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TRAÇOS BIOGRAFICOS

de IOSEF TRUMPELDOR

Iossef Trumpeldor nasceu em 1880. Se:
pai serviu no exército do Tzar Nicolai
durante vinte e cinco anos. Sua mãe falava com os filhos sómente em Russo,
nunca lhes tendo ensinado algo. sôbre judaismo. Também as outras famílias de
Piatigorsk, sua cidade natal, eram completamente assimiladas.
Ao tentar para o ginásio, choca-se
'“Trumpeldor contra fortes obstáculos, que
são as leis referentes aos estudantes judeus, sendo a principal o “numerus clausus”. Vendo Trumpeldor estas dificuldades, procura dedicar-se ao estudo da
História Judaica e resolve tomar parte
ativa no movimento sionista daquela
época. Fundada em Piatigorsk uma organização sionista e torna-se seu lider.
Em 1902, ingressa Trumpeldor no exército russo. Em 1203, parte para o Oriente
na luta contra o Japáo. Nesta guerra.
sobressai Trumpeldor pelos seus atos de
bravura e é promovido a oficial, apesar
de que na Russia era terminantemente
vedado a judeus o acesso ao oficialato
Em 1904, ainda na guerra Russo-Japonesa, perdeu Trumpeldor seu braco esquerdo. Dáo-lhe baixa, mas êle náo aceita e continua no campo de bátalha. Finalmente cai nas mãos dos japonéses e
torna-se

seu

prisioneiro,

passando

um

ano no cárcere. Nesta ocasião cria 'Trum-peldor mais uma organização sionista e
escolhe onze dentre os seus companheiros, os quais se acham presos juntamente com êle, para logo apíés a guerra, assim que adquirirem a liberdade, partirem para Eretz Israel.
Em 1910, parte “Shatz” para Eretz Israel. 'Trumpelãior escolhe então 13 chaverim, com os quais pretende formar: a
primeira colonia comunal em Eretz Israel, retorna Shatz a Rússia para organizar o primeiro grupo de Chalutzim que
queiram partir para Eretz e lã formar a
primeira colonia comunal.
Em 24 de Agosto de 1911, realiza-se na

Rumânia uma pequena reunião de 7 chaverim com a finalidade de se fundar
uma colonia comunal. Enquanto isso
Iossef 'Trumpeldor estuda o idioma hebraico, organiza os chaverim e em 1912
parte juntamente com 10 deles para
Eretz Israel. Estabelece-se em Dgania e
dedica-se exclusivamente aos trabalhos
agrícolas. Em 1913, parte 'Trumpeldor
para Viena tomando parte no 11º Congresso Sionista e de lá êle volta para a
" Rússia com a finalidade de arregimentar
chalutzim. Após um curto período, volta
Trumpeldor para Eretz Israel e continua
seus trabalhos agrícolas em Dgania.
Em 1914 deflagra-se a primeira guerra
mundial. Os habitantes judeus de Eretz
sáo obrigados a abandonar o país. O governo turco intima os judeus a aceitarem a cidadania turca ou abandonarem
o país. Náo havendo outra alternativa,
os chaverim de Dgania aceitam a cidadania turca. Porém, Trumpeldor abandona o país e parte para Alexandria. Em
seguida dedica-se Trumpeldor na criação
de uma “Legiáo Judaica” com a finalidade de conquistar Eretz Israel para os
judeus. Trava conhecimento com Viadimir Jabotinski e os dois se interessam
em formar a “Legião Judaica”.
Após longas negoziações com a Grã
Bretanha o governo inglês concorda com
a formação de um “regimento auxiliar”,
que tem por finalidade levar mulas
para a linha de combate. Jabotinski recusa-se a aceitar esta proposta. Porém
Trumpeldor que acreditava ser este o
pr-meiro passo para alcançar a sua finalilace, aceitou o comando deste “corpo
auxiliar”. Este corpo evidenciou-se bastante durante a guerra em Galipoli.
Existe um diário de 'Trumpeldor referente as atividades deste corpo, durante
a guerra, em tódas as suas minucias..

Dão-se fortes divergéncias entre éle e o
comaniante britanico devido o antisemi
tismo reinante contra os soldados judeus

?חי- ברור- אַרביון3

De outro lado, porém, recebem os soldados judeus grandes elogios dos generais
britanicos, pelos seus atos de bravura.
40 ser Trumpeldor enviado para Alexancria com a finalila.e de organizar um
novo corpo, os soldados judeus se revoltam contra este ato do governo britanico, por pensarem que com isto tencionavam afastá-lo deles definitivamente. Os
soliaios judeus organizam. então um
“Tanit tzibur” com a finalidade de não
deixá-lo partir. Durante os combates que
se sucedem. Trumpeldor é ferido; em seguida enviam-no para um hospital onde
é operado; após alguns tempos de repouso, volta Trumpeldor a atividade. Porém
tempos depois, o regimento dos soldados
judeus é dissolvido por diversos motivos.
Em 1917, estoura a revolução russa.
Trumpelãor parte para a Rússia onde
pretende formar legiões judias com a finaliiale de empreender a conquista de
Eretz para o povo judeu. Nesta ocasião
consegue fundar uma legião de soldados
juueus. No interim, suce.e-se à revolucão bolchevista. Dão-lhe então a permissão 66 fundar um batalhão judeu, poa
ém não com a finalidade de dirigi-lo
Eretz, mas para garantir os judeus rusPosos contra qualquer eventualidade.
Trumrém o batalhão dissolve-se logo e
peldor funda o movimento chalutziano.
tôEste movimento espalhou-se logo por
de
cas as partes e houve à necessidade
então 2
firmá-lo. Trumpeldor organiza
espr.meira conferencia chalutziana e é
pacolhido como enviado da conferência
ra Eretz Israel.
Em 1919, após grandes dificuldades,
Consconsegue Trumpeldor partir para
com um
tantinopla. Alí êle encontra-se
muito
de
custo
à
que
grupo de chaverim
da Russia
sacrifício, conseguiram partir
parte Trume chegar até lá. EM seguida
ao chegar, ve
peldor para Eretz Israel,
Em Eretz,
que tudo continua na mesma.
pela primacontinuava a tremenda luta
trabazia, entre as duas organizações
Avodá
lhistas lá existentes; a “Achdut
ra
procu
or
peld
e “Hapoel Hatzair”. Trum
a ambas no
pacificá-las. Dirige um apélo
arem uma
sentido de se unirem e form
a. Este apêlo
só organização trabalhist

