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DAPIM. LATNUA
 

LTORIA

Apezer dé o assunto do momento ser ao situação politics
itor de regido, que cado dia apresenta novas e mais com

plexas facetos, faremos giror o nosso editorial em torno du
nosso meshek, quer porque editamos uma! edição especial sobre

aconfecimentos, que porque, dentro deles, e apezar delas
,; , m 2 a

¿ida normal de construgso e de produgao continuas com a mes-
ומצדהפ0810836

₪ו
e

Na) + 4 . j
6 1956 soroxime-se de seu fim, e neste quase q

2. eno hovo, quando publicamos mais este número do lo:
2, tebem algumes paulavres sobre o que fol pare nó

VE

?. indubitavelmente, um ano decisivo em nos
e sste não se menifestou em 85060708 '

, mas etingiv, embora mais intensam

E menos סו os setores dela, Vários Torah os

cos outros, À

O “egos 1 q dpalo pnoO Rr וו Sad
; na reg que haje em dia constitue q ju:
ar de colonizogóo do país, que 580 os elementos de noso

esenvolvimanto de qualquer ¡shuv agricolas como 6 0

nosso. Alisdo a estes, 8 transformação qualitativa e quanti-

tátiva ponulação obreiro, e a correta planificação

de sentido ger de nosso desenvolvimento,

Absorvemos este eno mais um garín do movimento, o 627

n ete lançemo-nos 8 objetivos novos ,mo is amplos e am-

biclosos. Compreendemos que, nas nossas condições, o valc

o capacidade e o esforço de nossos chaver im são a condição

cue determinará de nosso desenvolvimento futuro, o que pora

Ads; muito meis do que ume vontede, é um imperativos E com

a conciencia deste fato lançamo-nos eo preparo de equipes

indivíduos que conduzissem, com conhecimento, os diversos st»

tores de nosso trabalho 8 de nosso vida em geral. Acumulaomus

as experiencias des últimos anos, boss e más , 8 elas nos. per-

mitirom uma açõo msis segura, menos empirica é mais cientiji-

ca. Aprendemos o va,or de planificação, e começamos à encomi-

nher 2 nosso desenvolvimento de ocordo com programas pré- es

tabelecidos, evitando desta formo “a anarquia que a falte ce
Finolmente, contou'o meshek com avisão meis longa ocorretQs

disposição e 9 dedicação quase ilimitada de nossos chaves im
DRM NRO 0 SN 6 3para às dificeis torefos que impuscmos 8 nós mesmos, 
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No sentido mishkt, sofremos ou melhap Hito, provocamos,

verdadeiro revolução, A velocidade do engrandec Imento 48 nos-.

so patrimonio superou, colocando-se quast forte de compardcoo

todos os omg enteriores, Campos novos farm trebalhados, s

área sob Irejguedo oresceu assombrostmlente, novos enpf im fo-

com criados, sumentendo o plurolidade.ba Integralidadede

nossas,fonteserónómicos, novasforms des teábalho forám 15-

troduzides, fuzendo erescer a produtividadé domosso:dio de

trabalho, à capacidade de produção dó” nossp-chaver, E os rer

sultados manifestam-so no sumenio & na melhoria de nossos cul-

tivos, na eceltação que tdm nossos produtas, e no conceito

que o meshek goza em todas as instancias. Manifestó-se no au=

manto de nossos rendas, na movimentação mais intenso de di-

nhelros e no simento des Inversões,

A chevrá sofreu considerável aumento numérico, e com ele

todas és suas consequencias, A notural diluição que acompanha

om ishuv em seu crescimento, é entre ת6פ 6600984608 pelo o-

rigem comum dos chaverim, e pelo identidade de propósitos €

união em torno de um objetivo comum. E epos algumos semanas de

acomodação e adaptação, os "novatos!! sentiam-se $8 "vatikim",

e à chevrá seguiu adiante, recobrada à sua coesão, À nossa

força de abscrção foi mais ums vez posta 8 prova, € nos 581-

mos bem, Mas chegomos “a época em que temos que nos preocu=

par e preperor pra 6 absurcdo de elementat do 0719 אס
4

niencias, que não + 19559 Mos minis

Tembém no compo de tarbut, demos passos odiasnte, Envis-

mos chaverim 5 000505 diversos, perticipamos de realizações

de diversos gêneros, e o própria vivencia Introduziv=nos

mais o fundo no espirito do pais.

No sentid3de bitachon, sumenstamos nossa capacidade 00-

fensivo; preparamos posições, enviamos gente para cursos tzxoi-

im e ministrando instrução militar aos habitantes, Cuidamos

de todos os preparativos para caso de necessidade, e nas ho-

res de emergencia, estavamos prontos pare fazer frente a ela.

Contra 3 nosso vontade, por determinação das circunstanicias

criadas pelos nossos vizinhos, 6 guerra passou a fazer parte

“de nossa vida quotidiana. Para nós ele 86 expressa na auto-

imposição que nos fizemos de defender a todo custo o que pa-

ro nós é o mais caro de vido- a criação de nossas mãos, de

nossos cabeços e de nossos corações,

A vaadot- hatnus viveu vida amplo e fértil. Participamos

como força decisiva, orientadora e militante na diregóo mun-

dial do movimento, mantivemos estreito e proveitoso contacto

com o tnudenviando opiniões, tratendo de essuntos diversos,

mantendo contacto com Os madrichim do Mechón, afirmando mais

2 inde a unidade tnus-kibutz como verdade incontestável. 



