
 
 

DLPE LACHAYPo
ICHUD HABONIM

Apresentamos-lhe o primeiro número do Daf Lachaver, que como toda no
va experiência está sujeita às inovitáveis falhas, assim como a fal-
ta de conhecimento do interesso que possa4

Pelas características desta publicação, transniteremos nas páginas
seguintes, um breve informativo sobre os acontecimentos nos snifin,

assim como sobre nossos meshakim'e o último garin aliá, ora em ha-

chshará no Kibutz Ramat Iochanan.

Adicionamos a espa parte informativa outras quostõos do interesse,

assim como artigos sobre as questões que se encontram na pauta da
atualidade.

- As eleições em Israel, cujas profecias de uma reviravolta radical
no equilibrio político do páís, nao se concretizaram. As grandes der
rotas políticas e as extraordinávias vitórias prognosticadas, mostra

ram-se simples artimanhas eleitorais, que pouco influiram na realida
de social e política do país. $ 35 milho0es 6 o número dos refugiados
da 2a, guerra, quando novas fronteiras e partilhas interpuzeram-se

entre os homens. Problema de tal complexidade encontra-se no caminho
de solução, enquanto que dos refugiados árabes, constará mais uma vez

na Agenda da Próima Assembléia da ONU. $ Berlim, 1961, norte america
nos e soviéticos cristalizaram-so em suas posiçõos, sendo a cada dia
mais difícil voltar atrás. Onde se levará a guerra de palavras?

Sentir. .s-emos compensados pelo trabalho invertido nesta publicação;

ouvindo sugestoes e críticas, propostas e fundamentalmente interesse.
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cartada a
“O-GARIN BI RAMAT “TOCHANAN—

O nosso último garin, encontra-se já em seu sogundo mów do hachshará
no Kibutz Ramat Iochanan, juntamonto com um garin argentino do 22 cha

vorim, que chogaram ao pais na-moema 670008,

Duranto os tros primoiros meses, os chavexir: “om vecobido com certa ro

gularidado meio dia de estudos, do ivrit o conhocimonto dopaís. Nos

trós mesos seguintos, no ontotanto, dovorão recobor gômonto 2 tardes

por somana para osta finalidado. 0 ostudo dos chaverim, será complomon

tado por um poriádo aproximado de 30 dias om Ulpan da Sochnut om Jorusa

בס

chevrati do grupo 6 das mais animadoras, sendo que todos on-

integrados no mesmo, aposar de nao torcm ainda ingressado,

no que se reforo a maioríia dos chavorim cm anafim fixos do
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O chavor Léo Harif. tom sido até o momonto o mekasher do garin, dosig-

nado pola mazkirut de Eroz. O Léo (Salzstoin), foi recentemento elcito

como maskir do garins  
E o
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HERDEIROS:דפתפס

Os chavorim Aron e Nair Kro- | Segundo informações recentos

mer, acabam de ganhar um hex | chegadas do Bror Chail, o Mi

deixo, do sexo masculino nistório do Extexior, estaria

oe > plancjando a construção de um

Beit Harbut em B.C. em nome

|o en horonagon ao ostadista

prasiloiro Osvaldo Aranha.

Nossos MADRICHTM EM BROR CHATL

O machzor do madrichim do Tchud, encontra-so om Eachshaxã no Kibutz Bror

Chail. Segundo as notícias, o grupo brasitáiro ostá mito bom, destacan
na o +4 . 1 ? sa

do--so Gontro da ki, quo é constituida por latino-amoricanos 0 sulafri

vanos .

₪Os madrichin ontraram já om contato com o garin, através dc una poguishá

colctiva do grupo con chavorin rocen-chegados-. == emo qr arm 
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RECIFE
começa a normalizar-se

moadon - problema difícil
planificada ampliação

e SALVADOR
mensagens ao movimento

visitas ao snif

a melhora esperada

peulot esportivas constantos
méssibá de rosh hashaná
novos madrichim em trabalho
concentração na zona norte

S.PAULO

snif mais claro e animador
sucesso messibá de r.hashaná
makheilá,chalilim e marionetos
moctzot hamadrichin
shichavot mais velhas

CURITIBA
reorganizado o V.Hasnif

intensificação durante a crise
chug de teatro

P.ALEGRE 7
ressente-se da sit. geopolítica
introdução de madrichim
novas kvutzot É
debate com a המ 83:  



Re cite

Um mês após a: chogada dos shlichim, as atividades do snif, já entrcearam num
rítimo normal. Estão sendo realizados-kabalot shabat somanais, com boa par-
vicipaçao, cujos temas foram: Amizade (o pequono principe), Jerusalem e uma
messibá de Rosh Hashaná, com a participagao de solelin e bonin,

As peulot de tzofim, estao sondo prejudicadas pola faita do lugar apropriado

já que o problema do moadon subsisto. Já foram elaboradas listas para amplia

ção das kvutzot, o segundo tudo indica, a fase do ascenção do snif continua
constante, reforçada agora com a presença de dois shlichin.

Una circular mêmcografada foi enviada a todos os chavorim e prosélitos, con-
tondo a programação pará sentembro, na qual destacam-se as seguintes peulot:
kabalot shabat semanais, peulot, tiulim a Olinda, "a, Piedade, Tiul de su
cot para tzofim o resenha mensal.

2 1 o. 00

Temos recobido as mais incentivadoras nensagens do ishuv local. A inauguração
do Moadon RJ, repercurtiu bastante nesta cidade, sendo que seus dirigentes,
onviaran-nos as mais calorosas folicitações e inclusive contribuições.

