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Sempre houve guerras, e uo das justificrções que se dê hoje
em din הפה as guerras, 6 o fato de 9 homoy ter dentro do si um
instinto que > obriga - encontrar nº violencia un meio de garans

tir prre si a posse de bens meterisos; sim-, porque todasa
tem como bese fundemental, a necossidrdo de se obter bo mate-

rines. No entanto , mostra a cioncla quo aqueles ו que po-

rdorem sus noccssidedo , desa>arecer ou se otrofiam, o hoje em dia
não mais precisa כ homer da violóncia pere se mmtor, e 2 instinto
jê poderia estar desaparecido se ,» não tivesse sido constantemente

provocado e exitado, muites vezes contra todas as forces racionaes

e espoirituaces d> homens
Hoje estomos em via do entr2r nº meis violenta e destrutiva

de todas as guerras, 2 homem desenvolveu suo. capecidade destru-

tiva ( auto destruição) a um onto que nunca entes poderia ser

imaginado. «vs ultimas gerações viveram guorras seguidas, cada uma
mais destrutiva e me+is violenta que a passada, e cada nova guerra
era intituledo " a guerra pra terminar com todas as guerras", 9
mito do inimigo que dostruido garantiria » pez, dostrulu-se tam-
bem, " 08 ininigos de hojo-aliados amanha! acredito que o desne-
cessario dar exe!plose.

No cntanto 28 povos não desejem a guerra, as massas nunca
iriam Dara e guorre a não sor Porcedas 2u ompurredas violontamen-

te pelas ondas afpirituaes emenades de palavra patrão+ US
povos de todos ds paisos não desejam 2 guerra... «uem a desoja
então ?

rara atinarmos com as verdadoiras razdos das guerras, orecisa-
Eos antes de tudo טסה as 810080068 600 8 קכעסט00הַה, os momentos
históricos em que elas surgen. analisarenos pois " as causas eco-

nomicas des guerras":
1) à crigo economica : 2018 880 8 fenomenos que 10702 ₪08

economica, cuj: consequencia é a destruição lonta de estrutura
capitalista : a "super produção 6 ס' 'infraconsumo" + Y progresso|
tocnico o industri2l traz em si uma malor facilidado na produção
de bene ou qa mas tambem a semente da contrediçao do
sistema capitalista: a diminuição do valor da 2620800218, 80822ע6-
tado poreste prog ייל que provoca mais cedo ou mais tarde a
diminuição de seu preco ) por unidade ) . Em goral 2 fetor que
move estes forcas 6 a " concorrencia! que obriga 2 produtor a
abaixar 2 preço de seu produto 20 minimo possivel, Dara garantir
o meximo de vendes ) e portanto lucro »

“ consequencia latontc nesto processo , que em geral se estende
por 916008 6 fatalmente a falência do pequena? produtor , que
não ton capital suficiente pare adquirir noves maqui.nas >18-
talações , que permitiram 20 grande cooitalista a redução dos
preços. a conclusgo desta primeira fose de crise, 6 a falência em
massa de prende numero de pequenos capitalistas, com 9 surgimento
do vrincloel espectro da crise : > DESEliLniGo,

“Ss consequencias sao logicas:

a) diminuição dos salarios devido a concorrencia do desempregado
b) diminiçao nº numero de 2685088 e adquirir mercadorias
c)diminuicao geral na capacidade auuisitiva das massas,
Nostes tres pontos está ceracterizedo 3 " infra consumo"
Se beu que a super produção já sc manifestou na primeira faso

da crise , é egorea que ela atinge seu meximo, pois uma nova dimi-
auição nos preços vera elevar a capacidade aquisitiva das massas
sô 6 possivel atravez de um aumento desproporcional da produção,
sendo que esta possivelmente mesmo em tempos normaes dificilmente
seia %-₪A

E nesta fa ¿ue em geral surge a inteyonção dos sovernos

capitalistas, Sn ques tenten diversas soluções: y exesso e envi-
ado a outros paises como " ajuda" ex. 2Zleno Merghal; ou então
pormeio de creditos especiaes parasalvar os capitalistas da
falencie certa; ou ainda 8 destruição ão excesso

No entanto esta soluções são falhas.

