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A Histadrut não é sómente 1 organização profissional, Não hã nada que
tão extranho a seu espírito com Trade Unionismo, A Histadrut não pode

ntar ou satisfazer-se com conquistas rarciais, Si nos contentamos com

AS, si luta pelo melhoramento das condições de 7168 600 não ese

ligada à mais ampla luta pela modificação da ordem 800181 - pode então

sta luta por melhores condições tornar-se uma faca de 2 gumes. O radica-
.1smo_na concretização - o chalutzianismo - protege a Fistadrut para que

“la não se contente com concuistas parciais, Os milhões que atrãs de nos

“guardam a sua redenção não nos dão descanço,
A Fistadrut possue 2 nomes Fistadrut Faovdim e Chevrat Haovdim, À .

»erpetvidade das Fistadrut reside na Chevrat Haovdim que é a concretização

fosco sionista socialista em caminho, é o Estado do operário em cami

To, Em sua essência é a Chevrat Faovdim, o Estado Judeu em caminho, em
mito maior escala do que o é a Organização Sionista. Aqui nos ramos da

Shevrat Haovdim será concretizado o sonho de um povo judeu trabalhador. o

oerivdo de transição do caritalismo ao socialismo s6 é imaginável a libei-

sação nacional sob a direção da classe obreira, Nos obreiros náo aspiramos

simplesmente o poder. Nossa força reside na 0878010006 6 fundir criação e

oder, O sentido interior da WHistadrut exige que não nos contentemos com à

legemonia da classe obreira, oque caminhemos em frente e assim, nos seguirao

lossos aliados, isto é aqueles camadas do povo que sinceramente nos esten-

lerem a mão e que o fizerem por fatores sociais,

E mais ainda: nos dias de fundação da Histadrut, eramos um grupo de

individuos pobres, abençoados por grandes sonhos, Eram poucos 08 obreiros

numericamente, tinham eles porém, costas largas. Todos carregavam a resron

Babilidade e assim o foi tambem ao chegar a 3a, aliá,
Na convenção de Faifa realizada no Politécnico, sentavam-se nas esca»

darias cerca de 300 chaveirim, Acueles 300 jovens, deram h Histadrut costas

largas; e assim sucedeu no Gdud Avodá, no, Hapoeil Hatzair e no Achdut Avodí

Quasi toda a Histadrut estava ativa, O ararato desenvolveu-se, ÀS institui-

ções e empreendimentos por nós estabelecidos são 1 grande realização, A HA;

ão rroporcionalmentetadrut realmente cresceu e tambem o movimento, porém nã

A democracia - esta é a costa larga da grande maioria que arca as

responsabilidades pelo todo,
Lenin disse que toda cozinheira

7 a direção da Fistadrut deve lutar para que os melhores traba-
deve tornar-se um ser politicamente

pensante, E
lhadores nas fábricas e nas oficinas transforime-se integralmente em homen;

politicos, tornando-se portadores ativos da Fistadrut em todo o seu alcanct

ד
(Do Seifer Hahistadrut)
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A Fistadrut não é somente 1 organização profissional, Não há nada
que seja tão extranho a seu esrírito como Trade Unionismo, A Histadrut
não pode contentar ou satisfazer-se com conquistas parciais. Si nos con-
tentamos com elas; si a luta relo melhoramento das condições de vida do
orerario não está ligada b mais ampla luta pela modificação da ordem social-
pode então ésta luta por melhores condicões tornar-se uma faca de 2 gumes.
O radicalismo na concretização -' o chalutzianismo - protege a Histadrut pa-
ra que ela não se contente com conquistas perciaie, Os milhões que atrás de
nós aguardam a gua redenção não nos dão descanço.

A Fistadrut possue 2 nomes Histadrut Haovdim e Chevrat Baovdim. 4
perpetuidade das Histadruth reside na Chevrat Haovdim que É a concretização
do objetivo sionista socialista em caminho, é olistado do operário em cami -
nho. Em sua essência É a Chevrat Haovdim, o istedo Judeu em caminho, em
muito maior escala do que 6 é » Organização Sionista. Aqui Mos ramos da Chew
vrat Haovdim será concretizado o sónhode 1 povo udeu trabalhador, No pe-
ríodo-de transicão do capitalismo ao socialismo ₪0 8 imaginável a liberta-
cão nacional ₪00 ₪ 6176080 60886 obreira, Nos obreiros nó asyiramos
simplesmente. ==. == ao poder, Nosga forca reside na capacidade de fundir
erisoño e poder, -) sentido interior de Hist>dvuth exige que não nos conten-
temos com sa 960600218 8886 'obreira, que caminhemos em.frente e assim,
nos seguirão nossos aliados, isto é aquelas camadas do rovo que sinceramente
nos estenderem 5 mão e que o fizerem por fatores sociais.

E mais sinda: mos dias-de fundação da Higtadruth, 67189808 טמ ₪070 6
individuos robres, abencosdos fór grandes sonhos. Erames poucos osE
numéricamente, tinham eles ד costas largas. Todos carregavam ax resyonsa
bilidade é assim. o foi tambem ao chegar a 58. aliá, ]

Na convenção de Haifa, realizada no Folitécnico, sentavam-se nas esta-
יל cerca de 300. chaveirim, Aqueles 300 jovens, deram à Histadruth costas

largas; e assim sueedu no. Gaud Avodes no Haróeil Hatzair é no Aehdut avodá,
Guasi toda a Higtadruth estava ativas 0 aparato desenvolveu-se. As institui-
0568 6 empreendimentos for nós estabelecidossão 1 grande realização, A Hisé
tadruth realmente cresteu € tambem, o movimentos porém não prororciona mente,

A democracia - esta é a costa lares da prande maioria que arca a8 EE

resronsabilidades jela4
Lenin disse que toda cozinheira deve tornar-ce 1 ser politicamente

rensante. E a direção da Histadruth deve lutar fara que os melhores trabalha
dores nesfabricas e nas oficinas transforme-se integralmente em homens poli>

ticos; tornando-se portadores 'ativos da Histodruth em todo o seu alcance

roliticos 

 

 


