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VOCABULÁRIO

helação dos termos e expressões hcbráicas que figuram no lexto

Assefá (-ot) reunião; Assefá Klalit — Eretz Israel (Terra de Israel) Palestina
Assembléia,

Galut — o mesmo que Diáspora: disperção
Aliá — corrente migratória dos chalutzim dos judeus pelo mundo, fora da Pa-

parn a Palestina. lestina.

Bachur (-im) rapaz jovem, moco Gueto (do italiano Ghetto) quarteirão ou
)-8 ;-08-88( . bairro em 686 00ת00ת(עהצהםג 8judeus

A , תא 5% Médi: 3 ודיורודידה 1 Re
Bachurá (-ot) moça, jovem, a Idade Média, e modernamente, n«

paises sob domínio nazista.

Batei Ieladim —. creches; casas para crianças Gueclá ה
18 -- 86 é j ;0 + 1 enção do povo judeu.

vá : A : E 2 Hachshará — intenç יס sica e ido-Bikur — investigação, inspecção. visita. 4 intença preparação física ido
lógica dos chalutzim antes da aliá.

Boger (-ct;-im-ot) —-membro pertencente à
, hiciva do movinianta snámuica. Hashomer Hatzair — movimento educacio-הו

nal criado originalmente em Viena

(1913) com o nome “Hashomer” e ten-

do por finalidade o escotismo. Depcis
da Primeira Guerra Mundial adotou o

Chalutzianismo (em hebr. chalutziut) mo- chalutzianismo e o Kibutzianismo, o
vimento dos chalutzim. princípio de Auto-realização (Agshamá-

Atzmit) como seus objetivos finais no

Galut. Atualmente o movimento mundial
(tnuá olamit) possue ramificações em

Chalntz (-á;-im-ot) -—— pioneiro (ua reinsta-

lação do povo judeu na Palestina).

Chavá — fazenda ou sítio em que se reali-

zam moshavet, etc.

Chaver (á:-im-ot) companheiro, cama- todos os paises de apreciavel população
rada . judáica, e mantem o carater apalítico:;

7 08 kibutzim integrados pelos shomrim
Chazak Veematz! --sauração tradicional dos em FEretz Israel constituem o Kibntz

shomrim: significa “Coragem e Foraa" Artzí  

Três anos são passados desde que em 19 de Abril de 1943

toi abafado o levante dos judeus em Varsóvia. Muito já se tem

Cito e escrito a êsse respeito, entretanto, cremos ser nosso de-

ver divulgar alguns aspetos dessa gloriosa jornada de guerri-

lyas e revoltas que são ignorados por muitos: o papel que nelas

desempenhou o Hashomer Hatzair.

Não pretendemos tecer elogios, nem descrever emoções con-

vencionais que nem sempre refletem sequer os sentimentos dos

que as proferem, como é costume proceder em manifestações e

homenagens que de praxe se realizam por ocasião dos aniver-

sários de tais acontecimentos. C entusiasmo que então se pro-

duzem são superficiais, e porisso mesmo, passageiros.

É nossa intenção, com essa publicação, não só divulgar os

feitos realizados pelos nossos chaverim, mas também as cir-

cunstâncias que os impeliram a praticá-los, e principalmente o

espírito com que o fizeram. Tendo que reconhecer que ninguém

que não tenha presenciado os episódios que desejamos recordar

poderá exprimí-los como realmente sucederam, por mais que

tenha ouvido e lido a respeito, e por mais intensa que seja a sua

sensibilidade, deixemos que aqueles que os testemunham, não

como espectadores passivos, mas como seus protagonistas, que

no-los.relatem. Estes depoimentos encerrama realidade, porque

us seus atores se confundiram com o movimentoe o espírito de

revolta dos judeus da Europa.

O Hashomer Hatzair pode se orgulhar de seus chaverim.

Suas façanhas emliderar, encorajar e despertar esperanças às

massas judias constituem um capítulo que jamais será esque-

cido. Foi escrito na atividade subterrânea pelo chalutzianismo,

em cooperação ou entre os partisanos, na organização de revol-

ta de Varsóvia e de outras cidades. E porque não conheciam a

fadiga, êles — mais que os outros — tombaram. De todas as

partes da Polónia nos vem a frase”... nenhum membro da

família de Iaari (isto é, do K. Artzi, da tnuá shómrica) sobrevi-
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Os seus feitos são do mesmotimbre que os acontecimentos

da Massadá antiga. Também naqueles tempo se apresentou um

úilema ao povo judeu. Lutaram durante anos contra o mais

poderoso dos inimigos contra Roma, que então liderava o

mundo. C cêrco foi longo porque os judeus se recusaram a

aceitar a escravidão. Antes morrer como homens livres a viver

como escravos. Em Massadá os judeus lutaram determinada-

rente e recusaram a se entregar ao inimigo; e êssa convicção

ceriva de profundas fontes de fé e de vigor. Significativa lutar

por um ideal, embora estivessem perdidos. Josefo, o grande his-

toriador dêste periodo não poude jamais entender essa devoção,

êsse autosacrifício.

O papel dos chalutzim em compelir os judeus à luta, à

desforra de suas próprias mortes com a morte de um inimigo,

a não se “deixarem levar como carneiros ao matadoro”, tam-

Lem não se pode explicar como uma atitude de desespêro. Nas

cartas de Tóssia, de Iossef, Tzívia e outros líderes da revolta

encontramos o objetivo que os animou: “de qualquer forma

morreremos, — que morramos então honradamente”.
%א%

O Hashomer Hatzair é um movimento educacional sionis-

ta que, parafraseando alguem, visa a formação de “Homens do

futuro”. Sua ética rigorosa e sua ideologia revolucionária são

incompreensíveis para os que têm visão limitada e só percebem

suas necessidades imediatas e pessoais. Os poucos depoimentos

que transcrevemos refletem a reação do nosso movimento, pa-

ra muitos “infantil e utópico”, diante das duras provações que

defrontou. Ruiram por terra toda a estrutura social e a.-moral

cefendida pelos “espiritualmentes maduros”; perderam-se for-

tunas, posições sociais e esperanças; a imensidão da tragédia

judáica na Europa destruiu a maioria do povo judeu e os sobre:

viventes foram subjugados por ela. A maioria dos sobreviventes

ensiam por fugir ou por se assimilar, por restabelecer, geral-

mente em outros lugares, suas posições e garantir a sua subs-

tência presente.

E o nosso movimento? Teria o terrivel abalo que atingiu

a todos os judeus europeus também destruido o nosso movimen-

to “infantil e utópico”? Não! Éle a tudoresistiu, e mesmo quan-

do os fatos requereram completa transformação de atitudes, o

nosso movimento reconheceu a necessidade de lutar, mas cons2r-

vou-se fiel aos seus ideais; em nenhuma ocasião a moral e o es-

pírito revolucionário dos shómrim foram abaladas, porque de-

rivavam e se apoiavam nas mesmas fontes que animaram os d2-
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fensores de Massadá. Enquanto ruia a estrutura da comuni-

dade judáica, os shomrim sôbre essas ruinas edificavam novos

kenim, novos quibutzim, prosseguiam com as atividades educa-

cionais, arriscavam suas vidas para realizar “Moatzot” (con-

ferências) em que se estudava os problemas educacionais que

a guerra motivou, e — principalmente, — lutaram... Reafir-

maram e alimentaram o ideal chalutziano mesmo quando, para

u maioria, o sionismo se tornou uma “solução longínqua”. En-

quanto centenas de milhares de judeus fugiam para salvar suas

próprias vidas abandonando tudo o que possuiam, êles salva-

ram a bandeira do ken de Varsóvia, e com ela a honra do povo

judeu. E, mal termina a guerra, já se reune em Paris uma con-

ferência shómrica, a primeira dos sobreviventes judeus, à qual

comparecem representantes de todas as secções do Hashomer

Hatzair, menos o da Rumania, afim de analisarem a situação,

reafirmar os seus princípios e objetivos, e prosseguir em suas

atividades chalutzianas e educacionais, visando novamente o

“futuro” do povo judeu.

Para recordar a continuidade do espírito dos que lutaram

nos bosques e nos guetos, com os que lutam nos quibutzim de

Eretz Israel e que se dedicam ao ideal shómrico em toda a Galut,

inserimos neste número referências a essas atividades.

A tnuá shómrica conseguiu sobrepujar a maior das tragé-

dias que assolou o nosso povo; o espírito shómrico e a consciên-

cia chalutziana de nossos chaverim resistiram às mais árduas

das provas a que foram submetidos. Viveram por um Ideal, e

quando se fez necessário, souberam morrer por êle; conquista-

ram para o nosso movimento o direito de existir. e a autoridade

rroral de influir no destino de nosso povo e do sionismo.

Para nós, só existe um meio de homenagear a êsses heróis:

jamais esquecê-los ou permitir que sucumbam os ideais pelos

quais deram suas vidas.

Éles não serão esquecidos. Viverão na continuidade, no

elastramento e na consolidação de seus Ideais na América e em

tedo o mundo.

Chazak Veematz!!

Mazkirut da Moatzá.

São Paulo, 19 de Abril de 1946.

 

 

 
  
 



 

 
MORDECHAI ANIELEVITZ
(Comandante da Revolta do Gueto de Varsóvia)

Nascido em Varsóvia em 1918. Membro da Hanagá Harashit do Hasho-

mer Hatzair da Polonia.

Comandante da “Organização de Resistência Judáica”. 0

Tombou entre os últimos combatentes do Gucto de Varsóvia a 8 di Maio
de 1943

 

A todos os shomrim, aonde se encontrarem,

Chazak!

Das profundezas de nosso padecimentos desfraldâmos a
bandeira. Não foi isto um milagre do céu. Foi um milagre rea-
izado pelas mãos de shomrim, chalutzim e nossas pequenas
Kvutzot naqueles dias de pessimismo e desespêro em que as úl-
timas esperancas se desvaneceram, — tomaram as armas pre-
servando a pureza de seuespírito heróico.

De 18 de Janeiro até 19 de Abril de 1942 ergueu-se para
* luta em Vasórvia o “Movimento Judáico de Resistência”.
Nodialde AgostoaF.P.o. (Organização Unificada dos Par-
tizanos, de Vilno) e em Julho do mesmo ano rebentou o levante
em Bialistock.

Pais e mães, filhos de-Israel, irmãos e irmãs debateram-se
no mar de extermínio. Diáriamente debateram-se pela vida, e
foram massacrados por meios os mais bárbaros. Todo o mundo
permaneceu de lado, assistiu, e manteve-se indiferente. A besta
nazista cravou cada vez mais suas garras em carne judia e ofe-
recia-a em holocáusto à Satanaz; de acórdo com planos prévios
dilacerou órgãos do povo judeu, mutilou-lhe 0 corpo: com a in-
tenção de esmagar 6 06800000600 força que pretendia opor-se
a êles,

Esta é a cruciante verdade: nos diversos 0868 europeus
cs massas do povo não defrontou o inimigo; é a velha lei do
desraigamento do solo.

Sôbre as ruinas do gueto o nosso movimento ergueu seus
kenim e kibutzim: 9 Kibutz “Mafilim” em Vasórvia, o kibutz
de Bialistok, a colónia coletiva de Vilno, a fazenda de Zaglem-
dia... Estes e muitos outros foram os centros de onde deflaga-
ram as nossas revoltas.

Dias houve em que os kenim se empenharam em não aban-
donar a vida juvenil shómrica e o sonho característico que ali-
mentavam com canções e alegria na emancipação do homem e
dos povos; nos kibutzim se forjavam uma sociedaité coletivista,
uma vida livre de trabalho e de emancipação. Mas a existência
do povo judeu em todo o mundo foi arrastada para a imensidão
00 miséria judáica — e nós estávamos sós perante o mundo.

Naqueles dias aflitibos, às nossos homens foram inflama-
dos por uma chamo abrazadorá L>no povo, nos guetos, nos ban-
dos e nos bosques.

“ISRAEL SUCOMBE PERANTE NOSSOS OLHOS”, ex-
clama Tóssiiy de Varsóvia) em 1949
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“NAO VOS DEIXAIS LEVAR COMO CARNEIROS AO
MATADOURO”, foi a exortação de Aba, de Vilno.

“GRAÇAS, POR TER SIDO UM DOS PRIMEIROS RE-
VOLTOSOS”, foram as palavras com que tombou Mordko Ani-
levitz, chefe da revolta.

Adac — de Bialistok, Zorach — de Grodno, Zví Brandes —
de Zaglembia, e muitos outros, os melhores chaverim de nossa
inuá foram organizadores da resistência judáica.

Em Tremblinka, nos umbrais das câmaras de gases, tam-
bém se revoltaram individualmente, e ainda não foram narradas
às epopéias de todas as cidades judóicas, dos simples judeus que
por todos os meios subsistiram: se rebelaram, e tombaram.

A honra de Israel está salva! O sacrifício dos heróis será
venerado pelas futuras gerações, pelos 11 milhões de sobrevi-
rentes, — pelos 5 milhões de sucumbidos...

Após a destruição dos “ishuvim” os poucos sobreviventes
refugiaram-se nos bosques, para a guerra e para a vingança.
Uns se internaram nos bosques, outros ingressaram nos exérci-
tos subterrâneos.

O dia de hoje é o da recordação de todos os que lutaram
pela sobrevivência de nosso povo, por todos que lutaram com
toda a dedicação pelo engrandecimento do nosso movimento.
Abateram o inimigo com tudo o que tinham a seu alcance. Nos
esconderijos da Slováquia, entre os partizanos dos montes Tár-
taros, nos bosques da Lituânia e da Rússia, nas fileiras do
Exército Vermelho, nas guerrilhas de Tito, nas posições defen-
sicas da Budapeste nazista, entre os “maquis” da França, pelos
caminhos da Transnístria da Rumania... em bandos e em gru-
pos desgarrados dos movimentos subterrâneos europeus. Estive-
ram,à frente dos heróis que salvaram elementos para as fileiras
dos revoltosos 2 dos partizanos.

Foram. estas as missões cumpridas por milhares de nossos
chaverim.

* % x

Passadas as tormentas, a pazainda não alcançou os sobre-
viventes dêsses heróis. Qutra véz errampelas fronteiras. Ca-
recem de ançouradouros,.e ilegalmente navegam em pequenas
barcaças empenhando-se em alcançar as margens da Terra es-
iremecidasmas um país luta por um laxpara os judeus.

Nos dias de guerra, quando inimigo nos bloqueava, escas-

 
 

so era o auxílio que podíamos fornecer ao Galut que sucumbia.Por meio de “shlichim” que enviamos de nosso “ishuv” alme-iávamos ajudá-los em algo. Mandamos-lhe o que possutamos demelhor, e em uma dessas missões perdemos Havivá; não can-sames de chamar a atenção do mundo para as trevas que en-volviam o judaismo europeu. e desejávamos penetrar por to-das as frestas da parede espessa que nos separava dos com-
catentes,

Estendemos os nossos braços, mas eramcurtos demais pa-ra levar-lhes auxílio.
Atualmente está mobilizado todo o nosso “ishuv” para asalvação dos sobreviventes, para q abertura das portas de Eret;lerael, para a “aliá” imigração e para a colonização. Os nossoschaverim defenderam Emek Hefer, entre Ein Hashoresh eGuivat Chaim; defenderam Biriá, com seus corpos. Aquí man-

teremos as nossas vidas e nos arraigaremos «o solo, com a dedi-cação do nosso sagrado caminho espiritual, pela dedicação cha-lutziana ao Hashomer Hatzair.

O Kibutz Artzí e a tnuá no Galut continuarão, e lutarãopor tornar-se a medula do povo judeu no caminho da aliá e dotrabalho. Intensificaremos nossos esforços na redificação denosso movimento com os restos sobreviventes da Europa, enos dedicaremos na consolidação do nosso moyimento mundialem extenção e profundidade.
Tornar-nos-emos uma só força em luta por uma única eurande família shómrica. Os heróis do povo, os nossos heróisdo gueto, dos bandos e dos bosques, jamais os esqueceremos.Cuidaremos fielmente os seus legados e sua bandeira — q nossa

bandeira.

Merchávia, 19 de Abril de 1946.
Kibutz Artzí “Hashomer Hatzair”

HANAGÁ ELIONA.
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IMPAVIDOS!