Por ocasião de Rosh Hashaná, recebenos as seguintes mensagens, de duas figu-
ras contrais do ishuvs "Ao Ichud Habonim os votos do un ano fecundo de ativi
dades e folicidado possoal aos seus chaverin" - (a) J, Sapolnik. Ez "los jo-
vens do 1.H., agradocomos e dosejamos os melhores votos para o novo ano, Nós
e nossa casa estão à vossa disposição" - (a) M, Kertzman,

Un encontro com .os chanichim; deverá ser realizado, por ocasiao da presença
do chaver Amir, nesta cidade,

RJanciro
Nota-se no snif uma séria modificação à partir do inicio desto semostre, Ape-
sar de continuaren existindo os problonas básicos do snif, ou sejam, o próprioconteúdo das psulot, a situação ainda não suficiontornonto dofinida da: Zona Norte; o as shichavot menores, o snif começa a acusar a melhora osperadas

Foi renlizado um Ecshabat en Olaria, com a reaprosentação do programa da nes-
sibã de inauguração do moadon, Sistenaticarionte tem se foito 20811282 poulot
esportivas, que ao lado de seus resultados positivos, tem dado vida ao snif,
pela boa participação dos chaverim. Os trabalhos finais na construção da can
cha foram encerrados con a instalação definitiva de tabelas o cestas,

A messibá do R. Hashanã, atingiu plenamonto os seus objetivos, com todos os
chavorim de azul e branco e participação das shichavot menores, Várias noi-
tos cinematograficas foram levadas a efeito, num das quais apresentou-se o
documentário sobre o Caso Bichman, do nosso chaver D. Perlow. Iemoi Hashi-
chavot de tzofim 6 solelin, foram tambêm duas atividadas demonstrativas, com
a apresontação do filmes e prograna artístico.

Com a reorganização da hadrachá no snif, foram mobilizados todos os chaverim
da kvutzá Eroz, e deu--so dostaque especial a maior concentragao dá forças na
Zona Nortos

O chaver Buby já encontra-ss dofinitivamoento no snif, o que virá conplemen-
tar do maneira bastento séria o grupo do trabalhos 



de ם,0

Iniciou o snif 3. Paulo, o sou novo ano judaico com uma total reforma e molho-

ria do ורב As paredos antos lúgubros, aprosentam um aspocto mais claro e

animador, vimadas com kishutim alegres o humorísticos»

Após un singslo tokos de Rosh Hashaná, levou-so a cabo como coroamonto desta re

forma a messibá do Rosh Hashaná, com antro pagão das shichavot monoros, ainda
ss em número insatisfatório. A Makbhilá o a apresentaçãode chalilim doram pro
as da mobilização musical do snif após a chegada do JeLoão. À kvutzá Hagshaná,

tovo sucesso ná apresentação da peça "Talvez mais alto ainda", apesar das condi
gõos precárias para teatros Um teatro de marionotos, com a orientação da chavo-
rá C, Gedankon, oncerrou o programa, com uma história da preparação do Rosh ha-

shaná no reino animal.

Apés a mossibá, roalizou=se a primcira reunido da Mootzet Hamadrichim, que fun-
cionárã somanamonto, com un programa constanto sobre assuntos ligados a chin-
uch, c ortéhtacao para madrichim, Constatou=se na mesma o bom funcionamento da
shichvá de bonim o da Kv, Eroz. Alóm do seminário permanente de hadrachá, doci-

diu-se também sobre a constituição de um pré-chug, para um amplo poríodo de os-
000084 O problema das shichavot menores, no entetanto, está ainda longe de uma

solução satisfatória,

Programou-se uma grande messibá de sukot,paraas. shichavot mais jovens; e que
Ee cortamancira, viria contribuirpáYaa ampliação e estabilização numérica

stas shichavoto. A nessibá.- terá como contro, uma grande apresentação de mario-
notes, sendo quo serao distribuidos convites nas“ escolas judaicas. Diversos: con-

ב a juventude de bairros ho sentido de peulot conjuntas, estão sendo 0
vadoso

+ procura do novo moadon estã em pleno andanonto e os primciros contatos, já fo-

ram ostabelecdios por ocasiao das visitas do Avneri' a esta oidades,

Cuתורו1וב

joA o inicio do porfodo, resolveu-se modificar a forma anterior do V.
| constituindo-se pois uma vaadá de tarbut e grupos de toranut. As reu-

nices to cxtinto Vaad Hasnif são “portanto realizadas com a parkféipação de to
dos os chaverim bonin e maapilimo.

4 intorrupção das aulas durante o período da ciise política, pormitiu uma in-
tonsificaçao das atividades, Tem funcionado um chug do teatro, que trabalha go
ralmente em função dos kabalot shabats

A-shichvá de tzofim tende a melhora, “ e o período foi inaugurado con un Ion
Hatzofó, que teve anpla participação, A shichvá de tzofim no entanto, ainda

não nommalizou-so; ressentindo-se da ausencia da Roveca, durante o nos db se
tembros

PortoAlegre

Pola situação " goopolítica ! o snif foi o que mais rossontiu-so dos últimos
acontecimentos no país; ficando práticamonte imobilizado durante este perío-

dos Tevo duranto esto nos, a participação da chaverá Cecília (Karabchovsky),
que em mito ajutou o snif internanonte,-assin como mobilizou-se em rolações
con as Pionciras. O Arnaldo, encerrandó sua shlcihut saiu da cidade, doimando
pe una cquipe de apenas dois shlichim. Entretanto o snif roccbeu a visita da
evoca d do Bernardinho en 820208ם".

oran introduzidos no trabalho novos madrichim, e o snif ostá se lançado na for
Nação 80 mais uma kvutZã de bonim. O grupo alof, tom se reunido nornalnente, con
sichot sobre política internacional e problemas israeliso Os K, Shabat, ten ti -

do uma frequencia rcãativa, sendo que um deles constituiu a messibá do” ReH. Foi
ronlizado um debate com a Sibra ( Correspondonto a ARI e CiP ).

