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 Cotorial
De alguns meses atraz até-hnoje, quando

aparece Hashachar, que se propõe ser expres
sao de nossas idéias, dúvidas e crenças, so
freu êste grande mundo, alguns câmbios que
sao para nós, ainda, uma incógnita.

  
  

P.B.Is, satélites, eis os homens a cor
rer, a se alvoroçar, se lhes preocupa por 8
caso o que possa acontecer aos qutros séres
viventes, ou lamentam sômente não terem si-
do os primeiros a lançar as novidades?

Ao criar-se a chativá, os chaverim tra
08288 para si, algumas metas a alcançar, no
vo mifal tnuatí, profissionalizagao, etc. To
maram conhecimento das nosas responsabilida
des que, advém forgosamente, quando se dá um
passo désses. Hoje, trabalhando em snifim,
na haschará, ou como shlichim, puseram já a
funcionar as engrenagens da máquina, se nos
permitem a analogia, e os resultados - ora,
é cêdo ainda para busca-los, mais alguns me
ses e talvez o orvalho possa umedece-los.

E acaso isso nos alijou dos problemas
do mundo que sao de todos na mesma. propor-
çao, ou modificou em algo nossa disposiçao
ou resoiucoes anteriores? Cremos que aque-
les a quem isso preocupou e preocupa, forta
leceram sua idéia; disse Gordon num momento
de grande inspiragao, que o que se constroe
em nome da vida, quer dizer cultura,

E isto poderá vir a ser cada vez mais
verdade, a medida que nós e aqueles que nos
sucederao, nos agregarmos àqueles que nos
precederam no engrossar fileiras dos povos
surgentes ou ressurgentes, que hoje mais do
que nunca, anseiam pela paz e que dela pre-
cisam para sua auto-realização.

Atraz de nós outros virão, seguindo o
mesmo caminho. Este iton nao pretende ter um
fim com a geração da chativá do 8º garim,
Que outros o mantenham e fortaleçam no mo-
mento exato, sao os votos da redação,

A todos o nosso

Alei V'hagshem e Lehitraot     



 

 1992097
hossos caminhos

Nós da chativá nos formamos como tal e imblécitamente fi

ca dito que nos definimos pelas ideias do movimento, por seus cami-

nhos, por suas lutas, etc,

: Porém as coisas que teremos daqui para a frente não serão

simples, Primeiro, teremos de trabalhar no movimento, manter au

tinuidade, fazer com que outros venham atrás de nós, saber que nos-

so kibutz tnuati será uma forca viva da tnuá em Eretz, Segundo, tere-

mos muitas lutas, muitos problemas ao entrarmos no kibutz, Apesar de

tudo, há choques internos e externos que poem o indivíduo para bambo-

lear um pouco, São problemas de um Kibutz com formas de vida, inteira

mente diferentes da que possamos imaginar que elas sejam, São proble-

mas de adaptação individual ao coletivo que vai viver jugto neste me-

shek, E a profisdão que cada um vai adotar para que q acompanhe ( ou

vice-versa), no dia a dia da vida, E outros e outros, E

Mas eu não quero falar sôbre o que teremos pela frente .Le

vantar o problema de "como" andaremos para frente, é o que quero, O

que fará com que cada um de nós consiga ter a base que lhe possa sus-

tentar numa força capaz de vencer as dificuldades e os problemas e que

façam com que levemos adiante os valores e os princípios de que cada

um de nós está imbuido,

A nobreza de nosso caminho está colocada inicialmente no fa

to de que não nos é o mais fácil, nem o mais cômodo, nem o que trará

proveitos pessoais,

Isto constitui para nós, jovens que somos, um fator psico-

1$ico-mental que nos impele para a frente e nos dá força,

A ideologia do movimento que nos dá a conciência de que o

 
caminho que seguimos é o verdadeiro,

Mas dentro deste ponto que é a ideologia, há um fator pre-

ponderante: é a fé, Fé nas ideias que estamos seguindo, fé no kibutz

como meio de chegar ao socialismo em Israel, logo que puder se estabi

lizarem certas coisas do Estado, fé na verdade das ideias, fé no soci

alismo no mundo, coisa tão dificil e complicada hoje, Fi ea acho que

esta fé é hoje um problema no movimento,

Não discutindo o caráter que tenha o movimento hoje, algu

mas constatações há que se fazer, O tempo da fé dentro do movimento

já passou, Os homens que nos ensinaram a ter fé nos caminhos do movi-

mento, já não estão aqui, Eles próprios eram imbuidos de profundidade

ideólogica e nos incutiam uma fé na razão das ideias, no seu radicalis

mo e na sua lógica profunda, Muita coisa mudou, E

continúa na pag, 9   
  



 

