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TATAדד1ה\NAארציךזזוושטצזשס
OS JUDEUS NA ABBARICA LATINA

A America Latina é um grande continontomuito variado em sus populas
São, Bou cilima,seu panorema, suas riquezas minerais e naturais;cada pais tem
gue problemáticase comu 8 surgem certas linhas comuns entre cs mozmos,co-
mo resultado de uma plolítica que transcorreu durento mais de 400 anos ,dosão
que os povos da Europa começarem a desfru das riquezas deste continento,A
Americe Latina corresponde a 19á da superfície 60 globo terrestro,ounbora eus
população não chegue a 6% do mesmo.Crandes cidades se erguem ao lado do pri
pitivas aldeiasimensas fazendas 2ão propriedades de poucos fezendeuros «Em
quage o continento ainda não so resolveu o problema agrarto.No campo a mk
uisória muito grando e nas 01686086 considerável a depondencia do exterion

עס presente seéculo,ssta âspendencia so expressa em relação sos EU cho
e turguesia que o obrigada adefender-se dos capitais estrangeiros não é cay
paz do converter-se em uma força anti-capitelista,devido às relações das sãa
clessos internascE no conglomerado dos interresses nacicnaise sociaie,entro
o inquietante problema agrario o o desejo de conservar as atuai srelações ão
propriedadesEntro a grande e tumultuosa cidado e a retrogada aldeia so cstg
belem governos ditatoriais apoiados pelos E-UcA«Úresco cada vez mais o perie
go do chauviniemo em lugar do uma luta verdadeira e nacionalista pola próxé

עב 3
Uns 700.000 judeus vivem nóste continente.0s judeus não oram meis do

que que umm pequeno ס,תספ 6188 das grandes imigrações,em que forem abs
0271008 por estes paises latinos 0 085011008.48 comunidades judias somente

earraigaramn durento as guerras mundiate ,observando=go que a imigração pax
America Latina começõa no eéculo 19, 2

Entre os anos de 1800-1900,vioram a ôstes países 3,5% dos Imigrantos
judeus que partirem de ultra-marcEntre og anos de 1900-1914,0 mumero gutiu
ate 6.24 nos 6188 da primeira guserra mundialore do 12,7%pne período do 1921
5 1925 chegou &s 15,4.Nos anos do 19268 1939,chegou o ponto culminanto,al-
cançando o5 68 0,/41,9מ 2618080 ao mímero ds imigrantos no seu totalo

Osjudeus se Gispersaram om muitos paísos,mas a maioria so estaboie-
seu entre ostossna Argentina, onde existem 400.000 judous e no Bragil,ondo
residom 120.000 judeusç,0 restante das comunidados são pequenascisis de deze-
nas de milharos se5em tres pai geas40,000 no Uruguai ,25,000 no

0ת130,12.000 em Cuba (nosto país sô restaram 3.000) .A grandão תפוס 8
saiu depois da revolução o se dirigirem para Miami,poucos foraupara Iprseol,
Todas as comunidades judias da America Latina chegaram q um nivei de vida
bestanto comodo.Em sua maioria se dedicavam ao comórcio ouprofissões relaciv
gionadas a icto.Nas comunidades muiito grandes existem um número minímo Ge
operarios judeus,e a medida que a Comunidade gumenta diminui o proletáriado
judeu.

 
-

Para entendermos o probloma désto judaiamo tomemos,por exemplo,o da
₪so concentre o maior mímero &e judeus da America Latina,

No início 80 860010 XX,encontravan-=so na Argentina 30.000 judeugciio
eno 66 1920 o número se olevara para 0600098 1940 a cifra jê ora de 520
mil e hoje é mais de A00000;com uma módia do 7.380 imigrantos anual goiÃa dcca-
de de 30 decalu para 2.980 o em 40 para 600.0 numero do juteus nativos supe-
em multo o de imigrantes, 2 4

