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Mais um grupo de chalutzim do Brasil fez Alá
para Eretz Israel
Em Bror Chail, Kibutz brasileiro no Neguev,
eles se integrarão solidamente na vida nacional,
e participarão expontanea e naturalmente de
muitas
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necessidades. Neste lapso de tempo, enviamos dois garinim, para a-aliá,

constituimos um terceiro, que ora se encontra em hachshará, concretiza-

a

mos o nosso anseio de Kibutz Tnuati, através da consolidação de Bror

à

Chail, crescemos em número, aumentando nossa fôrça política, criamos
condições para umaexistência com perspectivas de longos anos.
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A êste crescimento no sentido horizontal, tem de corresponder o
erescimento no sentido vertical também. Extendemo-nos y Recifé, última
grande concentração judíica onda não havia um snif do movimento,
ampliamo-nos nos snifim antigos, recebemos considerável afluxuo de
jovens, E a êste fenômeno temos de fazer acompanhar outro, paralelo,

1

massa juvenil, o trabalho com visão ampla, de anos, a clareza. dos obje>
tivos finais em consonância com os imediatos. Isto significa, incremento
de nossa atividade chalutziana, da aliá, que é o nosso obietivo Imediato,

|

e necessário: — a compreensão mais profunda dos anselos e desejos da
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N.-os 2.3

Ano em
pôs a constitução do Ichad Hanoar Hachatatzi no Brasil,
através da unificação dos movimentos Drar e Gordônia, realizou-se no
mês de Julho recémfindo, o seu Il? Kinus Artzl. Contou o movimento,
para êste congresso, com a experiência de trabalho acumulada na ação
des: nyolvida nos últimos anos, e com: a consciência de nossas falhas e

|
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ao mesmo tempo que intensificação do trabalho educativo, com olhos

postos no futuro, no Kibutz Galulot,
Enviámos, recentemente, o nosso 5* garin aliá, Foi a resposta no
orescente marasmo da vida do ishuy, local, que, cada vez mais, perde de
vista problemas de nosso povo. Umgrupo de 34 chaverim que partiu pira
firmar sua crença ma normulição do povo judeu, através da volta ao sen
solo próprio. Trinta é quatro chaverim que constituem, a um tempo, x
contribuição anual do movimento ás necessidades de Medinat Israel, e 0
toque do despertar da consciência nacional E, estabelecida a necessidade

,
:
À
/

1

de Eretz Israel como constante, á intensificação no processo assimilatório,

voluntário ou não, ideológico ou sem Ideologia, temos de responder com a

+

intensificação do processo da aliá, O movimento se prepara para enviar

um 6º e um 7º garin amplos, para aumentar suas câmadas mais velhas,
elemento potencialmente imediato para a sucessão dirigencial, é para a
relização chalutriana,
4
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A influência aburguesadora da educação ambiental e familiar no

carácter do jovem judeu, leva-o à ociosidade

despreocupação pelos pro

blemas sociais e humanos mais elevados. A busca de uma «posição» ma
vida, que se reflete na busca de uma profissção Hbaral por partsdow rapa-

20% e de um bom casamento por parte dis moças, denuncia-sé em cada

E

j

É |

um de seus atos, egoistas,
oportunistas 6 utllitaristas/ Nada que não
reverta em seu benefício próprio e imédiato deve ser feito, A nossa
val inicia-se aqui, no Galuth, através do que podemos
revolução
chamar transformação de nós mesmos,
Modificação ni nossa maneira de ser, pensar e agir, desde os nossos hábi-

2
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tos mais simples, cotidianos, até n' concepcilo: de vida, tum sentido mais.
processa através
amplo, Umatransformaçãoqueatinge ás raízes, quese
Te anos de trabalho educativo intenso. Os homens quea revolução naclosociehal é social do povo judeu necessita, sãodiferentes daquelesquequesea Iniciar
tem
dado atual farma. Por isso; nossa “ação formativa
cedo, nas idades em que o jovem, ainda não deturpado, é passivel, do.
receber, sem cinismo, um jdeal justo e clevado,
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Guatemala

Indochina
dos diversos
A complexidade e a inter-dependencia
onal tornam basaspectos da atual situação internaci

mente no
tante dificil analizá-la comoda e acertada

mente
restrito ambito destas linhas, principal

consideramos

quando

que para modificá-la intervêm outros

os a longo alfatores, que não os políticos e economic
cias diplomatlcance, como as momentaneas convenien
pelo menos enu:
cas, etc. Em todo caso é interessante
em minuciosa
merar alguns fatos, mesmo sem entrar
analise.

na IndoEm primeiro lugar: encerraram-se & guerra

china e a conferencia de Genebra, e com elas o colonia-

Tismo imperialista recebe um atestado de felencia.

Essa conferencia foi marcada pela nitida superioridade diplomatica e militar dos comunistas por um lado,
ao
e pelo desejo francés de por definitivamente fim

conflito indochinés.

Neste sentido convém lembrar a

queda do gabinete Laniel e a rapida investidura de

Mendés-France, contraria às costumeiras sequencias de
infrutiferas tentativas.

Alem disso deve-se notar a habilidade diplomatica
chinesa. De fato, a China soube tirar partido das suridas diferenças de interesses existentes entre os Esta-

dos Unidos e as potencias da Europa Ocidental

no

que diz respeito aos mercados asiaticos, para reforçar
sua posição em campo diplomatico, no qual, apesar do
não reconhecimento dos Estados Unidos e do veto ame-

ricano à sua entrada no O.N.U., se afirma incontesta-

velmente.

A serie de visitas e acordos realisados por

Chu-En-Lai junto aos países asiaticos, embora possa ter
motivos exclusivamente taticos de neutralisar even-

tuais pactos militares
anti-comunistas de inspiração
norte-americana, justifica algumas esperanças diante
da pelo menos aparente autonomia em relocáo ao
Kremlin. Tais esperanças acham-se também autorizadas em virtude da visita de parlamentares socialistas
ingleses à China.

Agora, desviadas as atencóes da região asiatica, voltam à ordem do dia o problema Europeu é a questão
da CED.
As duvidas e às discussões que este problema envolve, não são novas: enquanto alguns sustentam a absoluta indispensabilidade de um exercito europeu e as
vantagems não, somente estratégicas nias também. po.
líticas que poderá ele trazer dentro do quadro de uma

comunidade européia, outros enxergam nele um: peri-

goso instrumento anti-proletario e um meio de resus-

citar o militarismo alemão.
Os partidos socialistas acham-se divididos em suas
opiniões, que são decisivas para a sim ou não ratifica-

ção do tratado da C.E.D, pelos diversos paises europeus.

Como a conferencia de Genebra pode ter trazido no-

vos argumentos a ambos os lados, achamos: que muito

poderão  וsobre a decisão final os rumos que tomar o imperialismo soviético no proximo periodo.

A indignação e o nojo associam-se ao luto e à amar.

gura dos homens livres.

A prepontência dos fortes

colheu mais um fruto; as forças do obscurantismo e
da reação foram bem sucedidas em mais um ato de
vio'Encia.
Desde a Conferência de Caracas vêm se dando maní
festações que põem em evidência o que os Estados

Unidos e o Departamento de Estado entendem por
solidariedade pan-americana e outros nomes bonitos,
Naquela ocasião Foster Dulles «passou» pela conferén”
cia para fazer aprovar, com uma rapidez e pressão fm-

|

pares e que contrastam coma lentidão e a delonga das

demais discussões, todo um plano de combate ao comu-

nismo. Com esta designação genérica qualifica-se não

só a luta contra a atividade dos stalinistas mas tam-

bém contra tôóda e qualquer manifestação de autonomia e independência que venha 'de encontro aos' interesses do capital norte-americano.
Assim é que desde aquela época assistimos a ums
cerrada campanha propagandistica contra a Guatemala, cujo governo, onde a inf uência vermelha nunca
chegou a se manifestar, quis levar a cabo uma política
progressista de autonomia nacional e re-erguimento
social e econômico. A nacionalização da «United Fruits,
companhia americana que monopolizava grande parte
da produção agrícola, base econômica do país, foi um
dos fatos que desencadearam contra o governo da Guatemala as acusações de comunista, promovendo contra:

₪6 uma ação de properções tais que era de extranhar

o «receio» com que um país do poderio econômico dos
Estados Unidos encarava a pequena o pobre república
da Guatemala. E de admirar foi também a coragem
com que esta assumiu a posição de verdadeiro David
ante o Golias. Seguros como estavam de terem atrás

de si tódas as massas populares de seu país, os homens

do governo guatemalense náo se deixaram initimidar
pelas ameaças.

Porém a ação não se limitou ao campo propagan:
dístico, e a Guatemala foi vitima de uma revoltante é
afrontosa agressão. Com o evidente.e indisfarcado p&
trocinio material e intelectual dos Estados Unidos, f0%
gas provenientes das repúblicas contro-americanas Vs
zinhas invadiram o país. Trata-se claramente de tropas

mercenárias, e não de exilados como caluniosament
apresentou a imprensa burguesa.

/Mesmo porquê,

houvesse exilados ( o que é absurdo, pois o governo

era democrático, e todos os partidos tinham livre ex
pressão), éles nunca atingiriam um número capaz de
constituir um exército.

A: insolente política estadunidense náo parou-al-PAw

voz de alguns governos seus instrumentos forçou 5
retirada, do âmbito da ONU, única entidade autori .
a debater uma tal questão, da discussão da queixa a

Guatemala ante o ataque. A proposta de levar: aqu

tão à Organização dos Estados Americanos expli
pelo desejo de poder exercer influência mais comodtr
mente, ao abrigo do veto soviético.

4

eo

Porém, enquanto isso, consumou-se o delito: fertamente abastecidas pelo poderio bélico dos Estados Uni-

dos, as fórgas «rebeldes» conseguiram exitos 1818 que
o governo de Arbenz e Toriello, além do mais amordagado por umaespécie de b oqueio internaciona! que lhe
impedia a importação necessária de armas, teve que
cair, cabendo a uma junta militar negociar a capitatulação.
“Amargamente temos que constatar que nem sempre
se repete a história de David e Golias. A Guatemal
continuará sendo um país onde caudilhos fantoches
usam o governo para acumular riquezas materia
ro

mesmo tempo em que zelam pelos interesses de vma

minoria exploradora e em que as massas trabaladoras
permanecem na ignorância e ra miséria. Golias derru-

bou David. Mas não por muito tempo. Porque a fórça

das armas pode derrubar governos, pode prestigiar govermos fantoches ou reacionarios, mas não pode deter
a marcha inexoraval da história, E com a Guatema
ה
história deu um passa.

ותו

dos.

Apesar destes armamentos carregarem o rotulo da
rluta contra o comunismo» (que é o novo selo da su-

perprodução americana) ninguém poderá assegurar
que estas armas não serão empregadas contra 15rael.
O Oriente Medio é hoje o novo centro de disputas
dos que querem repartir o mundo entre st.

E como os

paises írabes são presas, mais faceis de cair nas garras dos lobos do que Israel, estão estes em uma posição

favorecida perante os grandes; pois o que atinge Israe

favorece os arabes e estes têm jogado suas

simpatias

de forma tál que sempre nos atingem. Lembra-nos *
anedota

de

que

quando

«goim»

brigam

o

judeu

apanha.
Não é nova a intenção do Departemento de Estad
Americano. E não é a primeira vez que alguem tenta
colocar uma cortina de isolamento entre Israel e 25
Diasporas.
Bevin há muitos anos atraz intentou a
mesma coisa com o Livro Branco. E a URSS tem esta

atitude como norma em sua atuação politica perante
Israe'.
Mas o governo de Israel não se amedrentou com

O caso Oppenheimer

* ameaça e a declaração de Byroade foi levada

Entre os recentes acentecimentos da política interna
norte-americana encontramos o caso Oppenheimer
estreitamente ligado aos vários inquéritos para reprimir a infiltração comunista nos Estados Unidos.

Este caso reveste-se entretanto de características
próprias que, apezar de se enquadrarem na orientação
geral da inquisição, representam um extremo que
mostra até que ponto se chegou.

Robert Oppenheimer, físico de renome internacions!,
possuidor de vasta cultura humanistica, alcançou, dentro dos organismos ligados à fabricação de armas atomicas, uma posição de
dirigência que foi utilizada.
com reconhecida honestidade, para o fortalecimento do
sistema de defesa de seu pais.
Era conhecido desde épocas anteriores à sua ascen

ção, o seu liberalismo intelectual desligado de qualquer
tendência politica, frequentando indivíduos de todas
orientações. Há pouco, independentemente de qua'quer

acusação concreta, foram levantadas duvidas relativas
à sua fidelidade para com a nação chegando-se à con:

clusão que não mais poderia continuar com sua posi-

Unidos
ção. Isto mostra que atualmente nos Estados
técnão há lugar para individuos que, em organismos
nicos, raciocinem, e levem em consideração às conse-

quências que podem advir de seus atos. O que se pro:

resoluções reafirmando a politica no sentido do Kibutz
Galuiot e a auto-direção na solução de prob'emas poli
ticos internos, inclusive o litigio arabe.
de PinHá que destacar particularmente o discurso

chas Lavon (Ministro da Defesa) que expressou bem A

«quando
realidade de todo o problema em questão; —
agresos três grandes dizem que intervirão si houver
garanQuando
plenamente,
neles
acredito
são israeli,

restem o mesmo no caso contrario, com todo o meu

peito não posso acreditar.

ra nós «observadores locais». Os políticos que fezem

estão scm-ando
este jogo fariam melhor em saber que
toda a região.
o. destruição e perigos enormes para
não ordem,
guerra,
não
paz,
não
Quando nos dizem —
6
não vingança aos assassinatos — a nossa resposta
lubrifique
oleo
o
será
uma única: o sangue judeu não

cará as rodas da aliança anti-comunista

no

Oriente

Medio.»

que executam cegamente as ordens ditadas pelos orgãos políticos sem se preocupar com os elementos mo-

Lamerchav
h
«O Partido está afastado das responsabilidades

eu-se e com isso
um tempo demasaido longo, enfraquec
escreve Tabenkin
enfraquece o Estado», desta maneira
do Achdut
no Lamerchav, o novo jornal que o grupo

Byroade

Avodá lançou ultimamente.

Pelo que parece o Departamento de Estado America

ndo o «apazigua'no, não contente de estar determina
e emelmento» da revolução nacional na Indochina,
para Isguns outros pontos do mundo, se volta agora

rael.
A nova atenção do Departamento do Estado

Pois a realidade política

arabes, e paactual é esta: êles dão armas aos estados

ramos
cura é a formação de individuos, mesmo nos
cultural,
altamente especializados e de elevado nivel
vais que entrem em jugo.

A dis-

cussão no perlamento israelí, que tirou uma série de

desta

vez pelo que nos parece caiu em excessos. Conforme
nto

do Departame
seu porta-voz Byroade (Secretário
forma para &de Assuntos do Oriente Medio), a unica
e resolver O
paziguar definitivamente o Oriente Medio
Arabe e Israel
Liga
a
entre
e
problema da animosidad

afiré a limitação da Aliá judaica. O paradoxo odesta
Departatempo
mação se acentua quando ao mesmo
O enmento de Estado Americano promete e assegura
«+
paises arabes,
vio de nrmamento no Irak e a outres

Parece definitivamente que a táo esperada ruptura

longos anos de
dentro do Mapam se deu agora após
e do Parconfusão e ameaça permanente da integridad
que liquitido. E desta vez a ruptura surge de raizes
dam com o Partido dividindo-o pe'o meio. A barragem
não aguentou as aguas que se acumularam, explodindo

com muita violencia,

Já não se trata da salda sem grandes consequencias

de Lifchitz-Lamdam ou de Sné, mas de homens que
representam um tronco do Partido, tais como TabenKin, Igal Alon, Ben Iehuda, ete., isto é, a liderança do
Achdut Avodá.

וו

Embaracosa ficou a situação do Comité Central do

fileiras da crença sofista da uni£o de dois Mundos q

Mapam quando, há algumas semanas, a ala do Achdut

ferentes — o sionismo e o bolchevismo; a Consequente

Avodá publicou um Jornal à parte do orgão oficial (AI

e trágica diminuição dos quadros, e a perda de

Hamishmar) sob o nome de Lamerchav.

Este fato que

atentou contra o «coletivismo ideológico» e a direção

do Partido nasccu de uma realidade desespe adora na
qual o Partido já esteva mergulhado há muito tempo.
Pelo que se extrai do novo acontecimento e das rea-

Apoio
e influência no ishuv levaram à reação inevita, yel q

esperada da liderançã do Achdut Avodá,

Afirma tambem o Lamerchav que não há Tazão para
dois partidos operarios no Estado e que isto 6 somente

gões que provocou, podemos dizer que êle é o último

elo da corrente de fatos que ameaçaram a destruição

prejudicial a Gle. Sem duvida, com estas afirmações
por parte do Achdut Avodá, sem o consentimento do

do Mapam, e o que não lograram Lifchitz-Lamdam e

Comité Central do Mapam, desprende-se a intenção de

Sné, o Lamerchay sim logrou atingir: a cisão do Par-

a'ianga Mapai-Mapam; como a última Montzá do Ma.
pam chamou à «auto-crítica» a gente do Lomerchay,e

tido,
A luta para liquidar com o resto do snéismo dentro
do Partido, a depois o esfórco para convencer as suas

ésta continou publicando o jornal, a semente do Pilug
(cisão) êsta lançada,

Em acidente ocorrido recentemete durante
uma manifestação pública em Israel,
pereceram diversas pessoas, dentre
as quais velhos chaverim e dirigentes
do movimento

kibutziano, como

Ben-Zion Israeli Elie Shomroni, o filho

de Enzo Seréni e

outros.

O lehud Hanoar Hahalutzi
associa-se ao luto
de todos os judeus por essa perda
irreparavél,

NOSSA

IDEOLOGIA

Pelo proprio esforço
BER BOROCHOV

Este artigo fol escrito em 1915.
Embora faça referencia a alguns fatos e eplsódios que Nos nossos dias

não têm mais significado, relacionando-se com o aspecto politico dn época, nem
porisso deixa de ter uma impressionante atualidade, Os problemas da sobrevivencia judaica e da ação pelo próprio esforço são ainda hoje, com renovada
intensidade os que estão no centro de nossa atenção.
O prob'ema mais importante com o qual se defrenta

no atual momento histórico o obreiro judaico, é como

assegurar nossa nação contra as contínuas e ho-riveis
perseguições e os trágicos acontecimentos a que esta
sujeita.
Cada nação tem suas dificuldades. Os italianos não

estão protegidos contra os terremotos, nem os chineses
contra as inundações, nem os

hindús contra as pestes.

