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O Departamento Cultural do Executivo vem se esforcgando

no sentido de proporcionar às suas chaverot o máximo de material pa-

ra e preparação dos seus programas culturais. Nossa meta é, na verda

de, a impressão de brochuras completas sôbre os mais variados assun-

tos, que, além de material de estudo sirvam como ilustração e leitum

ra fácil e interessante.

0 presente material é a tradução quase compleia de uma

brochura em hebraico,cujo título é: "ISH LO HICA4 LAHEM", isto 6

"NINGUEM OS ESPERAVA", da autoria de Natan Bakrach, E um relato cu

têntico do que foram os dias da 28 Aliá,

Alguém pode estranhar a linguagem tão simples com que

êle se apresenta, mas esta foi a forma que o autor encontrou para fa

zer com que a história dêsses primeiros e anônimos heróis que vieran

à deserta Eretz Israel chegasse ao conhecimento de tôda a população

israelense, mesmo àqueles que ainda não sabem bem Oo hebráico, O li.

vro é escrito em ivrit kalá, hebráico facilitado, todo 610 pontuais e

com listas de palavras difíceis e seu significado. Mas og relatos nó

le contidos, todos, são testemunhos pessoais dos fatos daquela época

e nos fazem compreender e avaliar a capacidade de realização Qe um pe

queno grupo, imbuído de ideais verdadeiros.

Estas estórias, às vêzes infantis ce tão singelas, vão

nos transportar à Israel do início de 1900 e vão nos fazer valorizar

ainda mais êsse punhado de homens e mulheres que, conquistando o tra

balho, apredendo a agricultura, fazendo sua aubodofesa, criando us

patrimônios colctivos, tiveram a Visão e lançaram as Bases para a

construção da Mcdiná,

Agradecemos ao Ichud Habonim, que nos cedeu as matri —

zes dêste trabalho esperando podermos continuar para o futuro este

proventoso intercâmbio cultural,

O Departamento Cultural do Exeeutivo faz entrega dêste.
caderno aos snifim, esperando que êles venham a ser aproveitados 20
máximo. Ao mesmo tempo pedimos desculpas pelos múltiplos crros, cespe
rando que os mesmos não diminuam o valor do trabalho.

São Paulo, Feverciro de 1.970.
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INTRODUÇÃO E CAUSAS DA

 

A imigração judia para Ereta Israel está formada por diversas corrontes.Da mesma forma que em qualquer processo imigratóris influem nela dois fatoros prin-cipais| a força que impulsiona,devido às condições precárias de vida nos paises do 6:xodo e a força de atragás que exerce o país para onde se dirige..
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Porém a força de atração de Eretz Isracl,em contraposição dos demais paísesque absorvem imigrantes não reside essencialmente cm suas possibilidades econômicas“Senão na visão. de seu futuro .Por isso deve-:e distinguir entre imigração e "aliá",significado de aliá está na criaçao mediante planificação aptecipada,do pressupostoem querer construir um mundo judaico novo no pa.s ancestral.E te fator 6 mais forto quetodos os demais, pois é o que orienta a imigração, - |

A primeira corrente de imigração para Epetz Israel, inicionsse em 1882 ,coma fundação de Rishom Lotzion ea renovação da colonização em Petach Tilva o que prosse-guiu até os começos 60 860010 XX - estava formada por gente mais ou menos abastada ,que se organizou em pecuenos núcleos para comprar conjuntamente terras em 905267018 60 +059₪  remartido o solo,colonizaram-na ,transformando-se em agricultoros evivendo do trabalho da terra.Seu lema e sua aspiração consistia de que cada um vivessecuidando àos seus afazeres... O processo de realização ,segundo sua concepção, era simplese primitivo % 6108 estabelecoram-se sobre as suas terras,adquiridas com sou dinheiro ,trabalharian e triunfariam,

e .. .
Mesmo os homens do BILU sos porta vozes daquela época e cuño horizonte e com-preensao erain mais amplos quo a maior parte dos colonos - não concebiam de uma mancira(Miferento o desenvolvimento do "yshuv" quanto as suas características fundamentais,אש

Quando esgotaram-se as forças e meios destes imigrantes para sobrepor-se às 6-- Nnormos dificuldades,apareceu um homem com enorme poic «cial e recursos financeiros,aueapesar de estar longe dos ideais de uma verdadeiro renascimento do pais,avoiava a nocos-sicade de agricultores Judeus que lavrassem a terra.Era Edmond de Rothcehild.Acudiu* em aurílio dos colonos soferendo-lhes os modernos instrumentos de colonização adotadosem toda .a Burova com a finalidade de que a produção fosse exportada, Criou uma com-panhia chamada J.C.A. (jewish colonization association),

Mais ou menos nesta época, já no regime de "beneficiência"! como era chamadoo sistema introduzido pelo Barão,chegou da Rússia ,uma nova corrente irigratoria que en-riqueceu o conteúdo do "yshuv" e acelerou o seu desenvolvimento Tratava-se da ALIÁ.Distinguia-seייאסו da primeira por sua composição, pela clareza de sua concenção sionis-ta e por sua finalidade.A experiência adquirida na colonização pelo movimento ChibaSion a pelos sionictas,despojou a segmda aliá da ingenuidade com a qual vinha primeira,por outro lado fixou profundamonte no coração de seus componentes uma profunda fó naforça organizada e na cnpacidade de trabalho público.

Os precursores da II º Aliá chegaram a Epetz Israel ainda antes do SétimoCongresso e da morte de Herzl, Entre óles figuravam os homens da auto-dofesa do 0001-que fugiam dovido às persoguições da polícia tsaristasos jóvens do Rostov,que sentiam-se decepcionados com a revolução,os rapazes de Plonsk,qure tinham perdido a fé en Herz.6 no seu caminho «n consequencia do projeto de Uganda.Todos chegaram a Eretz Israci
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en consequóncia do desespero pelo qual foram tomados,e estavam convencidos de que atra-
vés do trabalho cm Eretz Israel chegariam ao rumo Uso

E êstes jóvens careciam de meios e necessitavam trabalhar em Eretz Israc.,Em
sua maioria buscioram trabalho animados pela aspiração de criar no país טמב 018806 8
obreiros e trabaihadores que levantasse a bandeira de liber ade e da red nção, Imigra-
ram tambm pessoas com certos meios,que estab6leceram:se na cidade סת 08700181 cm שי
Foram 61068 que fundaram  Tel-Aviv e deram o primeiro impulso vigoroso no dosenvolvi-
mento da nova população urbana no país.

Estes jóvens que chegaram receberam desde o começo o apoio dos professores,
os quais esforçavam-se em ensinar aos filhos da colonia a lingua nacional e erigir u-
ma escola popular hebreasEstos professores tiveram que travar uma luta áspera contra
da burocracia,os pais e o espirito assimilacionista que professores introduziam da A-
liance nas laicas do país»  

Um deéstos professores estava observando éste processo y Preocupou=se e a base
disto ficou atemorrizado diante o abismo que se acercava ao novo ishuv ,ao tomar for=

ma todas estas condições e influências de decadência e empobrecimento espiritual. |
Deu-se conta que se não chegasse.. logo ajuda do exterior,senão af uisse uma nova
corrente portadora de sangue nova,tudo estaria perdido. Concluiu que o remédio residia
na imigração de jóvens, daquela Jurentalo que esgotava=se em váo por uma luta de idcais
estranhos ,para melhorar a vida da Diaspora.

Em 199) ,)dirigiu-se em nome de um núcleo de jóvens de Eretz Israel,á juventu-
de judaica da kussia,pedindo-lhes que emigrassem a Erotz Israel,para que conquistasso
econstruisse um paísmediante o trabalho. " Nossa luta é dura e longa - escreveu :-
não requer dinheiro Pa seus combatentes,como estamos acostumados a pensar mas sim |
amor sem limite para o nosso povo e nossa terra heroísmo e muita paciênciac..os pio-

neiros sdevem vir a Eretz Israel ,trabalhar a terra,para logo estabelecer-se sobre o
solo ,quase sem ajuda nenhuma,ou com uma ajuda muito exigua e ordenar de tal maneira
sua vida que desenvolva material e espiritualmente. Poracaso sacrificamos sobre o
altar das nossas aspirações a milésima parte do que sacrifica outros povos ? Por aca-

so sacrificamos durante as última décadas sobre o altar da nossa Pátria a milésima
parte que sacrificamos sobre os santuários alheios ? |

Pola primcira vez exigiu-se sacrifícios de quem realizasse o sionismo 8
que imigrvavam a Israel, e culpabilizou-se a massa sionista da sua incapacidade em
sacrificar-se premeditamente sua vida ,seu sangue seus bens e sua fortuna.Pela primei-
ra vez não se descreveu colonização como uma coisa fácil, que requer apenas dinheiro e

algum pequeno esforço.»
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Vitkin conseguiu imflamar a bandeira do sionismo da realização em vez do sionis
mo facil,quo poderia ser realizado por meios externos dinheiro,a inrluência política e

negociações diplomáticas. Os jóvens dispostos a sacrificar-se devem formar uma crga-
nização forte,com uma disciplina férrea e devem dirigir-se a Israel..

A Segunda Aliá despregou a bandeira de trabalho em geral e o trabalho de a-
gricultura hebraica em particular..Em 1905, convenção do partido Hapoel Hatzair,rea-=
lizada em Petach Tikva,foram formuladas as seguintes premissas: 1) Para a realização
do sionismo deve cumprir 'o rol determinante a conquista das posições economicas ycui-

turais e políticas em Eretz Israel.  
 

 

 



2) As condições imprescindíveis para a conquista das posições econômicas é a con-
centração dos bens e do trabalho em mãos judias.

3) O rol do Ha, ogl Hatzair em Eretz Israel consiste na realização do sionismo em
geral e a conquista do trabalho para os judeus em particular,

Do ponto de vista_social,nosso movim esto con Beguiu extirpar algumas

ções_corrompidas : suVenção e medicânciaexploração e parasitismo.Na realidade a pre-

tensão de todos era s " E teu irmão viverá como tu" stinha oculto atrás de si um fermi-
dável cconteúdo social.”

Da IIº Aliá deduziram-se todos os setores da colonização obreira,economica
democrática , kvutsá y moshav e kibbutz sigualdade do homem e da mulher pppt da
criuga ao trabalho+.Quanto à obra estatal,também nisto a 11 9 Aliá ó a sua principal
antecessor&,Tanto a¿obra de guarda e 0GOO a mobilização voluntária paraLegião
Judia,foran expressões integras e vigorosas da política estatal desenvolvida néste pe-
4060 recai sobre a II º Aliá os méritos em tirar o idioma hebraico do âmbito
escolar e do seio das familias cultas para ser utilizada diariamente na rua.

Do ponto de vista de solidariedade obreira foi criada s A "Sociedade Obreira",
a "Nir" "Hmashbir" ,etf...

 

concep- |
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l. A imigracáo á ERe*x foi diferente de qualquer corrente imi- |

gratória,uma vez que sua principal motivação foi a visác do

futuro.

22 O fracasso dos Biluim - es 800₪

3. O sistema de beneficiência introduzifo pelo 28280 ....

Rotschildt ,nas suas inúmeras propriedades em Eretz,

4. A composição social,ideológica dos primeiros da IIº Aliá.

5. 0 Chamado de Vi;kin,aos jóvens da Russia. +,

6. A importancia da 119 Aliá quanto ao que mriou :- kibutz,

moshav,auto-defesay,etO.

7. O começo das vivências obreiras em Vretze   
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Dezembro 1903. O navio russo lançou sua âncora no porto de Iafo.0 mar:
estava tempestuoso. Ondas se quebravam na praia Vazia, junto da 010309. 08 passagei-
ros desceram devagar nas barcas.Muitos árabes rápidos lhes levaram 6 a praia.

 

Dentro as pessoas que vieram no navio estava um grupo de 10 rapazes a
uma moça. Êles tinham a idade de 18 anos e A mão de vm dos rapazes estava enfaixada
e a cabeça de um outro tinha ainda cisairizes frescas»

Na praia ninguém os esperava. O guarda portuário turco cansado examinou os do -
cumentos que recebou dos jóvens.

=" LECHEZKISL CHANKIN" chamou o guarda - "quem é Iechezkiel... Chankin.
Um jóvem com ombros largos, baixo o faces rígidas responden| ;

- Eu, e o guarda continyou a ler o documentos idade - 19 anos. Religião |:
judaica, local de nascimentos Homel, cidadania russa.
Russia, falou o guarda e sorriu "Foçem da Rússia... lá matam os Judousi..
pogroms ."