Estes “Prólogo” e “Epílogo” são translacão de “Bein Ha-
cvulot” (Errando pelas fronteiras), adaptadopor Ema Lévi
-- são expressões vivas dos sentimentos de um7 e
sofreu torturas, prisões, inanição e trabalhos forcados 5 2
unos e finalmente alcançou Eretz Israel. São0 8 -
revela m a profunda diferença psicológica entre O nomeid
uma tida penosa para um determinado objetivo e um que tenha
por êle sofrido experiências voluntáriamente.

PRÓLOGO

6
q .

emEretz Israel, que não tremeria com a esperança, com

a

:
tecipação do pensamento ou com a simples então d e -
israel”, porque atualmente estou no solo da nossa 7 Ei

Por três anos estive só. O movimento estava dividido e
milhares de células — cada indivíduo, um ken; cada0
uma kvutzá. Por êstes três anos, assim o foi, e assim aind 2
atualmente. Cada um de nós foi todo um movimenta em si o
da um. de nós transformou-se não em qualidade, mas a 0
quantidade. Combatí meu inimigo — um 9 ל -

זבושס60106מ60, ₪6 1016 procurou riscar-me . ao שה
povo da face da terra. Lutei por uma vida ampla e ו
das rodas dos trens, nas esquinas e nas encruzilhadas 0
- que por anos seguí meu caminho arrastando-me stbre o ven-
E e, com os cotovelos, escorregando-me em lugares escuros
Agora que atingi um imenso campo aberto, continuo a me ia
rastar, embora não haver mais necessidade real para isso Aqui
nos bosques de Jesreel, não posso abandonar a impressão de
constante fuga de algum lugar. Meus olhos não ו
claramente o azul dos céus, nemo verde dos campos. Meus ou-
vidos não respondem à canção do trigal ondulante dos 6% 3
Eles ouvem apenas uma voz! De lá! 0 E

Agora meus olhos observam o que vocês não veem. Vocês
saem ao campo de manhã e embrulham o pão com as2
rosso jornal “Hashomer Hatzair”, Eu quiz gritar ndo fal ל
isso! É um sacrilégio!” Mas nada falei, porque não me dia
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deriam Seus embrulhos estão novos, frescos. Alguém de vocês

iá viram jornais de lá? Eram amarelecidos pelo tempo e pelo

uso, e ficavam finos porque passavam através das mãos de mi-

ihures de leitores... E como os líamos! Mais uma vez, e outra

vez, e até entre as linhas! Estas páginas se tornaram sagradas!

Os significados eram renovados cada dia. Nós os entesouráva-

mos. E aquí? Aparentemente, deve-se possuir um sentimento

profundo de segurança e de fé no futuro de que o jornal virá

cada semana...

Devo parecer-lhes estranho — às vezes o sou para meus

próprios olhos, porque o sentimento de fugir sobrepujou-me —

eu não posso parar Vocês estão olhando para o futuro — eu es”

tou voltado ao passado. Não consigo extinguir o fogo de vaguear

que me queima o sangue. Não posso substituí-lo pela sensação

Je paz e segurança.

Agora sei que devo aprender uma repressão e autocontrole.

Pois só então poderei fazer algo como tenho sonhado — cami-

rhar tão seguro como cada um de vocês.

Vocês me olham como se eu fosse um ser primitivo. Sim,

: prendí a me insensibilzar, a tornar-me firme como uma pedra

ou leve coma uma folha, pois era necessário. Não era agradavel,

Lonito — masutil. As vezes, tinha-se de incorrer em mentiras,

« se contaminar com imundice afim de lutar por nosso ideal.

Retrocedo meu olhar e vejo — um longo caminho de fron-

teiras contrabandeadas, missões especiais, atividades subter-

râneas, aprisionamentos, campo de trabalho forçado, vida de re-

fugiado e outra vez — contrabandeando fronteiras. Será mes-

mo possivel que eu tenha experimentado tudo isso?

EPILCGO

Estas não são memórias de um passado longinquo. São rea-

Jidades atuais... para milhares de nossos companheiros. Cada

um de nós é um movimento — a dicidir e a agir. Eles vivem, e

esperam por algum sinal daquí — por instruções. Mas agirão

«inda que não recebam nenhuma palavra. Enquanto existirem

icis impedindo a imigração para Eretz Israel, êles as violarão.

Não! Não sou tão estranho para meus próprios olhos. Mi-

nha tarefa é clara. Eu, e todos que são como eu, não toleramos

um Livro Branco que lança por terra nosso chamado não res-

pondido, que limita nossa terra, que fecha nossas fronteiras e

impede a nossa entrada. Agora compreendo que sou o represen-

tante deste presente vívido na Polónia, Lituânia, Rússia Sovié-

tica e Persia... Não sou um visionário. Sou o delegado dos he-

 ו

 

 



  

róicos amigos e “eriminosos” que violarão qualquer re
branco ou preto, democrático ou psee teria e0 -
de inimigos, Ainda aquí em Eretz Israel não há ו li-
vre. Existem leis e restrições. Mas eu sei —alei não ER -
ne porqueו foi assinada em papel, 0 0 qu -

) for aceita pelo , As restrições "ritoriai |
lei sémente 5e ptAERo . Roו ê s colonização. A proibição
da gração sómente será obedecida quando não houver mais
8 sobrepujando todos os obstáculos. Com nossas ה
ל Ea dessa leis uma realidade ou destruí-las.

no ₪ ar os métodos aceites ou podemos criar fatos seguin-
do conceitos estabelecidos pela ação. Seremos autentificad
pelas realidades que criarmos. Isto sempre foi 8 + 6 . do
fôrça e continuará a sê-lo | ו
5que ficaram nos chamam; os que tombaramclamampor

nós; e os que vierem clamarãopor gueulá — redenção! Em no-
a dêstes sofredores e perseguidos, morrendo em batalhns a
ca bisbaixos, em nome da tragédia judáica, eu chamopelo 20 ss
movimento e pelo movimento obreiro. Atenção, em da

4 procuraram um meio positivo de dizer “não” ao nosso po E ,
No Livro Branco encontraram uma forma 5 dire
sim aos terroristas, ao Mufti. E entre essas duas po

nosso povo era dizimado, torturado e morto. Não são 2 ו -
ו um índice do jogo diplomático que virá a a on -iso á após com a vi-

יד aa anos, meu caminho foi forjado entre
o as. Vocês abriram seus caminhos aolado das fronteiras
| Ro ambos encaramos diferentemente o que é possivel! x E
.elל 0 que eu — e os que são como eu -- iaito

0 vocês consideram fantástico. E eu lhes digo — é pé 2
דג Nada há que seja impossivel. Eles creem que o Ra

MR os esquecerá. Vocês e eu somos responsáveis pela2

אלה existência, porque sem uma fé profunda em o od
y0 não poderíamos ter restido à provação. 0u -
nho pedir mudem suas atitudes, Criem novas E a
para ir de encontro à realidade que defrontamos RE

Sei qu tão : 8 ocê2 que estão atenciosos. Vocês se afogam na lamentação

e a sua resposta é — mais terra! 8 1 1 Eל 8 p ש 9 mais terra! Seus jardins florescem como
al tg e isto é bom. Seuceleiro é grande, e isso é bom. Seu

estabeleci 3 estã 0 9 1 so 7ira ecimentos estão preparados, e isso é bom. Mas não é:
ficiênte! Não é suficiênte senti - .כ suticiênte sentir as necessidades de nosso povo!
Vevemos fazer mais aci É | Édoa mais — acima de nossas fôrcas, além de nossas
capacidade física! Este é osignifi 0 “ae física! Este é o significado atual do chalutzismo!

SÃO ESTAS AS PALAVRAS DE

UMA TESTEMUNHA

Comemoramos êstes-dias mais um aniversário do heróico

levante do Gueto de Varsóvia. Si bem não possuirmos ainda da

história exata desta nova rebelião de Macabeus, nestes últimos

tempos, e por diferentes meios, tem chegado até nós relatos par-

cuis de testemunhas oculares que nos permitem formar uma

idéia do que realmente sucedeu. Um destes relatos, e o que em

seguida publicamos, foi narrado por uma chaverá do Movimen-

ic polaco, que conseguiu fugir e chega” a Eretz Israel.

Ano após ano, Nosso sonho foi reunirmo-nos com O movi-

*»nento em Eretz Israel. Agora, êste sonhe se realizou. Chega-

mos à Eretz e estamos perante vocês na situação daquele que

vem anunciar a um pai que seu filho está morto. Não venho

falar-lhes de heroismos, mas sim contar-lhes toda a história do

Movimento e do Judaismo polacos na época presente. Hoje, en-

contro-me á sua frente e reconheço que não deveria ser eu quem

repouse junto a vocês esta noite. Este encontro caberia aos di-

rigentes do Movimento. Mas isto não foi possivel. Nosso en-

contro é simbólico. A época terrivel que sobrevivemos deixou

seus vestígios. Voltamos indiferentes, cínicos. Menosprezamos

os valores e temíamos o momento do encontro.

Nãoé facil resumir a história do Judaísmo polaco na guer-

ra atual. Ainda não houve um intervalo suficiente de tempo

ra podermos resumire valorizar devidamente todos os aconte-

embrança está ainda muito fresca e OS
pa

cimentos sucedidos. À 1

que fomos seus protagonistas, não nos desligamos ainda da rea-

idade vivida.

Em Eretz está se formando uma concepção romântica sô-

bre nossa vida e nossa luta. Mas não foi assim. Foi uma época

terrivel, foi uma luta de vida ou morte. Nosso movimento, jun-

to ao Hechalutz, foi luz que iluminou o caminho. Muito há que

contar acêrca do heroismo e dos sacrifícios, mas temo que se

  



 

 

fcçam demasiado vulgares e sirvam de tema para uma iiteratu-

ra comercializada. Contudo, meu dever é contar-lhes a história

caqueles dias.

CXPULSÃAC — GUETO — ANIQUILAMENTO”br
i

A INVASÃO: Rapidamente se impuseram os invasores e

rapidamente abalaram os alicerces da existência econômica e

política dos Judeus na Polónia. A época da ocupação foi de cer-

tc modo pouco pesada, porque quiseram conquistar a fidelida-

de e simpatia da população. Mas com a chegada dos civís, êste

regimen mudou radicalmente. Os alemães são conhecidos pela

rigidês de sua organização e pelo descriminador escrúpulo que

empregaram no comprimento da ordem da Gestapo: EXPUL-

SÃO, GUETO E ANIQUILAMENTO. (Começou. pois, uma

cpoca de perseguição e aniquilamento de Judeus, por toda a

Polónia. ,

Foi uma época terrivel. Reinava uma pobreza desperado-

ra. Profissionais, comerciantes e Judeus arranjados anterior-

mente, rastejavam pelas ruas, mendigando um pedaço de pão.

A necessidade levou ao roubo. Bandos de punguistas e ladrões

de alimentos surgiram da noite para o dia. Aumentavam de ma-

reira aterradora as filas de pão, apareceu o coveiro profissio-

ral e tudo quanto pode crescer em situações análogas.

A vida adquiria um ritmo indiferente, e tudo parecia re-

ger-se sob o sistefa de: “COME E VIVE... QUE AMANHA

MORRERAÁS!!!”

E é nêsse mar de abatimento e desespêro que surge vigo-

rosa e rebelde, a juventude Judia... Quanto mais negra era a

noite da opressão, tanto mais cresciam e se consolidavam os mo-

vimentos Juvenís; estudava-se e se aprofundava. Havia ânsias

de conhecer e aprender.

Em nosso Movimento aprendia a juventude o Sionismo, o

borochovismo, a filosofia e a ciência. Grande era a atividade

daqueles tempos. Ainda recordo, como exemplo, o Iton da

'Tnuá, de 200 páginas, que nos chegou envolto e oculto num pa-

cote de carne.

Tempos depois, chegou um sheliach da Gordónia, que nos

disse, com franqueza e sinceridade, que nosso movimento era o

mais sélido e arraigado. fonte inesgotavel de energia e ati-

vidade. Naqueles dias aparecia todavia o “Poleminica” (A

Chama), um Iton e um boletim diários sôbre os acontecimentos

políticos e as noticias que chegavam do estrangeiro.

Diáriamente sintonizávamos subterraneamente as emisso-

ras do exterior, ávidos de seguir a marcha da guerra. Esta ou-

sadia custou a vida a muitos de nossos companheiros.

Durante os anos de 1941 e 1942 possuíamos todavia em

Yarki, uma granja agrícola que servia de Hachshará a centenas

«de nossos chaverim. Mantínhamos ainda relações com muitos

chaverim de Varsóvia. Houve uma época em que uns trinta cha-

verim viviam conosco na Hachshará. Graças a diligência de

108861 Kaplan e Zví Prandes, a comunidade nos proporcionou

750 ms. quadrados para a nossa Hachshará.

Contar-lhes-ei algumas palavras sobre Iossef. Desde sua

chegada trazia-nos continuamente notícias alentadoras. Nos

181808 sôbre Vilno e Lvov, sôbre as alegrias de svas comunida-

des, e a vida suportável dos Judeus sob dominação Soviética.

Pouco mais tarde realizamos uma Motzá com os Chaverim

de Galítzia, em que se tratou quasi exclusivamente do problema

educacional. Em tempos normais fomos educados à luz dos

mandamentos “Assei veló Taasé” (não mentirás, não roubarás,

«Judarás teu proximo etc....) e tudo isto se choca ante a dura

realidade, contra as condições terriveis e cruéis de que somente

sobreviviam os que lutavam porfiadamente pela existência. Se-

melhante luta era contrária à nossa educação. Indagávamos

como poderíamos adaptar-nos à realidade sem negar as bases

de nossa educação e nossos princípios. Resolvemos fomentar o

auxílio mútuo, interessarmo-nos e preocuparmo-nos afim de

gue o Chanich fosse cumprido, limpa e puramente.

Criamos uma espécie de comuna de sêres unidos não sgo-

mente pelos vínculos das ideias, mas tambem pela necessidade.

Nessas condições de apreensão, era natural que surgisse a

necessidade de uma imediata libertação. Do outro ladodas fron-

teiras estava o Exército Vermelho, e muitos viam na Rússia o

meio de salvação. A redenção por meio do Sionismo era lon-

gínqua. Era necessário introduzir a fé no Ideal, no objetivo,

afim de se não deixarem deslumbrar pelo fulgor de um resgate

imediato.

Em Varsóvia desenvolvemos um Seminário de aperfeiçoa-

mento que durou três mêses. Gente da cidade, professores e
profissionais lcionaram nêle. Varsóvia continuou, apesar de

tudo, o coração do Judaismo polaco. A vida cultural estava em

Lleno desenvolvimento. Tinham lugar concertos e conferên-

cias. Podia-se adquirir material bibliográfico muito importan-

“e por escassas moedas. Apesar do Gueto, a vida era então su-

portavel. Varsóvia continuava sendo o centro da atividade po-  
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laca não judia, onde se desenvolvia uma atividade subterrânea

muito ramificada.

CCMEÇA A LUTA: — Ao agravar-se a situação, diminui-

mos a atividade educacional. No princípio haviamo-nos pro-

posto educar uma geração que conhecesse a história do seu po-

vo, idioma hebráico, etc. Uma geração que continuasse.