E a natureza a causa (ou causadora) destes prejuizos.
mas a sabedoria humana pode combater estes cegos

ataques de natureza.

Outras nações sofrem de ininterrupta op:essão.

Tr-

landa e India, estão sob o jugo da Grã-Bretanha, e a
Russia sofre a bota de Czar. 158008 povos sofrem por-

ferente a nossas vicissitudes,

Nosso destino é resolvi-

do pelo destino das outras nações,

Como escapar a esta terrivel situação?
Somos totalmente incapazes de nos ajudar, ou há
um caminho. que
conduza fora deste labirinto?
O trabalhador judeu recebe diversos respostas
u

esta pergunta. A guns socialistas judeus colocam tôda sua fé na assimitação, outros no progresso da hu.

manidade.

Nós, sionistas socialistas, estamos convencidos que nossa liberdade depende primeiram
ente da
auto-ajuda nacional das massas judias.
B a última,
mais terrível de tódas, das 0698180708 que cairam
sôbre os judeus, a guerra mundial, forta'eceu nosso
ponto de vista.

que sua nacionalidade não é o suficientemente consciente em suas mentes, nem é completa sua unidade inter-

Ir

na. E por isso que não conseguem conduzir com sucesso a revolta contra seus opressores.

Os mais radicais remedios contra a enfermidade são
a morte e o suicidio. E, de manciza similar, a assímilacão é a mais radical das so'ugóes propostas para o
problema judeu. Se não houvesse judeus, não haveria
lugar para uma tragedia judia. Não obstante, nenhum
médico recomendaria a seu enfermô tomar veneno pa
ra curar-se, Nenhum honesto estadista ou político tra
tará de resolver, por exemplo, o problema po'aco, pro-

Algumas nãções estão sendo arruinadas pela guera

mundial, apesar do fato de que não querem conflitos
nem são responsaveis pela conflagração: servios, belgas, polacos, letóes, armenios. Todavia, encontram um
duplo consolo em seus sofrimentos, não estão sós, nºo

foram abandonados nem perseguidos; têm quem venha
em sua ajuda. Vários povos vieram auxiliar a Sérvis
a Bélgica, e a Russia procurou ajudar os armênios.
Mas, mais importante que isto é o fato de que estas

nações mais tarde ou mais cedo esperam a recompen-

sa de suas penas. Lutam por sua própria causa nacio |
nal. Se perdem o combate, não é permanente a derro-

ta, continuam habitando seu proprio solo e em cada
instante aguardam a oportunidade nora levantar-se €

tratar novamente de ganhar seus direitos.

A condição galútica da nação judia não é só trágica,
mas desesperadora, Nossa tragedia não é temporaria
mas permanente. Nãolutamos por interesses (udaicos;
combatemos e sofremos por causas alheias. Não possuimos uma terra própria, e o grande mundo com seus
problemas próprios abandonou-nos,

Numa guerra não há nenhum lado ao qual tenhamos
que-nosaliar; o mundo é hostil a nós, e deseja varrernos de sua face, No melhor dos casos, o mundo é indir

pondo que o povo polaco deixe de existir.

Somente a nós judeus. certos «medicos» (por própria

nomeção) tiveram a audacia, a falta de vergonha,
de predicar o suicidio nacional. Está abaixo da honra
e da dignidade de nosso grande e heróico povo martiri-

zado lever a sério aos utópicos assimiladores, A Nacio

judaica vive e viverá! Pode ser que outros povos nos
amem e nos odeiem, mas nunca conseguirão nos exterminar. seja por perseguição, seja por assimilação!

Contudo, se fosse possivel a assimilação, poderiamos

tea considerado. Mas a verdade é que, de qualquer
maneira, a assimilação não é mais do que uma formosa

ilusão,

As massas judaicas assimilaram-se só até cer-

to ponto. Quando muito, aceitam as caracteristicas
externas dos povos anfitriões; seus vestidos e
Mn-

guagem, seus alimentos e hábitos. Mas por den-

tro, em seus espiritos, continuam sendo extranhos á cultura de seus vizinhos, Nem o mais
essimilado

dos

judeus

mistura-se

com

seus

vizi-
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nhos, e continua levando uma vida diferente, de Judeu.
Enquanto existâm outrasnações, subsistirá a nação
judia.

Parte da <inteligentzia» judaica e de sua alta

burguesia, continuam em seus deseperados esfórgos
-por conter o suicidio naciona!, mas as massas judaicas
ea classe obreira judaica, não cederão à idéia de que
tos judeus desapareçam entre nações estranhas e cultu-

ras alheias.

e

'mas não podemos esquecer uma cousa: Não é o progresso que cria o homem, mas e homem quem.

cria

O progresso não é «self made», mas deve ser

conquistado, passo a passo, pelas massas. E

correto.

Existe algo que se chama progresso técnico, científico
A cada instante nos tornamos mais sã-

bios, astutos e experientes no contró'e da

natureza.

Isto só porém, não pode fazer com'que nosso. caráter
seja meis humano, mais refinados nossos sentimentos
e mais nobres nossos motivos.

justiça do mais forte. O principio básico do
Social
é que a emancipação da c'asse traba'hadora favo

com seu próprio esfórço, e por-sua própria luta,

lindo seria se o operírio esperasse que, Pelo progres.

זז

e económico.

entica to

moral do capitalista, éste deixasse de explorá-lo,

= «O progresso da humanidade» é uma magnifica idéia,
aquele.

vizinhos, assim o fizeram sem vacilar, 8 ing
atitude dos socialistas belgas e Trânceses :
Embreves palavras, o elemento mais, debil,
Seja m.
ção ou Classe, náo pode depender do senti) mento

As instituções politicas

EVA
E não somos nós ingenuos em supor que os Jude

deixaráo de sofrer e estaráo resguardados 0
as catástrofes, quando as nações se tornarem
Mais hu.

menas e não perseguirem mais aos povos debeis?
Nóg
judeus não deveriamos ter confiança em mais do que

nós mesmos.

A emancipição do povo judeu será gu

nha sômente pelo seu proprio esfôrco.
A única solução do problema judeu € a criação dp

um. equilibrio de poder que impeça. à outras nações no
perseguirem com a facilidade e liberdade com: que fa.

não se enobrecem porsi, e a justiça social não simplesmente «acontece».

zem hoje. A particularidade «da tragédia

Os direitos políticos e socias
são alcançados. por
amargas lutas.
Enquanto o oprimido não possuir a

judaicos e as necessidades do povo não são respeita.

16708 necessária para derrubar o jugo e instituir um
novo equilíbrio, a opressão se manter firme. O piogresso moral da humanidade náo é mais que a .resultante desta amarga luta pelo equilibrio. Onde quer
que

se defrontem o poder e a debilidade, lógica e inevita-

velmente resultírá a opressão. Há uma só defesa
para
o debil; seu esforço organizado, e o combate. comum

por seus interesses.

A leí, a política e as córtes de

Justiça, quando muito, irão em ajuda do individuo
inocênte e sofredor, mas não do grupo ou nação
oprimida.

Cada lei, cada estatuto, é controlado. pe'os poderosos

que utilizam o progresso técnico para
seus proprios
Náo há outros meios para melhorar as
leis e as
práticas juridicas a favorrdas classes
oprimidas e as
nações escravas, sinão seu próprio esforço.
fins.

Claramente o demonstrou a guerra mundial
que nem
o melhor dos homens deixará de
oprimir ao debil se

este entrar em conflito com seus próprios inferessés:

Como exemplo vivo, temos o do Partido Socialista” Ale:

mãoque consentiu no golpe militar 'dós exercitos
impe-

riais ocupando os paises neutros
> Belgica e Luxemburgo. Ninguem negará que os sociais-democ
ratas ale-

mães são bons socialistas.

Mas quando lhes pareceu

imprescindivel violar a neutralidade
de" seu indefesos

judaica e.

side em sua falta de terra: Por isso é que os interesses

das.
Consideremos um povo tão insignificante como'Mon
te Negro, com % de milhão de pobros, semi-bárbiáros

habitantes sem nenhuma classe de influência nã ciyilização mundial. Depois, consideremos os judeus, poyo.
culto de 13 milhões, com “uma cultura mi'enária, um
povo de grandes capitalistas e revolucionrios, de Rotsohild, Poznansky; nação que tem cstadistas em. tódas

as partes, jornalistas, artistas, poetas e líderes da vida
social e política. Povo-de grandes possibilidades e-de

influência decisiva sôbre a civilização humana. ;-

Quais são os interesses que. despertam maior: preocupação no mundo, os dos 13 milhões,: a'tamente civi*
lizados judeus, ou os do % de milhão de monteneg't
nos?

Qual das vozes ressoa

com

mais

clareza no

córo internacional dos movimentos de libertação? 8

simples a: resposta. Os montenegrinos estão em mê;
lhor posição que os “udeus em. sua luta pela liberdade,
Os interesses dos montenegrinos serão mais consideTados, pois não dependem da assimilação e do progress
da humanidade, porém de suas próprias pequenes fórsas e de suas relações com as grandes potências do

mundo. E éste deve ser também o lema nacional do

trabalhador judeu: ajuda mútua organizada. Devemos

estar unidos na luta pelo nosso proprio futuro.

|

aê

FLAGRANTE DO ONEG SHABAE

QUE ASSINALOU. UMA PAU
SA NAS SENSÕES DO 8!
ARTZI,

MOV.

*

KIBUTZIANO

Sobre a 2º veidã do Ichud Hakvutzot Vehakibutzim

Realizou-se, recentemente, em Afikim, a 2* Veldá do Ichud Hakvutzot
veHakibutzim, A esta Veldá, foram levados inúmeros problemas e discussões,

a
6
-

1
surgidos
desde a sua formação, tanto internamente, nos meshakim do Ichud,
como na Mediná em geral.
A fusão das duas correntes kibutzianas, que se deu em outubro de 1951,

foi realizada integralmente, eliminadas que foram as diferenças que existiam.
Não se pode hoje diferenciar, dentro do Ichud, as origens de seus kibutzim. O
aspecto e o desenvolvimento são os mesmos, identicos são os sistemas na economiainterna, sua evolução tende a ser a mesma.

ו

enfrentar
Nestes dois anos de sua existência, viu-se o Ichud compelido
uma realidade nacional existente, c a encontrar soluções práticas para esta
realidade Consegiu, no terreno econômico, encontrar e concentrar forças 6

meios paraelevar a produção agricola a umnivel que abrangesse o âmbito nacional. Concentrou suas energias na resolução do problema daaliá, aproveitando
a necessidade de seu crescimento interno como instrumento positivo para tanto.

nña
Os olim têm que ser um fator positivo no desenvolvimento do Estado, e pelos
uma mera massa improdutiva. As questões decorrentes de sua absorção
kibutzim, foram discutidas com muito cuidado nesta Veidá, pelos sérios proble-

e
5

mas e dificuldades que tem acarretado,

'

E

Outros pontos mais foramainda discutidos. Pela leitura das resoluções
desta Veidá, percebe-se claramente de que o Ichud é hoje, não sômente a mais
importante federação kibutziana do pais, como também aquela que com maior
do
conciência, responsabilidade e honestidade, se coloca frente aos problemas

Estado em geral e do movimente kibutziano em particular. Nãose poded
que tenhamsido encontradas soluções mágicas ou cem por cento satisfató-

,

rias para todos os problemas. Mas procurou-se, acima de tudo, a realidade e o
encontro das soluções com ela condizentes.

Apresentamos abaixo dois dos mais Importantes pontos tratados neste
Congresso, bem como as resoluções que, à respeito, foram adotadas,

Perante os kibutzim do Ichug — e não só deles, como
das outras. correntes também, foram. colocados os

para si, sempre tendo à frente o perigo de destruir o
iahutr como; cénia. Hocialista do ADAN revolucio-

êles a admissão repentina de quase meio milhão de
olim. 2) o consequente desequilíbrio que isso trouxe à
economia do pai 50.000 bocas a mais semestara produe ño agricola e industrial aparelhada para suprir as

pelo governo, obrigou os kibutzim a aceitar emseu

seguintes fatos: 1) A fundação do Estado Judeu, e com

suas necessidades básicas.

3) A guerra com os érabes,

ea col sequente perda dos mercados do Oriente Médio
Comisso a necessidade de aumentara produção e adaptá-la às necessidades e à concorrência em outros

cados:

me

4) O baixo gráu de civilização e nivel de vida

da maior parte dos novos olim, que

impedia produtivi

zá-los convenientemente e aproveitá-los no esforço económico nacional.

Ao mesmo tempo, a necessidade pre-

e no
mente de um aumento compensador na produção

seu rendimento, e comisso a ol brigatoriedade
zar esses mesmos olim para tanto,

de utili
5) Aos kibutzim,

parte fundamental da produção agricola, fol imposte
tarefa de fazer crescera 8 produção a um ponto que
possa satis
às neces idades no Ambito nacional
o cresc
6) Os kibutzim não conseguiram acompanhar

externas
mento das necessidades de produ
com
para o seu próprio desenvolvimento interno)
1
população.
E
também
um. paralelo crescimento (
sa
de
olim
e
atraí-la
não conseguiram pene

nário.

Todo esse estado de coisas, acrescido do fato de ha-

da
ver desempregoentre os olim, e a pressão desenvolvi

e era
seio trabalho assalariado. A. princípio a quantidad

o e se estenpequena, mas pouco a pouco foi aumentand
kibutziana, O fator
dendo a vários ramos da economia
feito isso cada
principal foi o fato de os kibutzim terem

orum porsí, sem um controle geral e sem tentativas
à elíminaganizadas para planificar, controlar e levar

no início em reção o assalariamento. Não se pensou
mente, e conceber trabalho assalariado só provisôria

comitantemente, planificar a sua eliminação gradati
com
edaptendo o meshek à produção intensiva
próprias forças.

suas

Fezise sentir não só a quebra do principio kibutztano

de trabalho proprio.

Também a influência perniciosa

o entre os
na estrutura social do kibutz, o nasciment
pela presença de
chaverim de um mal-estar causado
de patrão com emassalariados, a criação de relações

pregado. Tudo isso influlu negativamente, o sentiu-so
kibutz,
que poderia ameaçar o carater do
determinação,
A reação fez-se notar, lenta mas com

O Mifal Itzur Upituach (Empresa de Produção e Desen9

rela;ões individuais entre 05 Chaver

volvimento), por exemp'o, não foi a princípio senão um

Tanúlias, jovens ou Crianças q -PA

orgão de desenvolvimento econômico dos kibutzim. No

vidas.

A Veidá dá a entender sua von:

53

entanto, a procura ingente de uma solução, mesmo parcial e incompleta, fez voltar os olhos dos chaverim cada

entanto, terminar com o trabalho assalariado

no seio

junto com à juventude olé e as
Crianças

Es

absorcáo de novos chaverim que ampliem o potencial

humano do kibutz e que lhe permitam trabalhar sua

completa unido entre estes e o Aos

economia com seus meios próprios. Esta é a razáo das
resoluções sobre a absorção de famílias, do movimento
de crianças, e qafi
tuais boas para

de olim novos,

h)

de juventude,

 כde condições materiais e espiri

essa

01080.

.O

problema

seu seio e ao mesmo tempo

manter

um

nivel

kvutzá.
A maskirut do Ichud, junto com q
mento de Educação e a maskirut da -

vat Noar Haichud, elaborará um plano ₪

funda-

mental consiste em eliminar o assalariamento

/

rem absorvidas, centros de Clhativar
ao
Haichug (Orgniz. da Juventudo do Top
a qual terá atividades que levarão al

dos meshakim do Ichud € o aumento de população, a

da cidade para o campo,

Mm

ch'vrá de crianças em todos og pa

vez mais para o Mifal. A única coisa que poderá, no

em

o trabalho das crianças, em q fim de

troduzí-los muis na vida do meshek emp

ele-

vado na produção. Acabar simplesmente como trabalho
assalariado seria viavel; os kibutzim poderiam não so-

trimônio das crianças, O trabalho
mais me
cional das crianças e dos jovens tem Por fin

frer com isso e continuar a manter-se a si mesmos, mas

aumentar a força de trabalho dos kibuta,

aliviar as dificuldades em épocas do coli |

as consequências recairiam sôbre a produção nacional.
O Ichud trouxe à Veidã a vontade férrea de liquidar o

ta, e servir como elemento educativo a
valor]
o trabalho próprio da juventudo y

assalariamento em seu seio, e a utilização dos meios

criação do meshek,

gue serão empregados, se bem que parciais e incompletos, é o primeiro passo.

A elevação do trabalho é uma das condições

dúsicas para a existência do nivel de produ
São do kibutz, São necessários 080000 |
planificados para elevar a eficiencia do tm

Das resoluções da Veidá do I. H. veHakibutzim
ELIMINAÇÃO DO TRABALHO

balho ao nivel mais alto existente no mov
mento kibutziano.
A maskirut criará חס

ASSALARIADO

central), em sua reunião em Ramat Rachel, no refe-

1, — A Veidá ratifica a resolução do Merkaz (comité

departamento de racionalização e aumento |
da eficiencia do trabalho.
(

rente à eliminação gradual do trabalho assalariado nos
Kibutzim, bem como no referente aos caminhos de ação
de Ttzur Upituach, como segue:

to normais do meshek, no referente à elimi./
nação do trabalho assalariado nos kibutmim

a)

Para voltar aos processos de desenvolvimen- .