Êle olhou para o braco enfaixado e para a cabega com cicatrizes na cabega e de
repente riu "Os russos batem bem... Vocês pensam que aqui na Palestina é melhor, sim?

A A»le ajuntou todos os documentos lançou-os para o funcionário e Cisso. "Dê a êles |
bilhetes vermelhos, eles ficrrão um mês ou dois e depois vai-lhes dida fles tam-
bém _fugiráo daqui . Viajarão |como todos, para Paris, para América e talvez até para
a Rússia.

e
. . aa . .Um arabe que por lá passava lhes mostrou o caminho em direçao a Primei-

a L . * a

ra Moshava hebraica e eles foram para Petach Tikva a longos passos»

"Pena", diz a moça .- Chaia Sara o nome dela - "pena que eu não disse pa-
ra êsto guarda turco, que as feridas são das batidas que batemos nos assal-
tantes russos".Uma chama se acendeu nos olhos de Iechezkiel, mas Ele se si-
lenciou. Em volta tudo era amarelo e deserto.

Era difícil andar nas areias profundas. De voz em quando passava um árabe mon- ||
tado em um burrico cu uma caravana de camelos. Após 3 horas de caminhada ¿les viram
de longe os renosde e os pomares de Petach Tikva. À fruta madura brilhava ao sol
do outono Trio. Centenas de operários árabes trab" lhavam nos laranjais. files levan-
tavam os cêstos oe despejavam nos caixotos,. Os patrões judeus observavam o trabalho.

files falavam com os árabes uma língua que é meia 1018 608 87800. "11% Mus
chamada, guei breng di Marantzen" (depressa Muchamad, vá e traga as laranjas).

 
Os jóvens ficaram distantes do laranjal e observavam. Esta paisagem era um chos

que muito grande para 4 Acreditavam que encontrarão por aqui operários judeus.
Difícilmonte era possivel encontrar 5 à 6 judeus dentre os centenas de árabes.0 que
sentiu no seu coração Iechezkiel naquela hora?

"O que, também aqui em Erotz Israel, os judeus não trabalham para si? A-
caso abandonano;s a Diáspora da Rússia para encontrar aqui a nossa Diáepo-
ra em Eretz lsracl?"

Sara Chaia contou-lhe depois que êste mesmo pensamento havia em seu coração,
Nesta hora, quando os 10 2808208 6 uma môça estavam, olhando para os laranjais ao
Petach Tikva, começou uma nova fase na história “a coletividade judaica no país .—

a ÉPOCA DA 22ALTA,  
 

 



 

files hão sabiam que nesta hota difícl, 81es foram escolhidos pela história
para esta tarefa. Também og dois jornais hebraicos que surgiam de soslaio c em gi-
18010 8 laranjais de Petach Tikva. files não escreveram sequer um palavra. Também
os elementos da 2a. Aliá não vieram so som de trombetas, vicram sós, um de ura ais
deia, e dois da cidade, files vieram isoladamente, som se conversar a respeito. Sonens
te aqui em Eretz Israel 6108 98 uniram, sofreram, lutaram e fixaram para êles um
programa e

O que há do espechal nesta ália, a 2a. ALIÁ?
Na verdade eles não foram os primeiros. 21 anos antes imigraram para F-

. . , +retz Israel os primeiros chaverim da la. Aliã.

files vieram câôntinuar o caminho dos primeiros, Pois aquéles que vieram com
pretensões grandiosas de voltar a ser povo de agricultores, não conseguiram se man-
ter na luta difícil pela vida. files afastaram=so do trabalho da terra e em seus cam-
pos trabalhavam os árabes.0 pessoal da 2a. aliá resolveu ser obreiro, trabalhar, cles
mesmos em todos os trabalhos pesados.

E a 6108 falou o poeta Natan Alterman,

..:... 18 verdade são pessoas estranhas
files disseram: Não é sufiviente falar a terra de Sion e a
terra dos antepassadod.
Pois é necessário tirar as pedras, perfurar o poço
arar e plantar, precisa trabalhar...

«.».e« E todos que osviam falavam déles !
Que gente estranha.

  4 -

lechezkiel Chankin e os seus 10 companheiros foram os primeiros da 2a,
Aliá, Depois dêles inigraram para Eretz mais de 25 mil jóvens no período de 11 an-
os « O que os trouxe? O que os empurrou de terras tão longínquas extamento para ess
ta terra deserta?

SR
09   

- À mim comncçou quando cu era criança - diz Israel Rubisky atuclmente no:bro
do moshav Kfar Iecheskiel. Eu fuí com o meu pai na sinagoga, 2 eis que um dia ven
lá um judeu, abriu a caixa do Rabi Meir Baal Hanness (em tódas as cidados do Galut
havia caixas tipo azul do K.K.L. de hoje para colocar donativos para alunos das 80-
shivot de Eretz Isracl) e deixou um recibo no qual estava desenhado o Muro das La-
mentações (Kotel Eamaravi) e Mearat Hamachpela ( gruta onde estão enterrados os pa-
triarcas de Israel (Abráo, Isaac e Jacob) em Hevron.

- Dosde então pensei muito a respeito de Eretz Israel. Todos os judeus em vol-
ta falavam da Amórica. América era muito distante. Quem quizesse viajar er: preciso
entrar em contacto com um agebtc. E Eretz Israel? Eu pensci que Eretz Icracl fôsso
no céus Por que moiivo viajavam os judeus para a América e não para e terra dos sous
antepassados?

a

Crosci e comecei a entender melhor. Naquela época a Rússia vibrava temper-
tuosa. Ideologia Revolucionária de um mundo novo e justo enchia-se no ar. Também
nós, os jóvens judous fomos atraídos por êstos sonhos. Comagamos a abandonar o ju-
daísmo que se isolava entre si, e começamos a participar nos movimentos socialistas.
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Então vieram os pogroms. Assaltantos russos.assaltaram a cidade de Kishinev
e massacraram 45 judeus. Depois houve pogrom nas cidade. de Odessa, Homel, Bialistock

e em outras cidades.

Os judeus organizaram uma auto-defesa e rebateram, esta foi a primeira vez
na história, mas na Rússia a terra ardia sob seus pés.Era necessário encontrar um
lugar de abrigo aos judeus que suas vidas estão em perigo. E então propos Herzl o seu
programa de Uganda. Isto para nós foi uma grande decepção e então sentils |

Eretz Israel não está no céu, e é necessárioimigrar e trabalhó-la, Discu-
ti muito a seu respeito. A maioria dos judeus disseram: O sionismo é um sonho bôbo
O homem com inteligência viaja para a América ou para a Austrália. E se alguém falas+
se sobre Eretz Isracl, logo vinha algum judeu para contar mal a seu respeito.

De repente desapareceu * oB meus melhores amigos, um por um. Na cidade con=
tavam silenciosamente que fulano se agregou aos Bolcheviques, Ciclano foi prêso pela

polícia, e outra família tôda viajou para a América, E eu senti que também precisava

ir! Porém para onde? Para Eretz Israel,

Viajei para Viena. Ali havia um departamento sionista que ne deu tódas as
informações sóbre Iretz. Preenchi o questionário. Escrevi que era operário numa fábri-

ca de móveis de aço. Em Viena havia uma grande procura desta espécie de empregados,
No departamento sicnista, propuseram-me "Fique por aqui, e trabalharís na sua profis-

são, e uma profissão muito boa em Viena. Esta proposta me surpreendeu muito.

Não sabia ainda que no róprio departamento sionista havia muitos que eram

contra a alia ו
Respondi a 6les|: "Para eu trabalhar em minha profissão eu não preciso exa-
tamente de Viena; poderia viajar para a América, ou voltar para a Polonia.
Eu quero viajar para Eretz Israel",

 
"Mas quem lhe espera por 14º?" disse o funcionário. :
"Erctz Israel me espera" - respondi e subi no primeiro navio que saia para Eretz Is-
rael.

A 2-6 8 2 E

Viajei de navio, na quarta classe, a pior de tódas - assim conta Baruch

Hilmi, chaver da kvutzá Guera. No navio haviam 100 passageiros. Não conhecia nenhuma
pessoa. No transcurso da viagem começaram as pessoas a se aproximar uma das outras.
Havia no navio mais de uma dúzia de póvens que resolveram, cada um por si, imigrar
a Eretz Israel e trabalhá-la.

Havia também rumeiros russos que viajam para Eretz, visitar os lugares

santos, áles não paravam um minuto de ler seus livros santos. Eles nos olhavam com
surprósa. "Os judous é um povo maldito! + diziam - "Os judeus pecaram contra Deus,
6 018 8 castigou a serem um povo errante entre os povos do mundo". files acreditavam
que Eretz Israel não pertence aos judeus mas sim daquéles que acreditam em Cristo.
Esta é uma terra santa, terrg de preces e não terra para viver nela, assim diziam,
Não discutíamos com êles. Na sua maioria eram agricultores russos velhos e simples.
Por um momento pensei; fintro Gles há sem dúvida também alguns que participaram nos
progroms."

 
 

 

 



 

Também no outro grupo não encontrei interêsse. Êlos eram SHADAFIM, shlichim
que vinham buscar dinheiro e shlichim de Erectz Isracl. Pessoas do ishuv haishan
(da coletividade velha) possuidores de barbas compridas, capotes pretos e pesados.
8108 saiam para a 0018 a ajuntar dinheiro para conseguir manter a coletividade judai-
ca de Jerusalém, de Chevron, de Tsfat. 9168 não cram diferentos daquêles judeus que
eu conhecia da Minha cidados Gonte de casas de estudo, mascates -- vagabundos em ge-
ral. Todes ” nós nos revoltávamos. Estas pessoas eram extremistas contra o movimen-
to sionista, 2108 81218ת:%-

"Somente o Messias redimirá Eretz Israel. E vocês os sionistas quo ofendem
seu povo, afastam o dia do Juízo Final. DI TZIONISTICHE CHULIGANIM" (os bandidos
sionistas) assim êles nos chamavam,

Três viajantes me chamaram a atenção. Os trós eram agricultores de Rishon
Letzion. Quis aproximar-me dôles, Para mim eram êles uma luz para meus olhos.
"Agricultores judeus de Erotz Israel" - com que honra exprimo esta frase! Êles eram
pessoas da la, Aliá que vieram renovar o ishuv em Erotz Israel etrabalhear a terra.
E eis que viajávamos com êlos. Encontrei-me no convês. Dois dôles conversavam a res-
peito da venda de vinho na França. Êles ugavam muitas palavras e frases francesas
Um dôles relatou a respeito das visitas que fêz ao filho que estuda na Sorbonne de
Paris. Êles ne olharam com ironias"Nós também éramos jóvens há 20 anos" e disseram
- "Também nós pensáramos fazer tudo por nossos próprias_forgas". Espere, espere,
você verá Erotz Israel, conhecerá de perto, Palestina não é Rússia,

"5 Jum país quente, O trigo brota aqui com dificuldade, Há muitas doenças,
venha c verás que esta terra não éapropriadapara nós. Veja até Hertzl propõe agora
Uganda para os judeus,. Creio que,ele tem razão. Todos os agricultores em Isracl 0
a favor de Uganda. E preste atenção, 6108 0 experientesi

Assim diziam os dois. Sómente o tercotro agricultor calava-se, O seu rosto
era triste c seus olhos sonhadores. Certa vez levou-me para um canto do barco e me
disses "Não to arropenderás", Essas pessoas perderam a sua fé. Mas no país há ou-
tros agricultores, E êlcs esperam que vocês jóvens que ו fé não desanimeme

Aproximeci-me do tal rapaz e lhe disme não ו os limites. flo
olhou-me e disse "DU BIST à KAITER ID", (Você é un judeu frio. ) Som dúvida fugirás
de Eretz; quando descemos às margens da praia |= 0320 , 616 tombou-se ao chão e co-
meçou a beijar a terra, Eu lhe disse "Que estás fazendo"?. file levanta-se, e olhou-
me com raiva e disse novamente "fis um judeu Prot,

Após uma semana ôste rapas fugiu de Ereiz Isracl,
E eu fiquei.