Página 5 . 0

-

=DAPIM LATNUA

Ampliou-se o êmbito de discussão de problemas do movimento,

atravez ds erieção de Moatzé Tnuatit, foremomplo para on-

de são levados os problemas básicos da tnué, Começamos à

procurar formas de intensificar nossa vida fnuoti interna,

atravez dé atividades de esclarecimem o q diseussões ideoll-

gicas, essim como de iniciar uma ação partidária externo,

Os alcances que conquistomos não são finais, e nós não

dormimos sob seus louros, Perspectiva empla se apresenta 2,

nossa frente, neste ponto do caminho em que nos encontramós.

E sabemos que quanto mais adiante formos, mais os horizontes

diante de nós se ompliorão, pois ceda conquiste, além do va-

lor que tem por si, possibilita conquistas novas. Porissa,

“caminhamos com passos decididos ao encontro de um novo ano

cheio de reaolizaçõesa

O Jardim Américo, como é conhecido o conjunto das 5 casas

que formam o "bairro novo! de Bror Chail tos cariocas tei-

mam chamá-lo de Copacabana) estó em vias de receber melho-

ramentos de importância primeira, quais sejem, água pars

os seus chuveiros e sanitários e cominhos pavimenatados às

suas portas, Desta forma, os vatikimnõo terão de. abando-

nar suas confortóveis*residências” por qualquer “tolone-

cessidader,Só podemos desejor-lhes-meza] tov, e de que o

Shlomo com seus jordins, lhes- traga-a-beleza que complemen-

+e o conforto do novo bairros.

O silo, na fase final de sua construção, ergue-se magestôso

por sôbre todas as demais construções do meshek, Até a tor-

re de ógua pareceque se encolheu de vergonha e diminuiu. E

os falachnikim, olhando orgulhosamente para ele,: dizem en-

tre suspiros: finalmente chega de encher sacos, «de cereais

e de cerregá-los.

E por falar no Shlomo, porece que ele está mesmo com vonta-

de de cobrir o meshek de verde, Seus gramados extendem-se

viçosos por mais uma parte do nosso chatzer, quebrando a

aspereza do marron da terra, Ken irbu! Que se multipliquem! 
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O ALGODÃO EM BRO? CH IL

A craverdRaque! Romano, olá de Sto.

«André, chegou aEretz Israel com o 4º
Gorins Em menos de 4 anos de estadio

no pais, ¡8 é conhecida nos meios o-
agrícolas e de produtividade de tro-

- balho, pelos seus resultados no co-

lheita do algodão, estabelecendo um

novo récord nacional.

' No 22 ano do plantio do algodão em nosso meshek, no 3º

da existencia desta cultura no pais, conseguiu o nosso me-

shek atingir, nesua colheita, resultedos de alcance nacio-

na! e até mundial. Pois, enquanto a média conseguida por um

+rabaihador no colheita do algodão é de 40 kg. num dia de 8

horas de trabalho, a média do nosso trabalhador, no mesmo es-

paço da tempo foi de 63Kgs “E necessário acrescentar ainda,

que nestes números está incluido o trabalho de chaverim do

“Ulpan, jovens de chevrot-noar e do beit-sefer, que trabolhom

s*omente algumas horas por dia, o que prejudica, como é fa-

cil de compreender, os resultados de cade um e, por consequ

cio, os globais. Colhemos na Iº colheita, que é a mais abua-

dante, 12 toneladas, com uma aplicação de menos de 190 dios

de trabalho.

Este ano foi um ano dificil pare o algodáo no pais.

Quase sem exceção, foi ele tocado por uma praga, que ocs-

siónou greves prejuisos, fazendo baixar em muito a produ-

ção geral, A nossa plonteção, relativemente aos outros |

gores pouco atacado, sofreu ums baixa, segundo cálculos, de

25%. Devido o ela, em relação ao ano passado, 8 nossa pro-

dução por dunam, decresceu, pois chegamos o» número de 309

Kg. por dunam. Efetuamos às tres colheitos por que normal-

mente posso esto cultura, sendo que a Últimadelas tivemos

de ]8276-|8 “as pressas, para podermos revolver o terreno

entes de époza de reprodução de larva cousadora da praga,

e evitar assim sua propagação no plantio para o ano que vem,

Quanto sos resultados, quento mais os perticularizarmos,

mais significativos se tornem. À equipe-fixa de trabalho na

colhita etingiu *a médio de 84 Kg. por dia, por pessoa, o

que represente. uma produtividade de mais de duas vezes à do

trabólhador médio no pais. Os resultados individuais mais

significativos foram: A 5 
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Requel Romano- que estabeleceu o novo récord

necional, colhendo 159,400 Kg. em um dis de trebalho, ten-

do por 157685 vezes ultrapassado o récord anterior, que era,

de 147 Kg» é À

1800- 127 Kg .

51ה608- 3.
Gessy- 105 Kg.

+0 trobalho de colheita do algodão, é um verdadeiro

acontecimento no pais. Milhares de trabalhadores dirigem-

se para as plantações, e de sacos omarrados à cintura, de-

soparecem lentomente nos extensas filas de pés de algodão,

cujos ramos, secos e duros, roçom-lhes e arronhom-lhes à pe-

le. Recebendo de acordo com à quantidade que colher, cada

quel procura fazer o máximo, no mínimo de tempo, Desta for-

ma, é colheita do algodão se transformou num verdadeiro es-

porte. 2

"inteligencia, repidez no olhar e agilidade nos mãos"-

é a fórmula que Raquel Romano nos ensina para colher algodao.

os olhos devem klocelizar o algodão a ser colhido, e cabeça

aperceber-se de sus disposição e determinar uma certa or-

dem para e sus colheita, e as ma3s, envolverem a flor, ca-

da dedo sobre uma das 5 partes que constituem 8 flor do

algodão, e num rápido movimento de balet, faze-lo passar

de plante para o palmo da mão. -"Andando para troz, afas-

tando os ramos com as costas, liberto as mãos para o trs=

balho da colheita, e posso socegadamente colher com as duas,

continua Raquel. numa entrevista com vários jornalistas e es-

ipeclolistas em formas de produtivizar o trabalho, de um ins-

tituto crisdo pora este fim. E segue: s*omente levo o algo-

dão ao seco, quando embas as mãos estiverem cheias, o que

acontece depois de tr”es ou quatro flores de algodão colhi-

das por cado mão. 0

A Raquel colheu. no total, 1.700 Kg. de algodão, o que

representa 18% de 17006 6 primeiro colheito tendo atingido

A média diária de 126 Kg.