Leschtainiky descreve a composição economica dos judeus no ano de XE5
"1950 de seguinte formasdo cada 100 judcus,55 se ocupavam do comercio ,30 da
ingústria faturada,7 de profissões 131001018,1 de comunicações 0 2 de en

. 0 períodicas (para dados mais recentes procurar ns revista Nova fzion
ne

Em Buenos Aires ze concentravem mais de 700 dos judeus da Argentina o

sbre 6109 ai vão alguns detalhes: ₪ : \
o Ne tabala quo Hemos ashna,podemos notar quo o mimero de obreiros juêão

dous em uma cidade como Buonog Alros,e que conta com uma população judiado
mais de um quarto de milhão, sómente 25:000 juâcus são obreiros.ia assinciano:
que nos iehuvim pequenos o numero é 1288 menor.   



 

OCUPADAO

COMBRCIO
pequeno e embutante
médio e grande
cupregados do com.

ARTESANATOS

INDÚSTRIAS E MANUFATERAS
PEQUENAS indústrias 5.000
eupresas med, & grado 30000
obreros 15.000
eupregados .

00

PROFISSÕES LIBERAIS : 72000

TRANSPORTE 2.000 1,8%

renta 3o000 0

Fera destacar e linha de desenvozyimento,corivém enotar0
tatíetico publicado pelo Nueva Tzlon há alguns enoseieto material foi
aborado por clementos do HASHOMEBR HATZATR,que passavam de casa em casa,

rounindo dadose desta forma aprendendo do ju esmo srgontinosisteas tabo-
las informam sobre a composição da segunda geração e a velha geração,em
ums série do lugares e ocupações, sondo relevantes as diferenças de uma go-
zação e outras

OCUPAÇÃO MENDOZA JUANEs did nata BANTA
logredépr  lagre2gr légreLgr  legre2sgr

0 ה11,5-5,2%  2,10-10,02  5,5%-12,9% 10,88-15,3%
o manufato

comércio 21,18--65,56 27,66-67,88 25,67-56,5% 22,55-58,5%

empregados 12,2%=-3,2% 10,7%-5.0 18,6/-560>%

prof. 1ido 31,64-15,66  35,0%-7,2% 28,80-15,0/<00%

É... eee enuemcs onco cuco . 1,2$-0,8% O T$c2,0%

trado G8Po 2,98,0% 2,9. ,db 1,94-6,6%  0,7%-3,0%

estudantes 30,04--=-- 22.50 5777 22,6% coca 22,5% comu

NEchá aúvias de que so s segunda geração tomar sôbro 81 60608 8
> rosponsabilidades dos negocios dos pais,farão surgir novas mudanças nosta

tebela e na situação em goralcOprocesso de degpeoletari zação tembêu não
excluiu os agricultores judeuss 2 : É +

Na Argentina so encontrou um número de 5% do agricultores judous

Esta porcentagem é roletivampnto alta om rekação ao domai s países da Km

America Latina,o é em consequencia da empresa coloni gadora 104 da Ar»

goentina sia empresa foram invortidos muitos copitalsçuultos esforços,o

muita gente com disposição Eknsmeeirrax pioneiracAlguns territorialigtas

pensavem resolver acsim o problema de diásporacHas aos poucos 08 grandos

esporanças foram ge dsesipenão.O que se pode aprendor dosto processo? O

número de colonos cheggu om 1932 a 5c4$5,9baixou em 20951 2 para 2,251.0

número do almas nosta ópocs baixou de 17.78) para 9.315 nas famíliage

   
 



 

 

dunto zo» colenos encontremos artoiog e consrciantos.bstes com eg suas
as suas fomílias 010003 מ 1952 9 1 ₪e em 195lpbasixou 77

— & razão dôste sbandono não .' Revido & rocuções dos lotes de teres
vas, a% pelo contráric spois noate pe:de ue. houve aumento de terraz em
2910 hectare: ו “sm terras & 568 hectarvsו do terrasabeta 68 ₪