Continúa na outra fólha. 
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Seu fracasso sc tornou p»tentce na grande crige 00 1929, 6 8
inicios da crise que se avolunsva ou 1947-48 nos U.Sew., onde
48 hevia 16 zilhoos d: desonmpregedos, que 9 4» Marshnl neo
conseguiu empregere Mas a guerra na Coróz arrumdu enpregos pare
todos eles.

rera oviter a crise cconomica encontrou o sistena capitalista
duas soluções: una é a propria guerra, o e outre lova fatalmente
a ela- trata-=sc do imperialismo. 2

O Imporialiemo: está baseado na existenciade paises sub-des-
envolvidos, e una des funções das grandes potências é mente-1es
assim. as corecterístidas do pais sub-desenvoalvido, permitem a 0
800181030 , 2618 "םהפע152" ae materies primes baretes na "colônia
alem de quo peruitem tambem, um investimento de capital meis-
lucrativo, pois nestes paizos m goral o» processo dacrise aindo
estã es sous primordios. Isto permite alndo que a colônia adqu=

lre, srende perte do oxesso da produção . No entanto as grandes
potências capitalistas disputemn entre si o mercado e o fornecim-
ento das colonias, e pelas colónies foram travadas as ultimas
guerras, e muitas entigas tambem, à expansao imperialista , tanto
dos Estados Unidos como da URSS, chocam-se constantemente. «
garantia des colônias será cortemente usa des causas de proxina
guerra tenben.

Mas não só 9 imperialismo que leva para a guerra, a:bos blo-
cos tem motivos verios pera desejá-la ( a TERCUT 0.)

US : « guerra na Corea mpstrou ser o unico rei .dio eficiente
par: a crise que surgia em 1947-48, odesemprego desapareceu, e
a grande industria de armamentos tomou novo imnpeto, garantindo
empresos lucros grandes, enfimiestabilidade economica. ₪8

URSS à .« Uniao Sovictica encontrou tambem na guerra soluçao
facil para os problemas decorrentes da destruicaos do mito da
" patria do proletariado. Sua estrutura de capitalismo estatal,
om nítida diferenca entre a nova classe dominante (a burocrética)
e 2 proletariado, mais 0080 סט ₪18 tarde traria 2 rovolta, apesar
de todas as características de estado policial e ditadure política
No entanto a derivação des forças psicológicas para o alvo externo
tis iniuigo-causa de todos 08 males!!, sempre deu bons resultados
Vemos como nº URSS tudo é sabotagem e espionagem, desde 2 emprendi-
mento economico que felhou, até o expurgo de un EVEN.
Isto somado e grande necessidade do imperialismo para elever >
nivel de vida baixfgsino do operario na "matriz", e de garantir
e estebilidado económica , com a spremeacia da nova classe domi -
nante ,;5 force: tember e URSS a encontrar na guerra a solução
pera os dificeis problemes resultentes de sistemes ultrapassados.

td SOLUÇÃO Sa solução ido probleua da gueria esté ne elimiw
naçao do suas causas economicas e sociaes . No sistema socielista
» Com a produçao planificada, com a unica finalidade de atender
eo consumo ( asnecessidedes do homem) e não do lucro, o problema
da super produçao e do infra consumo deixam de existir . Como
consequencia nao há tambei o fenomeno da crise, característcs das
contradições do sistema do lucro e da genancia. Y imperialismo
nao so desaparece como necessidede, como tambe passa a ser
injustificavel.

E finalmente, > poder político estendo ne mão do povo, aquele
povo que não deseja nem jamaisdesejou as guerras, c tambem não
as necessita , entao neo surgirão nais guerras, e este capitulo
terrivel, 2 mais torrivel de histórie da humanidado, estará encor-
red.

Chavorim. Vamos comemorar no fim dôste ₪68 o primeiro aniver-
sario do ICHUD HaNd0ar HaCHALUTZI, no Brasil, e o 522 aniversario
do KEREN KalEMET LEIS«,EL. Venha conosco, honrar com sua presen-
ça, à esta brilhante festa,

 

Quando precisar de serviços de mimeografo bem feitos, as prefo-
rencia an Ichud. Telefone pare 2-3572, chamando por Nelson, ou pa-

ra 4-2911, chamando por Jaimo, Nossos serviços são rapidos e geraa-
tidos. :
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2190443 por 0. 8.