 

laeal e realidade
/ Três elementos fundamentais devem constituir 8 0880 88 טמ ₪0-

vimento de caráter social e histórico renovadors seus princípios, seu

método de análise e sua tática de ação ou melhort suas aspirações, que

determinam a meta a qual pretende atingir; a análise científica do mun

do e da época em que atua que lhe dá a certeza do seu caminho; e as PQ

sições políticas que assume em cada momento na luta prática diáriape-

la consecução de seus objetivos;
O caminho de todo e qualquer movimento renovador não é curto,

fécil ou simples; não atinge os seus objetivos num abrir e fechar de

olhos por meio de meia dúzia de fórmulas pré-estabelecidas, Tudo está

em constante transformação e a cada momento deve o movimento descobrir

as leis que regem cada si tuação nova que surge e assim dar um passo a

frente em cada momento, Em caso contrário, se fossiliza e fica para táz

Por nãp ser curto, fácil e simples o caminho, surgem os proble-

mas da harmonia entre os três elementos acima citados: as aspirações e

os ideais, as conclusões a que obrigaa análise científica da realida-

de e como consequencia, a posição política assumida,

Também nós pertencemos a um movi mento de caráter social e his-

tórico renovador: o sionismo-socialista e com o mesmo problema nos de-

frwontamos, Queremos um Estado de Israel socialista, num mundo soçialis

ta; no entanto, na luta diária nem tudo ocorre às mil maravilhas, Não

vivemos mais na época da infância do movimento obreiro, na época do en

tusíásmo, da romântica, em que se esperava a vinda do socialismo de um

dia p'ro outro e de uma só vêz er todos os países, segundo um mesmo es

quema simples, De 14 até aqui se demonstrou que o caminho não é tão sim

ples e curto e que o lema '"Proletários de cada país, uní-vos" é mais ,,

real que o famoso "Proletários de todos os países, uní-vos!,

Nesses anos todos sofreu o movimento obreiro muitas e muitas derrotas

e decepções: divisões, inércia absoluta da chamada social-democracia e

degenaração comunista( Mas aprendemos muita coisa também; que não bas-

ta tirar conclusões universais e eternas a base de um determinado mo-

mento histórico em um determinado pags, que existe um problema que

antes parecera um detalhe e que a realidade provou que, ao contrário, é

algo fundamental: a questão nacional; que a evoluções de diversas na- |

ções seguem esquemas diferentes, ete.)

Ten os nossas aspiracdes socialistas e ao mesmo tempo nossos pro

blemas e interésses nacionais, já que cada povo constroi o socialismo

em seu país, Daí surgiram es vézées dontradigdes entre o nosso ideal so

cialista univergal e a posição política a que nos obriga assumir a rea

lidade nacional, Dessa di ficuldade podem advir duas consequências: 0

a) A posicáo "realistg" cínica,

b) A posição utopista,

A primeira é daqueles que"fazem a política"no dia a dia, que tem que

continúa na pg, 7
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Se lodos os
domens do mundo...

Sob o fogo mortífero de estranho inimigo
Com fome e frio.
Sem pão, sem abrigo.
Juntaram-se os homens
e fizeram a revolução
Suas pás cavavam a terra,
suas foices ceifavam o trigo,
Mas nao tinham pão,
Tinham guerra, 2
E foi feita a revolução,
ho invés do estranho inimigo,
Venceram o inimigo irmão.

Nos campos sombrios
Nos montes
Nos vales dos rios
Operários :
Escravos das aldeias
Brandiram raivosos as foices
Libertaram-se das teias
Mataram os burgueses
Os latifundiários a
Os padres e os vigários. 
Venceu a Revolução.

Venceu a revolução? 2
Mas seus filhos ainda têm fome
e os filhos de seus filhos
continuam sem pao.
Os homens desiludidos _
cansaram-se da revolução,

 
Poucos homens nomundo
querem a revoluçao

Se todos os homens do mundo
Quisessem a revolução,
Nao haveria a revolução    



 

 

O estudo ideológico
na PRNGYA.