Un tiul geral do Sucot, está programado para fim do corrente mess, 



    

 

ISRAEL

ASEIBICORS EM ISRAEL

Realizaram-se no dia 15 de agosto, as eleições 2a V Knesset ante-

cipada em dois anos de sua data normal. Causada pe 618026 “Caso La

von", surgiu a crise governamental em inícios de janeiro, sendo que

por pressao de todos os partidos opositores ao Napai, foi obrigado o

país a lançar--se à luta eleitoral,

Resultou desta conjuntura uma sensivel modificação na es

tica do país, com a unificação das forças centro-direiti

os Sionistas Gerais (Klalim) e Progressistas (Liberpais),

sim o 2º partido de Israel - O Partido Liberal,

O quadro abaixo nos mostr_a os resultados das 01010068 60860 8 18

set em 1949 até a V em 1961, Através deste, os chaverim poderão acom-

panhar as tendências do eleitorado israli, O que se nota em posnei

6 a estabilidade destas tendências, havendo uma continuidade quase

que inalterável durante estes 12 anos, na divisao das forças dos par-

tidos, apesar de que em 1949 deram seu voto cerca de 500 mil eleito —

res e em 1961 quase | milhão e 200 mil,

 

PARTIDOS|1949. Jose Yin
la.Knesset| 2a.Knesset כ
  

apai 46
  

Cherut 14
1  
Hapoel Hamizrachi
Hamizrachi | 6
    

468%1
03161 1:

Mapam 19
Achdut Avodá
E

Sionistas Gerais 7

=
¡Progressista
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O resultado das aleições nos kibutzim do Tchud Hakvutzot Vehakibutzim;

foi o seguintes Mapaicecece 10,431 Liberais... 137
Mapa»... .o 122 1000808... 66
À cAVODA os d 364 BrancoS ca os 309

Anuladoss... 108
7 

 



 

  

Os votos em branco vêm de parte dos chaverim assim considerados

nistas! , isto 6, cuja opinião se identifica com Pinchas Lavons

AS PROFECIAS DE GRANDES DERROTAS NÃO SE REALIZARAM

As eleições para a V Knesset, não trouxeram modificações revolucionári

as. Quando se analisa a ocilação dos votos nas quatro eleições anteri-
ores, torna-se claro, de que será acertado defini-las como resultado

do "status quo", apesar de que são dignos denota alguns aspectos que

esclareceram-se após a contagem dos votos e são os seguintes:

+ queda do _mapai em 5 mandatos
manutenção do Cherut
pequena ascenção do partido liberal

: ascenção|do maki - partido comunista, quase duplicando de 3 para 5

» manutenção do acndut avodã

Muitos foram os dirigentes políticos de todos os partidos quo ''pro-

fotizaram'! grandos derrotas políticas por um lado, e vitórias extra-
ordinárias por outro. Muitos estavam convencidos de que o Mapai, por-
deria 10 mandatos no mínimo e não se pode esconder, que mesmo dentro

do Mapai oxistia este temos, em vista da frente unida criada por todos
os outros partidos contra o Mapai, e que nao houve similar em todas as

campanhas eleitorais preccdontes.

Detorminados partides - e para sermos exatos: os liberais, Mapam e o
Achdut Avodáã, pensavam em sua asconção em termos de queda do Mapai e
"de uma vez para Uompro" modificar as relações de forças dos parti-
dos no próximo governo. E eis que o Mapai perdeu alguns mandatos

mas não na proporção que prognostivaram, e estes não se encaminharam
auvomaticamente ao Ach. Avodá ou Mapam. Os resultados nos fazem crer,
de que nao havorá transformações fundamentais. na constituição do go

E Manai continuará sendo o maior partido do país, assim como an-

tes com um númoro de mandatos decishvos.

Também agora; não foi reduzida a diferença enorme entre o partido ma-
ior e o segundo em força dentro do. pais; assim dendo continua o Mapai
sendo 2 e 1/4 vezes maior do que o partido que segue,

PERDADO MAPAZ NAOCONSIITUID ATRANSPORMACADDRASTICO
Mapai perdeu os 5 mandatos na knesset, mas será um erro considerar es
ta queda como uma transformação drástica como relataram porta-vozes
de algunspartidos. De fato perdeu o Mapai, o que havia ganho em 1969,
nas elcigocs para a IV Knesset, Perdeu principalinonto nas grandes ci-
dades; e nos kibutzim do Ichud, mas por putro lado, conservou seu lu-
gar nas cidades e regiões de desenvolvimento. Para definirmos a razão

da perda, hã que se perguntar antes, por que recebeu nas eleições para
a IV Knesset em 1959 o acrescimo nao esperado.

À esta pergunta há uma única rosposta: o receio de uma ascenção do Che
4» o impulso de muitos no sentido de fortalecor o Mapai. O fato é
que não se encontrou nenhuma alternativa. Os sionistas gerais estavam
divididos. Trouxe esta conjuntura, na opinião de muitos, o reforço na
posição do Mapai. Desta vea, 3o mil votos, foram encaminhados para os
11062818. 0 que indica, pelo visto, um desejo de criar um partido de

altornativa, nem de esquerda , e nem de dircita; e mesmo há os que pen

sam de que, mesmo se não houvessom os motivos que trouxeram a estas

01010008, )0 caso Lavon e as consequentes dissonções dentro do Mapai)
estos votos recebidos polos liberais, seriam de qualquer maneira o ro=

 

   



 

 

o rosultado da tendencia existente. O fato de que nem o Mapam é nem o

Achdut Avodá receberam os votos perdidos pelo Mapã£, ínsinua-nos de que

as declarações por eles foita de !! atontado a democracia " ou de "61%8-

dura" do Mapai, náo encontraram ecos entro o povo, pois do contrário

estos partidos teria subido, pois estiveram à cabeça da batalha contra

o Mapai.

Não se pode, no entetanto ignorar a queda do Mapal om Jerusalem, assim

como o número de votos em branco nos kibutzim do Ichud. Estos dois faz

tos certamonte são rofloxos do Caso Lavon, Mas igualmento esta posiçao

o não atingiu a proporção quo podoria causar um abalo no Par

tido. !
:

NAHUM GOLIMAN, LIBERAIS E CHERUT

A ostagnação do Cherut e a ascen ão dos liberais, estão ligadas entre

si. No porfodo anterior às ocleições, profetizavam muitos, 8 queda do

Cheyut 6 8 passagem destes votos para o Partido Liberal,

O aparecimento de N. Goldman (principal dirigánto do movimento sionis-

ta mas cidadão americano, 15 dias antes das eleições veio à Isracl ro-

alizar-propaganda para o Partido Liberal), na vordado mais prejudicou

os liberais do que os ajudeu, O que se falou sobre programas de paz,

que mais tálam um espírito de concessões, impodiram de maneira quaso

automática a passagem de votos do Chexrut para os Liberais, Myitos dos

eleitores do Cherut que eventualmente poderiam passar para 08 liberais

não o fizeram pois viram que os liberais mais almejam sentar-se no ge

vemo do que na oposição.

