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ERTNBINAS CONCLUSÕES DA VEIDÁ DO HAPAT

-

11096
|

No Loket Zediot nº Sy iniciamos a
publicação do primeiro

|

-nntorial sobre » Voida do Mapai, realizada
em 26 Agósto

ultimo, Continusmos Agora com a
vublicação deste artigo de Sharet, possibilitando percobo
r-se o alcance e o*signi
ficado da 82º Vaids de 6121)1:גה%0
101802 עע5%6 Isrrol,

|
|
|

|
|

|

4
Veida do partido MAPAJ foi um
omproondimento arrojado, Seis
anos
:6 nassiram desdo a última Veida e
O crescimento númérico grrndioso
da Hia nesto entretompo, os problomas
da ordem do din, ns discussões que
so
Poudiza

ramw, ns discordancias quo vieram a tona
2 tudo

isto foz do encontro
“x de importantes conclusões, seja
para sua própria vida, seja para
sua
-gno no pais,

Erevia-so pare o Partido 9 perigo
de dissenções internas que lovaria
onto da disciplina e ao desprost ¿lo
externo, O receio que se ti
aha na Veidá, bassava-se na Lraquoz
a orzonizacional, incompreensivo neste
821080 60 grande crescimento quantit
ativo, Valores morais o espirit
uais forem passíveis do dosnorona»
dovido aos choquos pessoais entre
os chaverin,
E alea disto = problemas de orsiniz
ação o estatismo, que ocrsionarem
escla
recimento Aspero, tiveram necessi
dade do permanecer Suspensos e parados
, —
Para nossa dosgraças

ו

A.
54 primsiras conclusoos
7
sobre os Yosultados da Veida
nos lovam a crer
que em goral o partido foi levado
a un
me do sus unidade e saiu desto encontro refor gado e renovedo sob muitos

pontos da vista.
Entretanto, descobriu-se dentro do Partido
diferen
ssim
Sua unidede estava sendo examinada dursmont ças de opinidos seo; tembém sobressriuso o fonomon

o
lo visto, não
10
1008
e
goncias

inquiotanto dy união artificial de cortos
grupos; Sstos, poperceberam qua a falta do ontendimento
peranto as diforencas
matizos, dontro de sus oestrutura intorna,
tira A fórça de su
para maior domocrecia das instituições
contrais do 0.

Mas, faltas estes ou outras oxistom na vida do um
Partido,

oensionad
,
,
Gr parto pola observação do oxistonto
=
E es
a
no pais, por quo sao frutos
da 1
4886, 0 6 1 £upor que se contegirsso
613 06 Aparento das coisas,
poróm
a isto é possível sobrepor-so no futuro.

Contudo, e justamente por causa disto,
voremos que a conclusão lógico
dosta Voida vai contra o so antopoo a estes
descobertas nogativas.

À primoira grande conquista da Voidá foi'sua
própria ronlizaç

ão, q —contoudo o a forma da direção de sous debatos.
O aparocimento do 1.200 do-

logados,

,

como um todo uno, homens o mulhoros que vioram de

todas as par
tes do país, do todas As suas camadas, o
os expoontes da 8 oporária - foi uma demonstração grandios
a da unidado do partido, no sou
cspitor do massas o para si intern monto, para kibutz
o'mizuz geluiot, pare alarzsmento o fortrlecimento do sous emprecnd
imentos. À visão ampla da Voidá constituiu-se numa fonto do satisfação,
fortrloceu sua futo-sogurança,
0 prostou contas por todas as duvidas,
A Veida possibilitou dospojar o que so guardara
no Íntimo, durrnte ui
to to
0), possibilitou Yazor ouvir perants o movinonto
a palavra do todo o
ishvy, o doclarar publicamente tudo cue cs
um, om sua individunlidado, vonsPvas

Não é de so monosprezar o fato de um grupo de mris do mil delegados
o

contonss do yisitsmtcs, 80260008, inclinados no grende
salão fochedo,

du-rsn.o 08 5 0158, porsofuidos polo crlor inclomonto,
prostendo rtonção nos

0108 da 088018 do discussões o discursos.

201079808 do quase todos os cantos do Isrnol 0 da Hitisshvut, vatikim
Jovons compsmhoiros, o paro codos vigorsndo o mosmo tompo do pormissro
pa

ra falar, pois com o prendo númoro do problomas, quo grande númoro do
chr=

verim quisoram aborder, limitarmm o tompo, E parn muitos isto foi uma dura
prova devido a escassoz do tempo.

Havia nesta ¿limito Fo do tompo um valor educativo. Nño oncontraramo
s
oxprossão dermoerstica cu partido do mpssns, sem oduceção
o costumo do (X=
imir o ponsamonto de forma suscinta, abstor-sa do uma frase
A mais, ros
tu ingir-so AO ossoncial, A Pprosontação do novo o ronuncia

no velho,
pesar de limitação do_tompo, ro houvo rostrigho a palavra o n livro E as
oxprog
"o do pensemento, Y osto- foi um dos valoros da 82 Voidá,
fator grandioso

do fr

talosimonto da democracia am Isrrul, o enraizrmento de 16 om sus con

Cubgho o ronlizagño do reginio Livro organizado,

\מהטף0 80 oxamo da ordow do Dia de Voíañ, foi um tento dofeituoso,
de
vido p flagrento falta do oportunidade do tempo em suas
3058908; isto por-
 ספמ סטףsa' podo colerrr num consrosso mais problomos do que
olo pode abar=-
ecr, Na abortura da Voida ouvimos uma coúforência básica
o ampla, da prrto
Go 12 Linistro, que so dotevo principalmonte om assuntos do
política econo

nica, porom inclui nola tambom osclarccimontos sóbro a política do dofosa
o subro quostoos oxtornas do país,