E TE וו:6א

Conta Menachem Cohen - Cheguei em lafo. Estive doente de desinteria. Tó-
da mimha fortuna era um 1/4 de Magida(mo cda tutbca pequena) entrei numa das camas.
Fiz o possível para que ninguém desconfiasse da minha doença . Mas logo Chaim Borech

que era muito vivo, percebeu do que se trata. No princípio me pediu dinheiro e eu

lhe 61880| % "Bu םבס +8 - depois pediu-me uma prova que eu não tenho dinhei-
20. E quândo perosbeu que eu não tinha dinheiro de fato seu coração amoleceuz tirar-
do 20 francos de ouro de seu bolsc e deu-me. Com a mão fêz sinal para silenciar e
não contar a ninguém,

Passado algum tempo 6le contou a sua esposa a respeito da minha doença,
Ela então disse:- "Oi vavoi!!, então 618 contou um segrêdo no ouvido dela. "Bloc tem
dinheiro e pagará tudo". Logo trouxe Sara Zlata uma chicara de café e naturalmente
paguei dos 20 francos que recebi de Cheim Borech»

  
 

 



 

 
 

Minha doença durou muito tempo, e Chaim Borech teve que dar um novo empres-
timo de 20 francos ouro. Um dia vem me visitar Rachel Ianait, e ela deu uma bronca
ao Chaim Borech por é8le ter desleixado o hotel, acrescôntandose * : LA falta de
higiene provoca muitas doenças aos obreirosY E isto enervou muito a Chaim Borech.
Pegou o livro de dívidas em suas mãos e gritous- "Paguem-me una parte das dívidas que
estou disposto a fochar o hotel",

Chaim Borech era chaver do Hapoel Hatzair, em seu hotel eram realizados ki-
. e A . . + : : 1nussim partidários. Em todas às 6as. feiras a noite vinham todos os obreiros. 0
+ . 4 . . . .

“a.Vinham todos os obreiros das redondezas e la discutiam, cantavam e dansavam ate

o dia clarears

Para o Hoiel de Chaim Borech também vinham os que perderam as esperanças,os
que resálveram abandonar o país. E exatamente com 6108 é que se encontravam os novos
imigrantes quando vinham para Eretz. E este encontro dava para abaixar o moral no en-
contro de lafo,

Conta Natan Chofshi de RECHOVOT ¿-

Eu vim ao hotel de Chaim Borech na hora do almogo. Estava cansado e com fo-
me da viagem do navio, Entrei no refeitório. O salão estava repleto de jóvens. Antes
mesmo que eu comecei a comer levantourse um rapaz e disses- "Escuta, porque vieste?

Hoje sai um navio para a Rússia; você ainda tem tempo para voltar. Depois não lhe
sobrará dinheiro para voltar.VOLTE",

Tais palavras me influenciaram muito. Um chaver que estava ao meu lado

explicou-mes- "Todos os rapazes e moças que estão aqui querem voltar para a Rússia.
files não conseguiram emprêgo aqui, ou não se adaptaram as condições do país. E eu
me lembro que falei para mim várias vêzes 'eu preciso conseguir trabálho. É me
proibido chegar a esta situação,

 - y” w יי
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1 . O fraesso que os chaverim da II º Aliá tinham diante de si

dos Biliuim e da Iº Aliás,

2. 0 entusiasmo e es ideais que diferenciam a II? Aliá das eu-

tras aliot predecessorase

3. O ambiente revoluncionário existente na Europa Priental.

4. Os Pogrons. A Organização da Auto-Defesa.

5e A composição da IIº Aliá é de jóvens solteiros, desprepa-

rados,;mas donos de uma volumosa dose em querer modificar e

estado de coisas criado pelo fracasso da Iº Alió.

6. O problema de emprêgo, O boicote por parte de judeus donos

de terra em relação aos queriam estabeleer uma classe obrei-

ra em Eretze   

 

 

 

  



 

 

Encontrar emprêgo não era bada fácil. Antigamente não havia agências de |
emprêgos. Os jóvens vinham a Eretz tinham que procurar por si emprêgo. files kam e
batiâm nas portas dos agricultores e pediam emprego .

Conta Eliahu Even Tov, hoje residente no moshav Kadimas

A primeira moshavá que cheguei a cla foi Rishon Letzion. Todos os dias
que eu ia na casa dos agricultores oerguntar por emprego. E emprego não havia.Re- |
solvi: viajar para Petach Tikva. Lá já trabalha uma kvutzá a primeira de trabalha-
dores judeus, e entre 01681 Chankin, A.D, Gordon, Avram Kritzini(atualmen-
te prefeito de Petach Tikva) e outros.

Cheguei na moshavá na 6a, feira à noite. No fim do sábado disse-me Iechcz-
kiel, vale a pena cu me dirigir ao agricultor fulano, quem sabe Cle me dó trabalho.
Eu fui em sua casa, Bati a sua porta, e alguém de dentro gritou"arain". Abri a por-
ta e disses Ouvi dizer que tens um dia de trabalho . Encontrei %668 a sua família |
sentada em volta do mesa tomando chá. Fiquei parado junto da porta e disses Ouvi
dizer que tens um dia de trabalho para mim". O agricultor não respondeu a minha per-
gunta. Elo continuou tomando o seu chá, e disse em idizh; diga-me se é vordade que |
houve pogrom em Honel?. É verdade que os judous responderam lutando contra os assal-
tantes?0i, gente nova como vocês, “são bôbos, porque vocês vieram para cá? Aqui é
Eretz Israel. Jóvens como vocês, se vocês tivessem viajado para a América e feito |
fortuna, ai também para nós em Erctz Isracl seria diferente",

me recebeu -para um dia de trabalho. Eu vim ao país jovem. Quiz ser chalutz, em
meus olhos tudo o que havia aqui era bom e belo. Todo menino mc dava satisfação.
A todo casal do animais queria me ajoelhar, a tóda árvore, tôda vaca, a todo homem |
eu dizia a mim mesno " é nosso, é nosso. E cis que vem um vatik e me diz para emi-
grat.

AA conversa durou quase 3/4 de hora, e me provocou pena, mesmo que cle
.

50 anos passaram-se daquêle dia. E a mim ainda ficou o gosto amargo da-
quela conversa, quando eu estava parado junto da porta,

ו

: 0 92.3 BHS SE L- (Umartistãmna ênchada)

Iossef Bussel fêz aliá quase ao mesmo tempo em que terminava os estudos. . *

na ieshiva. E nunca trabalhou,
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Suas faces eram pálidas, pois nunca estóve fora, à luz do sol. Hoje lem-
bra-se Iossef 208801 em uma só respiração com Degania, a mãe das kvutzot. Bussel
era. um dos chaverim centrais de Degania e sobressaiu-se como um esforçado bom obrei-
rose Mas não é uma só vez que se transformou de um aluno de uma ieshivá para um tra-
balhador braçal,

Conta-nos a sua esposa Chaiuta Bussel de Degania s-

Ilosef veio a Eretz e resolveus ôle precisava sair para o trabalho,.
Maw como seisai para o trabalho?

  

 

 

 



 

No centro de Petach Tikva havia um grande sino, Tôdas as manhãs às 5 horas
o sino tocavaz os obreiros se ajuntavam junto ao sino, judeus e árabes, Os agricul-
tores vinham lá e escolhiam os operários para o trabalho daquêle dia. Muitos mais
fortes e capazespara o trabalho. Geralmente eram eXcolhidos os árabes. Mas quando
havia muito emprêgo eles então pegavam também os judeus. À Iosef Bussel tomaram pa-
ra tirar mato com a enchada,

Era um dia, muito quente, O trabalho era difícil. E Iosef não tinha £ór-
ças para terminar 5 trabalho. Antes mesmo do almoço voltou para casa triste c aca-

brunhado. "Eu não tenho fórça para terminar o dia de trabalho" e disse "Eis que vim
para Eretz Israel trabalhar",

Eu lhe disse " veja seu trabalho com ganenet, eu já ganho 2 francos por
dia. Não morreremos de fome e então ôle disse: "0 que? Eu viver por conta dos outros?
Com tudo isto não saiu no dia seguinte para o trabalho. Mas passado outro dia, Sle
tentou voltar ao FRADETRO + E quando não conseguiu foi para Rechovot. Apos algumas

semanas 6le me escreveus "eu já lhe posso contar uma novidade - conquistei a enchada,"

Os seus chaverim, diziam que a enchada "tocava!" em suas mãos tão bem que

trabalhava. E atô o fim de sua vida trabalhou Bussel com sua enchada, a quai conquis-
tou em Rechovot.Nem todos tinham a fórga do sofrimento e teimosia. Nem todos consc-
guiram "conquistar a enchada", Muitos esconderam suas faces na terre da vorgonha.
E houve outros que simplesmente jogaram a enchada no chão e foram pura casa,

Sóbre o 1º trabalho conta-nos Iakov Reizik (Raz) da kvutzã Cuevas

Na minha infância trabalhava meu pai numa fazonda de um rico polonês. Em
sua fazenda morávamos num chalé de madeira. O chão era de terra batida, no inverno
colocávamos palha no chão para nos esquentar. Eu e minha irmã brincávamos com a palha.
Feziamos maços de palha. Diziamoss quando crescermos faremos macos na Palestina

Em Rehovot vi a realidade diferente do brinquedo da minha infância. Colo-
car-nos para trabalhar no Pardes (laranjal) o trabalho de enchada. Eu jamais tinha
visto uma enchada, Ela era tão pesada pensói. Quem sabe se conseguirei levanté-la,
E se eu não conseguir não terei trabalho pensei mas não disse, No parées trabalhãá-
vamos juntos com os árabes, Éste trabalho era temor de Deus.

Mas no dia seguinte a situação era na verdade terrível. As mãos estavam
fracas a pele se descascando, De cada dedo escorria_gótas de sangue e puze Trataiha-
mos 6 rapazes juntos. O responsável pelo trabalho não estava satisfeito com o nos-
so trabalho. file ,Pediu para que nós nos espalhássemos entre os árabes. E assim
trabalhamos: Um árube corria atrás de nós, e outro ra freute. De tolos os lados gri-
tavam os árabes. "fála, iála, chavadza". (rápido, rápido meu senhor). E o respon-
sável ficava de laio e apressava mais ainda. Em sua mão um chicote, e agoitava
frente aos seus oporários. E às vêzes também chicoteava as costas de um operário
árabe.

Naquél > tempo me lembro dos casos. Havia entre rós um raraz cpm saúde
forte. Qaundo lhe deram pela primeira vez uma enchada, ele na primoira enchadada
enfiou tão fundo nº terra que não foi possível tirá-la. Para poder txatalhar c/
uma enchada é prec: so intcligência e não só fórça.

E havia outro rapaz de Rostov, êle partirij pou da revolução 68 1905 םא

Êle não podia suportar os gritos de rosponsível lala, lala 608 828068. E disso
O que? viver aqui como escravo? O rapaz jogou a enchada e voltou para a0 |
Porque não voltei sonbém? Eu só sabio uma 00080. תגטיפ para cà concirvir meu pais
e minha vida. Portinto preciso me acostumar. E está terminado.   

 

 

 



 

 

 

Ao trabalho os jóvens da 2a. Aliá levavam com a maior responsabilidade e
teimosia possível, E qual era sua relação com o fruto do seu trabalhos o salário?

Conta-nos Tsvi Solovski de Kfar Hilu.

"q primeiro trabalho que recebi foi de aplainar terras. Deram-me um bastão de
ferro, O bastão tinha que ser lançado na terra para amassá-la. Os dias eram do mês
de Elul. Era calor. Os mosquitos nos picavam, suávamos. Todo momento eu ia tomar 8-

gua e com tudo isto estava de pé, levantava o bastão e baixava-o, levantava-o e
abaixava-o. E fiz o que podia. Após 4 dias recebi meu ordenado - 12 BISHLIK(moeda'

: turca). Cheguei a mimha irmã em Rechovot, joguei o dinheiro a ela e ambos choramos.
Até hoje eu não sei porque choramos..."

86028 0 1º salário conta-nos Tzvi Liberzon de Jerusalém:

"Trabalhei em Petach Tikva, junto de Guissin. 216 628 ומ agricultor que enten-
dia de ambições des chalutzim. £lo também dava trabalho aoperários judeus. Guissin
disse-me: O salaário de um operário'ê de 2 Bishlik. A você pagarei como uma obreira
árabe. No fim da semana recebi o salário. Contei os Bishlik. E 'vi que havia demais.

O que houve? Talvez êle se enganou? Ou talvez êle deu demais por ter pena de mim?
Quis lhe devolver o dinheiro, Mas 8le riu e disses

"Não dei porque és judia, mas simplesmente porque és melhor".

Portanto proclamamos o Kibush Avodá, Para o K.Avodá tinha duas tarefas:

a)- Conquistar os lugares de trabalhe para o obreiro judeu e segundo para acostumar
de uma forma pessoal e trabalho físico para todo e qualquer trabalho.N2o queráamos

fazer o que os agricultores faziam com os assalariados e viver do nosso trabalho.

