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MEIOSDECONCRETIZAÇÃO

Conta uma lenda a respeito de um cemponês a que Deus obsequiara com
um presente - tornár o clima- de scôrdo com assua vontade; A lenda conte,

porêm, que este campomêx colhia pelha e nunes céreais, e istô por exigir.
êle sempre clima bom e nunce pedir » chuve, o vento, 8 tempestade - € sa

bemos que sem estes variedades a terrs n:ao produz. .
Na história do obreiro ertzisraelita observemos o contrário. O "cli

me" néo dependia déle. O fruto da terra foi por êle mesmo conquistados
Foi talvez este o mbior choque entre o homem e a terra: vierem jovens com

o desejo de sé torntrem trabalhadores, per sex terem tornado sionistess
ASPiravem êles a um sionismo dé trsbakho judeu e os seus primeiros passos
no país conduzirem pere sa colônia, mas Êles encontreram trabalho estronho
dirigido por judeus. Ist6 significevefome no presente é desespero no futu

ros Sos e isolzdos encontreym-seos visitantes intrusos numa encruzilhada
descinhecida, iniciando-se ent:no + lute contreditóris entre matéris e esp

pírito. E assim como o objetivo 510ת18%8"מ80 foi forjedo mas sim nasceu"

com a força de atrrção do desejo de renoveção e com » fórce compelidore do
Galut, assim tambêm forem florjedos os meios de concretizeção do trebelha-

dor judeu, à fôrçe do desejo de um sionismo no pais e compelidos pela re |

alidede.

B esta a histórie do movimento obreirs em Eretz e de sua Histedrut
Gere19 O beckground - responsabilidede empreendedora do sionismo; o conte”

údo - "conquista" do trabakho pers e 8090680 68 Aliê; o ceminho - um tua ו
nel perfurado à fôrça de vontade e por outro lado à fôrço da imposição; os |

instrumentos - os os erguedores de fórce de euxílio mútuo.
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Sob este título foi uma vez divulgado no "Hapoel Ha-
tzair" um comunicedo do chever Tenchum - um dos fun-

dadores de Degania, Trenscreveremos o seguinte trecho: "Est= manhê - apos

um esclarecimento sôbre » kvutzá em Eretz Isrsel... despertou em mim então

o desejo de responder » mim mesmo... Ao lembrar-me de meu primeiro ingres-

so em Petech Tikva, pareceu-me que, & exceção de alguns desiludidos, era |
êste um kibutz orgenizado, de indivíduos com טמפ 86 188189 a conquista do
trebelho (kibush heavodé), -Abrengie ela a todo, exceto alguns totelmente
desesperençades., Eu observava o individuo isolado » sofrer no seu trabakho,

ou o capetrz, ou o colonigta que se distenciava e Bidiculerizava a tudo
que nos era Segrado. Em todes es colfiiss encontrei-os, enhao resta dúvida
que destas impressões foram surgindoas idéizs comuns que 2os poucos se

coneretizevam - n:ao de Tolstoi ou de outros grupos sociais ou religiosos

2dquirimos os ensinementos da kvutzê. Ao menos por mim posso efirmé-lo. A 4

idêie sionista e especialmente a kH&ix vontade de concretizê-la - foi o es
tímulo ne nossa ida a ERETZ? para trebalher, conquistar e trabakho e criar
uma nove vida em solo nacional, Torneva-seimpossíivel concretizar isto sem

função de fôrças: nss condições do peís, ume kvutzá seria bem mais sucedi-
de do que o individuo. Danuele período de início em disnte delineavamsõe,
porêm, as reelizeções, "profundavem-se os alicersesm enriquecia-se a vida
e a base ideológice de kvutzéá fortific»ve-se.

