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Muitos queixam-se de

DAS

PARÁBOLAS

serem as palavras dos sábios meramente pas

rábolas e som aplicagáo imodiata na vida cotidianas o tomos són
monte cestas Quando o sábio oxclamaz "Lovanta=tc!", não pretonde
êle dizor  סגוף80700 alçar-to a tal « tal lugar real, pois 60

teríamos foito se assim nos aprouvesse. Ble tenciona moncionar,
0

falando, um "acolá! mistorjoso, algo dosconhocido, difícil do à
dosignarnos mais procisamento, v daí incapaz de ajudar-nos

ao

mínimos
As parábolas tôdas dostinan-se moramento a informar
inconprconsívol 6 incomprounsível ce isto já sabíamos.

que 0

Os

cui=

dados, porém, com os quais polejamos todos os dias; ôloss

em

si, já são outra cuisa.
Acôrca disso disse um homem corta vvzs "Por quê tanta relutáncia? So seguísscis parábolas tornasso=vos-Ícis parábolas vôs
 פטמפסםo vos livrarícis dos vossos cuidados didrios."

Dissc-lho outros "Apostos isso também é parábolas"
DB

Disse o princiros "Ganhasto."
Disse o segundos "Infulizmento, porén, só on parábola."
4

e

4

Disso o princiros "Nao: cm roalidade; em parábola pordestos"

Franz Kafka,

ן
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"Von den Gloichnissen! (LRZABHLUNGEN )

₪

2

ב

ס

א

ו

א

ל

BRA

Sie

TORÁ E TRABALHO

Esta é uma doscrição do 'iliven

p

do Yáacov Safir, o qual, ostipondiado

pelo rabinato de Jorusalón, viajou

do

1857 a 1863 polo Egito, Iêrnon e Índias
Sou livro é a mais bela o original dos
crição do viajem na língua hcbráica.

possui um grando

rabinos

0  וno Iênon,

denonina-so Mo

Juiz, árbitro do questões rolig osas, pregador, nagarefo ritual
adninistrador, tudo isso  מE aposar disto,
sua posi-

fornecc-lhc apenas un tórgo ou un quarto
de suas nucossidades. Pur t..l
o Morí tem sempre alyuna outra ocupação » Este Mori,
Yoscf Bon Scádia,
os

pleno de Torá, do tenor a 20098, 00 880000218 o conhucim
onto da vida,

ui un extraordinário conhecimento do Tanach
e sous comentáriossy tambén
almud e de Maimónidos e até dos últinos codifica
dores, assim como de nos

naiores mestr.s.na Polônia, Alôn disto, domina conplo
o o Zókar
8
cor tódas as páginas dos oscritos Isaac Lúria; sua nenória
é realmen

ordinário. le mes
já cscroveu sôbre a Kabalã o também sc ocupa de
pátina e astrologia, faz amulotos, presceve
renódios e faz uso do 11
os de sorte; tanbén os não-judeus procuran-no
para renédios e cruletos
1
escrove árabe) c acha-se altanentc cotado junto
ás autiridados.
segundo os costuncs do pais, de modo que tomam=no
pr un canpónes
tore Do profissão é forroiro o fabrica armas,
pás, enzadas, marto=
ncinhos o todos aquâlcs implonentos geralmente
usados no c DO «
Sua
E un quarto abobadado junto ao declive _de uma
colina perto da cida
lho pai o sou irmaonais jovem, que são igualnen
to RR ajudam
ço O pai cuida dus folos e segura o ferro
o seu irmão 1sa o mar
até durante Ósto trabalho assin pesado, Úles
conversan Sobra a Torá”
28 assuntos edificantos, Nesta sua oficina
0 docido sóbre regulanen=
101 religiosa « aconsclha todos que assim descjare
m. Ao cair da tardo
suas ferramentas c carroga-as sôbre suas costas
até sua casa, e va
id
sinagoga estudar, como costunan aqui fazor
após 88 proces vesMosnmo durante a noitc nao descan ay antes
transforma a noite para

a Torá e

par: a sabedoria,

En virtudo do trabalho do suas naus reecbeu
taamnbém bônçãos nusto
Possui una casa de duis andares, com aposent
os ber+ mobiliados
choio
vros c utensílios prociosos o adospensa ben
provida de trigo, centeio,
lentilha, pas
1» Vinho, mei,
azeite, café, amôndoas c tâmaras.
Ten
spôsas nas un só filho
do
| terccira cspõsa - que ton sou no(Cles assin o fazen sdmonto após muitos
filhos havoren 781601060 (.
cs-nócon trigo, cozinham, buscam lenha nos
Canpos, trazem água
dos
nanciais do valo,
lav
vingen o tomam sôbre si todos os consertos
necusc nos uton a domésticos; rcalizam
isso tudo con a naior
santidado. Assim nos onsinaran nossos o
verdadei ranen
Lg 0 de trabalho". Louvados sojan
neste mundo e no