Mas quando se fez evidente que o aniquilamento era inevitável,

uma dúvida se apoderou de nossos corações. Em Varsovia essa

questão não se colocou em termos tão drásticos como nas cida-

des e aldeias do campo. Não sabíamos como dirigimo-nos à

juventude e quando exigimos dos shlichim da Hanagá Harashit

uma resposta às perguntas :—

“Com que nos dirigiremos à juventude? Á luz de que edu-

cálas?”, êles não nos souberam responder. Nós dissemos: —

“Acabou-se a época de educação da juventude, e começa uma

nova éra”. Começa uma luta entre duas concepções do mundo ;

Sabíamos que se nessa luta não triunfasse o Socialismo, o des-

tino da humanidade estaria selado por longo tempo. Não havia

lugar a dúvidas. Nesta luta teríamos que participar. Devíamos

unir-nos aos movimentos guerrilheiros. Havia dois tipos de

guerrilheiros. Um criado pelo governo polaco de Londres e o

cutro esquerdista, “Poslka Partia Revolutzieno” (Partido Re-

volucionário Polaco), que se achava sob a influência dos comu-

nistas. Não nos foi fácil entabolar relações íntimas com os guer-

rilheiros. Devíamos preocupar-nos em conseguir provisões pa-

ra podermos enviar os nossos chaverim nos bosques. Houve

casos em que alguns companheiros não podiam partir para os

kosques por falta de sapatos, paletós:. etc... . A saida do Gusto

custava uma fortuna, porém apesar de tudo vencemos as difi-

culdades e nos sobrépusemos aos obstáculos. Dezenas de nossos

chaverim se mobilizaram para a luta e se uniram aos Partisanos,

MARÇC DE 1942: Chega até nós Ilossef, portador de uma

mensagem cruciante de uma testemunda ocular dando conta do

envenenamento dos Judeus de Gmelno. Todos choramos ao ou-

vir estas notícias. Iossef transmitiu esta mesma mensagem a

Chenstochow. O gauleiter de Chenstechow (cunhado da Gos-

ring) desmentiu estas notícias dizendo que se tratava unica-

mente de propaganda inimiga. O número dos expulsos ia au-

mmentando dia a dia. Seguramente ouvistes falar de Tchernia-

icw e de Obsclags Platz (um campo de concentração). Estas

não são coisas para se relatar. Não possuo palavras suficientes

para narra-las. As pretenções dos alemães iam aumentando.

Anunciaram que transportariam os Judeus a campos de traba-  

iho e que receberiam em paga um quilo de pão e meio quilo de

coce. Aos milhares guardas das milicias Judias foi entregue a

ordem de proporcionar diáriamente dez mil Judeus para o tra-

balho. Iniciou-se então um período de assassinatos de guardas

Judeus e resolvemos enviar mais homens aos bosques. Escolhe-

mos os mais sãos e robustos e providos de tudo quanto necessi-

tavam. Porém ao chegarem ao ponto combinado apareceram de

improviso os alemães e os levaram às camaras letais, onde pe-

receram. Uma segunda Kvutzá foi despachada, entretanto ou-

tra vez teve noticias a Gestapo, que os esperou e prendeu. Por

temor de que os alemães conseguiam obter informações a custa

de torturas, provocaram os guardas que os escoltavam, afim de
cair vítima das balas antes de chegarem aos gabinetes da Ges-
tapo.

Como o conseguiram? Simplesmente entoando no caminho

hinos soviéticos, dando vivas ao exército vermelho e insultando
os alemães. Estes, presos de irritação, os atacaram a tiros. E
assim os valentes levaram ao túmulo os segredos, sem revela-los

aos inimigos.

- FRENTE À MORTE—: Uns dias antes de sua morte, es-
creveu lossef uma carta relatando a situação do Movimento de
Varsóvia, seu desejo de continuar lutando e morrer honrada-

mente. Desejava que se alguém de nós alcançar Eretz, que se
transmitisse suas saudações aos Chaverim do movimento. Na-
queles dias se desencadeou uma profunda luta de idéias em nos-
sas fileiras. As discussões foram violentas, esgotantes e duras.

A geração de Bogrin exigiu que continuasse a luta nas fileiras

àos guerrilheiros, e a geração mais jovem sustentava o contrá-

rio. Exigiam a transformação do Movimento em um agrupa-

mento combatente que se preparasse para a última defesa. Na
união com os guerrilheiros só poucos viam a salvação. Segundo
sua opinião, à Juventude Judia correspondia outra missão: di-
zer as suas ultimas palavras às gerações seguntes atravez de
uma herança honrada e firme, pela defesa e por uma morte
vingadora. Eles exigiam defesa e luta. Foi criado o movimento
de defeza. Z. O. B. (Zidowska Organizatzia Boiuva — Orga-
nização Combatente Judia. Éste Irgun foi organizado com o
sentimento de vingança, se expressou a princípio por feitos es-
porádicos. Este sentimento fluia das profundidades da alma
judia e da decisão de não se deixar “levar como rebanho às ca-
maras letais”. Fez-se necessária transformação da alma: não
não ir mansamente à morte, mas morrer com honra. Outro mo-
tivo de sua criação foi o desejo de converter a morte num feito   



istérico, pelo povo e pelas gerações vindouras. O movimentonais 1CO, Pe elas £ ש

isaçã debil e pe : Juma cartade defesa e sua organisação era debil e pequena. Numa

daquela época escreve Mordechai: ול

claro que deveria ir aonde ninguém de nós deseja Ra \ E É

ver uma vida de opressão. Uma Chaverá disse : 0a

46 sei que morreremos com honra.” Não havia8iz

ver umavida de opressão. Uma Chavera disse; 4 pare 1 EA

a qual me ancentava foi removida. Depois 9 nus Ei ad

ocorreu, não poderei reintegrar-meà viga acostumada. u

se perdeu. Tambem eu devo perder-me. 3 0

Nenhum movimento revolucionário foi colocado ante 4

blemas tão graves. De nenhum movimento exiglu-se, como 9

nosso, que enfrentasse o problema da morte. De nós foi ex

gi » revidamos à altura.

6₪grave foi o problema do dinheiro para po

guir as provisões. Era necessária grande quantidade. E E

dns obrigados a conseguí-las. Quandojá se achava ás ל 0

; oder, encontrâmo-nos ante 0 problema de como8 E,

mas. E compramos armas. Nessa atividade caíramEe

panheiros. Concluímos ser finalidade principe! a e , sê

de uma propaganda entre os judeu, afím de despertá-los Re

voltá-los, para que não fossem ao encontro da morte em silen

"io e resignados. 2 ,

ל dia os primeiros a nos alistarmos para se fim. Romao

s primeiros na construção das barricadas.0

lares e neles exortávamos os judeus a não irem a drCa

fizémo-los conhecer a verdade sôbre Treblinka, sóbreO EA

mono e o que ocorria nos demais campos de RARE

morte. Houve malentendidos entre nós e os judeus, BR -

mente entre nós e os judeus das Kehilot ו .

via indivíduos pagos, cujo fím era ocultar 0 estado ea ו

reais. Nós, pertencentes ao movimento juvenil, com0%

racões sempre abertos à luz e à alegria, devíamos Sem

os judeus por meio de relatos repletos de0,RENA

mos à revolta e até à rebelião, porém os membros ia; e 0 0

despertavam no coração dos judeus esperanças 8 E Ro

bros das Kehilot nos combateram com rancôór, e não Poe

ae caluniar-nos. Os servidores do Reich nos temiam, 7

que existia um olho atento, observador, e uma mão vinga .

O movimento ilegal ganhou muito respeito. Muito0

mãos da polícia polaca, ao serviço dos alemães. ag כ

vez que uma das levas de armas a nós destinadas caiu em *

igi "az ) : ra fos-poder: ameaçâmo-los, exigimos que no prazo de uma hora1

  

se devolvida ao seu destino, ou do contrário a resgataríamos à
força. N(ão passou uma hora, e as armas nos foram devolvidas.

À REBELIÃO DE VARSÓVIA

À primeira reação deu-se em janeiro de 1948. Foi peque-
ha; nas mãos dos que se rebelaram havia poucas armas. Repar-
tiram-nas portodas as casas é aproveitaram tudo o que tinham
para defender-se.

Tudolhes serviu de arma. Quandoos alemães entraram em
suas casas para expulsá-los, toparam com a resistência. Foram
inumeráveis as formas de defesa e resistência. Quemtinha em
mãos um revolver, disparava e matava alemães. Houve quem
preparasse recipientes comlíquido à alta temperatura, que der-
ramava na cabeça dos alemães. Houve os que jogaram os ale-
mães do 2.º andar. Pequeno foi o número dos caídos entre os
rebeldes. Isto fortaleceu o movimentointe r'rna e externamente.

Agoraestava claro que havia necessidade de preparar-se
com mais intensidade paraa defesa; não havia dúvida alguma
que os alemães decidiria ma aniquilação total do gueto. Havia
neste ainda de 50 a 60 mil judeus.

Éles se consolavam pensando que sua participação ao es-
forço bélico os salvaria da expulsão e da morte. Porém, logo
perceberam que isso não teria recompensa. Os alemães comu-
nicarame explicitamente que não haveria fôrça no mundo capaz
de salvar os judeus de uma aniquilamento.

Os preparativos foram intensos e radicais. Muitos I
ram a morar nos subterrâneos, grande parte dos quais estavam
dotados de todas as comodidades (luz elétrica, água, etc... 4
Os encarregados da defesa receber
rirem aos subterrâneos.

888 -

am ordem de não se transfe-
No primeiro encontro com os alemães,

2 luta foi dura. Empregamos grandas de mão. Cairam 89alemães. No dia seguinte, os alemães irromperam no gueto.
Foram queimadostrês tanques. A oposição dos judeus sur-

preendeuos alemães. Circulou uma lenda sôbre corpos militares
Judeus e milhares de homens. A organização de resistência erasurpreendente. Entre os rebeldes havia uma kutzá vestida comuniformes alemães.

Os alemães desistiram dos assassínios, e iniciaram um bom-bardeio aéreo. Comprendemos que a resistênci
Tinhamos certeza de que não conseguír
sição mais que algumas hora

a nãotinha fim.
iamos manter nossa po-

Ss, poréma resistência se prolongou
por dois dias. Sob um edifício alemão foi colocada uma bom-

  

 

 



 

  

HOMENS E FEITOS

Nenhumdos nossos encontrava-se então em Varsóvia. Nin-

guem viu o Gueto em seus momentos mais sublimes, em sua ul-

tima luta. Nossos olhos não viram a queda do último comba-

tente junto a queda da última das bandeiras a Bandeira azul

e branca que tremulou sobre o Gueto em luta, como símbolo su-

premo do orgulho e da vingança do nosso povo. ₪

Não estivemos com êles, mas lá estiveram nossos corações

cheios de dor e sangrento odio. Cada um dos nossos homens

se via alí, protagonista daquela trágica luta, a última do Gueto

de Varsóvia. A princípio nos chegavam fragmentos de notícias

imprecisas, obscuras. De boca em boca correu a notícia de que

o Gueto, o grande e silencioso gueto de Varsovia, sucumbiu...

que dezenas e centenas de filhos do Gueto sairam à rua empu-

nhando armas, travando-se uma luta desigual de poucos mui-

tos... aliás o último combate.

As noticias são vagas, muito pouco claras; algumas vezes

partem da boca de um ferroviário polaco, outras nem sequer é
: 2 - 6 .

é possivel identificar sua fonte. Nosso Gueto — o Gueto de

Vilno — está sacudido pela inquietação com paciência e uma

contida tensão capta todo o som, toda a palavra, que chega de

lá. EaF. P. O. sabe que se começaram lá, não tardará muito

em chegar nossa vez.

Dos muros altos e mudos do Gueto não veio nenhum ho-

mem. Nada se sabia sôbre quem eram AQUELES que se atre-

veram, que atearam o fogo da revolta. Tampouco nós sabiamos,

nem o mais leve rumor transpirou. Porém, apesar disso, e por

mais que nos tenha parecido estranho, com a chegada da pri-

meira notícia, compreendemos claramente que...

Tudo era claro, simples, compreensivel. Acaso era possivel

pensar no que ocorria em Varsovia, no Gueto, sem ver então

nas primeiras filas a cabeça luminosa e serena e os olhos ra-

diantes de vigor juvenil de Tossia? Acaso era possivel não ver

ZE, Apis“

raquela ocasiãó no tumulto da luta o rosto pálido de decidida ex-

pressão de Arie? Acaso não sabíamos comcerteza ainda antes de

receber notícia alguma, que Mordko havia entregue inteiros sua

alma, seu coração, sua vida? Acaso podíamos duvidar sequer um

instante que no campo de luta pela liberdade e pela honra do po-

vo estariam nos primeiros postos, os mais perigosos, dezenas de

rossos homens?

Sim! Ouvimos o bater de seus corações. Conhecemos a san-

ta chama que os incendiou. Tudo foi feito com rapidez; acaso

seria possivel outra maneira?

Varsóvia  Vilno. O grande centro do judaismo de umla-

do e a Jerusalém da Lituânia de outro. Dois Guetos que sím-

bolizarão o espírito valoroso de um supremo heroismo humano.

Ficarão gravados sempre na lenda de nosso povo.

Vilno, alí se embalou pela primeira vez a iréia sublime da

resistência ativa e de luta; Berço da nova idéia que revolveu

até o âmago a vida nos Guetos. Varsóvia, que deu expressão a

essa idéia suprema e a converteu em ato heróico, ativo e trá-

gico; ao sair sem esperanças de triunfo para as barricadas...

Novamente aparecem ante meus olhos as primeiras sema-

nas no Gueto de Vilno. Estávamos isolados sem nenhumvín-
culo com o movimento. Mais de uma vez nos perguntamoso que
ocorria em Varsóvia com dois anos de cruel experiência de ati-

vidade sob as condições do Gueto.

Saberão o que sucede? Terão captado alguma noticia dos

acontecimentos de Vilno? Como resposta, tivemos a carta de
Iossef Kaplan. A primeira saudação, o primeiro contato, a pri-
neira notícia. “Estremecemos, escreve 10886, ao ouvir as
primeiras noticias de Vilno. Pensamos em vocês e fizemos o
possivel para apressar o auxílio. Recordem-se de que nos mo-
mentos mais dificeis estaremos sempre com vocês. Lembrem-
se do trabalho do Movimento... Não desesperem. É necessário
que tenham valor, que sejam fortes. Também entre nós vive e
age o movimento em condições difíceis”.

Podem imaginar que valor tinham estas poucas palavras

mandadas de longe por nossos irmãos naqueles momentos? Ha-

verá acaso alguém que possa sequer imaginar o turbilhão de
bensamentos, sentimentos e recordações que trouxeram consigo?
Por sôbre os muros altos e mudos do Gueto, através das cêr-
cas dos Guetos de Varsóvia, Bialistok, Vilnê, Lvov, Grodno,
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Kovno, irrompemas noticias e se abram caminhos, e refulgem

como metéoros: o resto do movimento existe e está ativo!

A princípio recebíamos cartas, saudações e notícias, todas

elas impregnadas de intensa preocupação e um espírito de liber-

dade e amor. Logo foram chegando aqueles homens que com a

força de sua vontade inquebrantavel souberam irromper atra-

vés das paredes do Gueto para o mundo exterior. Para êles não

existiam portas cerradas. Levaram consigo a palavra viva,

aquela que se convertia em feitos de redenção.

Em dezembro de 1941, Tóssia chegou a Vilno. Quem haja

estado por detraz dos muros de um Gueto não poderá com-

preender o que significa tal “aparição”. Tóssia chegou — es-

palhou-se entre nós a alegre e radiante nova — Tóssia está

aquí: chegou de Varsóvia para fazer um “Bikur” (No momen-

to surgiu a lembrança dos tempos em que Se faziam Bikurim

de Varsóvia), como se não existissem nem Gueto, nem alemães

rem morte. Como se não espreitasse de todos os lados o perigo;

Tóssia está aqui, um raio de luz e amor...

E consigo trouxe a alegria de viver, o ardente ardor juve-

nil. Seus relatos sôbre o trabalho em Varsóvia, sôbre nossa gen-

te e os diferentes acontecimentos estavam marcados por um

amor intenso. Descobriu ante nós um mundo novo quasi inacre-

ditavel. Vimos dezenas de shomrim em atividade, em condições

Ge terror, de escasses e de penúria. Soubemos como se elevou

da vida tenebrosa de Varsóvia uma nova canção; sentimos o

grande esfôrço invertido na creação de pontos de Hachshará.

Ela nos falou dos homens, sôbre a ajuda recíproca e, principal-

mente, que depois de dois anos de opressão em condições tão

desumanas, os homens não se curvaram. E como então, tam-

pouco nestes momentos descresceram a fé no caminho e na

grande idéia que traziam nos corações.

Já então tudo sobrepujava os limites da realidade. Umso-

nho que se esvai desvancendo-se. Em Vilno já haviam co-

meçado as primeiras e grandes ações de aniquilamento. Ante

nossos olhos se apresentou uma realidade espantosa com todo o

seu horror. Enquanto pensávamos na vida e no futuro e já nos

atormentava a idéia de aniquilamento.