obtem o devido sucesso com a unificação
das duas organizações.
Naquela época sucederam-se as escaramuças entre beduinos e árabes cristãos. Os Francêses não conseguiram dominar todos os pontos do norte do país,
ficando grande parte deste território
completamente abandonado. Justamente
neste território se encontravam localizadas as colonias judías: Metula, Kfar
Guiladi, Tel-Chai e Chamra. Nesta época deu-se o início dos ataques contra as
colonias judias. Os bandos armados de
beduinos, surgidos do deserto da Arabia
após a guerra, com a única finalidade
de roubar e saquear atacavam a estas
pequeninas e indefesas colonias.
Chamra, roi liquidada logo no início
dos acontecimentos, devido a sua péssima situação e a falta de meios de defesa, Os assaltantes incendiaram-na, destruindo-a completamente. A colonia de
Metula foi abandonada pelos seus próprios colonos. Apenas as duas colonias
restantes: Kfar Guiladi e Tel-Chai, decidiram defender-se. Os trabalhadores
destas duas colonias resolveram não
abandoná-las, pois muito suor e trabalho elas haviam custado e portanto não
renunciariam de forma alguma. Os bandos árabes tinham perfeito conhecimento desta resolução e no princípio evitavam o mais que podiam passar pelas
mesmas.
Antes de mais naia, sentia-se o grande perigo que se aprox:mava e Trumpeldor resolveu organizar a defesa de TelChai e Kíar Guiladi. A comunicação
com o ishuv, tornava-se cada vez mais
difcil, comecaram a faltar os géneros de
primeira necessidade, faltavam braços e
armas. Então Trumpeldor péde auxilio
ao Ishuv, envia “shelicnim” e pede ajuda pela imprensa. Nesta ocasião, trabalhadores e estudantes do “Ginásio Hertzlia” atendem ao seu apêlo e conseguem
chegar a Tel-Chai. Vladimir Jabotinski
opõe-se ao envio de auxílio para TelChai e Kfar Guiladi, Jabotinski declara
na reunião do “Vaad Hatzirim” o então
Executivo Siíonista, o seguinte: “Eu vos
peço como amigo que digam aqueles jovens, tóda
erdade amarga. Eu vos di-
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טובי המורים הקברים בברזי? ושחפרוגה היה מורגש סל כך בעבן*

\

רה החנוכית בבית הפפר העברי ,הפכה סוף סוף לדבר של ממש,
אורגנה מחדש מועצת המורים אחרי לבטים רבים ועכשיו שומה
עליה להגשים את המשימות הרבות שחמורים הטיקו על שכמה.

מעולתו החנוכית ש? המורה העברי המתוה חלק פעיל בעס*
 nmהצבורית הלכה תמיד שלובת-זרוע עם עכודרת התחיה .המן*
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ב
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אל העבורה המעשית למען

ובהזדמנויות

שונות,

נשבע

גאולת הקרקע , TINשתוף

אמונים

פעולה עם

ועדייהקרן"הקימת ועל ידי החדרת חזון הגאולה  Seלבות היל*
ר
ים תור שלוב הרעיו] הציוני בתכנית הלמודים.

rei, O que é necessário dizer: possuimos
uma única instituição e esta é a Legião.
A Legião não existe, portanto devemos
construir uma segunda, uma terceira *
assim por diante, não há outro caminho;
Digamportanto aos chaverim; voltem de
lá e construam com o existente aquí”.
Os representantes dos trabalhadores,
como Ber! Katzenelson e outros, fizeram
forte oposição a Jabotinski e opinaram
pelo auxílio imediato. Ussishkin declara
nesta reunião: “A questão é se devemos
cefender estas localidades a custa de
quaisquer sacrifícios, mesmo enviando dinheiro ou sacrificando pessoas e não
abandonar estas posições já conquistadas, ou se devemos retroceder. É possivel
que devido a diversos motivos seja mais
razoavel renunciarmos a luta neste momento. Porém, além destes motivos, possuimos também sentimentos, e êles nos
dizem: aquí é o nosso lugar. Estão nos
atacando, é preciso que lhes mostremos
que não nos devem atacar sem motivo
Esta luta entre a razão e o sentimento.
acompanham-me desde o primeiro instante. Para mim esta questão está per-

feitamente esclarecida. Trata-se de uma
nova página na história do sionismo. Esta não é a Haganá dos tempos do Hashomer no Galil e Ieudá. Esta Haganá
possui um outro significado. Eu tomei a
responsabilidade, muito antes de ouvir a
vossa opinião, de decidir que: nós não
abandonaremos estas localidades”.
O auxílio foi bem pequeno, mas 'Trumpeldor forja destas pessoas um grupo de
heróis. Após rechaçar alguns ataques
árabes, resolvem os defensores reconquistar Metula. Após a reconquista de
Metula, os chalutzim a reorganizam em
uma semana.
Sucede-se um novo ataque no qual
tomba Aron Sher. Trumpeldor solicita
então um novo auxílio. Trumpeldor declara em seu novo apêlo: “Uma nova
geração, uma geração de filhos livres de
Eretz Israel, acha-se aquí na fronteira
pronta a derramar seu sangue em defesa
da patria, e lá no ishuv discutem sem
cessar se devem ou não enviar o auxílio

de que necessitamos. Chamra foi des-

truída, Metula está quasi que perdida
Tel-Chai e Kfar Guiladi,
acham-se
diante de um grande perigo. Quarent”
almas jovens acham-se em perigo, continuarão vocês regateando para que o
auxílio nos chegue tarde de mais?
O reforço de fato chegou tarde de
mais. " ותש1614-601" Adar de 1920 deuse o esperado ataque dos árabes. Trumpeldor almocava em Kfar Guiladi. Di
repente ouviu-se um tiroteio do lado d:
Tei-Chai, Trumpeldor juntamente con:
mais nove cahverim dirigiram-se para lá
Em Tel-Chai encontra Trumpeldor un
numeroso bando de árabes atacando a
colonia, consegue abrir caminho e junta se aos defensores que se acham a postos.
Os beduínos exigiam que lhes fosse permitido vistoriar a colonia para se certificarem se não haviam francêses em
Tel-Chai. Trumpeldor permite que o chefe do bando junto com alguns outros facam a vistoria. De repente Debora
Drachler grita por socorro, então 'Trumpeldor toma posição de combate e dá ordem de fogo, coloca-se na entrada da
colonia para barrar a passagem dos beduínos, nisto ferem-no. Porém, êle não
perde a calma, corre e dá novas ordens.
Ferem-no pela segunda vez e em seguida é atingido por uma granada no estomago. Trumpeldor passa então o comando ao chaver Shnirson e lhe dá as ultimas instruções. Alguns chaverim tentan;
levá-lo para o prédio da colonia, nésse
interim Taker é morto e Jacobson tem 2
oportunidade de levar Trumpeldor para
dentro da casa. Trumpeldor acalma-os e
diz: “isto não é nada” e lhes pede que
lhe recoloquem os intestinos no devido
lugar. Não é nada, diz êle, lavem bem
suas mãos e eu lhes direi como se faz
isto.
Calmamente viu Trumpeldor como lhe
recolocavam os intestinos. Após esta operação disse êle: “Estes são os meus últi
mos minutos de vida pela honra de Israel”. O tiroteio continuou. A munição
dos chalutzim estava gasta, cada um deles tinha deixado apenas a última bala
para si, a comunicação entre o primeiro
e o segundo andar estava completamente cortada. Ao terminar o tiroteio apre-

O
sentava-se um qualro horrendo,
achavam-se mortos:
Sara Tziji
Debora
Drachler, Manier e Sherf. Kanievievski
havia recebido fer'mentos PD granala.
Ao anoitecer trás chaverim conseguiram
chegar a Kfar Guiladi e de lá trouxeram
um médico. Resolyeu-se incenliar TelChai e continuar a defesa em Kfar Guilaii. Trumpeldor e Kanievski foram levados em macas para Kíar Guiladi, durante o trajéto queixou-se Trumpeldor
Ge forte dor de cabeça, os chaverim fizeram-lhe logo compressas de água fria.
ETe

Estavam
tolos
fortemente
abatidos.
Trumpeldor osservanlo-os disse então:
“Não importa, $ hom morrer por nossa
patria!”, minutos após estas palavras teve Trumpeldor fortes convulsões, virou a
cabeça para um lado e morreu.
Trumpelior foi enterrado as duas horas Ga madrugada entre Tel-Chai e Kfar
Guiladi.
Sôbre seu tumulo, foi colocado
Lord Melchet, um leão rugindo.

por
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158 povoações e 40.000 peças de
moradia nas novas terras do KKL.