Os liborais não conscguiram convencer as massas de que sao algo "da no

vo". Há os quo depositam a culpa om Goldman, cuja opazição como * visi

tanto" do duas semanas em muito prejudicou ao partidos E também há mui

tas fúvidas so um público responsável podo confiar em programas revoly

cionários do um homem quo não está disposta a estabelecer-se no país

para executa-loss.

ASCENÇÃO DO MAKI (P.C.) — O PAPEL DO MAPAM ENPRE ÁRABES

A asconção do Maki (Partido Comunista Israeli), principalmente nas re-

gioões de população árabo, é o resultado direto do que o Mapam semcot»

na rua árabe. Já que há ódio para com o govemo, ento por quo não apo-

iar o Maki? Avotação dos árabes em favor dos comunistas, provoca moti

wos do reflexão sobre o futuro das rolações entro as comunidades árabes

6 18220118 O Maki rocobou boa votação também em alguns centros de olim

chadashim,

A ascenção do “agudat Isracl " de um mandato vom pelo visto devido a

participação de 95 por conto do público votante roligioso, e não há nis

to significado político maior.

Concluindo: trouxeram as eloições uma queda dos partidos operários de

63 mandatos para 58 o ascenção da direita, do 31 para 34, Não surpren-

derá so os partidos da dircita-- Cherut e PR choguem em futuro

próximo a conclusão do que devem se unificar e assim formarem um parti

do de direita com 34 mandatos.

Do qualuger forma, do resultado das oleições haverá alguma influencia

nã formação do novo govornos   
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ciaTaiados eq Ministério do.
Intorior, anunciaram a chegada

do milionárimo imigrante, O mi
lhão do pessoas que vioram ao.
pais desdo o Estabelecimonto
do Estado, procedom de 79 paí-
ses dos 5 continontos: Europa:

Omil; Asia: 280 mil; Africa:
50 mil; América, Australia e
Zolandia: 20 mil.

2:120.82habitantos -- 08 20-
sultados provisóriosdo censo
levando a cfeito em maio do cor

rcente ano, acusa uma populagao
de 2, 1204 082, .quase 2,5 vezes
o nimoro registrado סמ
Tros cidados tem população supe
rior a 100 mil: Tol Aviv, comec
386,120. Haifa com 182.070 e Je
rúsalem 163,010, As duas cidades
maiores em seguida, são Nazaré 8

Fatach tikvas

(ee Fri coa

o Mai representa s:- Apesar

das declarações da politica a-
fricana da Lige Arabe, consta

acl possuememais|TOPES

ta da ל7הקנה oum dos
mais owpressivos líderos da À-

rica visitará Israol.
Konyatta como todos os lidoros,

qiero várias vezes no carcoro;
ssim como em prisão domiciliar
0 do tordirigido osMau

até sua lábertaçao oficial

vrida no mes passado,

Jolta e Chad:- Uma cqui

1 11588
partiu para Alto Volta e para

a Ropública do Chad, para acon

sclhar Aו em pro

tlemas

geo, Aequipo“foi

xo governo de Tsrcel, polo Te-

chnion do Chaifas

eu

Togo — Fizmoeso-brxabado comer

ra entre Israel e Togo. 1828-

ol oxportará, material de cons-

trução, elétricos e enlatados
em troca de cafê, cacau etc.
— Estudantes do Camorúm chega-

ram a Isracl para participarem

no curso da Gadná - » Philibert

Tziranan, presidente do Malgesi

'(ex-Medagastar) encontra-so om
Israol em visita oficial,

. Neutralistas:- 8 7 da Conclu
ו

sao da Conferencia dos Noutralig
tas em Belgrado : Aplicagao d a
resolução da ONU sobre a Palesti
na e condenação dapolitica que
criou Isracl no centro do mundo
árabe. Que houve com a política

africana?

Ec o un 0 רי Y
Besenvolvimento

$ - 30.000.000 £.1.:- 30 milhões
60 11288 6 o custo da plano quin
quenal de dosonvolvimento para as
rogiocs árabes». O projetos prove
obras do cltrificação, agua potá-
vel e estradas.

2doAço:- À cidade do
necom LOanos de existencia,
conseguiu a sua autonomia ao ser
colocada em funcionamento a fun-

diçãodefe:£
gora em “condições de manufaturar
produtos de ago terminados, a
partir do mincral de ferr. A no-
va fábrica, cujo custo foi de 4
milhões, trabalha o mineral impor
tado de meg e utiliza como

combustivel Coque importado da Eu

ropas

408aמ8ם56

011% Dois docu-

8y- produzidos

pela Cincmatógráfica Guova, d a
Histadrut, represontam o cinema
israoli no Festivalinternacio -

nal.Cinomatográf ico.de. Moscou.

10 Vale doChulo"o o Cobro
20 Tims, sáo os dois filmos 



 

e 1º Festival de Música:- Inici
ou-se no último sábado de agos-

to o Primeiro Festivall de Músi-

08 em Israel com a estreia mum-
dial da Cantata de Bar Mitzvá

de Israel, de autoria de Darius
Milhaud, pela Orquestra Filarmo
nica de Israel e cantada pelo

Coro Rinat.
O Festival, cuja diregao musi -
cal está ao cargo do Alexandre
Shnaider, estender-se-á até 18
de Setembro. As apresentações ,
terão lugar no Auditório Mann
em Tel Aviv, Binianei Haumá, em
Jerusalem, em Haifa, no auditó-
rio do Kibutz Ein Guev, ás mar-
gens do Kineret e em Cesária.

e Participantes do Festivail:-

Participarão do festival, vir-

tuosos de todo o mundo e de Ts
nael, entre os quais: Eugene Is
tomin, Isaac Stern. Leonard Ro-
se, Rudolf Serkin, além de Pa-
blo Casals. O quarteto de Cor-
das de Budapest e a Orquestra
Filarmonica Israeli, serao os
conjuntos de maior destaque.

o Casals patrocina Concurso

Terá lugar em Israel, entre 23
de Setembro de 10 de Outubro, o
Concurso internacional de violm

celo. E realizado sob auspícios
e presenca de Pablo Casals»
Ja deram sua adesao ao juri in-
torracional, as sraso Marta Ca-
sals, Zara Nelsova e Andros Na-
varra, Rudolf von Tobel, Maurí-
cio Eisonberg, Adolfo Odnopossdf
Sandor Vegh, Milos Sadlo, Miec-

zislaw Horszowski, Antonio Jani
gro, Eurico Minardi.,
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+ Anti-semitismo-Cuba?:- no re

latôrio apresentado ao CMJ, há
um capítulo especial sobre a
situação dos judeus em Cúba,
sob o regime de Fidel Castro.