Muitos programas tinha Tóssia, mas não poude prolongar

sua estadia em um só lugar. “Em outros Guetos” dizia ela

— “ehaverim estão esperando; estão isolados e é meu deverdi-
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rigir-me para lá. Porissoé que levo a palavra do Movimento”.

Isto era tão simples: devia ir até êles. Esta necessidade

interna, esta obrigação que a impelia por caminhos dificeis

donde a espreitava o perigo, originava-se de uma elevada cons-

ciência humana. E ela foi, chegou a distantes cidades, a Gue-

tos sitiados, levando consigo os valores mais sublimes do ho-

mem, do homem do Movimento.

Depois de um breve período foi Arie a Varsóvia, levando

toda a verdade sôbre a destruição, latejando em seu coração os

horrores de Pinari (1). Levava entretanto também o chamado

ardente da F. P. O. (Farainikte Partisaner Organizatzie) :

“Não os deixai conduzir como gado ao matadouro, rebelai-vos”.

Quem o tenha visto em suas últimas horas antes de abandonar

Vilno, quem compreendeu a expressão de seu rosto contraido,

cheio de decisão, sabia que a Varsósia se dirigia um homem de

alma ardente e vontade férrea. E a Verdade é o facho que as-

sinala sua rota.

Dois mêses depois chegou Irna (2) com uma missão de Var-

sóvia. Irna, personificação de luz .e da beleza que se abriga no

ser humano apareceu espontâneamente. Trouxe consigo noti-

cias de Varsóvia. Só então soubemos que além do trabalho co-

mum educativo chalutziano, o trabalho se ramificava em outras

direções. Por seus relatos, ficamos conhecendo a personalidad»

de Mordko Anilevitzk. Desde então, não recebemos nenhuma no-

ticia direta, mas sabíamos que também Varsóvia se está pre-

parando.

 

Abril, 1942 — Muito tempo passou sem recebermos notí-

cias de Varsóvia. Estávamos presos de tranquilidade. Que se

passava lá? As obscuras e imprecisas notícias não nos pintavam

um quadro completo; nada podíamos deduzir delas.

₪ repentinamente, de forma inesperada, o grito de sangue

por intermédio da Rádio “Sbit” (a estação de rádio do movi-

mento subterrâneo polonês) clamava: “Atenção, atenção. Co-

municamos ao mundo inteiro. O Gueto de Varsóvia está ago

rizando. O Gueto de Varsóvia se acha em vias de desaparecer

Faz duas semanas que estão sustentando lutas entre forças de-
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siguais; duas semanas que o Gueto está envolto em chamas e

banhado em sangue. Estão sendo defendidos cada rua, cada pal-

mo de terreno, cada casa. Honra aos valentes lutadores, honra

aos que caem em combate!Com suas últimas fórcas, clamam

por armas, por apoio, por ajuda.

Atenção, atenção! O Gueto de Varsóvia cai na pesada luta.

Honra aos herois, glória victis”.

São passado dois anos e apesar disto permanece em nossa

memória cada palavra, cada som, tal como foram gravadas,

comletras de ouro em nossos corações, em nossa mente...

Esta mesma noite foi convocada uma Assefá Klalit dos

Chaverim do Gueto de Vilno. Nenhum dêles sabia então de na-

ca. Com tensãoe ansiedade, esperavam todos saber o que ocor-

ria. Em meio de silêncio pesado, carregado de tensão, se ouvi-

ram as primeiras palavras de Aba (Aba Kovner), chaver do

H. Hatzair, chefe da plêiade de guerreiros “NEKAMA”da re-

2140 de Vilno): “Chaverim, o Gueto de Varsóvia já está em

luta?.

Quando terminou suas palavras umsilêncio profundo rei-

nou na sala. Umsilêncio pesado. Ninguém se atreveu a que-

brá-lo. Ninguém pronunciou palavra alguma. Mas um clamor

gritava neles, mas que expressão tinham êstes rostos palidos e

endurecidos em que algumas lagrimas deslisavam envergonha-

088 e quasi escondidas.

Quem não esteve nesta situação, naquelé momento, poderá

acaso compreender, sentir o que êles pensaram esentiram? Po-

derá entender que nessas lagrimas de ira e de dor se condensa-

va tambéma alegria e o orgulho? Compreender-se-á acaso atra-

vés do relato que acima de todos os anelos figurava o pensamen-

to de quando sairemos também nós como êles à luta, para de-

frontar cara a cara a figura maldita do inimigo e cair quando

recessário como indivíduos livres, não como vencidos, mas como

lutadores... Essa hora de união e de comum elevação espiri-

tual não se apagará jamais de meu coração.

E comoexpreção acabada doestado de ânimodaqueles dias,

soam ainda na distancia, as palavras de uma jovem chaverá:

“Nunca supús que teria o destino que me coube... Nunca pen-

sei que poderia nestes dias orgulhar-me do meu judaismo...

Hoje estou orgulhosa. Este é o dia da grande vitória”.

Por cima destas palavras, dêstes sentimentos e pensamen-

tos flutuava a proclamação de sangue: o Gueto de Varsóvia

agonisa. O Gueto de Varsóvia cai na luta. Honra aos herois,

(1) FINARI, subúrbio de Vilno que for convertido em um

erdadeiro cemitério judeu.
E Er ב : .

) IRNA, jovem cristã próxima ao Movimento do Has-

homer Hatzair. Tomou parte ativa em nosso movimento sub
terrâneo

 

“Um movimento verdadeiramente revolucionário vai contra a

correnteza, e na superfície aparece ilógico e irreal, A única maneira

de formar gente disposta a ir contra a correnteza 6 0 processo edu-

cativo. Cada movimento juvenil deve ajustar seu processo educativo

à sociedade específica em que se desenvolve.

Alguns lamentam o nosso número limitado. E” certo, devemos

rescer e de nenhuma maneira faremos desta limitação uma virtude

Mas ccmo movimento revolucionário chalutziano, devemos encarar e

avaliar os números de maneira diferente. De 500 biluin, 16 chegaram
a Eretz Israel. Eles fizeram história. Milhões de judeus foram mortos

na Europa; quão pequeno é, em comparação, o número daqueles que

se defenderam como os do Gueto de Varsóvia. Mas, éles fizeram his

tória.”

Moshe Furmansky

“O povo judeu vive e existe; vive e combate por sua existência

vive e tem fé, ainda hoje, em seu futuro. E o nosso movimento

souber ser fiel a si mesmo. encontrar-se-á forcosamente entre cs Em
lutzim desta fé”.

Jacob Chazan

Nosso movimento se assemelha a uma árvore frondosa arrai
gada, que cresce continuadamente, de geração em geração; nesta ár-
vcre frondosa, as raizes se aregam à história e sua copa tende ao

futuro.

Nem sempre permanece verde a árvore, Depois da primavera
chega o outono, com a queda das folhas, mas passado o outono, de
pois das chuvas 'e da tempestade, retorna novamente a יהוו

A árvore absorve muito, cresce desenvoltosamente e sua
abriga gerações de pais, filhos e netos.

sombra

Noss vi sresceu comi Sd
so movimento cresceu como um carvalho, é jovem e veterano.

Jovem pelo número de seus anos: veterano por suas fontes his
tóricas”

Meir Taari
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NOS GUETOS E NOS BOSQUES

Acontecimentos contados em uma conferência da

Histadrut Haovdim, pela guerrilheira Rushka (do

Hashomer Hatzair, Vilno), que se salvou, vindo a

Eretz Israel.

Não lhes vou prestar contas, e sim fazer um relato. Um

relato sôbre o passado próximo, sôbre os que lá ficaram para

nunca mais voltar. Das massas exterminadas, daque'es que lu-

taram e dos poucos que restaram, mas que estão intimamente li-

gados a tudo o que existe e que está sendo aquí realizado.

A VERDADE ATERRADORA

Muitas vêses, quando vejo diante de mim tanta gente nos-

sa reunida, dá-me vontade de gritar e relatar toda a verdade de

lá, tudo o que sofreu cada um de nós, coisas as quais vocês sa-

bem tão pouco, mas cuja realidade clama. A própria verdade

não deixara dormir não sómente os que à sentiram em sua vida,

mas também os que estão relacionados ao que lá aconteceu.

Antes desejo esclarecer a verdade stbre o extermínio. Pa-

rece que nenhum de vocês avalia o seu alcance e terror. Cidades

que eram grandes centros judáicos ficaram “Juden-rein”. Po-

de-se atravessá-las lado a lado sem encontrar um só judeu. Os

que lá viviam encontram-se agora nos túmulos de Oswiecim,

Treblinká e outros locais de aniquilamento. Fomos testemunhas

da perda, pelos homens, da tênve máscara de cultura e de sua

consequente transformação em fera. Esta ordenou e as massas

ohedeceram. Não só alemães, mas lituanos, ucranianos, russos

brancos e polacos, todos tomaram parte em nosso extermínio.

Até mesmo poloneses com os quais nos encontramos nas flores-

tas nos atacaram.

₪ >

O INIMIGO QUERIA ANIQUILAR TUDO

Ao falar sôbre métodos de extermínio, lembro-me de um

fato relatado por um refugiado de Kovno. Um acontecimento

caraterístico. Na “9.º fortificação” foram exterminados os ju-

deus de Kovno e também parte dos provenientes da Europa

Oriental. Os corpos dos mortos eram queimados.Nesse serviço

também se empregavam judeus. Ao se acender a grande foguei-

ra deu-se o seguinte: entre os corpos havia o de uma mulher

grávida. O fogo aqueceu o cadaver e uma criança caiu do ventre

materno para o fogo e foi cremada junto com a progenitora.

Houve extermínio não só da geração atual, mas também da

futura.

O aniquilamento adquiria aspeto diferente em cada lugar.

Em cada distrito, campo ou cidade os assassinos inventavam

uovos métodos. Em certos acampamento os alemães convoca-

ramos judeus para uma reunião. Louvaram o trabalho dos is-

raelitas e distribuiram mesmo uma porção de marmelada a mais

com arefeição, e quando os judeus se sentaram para comer,

apareceram os nazistas e Os exterminaram. Ninguém supunha

que os que eramretirados do gueto fossem levados para a mor-

te Havia a certeza de que os alemães precisavam de homens

moços, e que portanto não seriam assassinados. Logo porém

se tornou evidente que essa suposição era falsa — os que eram

levados para serem transferidos para outros guetos, ou que

supostamente iam para O trabalho — tudo o que dêles resta são

os seus túmulos. E nem isso: ficaram muitas excavações com

cadáveres que os alemães não tiveram tempo de cremar.

E como os processos de extermínio dos nazistas aumenta-

vam e o auxílio não vinha, os homens começaram à preferir a

morte que os libertaria de tantos sofrimentos .

NÃO QUEREMOS MAIS SER CARNEIROS

E naqueles dias dificeis, quando não se podia deixar de pen-

sar no fim da vida, quando nada mais no mundo parecia valer

a pena — precisamente naqueles dias nasceu a idéia da auto-

defesa. É dificil classificar cronológicamente o desenvolvimen-

to de tal idéia. Ainda antes que os judeus pudessem imaginar

que seriam exterminados, surgiu tal idéia no seio da juventude

chalutziana, no gueto de Vilno. Era-nos claro que o extermí-

110 não era apenas o destino de Vilno, mas de todos os judeus,

e que o único caminho era a oposição; que essa era a nossa obri-



  

28

gação de Sionistas e Socialistas. Quando surgiu o primeiro gru-

po de partisanos em Vilno, ainda não sabíamos daexistência de

nenhuma outra organização semelhante. Era na época em que

o exército alemão parecia invencivel e toda tentativa de resis-

tência parecia destinada ao fracasso, E já que resistir signifi-

cava morrer, resolvemos morrer, mas como homens, e não como

carneiros levados à matança.

E quando se formou a Organização Unida dos Partisanos

e todas as féxrças organizadas no gueto se juntaram a nós, per-

cebemos que éramos fortes. Tornamo-nos homens livres. E is-

so era de máxima importância, quando num regime de terror,

entre as ruelas do gueto, nos sentíamos homens livres, prontos

a lutar e perecer na batalha. Sentíamo-nos como a vanguarda

do gueto e os responsáveis por êle; queriam que deixássemos o

gueto de Vilno e fôssemos ao de Bialystok ou a Varsóvia, onde

ainda era possivel viver. Mas resolvemos não sair dalí. Manda

mos gente para organizar a revolta em Bialystok. Prevíamos

que o extermínio não nos pouparia mesmonaquelas cidades.

“CADA BALA DEVE ATINGIR O SEU ALVO”

A “Organização Unida dos Partisanos” se expandiu e

adquiriu carater militar, baseado na conspiração. Roubamos

armas dos alemães e as trouxemos ao gueto por vias subter-

râneas e em corroças de arêia. Esses fatos eram diários. O ob-

jetivo estava diante de nossos olhos. Pensávamos não sómente

em nós, mas também em Vilno e em outros guetos. Naqueles

dias terriveis, em que era impossivel deixar o gueto, planeja-

vamos o encontro de chaverim — comandantes das 3 cidades —

Vilno, Bialystok e Varsóvia. Isso não se realizou, porém mes

mo assim não perdemos o contato. Mandamos homens a Var-

sóvia e de lá a Bialystok a Vilno. Ésses atos de Heroismo eram

quotidianos. Contrabandeávamos armas e aprendemos a usá-

las. Distribuimos um boletim com notícias radiofônicas. Ja-

mais esquecerei a ordem que deram: “Cada chaver deve conhe-

cer as armas de que se serve e cada bala deve atingir o seu

alvo”.

Nossa gente era composta de simples chaverim de Ken, do

Kibutz, não tinham nada de extraordinário — e seus feitos so-

brepujaram-nos e às suas possibilidades. Eramêles que acen-

deram nos corações de dezenas de jovens do gueto a flama da

insurreição. Ésses jovens chaverim do Hashomer Hatzair fo-
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ram os que contrabandearam as armas. Nãoera serviço facil,

pois era preciso esconder-se da polícia judáica da mesma forma

que dos alemães. Chaverot iam aos lugares onde se praticava o

contrabando, e de lá ao gueto, para chamar os jovens afim de

se esconderem nas florestas, quando ocorriam os extermínios.

Sua missão era esclarecer que ser levado pelos alemães signifi-

cava morte. E graças a êsses esclarecimentos sairam os primei-

ros judeus do gueto para a floresta e se organizaram como

guerrilheiros.

UNIDOS NA LUTA

Quando ainda estávamos no gueto, pensávamos não só em

08 opormos passivemente. Dissemos: “Se tombarmos, que êles

também morram”. E mais tarde, quando a organização aumen-

tou, projetamos também atividades ofensivas. Julgamos que

dessa forma atrairíamos mais gente para a floresta. Na época

em que planejávamos ataques ainda nada ouvíramos sôbre

guerrilheiros poloneses ou quaisquer outros. Os partisanos ju

dáicos se organizaram quando o regime alemão estava as-

sustadoramente forte, quando se temia todo movimento dos ale-

mães, e naquela época, quando ainda estávamos no gueto, der-

rubamos o primeiro trem alemão.

À tarefa não foi tão simples. Alimentávamos o ponto de

vista que estávamos ligados ao gueto e que todos os atos de sa

botagem que iríamos organizar não deviamser realizados pelas

massas, pois só assim seriam frutíferos. Mantínhamos contato

com a cidade, do lado de fora do gueto. Queríamos estabelece:

relações com os guerrilheiros poloneses. A princípio promete-

ram-nos bastante, mas quando se chegou a ações... Pedimos ar-

mas, responderam-nos ser impossível arranjá-las. Mais tard:

foi-se-nos tornando claro que êles receberam ordens de não

cooperar com os judeus. Os comunistas israelitas, aos quais nos

associamos, organizaram o alto-comando dos partisanos na ci-

dade. Os judeus no gueto estavam à frente e o primeiro apêlo

aos po'acos e lituanos no sentido de não se entregarem aos na-

zistas foi escrito e impresso por nós. Era a primeira prensa que

roubamos dos alemães. Foi quando se deu o caso do lider dos

partisanos judáicos: ós alemães exigiram a suaextradição. Su-

põe-se que houvetraição de judeus no caso. Sabiamque chegava

a hora do extermínio, e era claro que não os deixaríamos agir

sem resistir, porisso resolveram denunciar-nos e entregar o

chefe aos alemães. Encontrámo-nos diante de um dos mais trá-  
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gicos dilemas: a Gestapo exigia o chefe, e percebíamos que isso

era uma provocação. Mas os judeus do gueto não o percebiam.