Surgiíu ump resolugáo do blocar es discussões sôbre as Artzrot
do liinis

tro do Tosouro 0 8 oxposição do Primoiro tinistro, tirando
as conclusõos

das mesmas quo so justificou pola concentração do assuntos o abroviaçao
do
tompo

- oxjrossou por meio dosta discussão opinião sobro os assuntos
extor
nos o dofosa. Encaminhado isto, a Voida'dedicou-so aos problomas
dos ompro

ondimontos o A moral social o 0000008,

As soss0os nos dois primoiros dias do congrosso o parto importanto
do
torcoiro, dodicou-so a dobatur problomas do selário o produtividado
- 9 ,סצם

dução o a oxportsgAo, nivol de vida, tossofot haiokor (acroscimo do salario
cada voz (uo Aumonta o nívol do vida), a diforonciação social o cconomica,

o voluntariado chalutziano para A hitiashvut c para a absorção da
alia, sus

toridado o modostia'do nivol do vida - 8 esforços so eqneontraram or -

torno dostos pontos, Apesar disto, os problomas rolativos A segurança do 2815 0 85 000108008 8 consoquontos dosta, As possibilidados do
quer
xa a possibilidados do paz, posição do Isrrol entro os 8 do mundo
om

goral o no Orionto 16410  מסparticular, o probloma ¿An Lixação no continonto

Asiftico, lagos do partido com o socialismo domocrático, combato contrr
a
idoologia comunista mundial o a sun forma isrsoli, o outros 0 158
problomas náo
foram dobatidos suficiontomonto, 0 A forma cm quo so fez 0
dobato foi“oomo so Gstos problomas não intorossassom ou não fosson viteis
no Partido.
-

Assim quando foi trazido peranto a Voide a votrção 888 2050106605 po-

líticas, ostas aparocoram como rasultsdos das discussões. Estas resoluções

foram acoitñs unanimemonto, mas prrocia quo os Assuntos usados como tomas
depois quo foram aprosontados na assombleia do abertura, entraram no do-Sonvolvimanto das discussõos, «quo: lavou todos os dias da Voida, ato quo fi
cssso claro aos olhos de todos ne ”ssemblcia final, Tambóm nas discussoos
oconomicas com tóda a soriodado dada no Pssunto, A maioria dos discursos
não cxprossaram seu ponsamento soorxo a função proonchida pola criso de dofosa o klitot alíá o que ocasiona 0 egravamonto dos problomas mishkis do 2
sracly

408852 6 tudo, isto represanta
o sroblo: df Como den ito
A comunidade ¿dos eheverinm do Partid
o ostá

8

os exteriores, os cusis pídor: ser
bons ou maus
€ à pRZ; no vaforento à oculta tonsão
espiritual e as diferençrs ex
unas duas Concepções ¿Pocirlistas, e
A situsgño existente nos parti: dos 0
ros do  סטNão ha
duvida que cuando se
reune o Partido pers
toner 20
£008, inclins=se para
86 90 88812  ת808 8000
prytidláris o le
vou A consicor-r seus orónrios problem
a Ga 0s problemas refer:
os 90 Zutus
50 60 208268 9 0
uedida do desenvolvimento para
3
9000 עño equilibrio € 0 ת
ו

E com
,
,
300808
5 0824628 6 160305, porém na) + 6

sendo de wa extromo a Danos e
tivor. Conclusões destes ¿rw

rece

que no

ו
futuro
prox

robloma central de Veidá forem ns questoes
83
económicas; Aceros
1
os como 201 0150  המ055500558 0 ?הסמתע
6 ,82010 89 %5
psio Ministro do Tesouro o velo 1 inistro
40 00702010 8
o como »s intervenç8 dos militant
os, não progurrram de
5
E
ros a os gera 8 que aenavam, Esta  אplichção
8 יפ
são nos nas Na
- em
zte detalhados mris do que necesoóri
5 559 agora
9013085  פעפס5 orioi
do Partido.

À discussão da ordem dordia da
Éprecedida do alum tom
ds sua
Salização, alvuns chaver
inião quo não se Geyin pda 8
tempo lonzo com discussões  לproblems
” económicos
7008
8
los não
tinham  וי002 pois qual seria o carater
e orsonalidado
se ela desconhecessa tão fundamental
vrobloma e e concentrasso
problemas or,
acionais
avosar de sua importência?
iso franca o gone josas A sericiade 6 8
responsabilidado que for
sides dastá ocasião não סע
sonão aumentsr a autoridado do Prrizño.
do povo inteiro, uas- não so isto foi atinzido
,
tor:
foi tomada wma decisco que ode ser considex
ada como uma sesunda soh
ta do CONZTOSSOo
.
DRT

A

A 8190089820 85020 8 problemas 000400
,
2
1008 8 particularmente sóbre
o
¿ritóário do aún ito do salerio foi decisiva neste Ponsros
so, À resoluça
que foi tomada com a maioria do 2/3,
 ס גוס60 para o auzento
vio, e néo satisfizoram os dirigentes do
Poxtido que são responsfveis se
Je
18 economia isrsali, mas aposar disto esta
solição dave ser ros
tnde o”
valorizada pela maioria que a aceitou, bem
como pela minoria quo A no-0u
a decisões caja imp
ência vode sor medida pela tensão ospiritus1 ¿Sue
Reomparha o processo da 8268080 8318. So bom a res
olução tomada diz 80 sue

o cxitório dos salários devo

dado sem resolvar como 8 8

=

TX

08-10 £ coisa que foi resolvida de:pois, a solu ¿80 tem em si
decisivo, porgue foi rojeltada a proposta
rio anteri
areca ser ultrapossedo.
sob 0 .po! nto de vista de porspeetivas lonci:
uma importar
primordial no sentido da identificação