89 proibirá de agora em diante o trabalho.
assalariado nos servigos para o ehayer (re |

As secretarias dos meshakim, com a ajuda
das instituições do movimento, planificarão

foitório, cozinha, ete.) e nos serviços parao |

chatzer (nagariá, ete.), se permitirá sómente o trabalho de operários especializados in-

sua economia e a absorção de novos mem-

bros para um periodo de dois anos, o que

permitirá, ao final desse prazo, levar

prescindiveis e que o meshel não possa pr

adiante

parar.

o meshek somente sobre a base do trabalho
proprio.

b)

e)

Nos diversos ramos de meshek, nas planta
ções anuais ou de largo prazo, no cuidado
dos animais, se abolirá o trabalho assalariado num prazo máximo de dois anos. Às

Cada kibutz deve fazer esforços sociais,
culfurais e económicos para a absorção de
famtas, chevrot de crianças,
juventude e

instituções do movimnto examinario o esti:

hachsharot jovens e Novos olim. O movimento deve ampliar o número de seus shlichim
em Eretz, na Golá, na Nachal é na
Gadná.

do de cada meshek que afirm> estar obriga

do a reter trabalhado-es assalariados, e fit
rãoprazo e o processo de eliminação de talt
trabalhadores, dentro do princípio de não d

Os meshakim devem assimilar em suas
escotas primárias ou secundárias crianças
das

minutr a potência de produção e de 60
o periodo de danos econômicos om sociais.

cidades, das maabarot ou
das povoações de
olim, e educá-las nas mesmas
condições que

Se as instituições de movimento Se convem
cem de que um meshek não tem em

os filhos do meshek, que formarão
uma só
chevrá de crianças, com o
fim de assentá,
los no movimento,

9)

Os meshakim, com a ajuda
das instituições
Se preocuparão em oferecer
condições para

a absorção, e em especial para
resolver o
o problema

possibilidades de explorar um ou mais Fr
mos, o meshek deve enetregar o ou 08

ao Hzur Upituach, de forma temporária

n) A maskirut deve evitar perdas de produgd

por meio da concentração de forças tempo:

ias da forma em queela o d oetda e segui”
do o espírito da resolução acima m enctonado,
da nt
nos cases em que forças inesperades
tureza ou periodos de trabalho intenso €

da moradia.

€)

1(

Em todo kibutz será “eita
uma Vaadat Kiitá (comité de absorção)
ativa, que se preocupará com a efetivação
dos principios da
absorção

e eriará condições sociais
para
falicitar a entrada do novo
chaver no kibutz,
Em todos os kibutzim se
criará o costume das

n

guem à isso,

Sempre que um meshek empregue trabalho
dores assalariados, pagará mensalmento Wo

cada dia de trabalho, uma soma determãs

té

₪

da a um fundo que será fixado pela próxima

reunião do merkaz ( 2 obrigação de pagar
esta soma tem por fim evitar a mais valia.)

₪
o)

A forma de atuação deste fundo especial, será estabelecida pelas instituições do movi-

mento, com a aprovação da Chevrat Haovdim
(Histadrut).

< ₪ =

%

damente, do que cada kibutz ter de enfrentar proble-

mas contínuos Muitas yezes um meshek isolado náo
pode explorar um determinado ramo por não ter 616 50-

zinho forças paratanto; à criação de zonas kibutzianas
solucionará esses problemas. Do ponto de vista cultu-

ral, social e político, sem dúvida nenhuma a zona kibutziana trari benefícios, pois permitirá a formação
de blocos coesos e fortes do movimento kibutziano. Entre as resoluções da Veidá, esta é uma das que mais

SOBRE A CRIAÇÃO DE ZONAS

poderão levar ao progresso do movimento todo.

KIBUTZIANAS
O kibutz é a comuna agrícola por excelência, o núcleo
do socialismo vivente, a célula vanguardeira no estabe-

lecimento de uma nova ordem social. Mas não é o últi-

mo degrau atingido na consecução do socialismo; existe
mais una possibilidade de um passo avante, e esse é a
existência de zonas kibutzianas que atuem em conjun-

to, as comunas de kibutzim,
A já famosa «república» de Emek Haiarden é um
exemplo de como tal empreendimento pode ser viavel.
Apesar de abranger apenas alguns setores, a atividade

comum entre os meshakim do Emek Haiarden demons-

RESOLUÇÕES SOBRE ZONAS
KIBUTZIANAS

1. — De acordo com as bases da plataforma do Ichud
que resolve no parágrafo lesodot Lahagshamá (bases
de realização) sobre a

criação de zonas kibutzianas,

com coletivismo mishki-econômico completo entre os

ishnvim da zona; e tendo em vista as necessidades da
época, resolve n segunda Veidá começar com a organienzação e planificação de zonas kibutzianas, A Veidá
carrega a maskirut do Ichud de planificar em comum

dos meshakim do Ichud estão situados de tal forma

tocom delegados de cada uma das zonas kibutzianas,
modos os detalhes do plano e levá-lo à Montzá do

geograficamente, que a constituição de zonas de ação

vimento para sua aprovação.

trou que a ideia pode ser levada adiante. A maior parte

conjunta entre grupos deles não se mustra como um

problema dificil.
E não se tem dúvida nenhumas de que economicamente tal empreendimento só pode ser proveitoso; é
mais facil e rendavel explorar áreas grandes, organiza-

PELAS MAÓS DE UMA JOVEM
2
SABRA, MAIS UMA ARVORE
RES
ACRESCENTADA AOS MILHA
0
E
REDIM
com QUE O KKL.
SOLO.

2. — A Veidá encara a situação geográfica das Seguintes zonas como favoravel para a relização das

Haiarden, Emek
zonas de meshakim kibutzianos: Emek
Superior, Gall
Izreel Oriental, Emek Zevulin, Gall
Ocidental e Shair Haneguev.

000000
NOSSO

PENSAMENTO

MUNDIAL

MOVIMENTO
Markin Tuder

O movimento caminha para a sua unidade mundial,
Desde a unifição politica dos movimentes Dror e
tem sido
ão central a
8

ção do movimento e de suas formas. Não é esta uma
tarefa de fácil realização. Nascidos em épocas diferentes, em condições diversas, partindo cada qual de um
ponto inicial próprio, evoluindo mais tarde para as
proximidades que determinaram a unificação, cristaliestrutura
zaram os movimentos, em cada país, uma
e metodologia e concepções dos mesmos. E a unificação
destas formas não pode ser deixada unicamente ao tempo. Torna-se necessária uma ação, a um tempo intensa

e inteligente, neste sentido.
Intensa porque náo há tempo a perder.

Elementos

conscientes que somos, educados no espírito de chalutziut, aptos para desempenhar a missão que sóbre
nós recai, temos que ultrapassar as discussões internas

do movimento e voltarm-nos, unidos e coesos, para a
frente externa, onde nossa ação é esperada. Ultrapassar
discussões não significa de modo algum suprimi-'as
Devemos sempre olhar a história dos outros movimen-

tos políticos e aprender de seus métodos e de seu desenvolvimento. Os monolitismos por princípio dos Par.

tidos Comunistas, o coletivismo ideológico pré-estabelecido do Hashomer Hatzair e do Kibutz Artzi mostram
aonde leva a unidade imposta, artificial, náo fruto da
evolução e maturação do movimento. Cerceamento da
liberdade de seus membros, eliminação de tôda e qualquer oposição, antes que esta tenha possibilidade de se
manifestar, imposição da opinião de uma minoria dirigente de um lado e obediência cega da massa, no melhor dos casos intimidada pela fórca da propaganda e

culares. Mais uma vez devemos buscar exemplos e
consequências em movimentos similares ao nosso,

0

Kominform, através do centralismo extremado, tiroy,
da maneira mais completa, a personalidade dos parti.
dos comunistas do todo o mundo, tornando-os bonecos
moldados à semelhança do partido russo. São meras
secções locais, dependentes em suas atitudes, submissos em suas posições, despersonalizados, não corres.
pondendo, na maioria dos paises, aos verdadeiros inte-

tesses da massa. Devemos buscar a sintese da autono.
mia dentro da centralização, da liberdade dentro da
disciplina.

Se soubermos

encontrar a síntese destas

duas condições, antagônicas na aparência, teremos en-

tão atingido os têrmos ideais da organização mundial,
como até hoje poucos movimentos
atingiram e, podemos dizer, como hoje no mundo todo não há.
Neste caminho, desempenha a Hanagá Elioná papel

de suma importância. Diria mesmo que ela é o proprio
instrumento da unidade mundial do movimento.
Deve ela promover seminários, discussões e outras
espécies de encontros que possibilitem o confronto de
idéias e concepções.

Pois deste confronto há de sair

o caminho certo, claro e definido.

Levantar discussões nos movimentos

e

consultar

suas opiniões àcêrca de problemas lhes permitirá aus
cultar e efetuar as discussões que se tornarem neces
sárias.

Os programas educativos devem ser uniformizados €
os chanichim do movimento ser educados sôbre um?

mesma base.

Se bem que cada movimento adaptará

êste programa às suas necessidades, é necessário que

de defesa que ela dispóe. Pois, o caminho verdadeiro
surge do choque de idéias e opinides diferentes, e nun-

a base seja estabelecida.
Os movimentos nacionais devem ser fortalecidos, pois

ção.

teúdo. A Hanagá Elioná deve recrutar € fornecer
shlichim em quantidade suficiente para tanto e forne-

ca da supressáo delas. Nossa unidade deve ser alcangada com
i
não pela
das
discussões mas, pelo contrário, de sua pronta realizaInteligente porque devemos procurar manter, dentro

da estrutura mundial, a autonomia de cada movimen-

to local, príncípio que sempre nos regeu em nossa ação

apenas os organismos vivos e ativos é que se renovam
aprimorando suas formas e seu com

cer o material que os movimentos necessitarem para
desenvolver um trabalho regular.

O movimento de cada país deverá estar informado

pecíficas do país em que atua, encontra diferentes difi.

dos
os e pr
dos de outros, patê
poder deles participar, o que se conseguirá através de

culdades que, na maior parte das vezes, fórmulas ge-

uma centralização eficiente,

política. Cada

nas

es-

rais de trabalho não satisfazem, Mesmo estas, dentro
da especifidade dos movimentos

nacionais, adquirem

diversidade de tom, características diferentes.

Uma

norma geral de trabalho, por exemplo a educação na-

Enfim a nossa preocupação de encontrar 08 cami-

nhos melhores e mais justos fará com que:a êles ee
guemos.

Não somos dognáticos e não temos fórmules

préestabelecidas. Possuimos todas as condições, PH

ve-se deixar, pois, a cada movimento, a liberdade de

chegarmos à estrutura mundial. Caminhamos & pas
sos largos para ela, e não se afigura longinguo, sa

adaptar as orientações gerais às suas condições parti-

emque lá chegaremos,

cional, ou a proletarização, pode ter matizes locais. De-
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SIONISMO

Porque tanto

ruido

David Ben Gurion

Encontra-se o movimento sionista nos últimos meses, diante da transcen
dental discussão sôbre o significado do Sionismo no momento atual; esta foi

lançada por Ben Gurion numa carta que enviou ao Comité de Ação Sion

«... permito-me colocar à consideração a pergunta que traz consigo un da

o

a existência mesma do movimento sionista do exterior. Acho conveniente que
éste problema seja esclerecido nas instancias oficiais do movimento, e em tódas
as ramificacóés do mesmo, especialmente no galut. E a pergunta
possivel
nm movimento sionista dep:

da creacáo da Mediná, sem a auto-rcalisação da

Alia? E se é possivel, então qual é a diferença, se é que haja, como sustentam
alguns ativistes sionistas no exterior, entre o Sionismo sem a cbrigacio da
Alá e à Simpatia ao Estado que é comum a cada judeu aonde se encontre?
é a obr'gação pessoal que compromete ao sionista em oposição ao não sionista?

Da minha parte náo tenho nenhuma dúvida de que existe a necessidade de

um movimento sionista, desde o surgimento da Mediná, muito mais que antes,

e não só em uma ocasião expliquei meus argumentos e opiniões sóbre éste pro-

blema. Porisso não o farei novamente. Mas quando vejo o que fazem os sionistas

do galut, e o que realizam e não realizam os judeus que não se identificam
com o Sionismo, ou que não possuam umaficha de afiliação a qualquer outra

organização sionista, me é muito dificil encontrar uma diferença, ou algo que

distinga entre êles.

Sem dúvida possuem algunsativistas sionistas do galut, grandes con-

quistas no passado, mas o Sionismo é ao meuver, um movimento que se orienta

ao futuro, e o direito de herança. somente, não é suficiente para justificar a

existência de um movimento dinâmico.

Enquanto não esteja claro para o povo, especialmente para

os sionistas,

qual é o conteúdo ideológico, a missão específica e o compromisso t cito que
implica o Sionismo, e qual é a realização pessoal que rece sôbre cada aderente
sincero do movimento sionista, não se deve esperar que o Sionismo possua um
conteúdo educativo, e se converta em umafôrça produtiva e propulsora do pove.
A organização sionista e suas instâncias encontram-se ante um perigo, e
seus sintomas são já bastante notáveis no aparato pelo qual passam os fundos
que os judeus de tôóda parte do mundo mandam, apoiando a construção do
Estado.

Eu não sei se êste aparato é necessário ou não, mas é dific'l de aceitar

o fato de que dito aparato seja digno do nome de movimento de redenção, e é

duvidoso de que possa subsistir por muito tempo, e faça ou traga, benefícios ao

povo judeu no galut ou a Medinat Israel,
Existe uma necessidade de claridade e de determinação autorizada de
conteudo, e âste deve expressar-se em obrigações pessoais que comprometam
aos atívistas do movimento; de outra maneira o Sionismo será convertido
(ou está se convertendo) em um nome vazio de conteúdo e a honra do passado

sionista obriga que o evitemos.

(Sdé Boker, 21 de dezembro de 1953.)

Ao comité de Ação Sionista foi lançada por um mi-

e o sionista do galut, que não faz mais do que isto (si

obrigatória para pertencer-se ao movimento sionista?
Impõe o movimento sionista obrigações pessoais a seus
membros com a fórga da decisão sionista. Qual é a

do Comité de Ação, mas por um simples judeu cuja

litante uma simples pergunta: «qual é o conteudo ideológico do Sionismo, e sea condição de Aliá não é base

é que o faz) e que não é obrigado a nada mais?
Estas perguntas não foram feitas por um membro

consciência sionista o trouxe na juventude a Eretz Is-

rael, e desde então alí vive e trabalha segundo esta

diferença entre «Sionismo» que não obriga a uma Miá
pessoal, e simpatia por Medinat Israel, que é comum

consciência,

a defendé-la e constru ja

ות.

quasi a qua'quer judeu? Qual é a diferença entre um
judeu qualquer que quer a Medinat Israel, que ajuda

segundo suas possibilidades,

O pobre formulador destas perguntas não podia ima-

ginar que e'as pudessem causar tanta agitação, e que
— 6 céus! — inclusive «danos» ao movimento sio-
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Entretanto as perguntas continuam formuladas e

exigem consideração e resposta, si é que ainda não fo-

De qualquer maneira não é positivo

responder a essas perguntas com uma acusação como o

fez meu amigo Nahum Goldman, ou por meio de ata-

era o próprio Ben Gurion) de que a missão, domoi
mento sionista é somente cultura e educação.

Nada

mais. E agora sómente Aliá. Nada mais.

ques pessoais anônimos como o fez o proprietário do

Assim, de forma clara e breve. Quem escreve estas.
linhas também conhece um pouco Ben Gurion. De to.'

diario «Haaretz». Si não se possue resposta, é melhor

dos os modos não o conhece menos que Chazan, En-

deixar as perguntas, e quem não estiver de acôrdo de-

tretanto não conhece nenhuma notícia, discurso, carta

ve esclarecer sua opinão.

ou outro meio de expressão escrita ou oral, onde Ben!

seus companheiros de partido -- é o chaver Itzchak

Grinboim quasi o único que adotou um posição c'ara
no presente problema.

Segundo «Al Hamishmar» disse

Grinboim: «si o projeto de Ben Gurion fosse aceito, não
sei quem permaneceria dos Sionistas Gerais, da Hadassa, ou da Wizo. Então permaneceria , tão sômente o movimento chalutziano. O Sionismo será liquidado, e em seu lugar surgirão os «Amigos de Isarel».
A resposta poderá ser boa ou má, mas aqui ao menos
existe uma opiniad clara: o Sionismo não obriga à Aliá
pessoal; a obrigação de imigrar a Israel é somente válida para chalutzim.

Obrigar os Sionistas A AJiá irá

liquidar com o Sionismo, e em seu lugar aparecerão os
«Amigos de Israel». Mas Grinboim não se apercebeu de
que desta forma êle foge da questão principa! que é:
qual a diferença entre Sionismo e Amigos de Israel ?
O que é que será liquidado então? O nome?
Em nossa época existem fetichistas do nome.
O
homem primitivo acreditava em pedras, madeiras, ou

outros fetiches. O homem «moderno» crê em nomes ou
palavras mesmo que não saiba seu conteúdo nem seu

significado; o terrivel que vê Grinboim nos Amigos de

Israel não nos produz medo até que não nos fique claro
em que os sionistas são diferentes ou melhores, desde
que não façam ou não estejam obrigados a fazer mais
do que os Amigos de Israel.

Segundo «Al Hamishmar»

«só Aliá e nada mais». Mas já que sabemos quea obyj.
gacáo da verdade náo se acha incluida, na sintege re
volucioníria do Hashomer Haitzair, e só funciona Para

reformistas e seus iguais, porisso náo devemos Prestar
atenção a estas pequenas falsidades de Chazan. Entre.
tanto, é interessante a resposta de Chazan à Pergunta
central do autor da carta: «Nossa concepção se baseia
em que o fim do sionista será a Aliá (segundo dito; 0

fim do ladráo será o forca) sea que o sionista apoie.
a Aliá ou a negue; seja que o sionista queira realizar
sua Aliá ou não, de qualquer forma o sionista fará q
Alió».
Aqui se acha o centro da problemática, Chazan não
se anima a”

expressar claramente que 0 «Sionismo se-

gundo nossa concepção não obriga

pessoalmente

à

Aliá». Tão pouco se anima a dizer que «o Sionismo'
sim obriga pessoalmente à Alia».

Porisso encontra

a saída de seu dilema no prognóstico leninista: o fim
do sionista é a Aliá, Como um argumento decisivo para,
o seu superficial prognóstico, traz um grande amigo,

que durante muitos anos, foi sionista na Polonia, e que
não realizou sua Alií siquer logo que Chazan a reali»
zou, e finalmente chegou a Eretz Israel e semanalmen-

te deleita aos leitores de Al Hamishmar» com um artigo. (Refere-se a Adolf Bergman). Chazan pergunta en:
tão: «pode-se lhe tirar o nome de sionista?» E eu res

disse Grinboim: «existe

atualmente menos sentimentos no movimento sionista.»
Mas em que vé Grimboim a fa'ta de sentimento
sionista

no momento atual? Náo no fato de que
falta
umaidéia condutora e educativa, sinão
simplesmente no
fato de ter sido postergado o Congresso
Sionista de

1954 para 1955.