Quando há pouco reuniu-se a chativá no seu Iom Iun , algu-

mas coisas tornaram-se mais claras para nós próprios, já em parte, não

só como exigência daquela fase de hagshamá, construção de uma comunida-
de socialista e de um mifal Tnuati, que nos leva à pergunta de nossa

identificação e nossas exigências para com a realização destas idéias,
mas também como resposta nossa que é a um Estado, ao problema judeu, 4

idéia socialista e a tôda supra-estrutura de partidos que pretendem ser

| solução ou consequência da mesma.

Há muito tempo que percebíamos na tnuá, uma inquietação geral,

k quanto à atualidade da idéia marxista no referente a alguns aspectos de

realização (ditadura do proletariado, espirito da Revolução, etc.) e de

senvolvimento da sociedade (desaparecimento da classe média, etc.), dis

cussão inteiramente válida pela própria definição de marxismo como dou-

trina anti-dogmática, um movimento de pensamento que não se liga a ne-

nhum resultado fixo, mas sim supera incessantemente os resultados adqui

ridos; uma prática que não se detém em nenhuma posição conquistada, mas

que supera as posições anteriores,
Lado a lado, entretanto, mostrou-se premente, pelo próprio de-

senvolver das discussões e um pouco do conhecimento das chamadas Teo-

rias de Atualização do marxismo ou completa revalorização da idéia soci

alista que era falho nosso conhecimento do próprio métodos de pesquiza,

a própria concepção-de materialismo dialético e de um grupo todo de di-

retrizes gerais, que se acham em estado latente, em meros esquemas e cu

0 jo desconhecimento ou superficial estudo, nao nos permitem analisar, €

mais ainda, acompanhar, os estacionamentos e progressos da doutrina. E

se nos resta claro que Marx nao poderia ultrapassar a sua própria época

“no referente ao seu pensamento de desenvolver da luta de classes, surgi

mento e permanência de algumas sub-classes, o método básico de análise

“é o mesmo para os dias de hoje, e o será enquanto nossa realidade for a

epressão do homem pelo homem, enquanto houver milhões de coolies, fe-

12hs, nordestinos, e até quando existir tôda a concepção de vida e valo

res burgueses. Fica claro para nós que nos é muito mais fácil receber e

aceitar algumas degenerações da idéia marxista, mais fáceis de realiza-

ção e mais aceitáveis à estreiteza de um espírito burguês. Mas é tarefa

 

 

primordial nossa, através do conhecimento profundo de nosso método de a

nálise, perceber com inteligência, as respostas e soluções que o mundo

burguês encontra para a sua subsistência, desde o fascismo às soluções

de Estado, e até onde a classe operária se enquadra dentro dêste desen-

continúa      



   

 

 [O ESTUDO IDEOLÓGICO NA TNUA]

( continuação )

volvimento.

Saibamos conhecer Bernstein, De Mau, Shturmtal, etc. para  po-

dermos perceber até onde vai o acertado de algumas constatações suas, e
se o são, em que proporção, e até onde vai o errado de suas soluções.

Falo em proporção porque costumamos às vêzes, exemplificar al-
gumas tentativas de solução (fábricas Ford, etce.), sem sabermos muito
ver a extensão destas coisas, e mesmo porque, creio que, devemos ser so

cialistas, não só por sermos anti-burgueses (embora o socialismo tenha

surgido como resposta às contradições burguesas), mas pela própria es-

sência ideológica do socialismo, ou seja, por sua formulação social, con

ceitos econômicos e valorização do homem.

Rosa de Luxemburg dizia que muito provavelmente não ultrapassa

mos as idéias marxistas, mas sim, em boa parte, ainda não conseguimos -

desenvolver algumas condições sociais que possibilitem o seu desenvolvi

mento, tôda aquela primeira fase da revolução que Buckarine סולהיםוססמ

ciência ideológica, Dado 2 que? Inépcia, ineficácia dos partidos socia-

listas, e se também quiséssemos responder à pergunta do porque desta i-

neficácia, teríamos que entrar no estudo da tragédia do movimento obrei

ro, da sua falta de cisão perante os problemas e soluções nacionais mas

tudo isto escapa um pouco ao âmbito do artigo.