 סטAnto

5811800268, com interosses e futuro da economia
nseional,
1020 que'

ocupou o consrosso foi o complexo dos
problemas o
1
campo foi feito um
sionaris. £la preparou um esbôço
do Prrtido o designou
19 comissão
es
eiaal ¿ue foi encari'
lar mais
rmonorizadamanto o regula
o "presentado denota

1

A pn o

+

Ptenta = 8
no
1
de haver no equilíbrio des fórças do
Israol é seus inir iuos, Atenção P
da letra nos testad

e red

fabmto que tom a intonção do ostrbilizar
a vido intorne or-“nptido

om sun amplituão, inclue duas inovaçõ
es práncipais:Conprosso daí por disnto »nunlmento
cof eloiçõos A TOR
8809, 0  מס009 lugar modificar considor
avolmonto a
sao contra] do Partido, Quanto À primeira
inovação 50 0
3 6 011, Guento 90 008מג
00 8 je ontrou cm vizor
pode ya consido

da
is

isto

>

rrdo como a 3a conquista do Congrasso.

votindo novamente, impotuoso; om tórno do problons
donissao central 0 88 880 numero, O Conzrosso domons-—
nãos, dondoneda, quendo já nO
moiro dia rajoi tou à proposta da

ovianoata de

adiny nor dois

anos » 515028080 da gstrutura dr co

do Eae 08880 18. 200018- 8 Veidá resolvou que
P] vai
sor constituida por 2/3 de membros dirrotos o
iondos pola Comissño Pormanonto; isto quanto 8 65-0 desanvolvou-sa um soria discussão no que diz
res
mite Contral, [ouve chavorim gue quisoram limitar
0
3
ndo 120, o outros que quisorsm Aumentá-1a
pue A Com2 8880 1 quanto menor mais oficionto
sora,
lyido incluir dontro do Comitó Control 2/3 de
ropresondas se; idos, o que siznificr mais reprasentánto
s jovens c
ha prós
15 Partido - foi o eurtion—
vomito Contrrl pava nño excluir dixirxent:s
desteendos, A-

o hÃo setisfez & todos, foi a única Sousa para resolvor

as. Isto O por enguanto uma exporióncia que não
so srbe
ez =1 nbrol. do comito Cóntral. Se bom 0 6 comitó
con»:
my cioamento maior, estoje sujoito 8 problorms de
oficióncin, poróa
29 Gut=, Indo, suzia o risco domasiado o numero
mais limitado, devida a vo
gol ¿lo dos 2/3 dos repnresontratos. É uma mltorncáo
sórin trazondo Er ado
surença,  פם03001078 de domocracia intorna do
Partido.
a olaiçã o do único maskir do Partido, auxiliado no
nois dostacrdas do nosso movimento.
soas

uma das

utzot ה

(,  עסלהםס0 מעסבט18%108801 (cha=

surprosa para o Partido o pare todo o
> AGOYXS Ospou o cargo do guisbrr da Sochnut,

ishuv 1
6 conhocido

vas espaciúados organizacionsis o intoloctunis,
-

oc um Partido quo oxigo do si mais do que
poda,
o, foi um congresso do zuto-criticr e de exio 0 8002060 8 הfórça do nosso Partido quo do en
sar as dificuldados o so oncarrogar do novas trrafsas
o ox
des entes do mais nado a si mosmo, Nosto congresso
rofletiu
PAquozas do que »
conquistas, do mncirr seudivol o util. No fu
tura prox
=  וA
domonstração da 0008010840 do Partido do utilizar.

9508 0 8 do último 82 Congrosso,

:

ש

ta

ב

בו
=

MAAVAXK
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nosso movimento.

ו

Eos

BITRUAÇÃO

DOF

JUDKES

HA

VU. R: 8.8.
-

Ésto artigo foi traduzido do “DAVAR", que 6 uma sínteso 1
do diseirgo de Kahat, pernnto a últina Veian 00 Mapai ,
com AS ao judaísmo na União Soviética.

|

/

Dsacjo relembrar aqui, que o>:obloma do judaísmo zusso exigo uma

tENK

apeclal; umgodte mesmo, se não quizorsos prolongar o problema por mui-

tas ESTAÇÕES

Tive à nportunidado do conhecor Gsto judaismo mais do que é possível A

DES sipuais io Ea vista das coisas que pude observar, quero avisar
qua todas as aiferoncinções que se verificaram neste país npos a morta
de
Stniin - não trouxo nenhum proveito conexeto para aquele judnís mo o

Todos os bogios, as notícias oficiais a hão oficiais, de alguma e

Liz ação em colação aos judeus, formação de via consolho relisioso sem intar
vonçoes reorguimento do teatro judoe edigáo de um jornal gm idish - ajadn nÃo Porea ronlizadas, E quem sabe se hn alguma intenção soria de ns
ה

 לinismo russo, ao vive há quaxsnta nos nósto ambiente de rostzi—
gAc nacional, está 90242080 e 9620180 do judni+  סגmundinl, e assim mesmo, =
nao sa inte
spou o seu desajo e 2ã gagño n Isznei. Ato o din do bojo

tem no Ánngo de seus corações tódas as coisas quese passam ém nosso

nas tíuizato

Embyrn o destino lhes tenha sido amargo, 6les se sontom ligados ao po-

zo de Lornol, à O erguimento de Modinat Israol inflvenciou grandos portos
dasto judaí
josmo para A juventude nfastada de toda a cultura judía ,
de todo o nacional, Israel tño distante so foz proximh Aos sous co

ruções e lhes é Ponto de sonhos e ansoies.