Mas si é que falta um sentimento no
movimento sionista, não se pode preencher o vazio conferind
o honras
ao dirigente sionista. Herzl acreditava
que o Sionismo

é o povo judeu todo, e não como
pensam Grinboim e
outros dirigentes, de que o Sionismo
€ o Estado judeu
todo. Deste pensamento fundamen
tal afastou-se Grinboim quando separou o Sionismo da
Alá.

Também laacoy Chazan, o represen
tante do Hashomer Hatzair que aspira
à sintese entre
«chalutzianis-

mo e comunismo stalinista» consider
ou necessario ataSar a quem fizera perguntas,
em seu discurso perante

o Comité de Ação. Com toda
a verdade e exatidão pela
qual se distingue, assinalo
u Chazan, fa! ando da carta
de Ben Gurion, que «nos
últimos tempos tenciona. o

escritor da carta dar ao movimento
sionista um raro
remédio: uma vez um banho quente, e
outra vez um
banho frio; há alguns meses falava-se
(quem falava
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Gurion diga que «Sionismo é só educação e cultura» ad

pondo; claro que náo. Mas o fastidioso perguntador deter-se-à aqui para interrogar: «pode-se tirar o nome de

sionista ao juiz Brandeis, que nem siquer realizou finalmente sua Aliá? Pode-se tirar o qualificativo de sio-

nista a um homem tão dedicado e fiel como Itschak

ACTA SPA

Se podemos confiar no diario «Al Hamishmar» —
e geralmente se pode quando se trata de afirmações de

Naidich e a Luiz Lipki? Pode-se tirar-lhe o nome a

sionista, ainda quando seja dificil crer que terá que,
cumprir o prognóstico de Chazan em sua velhice?

E acaso náo realizaram sua Aliá muitos judeus que
nunca se intitularam sionistas — seja antes da epa
em que o grande amigo de Chazan, se estabeleceu em
Israel, seja depois dela? Que há com eles, e de onde
sabe Chazan que justamente «o fim de sionista é4
Aliá» e não «o fimdo judeu é a Aliã» ?

Qual é o significado obrigatorio do nome «sioniste?
segundo Chazan? Para o dirigente do Hashomer Ha
tzair é mais facil contradizer a um opositor político

que responder claramente a uma pergunta existente,
que foi formulada náo por tal ou qual carta, mas pes
realidade histórica, ante 'o movimento sionista na ant

sala de uma nova época da vida do povo judeu.

Si podemos confiar no informe do «Haboker» (€ pelo

que parece pode-se confiar no diário, de que o Sr.Gr0s%
man achou finalmente um rincáo seguro entre os Silo:

nistas

Gerais de Israel), encontrou

Grossman

es

ram respondidas.

resposta simples e patriótica. Ele expressou: «Para
devolver ao movimento sionista seu antigo brilho deve-se
devolver especialmente à juventude o Sionismo tradicional, que diz dever-se transportara maioria do povo

judeu a seu Estado».

Na ocasião sublinhou Grossman

autor,

« é necessario agora, desde o surgimento

do

Estado, um movimento sionista muito mais forte que
antes». Mas o autor da carta perguntou

pelo conteúdo

ideológico, a finalidade especial e a obrigação pessoal.
Assinalou também que, sem uma

definição clara que

um sionista que por diversas causas não realiza sua
Aliá, não é necessariamente um sionista desautorizado».

obrigue a um conteúdo

Em palavras mais simples, Grossman

nem possibi'idades de que o Sionismo seja uma força

não que crê

que

o Sionismo tradicional obriga à Aliá. Pode-se ser bom
sionista, inclusive dirigente, e viver no Galut, e educar os filhos para que fiquem na Diáspora. Eu creio

que Grossman tem uma opinião um pouco inocente em

sionista, «não há esperanças

educativa dirigente e condutora do povo».
O dirigente do movimento sionista no exterior

— €

o Dr. Goldman é chamado com direito o dirigente sio-

sua, apreciação sôbre a juventude judiaca. O dirigente

nista no exterior — deve responder a esta pergunta.

ta, erê que um habitante judeu de Miami, Chicago ou
outra cidade, que decidiu «por diversas causas» per-

a cada sionista qual é o conteúdo do movimento sio-

sionista geral, que foi no passado dirigente revisionismanecer na América, aparecerá ante a juventude para
dizer que se deve transportar a muioria dos judeus a

Israel, e a juventude se entusiasmará, e o movimento

como
sionista comecará a brilhar novamente, Ble vê isso

uma contradição natural.

Mas qua! é a contradição

so'uentre Grossman e o Sionismo tradicional? Será
de
cionada ao converter cada sionista em um cidadão
fato do Estado.

Portanto devemos lamentar profundamente que 0

de
grande m'gico Sr. Grossman, que conhece o segredo

como devolver o brilho do movimento sionista, e como
transportar a maioria do povo ao Estado, náo nos
tenha revelado o segredo de como transformar a cada
sionista em um cidadão em potencia de Medinat Israel».

E o que sucederá com o 100% dos dirigentes e filiados
às organizações sionistas dos EE. UU. e outros paises

que não querame não pensam «ser convertidos»?

York
O presidente do Executivo Sionista em Nova
que a obrigação
sustenta — segundo aquele diario —

de Aliá enfraquecerá as forças sionistas, o que significa
s
abandonara vida judaica em mãos dos não-sionista
O ese: itor destas linhas está comp'etamente de acórdo

popular
com aidéia de que se deve encaminhar a vida

Israel!) por
judaica no Galut (e também em Medinat

meio da concepção siani sta.
Tambémna carta que foi enviada ao Comité de Ação
do
explicou-se perfeitamente que, segundo a opinião

DAS
ASPECTO DE UMA
SESSÕES PLENARIAS
HI KINUS ART ול
DO

Deve esclarecer ao povo judeu, ao Comité -de Ação e

nista, e em que se diferencia um sionista

de um judeu

qualquer. Não pode dar emvez de uma resposta uma
repetição da história, por todos mais ou menos conhe
da, das realizações do Sionismo no passado, antes do
surgimento do Estado. Isso

abe até o autor destas

o Dr. Goldman
linhas; éle esti também de acórdo com

de que «o judaismo americano suportou a prova histó-

produziu o conflito
rica quando, há algumas semanas, se

entre Medinat Israel e os EE. UU., que suspenderam a
ajuda económica».

Mas justamente éste fato sub inha

mais ainda à pergunta: qual a diferença entre um judeu

que se auto-denomina sionista, si não faz mais do que
aquele?

A solidariedade judaica, que foi expressa no último

¡des semelhanconflito, como o tem sido em muitas oca:
a Medini existe.
tes, é a consequencia do fato de que
dúvida na força
O autor destas linhas não tem nenhuma

com
de coesão e concentração que o Estado possue
de tudo
respeito ao judaismo da Diáspora, Mas apesar

no Estado. Existe
não crê que se deve confiar sómente

o que &também uma necesidade vital de um moviment
Diáspora
duque e encaminho, seja em Israel comona
valores que
Porisso pergunta: quais súo o conteúdo e os
s du
orientam este movimento. segundo os dirigente
r e lamentar
Diáspora? Porisso devemos nos supreende

que se
o fato de que os membros de Comité de Ação

não tenham dado uma
ocuparam deste problema ainda
A pergunta contiresposta clara, simples e aceitável.

nua de pé.

SIONISMO

OU COMUNISMO?

Falbel

passo dado pelo sionismo, assistimos
, no decorrer de
tóda a sua história, à oposição de ideologias
que repre-

sentavam tendências e caminhos os mais diversos.
Porém, houve que distinguir duas categorias de obstáculos e ideologias que a nacionalidade encontrou
em seu

roteiro histórico: as internas e as externas.

As internas, isto é, tôódas as que surgiram
no próprio seio do povo judeu, arrastaram a nacionali
dade a
caminhos obscuros que muitas vezes levaram:
à fatalidade e à amargura partes do corpo nacional.
Mas 2
própria história tratou de ultrapassá-las
e eliminá-las.
Tanto a ideologia da Haskalá, assimilacionista e de
consequências trágicas perante a história do
povo judeu nas últimas dezenas de anos, como a ideologia bundista, a cujo fracasso total tiveram que assistir os
que
a aceitaram, bem como outras que foram atiradas
de
lado pela história, sem serem considera
das existentes.
As externas, as ideologias surgidas fora
do Ambito
naciona! judaico, também ameaçaram
a existência do
movimento sionista, chegando a arrebatar
em diver-

sas fases, partes de suas fórcas.

Bo que assistimos

com o advento do movimento comunist
a desde que
surgiu até o seu desenvolvimento
atual.
O judaismo da Europa Oriental, centro
do judaismo
mundial, com sua riqueza espiritual,
de onde irradiaram as luzes dos focos iniciais do
movimento nacional
Judeu, foi o primeiro a sofrer
as consequências da

revolução de Outubro e do movimento
bolchevique que

a precedeu. Já nós primeiros
anos de sua existência, o
Pcalei-Sion russo teve que sustentar
uma intensa luta
ideológica com o Bund, que
combatia a movimento sionista por ser «burguês e utópico»,
afirmando que a solucão do problema nacional judeu
(que por ironia admi-

tia existir) víria com o mundo da
revolução, sendo o

papel do proletariado judeu
contribuir com sua participacáo na luta, «No momento
em que a revolução for
vitoriosa, o problema judeu
deixará de existir.» Quantas dezenas, centenas e mesmo
milhares de judeus aceitaram esta ideo'ogia e lutaram
por ela! Não é de espantor

que muitos lideres da Revolução
russa eram judeus”.
sem

Os
segurança, os revoltados,
os desesperados da
sociedade, êstes eram os
tipos humanos mais atingidos

pela revolução — e quem melhor
trazia esses caracteres no sangue senão q judeu,
o judeu russo, do grande e miserayel
gueto da Europa Oriental?

Se o Bund admitia a existência
de uma nacionalidade judia e a de um problema
nacional Judeu, apesar de
não perceber q lógica histórica
para a solução desse
problema,

o bolcheviquismo e seus
teóricos tentaram
fundamentar, no plano
ideológico, a inexisténcia
de
uma nacionalidade judia.
A nacionalidade para
os teóricos bolcheviq

ues é q con'unto de

caractere

s, como
lingua, cultura, etc.
e um agrupamento
humano que vi

ve em comum em um determin
ado territorio. Em oposição ao conceito cultural
da nacionalidade dos marxistas
austriacos, que não
consideravam q fator
territó-
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rio como condição determinante da nacionalidade,
os
marxistas russos colocavam o território como elemento
básico para a caracterização da nacionalidade, Tam.

bém Borochov conceituou a existência da nacionali-

dade judia como os marxistas russos, chegando porém,
à conclusão completamente contrária à. destes: mos-

trou sim a existência de uma nacionalidade judia, que

tinha por direito e dever a auto-determinação nacional,
Para os teóricos bolcheviques, o não ter o: povo judeu
um território onde esteja concentrado, levou a lógica

à afirmar que a nacionalidade judia não existia, senda

o movimento de renascimento nacional, o sionismo,
uma.
utopia e uma aspiração de nacionalistas pequenos burEsta teorização do bolchevismo sôbre o progueses.
blema nacional judeu lançou a orientação
política do
combate futuro que o comunismo iria travar com
o
sionismo.

A fatalidade começou a cair sôbre o judaismo russo

quando os bolcheviques p'anificaram a eliminação
de
qualquer traço de existência ou aspiração nacional por

parte dos judeus na Russia.

Imediatamente após a revolução, tanto o Bund como
o movimento sionista russo foram obrigados a se
dissolver ou ocultar, para levar a efeito suas atividades,
O hebráico foi proibido como lingua que simbolizava
o renascimento nacional judeu.
Escritores, poetas, e
intelectuais judeus desapareceram, exilados
ou mesmo
eliminados das comunidades judias.
Jornais, escolas,
sociedades artísticas e culturais judias
foram varridas,
por representarem «meios de propaganda do
nacionalismo “udeu burgués».
Uma nova barbárie assolava 0
povo judeu, como uma das mais fortes em
tóda a sua
história; é verdade que sob o novo lema:
<O bem do
novo mundo e da nova sociedade que surgirá.»

O antisemitismo que a revolução combatis.
não se
Conseguiu eliminar do seio da socfedade russa,
mesmo
após varios anos da «ditadura dos
operários e ecampo-

neses». Ao contrário, no momento da contra-rev
olução

staliniana, quando todos os principios
e aspirações que
orientaram a revolução de Lenine
e Trotski
cairam

na lama da história, e um novo capítulo se
inaugurou,
também éle, o antisemitismo, foi usado
como arma política,

já tradiciona'mente consagrada em
povos e na»
ções em tóda a história da humanidad
e. Quem náo se
lembra do julgamento de Trotski e
as insinuacóes anti-

semitas
que envolveram o processo? Isto foi
antes de
Chm
+ 0 assassino, ser consagrado heroi nacional russo; antes dos processos de Praga que
marcaFam uma época, antes de quase dois
milhões de judeus
não poderem sair do mundo
da revolução para viverem

lima vida nacional em Israel,

A luta do comunismo contra o sionismo
confirma
nitidamente o caráter recionário
do primeiro, pois não

Feconhecer a existência de um
problema naciona! e 0
direito de uma nacionalidade
se auto-determinar é caracteristico da reação, tanto do capitalism
o imperialista como do comunismo com suas
demoeraciás populares. E ainda duplamente reacionári
a é a luta do co-

EE)ip

Desde que o movimento sionista
surgiu como uma
aspiração do povo judeu à normalização,
encontrou em

seu caminho de luta obstáculos de toda ordem. A
cada

 ייA

Nachman

munismo contra as fórcas sionistas socialistas Que construiram o Estado Judeu e que representam,
no mundo

de hoje, fórgas de progresso. Ninguem se atreverá
a
negar o caráter revolucionário e obreiro
do movimento

kibutziano e da Histadrut; a participação de Israel na
Internacional Socialista, no Congresso Socialista Asiá-

tico, como uma das alavancas mais firmes para a
emancipação do Oriente. Mas o caráter  לdo

comunismo não é novidade para as forças socia'istas

emIsrael, pois a sua manifestação se deu em todo o
mundo; em todos os paises onde existem fórcas socia-

listas, Apesar de tudo, houve e há partidos e agrupamentos, principalmente na corrente do sionismo obrei-

ro, que foram arrastados pela fraseologia revolucionária do comunismo, dando votos de confiança à
obra de

Stalin em todo o mundo, e dizendo-se missionários da
mesma obra no seio do povo judeu.

A divisão ideolá-

gica do mundo de hoje também apressou a cristaiza-

ção das tendências comunistizantes no seio do operaria.

do judeu: sionista.

Assim, o Partido Poalei Sion Smol, foi um dos primeiros a se identificar com o «mundo da revo'ução»;
bateu-se duramente com a Internacional Comunista
pera ingressar dentro dela, mas após anos de des'lusão
e amargura encontra-se à margem “do «socialismo 'soviético» e à margem do movimento obreiro sionista
socialista; em v3o foram as suas tentativas de conjugar duas oposições: sionismo e comunismo. O Poalei
Sion Smol, acabou se enterrando na sepultura que cavara para si. O Kominformfoi intransigente com o sen
sionismo. Em substituição ao Poa!ei Sion Smol veio o
Mapam, que teve uma tra etória política das mais sinuosas desde a sua formação.
Ferrenho defensor do renascimento judeu, a princípio
berrava aos ouvidos do Kremlin as injustiças dos érros
históricos de sua posição ideo'ógica e política frente ao
movimento sionista. Porém, o socialismo do Mapam A

medida que os anos iam passando tingia-se cada vez

mais de «vermelho russo», e quando mais e vermelho

russo» era a idéia da revolução social para o Mapam,
mais baixos e fracos foram ficando os antigos berros
a ponto de se transformarem
em
súplicas. Mas o
Kremlin mantinha-se em sua clássica posição bizanti-

na: formalista e impassível

Demonstrações; dec'arações de amor aos: principios
que regeram a «vitoriosa Revolução de Outubros, pas-

seios e namoros com a política soviéti

, visitas e par-

ticipações em congressos comunist
as europeus de paz,
de guerra, de sindicatos, de arte,
de ciência, e ainda
Críticas aos partidos sionistas socialist
as que não olhavam com bons olhos as fanfarroriadas
do Mapam, cultuador da ideologia stalinista já de há muito
embolo-

rada. E quanto mais impassível era Moscou, mais fa-

zia o Mapam para achegar-se ao comunism
o. O obje-

to do feitiço estava agindo sobre O feiticeiro. O surgi-

mento do Estado 'udeu e a luta sionista para
o desenvolvimento do Kibutz Galuiot colocam o Mapam
perante uma definição, O jubilo com o voto russo pelo

reconhecimento: de Israel (que no fundo era um apóio

á expulsão britânica da Palestina) desapareceu quando foi negado ao Sionismo penetrar atravéz da cortina
de ferro e atuar nas comunidades. judias russas em nome
do Kibutz Galuiot, O réu, preso é condenado em Pra-

ga. Processos de Praga e Moscou.

Tudo e todos exigem uma definição do Mapam.

Sné a dá: — «não se pode ter uma orientação dúbia,
ou nos identificamos com o comunismo e a URSS «
deixamos s de falsas exclamações nacionais, ou azeita-

mos o Sionismo sem restri ções;
O certo para nó:
deixarmos de lado o nacionalismo judeu e identi

mo-nos com as fórcas «progressistas: do mundo, n%o
há co!

caminhos.

Um péqueno grupo de homens do

Mapam aceitou a fórmua de Sné. O partido após
dec'arações de amorao Sionismo e ao povo judeu, continuou se debatendo nas mesmas qúvidas e labirintos
ideológicos, variando suas alas desde a aceitação total
do Kominform até seu completo abandono. O futuro
dar” a ú'tima palavra.
Está claro que tóda luta política é na esséncia o
reflexo de idéias ou ideologias em choque;
não podemos crer que se possa

contrárias quando estas representam interêsses

manos que as carregam.
Por isto, o Sionismo.nio, pode esperar um dia rece-

ber dádivas

de seus inimigos, e por parte daqueles

que o combatem, sejam os da direita ou da «esquerda». Pela natureza da luta que o Sionismo trava, é
preciso estar a'erta perante tódas as fórças que tem-

dem a desagregação nacional e ao mesmo tempo exi-

gir uma linha c'ara por parte daqueles que pretendem estar ao seu lado.