A transferencia para o KKL de mais
de 1 milhão de dunams de terra, que foi
abandonada pelos seus primitivos donos
já foi aprovada pelo Governo e assegurará a propriciade nacional sobre as
terras de 158 povoações judaicas, 103 das
quais foram fundadas depois da criação
do Estado de Israel até fins do ano de
1950, e as 50 restantes deverão ser fundadas no ano di 5711.
Também serão construídas sobre estas
áreas 40.000 moradias para os novos
olim, solados desmobilizados e membros
de várias organizações. A área que será
transferida é de 1.167.818 dunams dos
quais 733.760 ams. são planicies e 434.058
zona montanhosa. Sobre o ponto de vista
geográfico as terras que passaram a ser
a propriedade do KKL estão distribuidas
ca seguinte maneira: 626.000 dms. na
Galiléia e nos vales setentrionais, incluindo a costa do Monte Carmel; 18.000
no Vale do Sharon; 259.000 nas montanhas e litoral de Yehuda e 264.000 no
Sul do País e no Neguev. A maior área
ficará no Distrito de Ramle (221.779
dunams).
Importancia especial sob o ponto de
vista colonizador e seguranca do país,
ém a transferencia das terras abandonadas nos distritos de densa população
árabe, como por exemplo, o distrito de

Nazareth (Naizeret) e as regiões fronteiriças (ex-distritos de Djenin e TulKarem).
372.000 DIAS DE TRABALHO E UM
MILHÃO DE LIBRAS PARA PREPARAÇÃO DO SOLO NO ANO DE 5711
Foi estabelecida a soma de 1 milhão
de libras no orçamento de KKL para o
ano de 5711 para a preparação do solo.
Os trabalhos serão executados em 193
lugares do país (96 no corredor de Jerusalém e 97 na Galiléia), sendo a sua
finalidade preparar 37.000 dms. de terra
(18.000 em Yehuda e na planicie costeira e 19.000 no Norte). A execução desses
trabalhos necessitarão 372.000 dias de
trabalho. Nesse orçamento está incluida
a soma de 350.090 libras israelenses para
o trabalho de máquinas. a maior parte
dele será gasta nos salários. A realização
desse grande plano assegurará a ocupação para os habitantes de 26 aldeias de
trabalho, 45 povoações de novos imigrantes, 81 kibutzim, kvutzot e moshavim. O orçamento inclui também a preparação de 10.000 dms. de terra nos laranjais secos e a construção de quasi 159
kls. de rodovias para os lugares de trabalho. No ano passado, o KKL preparou
17.400 dms. de terra e construiu 120 kls.
de estraias rodoviarias.
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שיוכל לעשות את עבודתו

מפקידה

לפקידה

יותר נוחה,

למורה

כדי

חומר

יותר קלה ומענינת.

ולא

רק למורה אלא גם לת?מיד תסיע מועצת המורים על ידי ספוק
meo

הבאים

ושעשועים

מישרא?,

על

נם

ידי

לילדים

עתונים

שנמציא לודם.
מועצת
may

תוציא

המורים

בודדות,

חוברות

ילקוטים,

כעיזן

יובא חומר מועי? בשביל פרשת כל חג ומוער ונם בשביל

דיונים בבעיות ציוניות וחנוכיות שתעמודנה על הפרק.
חוברת
התחלה

זו,

זו

המונשת ?קורא

נקוה,

nn

היא

ותשתכלל

הנסיון

במשך

להקים במה ?מורה העברי בברזיל mar

הראשון

הזמן,

עד

בעבודתנו.
אולי

שנזכה

ישתקפו כל חיינו המעד

שיים בשטח העבודה בבית הספר.
חברים מורים ועססלנים!
הלשכה

הראשית

בירושלים

והדירקטוריון

של

קרן

הקימת

בברזי? עומדים ?עזרתנו ונכונים <מ?א את כל דרישותינו בשטח
העבודה החנוכית  --נשתמש נא בהזדמנות זו וניצור יחר את
הבנין הנהדר ,הנשגב והמועיל  --את בית הספר העברי.
הבו נא יד ,חברים< ,עבודה הגדולה ואז ,רק אז יהיה
נצחוננו שלם!

בשם מועצת המורים ?מען הקהק"ל בברזיל
דיר מ .פרידמאן
המנהל

לִי"א ב אדר

ט

יום זה נתקדש בישוב .לאורו נתחנד דור .מפע?
גבוריו האיר באור חרדות את האמת המרה של
מצבנו במולרת:
<לקרב
)non
?שכום
אנ
אנו  --דגלנו המחרשה העזובה ,פנינו לעבורה
היוצרת של עם בו-תרבות והמה מריעים <צחצוח
חרבות ,למרבה הההס והשממה והדמים .ולא נותרת
לנו אלא ברירה אחת :או להפקיר את חיינו ועתיד
דנו ,או לעמוד  SPנפשנו ולשלם ?לאויב כגמולו.
שו"
גבורי ת?יחי בחרו בדרך זו השניה וקרשו
תיהם את צו ההגנה ,אותו קבאו באהבה מקודמיהם,
אותו הנחי?ו בחרדה ?באים אחריהם.
צוואה זו של אנשי תל חי ,שוחרי השלום ומשי-
ביימלחמה שערה ,נתמלאה במלואה בכל? התפארת
שבנבורה במלחמת החירות שלנו נגר שבע אומות,
שקיזימו את בשורת עצמאותנו בחרב ובאש.
צוואה זו ש? אנשי תל?-חי? :היות נכונים תמיד,
להיות תדיר ערים ומזומנים לקדם פני כל אויב וצר
העומדים הכן אהשמידנו  --צוואה זו לא נתישנה
אף עם הקמת מדינת ישראל.
ואם בחיי יום יום ,בימי שלום ,סמלנו הם
המחרשה והמקבת ,התקלאות והתעשיה ,המפרנסים
את בע?יהם ,ההופכים את אכק האדם הבא אלינו מן
הגולה לאומה יוצרת  --הרי לעתות בסכנה ?א נוכל
להסתפק בכך .לא נוכל אז לכתת את חרבותינו לבליד
עבודה מועולים כי בכך לא נוכל? להתגונן לעמור
על נפשנו.
הנחה זו מ] הראוי שתהיה לאבייסוד גם בחינו
בנינו .בדור זה? ,כל הפחות בשנים הקרובות ,ny
אויבינו חורקים ש] ומאמצים אגרוף רשע ומקדיד
שים כל  DINוהונם למלחמה ,לא נוכ? לחנך את
בנינו על שלושת העיקרים בלבד ,שעליהם העמדנו
את עולמנו החנוכי :תורה ועבודה וצדק חברתי.
נהטא <נפשנו לעמנו ו?ארצנו אם ?א נכשיר את
נינו להיות מוכנים <הג] על נפשותיהם בכ? Ny
ובכל שעה.
לא היינו ולא נהיה ?עולם ביז מצחצחי חרבות,
בין ימי שחיים ע? החרב .אב? ?א נתו להרב זדים
שתבוא בגבולנו ותחריבנו .לכך עלינו להיות מוכנים.
ומכאן היסוד החינוכי  900ולבנינו שבסיסמח:
עםיצבא .כל העם כלו חייב ?עמוד ע? נפשו 9) .DIM
כולו  --יצא בצבא .בצבא ,אשר גם בו נתמזגו יסו-
דות התורה והעבודה ,אשר גם בו מודגש יסוד התר-
בות ויסוד היצירה שבעבודה  --ההכשרה לחק?אות
ליד ההכשרה להגנה .לקראת זאת נקרא גם החינוך.
נקדש עליכן השנה את זכר גבורינו בבתייהספר
 -בהמשכת מפעלם ,בהבטחת קיומה של מדינתנואשר עליה נלחמו בניכו בחרוף גפש ובגבורה .יהיה
 721יום תלחי ?יום אזעקה 939 ,נתמסר לאשליות
ולשאננות .נהיה דרוכים לקראת כל סכנה .נחנך גם
את בנינו על החובה להגן ע? התורה וע? העבודה
ועַל