Os resultados a que chegamos não foram frutos do acaso.

No agricultura moderna, cada vez mais, O ₪00 deixa de ser

fator determinante. Principalmente no que concerne a produ-

tividade do dia de trabalho, é e intelig”encia do homem

quem determina e disto os números. E assim foi que chegamos

a eles. Ao lado de uma boa organização do trabelho, insti-

tuido pelo Carabina, lonçomo-nos do estudo e 3 or tentação

minunciosa do trabalho da colheita, em, suas formas mais mo-

dernós e eficientes. E atravez deste estudo e sua aplicação,

Continue no pag. 16 
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Chais Goldgtoin
Chanichá do emkf Rio do Jenoiro,Chais chegou sa pate on Foyeroiro
désto ano. Nom un mo passado, ocla já 6 una queso sabra, aninsndoes nossibot atrayés do sun vivadi-dado. Ela nos escrovo sóbro una
fase da vida da la. chovrat Noardo Bror Chail (Hadrorin).

4

>HÁ aponas alguns Nôsos, ora a Chevrat Nony Madrorint comporta,
amenas do 16 chavorin, Note-se isto Porque o núncro normal de chovorin
das Chovrot Noar en Erota varia contro 30 a 40 chavarin. O núnoro pagueno de casvoriu nos projudicava bastanto, en relação a atividndos nossas;como participação on danças, em messibot, ou então no esportes sormro -
fel tava. nônoro para a formação de un quadro, qualquer quo fôssc o jãer.Pra 1ss0s a falta de chavorin que não soubcesom falar o portugu?s, m-p
Prejuticou muitos falávanoso ivrit, mas a língua prodoninentr em Passds ocasidos ora o טסלדלג

Disto resulta quo c& ponsanentos dos chavorin ostavam conCON
traidos on un só 200+01- a "Hashlaná montação). Qurndo viria anossa” "inshl anúno Quando podéríamos ser chamados do Shevrat noar complota? Finaluonto, nós longa 990028, conocanos a rocobor chavorim,Que alogrial Todos trocavam entro eí 180188 ₪%לע0ספ novos chavorin,:e assim fui indo 208 Poucbs ntê que chegamos ao número de 19 chavorin,Depois disto, en uma somana a chevrá foi comlotada nor mais 7 chavorinma

Nôgtc ponto, que 6 0 600 8 סתססמ+עמב0 8 18 81nês, a chovrá
ficou constituida do 26 chavorin. Os chavorin ףוגס 200059008 sáo vindos, -
na majoria de Marrocos, Francda o Espanhol, e tambén da Algéria e Franca.feses chaverim já cencçaran os 0802608 0

הפ₪2001608מ68) apo»
zar de estara un pouco mia atrazados, pois têm pouco tompo de cstadia
no vais, Mas, dentro on pouto, em o adiantamento, poderão e deverãoestar no mosmo nivol que ns.

>

ágora, j£ podonos nos orgulhar do tor uma chovrá conplota,cetamos todos muito satisfcitos e osnoramos 08 chavorin que ainda toráodo vir,

Juntaramso so grupos nne últinas 8608188, mais 5 jovons.Dois 60108 880 0 Marrocos, 2 do Brasil c 1 do Uruguai, DASSM=do, pois a chovrá 2 contar con 31 jovongs. 
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NA BATALHA DA PRODUÇÃO: O PARDES menschem Banvol.
 

Chover do 62 garin, o Benvol ocups

id luger de destaqueno meshek, sen-

do responsável pele cultura que re-

presenta a major exportação agrico-'

la 40 201%, 05 611701608. Aliás, po-

demos dizer que o pardes, -anaf mais

novo do kibutz, é o anaf do 6º ga-

rin, pois nescéeu com a chegodades-

te 0 pois. :

2 o meioria de voces, que lesm estas páginas”

Israel em tempe de saborearem conosco os.

deste anaf. Isto se dará daqui a 4 ou 5 enos.

filhos nos -judarão na: colheita dos frutos, quan-

chegar à suo maturidade e 3 sus completa produção,

£ começou este óno em Bror Chail, e no sul do pais

Neste primeiro eno plantamos 140 dunams, ou seja”

e mais de 5,000 grvores; segundo o programa, devemos

q 00 dunams no próximo eno, e a 400 dentro de 4 anos,

> que vem a ser [6.000 érvores; E para der uma ideia mais 'ela=

ra da grandeza destes números, basta citar a produção que de-

ve se etingir- 1400 toneladas anvais.

tniciomos.o pla » das mudas não enxertadas em 12 de Maio

deste ano, Hoje estê envolvimento normal, sem maio-

problemas. 1 jé terra preparada para receber o plan=

tio de mais 160 dunams (6.400 orvores) na próxima primavera,

ebril de 4957.

res

meshek agricola, como o que pretendemos que seja Bror

deve organizar-se de maneira a fornecer ocupação com

5 todos os seus chaverim em 170085 5 estações do ano:

importante papel do pardes no equilibrio da balança cs

trabalho. Fornece ele ocupação em grande quantidade nos meses

em que é quase impossivel trobolhor=se no compolshalchin), de-

vido es chuvas. Este é a época da colheita das frutos cítricas.