E

às mwltid0os de judeus qua lotam as sinagogas por, ocasião das jfostas 4
80 onconirarem entre judeus o sentirem o seu juanísmo; 2 08 jóvona que

am de longo, saudosos co sonhndoros, todo navio isrnoli no porto 80 0-

desen; e as multidcos que afluom a algum ocasional concôrio idish

Qual 6 a foição espiritual o quel a manoira de viyor destos nosdos
Temos À nossa frento uma comunidado de dois milhõos qua ostã cond

da A viver som A mínim possibilidado de expressño cultural nacional. O

nq ps condonou A oste Afastanmento; osta O Ao mosmo tompo, O problema
2
to
o di
m Ag minorias da União Soviotica; o governo nño lhes recanheoo
nos olhos dos
de dosonvolvorom o seu sentimonko nacional, o 6los são vistos
possuom o direito de ye las
vagoREA diforontos dos o antos nativos;
sao estranhos A ela, O jovem judou, que não conhqeo o judaismo |
nía

oral”6 cujos pais Gsquacorai tambom, ouvira na rua; " J

id"

(judouz

0 capí tulo da prisño dos médicos trouxo uma roviravolta no cúzcbr y 298
mais fióis ao gov êrno, Do dia para moito ronascou o sentimento judáico
queles quo ja o haviam renegado, O sontimento anti-somita quo foi semoado -

com 8 noontocimento, não cossnra A sun infingnoín mesmo so o goyó
quizer, - mas também êste sontimento não existe, ho contrário.

Sucadazam=so algu. El transformações desde n Conforôncin do Gonedrac

E quais são ns trnnsfomnçõos em rolação n nossos iraños? Pomitoa

Aliñ do algu ns volhos, geralmonto doentos» Permitom alguns e: mesrbo
dish. wunl é n vordndo sobra estos concórtos? Dois cantores, quo voltax

A

Póg. 7
-

4

tírado a un archorro faminto

4

:

HÁ anos que prompton A publicação do um "sidux"” o A Aborturn do uma 2
shivA; onda esta tudo sto? ho Indo do Koscou hA um oidado do igrejas,
1
gursk, e 14 ha  מש017801905 orxa bispos, ondo se promove Aliualnonto sontou"s

du ¿órens aspirantos, Abs judous $ proibido en nbsoluto Inmolusivo sonhar com
o HR SÍMAZOZAAy HÃ knhilot judíns, mas os cristãos 0 mugulnmnos possucr:
,

seo di
 הססההמותהקveligignts nacionnis, o mosdot chimuoh; ms kehilot judias

 ופהsam organização nacional, sem juventuda-judin que possa ostudar P os
erita judaion. 00050085 86 mugulmanos vo anualmonte À Macas ropresontintos

das ¿grojas vinjmm A congrossos intornacionais, so os judous estáo absciutn—

₪ש0% sopAxados

NÃo dovamys het podemos om absoluto nos osquecor, qué nóstos Anos,

pos,

¡orto de Sinlin, prondo-so judous por csusa de sou " * עסמSion, nossos cha
vim encontrmi-so hojo om din nas ostopes da Sibória, Matos prosos nocossi—
tema Co nosso nuxilio. Somos um partido do oporfrios sinnistas-socialistas, O
orinho podomos vox o sofrimonto do nossos choyoxim om silóncio. Milhnxos de
minozos de ghorra nazistas torim libortados dos campos-russos, O So nossoscon
pankhoiros ls continuan,

Duyemos coupontrar A opiniño público mundial o oxigir dos govornos rusos
n rovisão dostos casos; 0 antos do mais _arda, concontrar o judaismo mundial q
recitarom sous ouvidos n vordado. O govôrno russo prosta, nuitn atenção ntuni=

vento A opiniño pública, porque ostá

igualnonto intorossndo om sonquistrr

a

diroitos do |
sun simpatia. Dexomos oxigir quo soja dado no judaismo russo 95
Aos judous do, undo mn
viver à sua: vida nacional, o que lho possibilitor, cono

toixo, auxiliar nº construção do nossa Estado, Possibilito-so no judaismo To
so voltar A cultura de scu povo o á sua pátria 1

==
(segue de

—
púgina

11)

A amizade com 5 8 terá,
meira importáncia mus o proprio Je
cips lmente depois dos seordos firm
sos EUA 8 difícil de
guns desaforos de per

de pri y
es prin
prever

os

termos

que O =

mus tudo leva,a crer que gm contraste com 91
gens

secundarios lso Tse Tung sebera

m moderada. Todos suvem ys “hincs como nos Ela, que o temp

6

 פס מק85108 86519 , פמ8  ספתge pode egpertr que istoxse veri
fique repidenéente. O mais positivo O fazer
e neo porturbsr 2 mor =
cha dos atontecimentos por «titudes Impoliticss ja bo.tsendo e pre -

sencg Je um elemento prove esdor com; Chiang Kai Shek para slimen E
tor odios e dosavencas.
A presença de hikolan em Pequim mostre s
importsncis que pz
ro a mssia

tem este “ongresso, de que spon amos

slguns proolemaa 2

em lin!
gerais. *“firmscoes mais _concrotsg, sobretudo, de
Tung permitirso estudsr 2 Orientequo de politica chin