החירות

בכל

נפשנו

ובכל

מאדנו.
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O orçamento do KKL para o melhoramento do sólo e seu desenvolvimento no
ano de 5711 soma a importancia de
593.000 libras incluindo trabalhos de secamento e drenagem no norte do país (a
etapa preliminar será o secamento do
vale de Jule) trabalhos antimaláricos na
galiléia ocidental, no vale Zevulun, no
vale Beit-Shan, no vale Hefer, novas
perfuracóes de pocos de agua no corredor
de Jerusalém, nas montanhas de Menache e o desenvolvimento da zona residencial nos suburbios de Jerusalém, TelAviv, Chaifa e Natania.
YAAR HAKDOSHIM (BOSQUE DOS
MÁRTIRES), YAAR HANASSÍ (BOSQUE DO PRESIDENTE) E YAAR HAHISTADRUT SERÃO PLANTADOS
AINDA ESTE ANO
As plantações se realizarão ainda este
ano pelo KKL cuja finalidade é plantar
75 milhões de arvores numa temporada
(quer dizer duplicar o n.º de todas as
arvores existentes no país no curso de
1 ano) receberão um caráter especial como começo de plantação de alguns bosques comemorativos. Assim por exemplo
terá lugar em princípios de março a
plantação do Bosque dos Martires em
memoria das vítimas da hecatombe nazista nos países da Europa. Este bosque

será plantado nos Montes de Jerusalém.
Pouco mais a Oeste será plantado o Bosque do Presidente, em nome do Presidente Dr. Chaim Weizman. Também se
plantará em breve o Bosque da Histadrut em comemoração ao 30.º aniversário
da Confederacáo Geral dos Trabalhalores. Entre outros bosques a serem plantados este ano figuram ainda: 'O Bosque do Rabino Kook”, o “Bosque do BarYlan”, ambos em Beit-Meyr, o “Bosque
de Israel Taiber”, o “Bosque do Yshuv”
(continuação das plantações anteriores)
em Maale Hachamishá, o “Bosque Wizo”
,
no Iokneam e outros.
OS MADRICHIM DOS HABONIM DO
ALÉM-MAR — VISITANTES DO KKL
No Beth-Berl, situado em Kfar-Saba,
está se realizando o 2.º seminário dos
madrichim do movimento Habonim, com
a presença dos chaverim dos Estados
Unidos, Canadá e Africa do Sul O KKL
tomou parte no orçamento da visita dos
jovens em Israel e convidou-os para visitar Jerusalém. Durante a sua estadia
na capital de Israel, os madrichim foram
hóspedes da “Lishká Rashit”, que pôs à
sua disposição guias para conhezerem a
cidade e seus arredores.

E

Moetzet Morim em pról do KK
L.
no Brasil organiza-se
g Com grande satisfação
constatamos que
cepois de um longo perio
do de inatividace o Moetzet Hamorim se
reorganizou e
iMiciou novamente um
intensivo trabaiho em pról do KKL.

A finalidade do Moetzet Hamo
rim e
preparar os planos da educação
nacional
judaica, organizar festas e comem
orações não somente nas escolas e moado
nim, mas também grandiosas comem
orações em todo o país. Como exemp
lo
podem servir as comemorações anteriores de “Bikurim”, “Tu Bishvat”, etc., que
tiveram grande êxito.
Para se formar o secretariado do Moetzet Hamorim foi convocado um Kinus no Rio em 18/1/51 no qual estiveram
presentes vinte professores. Após as saucações do Presidente do comité central
do KKL, Sr. L. Levinson, do representante do Bureau central em Jerusalém
Sr. I. Netter, e do Dr. M. Fridman, seguiram-se os debates, dos quais participaram quasi todos os presentes. Foram
eleitos para a direção do secretariado os
seguintes professores: Dr. M. Fridman,
A. Lipman, Sara Staretz, Yehudit Armoni, Chana Geller, Abram Yashpan e Zvi
Wiltschkowsky.
Na primeira reunião do secretariado
realizada em 25/1/51 foram eleitos os
seguintes professores e respectivos cargos:
Presidente (Mazkir) — Dr. M. Fridman.
Vice Presidente
Secretário

— Chana Geller
— Abraham Yashpan

Do plano de trabalho que foi aprovado
no Kinus consta o seguinte:
a) preparar material para os professores e alunos;
b) organizar passeios em comum das
escolas,
organizar
festas, espetáculos
reuniões, comemorações, etc.;
c) segundo as possibilidades do espaço.
plantar jardins decorativos e hortas, instalar pombais, etc.;
d) organizar coros e grupos de dancas
folclóricas;
e) fazer visitas ás escolas;
f) preparar o plano para a nova muteria que será introduzida entre as outras, denominada “Tediat Hamoleder”
(conhecimento da patria — Israel);
g) instalar um Bureau com funcionário, que será encarregado de organizar
os trabalhos executivos.
PLANO ORGANIZACIONAL
São as seguintes as instancias do Moetzet Hamorim Lemaan Hakeren Hakaiémet:
1) Kinus Artzi;
2) Conselho central dos professores no
Brasil;
3) Executivo do conselho;
4) Conselhos estaduais no Rio e São
Paulo.
Enquanto estiverem em organização as
instancias
acima
mencionadas, serão
constituídos os seguintes Consêlhos:
1) Consêlho estadual do Rio;
2) Consélho estadual de São Paulo.
O Consêlho estadual do Rio figurará
provisoriamente como Consêlho Central
do país.
Os Consêlhos serão constituídos por representantes de todas
as escolas.

די לעצטע טעג אין תל-חי
UR

דרייסיק יאר זיינע] פארביי  DIיענעם טאג,
דאס דאָזיקע בילד שטיים מיר נאר פאר די

אויגן .דער וואָס האָט שנטיי?גענומען איז דער "IND
טיידיקונג

פון

ת?חי

און

גליל אין

יענע שטורמי-

שע טעג  --וועט דשם קיינמשַ? נישט פארגעסו.