«lém disto, é um dos ramos meis lucrativos da agricultura em

israel. A planteção do nosso pordes não surgiu de uma proposta

em asselfó-clalit. 00609660 o umas série completa de conjun-

turas que levou o governo a uma política de multiplicação da

áreó coberta por lorenjais. E assim, obrirom-se novas regiões

nera este culture, e-deniro dela está Bror Chail, Se estives-

semós 30 Km. mais ao sul, esteriamos fora desta região, e não  
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    teriamos pordes.

1 Y ) 0 ל A 5% E : e

Para esclorecer dr7Em1939 havia em lg=
roel 295.000 dunams de pardes. Em1951 restaroms*omente /
125.000, e de uma produção de |5 milhões decaixas, nos anos

$ de 1937-38 beixemos para 4.500. 000 em 1948-49.! os causas
foram:a) a falta de mercado no época de guerra. undiel, o que
ocasionou o abandono 6 8 destruição de muitos pardes ה-9

.b) o guerre de independ”encia, durante a qual

   
osárabes

, abandonarem seus campos, e os perdes im ficerom sem receberem
cuidados, pelo espaço de.um, doise até tres anos, ate que os

3 novoso se fixossem no lugor, deles tomassem conto.
E def resulta novo problema, que é a falta de RAREos
inicial por parte dos novos ogricultoresa ,

 

 

 

E mais do que queו o 7 “pode e dive chegarà.aque-
la produção de antes da 2º guerramundial, As condições Inter-
nas para tol existem; terra epropriada, agua suficiente e o-
gricultores. E os mesmos mercadosestão dispostos a absorver
o nossa produtos, O plano, nacional, | pois, é chegar novament:
as |5 milhões de caixas de cítricos, o que significe umo área
de 200 mil dunams de pordes im. E a este objetivo marchanos a

2 passos largos.Só na estação passado, 1955-56, plantou-so
35 mil dunams, dos quais, é bom salientar, milhares deles es=
tão localizados na nossa região, fato este que muito promes

+ te para o próprio desenvolvimento da mesma,
E 4

e “Quanto à exportação, O nosso produto sofre alguns sé-
o “rios problemas, O primciro deles e básico é de que o nosso

, | fruto é caro, em relação ao espanhol, italiano סט proveniente
dos paises da Afirico do Norte, que sdo em suma os nossos con-

"correntes da região, sem contar os Estados Unidos. E o.motI-
“vo disto é Único. Enquento o nosso campones recebe um salá-

rio por volta de 7 libras israelis, nos-paises concorrentes

o salério do campesino é de um quinto deste mais ou menos.
+ : Mas, o diferença de preço 6 compensada pela époce diferente

em que a nossa fruta aparece no mercado, e pela sua alta qua-

4 lidede e foma. Não podemos deixar de falar também no mercado
russo, que recebe hoje de Itália grande quentidade de limão.

. E se chegarmos a exportor limão para a RÚssiase. dizem alguns
0 7. como piada que teriamos de cobrir t"oda Israel de: limosiros

paro satisfozer a necessidade de amargor um pouco o chá do:
russos

a a a 0 ASSESםיקסשסססכשכ04 sa a os a o On O A SO RU DA 1

O meshek encontro-se novamente em estado de pºanico! Apr>xi-

ma=se a época de tiror da terra 8 batata que se extende por

ae “uma áreo de 60 dunems. E há perspectivas que tenhamos de fo-

AA " zÉ-lo sob chuva, Os preporativos são intensos:ginática, mes-

sagens poa costas 6 085
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Markin Tuder

O chaver Markin, fol designado como

mekasher de um grupo de sabras que

-yeio ojudar nos trabalhos do meshck.

a ZEanto-nos ele que estes sobras dão

|
ו

- trabalho mesmo!

E
14 |

Com o inicio da ação da Tzahal ne peninsula do Sinai,
para orrazer com os núcleos de fedaymim e trozer um pouço,

de tranquilidade, ao pais onde o povo se acha empenhado em

construir sua caso, cado cidadão, homem ou mulher, velhos 5

jovens tornou-se um soldedo, preenchendo a tarcfe que lhe

cabia nos dias da jornada libertadora de nosso território e

de nossas fronteiros do ciemento egressor que etentava con-

tra o vida do nosso cidadão que trabalhava os campos ou tran-=

sitava pelas estradas, e que desejavo à destruição de nossos

cosas e o extermínio de nossas vidos, Por mais uma vez na his-

tório de nossa colonização nossas mãos abandonaram os instru-

mentos de trabalho para apenharem des órmas de guerra,

Os ishuvim de fronteira, entre os quais nós, reduziram

os seus trabalhos ao minimo indispensável formando a segun-

de linha da Tzahel, prontos pors o que viesse mas que feliz-

mente não veios

Verduras no campo sem serem colhidas, dezenas de outros

trabalhos sem sercm feitos, relegados qu»-foróm a plano se-

cundário pela premencia da situagáo militar.