"Exame cuidadoso - diz 0 2018-

tório — não evidenciou qual -
quer anti-semitismo em Cuba. ho

contrário notamos com satisfa -

ção, que o regime vigente está
decidido a suprimir qualquer '

forma de discriminagao racial."
O relatório constata apenas que
as modificações sociais e cono-
micas em Cuba, resultaram numa

total transfamação dos fundamen

tos economicos sôbre os wuais
repousava a comunidade judaica.

Grande parte do judaismo cubano

outrora de dez mil almas deixou

a ilha.

. Egito: “Judeu nao deve. ..-
Segundo informaçoes, mantem Nas
ser os judeus egippéios como
futuros refens, no caso de pro-
blemas futuros com Israel. Enqu
anto tem lugar útil no maquiná-
rio do estado, em função de se-
us negócios, são admitidos. Quan
do tornam-se dispensáveis, sao
"incentivados a partir", sendo
seus nomes inscritos na lista no
gra da Alfandoga"Judeus, não de-
vem regressar". As propriedades
judaicas são desvalorizadas, e
traçam-se circulàs em torno das
casas, significando que não po-
dem ser compradas

Judeus na Argélia:- Continua
a crescer a ansiedade entre a co

lonia judaica argelina. Com o au
mento de atividaae terrorista a-
través da Argélia. A antiga comu

nidade judaica de Argel, ostá se
riamento preocupada com a cres —

cente onda de incidentes.

“Está croscendo a emigração judaica da Argélia, devido às gensões em ge-
“ral e em virtude de ameaças específicas contra os judeus, A maioria dos
judcus que doicaram a Argôólia recentemente são das cidades menores e
das classes menos abastadas. Porém a tensao vêm crescendo também entre
os profissionais liberais, comerciantes e lideror comunitários e nas ci
dades grandos como Oran e Constatine.
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U probledos refugiados om geral o os da Palostina

Já há treze anos quo o problema dos rofugiados árabos ouupa aos pato

ses do Oriento Médio e o mundo todo. À primoíra vista, nos gaxeco, que

árabes refugiados om paísos árabes, como situação não metusal. Em nos-

sa época, o problema om geral dos refugiados é bastanto grava, como ro

sultado deste período de revoluções e guerras.

Nos anos do após guerra, introduziram-—sé transformações radicais no ma

pe político da Ásia e da África, Nada menos do que sois paísos forem

subdivididos, e como consequência disto colotividados intoiras foram a

rrandadas de suas torras, ou emigraram para outras. 0 número de pessoas

que sofreu consequencias dosta situação, chegou à 35 milhões - entro 6-

los, corca do 13 milhiões na Alemanha Oriental e Ocidental; 15 milhoos

ontre Índia e Paquistão o corca de 2,5 milhoes no norte o sul da Corde

18.

Como foram encontradas soluções para estes problemas? Sendo muitos do-

les muito mais complexos do que o progloma dos rofugtados da Palestina?

Como se explicará de que ostas questoes que ocuparam em pequenas propor

ções a atenção ão organismos internacionais, oncontra-se em ostágio a -

diantado de solugao?

A resposta a estas porguntas não 6 difícil do se tospodor. A mioria dos

tos refugiados encaminharam-se aos países, e com cla laços de naciona-

lidade, raça, religião e idioma, o estos países os receberam de braços

abertos, ou não, preocupando-se do uma ou de outra forma com sua adap-

tação, A maneira do viver destos refugiados, aposar de sua tragédia, não

sofrou em sua continuidade; O sor humano de natureza é flexívol o a maio

ria destos refugiados criaram naízes nas terras novas, em países em que

não eram extranhos,

Mas diferento foi a questão dos rofugiados árabes, aposar de que havê

ria lugar para pensar, quo sc adaptariam e meriam recobidos com faci-

118860 מה maioria dos paísos vizinhos. Na roaliadado phlítica, porém,

com todas as suas complexidados de soguranga,evonomicas e políticas, o

problema não encontrou solução,

Assim, transformou-se o refugiado árabo, não somonte num homem dostrui

do pela falta de trabalho e ocupação, mas o centro de uma influencia

danina que so desenvolvo intonsamonto, à luz da linha política o dos

acontocimontos dos últimos anos no Oriento médio.
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O intoresse específico dos paísos árabes, om mantor o "status", com oa-

cróscimo de um número de motivos objetivos bastanto significativos, nao

nos dã a esperança de que a questão saia da ordom do dia, proximamento «

0 refugiado: árabe - quem 6?

Vinda' nos primeiros tompos do surgimento do problema, surgiram divergên-

cias de idéias quanto à definição do conceito "refugiado árabo!, A Agen-

cia do Ajuda Social o Trabalho da.ONU — "UNRWA!, aceitou a seguinto defi-

niçãos "Rofugiado árabo, 6 a possoa cujo lugar de residência fixo oncontra

טב-80סמ182801,מס periodo de 2 anos no mínimo, antes do conflito de 1948,

e que perdeu como consequencia deste conflito, sua casa e seus moios de vi

da",

Informam que o número de rofugiados (1957), choga aproximadamente a 960

mil. Seu número de 1948 era de 700 mil, sendo o crescimento da populaçao

de cerca de 20 mil por ano. Segundo a opinião do Ministório do Extorior

Israeli, esta cifra 6 bastanto cxagorada, O número do refugiados quo a-

bandonou o país, náo foi maior de 500 mil almas, e muitos deles introdu-

ziram-se de uma forma ou de outra nas roontrancias da vida economica dos

paises aos quais chegaram,

Ne opinião da maioria dos árabes, que abandonaram suas casas e aldeias no

início da guerra de libortação, seria este abandono temporário, O tostermu

nho do Arcebispo de Nazaré - Jorge Hakim — que não pode ser considerado

parcialna quéstão, não pode ser interpretado de duas maneiras:- "Os refu-

giados estavaii profundamente convendidos quo voltariam dentro de alguns di

as, ou no máximo dentro dc uma semana ou duas. Seus dirigento asseguraram

que os exércitos árabes exterminarao râpidamonte conf o "bando sionista".