E naquela época era necessária uma teimosia especial para poder viver

do trabalho braçal, Sômente poucos conseguiram isto. 90% dos homens da 2a Alió não

puderam se adaptara vida do trabalho e 80% dêles abandonaram o país,
E Jacob Raz (Reizik) acrescenta: Havia muitas coisas que insitáva-nos a abandonar
o trabalho físico e trabalhar em trabalhos mais leves. Era possível trabalhar como
responsável ou professor, Era possível receber um pedaço de terreno se transformar

em agricultor e ter obreiros assalariadós.
Ao pardessan (o dono do pomar) em que trabalhávamos nos propos para que fóssemos

os responsáveis. Não queríamos. Os árabes trabalharão na enchada e toda causa se

perderá.

Os obreiros que restavam no país que não abandonaram Eretz ficaram com
os corações duros. Êles procuraram não tombar com as fraquezas físicas e das acomo-
dações. Êles sentiram em suas mãos o destino de um POVO +
É verdade às vêzes quando eu estava cansado olhava para o relógio para ver quando

terminaria o trabalho. Mas terminar 0 trabalho antes do tempo? Ista não A consciên-
cia não noddeixava.Não foi “uma vez só quando eu trabalhava no campo, na enchada ,

eu perguntava para mim, mesmo quando virá a cefrroga com a comida.

Isto era normal..e e com isto havia outros cases. Havia casos de chu-
va torrencial e eu continuei. Continuei todo o dia sem parar. Havia certo ambientes,
Para cada um haviasentimento Que seu destino era o destino de um povo.; era uma

coisa só. Pois não devia haver um homem que pensasse sobre seu future sem pensar

também no destino de seu povo
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“TRABALHO

"A Conquista de Trabalho" não foi uma coisa fácil. O novo imigrante logo a-
percebeu-se da situação trágica na qual se encontrava «Não apenas sofreu fume 6 passou
por gozações e ofensas da parte dos velhos colonos,mas êle orgulhava-se de si mesr,
Tornou- e consciente de que no país não havia problema de desemprego bem ao contrário
trabalho havia em grande quantidade ,mais do que suficientce.Mas aos 01208 8 colonos na
o trabalhador judeu - não ora um braço para trabalho; os colonos tatcavam ns músculos

e “* trabalhadores no mercado de trabalho,como fazia-se nos mercados de escravos nos pai-
| ses orientais.

  

O lema conquista de trabalho conduziu a IIº Aliá pera uma luta ininterrupta
contra os colonos,contra as instituições colonizadoras e até mesmo com o possoal que ti-
nha se estabelecido nas cidades começara a construir a cidade de Tal-A4viv,
O número de obreiros judeus era reduzido, faltavam artesões experimentados;não era fácil
encontrar obreiro: judeus de acordo às necessidades que o trebalho rsqueriaeTodos os
colonos estavam h:bituados à mão de obra érabe,barata e comoda e era lhes dificil des-
raigar=se deste costume.Todo aquele pro prietário que quizesse manter o principio de
trabalho judaico,c.cvia dedicar-se a isto buscá-los e pagar ordenados superiores .
Na epoca todos os trabalhos eram feitos por árabes y principalmente no ramo agrícola
e de construção e era muito dificil, para obreiros iudous que ignoravam o trabalho e não
estavam acostumados ao mesmo, penetrar nestes oficios».

\
É verdade que os obreiros judeus consideravam o trabalho como uma coisa

Osanta seram abnegrdos e fieis à gua tarefa e o agricultor podia estar seguro de que
não seguiriam » ozemnplo do obreiro árabe e que em muitas oportunidades cumpria com de-
iência suas tareras snão cuidava das suas ferramentas setce Alm disso agregava-se 0

temor ante as idéias radicais dos obreiros,ante seu sionismo exigente e seu socialismo.

1 e . .A raiz de tais relações registraram-se mais de umz vez choques, lutas e excc-
'- munhões contra os obreiros,

Os olim da II? Alia consideravam o trabalho judeu nas colonias como a
realização sSuprem> do sionisme.Ê por esta razão que eles aceitaram com amor os scfrimontos
que aconpanhavam os processos chamados " conquista do trabalho"
De quem - eles sofriam mais era notadamente dos capatazes,

 

 

 



860286 éste clima hoje é possívelentender a exigência teimosa e sem fim dos
obreiros para p trabálho judeu. . ” 5

Assim é possível entender 28 brigas que havia entre os obreiros e os agricultored, que

negavam em receber para sí a Mitzvá do trabalho hebreu.

Uma das brigas mais dificeis entre os agricultores e os obreiros se sucedeu

em Petach Tikva no ano de 1905.

Contam Tywi Nishri de Tel-Aviv e Aron Ostrovski .

feras

.

> FESTA DE CHANUCA 4
PIDIPORIPIRPAIO.179711/11U./././41.0.»E

Os obreiros jóvens de Petach Tikya desejavamfazer uma festa de chanucá;
para que houvesse uma identificação com os judeus russos que sofreram naquela época
nos pogroms..Os agricultores eram contra a nossa fosta. files disseram "Lá se degola

judeus e vocês aqui fazem festa?" Na verdade não era esta a verdadeira causa.»

A verdade 6 que os agricultores hão nos queriam com og nossos pensamentos

e na nossa forma de vida. Deve-se lembrar due os agricultores de Petach Tikva eram
muito religiosos. Nós para os seus olhos éramos profanadores do sábado e pervertidos

e êles temiam que influenciássemos os seus filhos e filhas,

Chegou o dia da festa. Nós estávamos ocupados com as últimas prepparações.

De repente veio o representante do Vaad da moshavá SALMAN GUISSIN,
Zalman era um agricultor que era amigo dos obreiros. file foi que deu-nos autorização
de fazer a festa em seu quintal. O Vaad proibiu a Guissin de nos dar seu quintal.

Resolvemos fazer a festa em minha casa diz Ostrovski. Havia dbis quartos pequenos e

com muita dificuldade dava para introduzir todos os chaverims

Até a noite conseguimos preparar a casa. O 78886 dos agricultores proi-
biu os seus filhos de participarem nesta festa. Os beduinos tinham que garantir que
os filhos dos agricultores ficassem do lado do fora.No dia seguinte resolveram o Va-

ad dos agricultores boicotar os obreiros judeus. Q Vaad avisou que era proibido nos
dar trabalho ou nos alugar quartos. Tódas as vêzes que certo agricultor recobia
como obreiro judeu vinha um representante do Vaad e nos mandava embora . O Vaad

exigiu dos obreiros receber as suas condições ou abandonar a noshavã.

Em que condições o Vaad estava disposto a dar o fim ao boicote?

Conta=nos TZWI NUSHRI, ;

FIM DO BOICOTE:- No centro da moshavá colocaram pma mesa. Em volta da mesa senta-
vam os homens mais importantes da moshavã. Também os obreiros se
uniram e ficaram de pé um pouco à distância.0Os obreiros meus a-
migos me pediram para que eu fôsse cobaia e me dirigisse a mesa,
para saber exatamente o que deseja o Vaad de nos.

 

Aproximei-me na mesa havia uma folha de papel escrita "Eu

abaixo assinado, comprometo-me comportar com os costumes da mo-

shavá", Falei para a comissão "Vocês conhecem o meu comportamento.
Se eu me porto bem para que assinar? Se eu não me comporto bem

de que resolveria minha assinatura? Sai de lá e não assinei,

Atrás de mim foram meus amágos e não assinaram, Poucos
foram os obreiros que assinaram. Foram exatamente aqueles obrei-

ros que nós chamávamos de "japonezes". 8108 vieram para Eretz a
fim de fugir de ser encaixado na guerra entre a Rússia e o Japão,
daí o seu nome. Para êles não havia sentimento nacional ou ideal
chalutziano. 8168 eram êm elemento estranho entre nós. A sua ma-
ioria voltou para a Rússia quando a guerra terminou.  



 Si

 

MEL
IOSEF CHAIM BRENER,escriter e crítico.

Nasceu na Ucrania ,foi. assassinadepeles árabes nos
distúrbios de 1921, Após ter escrito uma série de can-
tes ,tobnou-se em 1985 e rodater da rovista HAMBORER,
a qual fei por algum tempe a única revista hchrea do
mante«Estageleceu-se em 1999, durante II Aliá em Eretz
Ísrael,. -

 

Como escritpr era dm realista ag extremo cheganda à
erueldade,Tratou de descrever a vida em Eretz Israel tal
comu a via,despogandp-a de romance ilusão e sentimentalis-

_ DA . : ו 1 :

Foi acusada inclusive por sua apresentação realista de es-
0170702 00288 |

% Um dia apereceu em Eretz e escritor IOSEF CHAIM BRENER,assim conta Sohmuel
Dayan.

"Nes sábados Íames nes moinhos de trigo.Lá deitávames, descansávamos, cantá
vames e dangávames.Certo sábado quando era a hora das dangas,disse alguéms-

"Campanheires,prestem atengáo :quem é este citadine com gravata?!

OLhamos para e תו e alguém diz : - "Ele $ e Brener".
Imediatamente paramos as danças e cerremos em sua direg20.0 pessoal 0016-

ceu-e no centro da roda ,mas êle desmentiu 3- |
"Não,vocês estão enganados eu não sou Brener.Muitas pessoas como vocês se en-

ganam",
fle náo quis que nós e cenhecessemss.Êle queria se esconder para poder ser

ebreiro.file temia se fósse recenhecideg não conseguiria 9 כני 66 ,
No dia seguinte nos abandenqu e foi de Petach Tikva para Chedera ¡Mas também lá foi re-
conhecide.Mas contudo foi bem sucedido e tgragu-se um obreiro,

hor que desejava Brener se esconder ?
Naquela época reinava um ambiente em que se exigia ao homem indentificação

% com e trabalho físico e - seu auto-trabalhg 0 ideal era o trabalho cem a terra,arar,
plantar ,irrigar e celher.lstes trabalhes eram es que fermavam e pretétipo do chalutz.
Não é milagre que com êste ambiente também $s escritores e intelectuais entravam na on-
da. : :

4 :
Eles se envergunhavam em ser forte apenas na pena e nap na enchada Brener

. era um escriter conhecida e queridp,mesmo que seus livrgs eram dificeis ,e seus perse-
nagens fessem kemens de corações rasgados e que duvidavam de tudo» |

Mas seus livros eram escritos com uma riqueza e der incomparável ,4 aliá
de Brener para Eretz para ser phreirp foi uma surprêsa,?Mesm ₪ 8 mais extremistas da
nessa gente nap ecigiam que Brener fosse trabalhar no campo Para nós era o suficiente
que 6le ficasse conosco,em Eretz para escrever sôbre a nossa vida,
Pensávamos que desta maneira 8le contribuiria melhor.Mas Brener queria trabadhar ma-
ra ser obreiro.E não há nada que possa derrubar uma vonta de Brener.

Mas a verdade é,Brener não conseguiu se adaptar ao trabalhe ¿mesmo com seu
forte desejo. !

Schmuel Dayan continua a sontar s»

“Um dia vim visitar minha irmã e seu marido Iená Herewitz em Hedera.Mi-: e . q . " + nhaיי irma lavava a camisa do seu mar!" e obpraya, Para mim,seu irmáo ,ela contara

 

 



 

tudo e contou-me que achava dificil. Derepente aparece Brener no quintal,éle se apro-
xima da minha irmãe pergunta 3- "prr que choras ?",

"Não está vom para mim " sela lhe diz.Eis esta camica ,eu a lavo dia-
riamente para s meu marido.£le não tem outra camisa sy como queres 8 que eu não
chore ? Está muito ruim para mim", ' 5

| m
2 "E quem é seu marido ? " , pergunta Brener..
- "Ioná Horowitz ",ela lhe dis.
— "Ioná Horuwitz", diz Brener ,'eu trabalhei com óle.£le $ um bom

ebreiro e recebe n melhor salário pela habilidade com que perfura poços.E a mim me
despediram do trabalho.Eu não consigo fazer sequer um poço que seja: parecido com a
dele. E por que choras ? Vocé precisa ser feliz de possuir um marido dêstes!Brener
desesperava-se com êstes fatos. Ficava preocupadíssimo quanto ao futuro do empreendi-
mento sionista,mas por outr” lado fazia todo o possivel para que sua profetização
do que ocorrerá bastante negra não se realizasse, "

Sobre a luta da sua alma conta-hos ELIAHU EVEN TOV ¿>

"Naquela noite era uma noite de lua.Sai para guarda juntamenté com um
ami go « Nós estávamos em Ein Ganin ¿junto de Petach Tikva.A lua era cheia.E a luz era
tão forte ,que era até possivel ler um livro.A hora era mais ou menosuia da: manhã,

Derepente ouvimos uma voz de choro.Ficêvamos à escuta. "Não ,não era a
voz de um menino",

Era choro de adulto ,mas chorava como uma oriança Fomos atrás da
voz saté ao alto da colina.Vimos junto das .piscina,um vulto de um homem > dg élhado
Com braços estendios ao ceu,êle chorava em voz alta ce dizia 3 — '

. . 4 A ms e

"Para todos vnceaii para nos,vose nao da luz. "

Quantas vêzes voltou o homem rara esta frase.Nós ficamos parados e
es$iasiados.