mas, to logo as operações militares foram completo-

855 6 0 pais voltou lentamente “a normalidade, cuidou=-se de

preencher as lacunas que a situação deixou atraz de st. E

um dos imperativos ere o de enviar reforços de força de tro-

balho eos ishuvei-sfor, pars compensar o periodo de parali-

zação por que passaram, E milhares de jovens pertencente 0

classe sétima de todas as escolas do pais (correspondente

ao 2º ano cientifico no Brastl) jovens da idade de 16-17

anos, interromperem por duas semanas suas aulas e mo ámbito

de Cedná( 4) sairam paro as colonias de fronteiras

E desta maneira recebeu Bror Chail um grupo de 30 jovens

Continãa na pág. 14 
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SITUAÇÃO POLITICA

David Roterman

Os ultimos econtecimentos no Orlente Médio, que ainda chegaremהס a ganhe- corpo e formas definitivos, continuam em ejer-vecência constante e exigem um estabilização, que talvez os pro-xomôs meses venhem o lhe proporcionar. A Tragorosa derrota dos
nº dnserio de Sinai, a iibertação da regido e cidadezo, » abertura derots maritima no estreito de Salomgo(Eilat)dere os novios israelenses e de outros povos que demandam as:0€l, e mais um número sem fim de fatos novos, cousersm improfunda trensformagio no conclencia e no compórtomento dos >vos vizinhos, como também na do mundo inteiro,

e todos os paises, grendes ou Pequenos demonstra
Ue se dá a este regido, e a preocupação que os

lo que sucedeu ou está por suceder no futuro,
mesmos tem p

nesta regido.

Entre cutros, hó que destacar alguns méritos espectalsvitória de mossos forças, O primeiro é de que nosso exér-.ito, básesdo que é em forças de reserva demonsirou uma pres ezo e superioridade indiscutíveis sObre o exército egipcto, queé todo formado de tropas regulares, ativas, Em segundo, à +30propalada unidade pan-drabe demonstrou a sus força falaz e esua orgenizegóo inconsistente. A medida que as tropas Israel en-ses avançavam no território egípcio, mais era sensivel o me-do e 6 exitação dos outros paises árabes, e a sus profunda de-sunidade de interesses, Terceiro, afastomos -de nossas fronte!-ras do sul, o maior Inimigo potencial nosso, aniquilamos osmalores centros de espionagem e de fedayim dos érabes, levan=do conosco imensa quontidade de ermas e milhores de prislonef-ros. Quarto, e este talvez seja o malor dos méritos, consegu!+mos tirar da estagnação o estado insuportável de guerra- nãoguerra, que permanecia desde o armistício de 1948. Quebramos -estodo de "congelemento" que muitos países de fora toleravamcomo um mal inevitável, e econselhavam=nos paciência e confor-
meção, com o supremo ar de calmo olímpica, Agora, os serenossenhores, donos desta calma oi Impica, perece que perderem um
pouco ce seu equilibrio esportivo, Os paises afor-asiáticos dobloco Bondoeng, ficarem sobressaltados re sua quietude pasto-
ral; a Rússia pulou como alguem que se senta muito melindra=do com o acontecido(a destruigóo de suas importantes bases
que foram descobertas no Sinat), ea Américo, repentInemente
se viu ne contingéncio de ser a primelra defensora dos prin=cípios da ONU, Não importe o passado, se os árabes, com o 
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Egito no frente estovom até agora desdenhando todos as decisões

onteriores das Nações Unidas, sôbre passagem livre pelo Canal

de Suez à todos os povos, na restauração de relações normais

de poz com Israel, sôbre direitos humanos dos judeus no Egito,

etc, etc. Não resta dúvido que esta atitude de "moralidade re-

Jotiva! des grandes potencias e de muitos outros poises- não

de todos- está baseada em interesses ecônomicos ou políticos,

ou ambos os fatores juntos,

A Rússis, tento salvar o que ainda É possivel, do grende

baque quesofreu Nosscr, é procuror fortalecê-lo de todos os

modos. Como medida !ersetz" os comunitas, filhos diletos da

pez universal, continuem mendendo socorro mora!, no formo de

ormos poro a Sirta, O bloco afor-ssiático foi o dono da pispos-

“to da retirado imediato des forças no Suez e de Israel do Sinai,

«antes de garantir o pessagem livre no Cons] e a promoção de re-

lações depoz normois no Orlente Médio. O medo cego do Imperia-

lismo e o influêncio da propaganda russo-americana, cega-os

na distinção entre agressores e agredidos, embora pouco à pou=

co vão se livrando da miragem, e o enviado de Neheru chegou 8

declorar que o consideração da India para com Israel continua

em pé, não importando o que pensem os árabes, Pouco 8 pouco,

de Asto 8.80 Ocidente, dos partidos socialistas em geral e

sindicatos obreiros nes Américas, tem vindo manifestações de

compreensão pers com o nosso atitude, e fazem nítida separação

entre a ação anglo-francesa e a nossa luta, que foi de defeza

legitima contra o cerco inimigo que estava se apertando dis a

dia, e cuja culminôncia foi o unificação dos estados maiores

do Egito, Jordônio e Sirla contra nós.

A AmérIcado Norte procura fortalecer a sua posig3o nes?”

região, à custo de seus aliados e de nossos interesses ioyi1 >

mos; ₪55 , ele terá, cedo ou torde, de ovaliar a gronde mudança

que se operou nó Oriente Médio, e agir de ecordo com ela, Al'.<.

em algo já se manifestou, com o envio de petróleo a Europa.