Devido à isto, não procuraram lugares de moradia fixos - não pretendiam se

afestar em demasia, o sua volta lhos parecia absolutamonte assegurada. Os
locais de concentração dos refugiados foram a faixa de Gaza e o lado oci-

dentzl do Jordao. Isto pode ser explicado A luz da certeza de que rápida-
mente ostariam de volta. Por esta razáo. nao so empalharam entre as muitas

aldoias e preferiram concetrar-se m torno das grandes cidados. Como foi
dito, não procuraram fontes de sustento fixas, € não podiam siquer supor
que toriam de proocupar-so por período logno, de seu sustento.

No cntetanto, as garantias dos dirigontes, náo se rcalizaram, e assim ros

taram, centenas de milhares do pessoas, sem teto e sem a mínima possibili
dado de encontrar fontes de subsistencia. Naquelos dias ficou bastante cla

ro de que o problema não podoria sor adiado, o mosmo não fosse possívol Yo

solve-lo de todo, pelo menos seria necossário ajudar aos refugiados em sua

trag édia. :

Os paísos árabes nao ostavam prontos a recober os seus irmãos da Palesti-
na, por motivos políticos, principalmonte

A tabála que aparece om soguida, foi publicada no relatório da UNRWA. Mog-
tra como foi grande a transfornmagao que os refugiados trouxeram para os paé

ses.

O númcro do rogugiados na faixa do Gaza, o sua parte relativa com referon-

cia a população local, rossalta aos olhoss Mas também outros locais de ro-

fúgio, como Síria, Líbano, o emcerta medida no Iraque ( Ao Iraquo choga-

ram somento 5 mil rofugiados ) sao os rofugiados cauda do inquictudo e cons

tituem grupos do oposição ao podore - 



 

Pais nº de refugiados É =% en relagáo à
população local
 

gordanie 400.000 56,3%

 

Síria 70,000 2,4%

 

Líbano 90.000 7,4%
 

Paixa de Gaza 190.000 221,3%      A questão dos refugiados árabos na Próxima Assembléia da ONU

A questão dos rofugiados árabos, encontra-se novamonto na ordem do dia,
não sômonte na próxima assombleia da ONU, como na opiniao pública mun-
dial, e esto assunto tomará go que paroce, nos próximos meses importán-
cia no pensamento político geral, impronsay ONU etc. Sob este aspecto,
há que so leyér om conta a última rosolugao da Assembléie da ONU, em 21
do abril de 1961, proposta por-5 paísos, Afganistáao, Fod. Malaia, Indoné
sias Paquistão e Somália.

Ressaltamos aqui somonto dois paragrafos importantes desta resolução:
$ 1 - A assembléia constanta com pesar que a comissao do Conciálaçao

para a Palestina, não tovo ató aqui nenhum progresso na tarofa que lho
foi determinada, e cxigo que:a a mesma faça esforços renovados e 8886-

gure a execução do paragrafo 11 da Rosolução d94 da Assembléia-e pretar
informo sobro a quostão na Assembléia do 15 de outubro de 1961, O pará-

grafo 11, permito aos rofugiados, diroito do escolha livre de retorno a
Isravl,. 8 8- Propoe que a Assembléia dedique em sua 16a, reunião, aten-
ção ospecial quanto ao futuro e situação dos refugiados, assim como meios
quo assogurem os direitos Sobre a sua propriedade,

Estas resoluções que foram recobidas por maioria na Assembléia da ONU,

tem portanto o duplo significado.: a) direito de livro estolha dos refu-
giados na quostão do retorno a Isracl. b) Soguro dos direitos sobre as

propriodades abandonadas om Isracls Pode-so afirmar de que as rosoluções
tom plr finalidade reavivar a Comiss.o do Armistício 0 682-120 forga ra”
novada o uma nova oportunidado de executar estas resoluções,

questão recebeu da nova administração americana, uma atenção ospe-
+ 0 nao há dúvida -quo csto fato podorá levar os ostados árabos assám

como seus apoiantes na ONU, a usufruir de moios adicionais a sua pressão
sobre Israol = na próxima Assomblóia Gorals

A política de Isracl está atenta a-este probloma do forma 08060181, sem -
1) muito debatido duranto a ultima campanha eleitoral. Com isto o govorno
tonta criar uma frento unida nosta quostão, tonco em vista as declarações
renovadas das instituições da ONU, neste assunto tão delicado, asshm como
tem en vista os passos práticos que serao dados para a execugao das reso-

luções - seja através do onvio da Comissão de armistíciopara a região,
soja, atravos do onvio de onviados ospeciais pare a regiao, afim de condu-
212 os ontendimentos, Todos elos, moios de prossao sobre Israol,

As tomadas do posições de vários partidos tem pido das mais confusas. So-
gundo. o modo de ver do Mapai, e da maioria do governo, a questao seria as
sim definida: Es

a) -Não sorão 290001008 rofugiados a não ser na forma de rounião do famíli-
as como já foi realizado em corta medida polo Estado, Até. o, momento ontra-
ran om Israel, desta forma, 35 mil árabos.  



tb) Doclaragáo que foi feita, quando Sharrot era Ministro do Exterior, do

que Israol estaria disposta a um recobimonto ató 100 mil refugiados - esta

proposta nas condições políticas atuais, não toria razao do Sere

e) Isracl reafirma sua concordancia on conceder aos 2090618608 828008, 20-

parações sobre as propriodados por cles doixadas om Israol - má condição =
do que seja interrompido o cerco arabo, que soja garantido o livre acesso

ao Canal de Suez, o que sejam interropidas as amcagas do guerra contra Is-

raol o a provocação política contra o Estado, O govemo estaria pronto a

“uma cooperação plena com os organismos da ONU, em toda tentativa quo fot

foita. paraa regutarização total.doste grave problema polfzico e humanos

Esta posição do Israel provem de tros argumentos, como seja:

1 - Nas condições políticas que foram criadas, deu-se do fato, embora não

por acordos - uma troca de populaçoos: cerca de 600 mil árabos abandonaram

Isracl o 500 mil judeus os paísss árabes,

2 — retorno dos refugiados om conceder direito de oscolha livre ( e sem ad

vida a maioria escolherá pela volta a Israel) significará uma questao que

poderá minar as bases do estado e criar uma situaçao de guerra, sem prece-

dentes.