A indecição, a dúvida e a fal-

ta de fórmulas claras é sempre uma fraqueza perante
o inimigo, quando se trata de luta política.

O sionismo é o resultado lógico e natural da revolução

econômica que sucede há séculos entre as massas judaicas,

Mesmo no exílio

nosso povo tratou com tôdas suas fórcas de produtivizar seu trabalho e suñe

profissões,
O sionismo é o unico movimento capaz de Introduznos judeus a luz é
, sistema e pl

histórica

para o povo judeu.

.

con-

trários e diferentes por parte dos argrupamentos hu-

O problemajudeu tratou durante um século inutilmente de encontrar s
caminho para a normalização, o retorno no Solo. Finalmente encontrou seu
esminho: é o sionismo,

e também

conciliar ideologias

%
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Conversação

com

Berl Katzenelson

Vocês reuniram-se aquí para esclarecer os problemas
atinentes à jovem geração que dirigem. E é bom que O
tema gire em torno dêste ponto. E algo característico
para nosso tempo, que a literatura dos movimentos juvenis, que as conferências e reuniões da juventude, não
tratem em sua maioria de si mesma, isto é, dos prob!emas dos que se reunem, dos quê fazem as coisas — mas
sim se ocupam principalmente do próximo. Há uma

maior preocupação pelos educandos, pelos outros e não
por si mesmo.

Madrichim |

se elaboram não serão sômente para as diversas «eta.
pas» iuvenis. E indispensável uma ação metódica entre
os próprios madrichim. E, antes de tudo, é necessário

possuir uma cousa: a vontade de aprender.

O mundo

no qual vivemos é tão complicado, queseria ilusório crer

que com alguns conceitos. estabelecidos e umas frases
altisonantes poderemos nos integrar nele. A tarefa que
devemos cumprir é enorme e grave. As circumstancias
nas quais nos encontramos são sumamente dificeis e!

diáriamente devemos lutar com obstáculos e inimigos

Eu não pertenço aos que dizem que antes era melhor
contarque agora. Mas, sem dúvida, permitamme
lhes que no tempo em que eu era jovem, ainda que não
nos definissemos como «juventude», e nos encontrásse-

mos como homens ativos em movimentos sociais, mantinhamos constantemente lutas internas, nos formulá-

vamos perguntas, buscávamos soluções para nós mes-

mos, e no conteúdo de nossas buscas descobriamos algo

também para os outros. E agora se se toma
de algum
folheto de movimento juvenil, vê-se que seu único
obje-

de todo tipo. Esta situação nos exige lealdade, atitude, firmeza, vontade realizadora, constância — tódas
as qualidades de caráter. Mas, isto só, não é suficiente,
Faltar-nos-ão fôrças para cumprir nossa tarefa, sem
uma grande ação espiritual, sem muita disposição de conhecer o mundo e as fôrçãs que nêle agem sem gran
des esforços anímicos e morais. Náo venceremos em
nossa luta, se, de cada geração do movimento obrei.
ro não surgir um núc'eo de homens, sedentos de saber,
conscientes, não só da vida prática, individual e cole-

tivo é dar ensinamentos ao mundo inteiro. Para êles
mesmos não existem mais dúvidas, vacilações, tudó é

tiva, mas também do pensamento, buscadores da ver-

Tenho que fazer uma confissão: éste fenômeno, que

Discutiu-se muito, aqui, a questão do método
de ensino nas «shchayot». De que forma
deve-se orientar 0.
ensino, por «épocas ou personagens».
Alguns propuse
ram - «por obras». Este pcalorado debate
mostrou-me

dade, custe o que custar, prontos a revisar sempre 03

métodos reinantes e a confessar .os erros cometidos.

lisó e plano.

um homem, e principalmente um: homem jóvem não

tenha dúvidas, perguntas, que náo sinta
controvérsias
em seu fôro íntimo, e que esteja sômente
preocupado
pelo bem estar da alma de seu próximo, por
sua probi-

dade e consciência de classe, este fenômeno,afirmo que
Vejo muito mais premente o
problema dos educado-

Tes do que o dos educandos. Um antigo adágio
diz: «Se

muito importante, e vale a pena ocupar-se
dele... Ade-

mais, é um problema que depois de haver sido «solucio-

Rabi não ensinou, como pode sabé-lo
Rab Chia?» (Como pode saber o discipulo se
o mestre não o ensinou ?).

nado» vírias vêzes, todos continuam. ocupando-se déle,

Nosso movimento é grande, numeroso,
há muito que faZer e Os impedimentos também são
grandes, o madrich
está tão sobrecarregado de trabalho,
que já não lhe
sobra tempo para o auto-educação
e a auto-ilustração,
vê-se obrigado a ensinar aos desencaminhados
e não lhe
sobra tempo para auscultar
Seu próprio coração e des-

Cobrir a própria confusão. Dentro em Pouco,
do profundo e copioso ensinamento de nosso movimento
não
ficarão mais ná educa
ção
“da juven

tude do que um par
de lemas, divisas e frase
s, que cimprirão 0 rol
das órdens no exercito. E
o madrich: terá a
segurança que
Uma vez aprendidos de memó
ria

Quero demonstrar

“que a atmosfera de
luta que nos
todeía é um bom alento
Para semelhante

raciocínio. Ela
é capaz de conduzir
nossa juventude a
um total empobreci
mento espiritual, Quero Pois
ressa

ltar ao madrich,
a necessidade de ilustr
ação, Preparação e.cap
acitação
Para suas tarefa
s,

Um movimento que busca meios
-de comoo

rientar a
Seus educandos, deve
pensar em primeiro
lugar na preParação de seus madri
chim. Os planos
de trabalho que
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como madrichim não podem livrar-se de conceitos
ad:

quiridos, que os conduzem a becos sem saída,
aplicando-

Os necessária e desnecessãriamente. A relação entre a
personalidade e sua época é indubitavelmente um estudo

me causa muita inquietude.

Porque não é uma questão para historiadores
sómente, é um árduo problema para cada homem
pensante,

para cada um que quer fazer
história.

e

Mas vocés náo'se reuniram aquí para encontrar bé

solução para êsse problema.

Reuniram-se para tratar

de outra questão: como transmitir à imventude
judaick
às bases fundamentais de nossa vida no passado
€ no
Presente. Esta questão de índole prática é mais sim-

—

Ples e mais modesta, mas suficientemente importante

Vocês transmitem ao educando algo do
sabem €
acompanham éste algo com uma discussãoquecasuístic
a

— QUe € 0 que está no centro da
vida: a época, a per

sonalidade histórica ou a obra?
|
Do ponto de vista didático é
ua toda este
disputa; pois, praticamente, não sésupérfl
adquire um conhe:

cimento separado do outro. E; do ponto
devista educar
tivo, não é esta a questão que 'deve estar
no centro dê
um movimento juvenil. O fóco
— deve ser o homemi
o homem que' vive :em“seu meio ambiente, dentro
da
sociedade, dentro de seu povo
e de sua classe. 8
Ponto

de vista ideológico deve estar no centro a 106

que há de orientar a vida do homem
e de sua geração,

|] COBnicicbnda ca E

de

História

José Leão Karabtchevsky
Somente num sentido tem razão de ser o estudo
da

História, como o de qualquer ramo da
cultura; o de
sedimentar e metodizar a experienci
a humana, afim
de transformá-la num instrumento racional
para a solução dos problemas que hoje vive a humanidad
e. Assim
a História deixa de ser um estudo diletante,
que se
compraz em penetrar na vida intima das «grandes
persanalidades», ou ressaltar originalidades e
curiosidades
da vida dos povos, para se transformar num
elemento

indispensavável à experiencia qo homem de hoje na sua

ação pe'o progresso humano.

A História, portanto, não pode ser somente
uma narração de fatos. E necessário interpretá-los,
determinar suas causas reais, perscrutar atravéz delas
as bases nas quais repousa a acção do homem. Em
outros
termos, determinar as leis do processo histórico.

O conceito de História como ciência é muito recente.

Ble surge sômente num estágio da evolução da humanidade em que as próprias condições exigem um novo

critério na concepção da História e das ciências sociais

— a época em que se exteriorizam e se corporificam as
primeiras contradições da sociedade capitalista através
do recrudescimento da luta de classes entre proletários:
e burgueses, e-das: primeiras sublevações opérárias do
Século XIX.
Até esta época o desenvolvimento das ciências so-

ciais (e entre elas a História) não tinha

conseguido

acompanhar o aváhço das ciências da natureza:

En-

como tendo sua origem na vontade de uma
ou mais
entidades sobrenaturais. Esta concepção evolui
concomitantemente á evolução: da humanidade.
Do politeismo, chega-se ao monoteísmo, E dentro do monoteismo
,
de uma concepção em que a Divina Providência
é a
responsável absoluta pelos destinos dos homens
(Sto.
Agostinho, Seculo IV), chega-se ao conceito de Bossuet

(século XVII), pelo qual já uma parte da história dos
homens cabe á própria vontade destes,
A concepção teológica caracteriza. principalmente à
Idade Média, a idade do clero e do pensamento místico,
que sufoca o descontentamento: social com a compensa-

são de felicidade numa 'vida-ultraterrena,

Entretanto as muralhas: da Idade Média Começam a
se romper, e por suas frestas infi'tra-se no cenário da
História uma nova classe de mercadores e artezãos, quo
iniciam uma nova peça: a Revolução Burguesa. Junto
com esta nova classe começam a surgir novas idéias —
idéias incomformistas, destruidoras, revolucionárias. O

pensamento místico começa a ceder lugar á filosofia
idealista às idéias liberais.

'A concepção teológica é

substituída pela concepção idealista,

Esta, da mesma forma que a concepção teológica, é
e'ástica, acompanha a evolução da nova sociedade. Os

pensadores do século XVIII explicam o desenvolvimento histórico através da

evolução dos

costumes,

das

idéias ou da opinião, que é o conjunto de idéias prepon-

Metafísica e cristalizavam as leis objetivas que regiam

derantes em deternidada época. Essas idéias dirigem
as ações dos homens, e o conjunto delas determina.
portanto, os caminhos da história, Esta, se até aqui, fot

“senso comum», que jímais poderia conceber que os

ram aplicar convenientemente sua razão.

quanto estas cada vez mais libertavam-se do jogo du

seus fenómenos, as primeiras ainda eram domínio do
f

sociais y

ser

te a causase leis determinadas.

di

ו

A concepção de História como uma ciência é, pois,
uma consequência da própria evolução dos fenómenos
sociais. Observamos que a cada estágio desta evolução
corresponde uma determinada concepção.
A. concepção teológica tem sua origem no pensamén:
to do homem das civilizações primitivas.

A Natureza, para o homem primitivo, é constituida
de elementos individuais, cada um deles com uma

personalidade e vontade próprias e independentes: (<A.

lua é má porque não aparece»). O animismo, substrato
deste pensamento primitivo, é uma tentativa de expli-

cação dos: fenómenos naturais através de causas sobrenaturais. E a primeira forma do pensamento. religioso,
fruto da dependência do homem em re'ação à Nature-

za, que êle ainda não consegue explicar e dominar. O
animismo dos povos primitivos leva à criação de deuses,
responsáveis pelos fenómenos da natureza e pelos desti-

nos dos homens. Os deuses são entes capríchosos e
vaidosos, nos quais se deve lisonjear, para que se possa
assim influir em sua onipotente vontade.

Cada povo

tem um deus que é responsável pela sua história, cada

cidade possui um deus que vela por seus destinos.

A concepção teo'ogica explica o movimento histórico

um acúmulo de ertos, é porque os homens não soubes

A razão, portanto, em última instancia, 6' a: fórga

propulsora do movimento histórico e, através dela; x
Idéia governa o mundo,
Osidealistas do século XVHII terminavam sua aná ise
neste ponto. O que restava saber, entretanto — dúvida
a que os idealistas não responderam — era se a opinão
que governa o mundo não é governada por nada mais,

por sua vez.

As idéias e sentimentos dos homens são

uma obra do ácaso?

As

opinões

dos

homens

são

inatas?
O filósofo Locke no seu «Ensaio sóbre a origem do
entendimento humano» destrufu implacâvelmente éste
pensamento, demonstrando que as idéias dos homens
lhes vêm da exporiênci?, Assim, os princípios morais
dos homens variam de época a época, de lugar para
lugar, de £córdo com à realidade que vivem, de ncórdo
com sua experiência, portanto.
Na evolução da concepção idealista da história. atra-

vés do sécu'o XIX, o problema da origem das idéiss e da

opinião vai se tornando cada vez mais claro. Novos
conceitos vêm enriquecer a concepção idealista nó sentido de estabelecer as ultimas causas do processo histórico.
tores do mesmo o choque dos interesses socials — concepcáo revolucianária para a época (1802). As opinides

Assim, Saint-Simon determina como tim dos mo-
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o

que dirigem a ação dos homens não são outra coisa
senão os seus interesses sociais,

Augustin Thierry pro-

cura demonstrar que a história é movida pelas massas
e não por indivíduos isolados. Os interesses das massas,

isto é os interesses sociais, determinam suã ação.

As

ção do modo de produção, é constante, Em um dl A
minado periodo na vida de um sistema Social, as 1 5
transformações que os métodos de Produção e as top
mas de troca
sofreram,
fazem com que am
não mais se adaptem à ordem social, às Ínstituçães y a

afim de satisfazer às necessidades e interesses de um

instituições que governam as rtâções foram criadas

disposições jurídicas, edificadas sôbre Condições |
micas caducas. Neste momento surgem as Primeiras

determinado grupo.

contradições inerentes ao sistema social: tudo Que antes

tisfazem mais às

estas se revoltam.

Quando estas instituições não sanecessidades das grandes massas,

A História, portanto, segundo Au-

gustin Thierry, é o choque de massas diferentes na
luta pelos seus interesses próprios.
As novas teorias idealistas surgidas no decorrer do
sécu'o XIX não conseguiram, entretanto, penetrar no
Amago do problema do processo histórico — estabelecer

qual a origem das idéias, da opinão e dos interesses que
determinam à ação das massas humanas, Essas teorias

era um benefício para os homens torna-se.lhes Um ob
táculo à vida. Não é simples, entretanto, a ]
mação do sistema, de modo a coaduná-lo com As novas !
bases econômicas da sociedade. Pois se para a Brando é
maioría o sistema é prejudicial, h4 grupos para qn
as condicóes sociais sáo favoráveias, Estes 0
as classes dominantes, que defendem as Instituições
tôda a ordem social, pois estas as favorecem econômi. ו
comente. Eclode então a luta de 61 Pe'a defesy

conseguiram, na maximo, entrever, através da complexidade desse processo, algumas expressões reais da

de seus interesses distintos: as classes dominadas E

ação do homem, sem conseguir chegar às causas dessa
ação, e, por conseguinte, determinarsuas leis.

dominantes, visando mantê-lo.
tem em si a revolução social.

Isto sômente foi possivel quando a própria história
forneceu material suficiênte para derrubar as teorias
idealistas,

Em 1831, rebentava

em Lyon a primeira.
sublevação operíria; o movimento cartista inglês chegava a seu auge na década seguinte; a luta de classes
intensificava-se em tôdas as nações em que o capitalismo tivera tempo de implantar com maior profundidade

seu sistema econômico.

Os fatos históricos foram-os

grandes iconoclastas da época, Foram destruidos im-

placayelmente os deuses da econômia burguesa,a identidade de interesses do capital e do trabalho,
a riqueza

gerada pela livre-concorrência, a hrmonia universal
dentro da livre iniciativa, Os novos fátos exigiam
uma

revisão completa de todo o passado
e uma transformaSão radical na concepção da História.

Surgiu então a concepção materiali
sta, ultimo termo
na evolução da História como ciéncia,
que conseguiu
determinar, através da análise materiali
sta, as leis que
regem o processo histórico.
Através desta concepção — é o
modo pelo qual os
homens procuram seus meios de
subsistência, que de-

termina os demais aspectos de vida social.
Tôda ordem

social, portanto, é determinada
pelo modo de produção
& troca dos produtos necesssários
à vida do homem na

sociedade.

A esta base material (Infra-estrutura social)
corres-

ponde tôda uma super-estrutura
jurídica, artística, filosófica, ou seja, o pensamento
e as instituições sociais
que caracterizam uma época,
Quando se quizer desco-

brir as causas fundamentais das
transformações sociais
deve-se

procurí-las não no cérebro
do homem, não no
seu conhecimento, idéias,
sentimentos, mas nas próprias

transformaçães do modo de Produção
e de troca.

E a
economia da época que
nos fornecerá os dados
para
explicar suas metamorfoses
históricas, e não a filoso.
fía que esta época produziu.
A cada sistema social
Corresponde poís, um
determinado modo dos homens
organizarem sua produção
. E
este modo é determinado,
Por sua vez, pelo estágio
de
evolução

da técnica, isto é, pe'o grau
de aperfeicoamen-

to dos instrumentos
Usados para a produção
.

Como se transformam
os sistemas sociais ?

A Evolução da técni
ca, e Por consequê
ncia a evolu-
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curando a modificação do sistema social, e as classes
A luta de classs com [
7

*...na produção social de sua existência,
os homens

entram em relações determinadas, necessárias,

nde

Pendentes de sua vontade; estas relações de Produção

correspondem a um grau determinado de desenvolyi.
mento, as forças produtivas entram em contradicã
com as re'ações de produção existentes, ou,
o que não
é mais do que sua expressão jurídica, com as;
relações
de propriedade em cujo interior
se tinham movido até =
então.
De formas evolutivas das fórcas
produtivas
que eram, estas relações se converte
m em entraves, ;.
Então abre-se uma era de revolucáo
socials» (1)

A revolução social chega a seu fim quando as
classes
oprimidas conseguem transformar o sistema,
socia! é

as relações de produção.
E isto. sômente: é possival
quando as classes revolucionárias
tomam. o poder pos
lítico.
ao

A história da humanidade, portanto, não é óutralei

sa senão a história das lutas de classes.
Os in a
das classes são determinados pela sua
posicáo dentro
do modo de produção. O movimento
histórico. é resul:
tante do choque destes grupos humanos
com interesses |

antogônicos, e, em última, instância, pela evolução
das

fórcas produtivas.