Diziam que por um judeu causaríamos o. extermínio de suas

mulheres e crianças. Resultou então que as massas cram contra

nés. Vimos que, embora as massas estivessem cegas, não nos

seria possivel usar as armas sem a sua permissão. Então o che-

fe se entregou aos alemães e foi executado. A situação piorava

dia a dia. Todos nos conheciam, mas não queriam compreender

o nosso espírito. Surgiu então a pergunta: e a seguir, que ha-

véria? Já existiam ligações entre nós e os guerrilheiros, Jul-

cava-se que a nossa missão no gueto estava terminada e que

toda a organização e as munições deveriam ser transferidas pa-

ra as florestas. Mas pensávamos que ainda não era chegada a

hora. Quandochegar o momento de extermínio, as massas pre-

cisariam de nós para organizar a insurreição, e então estaria

a nosso lado.

1 DE SETEMBRODE1943

Ainda assim resolvemos enviar o primeiro grupo aos bos-

ques. Mal êsse grupo deixou o gueto, foi atacado por lituanos,

e a-maioria pereceu. No dia seguinte vieram alemães e prende-

ramtodas as famílias dos membros dêsse grupo, bem como to-

dos os guardas judeus, e os assassinaram. Assim pagamos, nós

e o gueto, pela primeira tentativa de sairmos aos bosques.

Compreendemos que eram os primeiros passos para 0 com-

pleto extermínio. A 1 de Setembro o gueto foi cercado pelos

alemães e lituanos. Imediatamente mobilizamos o “Irgun”

(Organização). O lema era “Lise está chamando”. Era êsse 0

nome de uma chaverá que foi a Ashmione para lá organizar a

revolta. Emseu retôrno a Vilno foi presa, embora tivesse do-

cumentos de ariana. Todas as nossas tentativas para salvá-la

geram em nada. Executaram-na. Resolvemos adotar o lema:

“Lise está chamando”. Jamais esquecerei o dia 1 de Setembro.

Judeus ficaram apavorados e começaram a correr para os €s-

conderijos, enquanto nossos chaverim percorriam as ruas gri-

tando: “Lise está chamando”! Concentramo-nos em dois luga-

res e tínhamos que tirar as armas. No gueto apareceu a polí-

cia judáica dizendo que israelitas iriam ser levados para o tra-

balho. Muitos dos judeus apavorados começaram : acreditar.

Cada um pensava: estamos em Setembro de 1943, já começou

a ofensiva do Exército Vermelho, e cada dia que passa repre-

senta mais uma probalidade de se escapar com vida. Tal era

« idéia geral e os judeus voluntáriamente eram deportados.

Tornou-se tambémevidente que as massas não se oporiam. Isso

depois que os alemães conseguiram capturar um grupo que já

havia sido mobilizado, mas que não tinha armas ainda. Resol-

vemos então erguer barricadas. Todos os nossos chaverim vie-

ram e estavam prontos para a luta. Aprontamos os aparelhos

de gverra e aguardamos a vinda dos nazistas. Mas êles não

vieram. Sabiam que estávamos lá, e não lhes convinha encon-

trarem-se conosco; tinham a certeza que os judeus viriam so-

zinhos. E no concernente a nós, sabiam que nos cansariamos e

aque desistiriam de nossos planos dôidos. Começamos a atirar

sôbre o primeiro grupo de alemães que apareceu no gueto; êles

logo se retiraram, e não tínhamos com quem guerrear...

A CAMINHO DA FLORESTA

Segui-se uma tregua de quatro dias. No gueto ficaram

quasi que só mulheres. Resolvemos então transportar os nos-

sos grupos para os bosques. O gueto estava cercado por todos

os lados, ninguém podia entrar ou sair. Até então ainda se tra-

balhava na cidade e era possivel locomover-se, mas não fica-

ram homens no gueto, que estava completamente sitiado.

Tínhamos que sair e levar as munições. Fizemo-lo por di-

versos meios: escavamos túneis, transportamos armas em cai-

x0es de defuntos (era permitido levar os defuntos para fora do

gueto). Deixávamos as armas por algum tempo no cemitério,

que se tornou o nosso ponto de encontro. Assim sairam alguns

grupos. Precisávamos percorrer 200 km. a pé. Mal se pode

imaginar o que isso significa para judeus sem experiência algu-

ma sôbre guerrilhas.

Por êsses tempo, quando o último grupo ia deixando a gue-

to, êste foi cercado pe'os alemães. Era claro que isto significava

liquidação, e não trabalho na Letónia ou na Estónia, conforme

êles nos queriam convencer. Mais tarde soubemos que parte foi

mandada para êsses dois paises, e o resto para Treblinka. A

juventude que restou abandonou o gueto pelos tubos de cana-

lização.

Foi uma noite trágica. Ninguém pensava que abandonan-

Go o gueto salvaria a própria vida. Viviamos mais com o gue-

to do que com o bosque para o qual nos dirigíamos. Iamos com

à firme resolução de continuar a luta até o fim... a luta come-

cada aquí, mas não terminada. Todo o nosso ódio e sêde de vin-   
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gança resolvemos transferí-los para outras posições e daí en-

trarmos em contato com o inimigo.

Tivemos mártires também a caminhodos bosques, mas tom-

barama custa de muito sangue inimigo. Nêsse ínterim pereceu

o maioral de Vilno, e êsse fato teve tremenda repercussão entre

os alemães. Os três que o mataram foram trazidos a um local

onde todos os judeus foram reunidos, e alí enforcados aos olhos

de todos os israelitas.

VINGANÇA

Ao chegarmos à floresta não estávamos todos juntos. O

primeiro grupo já estava longe e pertencia a outros grupos de

partisanos. A última turma se achava não longe de Vilno, e pa-

ra lá nos dirigimos. Era um bosque derribados pelos soldados

lituanos e germânicos. Mas ao contrário de todos os grupos he-

terogêneos, começamos a organizar um batalhão especial de ju-

deus, cujos chefes eram israelitas, e a lingua corrente de or-

dens — o idish. As condições eram adversas. Em primeiro lu-

gar a nossa maior preocupação consistia em retirar todos os

jovens de Vilmo. Assim conseguimos concentrar 400 judeus só

desta cidade. Percebemos logo que possuíamos poucas armas —

só as que trouxemos do gueto — e pouca prática de estrategia

de guerrilha. Não conhecíamos as redondezas e os camponeses

ros detestavam. Eratriste o destino do partisano, mas nada po-

deria deter-nos. Muitos jovens saiam com apenas três balas

ros fuzís e realizavam missões importantes. Eram simples ra-

pazes, shomrim, que nunca haviam antes realizado tarefas se-

melhantes. ומ

 

Um dos chaverim contou-me stbre um chaver que êle co-

nhecia e que se tornou lider de um grupo: “como poude manejar

armas? Era um intelectual, homem de livros, que se dedicava

«penas a tarefas espirituais”. E todavia eram guerrilheiros he-

róicos, que lutavam com denôdo em condições jamais provadas

por outros guerrilheiros. Lembro-me de quando preparamos a

primeira armadilha para os alemães. Lembro-me comse fosse

hoje: a alegria em ver o carro despedaçado e dentro dêle oito

alemães também destrocados. Conseguimos realizar o serviço.

O nome da plugá era “NEKAMA” (vingança). O único desejo

que nos mantia vivos como judeus era o da vingança dos ale-

mães.

INIMIGOS POR TODOS OS LADOS

Disse eu acima que as relações que mantíamos com os cam-

poneses não eram boas. As com os outros guerrilheiros, russos

ou lituanos, não eram melhores. Precária era a situação nos

grupos mixtos, onde haviam chaverim dos nossos. Êles enfren-

tavam umaterrivel tragédia, maior talvez que do a que sofriam

nos guetos. Porque os nossos se uniam aos partisanos com o €s-

pírito de luta, e nãoselhes permitia lutar, tirando-lhes todos os

direitos nêsse sentido. Tiravam-lhes as armas. Homens para

quem aluta era mais importante do que a vida eram proibidos

de lutar, e não se admira que um grupo dêles resolvesse conti-

nuar paraleste, levando o seu punhado de armas. Outros guer-

rilheiros não judeus que encontraram no "aminho tiraram-lhes

a munição. Seis chaverim continuaram a jornada e foram ex-

terminados. Toda umaaldeia de camponeses os cercaram e com

machados e foices trucidaram-nos. Assim pagaram os nossos

chaverim pela sua inabalavel vontade de lutar contra o inimigo.

Em nosso grupo a situação era diferente. Estávamos or-

ganizados em unidades judáicas, e quando nos encontrávamos

com outros guerrilheiros sabíamos responder-lhes na única lin-

gua que entendiam — e isso era muito importante. Mas nem

todos sabiam portar-se dessa forma. Os j udeus que provinham

do gueto estavam acostumados ao chicote e ao rebaixamento,

e no bosquenão se sentiam melhor.

E QUE VIRÁ A SEGUIR?

Que se passa em Vilno e em outras cidades libertadas? Qual

a situação dos judeus de lá, e quais os sobreviventes? Alí as

concentraram 2.000 israelitas, dos quais 700 na cidade. Antes

da guerra moravam em Vilno 70.000 judeus. Cidades houve em

que não foi possivel encontrar-se nenhum judeu. As condições

de vida são apavorantes; a maioria voltou aos esconderijos em

cavernas e em sotões; a maioria está doente”. Alguns se es

conderam na parte “Ariana” da cidade e até hoje se percebe

em seus olhos o temor de serem reconhecidos. Principalmente

não se vem judeus idosos; crianças tambémsão dificeis de se en-

contrar. Meus olhos ficaram cheios de lágrimas quandoavistei

a primeira criança na rua. Pareceu-me que se passara uma

eternidade desde que vira a última criança israelita! Todas as
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sistência. Auxílios sociais estão sendo prestados a todos os ne

cessitados, inclusive aos judeus.

E por mais extranho que possa parecer, é um fato que,

embora não haja em Vilno mais de 200 judeus, a atitude da po-

pulação é inteiramente antessimita. Quando um polaco ou um

lituano encontra um judeu na rua, olha-o interrogativamente,

comose dissesse; “ainda estão aquí? Ainda restaram alguns?”

A atmosfera é asfixiante. O judeu sente que não é aquele o seu

lugar, que não pode continuar vivendo alí.

As massas são antessimitas. Os mesmoslituanos que ainda

ontemfiguravam entre os assassinos, hoje cooperam com o no-

vo regimen. Nos primeiros dias temiam que fossem Julgados

como colaboracionistas dos alemães. Mas desde que nada lhes

aconteceu, não mais escondem o antissemitismo. As massas são

antissemitas. O hitlerismo deixou raizes profundas; aos judeus

não se confiam postos de importância.

RETÔRNO

Nosso primeiro contato com soldados judeus do Exército

Vermelho foi impressionante. Éramos os primeiros judeus, e

sobretudo os primeiros partisanos judeus, que encontravam no

caminho. Com a maioria nos demos mais intimamente. Há

mesmo sinais de uma espécie de desespêro nacional entre os ju-

Geus da União Soviética. Deixam-se entrever indícios de no-

vas idéias. Sentem que são judeus e procuram uma aproxima-

ção com o povo e seu sofrimento. Muitos deles vem durante os

dias de Iamim Tovim (Dias de festas) às sinagogas e demens-

tram uma preocupação toda especial pela sorte dos órfãos. Ju-

deus que ocupam altos postos no Exército Vermelho organizam

escolas israelitas e se esforçam por conservar os valores cultu-

mais judáicos que ainda restam. Muitos deles pedem notícias da

alestina. Pouco sabem arespeito, e quando ouvem o que está

sendo levado a efeito em Eretz Israel, dificilmente acreditam e

ouvem nossas narrativas como as crianças ouvem um lindo

conto. Outros dizem: “de fato é uma granderealização; os ju-

deus são mesmo um povo”.

ÚNICA ESPERANÇA

Quais são os pensamentos de judeus simples, que nunca es-

tiveram organizados? Querem ir a Eretz Israel. Tal é a atmos-

fera. Éles aprenderam muito de seus sofrimentos. Nem pen-

sam na América. De ficar lá e recomeçar novamente, nem se

fala. De todos os lados há túmulos; como poderão jamais os

judeus viver em tal pesadelo? Em Vilno, antigo grande centro

judáico, só restam túmulos. Nem um judeu deixa de ter lá al-

uem querido. Sim, êles aprenderam muito, e compreendem.

Certa vez, ouví casualmente a conversa de 2 judeus num

trem. Umse queixava de já estar farto de tudo o que sofreu.

Ele queria ir à Austrália; lá, ninguém o reconheceria, e êle po-

deria viver sossegado. O outro logo lhe respondeu: “Não sejas

tolo, jamais poderás escapar de tua sina, ela te perseguirá por

toda parte. O único lugar para nós é ERETZ ISRAEL.” O ju-

deu que pronunciou essas palavras nunca fôra sionista. ₪

NOSSO MOVIMENTO

Ficamos reduzidos a muito poucos, mas todo o tempo — e

talvez fosse uma de nossas maiores vantagens — jamais nos con-

sideramos particulares. Sempre pensamos como categoria de

movimento. Três, quatro de nossos chaverim nunca eram sin-

gulares, sempre se consideravam como parte do Hashomer Hat-

zair. Isso aconteceu desde os primeiros dias, e assim foi no gue-

to. Nossos chaverim foram sempre os primeiros em todos os

lugares, e ganharam muita confiança.

Muitos perderam as suas vidas ao cumprir missões, ao

transmitir circulares, ordens, indicações, ao transportar armas.

Foram a almade todas as atividades. Ordens, bombas e balas

eram por êles transportadas todos os dias. Em Bialystok fo-

ram os primeiros a organizarem a insurreição. Foramêles os

que sustentaramsôbre suas costas todo o peso da guerra, os que

primeiro tombaram com tanta bravura, graduados e simples,

unidos. ₪

A união da frente de guerra também não se fez por si só,

Tivemos que convencer os chaverim do “Hechalutz” que era ne-

cessário cooperar com os comunistas, e a êstes, que urgia cola-

borar com os chaverim do “Hechalutz”.

Em Bialystok todos tombaram. Só restou uma chaverá —

Chaike. Ela esteve com os nossos outros chaverim na batalha,

mas no ultimo momento se salvou milagrosamente. Assim é

ela testemunha ocular de tudo o que lá se passou. Uma teste-

munha viva da luta e da morte. E depois que ela ficou só, or-

ganizou um grupo de moças que executavam serviços de espio-

nagem em condições extraordinárias.

Essas não são atividades de singulares, e sim de um movi-
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mento. Aprendemos a ser decididos, e dissemos a nós mesmos:

“precisamos continuar em nosso caminho, no gueto, como par-

tisanos, como Chalutzim que anseiam pela sua ida a Eretz Is-

rael”.

E durante todo êsse tempo, a única diretriz de nossa vida

cra o desejo de VINGANÇA. Cada umde nós queria que fosse

acrescentado em sua conta a vida de um alemão, de dez alemães,

o descarrilamento de um trem, de dez trens, porque o sangue

não podia deixar de ferver.

E quando vim a Eretz Israel e vi com meus próprios olhos

o que está sendo realizado aquí, além de todos os sentimentos

que de mim se apoderam, além de não me poder esquecer os cha-

verim quelá ficaram.e que nunca poderão vir para cá, — e mi-

além de todos nha vinda não é mais do que mera casualidade

êsses sentimentos, domina-me mais um que não me deixa em

paz — o de vingança... Porque o que está sendo criado aqui é

a nossa vingança. Uma continuação de nossa vingança. Não

sei se aqueles que lá sobreviveram terão a ventura de virem

para cá. Só me lembro de umacoisa: já após a libertação foi

Vilno bombardeada, e dois de nossas chaverot tombaram. Dian-

te de seus túmulos, um de nossos chaverim disse: “Quem sabe

quantos de nós ainda ficarão no caminho e quantos chegarão.