O irak e a Turquis estóo quaseem pé de guerra contra o Si-

rfo, por cousa da penetração russa, que é uma ameaça direto %

sua soberanies e d da Pérsia,Os paises petrolíferos, como a

Arábia Saudita, Irak e Pérsia, estão revoltados com a politico

egipclo-sirta, pois eles vem ameaçados os suas rendos priacipo::

pelos atos de sabotagem nos piperlines no Jordênia e Siria c

pelo bloqueamento do Canal de Suez. Como vemos , quando o bolso

“deles está sendo otingido seriamente, é unidade órabe comega a

desmoronar, e o Egito talvez um die se veja isolado na sua po-

litico aventureira de aspirações grandiosas, - 
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O jogo entre as grandes potenclas está einde em pleno

desenvolvimento, O choque de interesses aindo não criou 5

iuegoes definitivas nes relegóes e comportomentodos interus-

sados; Mas, umacoise está cleror= que israel e o OrTenta Mé=
₪-₪-י

4[60 66 "8065 5106[" não são mails o mesmo qué ontes desta bam

zolha histórica, Os Estodos Unidos, as potências da Europa,

Ocidental e Oriental, da Asloe Africa, toda em conjunto

no palco da ONU, e cede um cm separado, tem que revisar 0

sva politica enterior, isrocl não está mais Isoleda na sus

luta corira reis e ditadores fecistos. O furúnculo fol aber»

to em tempo, e o mo! posto a nú perante o mundo inteiro; e

pelas primutras reações positivos gue vem tuzindo atrav 2

situação confuso de entrechoques de interesses, de £rimos

ospirações. temos o direito de aguarder, agora mais do que

-nunco, é aberturo de uma nova rota que com uzo À compreensão

com os nossos vizinhos. A ajuda da ONU e des grandes

“deve ser dirigida poro uma corrida de novo espécie

corrida contre o tempo e os males históricos

O cominho está aberto pora trázer paz e saúde, progres—

50 ₪ 500000068, liberdade e Instrução aos milhões de foijachim

órobes esfomesdos e ludibriedos oté agoro pelos scus senhores

locais ou distantes, Pois, poz construtiva paro os paises :

¿robes támbem significa paz e progresso para Israel, poro o

Oriente Médio e, enfim para o mundo inteiros

Continuação da pagali

procedentes do belt-sefer Tichon Beit Hakerem de Yerushaicim;

e em seguido mais 30 da escolo agrícola de Konot, onde es--

tudem ¿res jovens do meshek.Meir Shraiber, Nachman Loberbeum

e Sidney Braum. Jovens chetos de alegria e patriotismos sod!-

os, que 8< entregaram 80 trabalho com entuslasmo, Não fazren-

do conte das condições em que possaran equi, especialmente

dificels pelo falta de alohamentos, os rapszes e mogos sobros

rapidamente se adavtarom 6 pessorom o sentir-se como em suu

própria ouso. Seu espirito alegre encontrou eco no juventu-

de de nossos chaverim é, ne próprio dizer deles, o seu pa-
triotismo encontcou correspondente no esplrito com que no

meshek 580 entarooos os problemas de segurango, de constru=

ção de um patrimônio economico necional sodio e do erguimena

to de uma novo sociedade, de reloções humonos mois jusgês,

vara nós, soidos do galuth, onde o convencianalismo é a
continua na pag ao 
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O program consta dos seguintes tópicos:

Introdução ;
|- População
2- Superficie e divisão dos terras sob nosso controle
3- Animais em gerol (estábulo, cocheira, galinheiro, 0
4- Consumo de forragem e alimento concentrado panos animais
5- Rotação de culturas em falcha
6- Rotação de culturas em sholchin
7- Quadro geral de dias de trabalho em cada mes, em todos os

setores
8- Quadro de trabalho dos tratores
9- Consumo de água

Orçemento de despesas dos chaverim, neerim, pois, crion-
gas e Ulpan

||- | dos preços do trabalho em ramos ronexos( הסף,
garage, eletricidade)
Cólcuto dos preços dos alimentos concentrados e forragem
para os animais
Entrados e saidos em todos os anafim :
Gastos com a direção do kibutz (mazkirut, ricuz meshek,
compras, contabilidade)
Concentração do programaf financeiro.

E claro que é dificil controlar este tão variado potri-
monio, e Connie USAR cem por cento o programa pré-estabe! e-
cido; Acresço-se o fato de que o programa foi terminada em
junho e com o correr do tempo muita coisa se modificou; no
entonto, estomos convictos que chegaremos a realizar uma por-
centagem bastante alta do que foi planific:do, e teremos basu
firme pera a planificação « concretização de planos pora os
anos vindouros.

...0s chaverim que fazem parte da equi pe fixa da colheita,

assim chamada !!'tzevet hakutng!, e a própria equipe, Fofoca
ram-se do campo mundial na ל pela maior produti-
vidade no trabalho.

E o nosso interesse e preocupação pelo aumento desta pro-

dutividade não são por mero esporte. Somente atravez dele «
que poderemos chegar co aperfeiçoamento de nossas formas d
trabalho, e como consequencia do barateamento de nossa pros

dução, condição necesséria pora que possamos entror no mer-
cado internacional como exportadores, que ofereçam produtos
capazes de concorrer, e, qualidade e preço, com os de outros
paises. Somos, atravez de, nossos records nacionais deste ano;

candidatos 60 premio de trobalho, pessoal e coletivo que a His-
tadrut oferece, e 50 premio onval de produtividade no trabalho
instituido pelo governos Martin

$... ticas...
oOAe 
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ALCHIN ESTEANO
Aron Sehnsider

Este anof existe no meshek há mois de um gno e meio, Em
$) com o que ele era no seu inicio, pademos dizer que

le é uma realidade incontestével, A chevró sente isto
quontidade de trabalho que ele proporciona, e inclusive