Voltando e resumindo, necessitamos como movimento socialista,

estabelecer e revalorizar alguns conceitos marxistas, abrindo novos cam

pos de estudo, o que nos possibilitará a compreensão 6 atualização do

pensamento socialista, e a partir desta série de critérios comuns, uma

base para analisarmos a atual situação político-económica,
Moshé

IDEAL E REALIDADE

( continuação )

tomar as decisões diárias e que muitas vêzes se tornam tão "realistas"
que acabam cínicas e perdem de vista as metas Últimas, os ideais e vem
apenas a realidade do “dia a dia", A segunda é a daqueles sonhadores

que.a cada momento vêem se o ideal continua puro e intocável, mas se

esquecem que temos de caminhar em direção a êle e que para isso é nes-
cessário tomar medidas concretas de acôrdio com a realidade que enfren-
tamos, À primeira é perigosa e a segunda posição por seu lado, é esté-

₪1

Devemos saber adotar posições reais e ao mesmo tempo não perder

de vista os ideais Últimos, examinando cada. posição assumida à luz do

ideal que pretendemos atingir
 

Levy

  



 

O dy rigQuE
Dia.

Céu nublado, as chuvas avisinham-se em tom ameaçador, OS rios

parados parecem contentes ao sentirem que poderão sair da inércia que

os domina, os ventos gelados, frios, cortam os ares como punhais onde

vê-se o atacante-vento, pouco a pouco, vencer o fraco-a árvore que 6
debate inútilmente mas já é presa do mais forte.

Porque sempre haverá fortes e fracos? Num relance, minha vista

divisa um passarinho a sussurar à árvore; procuro escutar-lhe a fala,

os sons são confusos, no entanto, algumas palavras atacam o vento e des

| sa maneira ainda consigo perceber:

9 - Lute, oh fraco, tente desvencilhar-se, supere as suas fôrças

faça de seus galhos suas espadas, de seus frutos seu escudo, de suas £ô

lhas o ânimo para continuar a lutar, sempre lutar, sempre viver, conti-

nuar sempre a respirar o ar, pois o ar é de todos| ouviu , árvore) diz-

lhe ainda baixinho e, ao terminar, um raio joga-o ao chão,

Morre. Cai o primeiro no campo de luta que é a vidas,

A árvore tenta e tenta e seus galhos, suas fólhas, seus frutos

e seus galhos, mas...

O homem já saiu para o trabalho. Diante de sí o mundo se con-

vulsiona, tudo ao seu redor já é movimento, parece tudo dizer ao homem  
que a vida é sempre um círculo, é sempre um redemoinho em que as rodas

girando atraem para sí o homem. Não consegue ficar à margem do rio, mas

sim dentro dêle, a lutar contra os sêres que o habitam,

a O homem continua inerte, suas fórcas ainda náo lhe permitem ss

tar essa avalanche de fenómenos que se atiram sóbre seu mundo e limita-

se apenas a observar, parece-lhe proibido, dificil, introduzir-se naqui

| lo que o rodeia, olha a árvore, o vento, os rios, o ar, a borboleta ama

rela ziguezagueando à sua volta e um mugido lá distante completa a cena

-cujo palco é a vida e onde o ator é o homem cercado pelos cenários.

Pausa. O homem pensa,

Talvez, em algum outro lugar a calma reina, há o ar puro,há to

dos os sêres no seu trabalho, porém, um raio ajuda-o a sair dos pensa -

mentos e à chuva anunciada precipita-se sob o sólo, sêco e ávido de dá-

gua, e num sobressalto, levando as mãos à cabeça, o homem acordado pelo

parulho incessante dos pingos, pensa, não, não pode haver em outro lu-

gar a calma desejada, pois sempre haverá o vento no seu ataque e a árvo

re na sua defesa, porém a sua esperança serão os pâssarinhos, pois 88-

tes jamais desaparecerao.

 
continua
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( continuação )

Esta é a vida.

Terminou o dia. Noite, A chuva já cessou, deixando atrás de sí

um rastro de lama.

As estrêlas estão de volta no seu lugar, a lua radiante por

substituir o sol já apareceu,

O silêncio é a única coisa que se escuta.
AVRUM

8998889
- NOSSOS CAMINHOS - 2

(continuação)
O socialismo já não é mais a 1º palavra de ordem no movimento.

O Machon e os shlichim de iretz mudaram os aspectos de muitas coisas,

para bem e para mal.

Não quero levantar discussões sôbre o porque disto, mas algo é

claro para mim. É tarefa nossa, primeiro para nós próprios e segundo pa

ra os que nos seguirão, revivificar esta fé irrestrita e absoluta nos

nossos ideais e hossos caminhos. Isto conseguiremos à base da honestida

de irrestrita que, convictamente, é uma característica primordi

al de nós todos, certos ou errados, e um estudo profundo e completo so

bre a vida, o sêr humano, a sociedade, Israel, etc.