ו5.1460558ג adoJo reles)onem à classecampeao
>88005030Eitadamas média a pequena 8 4618. טטנופוג rguesia- multo pouco transe
sendom paso marco e chegam ao grande nãespitel,industrial 98 comercio
E, 6Ed &

Sónento uns poucos transcenda: para o proletáriado.É bem sabido
que q 1 בוגד judeu na Argentina e dos : fuse vizinhos gosem £e uma viãa
trenquila o 0000 ê ferture Lorde 2 7%50 8 ₪56.00 010.8 o que
à que יאש és experiência nos písos em que teve o povo judeu oesta
fartura

O capitalismo ex questão abriuciminho para a prosperidade econos
O paro » ciasso diásporica &os Judeu; O gistemo de pegsmento ₪ prostagõ
2568, & creodiario cumentou o mercado e ruúmoro 60% mus compradoresão
2.60108 106020100 competição entre cnpereiantos entre8
judeus o nãojudsue O vais estava interissdo om desenvolver 0 970800 6

indústria durento ca amos 66 guerras! isto tambem ostavs de ocorão cow
tor בש 5080013806 desenvolvimento dog stesãos judoysaNão exietiu una E
traiição industriel na Argentina,e Ville :irho,um gutúrbio de Buenos Air
se destacaram de Bislostor 8 200900 Sates as!sfrutaram da presperidede eGe
no e comum Cas Tortunçsa judaicas da alasprosa iu uma comunidade judai
gm típica.con uma diferença de cleszas r.to poquena como existia na

(הגשסדהקמ.סת*ת2 o entro as duas gueriae urdioigsixistona Argentina um 0.
movimento4.=904.060809250 002206 8 circunstancias 9

Enquantoss difilcudados de reclio nãos conduzem esto movinento &
se utili zor do recurao "“bodo explg tórl* nacinalistaexistem porpestive
Co que o movimentê anti-semita 11008 de lago.M &s no momento 98 quo neg=
gsitarem,cutão prontos para a ação, como Iniemos comprovar mc 860010₪.% ge
ne גפ 90 80 40860 %notar em epocas de crise economicacfinquanto se prepare
esperanêc gua hera o novimente +5ste. 28 do outro Llado,a composjá ção
008% e econoniesdo gugaismo não pressspes nada ds bomeFor debaixo do pa
no atuam Tórços Comuns à todas as diSEDUCNI

Come en todos os iugaros,tambo: ani, acompanha & prosperidade
economica 0 asontivento do uma relativa על 0₪docro
cento aseimnilação,ea geral Logo epós. 3870%-6 מ160 8imigração 8 corta

6osos víncui 08 airatos com coutres dLaspora. 'udeicasA geração גס ₪"
pa 0 1טקהע 68 2918080 68 311 e sualíncia 8 a língua do nei s Mogno 8

Argon-0היי20909.6020210868026981100₪24508940devemosא
ara da grendo imigração quo1היהור00,המפמס80008-690080

de 1857-1977que orem itlianos,nonos 43,5% is totalidado dos inigrato104
arantoensssespanhôi s fo , ia

à cultura istina o ospiríto catózico «nstituiu uma berzora
pare o pprocesso ensimilatório dos judeus, especiclmnente quando so feis de
wa nove imigração. ostabeleciaa no período antre ag duas guerras mundi
cê quo conservou alguna valores trazidos da Buropt Oriertalclas mogno SEK
rão Gsvomos confler muito nisto,como qualquer out pais capitalista,a

08290102amsimilaçãoםס0 não é mais do q uma utopia carento ds sentido
nova goraçãos60הפ
Enquanto catejan abertos ag portas pers o ongino superior nus

institutos,enquearto tenham a mou dLepor a acomodada casa paterna, enquanto
se apresente a possibilidade de eubir na 680008 acordãocom ag é
idéias vigentes,nto poderão os jovens deixar do so vasimilar-o adorir
tingue 6 . cultura. Local

Anfiuôrcia catolica que cresceu com as. mucunçaé que tiveram lu-+
vo não de so encontrar « linha de isolamento espiritusl som ,ERו&

respectiva juventulo Juáis o
A roalidaldo dos iahuvim dos países vizinhos rio difere muito às.