0
Estaticamente, a superestrutura social
de uma épocr
é determinada pelo estágio de desen
volvimento ide siês

bases materiais ( infrae
strutura).

Estas proposições fundamentais
da concepção mate:

rlalista da história constituem o mais sério instrume
l-

ta na análise das condições históri
cas
mos, Elas permitem ao homem modernoem que vive
penetrar dentro do (caos e da complexidade
da vida social'e deter
minar objetivamente as fórças
que agem e O sentido di
resultante histórica, Esta concep
ção científica, com
mhecida tambem como '«materia"ismo
históricos. sign

fica a transtormaçã

o da História numa “ciência, Cit
leis, aplicadas aos fenômenos históric
os:

que o mund
atravessa, qão ao homem atual
a perspectiva indispei-

Sável para que sua ação possa 'ser objetivamento dir

Bida no sentido do Progresso
da humanidade,

(1) Marx-Pretácios à «Critica da
"Economia POR

vVicas,

y

ter,

REALISMO:

SOCIALISTA
Vittorio

Quando, nas primeiras décadas de nosso século, a
inquietação social e a agitação política se difundiran:
mais ou menos por tôda a Europa, fazendo acreditar

que a classe operária iria tomar o poder e inaugurar

um período de maior bem estar para todos os
homens,
a esperança iluminou os diversos setores da
cultura,
Porque viram os intelectuais honestos e sinceros
que
essa cultura, à qual havia fugido tôda essência positi.

va e todo caráter criador, podia e ia se revivificar nas
fontes de uma sociedade nova, mais humana e mais
justa. Muitos dêles atiraram-se com entusiasmo à luta

revolucionária e identificaram-se com ela, viveram
tão
intensamente sua época que isso transparece de forma
clara e pujante em suas criações,
A arte, manifestação de cultura, não escapou a êsse
processo, A necessidade de um novo
lo, de
uma renovação completa,fez-se sentir em suas diferentes modalidades, fossem elas literatura, pintura ou
orquitetura. Foi um periodo de nervosa procura de cami-

nhos, de formulação de novos conceitos. E a arte dêsses

anos, se bem que de teôr acentuada e deliberadamen
te
polêmico, não deixa de ser uma arte verdadeira, possuidura de sólidos e profundos fundamentos culturais.

E o expressionismo que se coloca, com grito dramí

tico, como a poética, a linguagem figurativa do mo-

mento, não no sentido de mais uma fórmula. estilística,
mas no de veículo dos sentimentos e aspirações da
sua
época.
E o racionalismo que, propondo novas formas pera
a arquitetura, não o faz pelas formas em si, mas
em

nome de uma mais humana organização da vida social

e de um mais coerente aproveitamento das possibi'ida-

des técnicas de nosso século.

B a literatura que, antes da elegância de forma, bus-

ca a identificação com os temas vivos e humanos,
fazendo-o, por contraste, intencionalmente entre o feio
e repugnante.
Porisso sinceras esperanças acompanharam a Revolução Russa também no sentido da arte. As oportuní

dades de renovação que se apresentaram na União Soforam inúmeras e enormes.

viética

Pensou-se que o

novo regime iria condicionar as circunstâncias mate-

Fiais que serviriam de base para uma criação artistica
fecunda e genuina, e iria prestigiar e estimular tôdas
as tentatives honestas e autênticas, pondo-se na vanguarda do movimento mederno. Pensou-se que a abo
lição da especulação imobiliária, a nacionalização da

terra e das indústrias, e os grandes p'anos de obras do
govérne bolchevique iriam permitir o nascimento da arquitetura

verdadeiramente moderna, porque moderna

tradições

clássicas e académicas do ocidente

na sua essência e no seu enquadramento social, não só
na sua forma; acreditou-se que a nova órdem econômiea fria construir um edificio intelectual livre das cnracterísticas de falsidade e dilução que são próprias da
cultura do mundo capitalista. E outro fato vinha em
auxílio dessa crenç
a Rússia era um país onde as
viam penetrado, tendo se limitado às esferas da ari
cracia.

Não existiam os freios psicológicos que,

em

Corinaldi

Países da Europa Ocidental, dificultavam a elaboração

de novos meios expressivos.
desde o começo.

Tudo estava por fazer,

No entanto, o que realmente aconteceu na Rússia?
Uma volta ao mais banal dos academismos, um regresso ao mais vulgar dos néo-classissismos, Isto 6 mais

um dos fatos que põem em evidência a verdadeira natureza do regime soviético, e as tortuosas argumentações
da propaganda comunista não conseguem, apesar de
sua aparência pseudo-científica, negá-lo.
Põe em evidência a verdadeira natureza deste regi-

me, porque sempre foi própria dos regimes totalitários
a negação da arte moderna. Hit'er perseguiu os expoentes da arte moderna na Alemanha, inst: irando א
obrigatoriedade de uma retórica, demagógica e gran/
ao
ção de temas
do-fol.
clóricos.

Mussolini fez 0 mesmo, bi

ando inspiração

para a megalomania fascista, nas produções do Império
Romano; o monumentalismo falso e vazio continua sendo a diretriz obrigatória da «arte» de Franco e Sa'azar. Tódos esses regimes ditatoriais não permitema arte
moderna e obrigam a vulgares <estilisagdes» de formas
de arte nativas, pois sio avessos A tóda manifestação;
autônoma de pensamento e criação, tanto mais quando
estes promovem umaluta pe'a dignidade humana, e por
sua própria natureza derrubam fronteiras.
O regime soviético não é diferente.

[Com o advento

da reação stalinista pôs-se fim à livre expressão artística, e as pesquizas, alias desde o início mal endereçadas
(pois tomavam como premissa a pergunta «como devo
ser a arte bolchevista ?»), tiveram que ser abandonadas,

tica materialista. Vejamos alguns dos argumentos de
que fazem uso para justificar as banais pinturas de
gósto académico, em que de forma

critiva, sáo decantadas as

infantilmente des-

maravilhas

do

regime;

examinemos os motivos pelos quais, no modo de pensar dos ideólogos vermelhos, os monstruosos arrana-

céus de Moscou, os enormes e horríveis blocos de
edificios diversas cidades da Rússia, as ridículas decorações «clássicas» do metrô de Moscou, o retórico e

anti-humano «plano de urbanização» para o pa'ácio dos

arte sovietica é bem diferente; êle expressa o poderdy

proletariado, que na União Soviética atingiu conqui,
tas relevantes, caminhando seguramente para a conse
trução do socialismo».
Há mais alguns argumentos: a arte moderna é indi.
vidualista, portanto (contra-revolucionária»,

Nós des

vemos ter antes uma carte coletiva>». Tomemos o exem.
plo da arquitetura: o que significa «arte coletivas? Que
um arquítetó deve ter uma conciência. social? Isto
é o que, com admirável tenacidade e coerência, têm pre:

«soviets», e tantas outras coisas, são arte verdadeira.

gado por tôda sua vida Walter Gropius, Alvar Aalto,

dentais não o são.

Le Corbusier. Náo é o que tém feito os arquitetos so.
viéticos, para os quais arte coletiva; significa. cada um

ao passo que seus correspondentes americanos e oci»
Procuremos as razões, que, de um

positivo caminho de renovação,
russo pera o mais 1
e assim por diante.

desviaram o ballot

ei

Dizem éles que tôda obra de arte possue um «con-

téudo ideológicos condicionado pelo regime em que é
criada. Com uma modificação de têrmos, poderiamos
aquí, eventualmente concordar: a Arte sofre e deve sofrer injunções de sua própria época. Mas não é isso o

que os comunistas entendem dizer. Para éles, o alcaoce da arte é o mesmo que de um panfleto de propaganda, e a arte «expressa» uma determinada ideologia

Assim, o barroco é a expressão ideologica do absoln-

tismo; o pa'ácio de Versailles exprime a monarquia
absoluta; a igreja medieval exprime o fanatismo religioso, o palácio florentino o poder feudal, etc.
Não
interessa o valór artístico. A análise pára no <con-

teúdo ideológico», e désse modo atribue-se á obra de
arte alcance exclusivamente propagandístico, uma vez
que ser a arte produto de sua época e ser coerente
com eia equiva'e a ser a expressão de sua classe dominante, Que a produção da arte contemporânea se a, na
maioria esmagadora dos casos, o doentio resultado de
aberrações do espirito, e que isto seja um dos sintomas que acompanham a decadência da burguesia, esta-

mos de ucórlo. As diversas variantes do abstracionismo

e de seus correspondentes literários merecem ser con-

denados por carecerem dos indispensaveis requisitos hu-

manos e de vida que caracterisam a verdadeira arte.
Mas os orientadores da opiniño vermelha condenam a
arte moderna por ser esta «a expressão ideológica do
capitalismo imperia'ista». Náo o fazem por ser falsa
e vazia e à prova é que à
opoem a
falsis
e à probreza de inspiração criadora opõem os chavões
da retórica despersonalização.

juntar outirar algo, até que a obra fina! resulte irre.
diferente da original,

A arte moderna é de um formalismo estandartiga.
dor». Esta acusação, além de estarem franca contra
dição com a anterior, é bastante estranha, partindo daqueles que advogam um formalismo igua'mente estan:
dartisador com a agravante de se apoiar em fórmuas
mortas.

Porém a mais baixa das desculpas, por sua natureza

bajuladora e reacionária, é a de que as massas (por
intermédio de seus burocráticos 'fderes) precisam atra»

AEN

ca copiar», dizem êles; pois «o conteúdo ideológico de

filoso-

ד

fias às quais descaradamente põemo titulo do «dialé-

recorrem a

PANTERAאשמ: אמט

são. meramente y

Procurando encobrir esta contradição, os malabaristas

do

véz da arte sentir exaltado o seu poder. e a elas deve.

se dar o que pedem. Ora, os comitês centrais resolveram que o que as massas pedem são aquelas formaside
arte próprias do período em 'que a nobreza estava no

poder, pois durante muito tempo aquelas massas esti:
veram oprimidas por esta nobreza.

E. evidente que

esta é uma tese demagógica e retrógrada, que, sinão
na formulação, pelo menos nas'consequências práticas,
é idêntica à nazista e fascista:

dá-se às masss JM

mennmentalismo Óco e grandiloquente, que às lisonjeis,
serve de fácil propaganda para o regime e distríi 8
atencão dos problemas humanos mais vitais,

Não são ésses os únicos argumentos da propaganda
stalinista, Poderiamoscitar outros, igualmentefalsosno
ponto de partida e nas conclusões, igualmente 2
padores da verdade. Não o fazemos porque achamos

que nenhuma fórça de a-gumentação é capaz de conte
rir valor artístico às produções que nao o" tem À

arte é um fenômeno expontâneo é sincero de vida, Não
pode
«se sob
1
de
imposição e«em
comenda», exige personalidade e caráter, não fórmulas

e esquemas dogmáticos,

NA PAG, ANTERIOR: O PALACIO DO
SOVIETS, EXEMPLO DE REFORIOA
E MEGALOMANIA, CARACTERIA,
0 0
1

AO LADO: A SEDE DO P.C. DÉ .
DE UM NÉO-CLASSICISMO vULG
E ANTI HUMANO.

 בAS

Mas |O academismo e o néo-classicismo bem tonto4
manejamento de' temas nativos,

aspecto externo da arte soviética: « O fato de buscar
piração em algumas formas do passado não si

A AS 8

cedendo lugar ao obrigatório denominador comun des:
sonalisante, a que se pôs o nome de «realismo socialista.

¡UN

E

“POEMA PEDAGÓGICO»
— ANTONIO MAKARENKO

Raramente se encontra alguma obra que nos possa
orientar em educação socialista. O livro de Makarenko

preenche bastante bem esta finalidade.

Antonio Makarenko foi um educador russo que teve

sua atuação no difícil periodo do início do regime so-

viético, e que teve a seus cuidados jovens delinquentes,
decaídos morais, entes que desde a infância estavam
se dirigindo para a ralé da sociedade — produtos do
regime czarista, Sua tarefa era dificil: devia des
los do passado obscuro, dar-lhes uma nova moral, educá-los para uma, vida nova, uma vida coletiva, em
que cada umdê'es deveria criar emsi o espírito da codps 3080 e'da respon bilidade. Conseguiu, auxiliado
por um grupo de educadores, organizar a «Colônia
Gorki». Situada em meio totalmente hostil, entro camponêses que não compreendiamo alcs nce desta iniciativa, esquecido pelas autoridades que lhe deviam dar
auxílio — a burocracia recêm-formada. estava mail
estruturada ainda — conseguiu levar adiante sua obra,
chegando mesmo a se tornar famoso pelos resultados
que sua colônia conseguira alcançar
Nenhuma experiência havia sido acumulada no cam

po da educação sociais o régime enselava seus Pi
meiros passos e ainda não havia degenerado. 3
renko abandonara as teoria s pedagógicas clás: icas e se
lançara ao trabalho apenas visando o objetivo a atingir.Acumulava suas próprias experiências, e à ba e destas esboçava um caminho que deveria trilhar. Comecon

pela luta contra os vícios que a sociedade antiga havia
impregnado nos seus educandos = "roubo, 'a bebida
o jógo. Sua “uta se dirigia também ao meioque cercas
o regime incipiente ainda Jhes co!
va a colónia vara seu

1

e que proporcionava nofasta in-

fluência.
Introduziu-os a uma vida de trabalho e de estudo. Dess atividades eram real

de o início da colônia, todas

das em cónjunto e os bens eramde propriedade coletiva.
Foram percebendo aos poucos: que lesando esta pro-

e
priedade-e não colaborando no trabalho, lesavam:
Aos poucos, forem perprejudicavam-se a si mesm
cebendo os benefícios que tal vida "hes proporcionava.
apezar de lhes exigir bas ante em tróc a e permanece
ram na colôni

Como tempo, administravam já eu próprio trabalho
interesses coletivos. S xulu-se a cons

e cuidavam dos

cientização do conteúdo que seu viver encerró
colônia trilhava já os caminhos“da vida socialista.

O livro descreve a evolução da colonia, narrando
quenos episódios do día a dia, que refletiam os progressos que se ia a'cangando na educacio. Descreve com
exatidão as personalidades dos jovens delinquentes,
seus caráteres, suas reações ante a ação dos educadores e as modificações que sofriam.
De um estilo claro simple nos transporta a um ambiente sadío, de jovens alegres e fortes que esqueceram
n passado escuro e cheio de manchas para se dedicar
a uma vida nova, de trabalho, estudo e coope lo dentro de um regime coletivista.
A obra nos lega a experiência adquirida no combate
diário para transformarjóvens delinguentos em homens sadios, útei

ao coletivo ao qual pertencem e para

o qua! vertem a ação de todas suas qualidades desenvolvidas — a experiência de um homem que dedicou
sua vida no constante aperfeiçoar desta luta.
Isac Grusco

A QUESTAO JUDAICA

A. DE LEON

O livro refaz a história do judaismo desde os anos
anteriores à dispersão até nossos dias, examinando
comrigor cientifico e com dinletica marxista 0 conjunto de suas causas e efeitos. Partindo da interpretação
da história judaica de Borochov, o autor a desenvolve e
profunda, iluminando com seu conceito de povo-classe
séculos de história que por tanto tempo permanece:
sob a luz incerta da interpretaçãoidealista.
O marxismo aplicado a um dos mais dificeis problemas históricos contemporáneos demonstra-se uma oti-

ma arma para exp'icar tantas aparentes contradiçõe
E o conceito, por tanto tempo considerado fundamental, da religião, fator da conservação de Israel no Galut, volta a sua verdadeira es encia de fator psico'ó
gico-mo! de uma situação economica, não ds causa
determinante. Analizando -o antisemitismo moderno, o
autor atribue justamente suas causas no mundo capita-

lista em decomposição, que explora para seus fins imperialistas o ódio das classes pequeno-burguesas contra
cs judeus, ódio que é uma consequencia inevitável dos
contrastes de classe. Em seguida aponta a revolução
proletaria como único meio para resolver o problema
judeu. Porem, no exame do fenomeno sionista, o autor

parece apressado e superficial. Nas bases do movimen
to de Herz] ele vê um movimento de pequenos burgueses, privados pelo desenvolvimento capita'ista, de
27

E
suas posições economicas nos paises de origem. E eme,

bora reconhecendo a necessidade histórica de, tal movi-

bíblico, deixa transparecer uma suavidade que em
Vol,
o leitor, cativando-o.
Desde a descrição da vida simples e pacata dada

mento, considera-o depois em contradição com a atual

constituição economica: mundial. Porisso julga-o una
utopia perigosa, póls distrae as massas proletárias judaicas dequeles que deveriam ser seus veradeiros objetivos, isto é, a revolução proletária mundial.
Ora, no campo da Utopia, não sabemossi seja mais

pônios até as sangrentas lutas contra. os Eregos

liza os aspectos mais humanos,

dog

aspectos Esseg ul

nunca envelhecem e chegam sempre ao âmago dog
reção.

utópico esperar a liberdade do desenvolvimento de nos-

A forma com que narra o amor de Simão Por Ry /

sas próprias forças operárias, ou de movimentos ope-

— tôda suavidade e doçura — o
massacre dos Jude,
pelos gregos, com tal realismo e crueza
que se 7"

rários extranhos, sinão hostis à nossa causa. Por outro

lado, essas nossas forças operárias hoje são uma reali-

dade, e saô justamente elas que confirmam a necessi-

dade histórica do Sionismo.
A guerra e as perseguições praticamente proletarizaram massas relativamente grandes de judeus,

que

agora têm necessidade de se normalizar inserindo-se num
completo quadro economico. E isto só é possivel num

país que por si mesmo tenha uma economia pobre, primitiva, como por exemplo Eretz Israel.
Pensar que num pais fortemente industrializado a

absorção de acumas dezenas de milhares de operários
seja coisa facil, não é exato. Infelizmente o medo da
concorrencia de massas de imigrantes dispostos a ceder
a baixo preço seu trabalho, é forte em todo mundo, e
provoca justamente o obstrucionismo das camadas operórias frente à imigração.
De outro lado, admitir como admite o autor, que seja
útil que os judeus continuem a exercer sua atividade
apenas no campo intelectual, para o qual até hoje são
mais adaptos, é igualmente perigoses. Desto fato justamente depende a posição até agora não estabilizada
do judaismo russo, como nota o próprio autor. Porisso
nós pensamos que o Sionismo não é mais o problema.
de alguns milhares de pequeno-burgueses à procura
de um novo mercado para explorar, mas o problema
de massas operárias que têm necessidade de se proleta-

rizar para se normalizar.