3 - Os problemas de segurança nas atuais condições de tesão guerreira en-

teo 182201 e os paísss árabes, seria um instrumento dos mais nofastos.

Nevessitar-so-a mobilizar nesta batalha diplomática e política toda 8 0878-

cidade de exposição e esclarecimento, A demonstração dos fatos como são,

desde o sou surgimento até o dia de hoje é úm importante elemento. A posi-

gao dos países árabes e o seu jogo perigoso com o destino de seres humanos,

sendo empregados como: instrumento político, 6 um fato desanimador para a

resolução do problema. No jogo dos míltiplos interesses na região, o proble

ma tende apenas a agravar-se, o é de se perguntar novamente, se o problema

qué foi resolvido em outros lugares, não poderia também ser resolvido nesta

já tonturbada região.

 



 

 

Berlim, 1961

No momento em que tomamos estes apontamentos, o problema de Berlim a-

meaça assumir proporções capazes, uma vez mais de desencadear a guerra

Norte americanos e soviéticos oristalizam-se em suas posições antagôni

cas, sendo a cada dia que passa mais difícil voltar atrás, som pordor
irremediâvelmento a face.

Quando conferenciaram em Viena, Kennedy e Kruchev não conseguiram defi

nir um campo de possível entundimento no que diz respeito 3 ex-capital

do Reich, Pelo que se sabe désse dramático encontro, Kennedy limitou-

se a interrogar seu interlocutor, tendo recebido respostas das mais in

quietadoras: Berlim 6 ''um osso atravessado na garganta da URSS 6 que

está disposta a remover, a qualquer custo",

Um tratado de paz com a Alemanha Oriental pode ssr trevemento0

por Moscou, ficando Berlim e suas comunicações com o Ocidente sob, a

tutela de Pankow - e assim por diante. 0 jovem Presidento dos EEUU,
julgou oportuno recordar ao dinámico Primeiro Ministro soviético que

os ocidentais, embora desejosos de negociar uma solução razoável, não

o fariam sob pressão nem arredariam pé de Berlim, em hipótese alguma,

mesmo que isto signifique guerra utômioa,

Não se podia pedir pior. Iniciando o seu govêrno com duas derrotas gra

ves, se bem que não de sua inteira responsabilidade - no Laos e em Cuba

- Kennedy não está realmente em condições de arriscar-se a um novo en-

volvimento pela agressiva diplomacia do Kremlim. Se transigir em Bey-

lim toda a sua autoridado nacional e internacional, estará comprometi
da. A sua "potencial greatness'! não mais terá oportunidade de concroti

zar-se,

Kruchev, por sua vez, levado em parte por ssu temperamento impulsivo,

mas também, por certo, executando premeditadamente uma manobra de lon

go alcance, avançou de tal forma nas suas eeigências e ameaças que se

rá talvez difícil recuar, ainda mais com os chineses a vigiar-lhe os

passos à espreita de qualquerindício de fraquesa ou "oportunismo de

direita".

Entre essas duas posições extremas o aparentemente irreconciliáveis,

ingleses e franceses, ocupantes também da Alemanha e de Berlim, pro-

curam fórmulas intermediárias que situem o caso em perspectiva menos

sombra. F270o-se agora em que-uma conferencia de cúpula, a reunir-se

antes do fim do ano, seria do agrado de Kruchev e poderia eventualmen

te conduzir a uma acordo, ainda que provisório. Uma reunido prelemi -

nar dos chanceleres dos quatro grandos" prépararia o caminho dos che
fos do Estado, Caso 68868 rumores se confirmem, é certo que Macmillan,

cujo papel de intermediário entre Washington e Moscou tanto relôvo te-
ve durante o govêrno Eisenhower, mas que está em franco declínio desde
o advento de Kennedy, tudo faria para tirar.o maior partido das oportu

nidades de conciliagao que se oferccessem, e

Há também a considerar a posição dos alemães ocidentais, em véspera de
cleições, cuja importancia é enorme. Pela primeira vez, Adenauer e os
demopratas-cristãos suntem-se de fato em perigo de perder o poder.

O Prefeito Willy Brandt, de Berlim Ocidental, 6 um candidato dinámico
e atraento, com impecável fôlha corrida de intransigento oposição aos
comunistas em geral e à Rus.ãa em particular, e que poderá levar os so

  
  



 A li הר

ao governo dm Bonn,

Adenauor, além do handicap do sua idade avançada, é um sobrevivonte dos

tempos mais ásperos da "guerra fria", quando as relagoes internacionais

eram conduzidas por Stalin, Truman, Dulles e outros "duros". Brandet,

aliás, não podg tão pouco ser acusado, como O foram os socialistas no

passado , de "molesa!! em faco da “agressão vermolha!!, Assim & intransi

gencia de Kennody scrá certamente sustentada polos alemaes ocidentais,

seja qual for o resultado da oleiçãos, Compreende-se: O tratado do paz

entro a URSS e Pankow, somado à perda de Berlim, significaria a liqui

dação final dos projetos de reunificação da Alemanha e da sua reintegra

ção normal na comunidade européia não comunistas E ss tal reintegração

6 desejavel, é assunto que composta aiscussão: a belicosidade germânica

om góral, o a ferocidade nazista em particuoar, deixaram marcas tao pro

fundas quo, possivelmente, a liquidação nacional da Alemanha, com a con

sumação da partilha, seja mesmo: o mal menor.  8038 como for, não é absurdo imaginar, que pelo menos do lado russo, na

da de docisivo será foito em Berlim, antos: do próximo congresso 604

da URSS, durante o qual Kruchev, ao que se afirma, apresentará ampla pla

taforma revondo muitos dos postulados básicos do marxismo, sobretudo no

que se refere A coexistencia pacífica com o mundo capitalista» Os chi-

meses bom mais ortodoxos, já mobilizam suas forças e suas luzes para

negar Kruchev a vitória doutrinária de que precisas Vitória esta, de res

to a sor tontada. em têrmos contraditórios com a atual belicosidade ver-

melha. em Berlims :