ArgontipeAssim,por exemplo nse cstatisticas que se pullicarem após ₪ -=88
encontramos os seguintos detalhes ses comunidados Gus8וגו|gunês

judias da Amórica Latina é
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PRODUÇÃO AGRICOLA - 0,6%

PRUGAO INDUSTRIAL BÁSICA - 1,8%
(minas, economia florefal)

as uSTÁGI o 19,7%
גל

0
השמה ((netalurgia, tecelagem, construção)
DE PRODUÇÃO

PERO E dt ב PUDE eIA

32 sSTÁGIO DE PRODUÇÃO - 31,3%
(madeiras, courc,papel.)

ÚLTIMOS ASTÁSIOS DK PRODUÇÃO - 45%
(confecções,iuprensa, pelojcaria)

Além de não podermos atuar de moé vo na higtória,os judeus cetã

constantemento ameaçados em sua frece posição econômica,por um processo quo

4 roletarizou grande número de juâcus norte-americanoscNo que consiste :

processo?

Kerl Marx divido o capital moderno em duas categorias:

1-0 capital autnmems constanteque se compõe dos meios de prodoção, insteria.:

o semelhantes,objetos às produção, solo estabelecimentos +18.9108 66 ל

trans portesmatérias-primas, combustivelmáqu
inas 9 instrumentos, etc cc)

SO) capital variável ,que consiste na fôrça de trabalho humano. Também o cepi

tal inverticê so conetitul destas partessa pates material 9 5 parto paga

& elemento humano ד significa que & parto material, constante, indepena

ão homemgao contrário,3, como todas as coisasçfeitas pelo homemgmas O מ

& 160088 é cráado pelas indústrias de taso, pelos primeiros aatágios

de produção,que nãb incluem judeus.Com 185000 trabelho judeu invertido n

produção de capital vertavói,fica exposto à gsoncorrencia dos trabalhado

nãosJudeus > , .