O vulto que chorava era = JOSEF CHAIM  BRENER,
| od
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1. O que significava para Gordon trabalho.

2. Às atividades de um intelctual no meio obreiro »

3. À opirião generalizada entre pessoas como Gordon de que qualquer

ativicade intelectual deve ser colocada em segundo plano en fa- | vor ido trabalho,

4+ Significado do trabalho.

5e Fazer um paralelo entre Gordon e Brener,

6, Devercia Brener persistir apesar do fracasso no trabalho físi=

| co ?

Te Analisar as influencias de Gordon e Brener .

8. Contar a DA» rafia de Gordon. O que motivaria um homem a abando-

nar o conforto e com a idade de 44 anos trabalhar em lararjais.    eווב  



 

   

 

 

Conta losef Baratz a respeito de 00100מ|1-

A figura mais estranha e mais maravilhosa da nossa kvutsá foi Aaron David

Gordon ,de quem falarei agora.

Sua família era de Vilna ,aonde existia um antigo centro de cultura judia,
Seu avô havia sido uma famoso, estudiosesfoi convidado para ser rabimo , porém rechas-
sou o oferecimento, pois desejava evitar qualquer classe de honrras.Aaron viveu com seus

pais no coração de um bosque uvraniano % 0 pai trabalhava em neíócios de madeira 808
cresceu , o filho imico e concebeu um profundo sentido " do pact: ertre o homem e a
natureza",

Ass dezoito anos cumpriu o serviço militar;seus pais estavan em 8 posição
economica e queria. pagar um substituto para tomar o seu lugar n2 conscripção ¿mea

opunha ao seu entico de justiça.

Gordon tinha quarenta e cinco anos quando chegou a Palestina e ja era un in- |
telectual e escritcr conhgcidosestava casado e tinha uma filhe,porém sua mulher morreu
ao cabo de alguns nos. Insistiu em trabalhar como qualquer outre,apesar le ninguém

cresse que 816 resistiria «o esforço. Parecia frágil e mais velhos.

. . 2

Um dos seus amigos escreveu anos mais tardes " Grodon 028 010806 «afável e |
tolerante «Trabalhava até esgotar-se e nunsa exigia nenhum tostão demonstrando assim
que a finalidade do seu esforço não era o dinheiro mas sin o trabalho mesmo.Muitas vo-
zes observava ,sua cara inundada de suor,a expressão de cuem diz uma benção e,quando |
descansava lembravi-me um judeu religioso durante as orações do de Icm Ki cure”

Em Degania Aaron unir-se aos chaverim quase 60866 8 Zundação da colonia -
muitos de rós plentamos mais árvores que Gorden, porém ninguém com tanta agilidade e

beleza.Tudo ele fazia nesta forma,desde varrer o seu quarto,preparar uma cara, escre-
ver ou arrumar a sua mesa de trabalno( escrevia nas primeiras horas da manha antes da
unir-se a nos nos canpos ,as levantardo sol).Assim trabalhava um homem quando não se

faz por obrigação ,mas sim por amor e quando respeita as coisas que usas |

Sentia um grande amor pelo ו manual e achava que toê: 0 תטמסכ 8

trabalhar com as rãos 4 profescores,escritores padziaistraderes-Um dia explicava a
Ussishkhin y presidente do Keren0esta idóia «E durante uma visita,Gorãoa 1h
explicava ¿- * Tu vês : -— quando estás no meio de um campo e usas as foices “esta for-

ma «.. e desta o... te sontes bem,sentes que tens direito a viver ", Tinha o costume
de dizer cue o homem curava-se medianto : “rabalho +

Gordon era muito justo e escrupuloso.Em uma ocasião pensando que tivesse cobra
do um preço ligeramente excessivo de um fazendeiro por uma certa quantidade de fono

. es ma

quese fica adoentado de tanta preocupaçãoNão aceitava nenhum pagament> por seus es-
critos e lhe acontecia receber enviado alguma remeneração por algum artigo,imediaia
mente presenteava a alguénm,  
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Sentiainteresses práticos por todos qs assuntos da kvutsá.Não gostava ,de

1a como um tode,na» estavamcs de acsrdo muitas vezes de acordo ccm o que dizia,porem

2

: . .
+

. e. .

sempre encontrávamos em suas palavras algum significado e creio que à sua influencia

foi a mais profunda que cada um sofreu na sua vida.

Gostava de crianças e da natureza8 vegetariano, também outros era assim,

mas nenhum dêles amava tanto ao s animais.Durante os intervalos de almoço, enquanto

arávomos alguns deixavam as suas mulas e corriam em busca de descanso e comida,Gor

don cuidava primeiro das mulas ,e selecionava primeiro os pastos para elas e depois ê

que alimentava a si mesmo.

Er-. amigo de todos e tratava a todo mundo como seu igual - nunca adotava a

atitude de " essoa importante!",Percebia imediatamente se alguém estava deprimido סוג

infelicitado,nestas ocasiões falava, escutava e explicava,com tanta emabi lidade e pru

dência que quase sempre podia eliminar o estado de desalento do seu interlocutor.

Também no "chadar 280061 ! fazia com que todos se sentissem satisfcitoseConhecia

muitas canções folclóricas e quando durante à noite se dançava , acompanhava os oh.

verim e fazia como todos faziam ,pondo nas danças todo o seu Coração «

- Gordon não acredivava que algum sistema de sociedade possuisse por si só

alguma virtude ,nem sequer incluia a kvutsá ¿2pesar de gostar da vidi que levava na.

kvutsá. Nada pode fazer feliz o homem a não ser que encontro a fone de felicidade

e esta, segundo ele reside na sua relação com o universo e a naturcaã.

Nada pode modificar o homem ya não ser o próprio homensis homens devon-se sentir atrai

dos e manter-se unidos pela mesma força que une a tsdo o existente nº criação »

Nao se trata do mero, fato de viver no campo ou na cidade.Um homem pode viver no cam-

po e ser um estranho ao campo«Um homem começa sentir seu interior vazio e começa preen

chelo com satisfações artificiais .

fiste homem por fim se converte em'parasita",por mais que trabalhe toda a sua

. > . . . , ,

vida,seu trabalho sera espiritualmente improdutivo,seríi um recurso yume necessidades

Alguns chegaram quase acusã-lo de ansisemisismo,zois Gordon dizia que os

judeus tinham vivido no exílio como"parasitas".Achava que tôda nação devia conter em

seu seio pessoas que trabalhassem a terra e que mantivesse uma relação viva com o se=

lo e com a natureza 6

Gordon nunca foi membro da kvutsá Degania,apesar de que era amigo de to-

dos.Vinha e ia embora,viajava de um lugar ao outro e apenas nos últimos anos decidiu

viver pera retemente na kvutsêe Pouco antes da sua morte assistiu em Praga a uma con

feróncia do Movimoanto Juvenil Sionistas porém já estava enfermo e “ove que he spitali-

garsse.0 méidco chegou à conslusão de que ele tinha cancer 0 inforngu=o .Gcrdor pediu

que lhe fosse permitido voltar a Degania e ali morreu com sesserta e quatro anoSo

Precisamente entãoconstruia-se o primeiro ponte sobre 0 210606262000

. - .
eh . . — . A , . .

ostava muito débil para levantar-se o vi=la.Mas dizia “Imaginem ,êsta 6 a primeira

ponto sobre o rio Jordão construida por mãos judias desde a destruição do Templo.

Antrs de morrer deu adeus a todos € deu presentes aos filhose

Em sua memória foi levantado em Degania a "Casa de Gordon" ,um museu do na

. . . 2
-

tureza e de agricultura e «vutsã dedicou ao "homem que amou a natureza e O trabaiho"s

Foi inaugurado em 1921.  



 

GORDON - EXEMPLO PESSOAL

Sobre Gordon qontam IAKO, - RAZ , NATAN CHOFSHI,CHAIV'A BUSSEL e

SAMUEL DAYAN

Quem é Gordon eu não sabia, Certo dia vi um judeu inteligente com uma gran- |

de barba e saiu concsco para o trabalho.Eu me admirei um pouco mas calei-ms, |

"mais um tipo'pensei «Mas dentro do trabalhovi que o homem lavava à sé-

rie o trabalho .LErc. claro que êle se satisfazia com o trabal*s2.Ble não trebalhava de-

pressa.file trabalhava devagar mas com presteza.Quandos nos jóvens sentávam:s para des-

cançar,êle não sentava conesco, O trabalho era limpo e organizado,

No chmsin(calor do deserto) êle aguentava mais que todos.Quanda tiráva-

mós o matinho era» necessário cortar a raiz profunda que se encontra no fundo da ter-

ra. Verdade é que ninguém de nós corria atrês d> raz.Mas Gorden - tirava toda a raiz,

levantava para cina e dizia . "Vejam êste parasita", lentamente começamos à conhece-

lo . Para ele o trabalho era o importante.fle aguzrdava as mitsvot da religiao.Mas

para óle o trabalho era importente.Ble gusradava a religião-Mas para ¿le também o

trabalho era religião.»

Eu me lembro quando havia uma moça entre nós que andava já há várias se-

manas sem emprego.Tai fato influiu nela negativamente. E ela andava muito tristes

Gordon se aproximava dela e falava frases claras| minha amiga ,por que te preocâpas ?

Também eu não tenho empregos

Em sua casa reuniam 3 jóvens file cantava idish e em hebraico.Suas can-

ções nos.cantamos ainda hojesSão ax canções chassídicas ,que nos davaam apoio e “dis-

posição. le começava com uma canção lenta e pesada,cheio de d-sesperosdepois passava

para uma "forte e cheia segurangaE nós sentíamos :há ainda esperançasEra “vol

sentir que Gordon estava próximo a nos. file tinha um poder de se aproximar «os

obreiros novos. |

file ia e vinhan com 6108 86 ל28ְס08 68608.8 216 escolhia o exatamente o

jovem que estava mais inseguro, e lhe dizia) "escuta meu príncipe, (a tddos ele

chamava de príncipe). Talvez se 108808 trabalhar na enxada ? Isso não faz mal

a saúde. Gordon tinha uma conversa interessante. A escrita para êle era difícil,

e cle trabalhava muito em cada aritigo. E os artigos que ele escrevia eram es-

critos após um dia de trabalho. No verão, quando todos iam banhar-se no mar, ele

sentava-se a escrever.  
Nos seus artigos 8le escrevia sôbre o valor do trabalho para o homem.

Certa vez viajei de lafo para Jerusalém conta Natan Chofshi. De repente, ouço ao

longe vozes em discussão. Por curiosidade, aproximei-me e vejo dois judeus de

barbas um ao lado do outro e discutiam. Um deles era Gordon e o outro Guissen,

o agricultor.
Disse Guissen: eu lhe digo que não é vantajoso empregar um obreiro

judeu? Eu ouço e não acredito: Assim dizia Gordon o sonhador exitembsta do trabalho

hebreu? Mo parece que também Guissin ce admirava. E então diz Gordon com calma

"quem diz que você procisa dar trabalho para um odreiro judeu? Você pode trabalhar

sozinho....?2"
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No fim do veráo de 190% ,es velhes trabalhadores de Petach Tikva,ao acaba-

rem e trabalho nos vinhedos,estavam diante de um problema.Que fazer ,aonde ir ? A
resposta não demorou para vir.No momento do boicote, Eliezer Chohet,viafiou ao Galil
com a finalidade em mudar 4 seu trabalho monótono de laranjais pelo verdadeito tra-
balho dos campos «Alguns o seguiram.Na ncasião das festas de Sucoth 1907,Chohet par

ticipou de uma reunião geral do "Hapoel Hatzair'".(partido que reunia olim 38 1 Aliá).

Lá éle informou que muitos trabalhadores encontrariam trabalho no Galil.Foi então que

os trabalhadores de Petach Tikva deicidiram ir ae Galiil.