E neste sentido o Sionismo

sairá de seus limites nacionalistas, e em vez de constituir obstáculo para a revolução mundial, facilita-lafavorecendo a aproximação e a fusão das massas operárias judias com as de todo o mundo.

(Do Hechalutz)

em cada fibra do ser — são de valor único,

Na verdade trata-se de um livro sem grande
de analítico.

Bem pelo contrário,

,

“|

nele se percebem

grande dose de romantismo, o que anula,
desde 9

cio, qualquer esperança de se encontrar
em Suas folhy —
uma crítica imparcial, tanto da época
comodos Próprio
Macabeus,
Tem-se de reconhecer que existe mesmo Um grande

exagero no descrição dos 5 irmãos Macabeus
e seu pi
Matatias. Coloca-os na altura dos deuses,
como Seres
absolutamente perfeitos e, portanto,

pouco humanos,

Além do mais é evidente a fantasia na descrição
da;
batalhas, dando-nos a impressão de lutas dos
conto
de fadas, nas quais tudo é possivel e o «mocinho
sem. ]

pre ganha». Mas, muitas vezes, precisamo
s deixar de
lado a crítica rigorosa dos fatos e dar
va'ôr à «art
pela arte», isto é, à beleza da obra, à imaginação
,a

todo em si.

4

E «Meus gloriosos irmãos» tem muito de $"

grandioso para se louvar, sem ser como análise
histó

rica infalível. E o profundo judaismo que se respin
em suas páginas. E o maravilhoso sentimento naci

nal judaico que se nota em cada palavra, em cada
fre ו
Se; quando cita os magestosos «adonis» e rabis na
sit

fanática veneração pela Torá e pelo Templo. Quando
transmite o delicioso sentimento de pacífica uniãonã
famílias judias, o que as diferenciava profundamente
das do resto do mundo naquela época.
E é, principalmente,

Liberdade.

Nunca, livro né 5

nhum infundiu-me tamanho respeito, tamanho amorã |
Liberdade. E Howard Fast a exalta profundamente
quando, duma forma magnífica, descreve a luta de um
povo oprimido, de um povo que nada mais deseja além

da paz e de uma pátria sua, contra seus opressores É

é mais maravilhosa ainda essa descrição, tratando-se de
uma das raras vezes em que o povo judeu, eternamente

<MEUS GLORIOSOS IRMAOS»
Howard Fast
Dificilmente se encontra, atualmen
te, um livro cujo
conteúdo nos satisfaça plenamente. «Meus
gloriosos ir-

mãos> é uma dessas raridades. Abordando
um assunto
que já foge dos interesses atuais, ou Seja,
a remota luta
dos Macabeus, que muitos de nós conhece
mos por alto,

sabe transportar de tal forma
o cotidiano daquela época para o momento, que lê-lo proporciona verdadeiro

prazer.

De um estilo verdadeiramente literrio; quase que

28

humilhado, levanta a cabeça e, com uma fôrça feroz *

lança contra 0 inimigo — a luta de um humilde 4%
sente que lhe roubam o pão, o teto, a terra...

₪

Não sei se, realmente, o livro teria para os nho

deus, o mesmo sentido que tem para nós; creio
sim, pois o valôr do estilo, do conteúdo, é universal,O

que sim, tenho certeza, é de que, para um judeu, e
O que sente correr em suas veias o sangue judaico, e
livro representa uma obra grandiosa, inegualavel Le

mo,

/

MOVIMENTO

OPERARIO

A um ano do levante de Berlim
BUBY

A um ano deu-se em Berlim Oriental, o levante operário de maior significado nos 36 anos em que se estabeleceu o regime sovietico.
Não foi o primeiro, na
história da «Patria Socialista», muito sangue correu,
muitas bocas calaram, muitas consciências foram violadas neste negro periodo.
Desde Cronstadt en 1921
onde foram assassinados pelo Exército Vermelho milhares de marinheiros que se levantaram contra o regime, até os levantes dos partizanos Ucranianos duran-

te a segunda guerra mundial lançando o grito «contra

Hitler e contra Stalin», ou mais recentemente os movimentos grevistas em toda Europa Oriental principal.
mente na Tchecoslováquia, por ocasião das reformas

monetárias profundamente anti-operárias, tôda e qual-

BEIDER

ría e componesa o máximo de produção, colocando-a

em condição de escravos, e empregando como Ínstrumentos, de um lado a demagogia, procurando manter
vivo o espírito das massas e de outro a fórça armada
como meio de contenção eliminando qualquer movimento que pudesse abalar a estrutura do Estado.
Deu-se assim a coletivização forçada dos campos, o
aceleramento da industrialização em todo o país, exi-

gindo dos trabalhadores o máximo de produção, condi-

cionado-os a seus locais de trabalho, eliminando o direito de greve, domesticando e estatizando os sindi-

catos.
,
Ao mesmo tempo em que na Russia a revolução so-

lidifica-se no poder, a Europa miserável e destruída de

quer possibilidade de se lutar contra tal estado de
coisas vem sendo castrada pelo «Estado», atraves da

opressão policial, da sistemática vigilância. No entanto,

após-guerra é teatro de profunda efervescência socialguerras civis, movimentos grevistas, combates de Tua,
tomadas de usinas dão-se em todos os palses notada-

são muito altas as muralhas do mundo soviético e do
lado de cá, apenas podemos ouvir os écos das vozes que

mente na Alemanha, Italia, Hungria, etc.

se levantam.

Forma-se nesse período (1919) a Internacional Comunista (Kominform) cindindo de forma profunda o

movimente operário e caracterizada pela radicalisa-

«A emancipação dos trabalhadores será obra dos
trabalhadores mesmos» — éste é o principio fundamen-

ção frente ao moderado movimento socialista. Aderem

sociedade para outra exige que as condições econômicas e sociais estejam maduras e que sua composição

dade européia e pela esperança ilusória que sóbre éles

tal da realização socialista.

A transformação de uma

humana seja preparada para tal. Sem' estes elementos

tôda a transformação será falsa e inevitavelmente cai-

rá em degeneração.
A revolução e o regime soviético assim o confirma-

ram — a tomada do poder violenta em 17, conduzida

por uma «elite revolucionária» acompanhada pela enor-

me massa atrasada e despreparada, recém saida do
estágio semi-feudal da Russia Tzarista, sômente pode-

ria dar origem a um regimé que «proletário», «socia-

lista», «democrático» apenas o é como capa demagoglea ocultando uma realidade cruel. A conquista do
poder em tais condições determinou à “criação de um
aparelho estatal todo poderoso, inabalável, isento de
qualquer critica democrática, exigindo da massa operá-

'AO LADO: TODO O
POVO PARTICIPOU
DO LEVANTE.
NA PAG. SEGUINTE ;

os

TANQU

DO

«EXERCITO DA RE-

VOLUGAO».

a ela grande quantidade de movimentos de esquerda,

socialistas independentes, ete., levados pela cruel realicausou a revolução russa,

Moscou,
O Kominform deveria ser para os líderes de
atraves do
o instrumento internacional do bolchevismo,
Seu
países,
outros
aos
revolução
a
levada
qual seria

caráter portanto deveria ser bolchevique, isto É basea-

o PC Russo
do no sistema de «cima para baixo», sendo
os partidos coo centro determinante e orientador, e
E assim o fol, camunistas, executores nacionais.
absoluto.
minhando cada vez mais para o monolitismo
do as céNo Segundo Congresso em- 1920, estabelecen

o dos
lebres «21 condições» (selecionando a participaçã

morte de Lenia
partidos na mesma), em 1924 com a
das cabeças pen(inaugurando o periodo de eliminação
«bolchevização
santes) lançando a palavra de ordem

RR

dos Partidos domunistás», baseados? na principio e
estrutura do partido russo, centralisado, hierarquizado,
fortemente disciplinado, e assim mantendo-se até hoje.

Nesteidentigo-os
desígniosede Moscou foramrealizados,
+ 11
?
conseguiram

crear «robots» domesticados, em todos

lugares do mundo, que agem de acôrdo com suas de-

teriifiações! e Sonveniências, não importando o ridículo
de suas oscilações políticas.

A estrutura de uma sociedade determina sua forma
de ser, sua ação exterior; isto se traduz no regime in-

terno russo em “opressão e exploração da casta estatal sôbre a massa trabalhadora, externamente, — em
“dois: sentidos, oda internacional servil eo da apropria-

“ção e expoliação dos países vizinhos, isto é, o imperialismo:
y
,
e
A Rússia fechada em muralhas, usou de todos os

meios: para industrializar-se, explorando: suas. riquesas

os
los a
di
através
-dos célebres «planos. quinquenais», condicionando a
população a um baixo nivel de. vida etc. No entanto, o

a Rússia são feitas de ambos os lados POragen

propria Rússia. A organização dos planos

Uta

demonstra a nítida intenção de manté-los Ts
dência («sem a ajuda soviética não teriamos pã
“meses ao ano» — disse Zapotocky),
5 86
Entre os países que constituem o Império 6

/

contra-se a Alemanha Oriental que, embora esteja 8
metida às mesmas condições que as outras «;

2

cias», possue alguns característicos Próprios: 1) mo
ta-se de um país altamente industrializado, Sendo

atingiu grande desenvolvimento econômico MO Peri
anterior à segunda guerra). 2* Seu operariado é em
rimentadíssimo, com tradição de luta, social “de quis
um século, passando por inúmeras experiências Com
as da social.democracia, da esquerda, «Spartacu, 0
próprio partido comunista, potentíssimo. após a.eo \
080 06 1917, 6 618 60 nazismo que, de um lado, y.
iou
6
milhões de
los a um Mg
nalismo extremo e a consequente desgraça, e de out

fezcalar o movimento revolucionário arrazando.o em

pode prescindir dos elementos essenciais, como;

8

“fontes dematéria prima fnocaso-da Rússia também de

pletamente 3º. Trata-se de um país dividido, e a mio
aspiração de um povo nesta condição é unificar
4º) A Alemanha Oriental é o único ponto da. cortina

“artigos: manufaturados), mão de: obra, ete, em

tais

ferro cuja ligação com o Ocidente é relativamente pos

desenvolvimento econômico: (capitalista no caso). não

condições a expansão e a posse de tervitorios torna-se
uma questão de vida ow morte.

4

dl

8

A situação na Alemanha Oriental em meados 4

Coma segunda guerra mundial o Império Rússo;absorveu 'os-paises da Europa Oriental, e sob'o nome de

- «Edificação Socialista» estabeleceu; nestes «9 Exército
“Vermelho «de. Libertação», criou governos servis
aiMoscoubonstituidos pelos líderes dos partidos comu-Bistas'docais, e; vêm extraindo: dêstes países aquilo que
e
lam:
para: seu
1
sob
1
forma de rapina.
.
4
5% Rússia condicionou os países satélites completa-

“mente a seu dominiô. Formou o «Conselho de Alsisten-

¿cla Mútyas estabelécendo:

sível,

'«pregos mútuos, créditos,

_sociedas es mistas, exploração em comum! de riquesas

maturais” ete>. Afirmam os rússos de que, as relações

ecónomizas “com as «Democracias Populares» são exPontâneas, resultado da livre vontade dos países, que as
sociedas es são paritárias, e que os lucrós são igual.
mente divididos,
ah
E
«No,entanto, averdade € bem outra, os governos são
«designados por Moscou, as negociações entre
os países e

1953 era bastante grave — milhares de fugitivosb
filtrávam-se no setor ocidental, falta de alimentação
habitações, etc.

-

-

A 11 de junho reune-se o Conselho dos Ministrostr

mando resoluções que bem indicam a gravidade das.

tuação: «supressão das restrições pessoais políticas.
sitema de distribuição de alimentos, restituição debe
aos pequenos comerciantes, devolução de terras 40

camponeses que foram obrigados a integrar forçadr
! mente os-kolkoses», eto.
A 15 de junho os jornais noticiam a iminênciad

orise alimentar sendo que, foram mobilizadas parati
tódas reservas do exercito. Nestes dias é estabeledih |

a lei que estipula o aumento de 10% na produção &
construção civil.

4
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No dia 16, estoura o movimento: grevista, inicia

com 20 mil operarios da construção: protestando contr!
o estabelecimento da lei e lançandoo apelo ₪

ral, o povo adere ao movimento. No mesmo dia, o fé 1

verno revoga a lei de aumento de produção e recomm

«da aos diretores das empresas providenciarem o aum
«to dossalarios.
No dia 17 apesar das medidas e concessóes tomadk

pela governo, o movimento toma corpo de ums. e

de massas. O centro dele encontra-se no grupo da e

trução apoiado pelos trabalhadores de Henningsdot
onde estão localizadas as grandes industrias de 290 *'

sindicato dos metalurgicos.
Cem. mil pessoas aderem à revolta, nas ruas de Br

lim, tôdas as categorias sociais participam, ela foi ê

tal forma intensa, rápida, a massa aderiu a ela. com tl 2

força que sómente pode compreender-se que era 1

um momento esperado por muito tempo de longo

Jencio. Os russos proclamam o estado de sítio, dem

do tanques e milhares de soldados lançam-se) conte + |

massa procurando dispersa-la, E destituido o Const? |
Municipal e o'comando da policia, ocupando seu Mé
9 governo militar soviético.

;
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Após a Moatzá realizada em março foi reestruturada a
Direção Nacional do movimento em função
da licença do: chaver Ervin Semmel, Maskir Rashi. Ficou assim constituida:
Maskir - Markin Tuder; Sgan-

Maskir - João Drucker; Chinuch - Nachman Falbel; Chalutziut - João Drucker; Kranot - David Fain-

guelernt; Itonut - José Leão Karabtchewsky; Chaver-Hakibutz - Ziche Chatehyk.

Funcionando regularmento, através de uma maskirut peilá (secretária executiva)
manteve a Central
do movimento contato com os snifim e com os chaverin que estão fazendo o
curso da Sochnut, acompanhando,
na medida do possivel, o desenvolvimento do mesmo. O movimento brasileiro
fez-se representar através de
um chaver da Hanagá Artzit, na 3' peguishá latino-americana, reunida
em Santiago do Chile nos primeiros

dias de abril. Esta peguishá, que reuniu representantes da Argentina, Brasil, Chile, Uruguai, Paragual e
Bolivia, tratou e resolveu acêrca de problemas que tangem ao movimento continental.

Foi enviado para a Aliá, o 5º garin de nosso movimento, constante de 34 chaverim.

Este grupo,

como os anteriores, se dirige a Bror-Chail nosso kibutz tnuati. Comemoreu-se em todos os snifm do movimento esta aliá, através de uma shlichut chalutziana, que se corcou de mais completo êxito, nos tres pontos

que visava atingir:

1. — ação intensa na rua judaica em torno da aliá, feita

escolas etc.

2. — transmissão ao movimento, através de

através de conferências

sichot nas kvutzot,

em

grupos,

hartzaot e messibot gerais, dos

problemas de aliá, hachshará no galuth ete., e através do preparo para o Iom Haaliá, que exigiu a concentração integral dos chaverim dos snifim,
3. — financeiro, dando o empreendimento um luero médio.
Tivemos a satisfação de ver coroados os nossos esforços no norte do país, através da concretização da

existência do novo snif Recife
ela, as mesmas idetas.
Foram

as

realizadas

Seja benvindo o novoponto que carrega a mesma bandeira que nós e, sob
>
atividades

do

mês de julho.

Durante

a

primeira

parte

desse mês, a

concentração dos snifim foi no trabalho educativo com shchavot menores. A segunda parte do mês, foi
de todo o
avodá para
de uma
marcada pela
Hachshará, segulda da realização do 3º Kinus Artzi, nos últimos dias do més,
A êste Kinus coube, além de tirar uma Série
mento, eleger a nova Hanagá, assim constituida:
Chinuch: Nachman Falbel; Chaluziut: João Drucker;
Chaver-Hakibutz: José Leão Karabtchewsky.

UM EPISODIO
DA
SHLE
CHUT CHALUTZIANA EM
SAO PAULO: O TEATRO DO
PEQUENO
ESCOLAS,

CHALUTZ

ב

no Kibutz

de resoluções importantes para a orlentacño do moviMaskir: Erwin Semmel; Sgan-Maskir: Markin Tuder;
Kranot: Adolfo Sheinfeld; Itonut: David Fainguelernt;

cidade de Recife.

CURITIBA

BELO HORIZONTE

RECIFE
Temos a imensa satisfação de-através da «Vanguarda» saudar o novo
snif que se formou neste periodo na

Cumpre assim o

movimento mais uma etapa de sua
imensa tarefa de levar à juventude
1088108 sua orientação sionista-socialista e de realização chaluziana,

O snif formou-se em bases sólidas,

Defronta-se éste snif com às dificuldades naturais que um ishuy pequeno apresenta, isto é, falta da vida juduica intensa e grande tendência para assimilação.

Apezar disto

o snif mantem-se com

espirito

de

trabalho muito bom, a dirigência é

constituido por chaverim ideologica-

quasi tóda constituida de elementos

mente formado, constituindo sua maskirut os seguintes chaverim:
Mas-

ro.

Kreimer; Kranot — Uziel Mutchnik;
Chinuch — Ivete Fridman,
Logo após a eleição lançon- se a
Maskirut à tarefas importantissimas
para a consolidação do snif, como seja: lançamento de
ד
ishuv, preparação de uma sede, aquisição de fundos monetari
clabo-

peito de «Aná'ise sociologica do po-

mente esclarecidos e concientes. No
mês de maio, fci o mesmo oficialkir — Jaime Averbuch; Guizbar —
Abrão Kaufman; Itonut Samuel

novos. Estevez o snif sob o orientação

da

shlichá

No setor

Tzipora

Shapi-

ideológico, além do

programa normal, desenvolveu-se um
seminario dado por Tzipora, a resvo judeus.