אין יענער תקופה איז דער גליל העליוז ג
וועו א ווע?ט פאַר זיך .דער דאַזיקער טייל איז
פאקטיש געווען קיינעמס *אַנד ,און

יעטוושדער

אדד

מיניסטראַציע  MMפארוואלטונג 91101 .ענגליש-
פראנצויזישז ( INDENסייקסיפיקא"-פאַקט) איז די
סכיבה ת?חי  --כפריג?עדי  --מתולה נעווע] אין
ט פוז די פראַנצויזן און די גרענעץ האט
די
 DINIVAפארביי כאַענט  TD” NDהמעלה  --אילת
השחר .די אראבער האב[ ארגאניזירט באנדעם ,וואַס
זיינעז שָננעפא?ן אויף די פראנצויזישש ארמיי אפר
טיילוננען ,אויף קריסטן  TN TINנישט אויסגע"
מיטן די יידישע קאלאָניזאציעיפונקטן .מיט דער
פארטאַרקונג פון די דאזיקע קאמפן ,איז אלץ גרעד
סער נעווארן] די צאל אראבישע באנדיטן און דער
גאַנצקר גליל העליון] איז פארוואַנדלט נעוואַרן אין
א שטורעמדיקז ים פוז נזילה און מאַרד .אינמיטן
דאַזיקן שטורעמדיקז ים זיינע] געוועז פיר יידישע
קאַלאַניזאַציעיפונקטז :דריי קבוצות  --תללחי ,כפר"
גלעדי און חמרה ,און איין מושבה  --מתולה .אין
 monאיז נעוועז < ₪אַנדווירטשאפטלעכע קבוצה,
אין כפר-נ?עדי  --חברים פון
חמרח  --א גרופע פאסטוכער.
באַוווינס דורך אלטע פויערים.

"השומר" און אין
מתולה איז נעוועז

נאַכדעם ווי עס האבן זיך אננעהויב] רי אנפא?ן
 maדי באַנדעם האָבן אונדזשרע חברים אין די
קבוצות זיך שננעהויבז באפעסטיקו או] TT DVI
צו דער פאַרטיידיקונג .חמרה איז גלייך עוואקואירט
נעוואַרן ,ווייל אירע הילצערנע באראַקן זיינעז ניט
געוועז גינסטיק פאר פארטיידילונג .בעיקר האָבן
זיי זיך באַפעסטיקט אין ת<לחי און כפרינלעדי ,ווו
אין וערן פון זיי איז געוועז צו איין שטיינערנע
נעביידע .נאַך  8ריי אַנגריפ] איז אויך מתולה
עוואקואירט (עוואַרז.

ן יענע PR DÍVIDA TND pr DEN SPO
אי
שליחות פוז ,החלוץ" אין רוסלאנד ,יוסף DD
פעידאַר .ער איז דאן נקייך אוועק קיין תליחי און
> mזיך נעשטע?ט בראש פון די פארטיידוקער.
דער נלול העליון איז געוועז אינגאנצז אַפנע"
פוז די איבעריקע טייפן פון אאַנד .די ווענן
שניטו
יונעז נעוועו פול מיט רויבער או] דער דורכפאר
ז
פארבונדץ מיט <עבנסיגעפאַר .די פארטיידיקוננסי
-עבטע ,די צאֶל
באַריננוננעז זיינעו נעווע] זייער
מענטשז  --קְנא ,8נעווער אוז שפייז  --באשרענקט.

אויפז רוף פו] די חברים אין גליל האָבז חלוד
צים פון גלי? התחתוז און געוועזענע ועלנער פון
יידישן <?עניאן] געאיילט  Dipהילף צו די חברים
פון צפון.
די  SNSאַרבעטער אין ?אנד איז גאד דא[
געווען זייער קליין און עס איז נישט תייכט געוועז
צו מאַביליזיר] א גענוננדיקע צאַ? פארטיידיקער.
די צאל חברים אין כפר נלעדי אוז אין תלחי צוד
זאמעו מוט די פרייוויליקע איז געוועז צו צוואנציק
אין  papישוב .די פארטיידיקער זיינעז באַשטאד
נעו פון דריי סאַרטן :חברים פון די קבוצות ת?חי
 IRכפרזנלערי ,די חברים פון די שכנותדיקע ?אנד"
ווירטאַפטלעבע פונקטן און די איינצלנע הלוצים,
וואָס זיינעז נעקומע] אין ?אנד אריין צוזאמען מיט
מרומפע?לדארן].
די ערשטע הילף איז געלומע! פון די חברים
פוז אילת השחר ,מחניים אוז אנדערע פונקטז פון
גליל התחתוז .אויך פון יהודה האב] אַנגעהויבז צו
חברים .די באלאגערטע פונקטן זיינעז DIS
קומען
נישט געווען צוגענרייט אויפצונעמעז אַ כך מענטשן,
ווייל  TINTOגעפעלט מלבושים ,דעקן ,שפיוז אוז
געווער.
ניט נעקוקט אויף די שווערע באדיננונגעז און
אפגשריסנקייט  byביי אונדז נעהערשט א געהויד

בענע שטימוננג.

) Drאיינמאָל האָט זיך
צי ס'האט א זין ביי אזוינע
סכנה פון טויט שוועבט פאר
אויפן אַרט .דער ענטפער איז

דערוועקט די פראגע
באַדינגוננען ,וועז די
די אויגן ,צו ב?יובן
נעוועז:

מיטאר נישט פאַרלאַזן קייז שום פונקט .מיטאר
נישט מפקיר זיין קיין יידישן באַדן ,מען מוז רעם
יידישזן אקער שיצן ביזן ?עצטן מאַמענט!
נעוועז יוסף
צווישז  די פארטיידיקער איז
טרומפעלדאַר ,און נישט בלויז וואָס שר האט נישט
געהאט בדעה צו פארלאזן רעם פונקט ,נאֶר ער האש
באַשלְאַס] פאר יעדז פרייז אפצונעמע] 282 "7 "2
דעס מתולהח.
איינמאַ? ביינאָכט איז ער ארוים בראש פון א
נרופע פון  01קעמפער און נאד  11שאַפויאויסטוישן
איז דעראַבערט געוואַרן די קאַלאַניע .די חברים
האָבן זיך דארט באַפעסטיקט .צו די  01פארטוודיד
קער זיינעז צוגעקומע] נאד  01און צוזאמען האבן
זיי נעחיט די קאַ?אַניע.
די פראנצויוישע מיליטער-גרופעס האב] פאר"
מאָנט גענוג נעווער ,דאד האָבן זיי זיך דערשטראכז
פאר די עטלעכש הונדערט רויבער ,ווע?] מיר קעד

נען אויסהאַלטן זייערע אטאקעס?  --די דאזיקע
פראַגע האט געעגבערט די מוחות פון די חברים.
אוז אָט זיינען צוויי חברים געפאלן .AS
געפאדערט  ₪דרינגנדיקע הילף .אויף די וועגן
האבן צענד?יקער הברים געאיילט מיט הילף ,וועלז
זיי

קומען

באַצייטנס+

און  DNאיז נעקומען דער טאָג פו| י"א ארר.
אויף תליחי זיינען אַנגעפא?ן הונדערטער ווילדע
באוואַפנטע רויבער .א טייל פוז זיי האבז זיך אריינד
באקומעז אין הויף מיט א שפיצל זאגנדיק ,אַז זיי
זיינען געקומען אונטערהשנדלען וועגז א שלום --
דער קאמף האט זיך פונשנדערגעפלאַקערט.
פון די פארטיידיקער זיינעז נעפאלן  4חברים
און  25חברות :יוסף טרומפע?לדאר ,וואסם איז געד
שטארבן פון די ווונדן ,טאַקער ,מאנטער ,שארף,
שרח טשיזיק או] דבורה דראכלער .פיר חברים זייה
נעז פארווונדעט געוואַרן.
א גאָנצן טאַג זיינען די חברים געשטאַנען אויף
די פאזיציעם און זיך פארטיידיקט ביז ס'האבן זיך
פארענדיקט די פוילן .רער אַנגריף איז אפגעשטויסן
נעווארז .די אַנגרייפער זיינען אנטלאַפן מיטשלעפנד
דיק מוט זיך זייערע הרונים .יענע נאכט אוז באד
 02801נעווארז צו פארלאזן תליתי .צומארגנס זר
נען אויך עוואקואירט געוואַרז כפר גלעדי און
מתולה ,כדי שפעטער ,אין א האלב יאר ארום ,וויד
דער זיי אויפצובויען.