Mas os que chegarem, os cultuarão como mártires e heróis, e não

deixarão esquecer os milhares, os milhões que tombaram sem

esperança, sem luta. Eramtãofracos, impotentes, e talvez pen-

sassem em seus corações. Talvês venham depois de nós os que

tomarão vingança por nós, e não deixarão que o povo es-

cueça os que foram vitimados e quese elevaram aos píncaros da

fidelidade humana e judáica”.
 

(*) Temos aprendido a ser fiéis à verdade, ainda que ela nos

seja dolorosa e amarga; a não deslumbrar aos outros, nem nos deixar

desorientar por falsos messianismos. Sabemos que não existe inimigo

maior para um movimento combativo, para o chalutz vanguardeiro,

que o escapar da realidade para se entregar ao auto-engano.”

 

ASSALTANDO FRONTEIRAS

Esta é a tradução livre do “Ben Hagvulot” (Vagando en-
tre Fronteiras) De Ema Lévin. Foi publicado pelo Sifriat
Hapoalim do Kibutz Artzi, e contém algumas das histórias pes-
soiuis do heroismo e denôdo de nossos chaverim na Europa.

“Assaltando Fronteiras” é parte do diario do Shomer po-
tonês Chune. O diário começa com a entrada no exército polo-
nês na primavera 1939. Ele nos dá um retrato detalhado da
disciplina interna do exército polonês, o desdém e q aversão
manifestadas contra o soldado judeu; a invasão da Polônia vela
Tlemanha em 1 de novembro de 1989. Os soldados noloneses
queriam continuar à luta, mas receberam ordens de seus supe-

riores para se renderem após algumas batalhas de menor im-
portância. Cêdo éles desistiram e pouco depois já estavam cons-

truíndo uma frente única de polacos e alemães contra os ju-
GEUS ..

Quando, finalmente, Chune é posto em liberdade, após um
estratagema inteligente, volta à Varsóvia e encontra a cidade
ainda em luta. Regressa à sua aldeia natal, e lá encontra os ale-

mães desapropriando cruelmente os judeus, obrigando-os a tra-

balhos forçados, que terminavam em assassínios e em massa .

Após a morte, a sangue frio, de seus pais, destrocada a região «
o família desaparecida, Chune segue para leste, sem saber, en-
tretanto, para onde e como. |

| Lida, Novembro de 1929.
Os acontecimentos sucederam-se rapidamente. Em Bia-

hstok encontrei Tóssia e Iossef. Ela estava prestes a voltar para
Varsóvia. Já uma vez fôra enviada de volta. Nesse tempo 108-
sef ia acompanhá-la parte do caminho. Meu estado de espírito
era muito confuso. Eu esperava algo, e Iossef pareceu perce-
vê-lo, embora eu não lhe tenhadito nada. Apesar disso, forne-
ceu-me exatamente o que desejava: instruções sôbre o movi-
mento. Disse-me aonde ir, o que dizer quando lá chegasse, e a
seguir, ocultou-me em um trem. O bilhete, o endereço e a se-
nha, reavivaram-me paraa ação. Em Lydda, encontrei a hos-
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pedaria, que me pareceu como todas as outras. Batí à porta.

Não obtive resposta. Batí novamente, ... percebí um ruído,

e a porta abriu-se um pouquinho.

— “Quemé o Senhor? A quem quer ver?”

— “Lembranças de Zemerl”, respondí. A porta abriu-se

instantâneamente. Vi-me em uma sala escura. O teto parecia

apoiar-se em minha cabeça. Ao lado ficava a cozinha, repleta

de grandes sacos e pacotes. No chão de um dos quartos, alguns

chalutzim dormiam. Á direita da cozinha estava o quartel ge-

neral do executivo das organizações chalutzianas. Aquí estava

a “secretaria” da Aliá para Vilna. Iossef, usando um capote

de couro, cumprimentou-me da mesa. Parecia estar mergulha-

do nos papéis, passaportes, números e bilhetes de passagem.

Mordeu um sanduíche, e disse: “Sente-se! Estamos preparan-

do-lhe uma tarefa dificil. Pode ser mesmo perigosa. Está

pronto?”

Dezembro.

O caminho estava vazio. Parecia que a floresta mur-

murava consigo mesma. O trenó passou sôbre a neve silenciosa-

mente, pois não havia campainhas. Os cavalos seguiam a tri-

lha sôbre a neve. O guia, evidentemente confiava no instinto

dos animais, pois sentou-se despreocupado perto do jóvem ves-

tido com umcurto casaco de peles e capa. Seu largo rosto sor-

ridente atraiu o guia. Parecia estar a caminho de importante

missão. Falou em um russo arrevezado, numa mistura de pa-

lavras ucranianas, polacas e idish. Explicou que seguia para

uma grande festa. Um casamento.

O guia também era muito comunicativo e contou sua his-

tória:

— “Sou um pequeno mercador. Compro ovos e galinhas e

os trago à cidade. Porém agora, as caixas estão vasias. Não há

mais galinhas nem ovos. Não compreendo nada. Mas... antes

os tempos eram bons. Havia penas brancas como a neve. De

todas as penas preferia as negras, embora as pardas também

fossem belas. Mas agora não encontro nada em nenhuma par-

te... E onde vai você?”

— “Para Stanovi, convidar um amigo meu paraa festa.”

— “O casamento”, corrigiu o guia.

— “Exatamente”, concordou o jovem com uma gostosa

risada. “Não tenho geito para o russo. Mas procuro conversar

com russos de qualquer modo... mesmo sem conhecera lingua,

Ha! Ha! Ha!”

Continuaram a viagematravéz da floresta, o guia em si-

lêncio e o jóvem observador e alerta. Finalmente atingiram a

aldeia. O jóvem desceu do carro. Súbito, estacou — como que

petrificado. Não podia crer no que ouvia. Talvez tivesse com-

preendido mal. Mas não.

“Lembranças de Zemerl”!

Como conhecia “Gói” aquelas palavras? O guia come-

cou a preparar a ração de seu cavalo, como se nada tivesse

econtecido.

— “Aonde devo ir?”

— “Siga reto e pergunte pela casa de Deize. Compreen-

de?” — retrucou o guia. O “Gói” falava num hebráico quasi

que perfeito, mas sua barba parecia dar às palavras umainto-

nação extranha. Continuou:

“A casa dele está na primeira rua, a 7.º do lado direito, —

a casa de 10126."

O jovem sentiu-se seguro de sua rota. À sétimacasa do lado

direito era de um agricultor. Jarros com flôres decoravam as

janelas, cujos vidros estavam embaciados de neve. O jóvem

bateu 2 vezes, parou, bateu novamente, e mais uma vez. À por-

ta abriu-se.

— “Lembranças de Zemerl”, e avançou para dentro. Como

se o cumprimentasse, o guia apareceu. “Zemerl manda-nos lem-

branças”, exclamou à soleira da porta e o jóvem crivou-o ale

gremente de perguntas, indagando seu nome, embora estivesse

um pouco envergonhado.

Eu, Chune, era o guia, a tarefa a que fui designadoera

º de ir de cidade em cidade transmitindo notícias e informações.

O jovem de capote de pele era Avraham Burnstein (Abba).

Viera em missão especial de Lvov. Trouxe-nos a primeira pro-

clamação mimeografada. Seus olhos brilhavam e suas mãos

tremiam de emoção. Ele nos trouxe um alento de feliz prima-

vera. Todos nos sentíamos encorajados com suas histórias.

Falou-nos a respeito de um moleiro admirável, sôbre botões dou-

rados, de um casamento. E a sala escura pareceu inundar-se de

luz. As histórias que Abba nos contou, aparentavam um cará-

ter lendário. Como se deu tudo isto? Pessoas que tem um ob

jetivo definido, seguem em seu encalço semligar ao que acon-

tece nas estradas laterais. As lendas giram em tornodeles, mas

não estavam interessados. Quando subitamente o futuro tor-

na-se incerto e o caminho suspenso, inventam estas lendas.

Cada fato, cada palavra cria uma nova lenda. Assim era a his
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toria tão popular entre os tzofim de que botões dourados foram

enviados da Palestina. Conta-se que os botões feitos de ouro

puro chegarão ao subterrâneo com um sheliach de Vilna “As

moças de Vilno combinaram: “Costuremos um bom casaco para

o sheliach, do contrário ele se resfriará no caminho”. Traba-

lharam dia e noite, e o casaco cinzento ficou pronto. Então no-

taram: “Não é agradável umcasaco cinzento sem botões”. Cos

turaram então os botões de ouro que eram muito bonitos; o she-

liach vestiu o casaco e continuou sua jornada, trazendo botões

de ouro, um presente de Eretz Israel.”

E a história do moleiro: “Em uma das aldeias, próximo «

um rio, há um moinho de trigo, de propriedade de um jóvem e

bom móleiro, querido de todos. Um verdadeiro socialista, bem-

quisto pela juventude. Todo dia corriam os carregadores indo e

vindo, trazendo centéio, grãos, diferentes ingredientes para a

trituração, e levando sacos de trigo para pão. No moinho, um

som diferente emerge do depósito. Além do barulho do moinho

c o relinchar dos cavalos, os sons dos carroceiros, o rolar das

rodas e o coaxar dos sapos, havia um outro ruído, extranho.

Umfazendeiro visitante imediatamente o percebeu. Ele escuta

e diz:

— “Que aconteceu, moleiro? Alguma máquina está quebra

da? Parece que ouço algo. Escute, moleiro, há um som irregu

lard.

Ele ouvia bem. Ele ouvia o linotipo — o nosso linotipo—,

sendo usado no porão.

O moleiro promete: “Esta noite examinarei todas as má-

quinas”,

A noite toda ele procurou q peça quebrada. De manhã,

quando os camponeses chegaram, viram que tudo estava em or-

dem — as máquinas estavam trabalhando em perfeita ordem.

E assim, o moinho, o linotipo e o impressor trabalhavam.

Os boletins eram preparados e mandados do depósito ao sub-

terrâneo. E cada qual conta uma outra — existe um moleiro

maravilhoso que mõe trigo para a fome e Itonimpara os shom-

rim, que conversa com Eretz Israel, com o Kibutz. Ele sabe que

cêdo virá um sheliach.”

Mas já soubemos que o sheliach foi prêso. Nós o liberta

remos. Veiu com o fim de pedir-nos algumas pessoas mais do
subterrâneo para Vilno, afim de fortalecer o grupo delá.

— “Estamos prontos para isso. E agora, que há sôbre o
casamento ?”

— “Você, Iossef, conhece o casal muito bem”, disse Abba

 
q

e
g

—
—
m
i
t
i
o

—

A

sério. Mas não pôde continuar por mais tempo nesse tom, e

Cesapareceu. “Eu lhe contarei. O nome da noiva é Moatzá. E

o noivo, esta grande personalidade o Sr. Rashit. Moatzá Ra-

shit. Desde que você está entre os mais íntimos, amigo, deve

vir. Lembre-se — casaca preta e luvas são indispensáveis.”

No dia seguinte, partimos. Todos nos reunimos em uma

fazenda. Ninguém faltava. O círculo de amigos e admiradores

de Moatzá e Rashit chegaram de Baranovitz e Lvov. Coloca:

mos o fundamento para a criança — nosso movimento.

Janeiro.

Agora sou um vendedor ambulante, que vagueia pelas al-

deias, vendendo galinhas e ovos. Estou em condições de pagar

bons preços, mas os camponeses nada têm para vender.

“Estamos pobres”, queixa-se o camponês — “há muitas bo-

cas para alimentar, mas as panelas estão vasias.”

Estou sentado junto à mesa tôsca' do camponês e olho pa-

ra fóra.

— “E você, jovem camponês, é natural desta cidade?”

— “Naturalmente, minha família morou aqui por muitas

gerações.”

— “Então conhece todosos atalhos e estradas perto daqui?”
— “Até a fronteira, e mesmo além”.

— “Bem, talvez eu encontre serviço para você.”

Uma luz brilha em seu olhar cínico e logo desaparece. O

franco sorriso desaparece entre suas rugas.

— “Que espécie de serviço?”

י

-- "1/6060 61 8000782668 a Kaeshoshi... Pode?

— “O que você pagará?” — O camponês está muito satis-

feito, mas eu me sinto hesitante.

— “Não sou o único... vários outros virão comigo esta

noite e todos pagarão. Cada viagem incluirá cêrca de 10 pes

088.7"

Agora ele começa a compreender que sou eu o necessitado

e não êle... e sua atitude muda.

— “É um negócio perigoso... não irei. Estou pronto para

levá-lo porque é um bom sujeito, apesar de extranho — não, não

o farei!”

—“Muito mal... “Levanto-me e digo adeus. Ele não res-

ponde. Entretanto, pergunta: “Quanto pagará?”

— “É seu o serviço. Qual é o prêço?” pergunto.
— “20 rublos por cabeça”.
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Se eu não discuto com êle, sem dúvida nunca se perdoará

por nãoter pedido 30 rublos.

— “Absolutamente”, retruquei, “20 rublos por cabeça!

Isto significa que em umanoite você ganhará 200 rublos. Eles

não pagarão a você êsse...”

— “Bem, se eles não pagarem, não irão!”

Tomei o chicote e fui até a carroça.

— “19! É o meu último prêço!”

— “Não! Você quer me roubar? 18 e nenhum centavo

mais!” respondí do meu carro.

— “Quandoos trará?” — perguntou rápidamente.

— “Hoje às 8 horas. Eles vêm de Lydda, de trem.”

— “Muito bem, hoje à noite.”

— “Hoje à noite!”

Em Lydda, encontrei os primeiros dez. Emcadanoite, eles

virão. Cruzarão a fronteira para Vilno... Tivemos a última

informação importante:

— “Quando chegarem lá”, disse-lhes, “mandem a senha

com o camponês. Se vocês escreverem “Mãe”, quer dizer que

tudo correu bem. Se escreverem “Pai” quer dizer que houve

dificuldades. “Filho” significa que êle os abandonou e que vo-

cês alcançaram o objetivo por sorte”.

Dispúnhamos de poucas horas antes do trem vartir de

Lydda para Stanovi. Sentamo-nos juntos, as bagagens prontas.

Michael disse:

— “Hoje não iremos sómente nós. Levaremos conosco

a bandeira do movimento para ,Vilno. ”

Estávamos silenciosos. Lembrávamo-nos dos dias em que

a bandeira nos acompanhava por toda a parte, tremulando ao

vento. Michael abriu um dos Itonim que Abba havia trazido e

leu: “E então nos despedimos da bandeira em Varsóvia.” Ele

lia e nós ouvíamos:

“Está escuro em Varsóvia — apesar da escuridão de te-

tembro de 1939. Os canhões estão atirando. O Vístula está sus-

surante. Varsóvia está de luto “O speaker” repete sem cessar:

“Atencão!! Todos os homens devem deixar a cidade! Aten-

cão! Todos devem deixar a cidade!” 2 a sua voz penetrava na

escuridão da noite. “deixem a cidade!”

Um vizinho diz ao outro “deixe a cidade”. O grito atinge

us porões e as prisões. Crianças vagam pelas ruas chamando:

MAE! Mulheres apertam seus filhos de encontro ao peito —

solucos. Soldados despedem-se. MÃE! Ninguémouve o apêlo.

Todos os homens partem. Sómente os gritos ecôam na escu-

ridão.

No porão, o Ken de Varsóvia está atento. Do lado de fóru

a voz do locutor repete sem cessar, como um disco: “Todos os

homens devem deixar a cidade! Todos os homens!

No porão, os homens despedem-se murmurando, e fazem

um juramento em voz baixa: “Lembremo-nos de que nosso

trabalho continua. No lugar de um Ken haverá dezenas de

Kenim. Somos oitocentos membros em Varsóvia reunidos num

porão. Logo nos dispersaremos para dezenas de porões e só-

tãos... Mas, suceda o que suceder, trabalharemos. Descere-

mos para continuar subterrâneamente!”

Do canto onde estão os tzofim-tseirim, ouve-se uma voz:

— “Não desceremos, e sim, nos ELEVAREMOS! vara o

subterrâneo.

— “Muito bem! O movimento subterrâneo se elevará, uma

aliá !”

Mas nunca havíamos sonhado com uma tal aliá...

Na cidade tudo estava morto, e no porão...

— “Lembremo-nos desta velha companheira... Lembre-

mo-nos de nossa flâmula!”