ALém 81850,6 200180 assinalar que,as duas partes do capital creme

incessantementecMaz o capital conetante cresce meis do que o veriavél.A ma

quina cada vez mais vai aunstituindo o tratalhodo hemem Leto significa que
2

.constante cesce às expeneas do capitsl varáavólecom isto 08 נימה

- 
1600200 פמס desalojados pelas záquinas ccom 8108 05 judeus egpoci ali zados

o nesim so afastam cada vez mais Gs ניסהטל zação,dirigindo-se para 98

atividados espirituais (prof. 12b.)oMas cor o 4 Cosonvolvimentoל

cultura,eresco a atividade espiritual tanbém entre cutras nações, quo nunc

aleançaram o& judsus,on proporção à concorrencia necionai que so aguéi ga no

períodos de crise, revelar-go-á texbém nos países enigortórios,o nossos ui

cõos, todos cs argumentos são véiidos (os antigos odfoa racisis,os juôsuo ₪

feram Grigto,os judeus são comunistas intelectuala,e 88910 por assente 5

Tivemos que recorrer er à emigração pare paímes mais atrasados 9 6/0/81 -+ 0:2 0

* colas (América do SulAuetralia) 8 49808

םשה

א 0102028568 aignl ficam uns |

ad agudi zação ustor ainda na prilemática judaicos,

Sa ₪ tooricos quo felerem que felaram 00% “a nogsesaidads do

" entar a omigração jJutlaçom forme constanto e sisteméticeDare um SO pata

RC À 3 do + 5 . e 3 הלאסבו ala

xa territorio especial ?Borochoy não se contentou 80 com . ELO. ss ור

niemo continuara sondo-uma utopia enão passara às nescesaidado,& Um Ami

tavo nistorico,se não se erLarem forças capazes de transformar estas DOE

gidades em um instinto social vuderoso que lutars para sonsreti gaY»s 0

סה.828%28%8.066ב9200
023000 vada vaz mais difícels ats tor

ES impossível so Sá então םתפפפ 18291 poderá competir com 08 centros de

סי 00001 ₪ 9 550 40:06 88 8países da imigração cerraraa saas portsa

imigração judia o & Gonferencia do Evans, convocada pouco antes de estourar

segundo guerra mundial.afir do encontrar & solução para o problems ãos ref

giadosdi ssclveu-se sem masores dificuldades. E sem דיפ 1.8400 95 
 



 

 

5 גס 1|
ra da HAPALÁ (Imigraçã

» da al1á iminente.à alléá judie a Brotz alcançou
» 00% do total da imigração judia pslo mundo,apevar das
o dos disturbios do paiso 2 " Borochorçemל sua tepriadis & uma certa posição que o processo iuenon
to” ,Com interpretepretar tal termo? Houve quem disseso que.o procosso imaz
“oe um processo 800181 quo se movimenta nor 81 mermo independente ds vontes
o da conscioncia humana.Seria dizer,o stoniemo o & normali zação do povo vemào qualquer -forma,pelo quenão so pode preocupar .Qutros interpretam da cui
formacque o ativismosioniste tem quo ester basendo no conhecimento ds
lidade judia,e das forças históricas objetivas latentos nela,e não do vu
go à» diplomacia sionistaSegundo Borochor, para evitar₪
imisratóriagão nescossárias fórças uni ficadoras capazes deintrodusir c cio
mento de planificação dentro dos processos inanentes da dinemica judaica”)

O pecado do Uionismoconsistesempre em gua tendencias. ecmero lugar ;
do processo imanenteO Zetalismocre que é impossível 8 intervenção da v
do consciente nos processos imsnentes.

2 Se resumirmos agora, tudo o que 6 foi exposto, terenos o coguinto quedrc
sinotico- que Eorochovnos mostre como Sle interprota & migória no Golutsi-h miseria no Galut é a consciência da composição anormal do povo judeu,0s
Judeus, sendo um povo extra-territoriel,não podem participar na econonia ds
baze; concehtrados nascidades, exercema sómente prbfisesões intermeCisrãcs
estando agrupados no último eg o da produção industrial,

-à imagem de piremide invertida” explica fielmente & conclusão tirada poBorochovestatística dos ofícios exercidos pelos judeus.Um exomplo dst
constituição 26 dado polo judaíemo de época 6 Borochor, (começo da x
&m vesamo,o povojudeu abandonou a natureza para concentrar-se nos onicão
extremos da economia. 2

">A medida em quo ao desenvolveu as fôrgas de produção,a indústria que £
gtria judia, sendo parto essencial desta

+ 4 A
. Ba

₪

se 08 0828 69 002800052 1
ו1608081080₪ט6פטפ,660661000580018₪6901201280

& 6
,

“olixtra-territorial,economicemente normal,o povo judeu frento à concorrencia
dos elementos locais, com 80010 estatal, entre os quais se infiltra venonoso-
mente o anti-somiticmo, jamais sai vencedor.

Si inevitaveil tendencia dos judeus para a proletari sagão,provocada pele, polo»
zação das classes, enfrenta imensos abstaculos: -

ajostão longe de serem og unicos à procura de trabalho (dosemprego intogrecçi
pare ₪8 0108088( ;

Djos obreiros não- judeus aceitam um nível do vida menos olevado e ten,por
sa vida ente: Lor maior capacidade de trabalho.São poríisso preferidos ao

% operarios judeus. 1
0(0 nível de vida cultural dos operários judeus é altodevido à sua origem
burquesasassim,convertou-se 1060 em revolucionários o gindicelistas torna