זינט דעמאַלט איז תלחי געוואַרן דער סימד
דישער נבורה ₪ .סך יוגנט?עכע חלוצים
באל פון יי
פעטער אָנגעהויבן צו שטראמעז איז לאנד
האבו ש
האַט זיך אנגעהויבן די דריטע ,הלוצישע
אריין .עס
וואָס איו נעקומען ממשיך זיין דעם אויפבוי
עליה,
ן בנין ,וועמענס פונראמענטן זיינען נעליינט נעד
פו
וואַרן רורך מענטשן פון רער צווייטער עליה.
איצט ,נאַך דער גראנדיעזער פארענדערונג אין
אונדוער ?עבן אין ארץ-ישרא? ,נאכדעם ווי מיר
האָבן  morנעוושו צו פאליטישע זעלבשטענדיקייט,
נאכדעם ווי דאס נאנצע <אנד אונזערס איז נעווארן
איין ,תליחי" ,זעען אויש יענע טעג פון ,השומר"
און  MM monפרע"היסטאַרישע נעשעענישן .מיר
דארפן אַבער געדענקעז  IMדשרמאנען ,באזונדערס
אונדוער יוגנט ,אַז וועז נישט די גבורה און הננהד
מעשים פון אונדזערע ראשונים ,וואַס זיינעו געוועז
מעטים קעגן רבים  --ווא?ט] מיר נישט געווען
אונדזערע טענ .?VON
דערגרייכט די נצחונות פון
אלזא וויסן ווי אפצוהיטז דעם נייסט פון תלוציזם
און קרבנותנרייטקייטם פוז די ת?-חי פארטיידיקער
אויך אין אַנבליק  NDדער אנטוויקלונג פוז אונדזער
מדינה  IRוווקס פוז איר באפעלקערונג ,ווייל ווער
ווייסט וואָס עס דעהווארט  PR ON) TINדער
צוקונפט . DNSדערציען] אונדזערש קינדער אין
ניופסט  11Dת?יחי  PINכפרגלעדי ,זיי זא?ן וויסן
פאר וואַםס זיי  %21? FU"? BNעבנס  --פארן
יירישן לאַנד ,פארן יידישן שטאַלץ.
י קאניעווסקי

אנטוויקלונג פון יידישן שוץ-געדאַנק
,וואלטן די גאגאַלס ,די ראַסטאִיעווסקים
און די איבעריקע רוכישע שריובער נע-
 IDTאָט דאס הייפל שטאַלצע אוז ברא-

ווע בחורים ,וואֶלט] זיי זיכער זייערש
 yumטיפן גאנץ אנדערש נעשיל-
דערט".
)AD NB

טרומפעלדאֶרס

טאגבוד)

וועז מיר באערן הוינט ,צוויי יאר נאך ד
אנטשטייא נג פון] מדינת ישראל ,דעם אַנדענס פ 1
די העלדן אין תל חי ,ווילן מיר טאקע אפשא 15
דידאזיקע העראישע פרשה ,אבער נאַכמשר ווי לן
מיר זיך נוט צוקוקז צו דער היסטארישער פערס-
פעקטיוו וואם ווייזט אונדז  INאונאונטערבראַבענע
קייט ,די קייט פו] זעלבסטפארטוידיקונג און פוז
גבורה.

וויי? אויב מיר וועלז זיר באשרענקעז בלויז צו
ד
י פרטים פו] דעם דאזיקן גבורה קאפיט?  --אפילו
וועז די פרטים אליין זענען גענוג כדי אונדז צו
י
נ
ד ען  DONסימבא?
 -איז דא א חשש אז זיי זְאֶל, tyנאָר אונדז אויפוען |ו'" ,פארעלטערט" אין

זין פון צייט און פארנעם , MSאויך ,אז מיר זא?ן
פשוט פארגעפן זייער פולן היסטשָרישן באדייט .און
דעריבער :וואַם ברייטער און] טיפער מיר אנא-
ליוירן דעם צוזאמענבונד פון  DSדי טיילן מיט
דער נרויסער פרשה פון אונדוער  -- BONDפאַר-
שטייען מיר בעפער דעם מהות פונעם ,גס" וואס
האם זיך שפגעשפילט אין אונדזערע צייטן מיטן
אויפקום פון מדינת ישרא ?:און צבא ישראל .כי
ווערט אונדז נאך קלאַרער ,אז טאקע אֶט דער נסיון,
ואס מיר האבן דורכגעמאַכט אין משך פון די --06

0

יאר

קאַלאָניזאציע

IN

PIN

ישראל,

איז

עס

דער ,יש" וואם האט זיך צונויפנעשנורט אין אן
ארמיי,
וואַסם האט סוף כל סוף שוין זוכה געוועז צו
 IRאייגענשר מלוכהשער ראם.
*

ווען מיר פ
רעגן ,הייסט ראַס , DNאיז געווען
תל חי אין דא
ר געשיכטע פון יידישן ועלבסטשוץ,
איז דער
ענטפער קלאר :א גורם או[] א סימבא?

5%
 mandaציום .א גורם  --צוליב  Pos” DEגרע-
נעץיישובים
צופוסנס 83+ 287[ DEN Mom ND

סיוענשו נאר גיט פולשטענדיק אויסגעל

די

פונקעו

פונעם ארשבישז

טעראַריפייער,

געווארן

וועז

אי

בער אונדז האַכז זיך שוין אראפנעלאזט רי שאטנס
MB
רער צווייטער וועלטימלחמה .דפר נאציזם האט
אננעהויבן זיין מארש צו דעראבערז די וועלט דורכן
דערקלער]
pen mn

קודם כ? מלחמה די יוד] .די נשצישע
 IRA EO TTגשטאָן אויף דער יידישער

באפעלקערונג אין גלות-אייראַפע אוו דארט אפנע-
 DRDSVIR TEDאונדוער קעמפערישע גרייטד
 DEN DPנעפונע] איר אויסדרוק אויף פארשידענע
ווענן ,טראץ די אַלע שטערוננעו מצר דער ND
טשרישער מאכט .די נאציאַנאלש אידעאלן וואס
האבן באפלינגלט די ,הגנה"  MK DIMלאַקאַליטעריטא-
ריאלע קערפעראפט ,האכו זיך פארקערפערט PR
דער ראם פון דער יידישער ברינאדע וואַס איז צור
גויפנעשטעלט געוואַרן פוז די פריוויליקע יידיש-
מיליטערישע איינהייטן אינערהאלב דעם ענגלישן
מיליטער .שבער דער יידיש"ארצישראלדיקער RO
דאט ,וועמענס שטארקסטער באגער עס איז נעוועז
 MPAצו נעמעז פוז די רוצחים ,איז רערשינעז
אויף רער ממשותדיקער קרינסיארענע נאר ביים פוף
פוז דער מלחמה און אויף די חורבות פון די צא?ד
רייכע יידישע קה?ות אין אייראַפע.
צום סוף פו! דער מלחמה איז פארשארפט )Y
ואי דשר ביטערער געראננל מיט דער מאנדאַטאי
רישער מאכט , DBMהאָט אַ?ץ גקטשן כדי צו בא-
שרענקן אונדזער וווקסם אין לאנד ,ניט אַפהא?טנדיק
זיך פוז די שארפסטע מיטלען .די טויערז פוו 9835