Destes raizes cresceu e desenvolveu=se toda e nossa agricultura obrei |

ra com todes as suas bases e ramificações econômicas e socieis, E
Se ajuntermos tudo o que sabemos sôbre este assunto, teremos um quas

dro do auxílio mútuo, que se estende desde a ponta até e bese: a dedicada
juta em defesa do operarirdo egricola leveda a efeito nos congressos sio-

nistas pelos representantes de classe obreira e suas eliades na Galut quan

do surgiram os ataques às sues bases sociris; osesfôrços dos enviados on 0

breiros junto às liderançes e instâncias 6000001098 do Now, sionista, no

sentido de fortificar e agriculture obreira por meio da instituição finang

ceire gerel de Histadrut - o Banco Obreiro; o destinar-se snuslmente grande
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pertes das entradas da campenhe de Histadrut na Américe par: fins coloni-
zedores; o basear-se » nossa economia cempestre, em grande parte em chave-
rim da Histadrut de modo geral e em obreiros das cid:des em particular,por
considerarem êstes um dever seu consumir 9s produtos da agricultura obrei-
ra; auxilio mútuo nos quadors da Histedrut AGricola | Histadrut Chaklait)
por meio de suas instêncies administratives e finaneires: seje por sue ins
tênci» máxima a centrel interna e externamente - e "Merkaz Cheklai", seja
pela meis velha de nossas instituições financeiras - o "Hamashbir" que.se

ocupa em fornecer o necessério Ás pe:soss e à agricultura, o inventário vi
vo e o jnanimeda; seja por "Tnuva" - ume cooperativa exemplor na vends de
produtos agrícolas; seja por "Nir" - ume instituição crediária para e am-
pliação e »profundização da iniciativa cobonizadore; seja através da "Meko
rot" - por uma distribuição de ¿gue para intensificação da egricultura.o-
dreira; ou por outros meios de ajude mútua entre oconomias irmãs entre si
e no seio de cede comunidade agrícola, 6

A meis eleveda forma de auxilio mútuo, é, no entanto, - a associeção
direta de chever com chaver, cultivada e cuidade em cada unidade econombca

pelos seus próprios construtores - pélos que a embebaram de trebelho, so-
frimento, המסע 6 dedicação ede constante inicéátiva no sentido de ampliar
o recebimento de novos olim, Graças a eles foram reveledos novos rumos pa-
re o sionismo e para o trabzlhador - graças e êles surgiu uma colonização
obreira que tornou-3e um poderoso fetor mx economiso,político e morel no
sionismo, no ishuv e no movimento obreiro,

QUando, certa vez, em conversa, pergunteu-me um dos dirigentes do mov.
sindicel ne Ingárterra: qual é a espinha dorsel do movimento obreiro ertzis
raelita? respondi, que é e colonização obrer » cooperativista em todes as
suas tendências e ramificações. E quando êle se admirou com o feto de uma
percentagem tão pequena de obreiros concentrados na agricultura cooperati-
va, possuir tel poder de influência sôbre todo o pxopetariado, disse-lhe :
nôs temos uma estrção de fârça no Jordão e sua luz alcança até Tel-Aviv.

Nos próximos capítulos, que falem des tarefas de auxílio mútuo e suas
ramificações, será facilmente demonstrede qual a luz com a que o operaria-
do agricola ilumina todo o campo de criação de Histedruto

Co É sabido que cada "gue" e que ceda "como" criado pelo obreiro artzisg
reelita deriva da concepção de frente de luta pelo trabalho judeu em

Eretz, Os vanguardeiros deste front são - de então até os nossos dias - os
trabelhadores das colônias. Eles estavem durante muito tempo isolados, mes
mo 56008 e sua situação é série, mas não se pode negar que com o apoio de
“todo o movimento fórtificou-se o ataque do obreiro artzisraelita pare. a con
quiste do trabalho na colónia,

TOdo o cepítulo do auxílio mútuo, n* forme. em que se epresente para o
trab lhador judeu na colónis, seje nos limites de Histadrut Chaklait ou de
Histedrut Géral - méle encontraremos o ardor de"conquista do trabalho" (xi
bush haavodá) para receber e consolider a vinde de novos olim. E

Entre os que euxiliaram o obreiro artzisraclita a consolidar-senas co
lônizs estão - além da Agência Judaice - o tVasd Hapoel" de Histadrut, o
"Merkaz Chaklai", "Nir", "Keren Chosser Avodá", "Bank Haposlim", "Solel Bo
né", "Bitzur". Graças 5 suafôrça, combinada diversemente, tornou-se poss?
vel a construção de residências pere os trebalhadores da colônia - com o a
pogio do "Keren Beilinson" e a sociedede "Bdolach" e "Neve-Avodá", que se.
destinem especizlmente para este fim; odesenvolrimento de economias auxilia
res em grupos dos kibutzim e Moshavim - com » ajuda de fundos crediários pa
re êste fim; um fundo pare pequenos empréstimos a desempregados ("Mishan")
providenciar os meios de vid” e outros auxílios do Keren Chosser Avodé; aju
da financeira aos conselhos de trabalhadores nas colônias. o