mos

contudo que náo

«spresentem caminhos muito difers

creviatgs.
,
É entes de tudo, um Congresso para traçer nor
ríodo intenso ds industrislização e às revolucso sgrur
eré ums 821109680 6506011108 s “hina e e asis, da link

m3

ד

-

da prásiic, aprusentan no program cançõos om idish, que oram enntadas ha trir
como un 0590 *
sa ou quezoets Anos atrás, um programa infoliz, trrgi-cómioo,

para
= qual certamente Mao Tse Tung muito contribuiu, so
do que aconteceu com os chefes comunistes da Lurops (exe

lavis) o America (do Norte e do “ul) meros reflexos da

stalinista

russa,

RA Os

- 0ProblommNº1DosEstrdos Unidos 098 violontos Jistúrbios om Clinton, (Tonossoo) vioram, mais una voz,con

Tixmar quo

o

mo nonsarva T

טסracial 4 nos. Estados Unidos, o problomn Nº 1, tal cos

ckts tondo no sou lado a olito do país.

Su 88 fatos são o o mostram o atrazo nítido do utn parto
do
Povo norto=anor*Bnno, sobratudo no Sul, noste domínio, om faco dA maior prrto dos
prísos do  התaño devomos deixar do neontuar a dotorminação das xo
loros sotoros do poasamento dos Estados Unidos no sontido do

0

torninar

É

ir o n cotagom da docisño da Corto Suproma contra a

nação rns oncolas públicas

exiticar todos os Aspect55

3

enção, mas daríamos wi mau oxanplo do

o ovidenciassumos A transformação quo so opera nos Estudos
0 pel _roprosontado pelos juízes o horons do dixoito, as uniyorsida
tos, As igrejas o 03 honong mis consciontos do g9vôrno.
Ú
Sia sondo toi to podo soz considerado tímido, mas Assim mogno 0 positivo

no oleiento revelador de una nova montalidado, E os Estados Unidos tou que

Sao A  כבAneia dosso pass

+

não evonas no domínio interno, pra na

pro-

tia ou entivatin quo milhoes da possoas no mundo possam tor por vs

pais uoh mitey yozos, om virtudo de sua força industrinl o podorio militar
fala am nojo do Coidento.

Não pode protundor  התג לnolitien dorcczátion ur Estado
que”
6  הa politicn auti-«demo
1 nas suas rol nçõos entro brancos o ho-
mofs de vor. Esta contradição “existo no corno da política oxtorna dos, Esta-

dos Unidos. | E não vai dosaparonór 00110%2מ06. Contudo há um asfóxço nosso sem
tido qué devo se: posto cn

0 AAmasi os!

olovo o-npoiado dr voz do simplesmento critier do,

smo sistomátioo oomo, noutro pláno, o antisoviotismo doontio

om si, vma mentalidado pouco apta a ajuizar os problomas o abrir A
 לun camirho SOZuXro, Eid o por isto mosgo oquilibrado, À luis
00428 a segrogagño racinl nos Estados Unidos o inoghvol o devo mórocor todo
0 טפפסם

ל
No 118 17 do  ססצתמdo 1954 A Cóxto Suprema dos Estados Unidos , condenou
por unanimidado o princi; io da softragação no'domínio das oscolas públicas: En
ta docisáo tem una inportância transcondonto, Provouou una ronção intonsa no

Sul, principilmonto no chamado "Deep South", Alabama, 000218, Caralinr
do
Sal, Missipi, 22808 Estados ficaram or alorta o dispostos A rosistir As docs
8008 da Corto Suprema,

Surgiram incidentos graves 3 quo mostram bom o atraso ospiritúal dossns
1008, 08 dosonvolyidas industrinimento dos Estados Unidos, Todos sa

lombram das provoençõos contra a ostudante nogra Miss Lucy, na Univorsidado

do Alabama, ataques 9 lídoros nogros no Mississipi, o assassínio do jovon En

mot Til, por dois brancos, 0 pôr un tribunal só do brancos 0, ovidoutononto, considcrados inocontes

Indiro tamônte, A docisão an Corte Buprena voio ajudar a rosistóncia
A
0 0 mosmo noutros domínios, «0 boi-coto dos ônibus do Montgonory (ala
mA) polos nogros, sontra A disorirminagío , é um fato do importância, Hornoou

o npóio das igrajas locnis o

sindicatos o da maior parto da impronsa. Éstos

Íatos devem considerar-se para sovorif icar a grando luta contra os procon-—

coitor raciais nos Estados Unidos,

$
ys
mem conúoça, não aponas por ouvir dizer, a profundidado do espírito Tr
oiuta [ סם08 8 Estados Unidos, molhor avalia a importância 88 000198001

to Suprema,

Logo depois qué 4 discriminação foi considorada ilegal
nas oscolas públi
“as, os brancos do Syi oriaram organizações poderosas para tontar
evitar o cul
primonto da lei. 04 oh nado s "White Councils" (Whita Citizons
Councile, Congy
lhos do Cidadãos bancos) comaçaram a agir,
0

Quaronta mi2  מהעהמסבמהטה פככחָסתo

Mississipi, buscando 8 'סmesmo tempo ma

lhozes salários. ou adições de SOuurença noutros pontos do país. .