ועכעו געב?יבז געשלאָסן פאר די לעבננעבליבענע
ברירער ,ואס האַבן געוואַ?ס אוז געמוזט אהערקו"
מען .די יידישע שוץיקרשפט האט דא ווידער געפי"
נעז א טעטיסייטסיפע?ד און זי נעמט אויף זיך די
אויפנאבע  NDהעפ?ה פון אומ?עגאלער עליה אוו
אלץ וואַפם איז מיט דעם פארבונדן .פוז ראן אנט"
וויקלט זיך שוין אלץ אין א פארשנע?ערטו ,דרא"
מאטישז טעמפא .ס'איז שוין איצט אוממענלער
אויסצונ?ייכז רי קעננגעזעצטע אינטערעכן .דער כוח
 qeיידישז קעמפער פארשטארקט זיך וואָס מער
וז מער .פוז ציים צו צייט אַנטפ?עסט ער די ביד
טערקייט,

וואַס

EST

VT

אנגעזשמ?ט

אין

זיין

האַרצז .מעז קריצט מיט די ציין אוןז מעו ווארט
אויף דער גרויסער נעלעננהייט.
ננגהייט איז נעקומע] אין נורלדיקן
אוז די
באשלוס פון די פארייניקטע נאַציעס פוו 92טו
נאוועמבער  ,7491אויפצושטע?] א יידישע מדינה
איז  8טיול פון ?אַנד . TUPAנאד דער דאזיקער
החלסה ווערט געגעבן דער סיננא? פאר א באנייטן
 nessaמצר רי שכנים פונעם יידישן] ישוב אוו
ס'הויבן ויך אָן די אומרועו ,אדער בעסער געזאָנט,
דער ערשטער עטאפ אין דער מלחמה פאר אונדזער
וע?בשטענריקייט .די געשיכטע פוז רי ?עצטע צויי
יאָר איז נאך פריש  אייננעקריצט אין אונדזערש
הערצער און ס'איז איבעריק זי רא איבערצוגעב:

אין דעטאַ?ן .מיר  TOMנאַר פארצייכענעז די MY
זה , IRדער דאַזיקער צייטיאַפשניט האַט פאר דער
ברייטער עפנטלעכקייט ארויסנערוקט “WINE DIS
נרוכטס א גלענצנדיק .קעמפערישן כוח און דאס איז
,םלמ"ח" .ער שסאפט גאד פון די ערשטע
 ORTOאויפן ישוב נעלויערט די
TR
כנה פון  ₪גאצישער אינוואזיע .אין אונדוער מלד
חמה האָט ער זיך בארימט געמאַכט דורך זיגנע
פרעכטיקע מיליטערישע אויפטוען .ער האַט ארויס"
נעשטויסן די רענולערע אראבישע ארמייען און
באפרייט די גרעכטק שטחים פו] אונדזער מדינה.
DS

דאס

איז

דער %אנגער

אנטוויקלונגסיוועג

אין דער געשיכטע פון אונדזער וע?בשוץ ,אנגע"
צייכנט אין אלגעמיינע שטריכן .אויף PASTO BUT
וועג האבן געטראטן די "וייניקע  Taim DSבא"
זיגט רי פילע אדאנק זייער אויסגעהא?טנקייט און
מידט
מאַראַ?ישן כוח .אדאנק די ,וואס האבז
די קייט פון חלוצישער הגנה ,האבן מיר דערגרייבט
נאר יאַרן דרי מ?וכהשע ראם פאר דער אייגענער
ועלבשטענריקער ללנאלער ארמיי אין דער סווע"
רענער מדינת ישראל.
*
 IYIND 1Dזיך ניט פאַרשטעלן דעם קאפיטל
תל חי און זיין באדייט אין אונדזער נייער גששיכ*

טע אן זיין צענטראלער פיגור ,יוסף טרומפעלדאַר,
וואַם האָט אי] זיך פארקערפערט ראָס געשטאַלט פון

א הלוץ און א באשיצער .ווייל אויד דער גבור פוז
תל חי ,פונקט ווי די גרונטילייגערס פו] דער YY
ניסטישער באווענונג ,האָט נעשטרעבט כפרם כל
בבודיגעד
אומצוקער] דעם  PSDדאס פארלויר
פיל .זינט ער איז ציוניסטיש באווופטויניק נעוואַרז
איז דאס געווע] דער הויפטיציל פון היינע ORI
 TLD TIRO TVRפון זייז קירצן]  GIANאינטענסיוון

לעבן, .דאס וענעו מיינע לעצטע מינוטן .זאגט זיי,

זיי ואַל?] אויכהאלט] ביזן לעצטן רגע פארז בבוד
פון אונדזער פאַלק"  --אט רידאזיקש באטאנוננ
חזרט זיך איבער אין די נורלדיקע טעג פונעם קאמף,
איז געפאלן? .ויט זיין וועלטיאַנשגי-
אין וועלכן ער

אונג איז ער ניט נעוועז קיין מיליטערמאן, .נעמעז
דאס

נעווער

אין

DIRA

בין

איך

גרייטם

נאר

דאן,

ווען כ'זע קיין שנדער אייפוועג גיט"  --אזוי שטייט
געשריבן איז זיין טאגבוד.
אוז ס'איז טאקע  INDאנדער אויסווע ניט
 [ipaפאר דעמדאזיקן ,שלימותריקז מענטשן" ,ווי
ברענער האט זיך וועגז אים אויסגעדריקט .ער איו

געפא?] בכבודיק פאר די הייליקע ווערטן פו! דעם
נייעם ?עבן .מיט זייז טויט האט ער אונדז אנגע-
 DANIפאַרצוזעצן אונדזער ווערק און אונדזער הגנה
אוז  DRAאויךר אנגעצייכנט די אנטוויקלונגסיליניע
פאר דער קומענדיקער צייט ,אם די ?יניע וואַס
האַם זיך געצויגן  Oישראל.

מדברי יוסף טרומפלדור

א חרב ,כי אם שלום אנו נוסאים לארדיטראל:
 ...ל

גרר הרניל יובל לאלץ אותנו לכתת את
דק מצב יוצא מ
אתינו לחרבות.
זכוד ,כי לארץ-ישראל אתח הולך לא לשם
 >...זכור ת

שי גבורה ,לא לטם הבאת קרבנות  --בייאם לשם )AMO
מק

בס  nr Seg memoשטח האדמה הלאומית
ב

בירינו ,כן כתקרב יותר למשרתנו .לפיכך אני אומר ,חברים:
ש
הלאמת הקרק? :ולמקשה--קבורה למען הקרז הקימת ליטראל.
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שטעטיקט די וויכטיקיים
ציע .און  8PNID'D
מאָראָלישז כוח ,ואס האַט
דאָזיקער העראִי ער טאס.
--