E Seria, no entanto, bastante interessante ter uma visão das relações deauxilio recíproco entre a ecoromia obreira independente e a trata kho assala
riedo na colonia, Após ter sido a colônia um dos principais fatores no וגני
gimento da economia obreira autônoma, voltou-se esta novamente para sua la
hospedagem - a colônia, Surgiu ela desta vez, porém, como fetor  ה



JaleiosSdeconcretização,

dor qe consolidagña“dá trebajho ass*lerindo judeu e ndo com um nevessitd0, que precisa ampliar sun própria Wese,. Nóste particular é carmoterístico o trecho qu relatória da 5a, Con'190618 agrícola: * peasarm-se puitos anos nté que q Merkaz Chakisi eno:
trou uma soluçãe para a delorida questão de introdizir o tome 016 6 tret
lhader “no trabelho, AO CHAMADO DO MERKAZ Ohaklai abandonerpm tresverim E"Sh bases e vessaram Para *s colônias, para orientsrem o novo 616 e trmb
lhador essalerisdo da colônia na AGRICULTURA,Isto e mais rinda, A função do tredalhador da solônia na base de :
dependêncisde empreendimentesLevoga kadlanit)» já tem »trás de Bl um |
mentoso histórico, a começar pelos experimentos dos grupos AgheyE e Avec
en 1913 até os grupos de meapilim na colônie Graças somente à fôrçe dr -Fê desenvolveramase os experimentes - em Retna des ccelas = num

tos agríooles, ximoshevim e Êles cria início, ume das Arto importentes for
talezas do trabalho Judeu na colônia,Sucesso da economia agrícolr indepengente serviu de frtor para acriação do "Ip » 08 "Migradim Kebleniim lechakirub" (patos de emprecdimentos a anlmente a sociedade "Chakal exsociedede centreinagño da Histedrut com a Agênci

O Ber obrigado a onnsiderar“asar e de consolidar o nívelna colônia,nos estende-se » questão da Songuiste do trabalcolônis, e neste latar JÊ forem ssorificados anos de 4 devital de dezen"s de milhares de chrverim, que se dedicaram b cor
quista do trrbalho na colônir,O movimento não descençr rã e não socegrrá enquanto não eeumuler sufciente fôrça pare séguir no seu crmínho de redimir o trabalho judeu nelonie,

D, Temos diente de nó8 os estetutos de uma emל ivritfrancés, sob o título: "leis € regulementos des f, ses de Schtej:sócios, mestres de máquin»s, Jeffa", Os estatutos drtem de entes de 19Entre outros Podemos observer os seguintes pontos, somo forem então Fes18008. "A duração do die de trabalho no verão vei de E de menhã até 6terde, e no inverno des 7 be 7; É destinada mete horoda a mercrdoria que o opergrioEXEEOS
:êle peger de seu dinheiro, - À direção será o árbitro nos conflitos €tre 08 operérios c 4sto somente após 0 trebalho;

A

seida 9 erérios2 seu desempediment-: Todo 9 operério Pode seir ou despedir=Se em quepd Perigo prévio de 24 hores, De mesma forma 8 direçãoo direíto,de desséir todo o operério sem indenização, tendo=o avisada? antecedência de 24 hores; se o operário trensgredir este eeórdo ou 3
correr em.rlgume fe]+*: Breve, seré despedido cmegistemento sem distin.
ends operário deve r sponsabilizar-ge Pele segurence dos mios som que
balha pere evitar: mm deseraça própria, ninguem dese GUSÍxAr=-SE OU Ex |do proprietério de fíbrice, 1 distinção ou 919, 6 durente s
belho fora de fábries ou mesmo dentro dele, susedeu e Psidente, 61
não pode, tembém, exigir euxílio pelo período SB que não pode treball) a,Este estatuto encontra-se mm "Livro do Trail elhegort, e que P9S su
Um luger pere = essineture do trebeldedor sob os Seguintes dizeres! Mac
fírmo, com mímhe essineture abuixo, e epós ter lido e 9968189 68 6,
61065656 estatuto, do princípio eo fim 6 6800869 669 EM O meMO, Comprometendo-me e executé-los de todo o 6926660 6 66 +566 Poe 0%der,