- Dósde os primordios da civilizar230, tivemos sempre uma separa-

ga) dos homens pelas castas. Tôdos utopistas e 80010100083
du romanos que implantavem a comunhão 820181 do homem, tonavan pa-
ra a os trabalhos ardúds, uma casta inférior. rara conprêndoraos
melhor, vejamos: um trocho da comédiao do Aristotó-
los. Uma perssonagem comunista de nome.prazagoras, llas

“Desejo que tôdos: tenham una parto de ão o quo tôdos 08 8
bens sejam comuns; não haverá male ricos e pobros; não mails vere-
mos um homem arar un vasto terreno, onqu outro n30 tem lugar
para permanecer... comogarol por torner de 62308 a terre, o dinho-
iro, e tudo quento fôr propricdsde perticular."

vom,quon trabalhars; porguntr Blopyrus, dutro person250m
Uh", rospondo Prazegorn,"toromos escravos”. ₪

Com este pensamento tipicamente bolchoviquo, «ristoteles nos

mostra um tipo de porsonagen influente quo podo mudar o curso da
história, mas como nao ten vontado de trabalhar, iocido criar une
casta de cscravos. Se ant? ents 5 organizag? > soclal do homem
antisamento era possin”, n5jo o 6 pior. Das guorras ontre paises
ató as persogsuições politicas, dos preconce¿60s racials dos Esta-
E. Unidos até a escrevizagao de homens na nus pda, om tudo notamos

aves erros. Que podemos fazer pare que 1st> se modifique? -2ra
9 ra não se leia nos Jornais, e não se ouça no redio:"Centenas de

mortos na guerra d. ...", “uopreu de fono", "Suicidou-=sc na misó-
ria" o outros “belos! e cotidianos reportos sobre > mesmo assunto?
Unde está 2 direito da isualdedo numana? Libcrdaede, Iguelaado, Fra-
ternidado, onde estais? qual capricho ou estranha fôrça vos escon-
de, O augustos principios? ecc me Lota 6 una pergunta som res-

posta. Sem resposta, porque o gordo capitalista ponss somente em
aumentar seu pecunio, enquanto o influente comunista ponsa em como
aumentar seu póder. Como, acabar con isto? COM?

55 vejo uma solução: 0 8001811880. OU Socialismo puro, da igual-
dade dos direitos, da verdadeira. cióncia de vida. Nes jodoros ina-
sinar un Rockfeller senhando um ailhão de dolaros uu cada miauto,
que passa, é um José da Silva₪morrendo de lnenição em cada. רוס
do Rockfeller. O mundo está por0 civilizad>(?) para, poder
negar principios honestos. Por moio do movimentos juvénis, nós os
Judeus demos 0 8800210. ror Ena de grupos ל com di-
reito e dever de explen” כ do ldelas, discutimos e levantenos nos»
sas maximas. Lutaromos até כ fim, para inplenter a isualdade das
massas; acabaremos com a felts de comida pare uns e axcesso de co-

9 mida Para qutros: tôdos terão igual. «acabaremas com a guerra, que
não é nada mais que o produto de 120698880 00000100 do dois ou
mais paisesisg problecas oconomicos não toreuos problems béli-
008. E vençoremos. Vencoromos pois 28 n9gs)Ds principios são jus
tos q nossa fórga de vontado 6 prende,

45818, 88001 a decenios quedando alguen |ari tar: ULibesde de, '“isual-
dade', 'Fraternidado', onde estais?" a rosposte. não soré us simples
co, mas um córo de vozos on dizondo: "agUT 48Tos",

 

-Gongralo,acebar זמ “ai RE nussu jxorcito au malor..
-Então cstêi muito milhoire, puis im bez di um tanho dois ixer-

citos agoira... :
aהררהיררהההפרופהההרהרש e a A eהדתידהתללחהחהחחקלתחהלה"קהקהטדתהתחלחחהקחקהחהדיהןחהתיקודהחהקחדורוראהo

Um escritor que tem mais valdrdes que merecimentos, 01218 וגמ
3418 498998, a um jornalist: seu omiBos
“Eu queria fazer um trabalho quo não fosse bansl, que ninguem

pense em4%
bom sinmplos:; faze t

rroomoooooo

-Gaterina, oha Gatorino
- Que desoja, patrda?
- Quça 2 que O radio está dizondo. Na «nmcrica do Norte, un fu-

racão varreu uma cidedo em quatro |ninutos. que isto te sirva de
exemplo, viu? Você leva o ma2h? toda pera vorrer quatro comodost...

7 שרוליןלררוה+7ד sad cod זריידה=חויז5הדיי(7<+רח1יודחדתורו+רוחווד9%ווחשד9דדירה a qaemme mm mm dg ue que to ad

Eu neda comera ha dols dies, dvsespereia, ctiroi-me nagua. Um
merinheíro me salvou, Deran-lho une medalha o crél, VO0,00,0 a mim
não mc derna Hedsia
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