, 40-80 8170 do odio da lurguesiao, | 2
teto 818241108 סוג 8000068 8concentração territorial poderá resolvero problema judalcocAté aqui os territorialistas (1º plenário) estão do acórdo

gom Eorochov, trete-so agora apenas de achar qualquer regiao deserta à pare oi
£he-la de judeus ou tem de cer alguna região particular?B se é assim,porque
ERETZ ISRAEL?

meo Ascim escreve Borochovs
189801 por ter uma economia pequena em importancia e muito primá tiva

» Enkêm pode chegar a ser um centro de turismo.A culture deste pais será mal to é
elevada para contentar os turistas,e um pais tal não corve riscos do se torna:
neconali estão

Os elementos locais (arabeos) assimilaram-se econonivemento o culiu
mente sos colonizadores ₪ judeus que ge encarregarão gas forças do produção.
Os judeus conseguirão a autorização do Sultãomobilizando a pressão das fôrgu
demoorati cascAtrás do pequeno capital,viré o operário judeu e comoçará a pro-
Gução industrial basica-lizplorando o operário judeu e o arabo assimilado, ogeges
grande capital judeuligado ao arabe vizinho,dogenvolvor-ge-S. Ainda com mu /
crigses,e imigração a Eretz 8001128 תסניממר6ת%06סכסתלפספס 56 201.0 feto de
gubsistir as ₪288 01888 תםס 3
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à revolução de fevereiro 01 08 ₪ ₪04

ãscretos que descriminavam os judeus,o O ju
₪ ₪ mm
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9
datemo conseguiv

nente a igueldade de Girsitossintro 08 ieus começou O receio de que

ssonvolvimento de Revolução Gpela qual lutavam 08 Bolcheviques

isedemocrates) poderia haver um aumento às reação e anulação Ca em

JUGAEE o

| Um fator importante que dofiniu bem & posição dos judeus com To:

à rovolução pogo ser explicado pela estrutura economica do povo judia

meu revolucionariosque prometerem ₪08 camponscos as .

aos operários,prinoitamento a supervisão das emprozas,e po

ciongli zação das induetrles,não podiam encontrar eco favorvol en

cujs porcentagem entro 08 camponsses sra nínimaço onttro os operar | 1

- lhsvam em pequenas oficinas e manufsturas.Na parto dos Bolchetietas nav:

nocos judeus,pórêm eua participação na direção do partido ora mnercanto,em

ral afastados do judaismo 6 quo se definiam com Russos ou "Intormacional

. monbros do proletariado mundial Na reunião à Comissão Contral do partido

Bolchevistaçque regolvou tomar 0 podermotade dos presentes ora judeu e

Og Bolchevistas profetízaram ₪ תסתוהס0 de todos os povos ruma

168668 internacional única,porón não por métodos forçados, comuns acs pe:

capitalistas que impôn a cultura da maioria à minoria.O partido comuni st
«a

firuavo tal reníãoviria somento sãos à libertação dos povos 6 60

nto culturalde tôdos 61680202%59260,8070-80 810082 686 todas as Tormas pose

eis,o desenvolvimento cultural das nações e assim sondoums semana spós &

mada do poder,publicariam una Goclaração sobro o direito de povosço O 68 Rus

818 de igualdade O gutocdoterminaçõesA0 emocífica dos judeus, Zug

208 marcos da percepção coletiva dos Polchevistes,e da 2990000860

jin definiu a pação como um coletivo de pessosc,dona de um território comu

, economia o carator ססחתגתפ todo grupo,a que falta um dos elementos básico:

não é ums, naçãoPortanto,os judeus dispersos pelo mundo, falando diversas 1.

guas, nao 8 unem naçãoPorsa é reatidado interna de União Sovictica nogo

tel teoria,o sesim tomou o proletario בוסט 00.00 com rospeito aos juc

08047018 parsdoxeis; |, :

ljajuda sos judeus da Sússia para que se tornasas um povo normal 4 concsnt)

cão na Criméia o nº Bosserabia)

aynogação da oxistência normal o política com respeito à apeimilação fc

Eeta teoria exterminou a revolução negativa dos comunistas com 2

peito 80 810ת1920 que so propunha a concontray₪8 judaicas em toi

da ideia da volta a Tzlon,desviava a atenção o da intoligencia da luta do של

0188808 dos países em que 08 judeus estaveno0 ton anticsionista sumentou co

àו o Bund (que se incorporarem as massas do partido comuni st

Dós a revolução) dos "טס" (anticelonistes extremados) Antes mesmo à!