É Bm oposição e estes eomeertos s3bre os dircitos dos trebalhedores—COMLIÍMO-DOS PEOTA po prís mar 0000196 669 69166198 que res
nhecem

הה401761%08ה6-070156ףשימה7<
Sueca gg tos ção א 7 



 

       

   

 

à dispense do trabslho redução ce ecórdo com e fi-
despedidos; trebálho de 8 horas diérias adequado 8

Prios pare da extraordinéries,
. a

  
descanso semenel

icáo perelela do

e no trebalho,    
amo de trebalho, nem

31 0 hó defeitos em
a10 especislmente, nes évo es de crise, Mas &

ct “é a que colocou fundamentos es condições de trabalho
Ss onde a sombra do trabalho berra palhede sóbre cede po si
pesto e neo hé que nenhum apoio de decretos governamentais,

עו bem sucedide no enceminher os empregedores 8 5818 00001-

0E“dos conceitos complexos sobre releções de trabelho que 1

"e nós, porque cube como orgenizar e meior parte do opere
is e / e necessidade izer a maior parte da e-

obreira: ue é construiu pers a ão do trabelhedor nume ex
Ia À porque ompreende como desenvolver

reel e crpacidade delperceber Mdelsentin

e ele chesem de vida judeice, sionista €
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neo pode ser cresds em nenhum peis sem e

ndementa nes messe y nizedas de e-

este é o reel e tembem a varinhe

pô humeno em completos batalhões de lute, que xx

r as normas de vids do trebalhedor e de clesse
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to em relação à force do movimento profissionel

 

ileires do nosso movimento
tevimento profissicual que concentre messas

guir independentemente de alió a que pertençam- 3a
L que: vé no mov sindicel wuí instrumento

ses cotidisnos; um trebalhedor que co ncebe

3 como instrumento para seus

ão pera o es especión

ihsdor - vé mais longe e

nde missão
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  izado em todos     

extreordinério trabelho para ele
mento às ה dificuldades, di-.

o socialismo ertaj iba, cujo con-
através do Probe

Var mecss

₪0,תפר

 

no moy: eincicel muncial €, que cada

 

: q idicato encon=ate 8 demais agremiações sindicais e somênie em
sordinerios Y lizem.eles ume atividede Comun.
sto di os sindicetos no exterior em ricos 6 pobres, de

congvribuiço que depende de
Stão agrupados no

imente

    
de seus0

er

  tos fortes e fracos, como tambem e.
elhedores não estão organizados de
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forme nenhuma
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(Meios de concretiz.,.)

Sobre 1 base completamente diversa foram formadas as agremiações hi
; em Eretz Israel, De acordo com o estatuto básico da Fistadrut rode

ilhador grin simol cia tornar-se 1 membro do sindicato se ele ao meS-

se membro da Histadrut. Esta sua ligação com a Histadrut ex-

o relo seu alistamento no comité de trabalho local,
contribuição organizacional oue represente 20% do Mas Achid (impos-

1) entra numa caixa única do comité de trabalho local, 000 8-
mente todos os sindicatos fortes e os fracos, O conselho de tra

os seus meios entre os sindicatos e os serve com sua di-

atividades culturais, etc, - não deacordocoma |
arrecadadas de cada 1 deles, mas de acordo com as

    

 

   

 

  

  

   

  
  

  
  
  

  
   

  

   

    
  

 

    

     

  

  

  

    

   

   

  

  
    

  

 

 

colocar atrás de cada setor fraco do movimen-

todo o operariado local- e ela cria tambem a cons-
de organizar os não-organizados, lá, onde arenas a força

operários não é suficiente, Este o 1º escalão no qual é educado o mem-
ב ,

o ainda não ê tudo oue obriga o associado imerso nos seus inte

a elevar-se acima deles e olhar para o alto:

acentuar o caminho específico em que se concentra a Hista- |

   

  

  

Mente 75% do Mas ם é dedicado ao auxilio 900181 mútuo
Choser Avodá" e suas diferentes ramificações, através da

mn Nechut! (fundo Gos inválidos), "Dor ledor! (fundo da
Matziv (seguro para as famílias dos comarnheiros falecidos),
membro d istadrut e sua Tâmilia vsufrui igualmente destas ins-
ndependentemente da sua conmtribuicáe - ele é arenas solicitado
imvosto de acordo com o seu verdadeiro salário, Este método que

para nós um fato por si so compreen1sível, nao tem precedente
ס movimento obreiro do mundo, Aí baseia-se o auxilio social

quem vaga mais, recebe mais.