    

No Galil ,eles encontraram uma nova Eretz Israel.No Galil , a natureza era 0u- 4

tra,da mesma forms os homens e n trabalho É te movimento para o Galil durou vários

anos e

¿

Nc outono de 1907 o Galil conheceu profundas transformacdes.Pois cs obreires

judeus foram penetrando em tadas as colonias do Gelil.Além de Rosh Piná,o Galil abran-
gia nesta época :- Hedera,Sicron Yaacov,Chafia e Bat Schlomo; Sedchera,Yavniol,Metou-

la +. Em todas estas iai0na época ,depois da "imigração em massa" ae

Galil 1,82 obreiros judeus ao total dos quais a metade - 45 mais exatamente : viviam

em Sedcherá.Lá estavam concentrados tôdas as forças ativas do jóvem movimento .

A colonia de Sedchera tinha se tornado um centro.  
Mais ou monos nesta época é quw foi fundado o "HACHORECH" organização que

visava atrair os obreiros de Judeia ao Galil.0 "Hahorech" recomendava aos trabalha-
dores judeus em renunciar ás suas situações acomodadas em Judeia e engrossar as fi-
leiras de obreiros judeus no: GalileT.atava-se de um apelo já conhecido de con 118% a

do trabalho ¿mas apenas com mais um Elemento :- 2onuistar ra esado de a

cul tura es tensiva >

Com o passar dos anos o movimento extinguiu-se.Na verdado nem obteve muito
apoio Achavam os fundadores do "Hahorech' que o homem deveria procurar trabalhos

A . . .

pesados e que estcs trabalhos eram mais importantes do que a dos laranjais.

Perguntar-ses-ia porque Sedchera tornou-se um dos pontos de atração para os
obreiros que vinham de Judeia e porque esta colonia tornou-se o berço de todas as
outras colonias e importantes criações da época ?

Muitos méritos podem ser atribuidos ao agrónomo Krause que apoiou desde e

começe é trabalho judeu e erganização da Guarda.

Citaremos Ben -Guricn que durante o ana de 1998 trabalhou como

agricultor nesta colonia,
"E em Sedchera que eu descobri Eretz Israel.As montanhas ao leste de Guilad

e de Bassan,ao lado do oeste as montanhas verdes de Nazaré e ao norte e Hermon yeter-
nemente6 «As relações entre todos es obreiros etam ótimas.Na Shabat nós nos reu-
niames todos e festejávamos com alegria a festa.Durante a semana nós ncs encontráva-
mes nos campos aonde ajudávamos uns aos outros.0Os homens cultivam o solo ,as mulhe-
res estavam ocupadas com o jardim e os estábulos.
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No fim do veráo de 190% ,es velhos trabalhadores de Petach Tikva,ao acaba-

rem e trabalho nos vinhedos,estavam diante de um problema.Que fazer ,aonde ir ? A
resposta não demorou para vir.No momento do boicote,Eliezer Chohet,viafiou ao Galil
com a finalidade em mudar 4 seu trabalho monótono de laranjais pelo verdadeito tra-
balho dos campos «Alguns o seguiram.Na-ncasião das festas de Sucoth 1907,Chohet par

. ticipou de uma reunido geral do "Hapoel Hatuair".( partido que reunia olim da IIAiá).
Lá êle informou que muitos trabalhadores encontrariam trabalho no Galil.Foi então que

6% os trabalhadores de Petach Tikva deicidiram ir ac Galiil.

    

No Galil ,eles encontraram uma noya Eretz Israel.No Galil ,a natureza era eu- 4
tra,da mesma forma 68 homens e n trabalho+É te movimento para o Galil durou vários
“alii

-

Nc outono de 1907 o Galil conheceu profundas transformações.Pois as obreires
judeus foram penetrando” em t2das as colonias do Gelil.Além de Rosh Piná,o Galil abran-

gia nesta época 3- Hedera,Sicron Yaacov,Chafia e Bat Schlomo3 Sedchera,Yavniel,Metou-
la +. Em todas estas polonia sona na época ,depois da "imigração em massa! ae
Galil 1,82*obreiros judeus ao total 8 quais a metade - 45 mais exatamente s viviam
em Sedcherá.lá estavam concentrados tôdas as forças ativas do jóvem movimento.

A colonia de Sedchera tinha se tornado um centros.

visava atrair os obreiros de Judeia ao Galil.0 "Hahorech" recomendava aos trabalha-
dores judeus em renunciar ás suas situyagoes acombdadas.- em Judeia e engrossar as fi-
8 obreiros judeus no. GglileT.atava-se de um apelo já conhecido de con pon a
do trabalho ,mas apenas com mais um Elemento :- 2onuistar ra sad -

a cul tura es tensivas.

9 Mais ou menos nesta época é quw foi fundado o "HACHORECH" organização que

Com o passar dos anos o movimento extinguiu-se.Na verdado nem obteve muito
apoio .Achavam os fundadores do "Hahorech' que o homem deveria procurar trabalhos
pesados e que êstes trabalhos eram mais importantes do que a dos laranjais.

Perguntar-ses-ia porque Sedchera tornou-se um dos pontos de atração para os
breiros que vinham de Judeia e porque esta colonia tornou-se o berço de todas as
utras colonias e importantes criações da «época ?

Muitos méritos podem ser atrituidos ao agrónomo Krause que apoiou desde se
começa 8 trabalho judeu e organização da Guarda.

Citaremos Ben -Gurion que durante o ans de 1908 trabalhou como

agricultor nesta colonia.

"E em Sedchera que eu descobri Eretz Israel.As montanhas ao leste de Guilad
e de Bassan,ao lado do oeste as montanhas verdes de Nazaré e ao norte e Hermon yeter-
nemente brancú +As relações entre todos 08 obreiros etam ótimas«No Shabat nós nos Teu-
níamos todos e festejávamos com alegria a festa.Durante a semana nós ncs encontrá
mes nos campos aonde ajudávamos uns aos Outros. Os homens cuttivam o solo ,as mulhe-
res estavam ocupadas com o jardim e os estábulos. -
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Um grupo que imigrou ao Galil e que veio ב8 colonias de Messchã assistiu

uma coincidência féliz.0s beduinos estavam assãltando êste lugar naquêle dia e ao

virem os jóvens subindo a aldeia cantando e com passos f irmes pensaram que são ele=

mentos do exército judeu que viera para auxilicr os judeus de Messchã.E 01608 8665

saram à fugir de lá amendontados. Portanto ,seja ou não mão do destino, o primeiro ene

contro com a 08111018 foi muito sem sucedida.

ae NA Galileia criaram os jóvens os empreendimentos mais importantes da 2º A-

1iãiEmpreendimentos que :" fluenciaram e que ainda influenciam as nossas vidas Aqui

viveram em forma coletiva completa ( o coletivo de Seguera e a kvutsá Degánia).

Aqui criou-se as primoiras forgas de Difesa ( "Hashomor"), Também aqui foi criado

o grupo do qual saiu a HISTADRUTE (Organizagáo Sbreira),o Hachoresch e a organiza-

cáo dos obreiros da Galileiai |

6 Galil também era romantico ,nos olhos dos jóvens.Em uma carta que escreveu
4 : . .

Ben Gurion ao seu pai na Diásporajóle descrevendo a sia vida em Seguera diz

"Ao amanhecer às 4 1/2 seu me levantosEntro no estábulo e dou comida aos

animaissDepois preparo o meu thá ,tomo vou dar de beber ao meu gado .O sol ainda não

surgiu 4 eu vou co campo e aro todo o áia.Caminho atrás do arrado e vejo torrões de

terra que rolam c se desfazemihs bois andam lentamente.Há tempo para pensar e sonhar,

E como é possivel não sonhar quando você caminha e ara na terra de Eretz Is-
- 2 A 2 :

rael ל Quando você vê judeds em volta arando a sua terra ? A terra em que você pisa
א e

e descobre a sua magia e tódas as suas cores.Náo € tudo isto um sonho qe

E sóbro ôste assunto acrescenta e conta Chaim Roizine

"Eu descjo arar e plantar.Isto era o que eu queria e achei,. quando vim à

Galileia.Eu me lembro quando sai pela yjrimeira vez arar a terra nos montes que cer-

cam o Kineret ,lombrei da reza Halel .Fui atrás do arado e disse : Haleluia ,Hale+s

luía,Halelei Avdei,Hadonai et adonai.

A magia da paisagemeÁ vida na natureza e o ambiente romantico influenciaram
. . A

.

as mentes dos homens da 2º Aliá«Muitos deles cantaram sobre o 081 1 l,cantaram com
e

letras e cantaram com musicas»

à pressas doses expressoe-se em suas canções de amor,forte e delicado

sobre o Galil e o Kinerets

Lá nos monte de GolaneEstenda a mão e a toque,

No silêncio seguro ordeno. Pare.

E o fio paira no seu áoice branco +...

Como floriram as flóres do inverno no monte»

O gangue das papolas e a mancha de carcen.

Há dias - 7 vêzes mais verde do que a grama

Setenta vêzes mais azul do que o azul celestes  



 

  ADA
Após eu estar umanocem lenda - fui para a Galiléia, A caminhada então era

o meio de transporte prático normal. De manhã saímos de Petach Tikva e à noite dor-
mimos em Zichron laakov. De 1á fomes para Messcha e no 3º dia chegamos em Segera.
Em Segera havia una fazenda que preparava os jóvens obreiros para o trabalho agrí-
cola. Lá em Segera criamos o 1º coletivo, antes mesmo do irmos criar Degania. ÉRa-
mos rapazes jóvens que em nosso coração havia fé y que estava em nosso poder para
mudar o mundo. Vimos a guarda em Se era, era feita por Tsherkessin.+.0s Tsherkessin
eram conhecidos como valentes e herois e Glos eram os guardas. Então 1818008 % a guar-
da deve obrigatóriamente ser feita por judeus. Como o pensamento da época, era Kibush
Avodá, também havia lugar pera Kibush Hashmirá '(Corquista da Guarda)s »

O fapataz da fazenda de Segera o agrônomo Krauze, concordou que a guar-
da deve ser feita por judeus. Mas também temiam os Tsherkessin. "Se despedirmos os
Tcherkessin" - disse - mo será derramado sançue. 8108 8 assaltarão
A resposta de Kreuze causou-nos pesar. Mas não ébandonamos a causa. A meia noite fo-
mos para o estábulo. Ficamos cientes que o guarda Tsherkessin não estava no local.
Abrimos a cocheira e roubamos a ázua predileta por Krauze. Imediatamente fomos a Krau-
20, acordamo-lo de seu sono e lhe contamos que sua égua foi roubada.

Era uma égua especial, bonita forte e pomposa. Krauze a tinha recebido
de um Sheik árabe. Krauze ficou irritado e foi procurar o guarda; chamou-o várias
vêzes e o guarda não aparecia. Após uma hora apareceu o guarda, file foi se divertir
numa aldeia próxima. Krauze o despediu imediatamente. Alguns dos nossos companheiros
foram aceitos com guardas. Os Tsickessin não se calaram, De manhã ô1es atiraram sô-
bre Segera. Mas nós lhes respondenos fogo. Êles voltaram para suas aldeiagmeDesde
então houve guarda judaica em 808028. E para nós foi uma oportunidade de mostrar
aos agricultores judeus que lhes convinha trabalhar com guardas judeus.»

Esta é à história de Ben-Gurion sôbre o princípio da guarda judaica
em SEGERA,

Na prática era um sonho a guarda judaica e era úm dos primeiros sonhos
dos obreiros judeus. les se lombraram dos pogroms da Rússia, e êles aprenderam uma
lição muito importantos Em todo lugar houve defesa própria e nío morreram judeus.
Êles perguntaram para si próprios: So o obreiro árabe trabalhar para nós eo guar-
da Tsherxessin guardar por nós - O que faremos nós?

. Mesmo antes de Krauzer nos entregar a guarda para os judeus havia aqui
e acolá guardas judeus. 4 | Pal , do
Mas não havia uma guarda indaica organizada. Êste fato não devia acalmar aos jóvens
judeus. O fato 6 que nom sempre os guardas árabes ragfiéis. Surgiu a necessidade
de se formar uma organização o “JASHOMIR”,

 
 



    

 

   

A princival criação dos obreiros do Galil durante este periodo foi orgañiza=
ção de uma guarda judaica em r-dor das coloniasePor isso em Sucoth de 1908, fun-
daram uma associação que visava a guarda das aldoias judaicas e a salvaguardar
a honra dos judeus.A Associação tinha o nome de "BAR GUIORA",Não era fácil para.
cs obreiros judeus obter armas.Apos muitas dificuldades o capataz de Sedjera
consentiu em organizar uma guarda e financiá-la,

Em um período curto de tempo,es obreiros judeus estenderam em todas as colo-
nias de Shomron e Juda as guardas judias.