-avolução de fevereiroencontrava-se & fronte russa em confusão Batalhões 1:

“elros decertaren,dessrtavam, juntevem-se em tando e junto com os milhares +

camponeses ucranianos, chacinades os juâcus.0e primeiros ataques Pogli zavem-

ne Zona 68 Residencia no Luraina em outubrosdezembro de 1917.0s partidos j

901.00 8 organi zavam grupos 60 auto-defosa que se preparavem para Cefendó-Los

Quendo ספ ucranianos se declaram independontes,e ea ecpararem às Risgsi9,0s

"Gous foram acusados de eprovarem 08 Bolchovistas,o depois meis tardo aprova:

os alemães (que conquistaram & Ucrania) e novamente aunenteren os 'nogrons'

É 1918 os alemães abandonam a Ucrania e gurgiu novo govorno,declarando gâimi cn

Petivra e quo luta contre os BolcheriquesoNas aldeias conquistadas polos bes

ãos do Petlura, realizam sangrentos tnogrome" Nos milhares de ataques entre 0

anos do 1917 a 192L, realizados pelos pangos-ãde Petluragrupos"brancos" (que

Tutevem contra os Bolchoviques) e pelos camponeses foram asesasinador de 75.0

a 100.000 judeusníilharos forem feridos e 500 comunidades foram destruidas

lheres do judeus fugiram atravessando asfrnteiraso

O sexto Comissarião Populer,em 27 do julho de 1918, condenou Girot:

mente o anti-geniti suoavigando que 08 ascasinos e responsáveis pelos “pogror

seriam julgadoscAsgim O exército vormelho conseguiu salvar muitos judeus das ו

mãos G0B assaginoscE istomodificou para melhor & relação da popiilação judia

com o partido-mesmo 08 iurgueges-para cem o govôrno םסטנ 0.0050 sontimento «

ânimi zado ou indiferença cedou seu lugar 2 uma profunda admiração ou68

pelo govermmo que lutava contre o anti semitiemo,

0

ניספא

Ló 
 

 



 

Em janeiro Go 0,101 סנ 9023000 8
seu lado,a “IEVSESTZA"=ºDSPARTAMENTO 0100 01
orgãos viem=eso como os-portadores da ditadura do יס
ãgiemo. Bua ideia 008100 ora a aniquilação dos partidos judeusmes
xáriosAté 1922 juntarem-so todos ou menbros do “Bunda” )0
aos Bolchevisiag, Contimiou exietindo apenas o partido 0004200
niete Ponlel TzionEm abril de 1919 forem fedorades 08 cominidados, fedo:
oo as instituições culturais o de ajuda 800301 0 002901₪0
sionietas, tudo isto por iniciative dos comunistas judoug.que tambem exi:
e conseguiram a proibição do ensino ivrãit nas oscolas,0 “Laleh" 103 con
xada lingue-não dos operários judeus, a A guerra foi declarada-à religião
Qsica (como àg demais religiões) 2 , |

Com ₪ conquista do poder,viu-se o govômo soviético frento so gravi c-
gizo problems judaicools mMinsia préósrevolucionâria (18697) a porcontagon do ישא

camponeses era da 2,2%:cpererios nesindústrias e nas construções sponas do

i% o comerciantes o artesãos de S0%.AiS. guerra mundial,a guerra oâvil ços no-
grcens ne Ucrania,a nacionalização,s destruição da sconomia nacional, Cestrail-
rem totalmente ₪ posição dos judeus e rompendo som & sus Tonto às sust ;