  

   

 

monstnou teoricamente e praticamente que não é acertada
não a oual o movimento sindical é um assunto para "este
obreira um assunto para o "outro mundo", O mais convin-

ais relações de ajuda mútua entre a economia da Fist,
dedo rela profissão de construção,

res na colonia foram os vanguardeiros na frente de
foram no entante, os trabalhadores em construção a
Zles ergueram a bandeira do trabalhador judeu sobre
mies", e eles elevaraam de Dan a Beersheva, Eles con,
e atingiram até a economia governamenta?, até a eco'

mesmo até a economia árabe,
ores de construção, cue tem 1 magnífico rassa-
a o futuro, hauriv seu sustento das empreita-

por grupos técnicos, através do

aavodot Tziburiot), até o Soleil
ae grupos de empreitadas

amente Soleii Bonê que renovou a sua
¡eceu em guarda e ransformou-se nos anos

t conquista do operariado no
> de construção da sociedade

Avodá) e sociedades para financia-
cos. "Bitzur"(fortalecimento), "Tía

1lach Tafat, Chevra-Lefituach Tveria

afed e Tiberiades) » sociedades con-
etituições artzisraelitas 6 הסה

dee tambem teve seus fracassos. Mas

ides realizações; devido a ela de-
Ss de chalutzim novos: e com razão

na que as empreitadas da Histadrut sem
je e depressão, proporcionarem-See trabalho
₪0 fiel apoio para a RG de novas

privado de construções, As realizações al-
de 24-20, exerceram uma ade influência

sêgue)
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dições de trabalho nas industrias e no artesanato cujo
iniciou-se nos fins da crise da 4a, aliá, Mãás tarde

todos os setores de trabalho do pais que abrangem atualmente

e no campo, cerca de 500 profissões,
No mesmo sentido de erigir 1 economia. judaica pera a conquista de tra

a abreoreão, de novos imigrantes, influiram as fabricas das insti-

Histadrut a obra da cooperacáo de produgáo» atividade das socie-
(pedra). Even Vasid (pedra e cal) e “Machtzevot Artzisraeliot"

artzisraelitas) para a concuista do mercado de pedras de Eretz Is
dade Nachshon, rara conquista da pescaria de Eretz Israel e a

ron rara conquista da aviação de Eretz Israel,

ligou-se o movimento sindical como atividade colonizadora.
je colonizadora, no amplo sentido da ralavra:
lecer em colonização os seus companheiros na cidade e no campo
sricultura, fazendass sólos... fundar, planificar 6 construir

as e son obreiras ou particirar na formação me consrtu-
riquezas e valores da terra, dedicar-se a todo trabalho

) , colonização, fortificar, remover pedras, secar, a-

vlattar, florestar, melhorar, estabelecer estações de irriga-

2 8020 ror todos os demais caminhos para colonização, Orga-
rabalho e rrepará-los para agricultura... dedicar-se à res
ל (dedicar-se ao trabalho no rorto, em navios, na Gescar

Los e no recebimento de viajantes nos portos artzisraelis
barcos de pesca, grandes e pequenos navios e todos os demais

rara a Ea e navegação maritima, Crear, desenvolver, dirigir
todos os da, industria; orientar todas as atividades de em-
ra. e ל de moradias, em serviços rúblicos em todos os

de trabalho, abrir caminhos e estradas, instalar linhas de
de energia, usinas elétricos, reservatórios de água, pontes, ca

rortos, diques, aeródromos, pedeeiras. minas e outros traba-

a atividade colonizadora da Fistadrut nos é
sociedade FR dos trabalhadores de

acorvão com as instruçõesda הס 0

atuto é dado no campo e E cidade nas várias obras
1 formas e variações que surgiram, alicerçaram=