-se na modificação do paisagem 80 redor de Bror Chal]. Es-
e Toto custou o esforço du multos chaverlm, e dificil fol a

adaptação ne trabalho Pco que se fez com o tempo, pois
ão tinhamos o minima experiencla, tanto orgonizocionei, como

profisstonoj. Chevorim soiram pora cursos, começorom a
por dos encontros entre pessoas de vórios mesho-

que trabalham neste ramo, onde se dfscute
cultura do pais e as Ultimas conquistas

Assim, chegamos hoje a cerca de 2000 dunems de shalchin.
ribuidos nos seguintes culturas:

Algocão- Te-rmjnemos a sta colheita. Este sn:

um desenvolvimento mais ordenado, mes inf
o,
lz>

como todas as plantações de algodão no pafs, foi ela

por um lagarto especifico do algodão, Maras lugares
orar os seus terrenos plantados para evitar que a
polhasses Mas; de qualquer maneiro, o colheito do

Amendoim- Foi este o primeiro ano que nds o

Apezar da falto de2 nesta-culivra, o ter
reno semgado apresentou um bom desenvolvimento,-Conseguimos
colher aroncé porte antes do inicio das cnuvas com » םונאז|זכ

de uma mógu'na pero o separação do amendoim dos folhagens,
tendo entretanto restodo parte no terreno, do que tirarem

proveito os chavorim»

Repolho e couve-flor= Este ono resolvemos fa=
zer semeadura direto, sem transplante, mos somente desbaste,
E o primeiro vez que semamos em gronde quantidade, Os resul-

28005 são regulares.
Cenouro- Esta é uma cultura que pode dar um

bom lucro, mas exige um cuidado todo especial, a partir da

semeadura, e principe mente no combate ao mato, Nos anos an-
terjores תשס fomos bem sucedidos, mes a experiencia nesta cul-

juro nos tem feito mois cuidadosos, e apezar 06 estormos aTn-

da no meto da colheita, podemos dizer due os seus resultados

bons, 0 
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Pepino e obobrinha- São duas culturas nas quais
temos adquirido uma certa experiencia, Costumamos sempre se-
866-186 סח6ק008 08 00560015 no mercado; embora o produção
decaja, ela € compensada pelo bom preço que se consegue, e re-
imente tívemos bom sucesso: : :

| Milho- Foi o maior cuidada e maior atenção a
esto cultura que nos permitiu chegar 3: produção média do poís
atualmente, ou seja, 800 Kg. por dunam. Se comperarmos este
resultado com o do ano passado quando conseguimos 350 Kg. כח
Jumem, podemos afirme que evoluimos muito nesto cultura,

Forragem- Quanto as culturas que fornecem a!i-
mentos ês voces, como sejam, alfofo, trevo e beterroba força
geira podenos dizer, que apezar de termos também neste seto-
evoluido, é exigida: uma maior atenção pora podermos chegar
a uma produção mais alte que permita satisfazer todas as nce-
685100065 do refet e permitir, como consequencia o aumento

כ 0leite. 1

  

da produc

Com-isto, colocamos os chaverim 80 26% 06 511080630 des-
te. romo sgrico!la do meshek e quem tem lido constantemente o
Dupim pode ter percebido quão grande fol a evolução deste anaf
em relação ao sno anterior, o que trouxe uma sensivel melhoria
economica ao meshek, e como consequencia, uma contribuição de
Bror Chail pare a elevoção de produção agricols do pais z

 

.e.ocnooo.no

.....soss

ULTIMA HORAiI- A chaverá Raquel Romano fo! contemplada com o
premio Kaplan, no montante de 250 libras, pelos seus resul-
tados na colheite do algodão, O premio Kaplan, instituido
pelo Departamentode Trabalho do governo é concedido, anual-
mente, os IO pessoas que, pelo seu esforço, dedicação e Inje-
ligência, meis contribuirem para a elevação e melhoramento
da produção necionai,

A situação bitchoni do Ezor mudou tanto, que e Vaadat Habita
chon não julgo mais necessório reunir-ses,o
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BACHEVRA

95 comemórações de Chenuka no meshek forem coróvadas decompleto Guiitos Tiveram elas início no dia 28 os 5 horas detarde, com uma cerimônias impbes e bonita, na qual perticipou9 chevrot noer, Fepresentendo uma chenukid viva e y Ossogrupa coral, a "evo mutto bem preporado, Ne mesmo noiterincsdejros de solso, com diversos concursos humor istf-88 quais participou6 toda a cherrd; sos *לכ Houve ainda nos dias conseoutivos 00588do do nossa grupo dramático e do grupo dromatico dashobat, a emocionante primeiro Makab'd deCom corridas de |OCie |800 metros, jogos de bo-voleibol,
7

Nos nossos novos
suas esporadicissimas vistoque sempre dá um geito depará

nosamente. Mas o mais completo¿todos é o Zak ç rizbetim +80 inveross ímujs com> nenhum sobra é capoz de faze-lo,

Pod tr a MoEAe

E

SPAO A id q “Ta

»=2E fola-se em Instalar uma tocha cletriço sobre 8 torre dep9ua de Bror Cheil. fentas são as crianças nascidas e por nasceras. No Ultimo mes vierem ao mundo Kalmin Ritvo, filho doDavid e do Dora, Yoov, do Samuel e Sera Jerusol imski (que emEretz virou Yerushalmi), es Orna, do Dadinho e Tzipora.Além destes, bem, sobre os que virõo felaremos no próx imonúmero, pois temos que' zelar paro que haja materia! bora es.a seção,

Trova-se violenta discussão entre o Mochsan e a cozinha s “otore o número exato des criongos "encomendados !t. Em todo acoso o número ande paro cima de ל, 6 0% afirmamque elas sobem exotomente o número de refeições especiaisparo os futuros mies,  
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IMOATZA TNUATIM DE BRO  
ordon do día foi a seguintos- .