פווןו דער שוץקאלאניזאי

צוליב

דעם

אומגעהויערן

זיך אַנטפלעקט און דער

מיר וייפן ,אַז תל חי איז נים דאַכ ערשטע
סטשוץ און זי"
קאפיט? אין רער געשיכטע פוז
כער ניס אין דער געשיכטע פון אונדזער רענעסאַנס"
באַווענונג .נאד פאר ת? חי זענען שוין אנטפלעקט
נעוואון ספּאָנטאַנע גבורה-טאט]  NDיחידים ,וואַס
האבן נעוווסט וו' אזוי אפצוענטפערן דעם שונא:
נאך פאר ת? חי האָט שוין עקזיסטירט דער ,השורד
מר" ,וואָס האָט נעוויזן די ייד] אז זיי דארפן און
קענען אלייז באשיצן זייער ?עב] און גוטם ,אוו
 DNTאויך שוין באוויז] צו געבו קרבגות .צוושמען
מיטן גרינדן דעם ,השומר" איז אויך אויפגעשוור
מען דשר נעדאנק צו גרינדז דערפער פון שומרים,
א געהויבענע סינטעזע פוז <אנדארבעט און שוץ,
א נעדאנק  PR DEMפארווירקלעכט געווארן אין
פארלויף פון] דער צייט .מיר טאַרן ניט פארגעסן
די  PDראל וואַם דער יידישער לעגיאן האט
געשפי?ט אויך ביים פארטיידיקן די יידישע יש
 pk Drביים פארשטארקן ,דירעקט און אומדיד
רשקט ,די יידישע זיכערקייטסיכוחות — — —
TIN
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י ת? חי דראמע האט אמבולטסטן באַטאַנט
ד
נגנדיקע פראָבלעם פון זעלבכיפארטיידיקונג:
דאס דרי
פארשארפט די חושים פאר די
געהעריק
 jm eהאט דערפילט א דעצידירגד
שוץ-באַדשרפע
באוואכן דאָם ארויפגערוקטע צפונ"
 ELביים
ט .זי איז נעווע] IND ISDN IN
דיקע האנדיגעבי
ן בוי פוז די חלוצישע זידלוננשן ,די
פלאנמעסיק
וואכפאסטיישובים .קורץ:
די
נרענעץ-פונקטן און
ועז א כְאַקְאַיְעַר נורם ,ואפ איז פאר"
דאס איז נעו
 qroפון דער צייט אין אן
וואנדלט נעווארן pa
זווייזער פאר א פלאנמעסיקער חלוצישר
אמתן יוענ
| קאַכְאָניזְאַטאַרישער טעטיקייט.
אַבער
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ווי
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אלס

גורם

האַט

הויפטיפינור,
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ת?

נעדינט

יוסף

טרומפעלי

מער

79031

איז געוועז דער , DEM DENאיר צוגעגעבן
האר ,
דעם סימבאַלישו כאראקטער .דורך זיין לעבן און
טויט — אןן]

אמשר

דווך

זייןז

טויט

ווי

לעבן  --האַט ער געפארעמט איר סימבאַלישע נע"
Dune
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דער

ראָזיקער

פשוטער

DR

טיפער

,אין רבר" אין שאַטן פון טויט  --דאס האַט
איוננעקריצט אין די הערצער באפליגלט די
פאַלגער און די נאָכפאַננדיקע שאפןנג און
 DEMאויך איינגעוואַרצלט דאס באוווכטזיין
) DIAאון וויאזוי צו שטארבן .יא ,אויב ראס
בן פאַרערט ראַם ,טאַרן מיר זיך פון דעם
כע
ארויסדריוען אוז מִ'טאַר ניט קויפן פרייהייט,

זיך
נשכי
דאס
פאר
נייע
גיט
SAN

וועט תמיד בלייבן אילוזאריש אויפן השבון פון
ותורים אויף דאס וויכטיקסטע .די קאלאָניזאציץ
איז ענג פארבונדן מיט דער שוץ און דערפון
רער זעלטענער גבורה און
 DONDEדער po pop
אנדהאפטיקווט אין  porשפעטערריקש פאלן ,וואָס
שט
זענעון געקומען ,וואס האָבן געמוזט קומען.
*

11D

די ווייטשרדיקע שטופן אין
אונדזערע שוץ-קרעפטן וענען

דער אנטוויקלונג
אונדז גאָנץ גום

«DINDNI
בשעת די אומרוען פון יאר תרפ"ט און נאֶר
זוי  --רי געשעענישן  (on? paתרצ"ו  --תרצ"ט,
יקע  osהאבן שוין אונדזערע .שוץ"
אין דידאַז
פּאָזיציעס אויסנעוען גאָנץ אַנדערש .ווייל אין משךר
פון דער פארהע?טניסמעסיק רואיקער צייטיפויזע
ישז די אומרוען ,איז דער ישוב פארשטאַרקט
צוו
ואַרז אין די שטעט און אין די דערפער .דער
געו
ב האט טאקעש געליטן גאנץ גרויסע עקאָנאַמישע
ישו
און האט אויד נעגעבז מענטשלעבע קרבנות,
שאַָדנס
בוח האָט זיך אלץ מער פארפעכי
זיין
Was
או] די ,הסתדרות AA
טיקט
ארצווייגט או[ פאַרברייטערט פון  PSDצו
זיך פ
 PND NDקריסטאליזירט געווארז א DD IMP
פער ,וואָם האַבן אין זיך אנטוויקלט די ספעד
קעמ
ישע אויננשאפטן פוז יידישע מיליטער-לייט אין
ציפ
אייגנאַרטיקע באדיננונגע]  MDלאנד .דער אי
די
ווענטאָר פוז די יידישע שוץ-כוחות וואָס האֶט אין
יאר  0געציילט סך הכל א פאר רעוואלווערן,
האנטיבאַמבעם ,האַט זיך באדייטנד פאר"
ביקסן אוז
 .כ'איז קלְאַך ,אז די מאנדאטארישע מאכט
גרעסערט
 DSTניט נעקאַנט רואיק דולד] און האט טאַקע
Dum
פאַדערט , Satoאיר איבערגעבן דעם וואפן30 ,
גע
או מ'וועט באקומשן אנשטאט דעם א בעד
?PUTIN
וואפן און אין א גרעסערער מאֶם ,בתנאי אז
פערז
 INIAאון זייערע טרענער זאל] ווערז ווי נעד
יק רעגיסטרירט .דער דאַזיקער פאַרשלאג איז
הער
געווארפן געוואַרן .אאבער ,פון דשר אנד
איז זייער שווער געוועז בייצושטיין
אוז פארציכטן אויף  SISמענלעכקייט
דעם נסיון
מען א לענאלע באשטעטיקונג פארן וואפן
דעם וואפ] אליין אין  ₪פיל גרעפערער
אוז אויד
 MINאיז די ארבעט נעמאכט געווארן
TN .DND
ויף ביידע אופנים .די נוטרות (צוגאב-פאליציי)
א
אָס איז אויפנעשטעלט געוואר]  101986 PNיאר
וו
געוועז דער אויסדרוק פון דער נייער :שותפות
איז
דער מאַכט אין ענינים פון זעלבכטשוץ און זיד
מיט
בערהייט ,אוז ביי דער זייט איז אויך ווייטשר טעד
וועז די הגנה ,וואִם איז טאקע געווע] אך
טיק גע
אונטערגרונטיבאווענונג אַבער איר כוח איז נעוואקסן
יאָר צו יאֶר און איז געוואָרן אַנערקענט דורך
פון
דער ציוניסטישער באוועגוננ און די אינסטאנצן
פונעם אַרגאַניזירטן יידיש] ישוב אין לאנד.