O panorama, pois, é-bastante tenso o confuso, e dependente para sua de

finição de fatores cujo desenvolvimento ainda está em curso. À melhor

esperança de paz está em que enm os soviéticos nem os norte americanos,

levem à guerra de palavras a 'ponto tal; que esta seja propriamente di-

t» indispensável. X=X-K-X-X=K=X=K-X-X=XXX=N-X-K-X-K=K-K=XXXX
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- Fato dos mais tristes constituiu o ataque realizado à nossa 280282828 תהתאשסמ
tina, que localiza-se cerca de duas horas de Buenos Aire

A
. - + וו 3> Os autores do atentado, pertencem a organizagáo neo-facista "Tacuara", cuja pha

+taforma é conhecida como marcadamente anti-somitas

« O ataque foi levado a ofeito as 5 hs. da manhã, quando os membros desta organi
zação penetraram na hachsharã armados 60 08%0086

e A Kohilá de Buenos Aires, roagiu cnergicamento contra o atentado. em consequen
cia do qual foram colocados guardas do sogurança na regiao.  E
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CONVENÇÃO LATINO-AMERICANA DA JUVENIUDEJUDAICA-9-11/10
Torã lugar em Montevideu. nos próximos dias 9910,11 do outubro a Primoira Conven|
980 da Juventude Judaica Latino-americana,

Como so recorda, é conscquencia do uma resolução tomada no I? Congresso Mundial
da Juventude Judaica, quo se levou a 70 om 1958, Jorusalem, Esto Primeiro Con
grosso, cuja caracteristica marcante foi a generalidado das discussões, sem que
em nenum dos pontos específicos chegou-se a uma discussão com maiores consequen —
cias resolvou, sobrs a rcalização de Convenções regionais, que preparassem o te-
mário das 6180088008 0 próximo Congresso Mundial, que realizar-se-a em 182881 em
1962.

Noste sentido foi já realizado um conclavo similar na América do Norto e dentro
de algumas semanas terá lugar a Convenção liuropcia, que inclúirá representantes
los ishuvin nortc-africanos.,

A Conferência Regional da América Latina, contará com a prosenga de cerca de 120delegados em sua maioria provindos da Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. Como
convidados especiais estarao presentes o sr. Eliahu Dobkin e o Dr. B. Benshalom.cespectivamante Presidente c Dirotor ão Dopartamento da Juventudo e do Chalutz
08 280018

O toma contral do conclavo, sorã: Missão e responsabilidade da Juventude Judai-ca, subdividindo-se nos seguintos tópicos:

o conflito espiritual do jovem judeu do nosso tempo
as comunidades judaicas na AL
a educação judaica na AL, A oscola judaica ce a organização juvenil.significado de israol para a juventude judaicas.
linhas básicas para uma atividado juvonil conjunta,

rrcoו ue ./ teללהלerpdre in,היוש

ISHÁ LATINO AMERICANA DO ICHUD HABONIM

m on Montovidou a Pogui' Latino-americana do Ichud Habonim, Nosta poguishá ostaráo prosentos chavorinsso movimento do Brasil, Argentina, Chilo, Uruguai o 160100, 88800 8 contralisadaתספמה pclo chavor Isracl Hadar, sholiach para a Notzigut do Ichud Haboninna Amórica Latina.

Da ordom do dia; constam duas partos principais, A primcira rolativa aos movimon-¿tos om particular o a segunda sobre planificação e coordenação do trabalhos conjunincluindo emproendinentos, som inários a intercanbio, Terá lugar também uma”discussão sobre problema c porspectivas das Hachsharot nos diversos países,   



JULHO - MÊS DOS BEMINÁRIOS

DE INVERNO

No próximo: mes de julho Nesta ocasião deverá desen

volver-se dois seminários,

primeiramente o chinuchi,

(educativo) e imediatamen-

shichavot mais adultas te após o seminário ideoló

de todos os nossos sni- gico para todos os integran

fim no sentido de promo tes das cam adas mais velhas

ver os seminários centr do movimento. Após os mesmos

ais de inverno. realizar-se-á a MoatZzá.

realizaremos no Ko Hach

shará Ein Dorot uma con
centraçao de todas as

seminário chinuchi

o seminário para madrichim, tem como intenção funda-

ntal enriquecer os meios e métodos educativos, através de um estu

assim como do aprendizalas características das diversas idades,
pez 4 3

danças e cações israelis.prático de trabalhos manuais, escotismo,

Estes seminários, realizados periodicamente, tem con-

tribuido para o conhecimento dos chanichim, assim como dotado os ma-

drichim de uma untidade de material prático para sua transmissão.

Parte do seminário será preparado e transmitido pelos nossos 028076 -

rim, sendo que para as matérias mais especializadas, contaremos com

o concurso de educadores profissionais.

- seminário ideológico

talvez o esforço mais Berio levado a efeito pelo

movimento, no sntido de não sômente esclarecer os chaverim mais

velhos, e conscientiza-los das ideias sobre as quais fundamentam-

se a nossa realização, como principalmente despertar a inqueietude

do jovem para o interesse ha procura de respostas para os problemas

ante os quais nos defrontamos atualamente, quer como povo, quer co-

mo homes que participamos dê desenvolver histórico»

Este seminário, divide-se em dois que funcionarão pa
1m destinado à nossa shichvá intermediárias e o segundo

mais adultas.

teriores, durante o
Para esta primeira camada, ao contrafio dos anos an-

se a

se a o desenvolvimento dos países afro-asiáticos
e latino-americanos. O assunto por si é vasto e inexplorado, signifi

cando portanto uma primeira tomada de conhecimento do importante pro
cesso de libertação destes ay países, e das grandes dificuldades pe-

las quais atravessam na luta pelo seu desenvolvimento, Complementará
o tema um estudo sobre diversos aspectos do desenvdyvimento social e

cultural de Israel e do Kibutzs

minário próximo serao ressaltados problemas de
caráter geral, como seja

O seminário para as últimas shichavot, terá como tema
ental, o pensamento sionista em nossos dias e suas modificações.

lelamente serão desenvolvidas uma série de conferencias sobre o

envolvimento do capitalismo, que serão ministradas por dois econo

as do movimento socialista local. ₪ 
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