108528 Inuntf - objetivos e atividades!Rolatório das etividados da Vaadat Hatnus - Debates. ;Frtufgo da forma qe organizar as ptividades partidárias no nosholk.

As funções da Montzã foram definidas como sendo as seguintos duasz-1-Criar um círculo amplo de chavorim ques periódica e constantencn=to» catudo os problenas gersis de princípios ds Tnuá, no galut,no vais o no moshok. Sous dobates e conclusões orientarão o trambalho crcecutivo da% Hotnuás
2Trizor pera a participação ativas rosgponsabilidado o PSFO, noseesuntos de Tnuáã, (do grlut, do pais o do meshok), grando númerode chaverin, ligadoso profundenento interessados nos problonastnúatin.

Ar suas atividados so dosenvolveráo da soguinto fornas-l-Por não sor un organismo oficialmente eloito on "asscifá clalit",suns conclusões torão, por Or, valor recomendativo, dovrndo aVeadai Hatnuá agir do acórdo com a sua oricntagio.2-Prrbicinarão das stas reunidos todos os chavorim interessados,הק 69808 por uma nota no “iton=kir", Procurameso-5 chogar a ungrupo constsnto, o que pormitirá maior oficióncia, honoroncodade0 continuidado nos trabalhos, À êstog, confirmados após Trcauên-0118 convocação ospocial, :ente atapa ₪ 11086258 2 vozes por mês, en 5a,

Foi apresentado o nrograda o ss atividades da Vandát HetnuA atunl,הפ qunis rocoboran o óndosso da Moatzf. . (Programa do conhocinonto-dos chaverim, segundo o protocolo da rouniño de T de setambro, circularספ CL-'201,

À Moatz8, recomendou à Vacdat Hainu£ o seguinte vlano de ntividadosnortidárias. :
;l-Montor a prosenvo orgnizacho Para os aesuñitos do Partido, Tsto תפס0 erinr וסממוער 000 emecinl, 80138260 5 com a resvonga

biltándo cxecutiva tambén disto Carmo. ;2=Intensificar o programa do conferências dadas por gonto de fórn,Bxigir do Partido conferencistas sôbres- a)-A situação políticainternacional e b)-Problotins oconômi co-financoiros do vais
Orgmisar o "Chug Raioni" (gruvo idoológico), que consta do nrogranmaהder HainuS, no menor cspago do toripo. 60 grupo devorí rowmnirso porifdicsmento para ceonforéncias o debatcs desenvolvidos polas yfôrras internas do noshok, kse atividados na rogiño -= noshevin, maabarot, aldeias, Conoconforências a goren desenvolvidas Dor chaverim nossos nosterןוישהקסם;סת 8030 conjunta com o Partido, q PASSAT, Cono termos q tividados nais amplas do Klitát nliA o inZluência tnuatí, ES

A próxima rouniño dovorá realizar=so dontro de 19

'":)1 
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ATAS DAS "ULTIMAS REUNIDOS DA VAADAT HATNUA

Rounião 69717808 סמ 16/11.

4) -Nosso contáto com o tehuy
B) A atividade partidária no
0) Schlichut da Ilana e Naf
D) Divorsost- a - Vaadat Ha /

b - Hanagá 01008

- For cetudada a forma concreta de agir nêste setor do programa da

Vaadá. Aprovou-=sej= E :
1)-Enviar nexódicamente ertizos para a imprensa juásica no Brasil,

Duas à rustro vezes vor mês, Dever-se-& entrar em contÃãto com

os jornais e combinsr o envio constante dos artigos.

2)-Publicar um DAPIM LATSEUV. Boletim de carater informativos
to, mimiografado, 2 a 3 folhas. Deverã sair, no começos

um or máx.

3)-0s semint's chaverim serão responsâveiss-

Tochanan Drucker - centralizador geral
Dadinho - artigos vara a immrensa
Tosef Arie - DAPTM LATSAUY

à base das zecomn-ndaçor e da oTZA TJUATI foram estabelecidos os
seguintrs 66006584 = Para olano da Moatzã, aceito pela Vaadíá.
1)-Sonferencistas de fora — diria Baríach
2)-Ckug Raioni - Eliezer Avital, David Roterman e

Markin

3)-Atividades na região - Eliezer e Nachum.

Foi apresentado um reletório do Bariach sôbre os problemas exis-
intel, sido sendo envidados todos os esforcos possíveis para
enressar » roida des Czeresnia.

2)-Dentro de algumas semmas será feita a restruturanúo da Vaadá.
b)-Uma vez anrovada a saida do Nachman nara a Hanagó Elioná, tanto

pela maskirut como pela assefá clalit, resta resolver o proble-

ma Ge "coah adam, isto, um chaver que saia para o "departamento
de potoncial hummmo" da Hanagás O assunto será terminado na
vróxima reunião com um debate final 8502"8 varticipação
na Hanagá Mlioná no próximo período.

Rouniso doo alas

1 - Rolatório dos trabalhos da Vaadá

2 - Hanagá Elioná£

3 - Divorsog

1) — Foi aoxcsentado um rolatório do trabalho que está sondo realizado

: nos divorgos sotoros de atividader, pelo Nuchem,

a)-Dentro do uns 10 dias ficará pronto o "Dapim Latnuán

b)-0 contáto opiroito com os nossos shlirhim e com os medrichim
do Machon continúa sendo feito.

e). Entrou om funcionamento o lton=xir da Vasdat Hatnu£
d)-Betã om sua fase final a planificerio do programa do Chug Raloni
0)-Tovo início o trabalho do planificasño do nosso contáto con o |

ichuv do Brasil. 


