgi
ca. Borochov: deixa.sélidas-bases- para-os
q
que O Sepuiram,sobre regime de vida, nefe
rindo-nos ao carater de Borochov

=05 Oseguinte: à exatidão intélectual 673 1031
068 36 estudo obje

tivor-Cis$emos-Ím-exemplo: 58 53 sua
disposição 90w-do-material, "3
dera-15t6-iLyma- grande lacuna em-seus conh
ecimentos! -P..ssando5 meses
em-wmna-prisão),-Conseguiuz alí tambem adeptos..aoSigha «e Proletário,
Sobre-:;-conferencia.de Berdiehev, estando .fortem
en.-s..Josate, arriscou

\

a-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)
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APURAS A-BÍBLIA RO. 0- vEaxrodosLivros4um-dos maiores monumentos-da literatura
=.
.
biterataral,. o. escritor
de ER
todes-0s-+empos.
Em suaé o bra, , “¿ História-da
0
 שה2  בשעהy
org
Em que-acentaelas
iss -Elabund, asgim-se-re
2

FEco pa ו

?

fere-a

a-

Gertamente menos - em-sua $58 H0%:-em-SUua grandeza

a o samala fenoce -Poda--a literatura -de--Oráexte 6

& sombra-desta lingu.. em que--.é áspera .comc
-lendas e- figuras,
a-des
>
Rc. "erra e Suave como- um coro-de vindimas,. que -é--ameagadora
 ו בpossue -tambem .o- rolar . lento; O-bramido semelhante ao

6 o.

de -toda -a arte-dos grandes-.oradoresiyEsta-é a Bíblia
mary e sua.
incomensurável grandeza,
beleza de seu estilo
O ão de seu valor moral, 4 Bíblia é na
a obra que mais prfunda
a DOmento repercutiu entre os homens.
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ARON DAVID GORDON

:

ante a
בa
X
Era at
esta da pram da Torah, em Troyana,
nas Santas Fsenis
o ram de
linhagem, eruditos e sábios, versando
E
De  אia pai ocupavalge ל
e exclusivamente de es—
proibido de ef iranelna, resultado
talves de mimos exessivos, foi
e saor Ao ae 08 Sete anos; ating
ida esta idade contrataram um
.
0
126 anos foi enviado para Vilna para que
aprena
desse a Torah pelos mais famos
os mestres,
Passou=se um ano e Gordon
voltou a granja onde se compr
ometeu com sua
pueme Pereuel, prosseguir durante à
ni
1
גול
+
 גוant
ois
anos os os seus
ar
se
studos 0 om o r abi
estudc

enos,

Seguindo

₪

ao

su 6-0 para linguas aprendeusucessivam
ente
ancés

7

usada Pelo exército por causa de debilidade
fíindo morar na cidade onde se estabeleceu e
resSeu sub conciente,
apenas dois

que mais tarde expre ss=

sobreviveram, Em fevereiro

a

o
a

receber sua família que vi-

5

Triment:
contra a

ua es
dona

8

בוו

o)

E

/

\

na 3

Dr: tg
₪
puto o a.

/

3

9 4

xando na Rússia sua esposa e filhos
rublos que ainda possuia. Ao chegar
col onias de trabalho, onde em falta de
inos árabes ávidos de sangue
à fil o sobreviveu
e seu so-

nanas mais ta
os antes por
di
é

3

moral pelo agravo sofrido

50

* sua filha adoeceu. Seu filho
s' ideológicas»

imentos Gordon.prosseguiu,“Co

m suastarefa
até .u muitos:
Ss dept ay
-Sob.a máscara 6 um-Cancer -surprendeu-o
na colônia
ivista
da Deganiã. Som sua tumba encontra-se uma ingeri-

ção que

5 89

129089: intetiza sua fecunda e 202020885

"LAVRADOR DO HOREBM

DA NATUREZA",

QUE A VIDA FAZ Eli FUNGAO DA VIDA
aaa a ya preio

 וdo- 13 gon-

eulandat(1900) e---

à
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ente da ol

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

Herzl RR oso1:ider
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]00

E
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Ee
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es

ento-sionigtm-e.Usiselicin,

a

Ce E

judaice-s sc

 מס ב5  הS6koiow(1861-1937)
ivéncia ae

nyolveran-ss ge-ו

lestina-a- obteve .o-partido-.

ho--tpoalei-fziont,-parbido-que ¿0i—fundado--por- -

91318 aisserénado-quasi
a a 1 ו

E

use

e

E

sobre todo globo

furior 1. dinda deve. ser,terrestre
_lembrado

os

2

raido do livro: fjudeus te Gontemplamt)
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CURIOSIDADE:
B-

כ

A
E=

E
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Siria.

neino da Trêns jordania

Arabia Saudita
ב0

סמב ד

דר

09.1 à OaSSASSINO:“Contam que
um dia numa rus de Atenas, u
1 m homem
n cofriãiateás. de os que o
um - crime. O homen passou por 86crates e--gf=+0u-lhes
>
«masa mms,
04-26 a prende- 10 6 um assas
sino.

 פס30- 585510 , retorquiú o filósofo. Nao
entendo beu...
—-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 סו

'=-Ceupr+eendo- 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  וna rua certo de que falara. com um louco,

Uli YECKNÓ-UNDICO:
+ ,55
99

O

NO HOTEL.

tres vezes

ו

--Senhor. gerente,há.um rato em me |
meu quartúá,
sn un gato 7 0di

NENAS

=-0  וque é com o maskir que querémfalár ao telefone.
0 maskiri-porque é que você pensa ? Nao tem córtéla ?
=

.

0o voz falou assim;

.

3

hn]

" a quem falaf-É voce seubesta,

VAdalguns “pedreiros, vindos. 08 peAras do pres Y uma  הPo suando-as.bieas,--guando passa
hes- diz:
--E a bem- podiam deix4 essas pec

=

z de-"suá feitu-besta. -

a RE

:

RoE E razão, disse um dos pedreiros, e com 6 auxílio “dos outzos

rosz cárres“Qu as poa de volta 0 0 paes

בוה...

הדוי

Bera depois a

|

que uns
percebe
O ו
A Liב0 82612 ,dándo uma “sichá pará a a
er
E. Shaniehim, não - estão pues Fenda atenção.

gunta= =.-=.--. a

א%0(ב-6 בsichá-ela per--

oce não prestou 3 - enção no ponte-qus acabei-de dar 9
da senhora, :
rioiedo "porquevoce olhando os -pés
Samuel porque se distraiu ?
Evoce
castigo.
dé
Rs: as dio
a
Ee
pena
as:
o Caberis tava. -olhando
E
E- o adegas
-—Forada--5 - de -menino-maleriado.
 הaa
8
058
01860
tinha
Pa, tinha...

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

Bernadinhp.?
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