Ela parecia velha — o azul manchado e o branco escure-

cido.

— “Subiremos para o “UNDERGROUND”com uma ban-

deira desfraldada em cada coração.

A bandeira é dobrada e fechada, Quando tornaremos

abrí-la? Seremos nós os que à carregarão?

— “Pela bandeira — Chazack!”

— “Chazack Veematz!” responderam oitocentas vozes,

A saúdacão se cleva do porão, é apanhada pelas densas

trevas, hesita e então se espalha pelo país para todos os Kenim,

cnde quer que estejam...

Varsóvia RESISTIRÁ! Os homens sairão para reorgani-

zar sua defesa, Madrid resistiu por dois anos, Varsóvia resis-

tirá por cinco,

— “Adeus, velha bandeira... VOLTAREMOS!

E parece a Shmuel que a seda tre mula .

“For que não deveria ela ir? Todos os que podem car-

regar armas, estão indo, E ela é certamente um velho soldado”,

ciz Shmuel,

Na sua sacola há pão, E o pão e a bandeira são eternos

companheiros, Desde que há pão, tem havido maldade, e desde

0006 reina a maldade — tem havido uma bandeira. Dêsde que
]
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surgiu a maldade, os dois — a bandeira e
juntos. Algumas vezes éles se
de Shmuel, eles são

0 pão — vagueium
encontram, e hoje, na

companheiros novamente
Dezenas de milhares de

— um caudal de cor

sacola

pessoas estão deixando Varsóvia
pos humanos que avancaכ 41 :6 enr ז

es
Polônia se encheram. sa bitamente d
dos, há gequenas casas O rumor

As estradas da
é gente em marcha Dos la-

cresce à medida que as
69 ּ | : :

/ 6 8 7008 -sas avançam, Os que estão nas Casas abrem as portas e esta-cam assombrados.
, ל

: As estradas estão fervilhando.cam a cavalo. A cidade de Varsóvia e
tas escancaradas. Janelas

Alguns an-
stá em marcha. Mais por-

são quebradas. Os telhados estão
cobertos de poeira: —

— Eles estão indo?

— Sim, estão,

—Todos estão i or jio indo. Porque deveríamos permanecer aqui?E mais pessoas se juntam ás massas que avançam, Aero-
a primeira vez que Shmuel Bres-

confundem na floresta, lá dentro

planos sobrevoam q região. É
law os vê, Os refugiados se
entre as árvores

— “Aviões!”

Eles se agarram a qualquer coisa. Por
estrada está repleta, As bombas estouram
iruindo. Quem foi ferido? Quem foi morto? I1 TE! E 2 2ETE! Alguns são enterrados apressadamente! Para a fren-te! No Cruzamento, um carro sem gazolina!

milhas e milhas, a
incendiando, des-

amentos se ouvem.

— 100 “gulden” por um galão de gazolina!
— Um, anel de ouro por um galão de gazolina!
A multidão se apressa, PARA A FRENTE
— Uma pedra preciosa, um relógio de ouro .sa , ו : +» Por um -tdo de gazolina!

Ei
— Dois lugares 1 108 1000768 000-600 por um galão de gazolina!
Mas nem mesmo porêsse alto prêço conseguiam obtersazolina

e 0
— Para o tunel!

Um outro aeroplano foi visto
Ele vai para um caminho lateral, É dificil

9 do :«io, mas a sua lógica lhe diz
estreitos, que não

deixar a multi-
— é melhor ir para caminhos

RE figuram nos mapas militares A bandeirateve desaparecer da estrada e seguir pelos atalhos 6chegará a Brisk, e dali por diante — é fácil E | painm Brisk há umKen e Shomrim
ea

a

Em pouco tempo a bandeira está sozinha, por que o pão

desapareceu, É noite, e amanhã, um outro dia! Mas — PARA

A FRENTE!

Os atalhos, nos campos da Polônia, são muitos, Os pés,

ncham depressa, e não se pode pensar em nada, a não ser no

destino Brisk, Brisk trará comida e cama para dormir, —

descanso e um Ken,

Mas depressa vem uma amarga resposta, Através da es-

curidão pode-se ver — BRISK ESTÁ ARDENDO! E comela,

o Ken, o repouso... — um novo plano deve ser feito... Em

cada cidade há Shomrim. Em cada aldeia há Chalutzim. Os

pés estão como chumbo e ele cabeceia de sono, As linguas de

fogo de Brisk parecem penetrar na sua cabeça, Os seus pés!

podem estar machucados, Diga-lhes que em breve elas alcan-

carão Kovel e criarão novas forças. Diga-lhes apenas: “vejam

se há um camarada de quem perdemos a pista durante o raide

céreo. Alcancêmo-lo”"-—e elas correrão. Basta achar um rábano

selvagem no caminho — e eles irão,

Ele se encosta a uma árvore, Os pés estão em fôgo, Onde

estarão os membros do Hanagá Rashit? Terão caído nas estra-

das? Todos? Repentinamente sente cheiro de fumaça, Será

Brisk, queimando novamente? Impossivel! É um cheiro agra-

dável — o cheiro mais agradável do mundo, O que será? PÃO!

E Shmuel soluça como um bebê: PÃO! PÃO! Sómente a 100

jardas dali, mas seus pés se recusam a caminhar, Ele se arrasta

cóbre o ventre e os cotovelos, Cem jardas! Na escuridão, el

distingue uma casa,

— Quem está aí?

A porta é entreaberta,

O cheiro de pão o envolve,

— Quemestá aí?

— Um viajante.

— Judeu?

— Sim, judeu,

-- Shalom Aleichem! Entre!

Mas o jovem judeu não podia entrar, Mãos enfarinhadas

levantam-no e trazem-no para dentro de uma escuridão côr

de rosa, a bandeira está em suas mãos, Ele vê um judeu amigo

com uma mancha no nariz dando-lhe chá quente — aquela

mancha branca tão agradável,

— Não durma, já rezou Shmá Israel? Não esqueca.

Não esquecerei.

E ele mergulhou num sono sem fim,”  
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Umsilêncio profundo se segue a essas palavras

Michael dobrou a bandeira, e disse:

— Efoi assim que a bandeira chegou a Kovel. Iossef trou-

xe-a de lá para Rovno, e nós a levaremos para Vilno esta noite

Cuidadosamente, Michael enrolou a faixa de pano em redor

do seu corpo. Todos nós o observámos gravemente

Partimos para Stanovi Ficámos gelados no trem A al-

deia parecia tão diferente á noite, O fazendeiro não estava lá,

Esperamos duas horas, Finalmente, fui procurá-lo, Encontrei-

o em sua casa coberta de neve, fumando cachimbo. Uma crian-

ca abriu-me a porta, Ele levantou-se gritando,

— Estou esperando por vocês há duas horas!

Um por um, todos vieram para sua casa, por diferentes

caminhos,

Tomaram chá, e estavam prontos para partir

— E você? perguntou-me ele,

— Nós ambos, disse eu apontando para Iossef, esperare-

mos por você aquí mesmo.

Ele encolheu os ombros e saiu.

Deitados sôbre a grande mesa do fazendeiro, estávamos,

Jossef e eu, esperando ansiosamente pela sorte dos nossos cha-

verim e da degel (bandeira).

— “Uma vez, a degel voltou da fronteira” — disse-me

lossef — “com os chaverim. Voltará ainda esta vez?”27 יססעשטת

tou ansiosamente,

Deitados sôbre a mesa, descansávamos contando histórias.

Falamos das novas condições em que trabalhávamos. Ironia da

sorte — hoje, a pessoa ideal é aquela que sabe esconder a ver-

cade, que sabe enganar os outros — para o bem do movimen-

to, Iossef falou-me de suas viagens, Havia encontrado numa

cidade uma jovem shomeret dz: apenas quatorze anos de idade.

“Quando cu era 078 moça, (ela lhe contara), meu pai

ficava zangado comigo e eu ficava realmente assustada, Ele

tinha ameaçado expulsar-me de 6080 se eu continuasse a fre-

quentar a Ken. Mas continuci frequentando-oL E como não

podia mentir, confessei-lhe que continuava frequentando o Ken.
Todas eramos assim, pois assim nos ensinavam, Mas hoje, eu

lhe digo que estive num baile, na escola. Digo isso, porque

preciso. Minha irmázinha me despreza, pois é escoteira, Sei que

ela me vigia, Não soulivre nem mesmo em meu próprio quarto,

em minha própria cama. Tenho de mentir, Meu irmão é mem-

bro do partido, e está zangado comigo, Minto para conservar

meus mais profundos ideais — minhas muiores esperanças.

Senão, pô-los-ei todos em perigo”.

Perguntei a Iossef:

 Mas qual é o limite do que é permitido? Até onde pode-

remos chegar?

Ele pénsou um pouco e respondeu:

— Até o ponto onde atingirmos a vida de outra pessõa.

Se essas palavras não puzeram a vida de outra pesséa em pe-

rigo, serão sempre permitidas Se o que se faz é em defesa da

própria vida, então é permitido.

Assim passaram as horas, Devemos ter dormido um pouco

Guando amanhecia, ouvimos um alegre e feliz assobio

Era o fazendeiro caôlho que voltava trazendo um pedaço de

napel,

— “Conseguimos chegar lá”, disse, e seu único ôlho sorria,

O papel estava suja e molhado, Juntos, procuramos inter-

pretar aquelas letras borradas,

“MÃE”, lemos,

Sémente então é que realmente sorrimos a bandeira 

havia passado a fronteira, Preparamo-nos para voltar para

Lydda,

— Iremos esta noite? perguntou o fazendeiro,

— Levará mais dez?

— Centoeoitenta rublos, porque não? comentou sorrindo,

Tudo correu bem. Todas as noites mudávamos as senhas:

“casa” — bom; “pinho” — dificil; “carvalho” impossivel Em

uma semana, 75 chalutzim chegaram a Vilna, Mas Tossef não

estava satisfeito,

— “Não há tempo, Chune. Umfazendeiro não é o bastan-

te, Uma aldeia não chega, Precisamos encontrar dezenas de al-

deias e dezenas de fazendeiros E então, centenas serão salvos,

Estamos lutando contra o tempo, Chune”

Vários de nossos chalutzim procuraram nossas estradas,

Mais um fazendeiro ousado, fais uma mulher corajosa, e cada

noite mais pessõas eram salvas,

As senhas eram constantemente mudadas, “Magen David”

— bom: “eruz” — regular; “swástica” — impossiva!.

Numanoite, salvamos 44 de uma vez. Desde então somos

chamados: “Dirigentes nº 44”.



  

DIN V'CHESHBON

Transcrevemos abaixo um trecho do relatório da Moatzá

(Conferência) realizada nas proximidades de Paris em Janei-

ro de 1946 com representantes de todas as secções da tnuá eu-

ropéia, escrito por um chaver do Kibutz Aliá Hei, dos E. A. U.,

que em serviço no exército americano teve oportunidade de as-

sistir ás sessões, Refere-se o trecho que publicamos aos rela-

tórios (Din V'Cheshbon) dos diferentes países:

“O primeiro a apresentar o relatório foi um chaver hun-

garês Iossef, um rapaz louro tipicamente húngaro que a des-

peito de sua experiência permaneceu jovem. Iossef parece per-

sonificar o movimento húngaro. Imaginem um louro, Teição

dura, “tipo ariano”, animado e ativo que acabou de chegar

através das zonas de ocupação russa e americana com papéis

falsos — De Budapest á Paris, — que nos dias de guerra

irequentemente passava por um fascista húngaro ou por um

oficial das tropas de assalto SS, afim de se desincumbir de

trabalhos de salvamento — que atualmente trabalha como um

egente da policia secreta russa e que também é um menael de

uma kvutzá de tzofim (monitor de uma patrulha de escotei-

ros). À comunidade judáico-húngara livrou-se do massacre

e da deportação até os últimos tempos da guerra, e por isso

nosso movimento teve tempo de se preparar para a tormen-

ta que deveria vir, O trabalho principal consistia em elaborar

ialsos documentos “arianos” e estabelecer comunicação sub-

terrânea com a Suiça. Quando o Eixo foi derrotado, a tnuá

estava preparada e apta a desenvolver um trabalho intensivo

de salvamento. Muitos de nossos bogrim trabalharam no mo-

vimento subterrâneo com o Partido Comunista, e a isso em

parte se deve a atitude favoravel do atual governo para com

êles. Devido ao sucesso que obtivemos com a “arianização” e

com os documentos falsos, devido a preparação e boa organi-

zação da atividade subterrânea, devido à dedicação de nossos

chaverim, o movimento húngaro se tornou uma das maiores

0

secções de nosso movimento europeu. Em Budapest há atual-
mente 4 Kenim, bem como 7 Hachsharot e diversos Batei 18-
tadim (casas para crianças desamparadas). As nossas tare-
fas nos Batei Ieladim é atualmente a mais importante fase de
trabalho em nôósso movimento. Iniciados tm meio de guerra,
êstes Batei Ieladim cuidam atualmente de milhares de órfãos
judeus, crianças que sobreviveram aos campos de Concentra-
ção ou que foram encontradas vagueando pelas ruas de toda
grande cidade européia. Os Batei Ieladim as alimentam, ves-
tem-nas, abrigam-nas, educam-nas e dão-lhes a primeira ma-
nifestação de carinho humanoqueestas crianças pela primeira
vez recebem, Não é possivel diminuir a importância dos Batei
leladim, cujos componentes reunem em qualquer lugar crian-
ças e jovens, nem do respeito que sinto pelos chaverim de to-
dos os movimentos que durante as deportações e os extermí-
nios fundaram êsses abrigos através da Europa, O movimen-
to húngaro tem ainda 5 Kenim mais nas províncias. Suas re-
iações com o regimen soviético são boas e porque existe ainda
uma grande comunidade judáica (as deportações seiniciaram
cuese que no fim da guerra) não há dúvida que o movimento
húngaro provará ser em breve um dos melhores da Europa.

Os próximos a relatar foram os chaverim belgas, As con-
dições que enfrentaram nossos chaverim foram diferentes das
enfrentadas pela tnuá húngara Primeiramente, porque, a co-
munidade judáica de Bélgica consistia em cêrca de sómente
100,000 judeus e quando os nazistas invadiram a Bélgica em
1940 procederam o extermínio dessa comunidade por depor-
tação. Os chaverim da Bélgica defrontaram-se com três alter-
nativas. Alguns preferiram seguir para os campos de concentra
ção com seus pais, um grande número refugiou-se na Suiça, e
o terceiro grupo decidiu trabalhar em movimento subterrã-
ne até serem deportados. Um fato interessante a respeito desta
último grupo é que êles tentaramafiliar-se ao Movimento Sub-
terrâneo Comunista (C.P.), que entretanto recusou e só con-
cordou a aceitar os nossos chaverim individualmente. Natu-
ralmente os nossos chaverim se recusaram, contudo, com ou-
tros grupos de Juventude sionista, trabalharam juntos na fal-
sificação de documentos, em esconder crianças, etc, Após 0
retôrno de nossos chaverim da Suiça, o movimento procurou
novamente retornar á autonomia e a seu próprio sistema edu-
cacional e o Ichud dividiu-se com os outros grupos sionistas.
Gordonia e Dror, De qualquer maneira, em 1944 o Hashomer
vinha 100 chaverim: atualmente a situação é esta: — Ken
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Antuérpia com 80 chaverim, o Ken Bruxelas com 1980 chave-

rim e o pessoal que se ocupa com 8 Batei Ieladim tratando de

1,100 crianças, O movimento belga é considerado como sendo

&o um dos poucos “movimentos normais” remanecentes.

Em contraste com isso, o movimento francês foi dispersa-

do pela guerra e para os próximos tempos é considerado atual-

mente fraquíssimo, apesar de existirem remanecentes e pos-

sibilidades. O novo sheliach, Curt Weiss, que acaba de chegar

á França, será seu orientador. Em 1939 o movimento pos-

«uia 1C0 chaverim, mas devido a deportação, prisão e assassi-

natos, o movimento que era centralizado em Paris foi disper-

«ado, Outro fator importante da dispersão foi o de que na zona

italiana de ocupação, nas proximidades de Nice, os judeus en-

contraram uma providência temporária livre de deportação e

de matança, Até os últimos anos da guerra os italianos recu-

saram-se a permitir a deportação e o aprisionamento dêstes

judeus em sua zona de ocupação. Por isso houve por muito

tempo uma concentração de shomrim ao redor de Nice, Em

1942 havia em Nice 120 shomrim, dos quais apenas 2 ali per-

maneceramaté hoje em dia, Em França, como é sabido, todos

os grupos juvenis sionistas formaram uma organização cen-

tral de resistência durante toda a guerra, à “Mouvement Jeu

nesse Sioniste” ou como era popularmente conhecida, a M.