Chogeui corto dia a sua oficina cedo pela
manha. Seu pai e
não haviam chogado. Não viven na cidado,
porêa nuna vila
1ós insistia com Mori Yoscf quo coneurtasso
seu arado râpidamente,
0019878 trabalhar. Chamou cntão duas do suas
espõôsas, uma novia os Foz
outra
alimontava

o formo cor carvão, nantendo nos braços
,

ao mesno

ten
criancinha, Morí Yoscf malhava Slex mcsno
o forro sôbro a bigoma,
1 10 chegar saudou-mc con um sorriso amisto
so, pois sabia que a inagen
ve
vzupelbando dovoria
parocor-mo ostr anha,

disse-lhe,

3

me tomar êsto martolo

blo recusou-se, obsorvando, ontrc risos;
tornar-te meu ajudante?!
רד

0 87008201,"

"Queros desistir

Suspirci profundanentc ce respondi: "Tôdas
as bônç:
68 20220120, 0 pobro de nós que fazemos d: »4” inato

of Shoba, Talus of the Jows of Yemen"

rédito.
achei

créditos,
achei

acreditá-lo:
2
só para as

palavras

4
2
da Torá;

mtudoy doye-=se confiar na

ajuda 008

da Torá aplica--sc sómento para afiar o
ccimento apreendido
love

o homem confiar no auxilio dos

céus

1

uo

cr

O ESTADO SOCIBALISTA JUDAICO

(1898)

Machnan Syrkin

SMO POLÍTICO CONT MPORANEO csforça-so para a obtonção do um ostado judáico

sôbro os direitos da propriedade privada, O êxodo d>s judous de seus paidispocrsão cfetuar-so-á mediante um organismo público reconhecido;
a nova

ser criada doverá sor una róplica da velha, Para atrair trabalhadores pro-

90-80-1208  תטdia do trabalho mais curto no futuro ostado judáico. Em cssência,

não hã aqui diferença das tentativas práticas de colonização já realizadas
en Bro
tz Isracl c na Argontina pois estas, também, bascavan=sc
na propriedado privada.
Não obstante, é inconcobível que os judeus concordon en criar un

estado autônomo 8110620800 86020 8 desigualdade 800181%
+8202 %81 0001781021
participar

a
do um contrato social do sorvidao. Nonhun contrato
social jamais tor nará a surgir a menos que fundado0020 ₪ livordade. Primâriamonte,
a dosigualdade social é produto das fórgas impossoais da história, A nota
a agao social cons=-

cionte 6 transmutar o status quo ao long» de linhas racinnais o clová-lo
moralncn

to. Uma ropública nascida mediante um ato da vontade,
som um plano racional
a sociedade e simplesmente disposta a palmnilhar os
velhos caminhos de livre
petiçao 0 distinções de classe - seria un
caso de loucuras

para
con=

No monmonto cn que tódas as purtas se abrirom ao sistema do lais802 18120, o processo oconómico colocará sua marca
indelévcl sôbre a vida social.
is fêbricas scrão estebolceidas pelos capitalistas,
os quais assim controlarao os

ncios 00 produção. Dado quo todo 6860 csfôrço de e lonização dar-se-á
num país
b-desenvolvido,

os níveis salariais descerão muito abaixo do nível
dc subsis ja
aceitávcl para o judou curopeue À maioria dos trabalhador
es, portanto, seao recrutados entre a população local, pois cla
trabalhará por menos. A coloni zação passará assin a mostrar-se senpre mais uma
sinples aventura comercial; inmi82₪מ80% judous serao forçados a partir e novos grupos
prestes a entrar hcsitarao
premidos pelo temor. O movimento desintegrar-sc
-ã antes mesmo de iniciar-sc.

Um estado judáico futuro fundado sôbre o capitalismo é
tanbén
impossivel dovido a razões tócnicas. Dentro dos
limites do pequeno capitalismo,
o É vidvel mecanizar a agricultura o fornar-so grandes
indúttrias. A fin do xx
o máximo provoito da KZEx maquinária c a maior produtiv
idade do trabalho,
9028 de 18288-080818 6 nocessária. Nen pode a lei
de oforta e procura,
com
dispersão e dopressões - seus resultados naturais
- vpomitir-sc a regue
economia. Sômente o socialismo pode equilibrar a
oferta c a procuras
Para a coxistóncia do estado judáico devo-so cvitar,
desdo o cos
males da vida moderna. Para despertar os inturôs
sos do simpatia do
cus princípios diretivos duvem ser a justiça,- o
planejamento ras
social. Quando for fundado o estado 3068100 
0568 סע8
8 sociais, chogará o tenpo de, dentro dóle, floresc
er a nojae Só haverá ostado judáico so o mesmo for
socialista: e só nodi1
ro socialismo e sionismo pode haver ideal para
todo o povo judeu.
O proletariado, classe média c inteligontzia.
Todos os judous involvor=se=a0 nos
surossos do sionismo o nbnhun mostrar=sclá
indiferente, A espera messiânica, SCri=
o maior

sonho do judaísmo cxilado, será transformado on 8450
política. O povo
vivendo atualnonte on miséria, recuperará seu alto
conteúdo.
Nao sómento judeus, nem os países descjusos
de livraren-se dêles
5n vivamente pcla criagáo do estado sociali
sta judáico, assim cono
aquólos que buscam forías mais altas de vida
social = 08 80018118020800208