z

,

9
hos, são uma atualização da Ku-Klux-Klan, umatetualização ei
1 y NãO Ssacao
apélo no terror direto, mas A meios indiretos do presnão usando masenvas; permitindo a ontrada de mulhoress
AS

novas
gu

ondições socinis e o ,PEOgTOSRO jurídico e moral dos Estados Umosmo os racistns n metodos difarontesm

do morno Logpo súzgum os extremistas do gênero Aco Carter, do puro esti.
ista q fazendo Aiscursos contra nogros, judeus o 06 europeus (avonas ,
84 alemãSy inglos399 8 nórdicos) em que (por trechos dados no
Y Timos), não e difícil
neontrar As fontes om H, Stowart Chamberain ,

ingiês cunvortido Ro germanismo ("Os Fundamentos do Sucu
)0 110 do Sóculo XX"), Aco Gartor provocou AL
| Rósonba

turar racismo com antifomunismo, mas, denuncindo sai
sn como prá-nazista, o povo nmericano passou a olhá-io ₪:
 הcom ropulsa
ydo Sul, por mais dotosstAvol que soja, não tom característicos
a

os sous ôxros para alguém, “abusivamento, por

dias que lhe são ostranhas, Tom uma base hist

riora ms

ceoromica, não ideológicas

₪

h reação dos "White 00010118" 104 contrarrostada polo trabalho da "Natio
anl bssociavion for tho Advanoenont of 0010206 280210" (Associação Nacional

para o progresso ún gente do cor) e ngora 6 & propria 16% 6%0 Suprema qe
102000, 8 a quo merecor, o Apoio do Estado,

A fcononia do Sul, om bases nÃo industrinlizadas, repousaninda om 40 %
 ה08 %% da oxploxagño do
gro. O" racismo tom do coder terrono A modida que a
própria economía
triareal code. À indústria 8, por sou funcionamonto, con-—
tza a diserir :inagho, 8 08 80118088 nño desconhocon que o tipo 606 800100880 cm
que assentam perde torrono»

Os "¡hito Comácils" nada podem fazer, em definitivo, contra a evolução

dos,Estados Unidos. Vão porturbar durante talvoz algun, ou muito tormpo, mas -

surño derrotados, tal como foi o Sul na gúorra do Socessño, e exmtamente

Los nosmos motivos.

po-

à rosistôncin  הcorto Suprema ô constituida por resíduos históriccos; m
to fortos, mos incípazos do sustar A linha do progresso do país,

E

o

AAAA aeom

Nicearágue

EB, UU.

€

Somoza

Agora que Gemoza é8é morto, importa dar om traços rápidos un pouco
da históri ₪ 20000060 de Nicaragua, para ontondor mollior o que foi a oxomplnx
proocupagão Cos Estados Unidos pola vida de Somoza, "Tncho” Somoza,
ditador do país

forma aplicados, a título particular, os motodos que costumava nos
Ê

> Aa título do sistoma de governo q filosofia de Estado.
ca do Rome quo comotou o atontado, roprovávol, cono tudo o
covermo ou qurlquor cidadao; supondo-so avonas
nomonto jóvom, amigo do Sandino, Jiquidado ypor
sum onrroira us dixoção AÀ prosidôncia, isto 8,

Pouco
queso
quo
Somon di-

tou ntorídado para cominar os métodos do violôncie, ússo

“incha" Somoza,

$
9

:
5

nas intormaçõos de dois livros (“Hisstoiro do L ¿Amorieno

 עשnido, o “Entro 11 Libertad y,01 miodo", do Germain
“dadoe para vatermos um pouco 23 lñgrimas anto o 20100177

hacko

gen 1912

CABOS de Sar)
18, 1

IA

a una guerra civil, Os mejrinhoiros norton:
ofendor os osrundorca contra 08 da

068 cutorgava 5 1  וUnidos direitos  ולעcor
al polo vio S. Juan e o ingo de Nicarñgua e Arrondava a Vashingin
seyal no golfo do N'onsoca assim como as ilhas do Cryo Grando y Cayo

on os Estados Unidos pagayam A Nioarágua 3 milhõos do aólazos ABE

olicar segundo o critório do Dopaztamonto de Estado. Como so vé a o.
9

ו

Gosta

do Fonso08sy
gua, con o

1 Salvador protostaram contra A concossño da baso no golfo

3

0

cara
Estados Unidos doclarou quo isto nño tinha. inportãr 8

Dosta forma a Córto de Justiça 6 107088 À ruína 6 quo não foi oertanc
um progrosso juridico para a ámerica Latina,
Os marinheiros americanos pormanoceram ato 1925,
tizam-so por motivos um pouco obscuros, O Congresso tirha eloitc
muito favorável aos Estados Unidos, logo quo osmarinhoiros

+»

vma rovolta contra o Dr. Sacassa, o liberal, o os consexvi dos

2

<A

podorcom Diez, ou soja o prosidonte que timha foito tod
poraçoos do alianngo do toxritório nacional aos Estadps Unidos o, se
ofossoz Eooxo, profossor nortoamoricano,' foram ninda os Estados Unidos cus
ngoxam Diaz, SA ligado a 11
Du
das as
elras o que não é conjotural mas mu fato 6 o
nitastado -pelo prosidunto Coolidge no Congresso que atítulo do manto:
> "אש
dem amesçada inaugura outro envio do marinhoixos para A Nicarñg Ao

posminocen ato 1932, Antes de dolxgr o torritório, 9s Estados Uni

cen uma força amada do próprio país, sob sou controlo 0 colocam &

são “Tacho” Sonoza,
4 nobro preocupação do govôrno dos Estndos Unidos pola vida do Somoza

vês COMO vomos, origons historicas,

porque tinhn vivido nos Estados Unidos,

“5

tava 1

e 4 anos o falava inglos, embora como diz 0
 עפברFondation" o orn do temporamonto rmbicioro,
o os fMiaoriennos a truculonto o ditatorial poxa
“Era o homen ¿Andiondo para sor um procônsul, do esti.