se com a “ajuda dos instrumentos economicos de cfédito e

y Histadrut a obra colonizadora que transforma-a em um
izador em redor do qual concentram-se as massas popu-

o seu conteúdo precíipuo,
Fistadrut o valor do mov, sindical com cuja força ela
ssas obreiras, teremos surrkmido seu corpo e ela fi-

que atra nox ar, Ambos estão entrosados e ligados, um
quecimento de 1 deles é o enfraquecimento de todo, o for-

parte é o fortalecimento do todos,

elacicmar todas as atividades e revelações da ajuda mútua
lo qe ito do Bank Haroalim para o setor orga-
ara o setor econômico que o serve; os significa-

es economicas anualmente, para 08 diferentes
nizacionais da Histadrut; a preocupação do

Fistadrut em proporcionar uma proteção
La, irut; o auxilio mútuo das instituições

e uma crise numa delas; a ajuda das institui-

0218040 de novas obras da Fistadruts o cuidado dispensa-

neuro na cidade, através do Hama shbir; a cooperação
que €, com todas as suas dificuldades
יט a amplia e hem sucedida atividade do

centro a obra social das organizações
TE especial da org, dos funcionários que

do pais, desde o auxiliar “4rmazen, até
(Bégue)  
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4
(Meios de concretiz.,.)
um funcionário da agência judaicas a 'nacão da juventude obreira”" com seus
snifim e obra na cidade e no campo, oque se baseia no auxílio de adultos por
intermédio do 7886 Hapoel, a central agrícola, os conselhos de trabalhado-
res nas cidades e nas colonias, o conselho central das trabalhadoras e da
colonização obreira; a associação esrortiva Haroeil, tambem auxiliada por
todos os setores Fistadrúticos; incluindo a juventude estudantil que tambem
usufrui do auxilio Histadrutico, restulta cue dezenas de milhares de jovens
e juventdude trabalhadora, usufruem do amxúlio do orerariado adulto.

A fórca dinámica rara tudo isto 6: o fortalecimento da posição da E
lasse mbreira e seu preyaro para ser o portador da resronsabilidade pela x
ibsorção da imigração,

ue
preocupação yelo regime da absorção imigratória encontrasua expressão na grande e variada ajuda mutua existente na Histadrut, foi a que

mais conduziu a estrutura da dupla concentração com que se caracteriza a
Fistadrut: 1) concentração vertical, rela qual o 19. degráu da escada é 0
convite dos trabalhadores no conselho dos trabalhadores, e o último degráu
a convenção da Histadruts; no meio, os conselhos de trabalho locais,

O conselho de trabalho representa consigo, teorica e práticamente, a
maior autoridade para os trabalhadores no lugar, da mesma forma como a con-

07500 da Histadrui representa teórica e praticamente a maior autoridade
para todos os trabalhadores no pais, Do ponto de vista moral e jurídico pos
suem os conselhos de trabalhadores na cidpde e no campo essa autoridade
poroue eles são escolhidos de 1 forma direta vor todos os trabalhadores do
lugar, sem diferença de profissão. Este metodo que nao é conhecido em nenhum
outro movimento obreiro não foi introduzido no Tais por um acaso, Ela surge
das tarefas do trabalhador artzisraelita que rara realiza-las necessita o

máximo aproveitamento de todas as forças do operariado,
A instituição legislativa central, a convenção geral, o conselho da
drut, tambem são as instituições centrais em todo o camyo económico,
instituições tambem têm o direito e o dever de adaptar todos os ramos

istadrut e obra da Fist, e introduzi-los na 2687028801 11 08+
do movimentos,

2) a concentração horizontal expressa-se no sistema de eleições proporcio-
nais que existe na Hi liste mêtodo eleitoral transfere o ronto central
lo individuo eleito p a orientação ideológica - listas de candidatos de
partidos e correntes na Histadrut, Num país onde cada nova onde imigração
pode colocar os fundamentos da Histadrut rerante uma referência- é o método
eleit proporcional, uma parede protetora contra tendencias estranhas

e acidentais no movimento obreiro, Com a força de tais eleições são os pro
blemas do movimento entregues nas mãos de escolhidos que têm atraz e sobre
si um controle social e a resyonsabilidade de organismos políticos e ideo-
lógicos.
K, A Fistadrut pode enumerar, com direito, uma série de atividades e o-
a bras que contribuiram para elevar a cultura judaica no país: conse-
guir a unidade da lingua para o orerariado - o hebraico como 1 finalidade
e como um meio ista-sociálista, social-cultural e organizacional: com
a riqueza da literatura obreira no raís, como educadora, estimuladora de
inicáátivas e como fator de ativização - desde seus primórdios há dezenas
de anos a os dias de hoje, com o "Davar'" que sempre fora uma profunda ex