So vem que tôga a descriminação fora proiblda,porém & constituição revolu
ria que era toda ela contra & classe doninanto,entrou om contredição peraní
o prebtena dos judeuúgo 2

38 62008,40 200090100 ₪1 51019 = 1921- cofrerem todas es comsêéso

68 população,porôm em ogpecial os judevc.Ã dosspropriação das merendorias do
comorciantes,a suspensão do Tornocimento de materise-prima aos artosBos,o=
É: dos dosompregados o a desprofiastonalização,as concentrações jugiar

erto da frente,0s pogrons que cs exercitos sontre-revolucionáérios fiz«
contra os judeusgtudo isto sumentou e destruição da pbrozã,

Na epoca do NEF (Nova Política Economica) iniciado em março da 1921
forem pormitidos o comércio o a indústria particulares o com lato minorcu-no
a dosgraçã dos judeus. Porém, após curto período forem taxados contra os co-

020182508 208008 impostos ou texas. Eu 1925 foi proibido oc comercio ataca-

* Qiecta o logo 8068 O pequeno conórcio varejista. Especialmonte é asfics ₪ ₪%=

tuação nas pequenas clêndes: diminuiu o mimero do artesãos e operários e au
mentou o mimero de vendedores aos quais o comércio cooperativiste govornêmnar
tal fazia fortígsima concorrencia. O problema 10600 em sua esgançcia cono mn

ea demenvolvia-so em toda a sua grandiosidade juetamente quando ossforços sram
feitos pare a mudanço 600 2

O Partido Comunista deu ordens para que fosso facilitada a colonizo-
cão judaica, e en 192% 201 distrituida pare os judeus terras na Bielorússia
o Uorania, Hom esforços ão mudenças agrárias pars os judeus, participaram
tombêm organizações judaicas do exterior e afgó 1929 foram feitos 26 milhõos
de Rublos (dos 818 16 milhões dendes polo judalemo mundial),e realmente
grescou o número de juêcua egricultorosa
913-53,000-que cultivavem 1200 5%

1923-220 .000-que cutivavam 6,420 EmA.

 
 

A meloria dos asricultores situsva-go na Voeranie.

Dentro os projetos colonizadores destacsve-go o da peníneuls da Cri
geis,8o qual se juntou a ideia do ocupação de vma republica judia auto-gufi cif

“onte «Foram= ₪0mex Gipor do tal ideia 647,5 km” em 1926 0 20000 06-
pois;20420 km” om 1929.Nogto ano o número de familias quo ge ostabsleceras no

| > 0212018 סבסשסג ₪98 primeirascolonias foram fundadas pelo 960-027
(45 ehmar, Kadime, TeleChai ,Cherut Avodá,Hatikvé) Ba 1928-1929 foramexpulsos dus
gues terras e estas entregues a não-judeus,0s demais colonos continuarem o fo
Ser mão do apoio governamental sObre tal projeto colonizador não so folave
om termos nacionais e justamente Michsil Bolinin,presidento 0.2.08.86,600-100
carater de salva-guarda da nacionslidads judia, através da concontração 608
judeus numa có regiãio,0s comunistas judeus discordaram de Kolinim,pare que ni
forsem taxados de nacionalistaso

Ba 1928,foi proposta a concentração des judeus no Extremo Oxiento
(Birobidjan) cm maio de 1934 foi deciarads a região autonona judia e em 1976.
o governo soviótico declarou quo pela primeira vez na história os judeus ti
verem -a oportunidedo de ter sus propria sita patria (também para os judsus do
mundo) .O projeto não se concretizou,os judeus eram uma minoria no Local,não ix
tenão a menor influencia sobre 0 100681 םתס 01

Um segundo .caminho para a produtivização dos judeus fci o entrogamen
zo destes na industria 