O que vaipela chaliva
Naturalmente, como Iton da Chativá que se apresenta, não pode

faltar alguma coisa sobre a vida da chativá nos mais longinquos rincões

Dudú

do glorioso Brasil,

Começaremos pelo Rio, local onde vive o autor destas linhas e

onde está se fazendo este Iton, Os cariocas mesmo levando a vida com mi

to calor, tem levado a sério esta questão de chativã e, semanalmente ,há

peulot de carater "iuni" as quintas-feiras e de carater chevrati,aós do

mingos, O grupo mais jovem da chativá não tem, infelizmente, participa-

do em conjunto com os chaverim mais velhos de todas as atividades, por

uma série deproblemas pessoais, O programa proposto na última reunião

de mazkirut peilá, foi iniciado com sucesso com uma Hartzaá dada pelo

Léo,

Em São Paulo, notícias que nos chegam de nossa correspondente que

acaba de se instalar aqui no Rio, dizem estar a chativá funcionando com

vastabte regularidade, sendo que tanto 88 peulot "iuniot" de sábado ,,

quanto as de chevrá no domingo, tem funcionado com acerto e suçesso, Há

que ressaltar com imensa alegria para todos nós, o fato da chativé ter

“se ampliado, trazendo novos chaverim, ou melhor, novas chaverot,que vêm

com sua presença, enriquecer a nossa tropa de elite, (continua )   



 

COAVIVA e .
(¿ROFOSSIONALIZACA

A nossa chativá tem algumas carasterísticas próprias decorren

tes das condições específicas em que criou e para às quais foi criada.

Entre estas, talvez a maior seja a educação 100% tnuatí que

teve a grande maioria dos chaverim e que determinou, entre outras coi-

sas, o grande número de técnicos.

Este fato pode nos ser uma grande vantagem, mas pode criar al

guns problemas, que surgirão se não tomarmos desde já algumas medidas

que serão propostas depois de algumas considerações. Se permitirmos que

a gWishá frente A escola e ao trabalho técnico continue na situação

em que se encontra, no mínimo verificaremos que o tempo que 05 chave-

rim estiveram em escolas e trabalhos técnicos foi perdido.

A situação atual é esta:

Em primeiro lugar, a gwishá do chaver para com O estudo técni

co é frouxa , porque ê1e não tem como seus colegas à noção de respon-

sabilidade e dedicação, salvo alguns muito concientes ou com muito ta-

lento.

Isto explica o grande número de abandonos, enquanto estão na

escola, e mesmo depois de formados, são raros os chaverim que conse-

guem unir o trabalho na tnuá com o trabalho profissional, e isto. por-

que simplesmente não se esforçam.

Esta guishá é explicada por sua vez pela condição especial do

chaver que não depende só dêle, de seu trabalho e de seus conhecimentos

para viver, ao contrário dos outros que quanto mais estudarem e se de-

dicarem, tanto mais possibilidades de melhor emprêgo e salário irão

ter.

Assim, um chaver adulto que já não tem muitos compromissos pa

ra com os pais, mas muitas obrigações na tnuá, pode concluir, especial

mente na realidade de nossas escolas técnicas, que o estudo só acarre-

ta perda de tempo, considerando que êle vai viver pelo menos da mesma

maneira, como técnico au como trabalhador comum, que & oportunidade de

trabalhar como técnico vai depender de muitos fatores imprevisíveis e

alheios à sua vontade, como situação de meshek, necessidades do país,

planificação geral, etc, € finalmente, que se essa oportunidade surgir

será num futuro remoto, quando O desenvolvimento do meshek  possibili

tar a existéncia de uma indústria o suficiente grande para  pomportar

um trabalho désse tipo»

No nosso caso, essas objegoes ainda são mais fortes, pois, in

do para um novo mifal, vamos demorar mais para chegar a esta” situação

continua
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[CHATIVA e PROFISSIONALIZAGXO|

( continuação)
de que se fôssemos para Bror Chail, por exemplo, além do que, 8

muitos técnicos e para trabalharmos todos juntos sem ser fóra do me-

shek, precisaremos de um anaf técnico muito grande - imaginem uma in”

dústria que comporta uns 10 técnicos trabalhando como tais,

Além disso, como primeiro grupo, tomaremos nas mãos muitas

tarefas de responsabilidade em ramos agrícolas que são mais simples ,

mas não admitem provisoriedade.

É esta a nossa situação, e é agora que devemos começar a evi

tar que ela acarrete o abandôno definitivo das nossas profissões. An-

tes disso, é preciso explicar porque acharia táo contraproducente és-

se abandóno.