poduroso

ו

 ססמחטצו₪ sogunda ocupação amoricana camporosos o olomentos da burzuesia
ganizNran=-so em
rrilhas sob o comando do Sandino. Ao sairem os: -
Sandino dissolvou as'guorrilhas. Todo o país apisidiu
8 O
corccido wa banquoto. Ao sair do banquoto a pol
0
,0“ liguldando A pouco .º pouco (Liquidação 2
companhoiros.
A
98

¿£0

09

golpo do es
5

do pais, som

loy 30 Somoza. O caminho do podor estava aborto. Em 3935
1º de janciro instala-se no poder, Foi roco aho
tados Unidos. Towna-so un dos Homens mais ricos

mu

;

8

3 em quando provocavam revoluções noutros8

dos. Nao  וvs  וoz de sous 51 "ranchos", 46 enfózais, minas do ouro
1
cn do cimonto, significava para "Tacho" um atitudo inspirada por "ini
+4
Cao
atos

בק

ly

Ur

ios como nas suas corplionçõos, tove _Ssompro 0 apõio dos Es
suas ¿limas tentativas do agrossão foi contra Costa

stantos pola OEA (Orgamizagño dos Estados amorica

vor direta pressão do olomentos liboraiis
volt 6 408010508 da dar uma nova configuração ñ
vid
q Vencou Loonaxdo Arguollo, pesson do sua confíamca,mas
à 05993 grupos liborais americanos.

|

idorava quo a presença do Somoza no país inmpodisn un progras
sentido da domooraAcia. Pediu-lho pare viajar o Somoza dul
comogando por doclerar A necossidado da dmorica Latina defondor —
o. E ass im govornou "Tacho"Somoza A Nicaragua para -

| oiro, om Íntima

ligação con os Estados Unidos o naturalmente invoesm-

do sempre a dofosa do mundo livros
f
tiva

É nósto anbicuto do cinismo, do nogocintas, de violôncias, de corru
ca que vive Aa Nicaragua,
O resto, coro Esto lomontávol atentado que Agora so doy, são apenas concias. Condonamos 00 atontado, or obediência a princípios inaltoravois,
ns das ditaduras latino-nmoricanons não suscitam
ngton, nom os golpos militáros tanta inquiotação, ca
praciosa existência de "Tacho! Somoza,

LIBES

PROCADAS

POR

SUZEZ

Se a 02180 80 8002 1 vossg surgido dopois das eleições amcrican”s, não
sabemos qual toria sido a posi co dos Estados Unidos; no momonto presonto foi
útil a sua tondencin moderada quo transnutou A foição dos feontecimentos y con

duziu A Iagintorra 0 ? הסמהעno'nbandono das primeiras atitudos o, A bom dizor

da sua linda do conduta o ação,

Os primeiros sintomas começam A surgir na imprensa 8 0 francesa qu
assuo um tom LoraL anti-nmovicano, JA so traduziu tembom por um rocurso imodinto Ao Consalho du Sagurançn nconsolhado polos Estados Unidos mas foito in-

senelonnluonto natas do din 12 do cutubro om quo ostava provista nova rouniño
es Comannia Ros Utilizndorvos do Suoz,

são soranto o diag
ão 0  הda ea4 3
 ל₪-ש6 בהשסע+ סo bloqueio do Berlin cu A inrasãÃo da O
a

E

LoS| do Stalin quo Emechoy não comotoria, e deixa do se manifostar so

 טגnño 0858 ₪1 Joso uma atitudo dirota da Rússia.

A solia

quo sendo n bil.9 terndo na Pronto estadistas do sogunda עסeder y ou ל
sos inconcilifvoisdos paísos ocidentais, lozará use ruína progrossiva do
toma 111-180 atlántico.
4

2

24

:

E no começo dasto ciclo qua nos encontramos pára um obsorvador quo vuja

para alom 008 98

sí

ama corxolação historicas

Uma vordadotlrí
11010 ocidontal implicaria una unidado do in
ntordssus 0
nao Apenas ont
vs Estados Unidos, Ingletorra 0 França (o que ato agor” nuaca so deu
A
unidadoo espgitoo polos internssos dos povos subdosunvolwidos colucados do mudo nÃo-sOvi otio >
Basta analizar A política soguíida polos Estados Unidos para & Amcrica La

tina para so

ar quo nunca houvo à idoia do oncontrar nostos povos com

amhoiros iguais do uma jornada, mas paísos on que A tutela financoira substi

tuí (do uma forma imoral o com porigos à vista) “uma verdadeira solidariodndo”
de nagoos oconomica nto 1 livros 9 indevondontos. Se os povos Intino-nmoricma
são;  שס8 Jason LM ioga mais controlávois

(o que não quor

Gi

zex quo 9 sojnm otomamento) os Árabos estáo colocados noutra situngAo o embo

ra na sun totalidado mis atrazados quo o Brasil ou A Argontina, criam problg
nas sórios ños dirigontes do Ocidonto monos por sua culpa do ¿9 pola falta 8

uma polígica adequada o o reconhecimonto do carátor irroprimível das suns logítinas aspirações nacionais.

hs

a criso do Suaz criou uma 02188 adicional da Alimga atlántica.

outza' que se” pode vor já claramente o so expririo na dificuldada das rolagius
do Ocidonto com os povos Axabose
à exiso (dA da Atlántica não dO dns que mais possam inquiotar-nos

om última anál so ha de Ínto aponas dois sistemas militares no mundo, o

8

dos

nto, o o da Rússia. ¿0 resto sño olomentos corrolatos
Estados Unidos, no Co
o talvoz não muito interossados em mantor fórgas militaros o gastos do toda
0 juo poêom -Sser aplicados no dosonvolvimento oconómico o no box os An
n
is Amportanto! do fonômeno quo so manifostn cada voz mais visivol uncia.
solidar:ouma
si,
entro
divorgoncias
as
todas
de
aposnr
deu,
tro os Avados o
ado total a Nasser anto uma Aamoaga de intorvongño militar 0-Prancosñ.