Seus fundadgres eram s:= Israel Guiladi,Alexandre “iad,Mendel Portugali e
Itshak Ben-Zwi.E¿es primeiros grupos conseguiran atrair junto de si uma dezena

de jóvens de uma“coragem e de uma combatividade que fazia refletir bastante os
árabes «Conseguiu o Hashomer extirpar o temor das colonias judias e eliminou o
regime de proteção aos caudilhos das aldeias e das tribus árabes.

O Hashomer consumou a sintese de trabalho próprio e de guarda propria O.Ha-
shomer agregou 3 aliança consumada entre o trabalho e o povo judeu e sua pá-

tria , o pacto de sangue de seus filhos com terra-mãe,

A ORGANIZAÇÃO DO HASHOMER e
 

A organização do Hashomer estava baseada sobre uma disciplina absoluta.A
assembléia geral dos shomerim,que reunia-se cada anoyera a instancia suprema ta

organizac20.Nesta rouniáo era discutidas todas as questões ligadas com as ativida-
des do "Hashoner".A Asseifá elegia um comiv3 de tres membros dos quais um era o
"6626" 0 comitê e aos quais os demais shomerim deviam obediência.

A

Cada novo membro recebido no Hashomer devia obter confirmagéo da Assoifá,
O critério para sua admissão era > capacidade professional e posição moral.

 

 



 

 

 

 

Ps idealizadores eram Israel Schat, Israel Guiladi,Alexandre Zait, Itzchak

Ben Tzwi e outros. Antes da formação do Hashomer foi formada um pequeno grupo de guar-

das com o nome de Bar Guiora e em pessach foi fundado o Hashomer, A central do Hashomer
estava em Segera, depois foram formadas filiais em todas as colônias da Galiléia e de
tenda.

Hoje é difícil entender uma guarda que tomasse conta de judeus não for-
mada por judeus. Mas antigamento fo4 um empreendimento pioneiro e primeiro planos.
Iakov Raz - conta seu sentâmento quando viu os shomrim. Sempre tive inveja de Tanchum
de Degania, dôle todos diziam visto sim que é obrbiro, mas os shomrim o.'respeitava
mais ainda. Eu me lembra quando vi pela primeira vez os shomrim Shmucl Efter e Chaim

Shturman, descendo do Guilboa, montados a cavalo e armas em suas cinturas.

Aos meus olhos foi a realização do sonho do reinado de Israel. Êiste foi o «
encontro com os heróis de Israel...
Vale a pena lembrar que os homens do "Hashomer" não queriam ser soldados profissionais.

Durante certo tempo Gles sonharam com a colonização perto das fronteiras. Parte dos
membros do Hashomer realizaram o sonhos

No kibutz Kfar Guiladi ' (e em seu cemitério) encontram-se 08 homens do
"Hashomer". Muitas venturas foram contadas a respeito do "Hashomer' » seu heroismo. Nesta
publicação não poiemos acrescentar suas histórias. Só podemos recordar que o espírito

do Hashomer. influonciou a Palmach. e também a Nachal de nossos dias.Na pratica foi

o "Hashomer" a semente do exército judeu. Como diz Ben Gurior o "Hashomer" é o avô da
Tzavá Haganá Leisrael (Tzahal) e o pai da "Haganá".

O  NÔVO SHOMER 6000 ג PROVA.

" Raras vêzes um nôvo shomer era posto à prova. Eis aqui um exemplo.'!

"Uma noite negra em que chovia torrenciâlmente, encontrava-me já há
5 horas de vigilância. De repente ouvi o apito do inspetor da guarda e me apressei
a ir ao lugar convencionado de antemão, para casos tais. Aqui está Tswi, diante de
mim, que me ordens apresentarme diante de Israclik (Israel Guiladis O kibutz Kfar
Guiladi leva seu nome). Naturalmento apresso-me em encontrar-me com Israel, que era
então o Chefe do Shomer, e vivia em uma pequena habitação. Israelif estava deitado
“doente desde alguns dias, mas seus olhos estavam abertos.

Escuta-me Chaim, disse-me em voz baixa, tens ouvido provávelmente que

os caminhos estão últimamente muito perigosos; entretanto ê necessário gue se faça
chegar uma comunicação a Kineret. São agora nove horas. Quero que dentro de quatro

horas me tragas a resposta, Se por acaso tropeças com alguém no caminho lembre-se
do que te ?8101% 86 forte! Lembre-se de que você pertence ao Hashomor,

750 10070 saí da moshavá, um vento terrível cstéve ao ponto de atirar-me
ao solo. Crispei minhas mãos cobre minha arma e comecei a andar no escuro. ..fisse
medo agressivo do caminho solitário do abismo da noita!?.. De repente, ouço atrás
de mim pagmos de cavalos como se estivessem a me alçançar. Preparo minha arma e
volto-me para fazer frente para o der e viers o coração bate fortemente c percebem-
se mais ritidamente os passos acercando-se. Estou disposto... ..

Chaim? Ouço|que me chamam, Reconheço a voz do Moser. E, logo em seguida
E preveniu-me que já não faz falta levar a carta e que posso voltar ao acampamento.

e A à .
So mais tarde soube que a aventura foi apenas apara me'colocar a prova!  
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Durante os primeiros dias as relações entre os obreiros e Berman

o diretsr da Sociedade Agricola do Kineret eram0 diretur trabalhava conjuntamen-
te com os obreires,vivia com eles e dava a sensação de que as suspeitas careciam de
fundamento .Transcurrido o primeiro ano,aiteraram-se as relações entre os obreiros e o.
direttor+Tentou=se um boicotymas que foi c anulado devido a colabsração de Berman,aumen
tou o número de obreiros nas colonias agrícolas da Galileia «Mesmo assim Berman começou
a afstar-se dos obreiros ea destacar a sua autoridade de diretor. Negou o direito dos
agaricultores participarem da direção da colonia e consequentemente aumentaram as di=-
vergências Mais ainda que preocupava-se mais em construir. uma casa para sí e deixava
abandonado os obreiros em pousadas árabes s provocêu em 15 C9 uma greves

ESte fato determinou uma mudança na história da colonização judias
Rupin, o Direttor do Departamento de Colonizagáo de Eretz 182801 ,ט18ןסוג 0Kinerei o
negou aos obreiros as exigências de despedir Berman é entregar a granja em mads obrei-
ras para que êstes a dirigissesPor outro lado prestou atenção às palavras dos obreiros
e aceitou confiar uma parte das terras da granja sque se encontrava do outro lado do
Jordão ,a um grupo de obreiros sque adminkstrariam sob sua responsabilidades

Em dezembro de 1909,a_primeira kvutsá coletiva iniciou o seu tra-
balho em "Um Djuni" (Degania).Como inovagáo os obreiros resolveram que as entradas |
seriam reparticas a todos em partes iguais.No começo pouco se divulgou desta nova Se pe 1%
riência com medo de que a publicidade despertasse discussões e prejudicar a experiências
Os resultados foram bons e Rupin convenceu-se de que tinham razão aqueles que se opu-
nham à burocracia e que diziam que era possivel confiar a responsabilidade diretamen-
te ao obreiro «

BARATZ ,no seu livro Degania"A" ,nos explica os motivos |s-

O móvel principal que levou ao estabelecimento de Degânia foi
a aspiração de trabalhar independent emente ssob a responsabilidade ,sem supervisão de
elementos estranhos

A conquista de trabalho nas colonias já existentes não saciava às
ambições dos chavorim e tão pouco a rrodução de lavrador ,completamente dependente do
mercado estrangeiro,adaptava-se aos itsais dos chaverimç0 agricultor juder vivia ro-
deado de uma multidão de obreiros e capatazes que dirigiam as tarefas com dureza .
É verdade que obteve-se a substituição d> pessoal árabe pelos obreiros juceus.E a-
pesar do opróbio nacional ter diminuido pelo fato de aupnios judias rerlizavam as
tarefas ,tal produção dependia, dos preços do mercado interno e externo e com os orde-
nados que se obtinha ,não haveria possibilidade ds libertagáo do indivíduo e renascimen

to do , POVO Seria necessário portanto ,procurar formas de colonização ,baseadas no
principio do trabalho independente .

e

  



 

E como alcançar esta meta ? E como assegurar a sua existência ?

Havia uma só resposta a todas estas dúvicas que brotavam dos lábios dos cha-
verims- a união , o coletivismo, O indivíduo poderia fracassar ante a quantidade de
dificuldades nas condições de vida e especialmente > «do em conta 8 situação de Eretz
Israel,por outro lado a vida e o trabalho coletivo permitiriam enfrentar a corrente
que tendia a fazer diminuir a ajuda múutuacNa vida coletiva havia possibilidade para
criar uma vida justa.

A hYutsá tal como ela surgia em Eretz ,era uma criação original,eretzis-
raeli, fundado no princípio moral e nacional que havia conduzido todo o movimento cha-
lutziano até a Terra Prometida. Escolheram os chavorim de Degania esta forma de vida
porque parecia-lhes interossanmte e adaptava-=se a sua modalidade,e nenhum estranho par-

ticipou na sua elaboração +
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Em 1911 eramos dozesdez homnes e duas mulhres.Elegemos êste número porque
seis homens duveriam realizar a agricultura,dois atuar como sentinelasyjum como
reserva ,um como secretário-geral e um ficaria de reservasas mulheres deveriam
ter ao seu cargo as tarefas domésticas.

Começamos a viver na aldeia árabe de Um Juni.Construimos un refeitório de
madeira aonde fazíamos todas as nossas comidas em conjunto e compramos de alguns
aldedes árabes algumas chogas de argila e casinhas de madeira «Uma noite,uma das
casas foi derrubada pelo vento,que transportou as tábuas até uma aldeia próxima
Meio desnudos ,tiritando de frio,ríamos até esquentarmos porque o vento havia
feito voar nossa choça como se fosse um chapéus os aldeões olhavemsnos como se
1088908 .

ds 3

Todos os homens fia kvutsé trabalhavam felizes desde o começo ,não assim as
mulheres«.0 motivo de que com apenas duas y pensávamos que as mulheres podiam ape-
nas cozinhar c lavare0Os homens cesaiam antes do amanhecer e com os nossos arados
tratalhávamos até escurrecer e depois passavamos toras inteiras falando sobre o
nosso trabalho, Tanto era o entusiasmo que as conversações pareciam não ter fimo.
As mulheres escutavam e sentiam ciumes|seu trabalho era muito diferente e era ém. . ea. . . . . . 2 :péssimas condições. Cozinhavam ficando o dia inteiro ao lado do fogo com lágrimas
nos olh:s devido . fumaça,

Um dia interrogaram:+ "escutam : vinhemos a êste país com uma só ideia na
.

Acabeça: trabalhar e viver de pcôrdo com a natureza.E o que sucede agora ? Voces
estão felizes e nós estamos piores que as nossas mães no schtetale. O que pensam
disto ?

Não podíanrs compreende-las,Porém elas não deram quartel. Insistiram que devia-
se mudar,que devia-se comprar vanas e galinhas,cultivar verduras a fim de que hou-
vesse trabalho para as mulheres na colonia ב

No final elas venceram .POuco a poues habituaram=se os homens à ideia
de que a mulheres podem realizar trabalhos de agricultitura.Como primeira conces-ms

₪- . " .sao compraram duas vacas 48 8180508 828008 ₪ +028ם 02808883 4(primeira ) e
Rushká. Foi uma festa ;mas mesmo assim levou muito tempo : té que soubessem co-
mo trabalhar com as vacas.

sa CE

" Havia uma mulher chamada Chaia Tanfilov que disse "por que não cultivamosA > 9
| &8 nessas proprias flores ? Achamos ela. louca.Como podíamos na nossa pobreza yde
dicar tempo a este trabalho ? Porém Chaia 1מ818%1וג 6 plantou e cuidou ela mesmo
durante a noite e os dias feriados.Não tinha conheciníatos e tropeçava com inumeráveis dificuldades.Nós ríamos e ela choravasaprenêcu com muito sacrifícin.Logo ti-
vemos flóres e chegor o dia em que Chaia cortou um ramo e arrumou em uma jarra,so-
bre a mesa do"chadar ¿nacchelY*Imediatamento compreendemos o que queria dizer com» q y

este gesto. ",

Atualmente DEGANIA tem o jardim mais formoso de toda a Galileia,
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Essa é a história pessoal de Miriam BARATZ,

Ralvez vocês pensem que por causas_das dificuldades de Kibush Haavodá pio-
neira ,dos pensamentos do futuro do povo s não houvesse romances ? Vocês se enganam y,

. . Eh .
meus amigos. No princípio havia poucas moças,começaram os romances e as traições»

Mas casar era um pouco proibido Era vergonha."Vim cá para casar ?",

Em Petach Tikva havia um casal.files eram casados,conforme a religião ju-
daicaeA mulher estava grávida e ela se envergomha ... Perguntaram a cia 3

" O que tens na barriga ?."
E ola respondeu :- " Estã aí a crescer uma pedra ",

à Eu e Iosef resolvemos casar antes de subirmos o Galil e estabelecer em
A L . . , ה

Degania «Tambom em Degânia tinhamos dificuldades.Morávamos em casebres de barro e pa-
e . . .

ra nos as bachurot ,tinhamos mais dificuldades que os rapazes.