Por ustaren os judous cm posição inconfortável,
por serem forbuscarem uma pátria 0 estabelccoron un estado,
foram Blos os primciros a
N=-se
das

]

cportunidados de rvalizar a visão

socialista, Tal

é

o elemento trá

nosso destino histórico, mas constitui tambén
una nissao histórica

A visão que

judous;

ora é dos poucos tornar-so-á um grando
movimento nacional dos

o impossivel em outros contuxtos é nccessidado para
os judeus.
Isracl tornar-so-á novamente o cscolh
ido entro as nações!

sên
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ÉSTE MÉS passado de julho foi, como ora de usperar=s0c, bastante טס
:
a
atividados contrais foram cumpridas, para deleite c aproveitamento
ge
ral dos

chaverin quo nolas participarame
Seminário do Consclho Juvenil Judáicos

a tnuá tovoy

sono ropro =

sous, os chaverimn Léo, Sarucl, Moyory Aninha, Frody c Jo 6... Elc
ram, om Teresópolis, momontos agradáveis de confrate;rmnização
com
0

tnuot

c

aumentaram sous

conhecimentos com as várias

sichot

lá pro-

Foi nuito ampla a participa  סבno Machanon do tzofim c solelim
de São Paulo, realizado no Haaa Foi um sucesso sob tudos os aspectos »
principalmente dos madrichinm, que, om grande parte novatos, demonstraram quo
podemos ter esperanças quanto ao futuro das shichavot menorcs do snif SP.
Muito ben)
Ainda na Hachsharãs
So
sico dos Maapilin do novinch
cparado e perpetrado pelo  ל- kvutzá 8 do Rio compareceu מס

12Ss9+. onde ficaram os paulistas? 2108 perderam um ótimo soninário

PE

H בי

“poderiam conhecor un pouco mais de material pensante do qual tanto

no

re-

onime.e do São Paulo, Rio do Curitibal ScuMacha
sradávcl frescor das golciras da Serra dos Úrgaos.
xtraordinária greve de fonc, temperada com dois quilos
 ה880810702 8 preparação de copas de capim. Pas
mn no 3º abrigos rotclaram-se nóíles altas qua
 בSeo.  מהes

Rotórno As boas tradig0css rotomando o fio partido om 1961,
a
tnuá organizou um Seminário Chinuchi, com grando participação dosmnadrichin
de tzofim c solelim, Magníficas sichot, ambiente chcvratí condizente
con a

atividade, passeios a Schlicssol, comida (ahi) cm abundância c, como ativida-

de extra-prograna, porém marcante, ataque surprôsa de repressália ao IMI pcla
captura, em noite anterior, de nossos degalim. O Esquadrao Suicida de Vingan=
Gas vas por todos os chaverin e (oht) dois shlichim, aproximaran=-se
do acampamento inimigo pelos flancos, rotaguarda e vainguarda, destruindo as
bases secretas ideológicas e mais derrubada de duas barracas, inutilização
de farto material de suprimuntos antos encontrávois na cozinha e depois nos
estónagos dos chaverin. Após vsta dovastação, houve uma "hora? cm tôrno
da
medurá, Como retribuição, os chaverin do, IMI a a levar, quase A
fôrça, muitos ovos nos lugeros nais improváveis como, por ex
xcnplo, na cabeça
cara, retaguardá, etc.. Lamentamos sónente que os HONGOS ostivessen crus.
Significativanente, en seguida à ação, dou-so farta distribuição, aos comba=
tentos, vitoriosos, de café c do afanado biscoito "Bis". Para os chaverim
que ainda não sabem porque sentiram tanto frio informamos que na mesma noite

₪00  ממ0

Os bugrim, digo, bogrim, bucôlicanente, desprezando o reboliço

das cidados, partiran"aprossadaronte" om demanda ao litoral fluminense, com

nhecuram Parati, a cidado da caninha, subiram a costa até Mangarat iba, e de
-4 chegaram à Guanabara. Conhoceran, om Parati, a famosa pintora Djanira,
0
cm sua casa, botaram panca de intulectuais discutindo arto. Djanira, que nao
é nada boba, fê-los calar-se, oferecondo após um lauto jantar rogado a vinho

do Pôrto (de Macaré) e ostras "A la Mor do Charrds". No Rio: Poguishá do Bow
arim-c reuniao do Hanhagá, Os informnos irão mais 58200... 58200...

0800 o conógo do mós oncontra=sc cn $áo Paulo, transferido

Curitiba, o chaver Philip, com inuito Y vontado do fazer sou trabalho

snif o Mazkirut Pcilé.

CHAVERS MANDE NOTÍCIAS DE SU SNIFS
A MACHLEKET TACHNERUT AGRADICI SUA COOPERAÇÃO.
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