Esinmos aqui, no ponto gravo do

moço do um novo crel

9u o Ocidonte realiza uma nova política, contendo n ânsia 8029088 60 2
eros, intuitos do cont
militar, ou 0958
política sorá ron!
zada pola Unino Boy
CAs bonoficiando do uma ocononia ostatizada on 0090"
istas,

emuborn com seus objotivos bom conhecidos o defini

da blinnça At lântien o dos povos Azobos puzanto

Não foram orindas por  סגוAs
as ocidonta

deslizan

só»

brisa

Patos.

quinto no sou desouvolvim n$0.0 que
entro 08 lídores ocidontai .

criso quo

os vontos do vist

o Buez do

da 4

seo a agromood po reinage
Bu

 לpontos
vo para 0 Futuro de
dade de un mov.

j% quo o ga ome Foi

movi
4

aqui

1

quento 005 1
גו סיק

Entro 0108 9 7111
osso são per
va. importância
+ gomínio ccondi

וע סע,

05 6

rtido comunista chinas.

as

gou sinda a faso das definigoos,
4200968 ma linha ¿ara us

3
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É o primoiro Congresso depuis de conquigta do poder. Segundo
us Arformações vindos dao Indl e algumas de fonte ocidentul sybrotudo inglosa, o Congresso sers domincdo psls ideie da iíndustriígli29080 60 2818, 9 1128020 das fronteirís terrestres, precoução con=
s guerrilhss de Chisng Ks1 “hek, e sentids dos conversaçoes Ly
com,s Birmonjo e Wepol; glorificagso de e2mizado sinp-russe, crientnção da política Segundo ss normis da "ãestulinização!; estud s
e qiretivas sobre o problema de Porsoso e relução com os puíises 2siaticos e com o Ocidente,
4 industrialização do país estã intimemente

10 quinquensl «o quê

ligada como pi

pareco vitorioso; em slguns ramos, mas com di-

ulásdes no domínio dy política agrario (algumós semelnengss £8
experimenton a Russia ns 680008 06 coletiyizacóo de sgricular de ns China ter havido maior flexibilidode).

tivo,

quer no dominiuy da criação de uma economis nove, quer nes

14101

( deslocsmentó da guerra fris do Extremo Uriente pors o Orien
ta Medio tirou s Chins do grandg noticisrio, mas o psis continua
fronteiras terrestres. N£o ha muito sinda houve choques no “irma

nio, “Ay que p
de Chiang 1
sein grandes probar
às

do elementos due antigos Tormaçõoes belscerum slgunas lutas de guorrilhes
da exito.
o
Pequim com q “irmônio o 38281, bem com:
pai -

rola

sos-do Asia,

seus amigos cutros nem amigos nem inimigos, mas

3907" 8

objeto ds debates neste

A amizade com s Hu

congresso,

afiruou-se e os espersdos choques a pro

pósito da Mongolia Exterior nao se dersm e

a chineses que se construlu a sstreda do

foi com tgenicos russos

err: atraves da

M

et
30

quo ligo o Trgnsiberíano a rede chiness, E as chinesos vao cons
“rui? no Mongólia novus industrias, 4 ajudo russo, depois do m
tslin, caraeteriso
8 por um sentido muito
mais rScjonsi
por slguns embates que t nhy havido por intromissoes 1
praticamente desapsrocoram (Manchester Guardian - correspondencia

do Hong-Kong - 10 de julho

A

«de 1956).

destolinizoção prosseguira e não é difícil já que e revolu-

nesa nsda deve a Stalin, so contrario do que seontagce com «ão
os governos fentoches da Buropu Oriental, e que se hoje sao mends
iumígoches e

por condescendencia de Moscou em obediencia

ainda

vma novo linhas

Stalin controriou a revolução chinesa em 1927 com:

ter ע01868 de perder 0 seu controle,

em 1945,

temer complicações com -

(
dente e "em nome, do ogoismo segrudo da revolução russo”
Dentscher - "A Rússia depois de Stelin! - Egitora Agir!) 240
tinha feito com Lito que promoveu 8 insurreiçao

,

por

Qci-

desobedecen

lhe,

$

rádica
O sentido de independencia ds revolução iugoslava
fato.e e em seguido o ter sido reslizeds
orimeiro luggr neste

qualquer suxilin do exercito russo.

sem

pelo mo
A compenha de destelinizeção no China 6 portento fácil
8 68 "ex-genis1";
tivo simples de que nuncs houve o culto 280101188
dros

dos para uso dos queNão por acaso 5 obra em que forsm condensa
seiu na Chine em
do exéercito 8 experiencias du lute e que
onsi

1909 e em França em

re

en Chino"

Stalin.

-

1051 (La strategie de le guerrue revoluti

Editions Ddocioles) nao cita uma unica

a de * ormosa serg
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nome de

encoredo no quadro ds eu

O problem
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6 98 relaçoes com og povos asiaticos
dont. pg. 7
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