Realizou 6 snif uma Fa-

flagá com pleno éxito e tem participado nas atividades externas patrocinadas

pela

Organização Sionista

Unificada local.

$?

Com a chalutzianizagño do

8

ritiba em fins do semestre --

tomou êle um carater completam

diverso do que vinha tendo מ
mente. A disposição integral q

chaverim à militância transformar.
num dos baluartes do Movime
brasileiro. Foi eleita em Março q
Maskirut que orientou o snif nes
periodo, constituida, tambem a
magnifica,

a

maioria

da

grande parte por chaverim n

Shtehyi

situação atual é bastante boa,
posição dos chaverim ao trabalho
mais velha concentra-se em. ו
chá dos menores. Lançou-se q mto

ao proselitismo, após o periodoq.
solidificação interna.

A sehlichut chalutziana e q

Haaliá foram muito bem suced
A atividade ideológica é. intensa

estão sendo preparadas diversa
publicações de estudo, Partic

rá o snif das atividades 000

ração do jornal do snif, ativisaçã

de julho. Foi sha'iach

junto ao K.K Le venda de shskalim.
Desenvolve-se
trabalho
ideologico
através de sichot e seminários e ini-

SNIF SÃO PAULO

Estiveram em shlichut no snif
os chaverim Henrique Yempolski (periodo integral) e Waldemar Kuiner

Conseguiu o snif levar a bom termo as orientações que se propuzera
na última Moatza, realizando plena-

da Hang.

nesta cidade o chaver Chico Zimmer.
man.
0

cia-se o trabalho educativo.

(a partir de “unho).

mente o trabalho neste periodo. No
inicio do semetre os chuguim prin-

cipalmente de tzofim e so'elim foram

RIO DE JANEIRO
Deparou o Snif neste semestre com

uma séria dificuldade, proveniente

da falta de uma séde na qual pudes-

se desenvolver suas atividades. Ape-

zar do natural entrave que isto sig-

nificou, levou o snif a bom termo o

trabalho. No início de semestre foi
eleita a maskirut, constituida quase
que integralmente de elementos no-

vos; com o desenvolvimento do trabalho, o

grupo

solidificou-se

bas-

tante,
A shlichut chalutziana obteve ro
snif excelentes resultados. Reali.
sou-se o festival do Tom Aliá com
grande êxito.
O snif concentra-se agora princi-

palmente em; ampla campahna financeira e de Amigos do Ichud em

toda a cidade no sentido de levan-

tar fundos financeiros para a sua
nova séde; reestruturação dos chu-

guim.

O snif organizou uma
machané
de bonim, e participou das ativida-

des centais de Julho
Kinua.

(Machanot e

Resolvido o problema da séde para

bastante ampliados,

sendo que, os

resultados disto se fizeram sentir

em pouco tempo, com o grande aumento de kvutzot novas. O proseli-

tismo com shchayot

maiores

está

sendo realizado, conseguiu-se estabelecer alguns pontos importantes na cidade, sendo que agora se orienta no
sentido da fixação dos chaverim destes no movimento. Foi efetuada recentemente uma reestruturação -na
shichvá de mrapilim que agora asume um carter mais amplo e aberto.
Participou o snif em tódas as aties externas realizadas por 009sião das diversas comemorações deste
periodo, tendo levado ainda com grande sucesso, a reslização do Tom Ha-

ali dedicado ao 5º garim. Realizaram-se 88 Machanot de Inverno
com 8000880. As de tzofim e so'clim
em Ttu, contando cem o inestimável
apoio das Pioneiros Judias, a de be-

mim em Ein Dorot, a de maapilim,

central,
snifim.

juntamente

com

todos

os

A Maskirut formou um sólido gru-

o snif ao lado do da preparação e ex-

po de trabalho sendo que agora é sua

para o próximo semestre. Esteve
em sh'ichut neste snif o chaver Markin Tuder, e por curto tempo os chaverim Salamáo Cukierkorn e Pedro
Kostof.

pectiva que estabelece a ampliação do

Periência do grupo dirigente, e
da
reestruturação, abrem-se para
o
snif amplas perspectivas de trrbalho

32

preocup?cáo a preparação de novos
grupos dirigentes em função da pers6º garin. Foram shlichim da hanagá

em São Poulo, os chaverim José Leño
Karabchewski, Nunho Falbe! e João
Drucker.

SNIF PORTO ALEGRE

|

Após a fase de ampliação qu 4

racterizou o snif no ano do 1
trabalho foi orientado no sentido

consolidação interna.
Em Maio
eleita a nova Maskirut, composta

vários chaverim novos; Maskir-!

Wainer; Sgan Maskir — Jacob

Efraim Cardon;

Kranot —

E

Kanin; Tzofiut — Sérgio Setowid, +
Defroutou-se o snif com dll

dades no início do período on
não completa estabilização da

|

gência, o que o afetou bastante. Fe |
ram reestruturados os chuguim PR

cedendo a um

avanço, e ago é

mesmos e a Maskirut aqui )

maior experiência de trabalho, dí
volvendo-se em pensamento nos
res educativo, ideológico 6 0)
cional. Está sendo levado um mé -

ma de artzaot para maspilim Ra

=

shimim. Formou-se tambem 0 7 |
Alef, organismo de aprofun / q
ideológica dos chaverim mai
0
hos.

Obteve sucesso a shlichut eua

tziana e o Tom Aliá, assistido Pl E
grande parte do ishuy local.
-

Realizou o snif as machamotit

nores locais e participou ais À E
delegação nas atividades centifda
movimento.

Atuarara néste snif nd

da

Hanhagá os chaveril

Fainguelerent
korn.

e

Salomão

A

ie

SS
A

edo ta Y 0 e 67: Els

Bror Chail

Ein Dorot

Côm o 4º garin já integrado em Bror-Chail, após o
seu período de Hachshará em Meshek Vatik realizado
em Dovrat, prepara-se nosso Kibutz, para receber o 5º
garin do movimento, que tendo chegado por estes dias
a Eretz, para lá se dirige, Após um curto periodo de

duas semanas, irá este garin para sua Hachshará em
Gueva, Kineret ou Guinegar.

No méshek há que destacar o termino de algumas
construceções, quaes sejam, residencias, casas de crian-

cas, garagem de tratores e estabulo para tern-tros
Com o grande

desenvolvimento que o estábulo teve,

isto torna-se uma necessidade, pois já montam a 100
as cabeças de gado, das quais
kiteiras, com uma
produção diária de 750 litros deleite,

£ digno de nota o fato de já termos recebido no

último mês o aumento de agua que era de 40.000 litros

por hora para córea de 100.000 litros por hora.

Com a compra do 6º trator do kibutz, abriram-se

perspectivas de aumento da horta e de vinhedo, que até

agora sofriamda falta de mecanização.

A ultima parte da colheita já está sendo armazenada, uma vez que este ano coroou-se de grande éxito a
colheita dos 50.000 dunams semeados.

Da mesma forma os trabalhadores do vinhedo pre-

param-se para a primeira colheita dos 40 dunams existentes, como justa recompensa pelo labor desenvolvido,

desde o plantio, há 4 anos. Espera-se que a colheita
seja bôa,

=

Movimento Mundial

Hánagá Elioná (Dir. Mundial do LH.H.) centraliza os

seguintes movimentos territoriais: Argentina, Brasil,
Chile, Uruguai, Bolivia, Equador, Mexico, França, Bs
gica, Suiça, Austria, Persia, Tunísia, Algeria, Tanger,
Marrocos, França e Africa do Sul.
Han8gá Elioná —Após a Moatzá Eliona estruturouse internamente a Hanag*. Como Maskir do movimento
mundial foi designado Samuel Karabtchevsky (BrorChail) que executa tóda a centra'izacáo do movimento.
Por outro lado, Doy Cymring e Ahron Thalemberg foram substituidos por Américo P'uth e Efraim Bariach
(Bror Chail). Foi estabelecida a Machleket Hoadrachá,
cuja função é elaboração dos programas definitivos e
elabor;
1
para madrichim. “Sua com¿ki (for
Guiladi); Mira
ariach, Lea Cymring, Abram
Baumwohl (Bror Chail); Michael Shor (Mefalsim) ;
Abram Volach (Guivot Zaid) e Emanuel Siksu (Tzeelim). Formou-se tambem a Machleket Pirsumin (publicações).
Mantem a Hanagá contato com os madrichim do

Machon, que por sinal são o maiorgrupo de um “6 movimento — 9 do Brasil, 6 da Argentina, 2 do Uruguai,
2 doChile, 1 do Mexico,
1 da Africa do Sul'e 1 de Tanger, numtotal de 22 chaverim.
Peguishá Latino-Americana — Realizou-se em 3e4
de abril P. P, o encontro dos movimentos sul-americanos.
Teve importancia muito grande esta peguishá no
Trasentido da consolidação do movimento unificado.territos
tou dos meios de solidarificar os movimentos
riais, envio de shlichim, publicações de caraterideolos
gico e informativo, envio de material aos movimentos
locais, realização de atividades conjuntas como “semi
narios, ete. Tratou-se tambem de problemas de Alá,
garinim, etc, e de probler

financeiros

or amentos.

Participaram delegados dos seguintes paises: Argen-

tina, Brasil, Bolt

Chile, Paraguai e Uruguai.

Com a saida do 5º garin, o 6º tomou em mãos a orientação do kibutz. Os diversos ramos de trabalho foram
transmitidos gradativamente, sendo que hoje há um

grupo de chaverim no kibutz, que além de profissionalizados, estão aptos para continuarem o trabalho co-

megado.

--Foi eleita uma nova Maskirut constituida dos chaverim: Maskirat Pnim: Ruth Friesel; Maskirat Chutz:

Chana Goldberg; Menahel Hamesh)

Manuel

Ban-

vol; Chaverá Havaad; Oecilia Kercz; Guizbar: Leopoldo Burman.

A planificação permite o controle de trabalho e o

tempo necessário para o estudo de Ivrit e outras ativi-

dades de Tarbut.

Após os chaverim terem sentido à

importácia e a necessidade do Ivrit, êste tomou um
grande impulso, Há hoje na Hachshará, 8 morim.
A nova planificação prevê algumas reformas no ki-

butz, como sejam a construção de um novo Chadar Ha-

ochel (refeitório) e reforma do Lul (galinheiro).

Tem“s uma horta que está fornecendo couve flór, re-

polho, altace, cenouras, tomates, ete., que são dirigidos
para consumo interno. Alem disso, estão sendo preparados terrenos para futuras culturas de beringela e ce-

bol».
O apiário está funcionando regularmente e o meshok

encaminhará um chaver para especializar-se neste ramo. Deu já uma colheita e nas próximas semanas será
feita outra.

Movimento Socialista

YUSI — Após a visita feita pelo secretariado da

Yusi à India, participando do Cengresso do Partido Socialista Hindú, e entfando em contato com a direção

da Liga da Juventude Socialista (Samajawadi Yuwak
Sabha) esta ligou-se oficinlmente a Yusi, Conta a Liga
com cêrca de 30,000 membros e está sendó ampliada

para 50.000.

— No Congreso da Juventude da Nigéria e Camerun

(Africa) decidiu este organismo afiliar-se à Yusi. Conta

a juventude com cêrca de 12.000 membros sendo que
sua orientação é socialista

democrática. Caminha por-

tanto, a passos largos o movimento socialista juveni!,

nos paises sub-desenvo'vidos ônde é marcante a reali-

dade socia! ea disposição à luta para À modificação do
estado de coisas é grande,

— Afiliou-se tambem à Yusi a juventude socialista
da Universidade de Melbourne (Australia), tstando já

ligada ao Partido Trabalhista Australiano,
— Realizou a Yusi no mês de julho em Liége na Bel-

gica, o já tradicional acampamento anual. das juven=

tudes socialistas. Contou o acampamento com cêrca de
25 a 30.000 jovens. No dia 10de julho realizou-se no
mesmo local o grande «Festival das Nações».
— Realizou-se no inicio deste ano o encontro das Ju-

ventudes Socialistas da Scandinayia, com a participa.

cão da Finlandia, Dinamarca, Noruega e Suecia. Foi
desenvolvido um seminario para dirigentes, abrangendo os seguintes pontos centrais:
1, <A Escandinavia
como uma unidade economica»; 2, «Um mercado de
trabalho comun escandinavo e suas consequências» ;
3. «A preparação profissional da juventudes.

.
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O moviinento cresce de instante a instante, Aderem as ferrovias, as fabricas
quimicas, os grandes centros

industriais,

as usinas metalurgicas, as fundições, etc.
De todos os setores, suburbios e cidades
proximas,

surgem giupos operarios.

Os

elementos da odiada policía popular aderem.

Dirigem-se

os

operarios

para

as

praças centrais de Berlim, à sede do go-

verno, à sede do partido, são queimadas as
fotos de Stalin, Grotewohl e Uibricht, ban-

deiras vermelhas são rasgadas e queiruitdas, dirigem-se os operarios às prisões 1tbertando os presos políticos.
Na manhã deste dia longas filas de viuturas e caminhões postam-se nas trazeiras
dos predios dos departamentos e ministerios do governo e partido, evacuando ar-

quivos. As familia dos dirigentes igval-

mente são evacuadas.
Sômente os tanques e as metralhadoras
do exercito sovietico conseguem conter a
revolta, prendendo centenas de grevistas.
A

19 de junho as cifras de consumo de

energia elétrica indicam que 50% das fabricas não haviam entrado em funcionamento.
Após ter sido sufocado o levante

pelos

tanques russos, um comunicado oficial do
partido diz:
Cometeram-se muitos êrros,
o partido foi negligente com os interêsses
da classe obreira e perdeu o contato com
os trabalhadores, O Comité Central a 21
de junho decide que «é dever dos funcionários do Partido e do Estado, sair dos escritórios e dirigir-se às usinas afim de discutir com os operários». Todos os líderes
Grotewohl, Ulbricht, Delsner diariamente

vão às fábricas debater com os trabalhadores, procurando assim justificar
acontecimentos e manter sua posição.

os
Ao

mesmo tempo medidas rípidas e enérgicas

são tomadas para conter a situação.
Largas concessões são feitas aos operarios demonstrando a gravidade da situação anterior.

Sob un: regime totalitario, a possibilida-

de de luta operaria, é exigua. Ela
exige
organização, divulgação, Propagan
da, esclarecimento, etc., e com a constante
vigi-

lancia e perseguição que carateriza o
regime sovietico ela se torna aínda mais
difieil, quase impossível.
No entanto, tudo indica que o levante
de Berlim, fof um movimento a um
só
tempo expontâneo, como expressão de
uma
massa humana obrigada a sofrer e a
calar

em seu sofrimento por anos
seguidos, e
organizado por um operariad
o experiente
e preparado para a luta social.
Este operariado inclusive, aprendeu
na escola do

stalinismo as técnicas de revolta
operária,
Os grandes baluartes do levante
foram: o

sindicato dos pedreiros e
o dos matelurgi.
tos de Henningsdort;
justamente 8
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dois sindicatos foram no regime de
Hitler
os únicos pontos onde os nazis nunca
puderam penetrar e mesmo no período revo-

lucionário de antes do estabelecimento do

nazismo foram eles o grande centro
ope-

rario da ala esquerda

aos comunistas,

do P.S,D., ligados

Nolevante participaram tôdas as
cate-

gorias sociais principalmente o operaria-

do, a classe média, os funcionários e in-

clusive a propria polícia popular,
indican-

do não ser um movimento incitado
por
Poucos (como atestaram os comunistas

afirmando que foi orientado
por agentes

americanos) mas sim, um verdadeir
o mo-

vimento de massa com ampla
participa-

ção social,

Indica também, a organização

da revolta — a técnica dos
Jemas empregados, a direção aos edificios
governamentais e do partido, a libertaçã
o dos presos
políticos, etc,

Este levante veio demonstrar ao
mundo

a falsidade do regime sovietic
o e de seus
satelites e, a ereança de que
os homens
que lá vivem, apesar da opressã
o e perseguição constantes, têm
a vontade e a coragem de levantarem-se na,
hora oportuna.

O 3º KINUS ARTZI NS
DO MOVIMENTO

3

1. — AS DELEGAÇÕES REUNIDAS.
2. — A HANAGA ARTZIT,
3. — DELEGACAO DO KIBUTZ

EIN DOROT.

4. — DELEGACAO DE SAO PAULO.
5. — DELEGACAO DE RECIFE.
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MÃO QUE ECONOMIZA
FE?” MAO. QUE NACO
UM

CAIXA

CON SE AE OA

ECONOMICA

FEDERAL DO R.G

Mei

Os déz mandamentos da Caixa “Azul e Branca
1)

EU SOU O PORTA-BANDEIRA DA REDENÇÃO JUDIA!

2)
3)

NÃO ME CONFUNDA COM OUTRAS CAIXAS!
COLOQUE-ME NUM LUGAR HONROSO E DESTACADO!

4)

DIARIAMENTE, AO FAZER O BALANÇO DE SUAS CONTAS, PONHA
EM MIM UMA MOEDA!

5)

NÃO SE ESQUEÇA DE MIM AO COMER E BEBER, NO SOFRIMENTO

6)

CONTE A SEU FILHO QUAL A MINHA FINALIDADE EM SEU LAR!

7)

NAO SOU ESMOLER, POIS MINHA HINALIDADE E' POSSIBILITAR A

8)

TODOS, SERVIREM A UM ELEVADO IDEAL E CONCRETIZA-LO!
AO VIR Y REPRESENTANTE DO K£REN KAI£MET LEISRAEL ESVASIAR-

9

ME, RECEBA-O AMIGAVEL E HONROSAMENTE!
NÃO DIFICULTE O SEU TRABALHO SAGRADO, NÃO O FAÇA VOLTAR

.

E ALEGRIA!

2
y

PELA SEGUNDA OU TERCEIRA VEZ, POIS VOCÊ CONHECE BASTANTE |
O SABOR AMARGO DO «VOLTE OUTRO DIA»...

E Es
*

=

10)

OUÇA A MINHA VOZ, POR SER A VOZ DA CONSCIÊNCIA, A VOZ DO

|

POVO, QUE ANSEIA POR SOLO, SOLO REDENTOR!

|

ad

Coloque a Caixa Azul e Branca no
lugar mais destacado do seu lar
Diretório do

é

Réren Kaiémet Leisrael
No

Brasil