Devemos ter em mente que quanto mais especializado é um tra-

balho, mais produtivo êle é, e que só em caráter provisório, deve-se

manter como trabalhador braçal, um chaver capaz de dirigir uma grande

oficina.

Naturalmente, existe o chalutzianismo, a realidade da kvutzá

agrícola etc., mas creio que não há contradição nisto, e, no momento

em que o Kibutz alcance o auto sustento pela produção agrícola, em fm

ção da qual trabalhem todos os chaverim, deveremos nos preocupar com

sérios anafim técnicos.

Porém, considerando também que a maioria de nós nunca fomos

realmente técnicos, mas apenas estudantes e todos os motívos anterio-

res, não tenho dúvidas que, quando nosso Kibutz chegar a êsse estágio

nós deixaremos de bom grado passar essa oportunidade, e continuaremos

nos nossos trabalhos simples, como nos dias da criação ão Estado, em

que os médicos abriam estradas, desperdiçando assim nossa capacidade

de fortalecer o méshek por um trabalho mais intelectual, muitíssimo -

mais produtivos.

Além das justificativas práticas contra o trabalho técnico ,

que já vimos,existem algumas tentativas de justificações teóricas co-

mo aquela dos fundamentos de kibutz que deve incluir o trabalho físi-

co ou que deve ter a grande maioria de seus chaverim em ramos agríco-

las, etc.

fistes são problemas complexos e : . sua discussão é muito lon

ga, indo às últimas bases do kibutz, mas adianto aos chaverim que as

regras que valem para 0 movimento kibutziano em geral que pode orien-

tar seus filhos para quaisquer profissões, não valem obrigatóriamente

para nós que estamos na base da pirâmide, mas com conhecimentos téc-

nicos muito superiores a0 dos proletários, mesmo israelim.

continúa
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Constituimos, assim, uma excessão sociológica da qual só po-

demos e devemos tirar vantagens aumentando o patrimônio e a capacida-

de de absorção do Kkibutz, sem sair de suas bases, como trabalho pesso

al e sem cair em vícios, como o trabalho assalariado.

Tudo isso é discutível, porém, creio que está fóra de dúvida
a base da questão, que os chaverim técnicos que quiserem devem conser

var e aperfeiçoar seus conhecimentos e trabalhar como tais. Se não fs

se isso a orientação para a Escola Técnica no movimento, por exemplo,

não teria razão de ser alguma.

Assim, passando às medidas concretas, proponho que os técni-

cos da chativá nos snifim formem uma sifriá técnica,que se reunam os

materiais e instrumentos e que os chaverim em trabalho no movimento

discutam na próxima peulá da chativá, tôda a sua situação,que se divi

dam as especializações e que trabalhe e estude cada chaver no seu ra-

mo, para que possamos no futuro trabalhar em equipe, sem nos atrapa —

lharmos uns aos outros e produzindo o máximo.

Para a hachshará , embora aqui não seja lugar e ocasião, de

se fazer propostas, creio que dever-se-ia manter um constante ambien-

te técnico, por meio de artzaot, estudos, sifriá e principalmente uma

oficina grande e aparelhada, que seja a "herança" de nossa chativá pa

ra Ein Dorot.

Dêsse modo, criaremos um grupo bom e grande de técnicos pron

to para construir um mifal sério quando chegar o momento, mifal éste

que além de satisfazer plenamente a cada um de nós e aos que vierem -

depois, facilitará grandemente à adaptação dos chaverim à vida no ki-

butz e será uma enorme fonte de renda que só poderá tomar o  Kibutz

mais forte e mais apto para suas finalidades,

E esta é nossa meta última,

=9000)---
O QUE VAI PELA CHATIVA|
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Em Porto Alegre, 2º correspondentes, a chativá'está funcionando

com regularidade, fazendo-se sentir como tal nas atividades do próprio

snif, onde se vê a chativá, como grupo, dando o tom no ambiente,

Em Curitiba, as meninas vão bem, obrigado, Infelizmente, não há
maiores relações de chativá, devido as próprias características de hav
OS da chativá e suas relações serem de trabalho de todo instanl
te, mesmo «se passa em Belo Horizonte, onde'o Moshe faz verá i
e faz mesmo, Palavra de consolo para 0 MOshé, eORM

Como o último gosto é o que fica, deixamos para o fimA a bd
notícia auspiciosa que nos vem do longinquo rincão de Recife .6 ne
foram assinados, Mai s 6 jovens judeus englobam-se aos nossos ideais
A vocês, embora sem conhece-los, nosso abraço cordial e amigo \

    