 

pressão para a vida obreira, de seus anseios e desejos na Eistadrut, no
sionismoe no povos com a antologia da Fistadrut BAm Oved": com a vida cul
tural da colonização obreira, cujo valor ainda não foi o suficientemente 7
avaliadas com a intensa atividade da antiga comissão cultural central,
atus nte o "Mercaz letarbit" o departamento de esclarecimento, o derarta
mento de hebraico, e as comissões culturais dos conselhos obreiros regio-
nais; com a atividade artistico do "Ohel"¿ a preocupação por uma rede edu-
cacional especial da Histadrut por meio do "Centro de educacño" (Mercaz
lechinuch) que abrange aproximadamente 25 mil criancas nos Jardins da inê
fância, institutos educacionais, escolas profissionais e secundárias; na
oncentracão de dezenas de milhares de jovens na Fistadrut, que סי
20 educados segundo os principios do movimento de libertacío eretz-israe-

4 > pelo "Manoar Vaoved" (juventude Obreira), "Hapoeiá" e outras orga=
00098 juvenís lretz Israel obre
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(Meios de concretiz,..)

E Por essas atividades e muitas outras que não foram mencionadas, Bão
feitos incríveis esforços para a arrofundação e elevação cultural do tra-

talhador judeu em Eretz Israel, 3
Mas com tudo isso ainda não esrecificamos o mais importante,
Em construção é sabido que cimento derramada em arcabouço de ferro

representa um materia sólido com bastante resistência ate pressão, flexi-
bilidade, Esse material é cimento armado, A cultura de 1 povo enraizado
pode-se comparar com esse cimento armado, O yaís, o trabalho e a língua
representam esse esqueleto queê preenchido no correr de gerações 8 gerações
com uma mescla dinâmica de diferentes influências: instrução e técnica,
economia e evolução social, educrad, modos e costumes, literatura e arte;
e tudoisso representa e crió em todo povo uma cultura nacional comuma for

ca autonoma para existéncia e desenvolvimento.
A historia judaica da diáspora é acompanhada pelo grito de dor da

cultura judaica, na qual falta o escueleto e se encontra soba opressão,

flexibilidade de diversas culturas,
O sionismo se propos desde o início de concertar o corpo e a alma da

cultura judaica, Estamos assistindo ao começo de sua existência, Seu par-

ticipante é todo judeu que se encontra em Eretz Israel, todas as classes
sociais do ishuv €& todas as organizações e institutos que auxiliam a cul-
tura judaica no conceito amplo e restrito do termo,

Mas não será nenhum exagero si nós acentuarmos o parel especial e
talvez o decisivo que tem o operário de Eretz Israel no processo de cria-
cão da nova cultura no raíis,

fora ela quem colocou os fundamentos para o trabalhoב8118,28-
judaico e a lingua hebraica; ela transmitiu seus ensinamentos para o movi-
mento "Hechalutz" e a juventude para a Eretz Israel Obreira, no Galut,
O movimento "Hechalutz" e a juventude receberam esses ensinamentos e os
desenvolveram durante dezenas de anes. O movimento "Hechalutz" e a juven-
tude judaica encontraram sua continuidade natural na Histadrut e com o seu
auxílio rumaram os transportadores do ideal trabalhista e da língua hebrái
ca para as cidades e colonias, A síntese do trabalho e da língua hebráica
duuao país a estrutura e o conteúdo de uma nacionalidade eretz-istaelita -
uma nacionalidade concreta e espiritual - e foi ela quem forjou o esquele-
to de ferro no cual foi derramado o concreto armado da cultura eretz-is-
raelita que está criando-se 5 nossa vista,

(Do Seifer Hahistadrut pgs.50-59),

   