J. S. Isso foi de encontro á idéia do Ichud, que caraterizou

todos os movimentos juvenís sionistas em Europa. Atualmen-

te existe a delicada situação de encontrar um compromisso

coma idéia de Ichud total, de forma que o Hashomer possa des-

irutar de uma autonomia em seus métodos educacionais e em

sua educação política, e ao mesmo tempo manter contato e co-

operar com 8 demais grupos juvenís sionistas. O nosso mo-

vimento consiste atualmente 5 kvutzot em París com 2 ba-

churot trabalhando com elas; uma kvutzá bogrim; uma con-

centração de chaverim mais jovens na hachshará La Roche e

outros chaverim dispersos em diversos hachsharot do país, Não

existe uma fazenda especial para shomrim.

Um dos mais interessantes desenvolvimentos proveio do

movimento suiço, O movimento suiço original era muito peque-

no ;mas em1942, com o afluxo de chaverim belgas, o movimen-

to começou a crescer, Devido sua neutralidade, a Suiça tornou-

se o refúgio de milhares de judeus da Europa 6 também o

ponto de encontro dos chaverim que seguiam para Eretz, 0

movimento suiço viu-se repentinamente comoo centro do tra-

balho de socorro e das atividades subterrâneas para a Euro-

Rad

pa Ocidental. Mas para cont rabalançar estas tremendas res-

ponsabilidades e missões, houve o fato de cada onda sucessi-

va de chaverim que passaram pelo país em seu caminho à

2118 סוג em sua permanência temporária contribuiu á absorção

das tradições shómricas anteriores ao movimento suiço. Assim

que em 1942 as tradições belgas que foram absorvidas, e com

o aparecimento dos iugoslavos em 1943 e dos húngaros em

1944, o movimento suiço adquiriu uma base segura para se

expandir e conta atualmente com 100 chaverim ativos sómente

do movimento suiço, que se tornou um dos maiores (senão o

maior) movimento juvenil da Suiça, Eles vem desenvolvendo

excelente trabalho junto aos Batei Ieladim e estão atualmente

trabalhando com os sobreviventes da Alemanha — que pro-

vavelmente deixarão sua impressão na tnuá suiça,

Lembro-me do momento em que os chaverim bavário-

poloneses entraram no salão, Aguardávamos os chaverim po-

loneses, e quando ingressaram não sabíamos se eram ou não

os que esperávamos; um silêncio profundo predominava da con-

ferência, e embora continuassemos a sichá, todos os olhares

convergiram nos chaverim, Logo soubemos que provinham dos

últimos campos de morte germânicos, e parecia-me que obser-

vava fantasmas — mas não, eram reais, eram shomrim. Foi

de um deles que ouvi a história das atividades hodiernas na

Alemanha e proximidades,

Bavária é atualmente o ponto de reunião de todos os ju-

deus que fogem da Polônia e como dei uma olhadela em minhas

anotações, poude ver o relatório dos últimos 7 quibutzim e a

participação proeminente de 230 shomrim sómente na zona

ocupada pelos franceses, Os judeus da Bavária de hoje são to-

dos poloneses, com raras excessões, € muitos chaverim que

trabalham com êles provém do antigo Hashomer Polonês.

Na Tchecoslováquia a situação é diversa, Na Tchecoslo-

váquia os judeus puderam desempenhar uma guerra partisana

efetiva, nas montanhas e nas florestas, em uma escala formi-

davel, de modo que, quando finalmente terminou a guerra,

puderam sair de seus esconderijos não como homens exaustos

e desesperados, mas como vitoriosos no combate contra os na-

zistas. Estas atitude mental produz um bom movimento e a

tnuá tcheca é talvez o mais sadio e O mais normalizado da

Europa Oriental, O chaver Ráfia Friedl descreveu a moshavá

que acabamde realizar na Slováquia, realizada em um local

conhecido como o último esconderijo de grupos de partizanos.  
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Ali existe uma caverna, é toda a noite uma outra kvutzá nela

acampava para reviver a vida dos partisanos. Contou outras

histórias interessantes sôbre a moshavá, mas não quiz ocupar

espaço para narrá-las agora, Apenas desejei salientar o moral

elevada desta secção de nosso movimento. As relações com O

governo tcheco são bastantes favoráveis, embora o antissemi-

tismo ainda exista entre os remanecentes facistas da popula-

cão nativa e entre os membros desgarrados da Wehrmacht,

Os chaverim ingleses com 8 americanos formaram um

bloco anglo-saxônico na conferência. A lingua, a psicologia'e 0

tipo de ishuv de onde provém tornarammnos mais afins a nós

que a quaisquer outros membros das demais secções presen-

tes, Atualmente o movimento inglês se distribue em:

Ken London Northwest — 50 chaverim; Ken London

North 40: Ken Manchester — 80: Ken Birmingham — 10.

Também possuem o Kibutz Hakorim, o famoso quibutz minei-

ro de 29 chaverim; 20 chaverim no exército; 10 chaverim tra-

balhando em Betai Ieladim, e O Kibutz Bamifal, cujos mem-

bros estão em sua maioria em Eretz com 0 Kibutz Maapil. Em

próximo futuro haverá um ichud entre .o Kibutz Hakorim e

os bogrim ingleses e farão uma tentativa para conseguir uma

nova chavá (fazenda) para êste Kibutz. Estão adiantados os

preparativos de um novo Kibutz-Hachshará que será formado

este ano. Em tudo estão progredindo, considerando como é

recente o movimento e como Se encontra assimilada a comuni-

dade inglesa. O mais frisante exemplo do tipo de gente que

possuimos é O resultado que têm obtido com as crianças de

Windermer (de Buchenwald). Aí a necessidade mais pre-

mente que se faz sentir são alguns chaverim americanos para

auxiliar seu trabalho educativo, E embora não nos encontra-

mos em condições de dispor de elementos no momento, creio

que devemos levar em consideração o assunto, :

O relatório mais interessante foi apresentado, de certo,

pelos chaverim poloneses. Israel Sklar devou 3 horas para dar

ceu relatório, Entre a delegação polonesa estava 8 bachurá

Chásia, que lutou com os partisanos e que foi condecorada

pelos russos. Estes eram OS chaverim que esperamos tanto

tempo vara ver; êstes são Os “heróis” da luta pela sobrevivên-

cia dos judeus; êstes são os sobreviventes do núcleo, do co-

ração de nosso movimento na Galut e nós ouvimos comovidos

como Israel descreveu a história das atividades do Hashomer

polonês, É impossivel a mim transmitir-lhes sequer a metade 

do que êle contou ou o efeito que teve em nós; basta dizer que

o movimentovive, e se vive na Polônia êle poderá subsistir em

toda a parte. Israel discreveu o atual governo esquerdista e a

cposição facista, que esta usando os judeus como meio de ata-

car o governo. Contou de como é mais facil o antissemitismo

agora quando existem poucos judeus, e que nãc era mera coin-

cidência o fato de os piores campos de morte serem exatamente

os da Polônia; os polacos sabiam muito bem como matar ju-

deus sem que Hitler tivesse de ensinar-lhes, Descreveu 0 eg-

fôrco desesperado dos judeus para sairem da Polônia, cujo

resultado é a ausência de comunidades e organizações ל

cas, Na Polônia são duas as tendências que predominam atual-

mente entre os judeus: 1) assimilação (vermelha ou geral) e

2) “judeus acima de tudo”,

As tendências para a assimilação vermelha são compre-

ensiveis já que o C. P. é o partido que está no poder e que pro-

tege êsses judeus, O esfôrço dirigido para a assimilação geral

é o resultado dos horrores que os judeus experimentaram, 0

muitos judeus se batisam e trocam os nomes, À segunda ten-

dência tem sido muito explorada pelos revisionistas e mesmo

pelos outros partidos sionistas em suas campanhas para o

1600. Aliás, até a discusão com Meier Taari em Londres há piu-

cos mêses, os chaverim poloneses não tinham contacto com

Eretz e o resto do mundo, trabalharam juntamente com o Dror

e outras organizações na base do Ichud, e eram favoraveis a

se procurar a união por todos os meios, Mas quando soube-

ram do programa de Biltmore e da presente politica das or-

canizações sionistas, os chaverim poloneses romperam O Ichud.

6 Comité Central Judáico, a cujo cargo está a vida politica na

etua! Polônia, é composta de 5 comunistas, 3 budistas, 3 mem-

bros da Organização Sionista Geral, e 6 sionistas-trabalhistas

(Poalei Sion, Achdut Avodá e Hechalutz Hashomer) O Dr

Sommerstein está a frente do comité e embora esteja7

do as atividades sionistas o seu prestigio torna imprudente

qualquer crítica a seu respeito. O C. P. e os budistas também

estorvam, não oficialmente, os sionistas,

Durante a guerra os chaverim se dividiram nas opiniões

de quais eram as obrigações do Hashomer Hatzair Uns di-

ziam que esta era uma guerra contra o facismo e que deseja-

sam ir aos bosques e lutar comodivisões de guerrilheiros; ou-

tros sentiram um dever específico de permanecer com os ju-

Geus nos guetos e dalí dirigir seus combates. Ambos cumpri-

ram eficientemente suas missões,  
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O movimento atualmente está fraco, cansado, Após a

everra a primeira tendência era para evacuar todos os judeus

da Polônia e ninguém sequer sonhava que aí permaneceria al-

vum judáico Hoje a situação é diferente e embora não haja

uma comunidade estavel, com a volta do povo que fugiu para

a zona russa de ocupação virá também uma juventude judáica

e com a comunidade estavel normalizada a necessidade de um

movimento educacional. Atualmente presenciamos o começo do

retôrno á normalidade nos Kenim de diversas cidades, tendo

Lodz atuando como o novo centro,

 

“Surgimos e crescemos baseados em uma rebelião, uma rebelião

ordem de vida aceite e uma vontade potente de viverjuvenil contra a

distinta à do am-nossa vida privada, nacional e social, de forma

biente que nos rodeava. Rebelamo-nos contra a hipocrisia e a vulga-

ridade nas relações entre homem e homem, na vida familiar que ha-

via merdido o seu conteúdo humano. Erguemo-nos com todo o fervor

espíritos juvenís contra o mundo que aniquila ao debil,de nossos

Negamos um mundo queque oprime os trabalhadores e construtores,

priva o homem do direito de viver como homemlivre, e aos

fracos o de uma vida integralmente independente. Não pudemos su-

milhões de stus filhos as-

povos

portar um mundo baseado no sangue de

sassinados nos campos de batalha sem saberem porque e por quem

contra todos os que têm aceitado esta vidamorriam. Rebelamo-nos

silencioso» se conformado com o seu triste destino em um rincão

de um mundo em chamas...”

Jacob Chazan

ד

frentes lutaremos paralelamente: o movimento edu-

não

“Em duas

cativo e o movimento realizador. Nossa tarefa será dificil, mas

devemos esquecer que sempre foi essa a característica de nossas ati-

vidades”.

(Iton Batelem)

--0--

Na renovação do indivíduo vemos o ponto de partida mara O

melhoramento do povo e do mundo.

INUÁ OLAMIT

Como um apêndice ao Din V'cheshbon apresentado pelos
delegados das secções européias á conferência shómrica reali-
zada em Paris no começo do corrente ano, faremos breves re-

1616ת6188 48 demais secções do movimento juvenil sionista “Ha-
shomer Hatzair”, Embora nem todos os dados que apresenta-
mos sejam recentes, refletem a projeção que o nosso movimen-
to vem adquirindo no mundo judáico,

RUMANIA, — O movimentoestá dividido em 5 glilot (es-

tados) : S. Bukevina, Yassey, Balsara, Galitzia e Transilvania
Têm publicado diversos itonim e traduções em hebráico e em
rumeno, Não lhes foram possivel representar-se na Confsrên-
cia de Paris, de modo que temos poucas informações a seu res-
peito,

EGITC, — O movimento egípcio com 700 membros dis-
trituidores em 5 ramos, é muito recente: 30 chaverim de Ki-
butz Aliá Alef do Egito já se encontram em Eretz Israel.

PALESTINA — Ultimamente o movimento juvenil Hasho-
mer Hatzair ra Palestina, composto quasi que exclusivamente
por chaverim nascidos no país, vêm resenvolvendo-se extraor
dináriamente. Possuem dezenas de kenim e contam já com 7
Kibutzim próprios, dos quais três estão estabelecidos (Nir Da-
vid, Eilon e Gvulot) . Editamas revistas “A] Achoima”, “Hat-
zofé” e outras. No fim do ano passado realizaram com Hedera
a 25.º Moatzá Harashit. A Hanagá Harashit (Dirscão Geral)
está localizada em Tel-Aviv e é orientada por Shlichim que lhe
são enviados periódicamente pelo Kibutz Artzí.

MÉXICO, — Possuem 4 Kenim, e tem realizado mochavot
bem sucedidas. Possuem uma hachshará em Teoloyucant e o
movimento se desenvolve tendo como centro escolas Tarbut,
criadas por iniciativa de nossos chaverim.

ARGENTINA, — Possuem diversos Kenim em Buenos
Aires e em Córdoba, e com a chegada dos shlichim Sheloma Per-
la e Elana Margolis vem consolidando o movimento argentino,  
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que existe há mais de 14 anos, e estão adiantados os trabalhos

para uma hachshará própria,

CHILE. — Possuem 2 Kenim em Santiago e 1 em Valpa-

raiso, e uma hachshará própria, sendo talvez o movimento mais

sólido da América Latina,

ISTADOS UNIDOS, — A guerra prejudicou um tanto o

movimento norte americano, porque a totalidade de seus bo-

grim foram convocados para o exército. Os Kibutzin Aliá Alef

e Bet já estão estabelecidos em Eretz Israel, nas Kibutzim Hein

Hashofet e Kfar Menachem. No começo deste ano seguiram

para Eretz chaverim do Kibutz Guimel, sendo que possuem

ainda Kirbutzim Daled e Hei esperando por certificados. pe-

sos chaverim desmobilizados conseguiram obter certificados pa-

ra prosseguir seus estudos no Técnicon de Haifa e na Universi-

dade Hebráica de Jerusalém, onde se encontram atualmente,

Em março realizaram um Seminário Chinuchi de 1 mês para
menalim de todo o país,

CANADÁ. — Possuem uma hachshará própria em Pres-

cott, e diversos Kenim, nas principais cidades de populações

judáicas do país,

CUBA, Em Havana existe um Ken, Os chaverim cuba-
nos tem frequentado moshavot nos Estados Unidos,

URUGUAI. — O movimento foi organizado há pouzos me-

ess, Há um Ken em Montevideu com diversas kvutzot

AFRICA DO SUL, — 25 chaverim sul-africanos seguiram

para Eretz em plena guerra e fizeram a hachshará em Ein Ha-

shofet. Atualmente formaram um Kibutz próprio em Natânia

conjuntamente com o movimento juvenil da Palestina.

IRAN, — EmTeerã o movimento possue 200 chaverim de

12 a 25 anos, normalmente organizados em kvutzot, apesar

ão movimentoser ilegal no país,

ITÁLIA — EmBari existe um pequeno grupo de 50 cha-

verim provindos da Iugoslávia; possuem um seminário de ma-

nalim, dirigido por soldados palestinenses.

BRASIL, — O movimento ainda é muito recente, com dois

Kenim, um no Rio de Janeiro e o outra em São Paulo, Este

último é composto de um gdud “bneimidbar” (8 até 12 anos),

um gdud tzofim com 4 kvotzot, e os chaverim da shichvá maior

constituem o chug menalim e dirigem todo o trabalho educa-

tivo, Em fins de Março realizou-se a primeira peguishá no Rio

de Janeiro á qual compareceu uma delegação paulista e o cha-

ver Natan Bistristki.
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