Queríamos libertar-nos dos trabalahos tradicionais da mulher,ou seja cozi-

nha e lavagem de roupa.0s rapazes voltam ao anoitecer e contavam a respeito da senca-

ção .'! Como era bonito sair ao clarear o sol ", Hoje os animais estavam +4ש0

Mas os bachurim que fizeram a grande revolução ,não nos entendiam e nem
aos nossos sonhos.Quando compramos a primeira,vaca seu pedi que m3 Ceixasse ordenhá-

las.Disseram os rapazes 3 "o que ela ordenhará ? A vaca lhe matará ", Mas eu era sei-

mosa Morávamos em casas de barro dentro de uma aldeia árate,TFui faler com a mulher

de Zakia, o sheik árabe ,para pedir que ela me ensinasse ordenhare

Á noite vinha Zakla em nosso estábulo para ordenhar a vacasE certa vez

eu lhe disse 4, '' agora eu vou experimentar " « experimentei + ea vaca não dava leis

te 5 falou Zakia 2 "Vista minhas roupas; o meu lenço ,canteas minhas canções - então

verás que a vaca também lhe dará leite,E assim foi.De manhã os rapazes encontraram

o leite frios

Nos dias que vão de Pessach a Shavuoth, presamos a Um-Juni para Degánia o

Lo go resolvemos que após a colheita de trigo fariamos duas festas! a primeira a

inauguração da casa e a segunda o casamento do vrimeiro casal,» assim quando terminou

o corte de trigo resolvemos que o dia 20 Sivan ¿"iia o día de casamnentos

Enviamos convites de casamento .Não,não eram convites em papel de cartoli-

na com letras de ouro... Para Petach Tikva escrevemos em papei de embrulho.Para Jerusalem

numa fôlha com linhas,para Iafo num fôlha de caderno.Uma folha de papel פשה

E assim escrevemos em papel ." charerim, peguem umedg vermelho e v£o de chaver em

chaver e convidem todos para as duas festas de Degânia"

No dia do casamento vieram 10 convidados a Degania, sta gananto isto era mui-

ta gente.Para a noiva (sou eu) conturaram um vestido novo pelo preço 4 shslix e com

8 mesma quantia conseguimos um par de sapatos brarcos por um 61844 chupã preparamos

com espigas ,e para que o casamento fosse legal ,convidamos um MINIAN (10 pessoas) aos

mehhores judeus de Tibériass,

Os hóspedes deitaram um pouco para desncançar.Para que houvo-sS0 forças 3

roirte .E eis que em frente da chupá a noiva não se encontra »Desapar«Seus De0

o noivo ,entende-se o assunto.Mas o próprio noivo, losef. não sabia acnde estave a noivas

Levanataram-se os amigos e todos sairam à procura da noivacNo fim ercontraramína no

estábulo, sentada com uma pequena lêmpada e ordenhando as vaca e cantendo “Uru,achime-wri”  
 



 

 

Entre os convidados havia um judeu com violino.£le estava na varanda e toca-
va uma canção chassídica.A noj va que é tarbém sfilha dos chassidimn, subiu após a orde-

nha e também foi ouvir a músici.A canção lhe impressionou muito.Talvez ela se lez-
brou da casa dos seus pais ? T»'vez estava satisfeita pel: seu casamanto ? Ascim com
a vestimenta do momento saiu a noiva para dançar.Aquêle que estava com fome comia e
voltava para dançar. Aquele que estivesse com sede saciava -se e voltava para Gançar.
Somente no domingo de manhã foram embora os hóspedes,

Quando nasceu o primeir, menino ,não sabiam como criá-to.Levou sua mãe o
menins ao estábulo..e lá ela ordenhava e trabalhava .O menino cresceu no estábulo,
As vatas o mabiam.As moscas pisavam em suas faces e olhos.Os chaverim_diziam  2-
"É impossivel que este menino viva ". E eis que éste menino é hoje aví que tem mais de

60 anos.

-. A já rd » +

Também apos o meu casamento houve discussão So é necessário casar,se é:
permitido ter filhos.Terminamos savhavam muitos , em não poder sustentar as criancase

Nao viam possibilidados desta geração criar uma nova geração.

Numa das assembleias levantou-se um chave: e disse " Eu grcpenho que não
casemas durante 5 anos. Toda a energia nós invertcremos na construção do país e do
trabalho",

Naquêle ano veio para cá,seminaristas da Rússia,moças bonitas e simpáticas»
Os chaverim imploravam nas assenbióias ,ףוגסמ 8306 se dois anos não são suficientes sem
casamentos ", O primeiro que caiu na "armadilha" foi exatamente o chaver que propos que

não houvesse casamentos Quando nosso filho tinha 2 anos «nasceu-lhe o primeiro filho|
MOSHE  DAYAN,
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1. Para os obreiros não bastava ter c direito em trabalhar, 1

mas já cessitavam de sentir-se responsáveis e independe: |

tes de qualcmer capatazo

2. O e stivo como unico meio para poder combater as dificul. 4.

dades existentes»

3. A revolução da mulher,sua participação como igual 60 em-

prcendimento coletivo, depende da igualdade no trabalho e |

na educação dos filhso.

4. À forma experimental do primeiro kibbutz ninguém estava

ccm prometido com algum plano.

5. A simplicidade dos costumes e dos ideais. A importancia

do trabalho na vida coletivas

da 
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Palavras pronunciadas ao comemorar-se o vigésimo quinto aniversário.

da II 2 Aliá por Berl KATZENELSON,

"Os homens do BILU,vieram com a convicgáo de que todo o povo seguirá
aos seus passos.Sem se lembrar das debilidades em si do povo judeu.Porém não obti-
veram continuidade e o límpido manancial foi se secando gota a gota, Porém pelo con-
trário a Terceira Aliá encontrou frente a si um manancial que fluia com força e u-
ma obra que inspirava confiança e servia “se exemplo «Também havia segurança de centi-

nuidade,de que as massas continuariam a vica engrossar a obra.

A Segunda Aliá veio com um destino especial,e a tras3dia que a acom-

panha é exatamente ésta que a cristalizou » a converteu em forga nacional.Por que em

condições viemos ”
Não como consequência de algum florescimento no país,nem economico nem cultural.

Tão poucoem cons:quência de algum florescimento do sionismoC movimento sionista esta

va então à beira de um barran:co,o sonho de Herzl ,como toda a sua grandeza,era en-

tendido como a abolição de tudo o que fora obra colonizadsra,como até duvidava se colo

nização tinha alguma utilidade.Estava passando o sionismo por esta época por um en-

fraquecimento entre as grandes massas que haviam se mobilizado ao redor da grande ban-

deira do sionismo O período herziliano sque proclamara uma rápida liquidação do

galut.por meivs faceis - negociações1svenda de shekalim,coleta de dinheis

ro - este período não encontrou formas de concretizar-se .

Talvez seja provavvel que a viagem dos primeiros homens da IIº Aliá
fora provocada pela esperança de encontrar em Eretz Is1 o idilio do trabalhador ju

deujapesar de todos nós sabermos » que encostrou esta aliã ao chegar a Eretz Israel,

Quemtipo de ordem social .

Ninguém nos chamou ,nem nos necessitava Não se necessitava nossas

mãos e menos aind” a nossa inteligêncihi >

Eis as palavras pronunciadas por David BENGURION no vigésimo quinte

aniversário da II2 Ali.

"As penúrias nais pesadas que teve que suportar a II? Aliá ¿NAO 20-

ram somente as dificeis condições de trabalho, o empaludismo e outros problemas, a

falta de ajuda organizaday,o o des! njeresse do yshuv, mas sim esta sersação de serem

poucos,e que passa ano e mais anos não cresce em númere,nem se modifica.Náo sentia-

se progresso no movimento e sto foi indubitavelmentea carga mais pesada da II?

alió.

Na final das contas 8 119 Aliá foi capaz em sobrepor-se à indife-

rença do movimento sionista,ao ambiente estranho e a dio do yshuv,se fomos capaze

em modificar a fisonomia do yshuva, determinar valores ásicos do movimento sionis

ta e por fim criar uma geração & graças às características mais destacadas |-

o fanatismo.a assiduidade e mais do que todos 9 nosso axr:iamonto.

Graças a estas características foi nos dado levantar uma obra do heroísmo e fazer

do trabalho a pedra fundamental do ishuve 6

 

 



 

Com as celonias de Sedjera e da Galileia,nos foi dado iniciar um
novo rumo à colonização dando pela primeira vez à agricultura obreira um lugar de
destaque «Coube à II Aliá libertar a mulher hebrea outorgando-a igualdade de direi-

tes no trabalho, na vida social ,

Também foi nos dado criar uma nova geração ,es milhares de chalutzim
de todo e mundo.Tudo isto foi obra da II 2 _Aliá e com esta profunda intuigáo “oi
dado a ver aos homens da II? Aliá :- que não teremos futuro se não nos jligarmos à
terra pelo trabalho,se com o trabalho das nossas mãos ternemosnos partícipes da pro-

dução da terras

Ao contemplar após 25 anossentimos que fomos agraciados de uma -

grande satisfação := criar uma nova geração,que em todos os confins do galut e au!
no país smarcham na senda iluminada,pelo ideal do trabalho,a produção de obreir»

judeu e seus valores sociais e daltuman.

Nos capítulos anteriores contamos sobre as histórias dos homens das
alioteTentamos não contas histórias+Contamos só recordações e tentamos explicar o am=

biente especial daquéles dias.E antes de terminar »gostariamos de perguntar uma ou
duas perguntas,se não foi um sonho particular ,um sonho que não se completa com os

sonhos em geral ?

Assim responde Ben Gurion |- Sonho particular ? Sim.Naquela éposa não
havia nehum representante sionista no parlamento turco.Pensei comigo mesmo. Viaga-
rei a Turquia e estudarei Direito na Universidade, para que possa ser representante
no Parlamento Turco,e talvez ser até ministro, para que eu possa ajudau o Estado Ju-

deu. *

A êste respeito diz IAAKOT RAZ 3-

" Eu sonhei que um dia virá que venderei o fruto da minha terra para

os árabes.Por que aos árabes ? Pois sempre foi 0 judo. comerciante, sempre comprou o fru

to das suas terras «Aqui eu desejava que as cousas fóssem diferentes .+.Que סוג 68

o agricultor e êle o comerciantee.Meu sonho foi real'gado, «Até hoje não entendem os

meus amigos a minha alegria quando vendo verduras aos árabes»

E a segunda pergunta - Antigamente e hoje 2 se Eretz é diferente

hoje ? €s homens são diferntes ?

DAVID BEN GURION s- Eu acho que se fala demais sóbro os homens da

II º Aliá «Equecem que 90% dos homens da II? Aliá abandonou o paíseQuem sobrou

na verdade eram os escolhidos.Nem todos naquela época eram A.d. Gordon +... os fra-

cos abandonaram o paíis.Eu acho que a juventude de hoje é tão hôa como a de outrora»

Eu não creio que o homem que viaja de automóvel seja menos idealista do aquéle que

vai a pé.

ATAN CHOFSHI ? Que é que êle diz ? Antigamente as coisas não eram

facilmente aceitas todos ,como os são hoje em dia. Hoje em dia o home w .ipnveja

o outro pelos móveis +.E antigamente era o contrário «Quem tinha bens não vinha ami-

₪08.28 pessoas afastavam-se dóle.E todos viviam vida de simplicidade,

Não $ necessário fazer de nós algo de excepcional.Diz Hamar Ben Barak|-

"Nós éramos gente simples e como hoje é necessário dizer סמ 8

ultrapassaram as dificuldades.Em meu navio vieram 32 olim e um só ב poucos

que por aqui ficaram sabiam o que queriam e eles tinham paciência. Eu não creio que

tenhamos direitos especiaise a

E ao chegar ao fim do tochnit nada melhor do que resumir a frase de u-

mas das companheiras da IIº Aliá s- Chaiuta Busel - "Que não façamos mais grassa

entre pais e filhos " «. Que os filhos não precisem mais fazer inovações através da

90 .

 
 


