


OQ anti-semitismo em maos dos nazistas foi uma arma

não menos eficiente e mortífera que os canhões, submari-

nos, bombardeios e o resto do arsenal bélico que os

Alemães puseram em ação, Finalmente, foi esmagado o or-
gulho bélico da Alemanha nazista com sua derrota total,

mas semente venenosa do anti-semitismo não foi destruída,

e seus frutos continuam crescendo.

No início da história humana, houveram casos de guerras
de extermínio, quando uma tribo atacava a outra e no ar-
dor da batalha, matavam e exilavam os outros povos. Mas

sómente em nossa geração houve um Estado organizado que

tomou uma população pacífica e inteiramente indefesa,

homens e mulheres, velhos e crianças, e os encarcerou

atrás 668 eletrizadas, em campos de concentração

e terminou por assasiná-los covarde e selvagemente.

K humanidade se pergunta ainda, e continuará ques-

tionando no futuro: Como sucedeu isto? Como pode ocor-

rer em pleno século XX? Duvido que se haja encontrado uma

resposta satisfatória. Duvido que a consigamos descobrir

até durante o processo Eichman, Esta deve ser a preocu-

pação dos historiadores, socidlogos, escritores e psicu-,

logos, que tratarão de explicar ao mundo o que aconteceu.”

0 jardim

Um pequeno jardim

Fragante e cheio de rosas

O caminho é estreito .

E uma criança pequena caminha por êle,

Uma criança pequena, uma criança doce,

Como um botão de flor que cresce

Quando florescer o botão da flor
Essa criança já não vai existir.
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Até hoje, o trabalhador Israeli esteve privado de várias
concessões por parte do governo, devido ao desvio de grandes

somas de dinheiro em nome da conhecida segurança. Durante

êsses 30 anos, o trabalhador Israeli viu desmoronar seu

partido e acabou elegendo um governo que ostenta uma poli-
tica francamente anti-operária,

Nosso compromisso está, em nos engajarmos na luta pela
defesa dos direitos do trabalhador Israeli. Esforçarmo-nos

para que as imensas quantias, até então, destinadas para

a compra de armamentos, não alimentem as contas bancárias

de uma minoria, mas sirvam para elevar, em parte, o baixo

nível econômico dos trabalhadores orientais, e sirvam ainda,
para baixar os impostos do povo, afim de serem empregadas

no benefício de todos.

Devemos lutar pela volta do Avodá ao poder, com suas
bases renovadas e plenamente identificadas com os anseios

da classe trabalhadora.

Para, isso, cerremos fileiras em tôrno do fortalecimento

da Alid,

Não de uma Aliá pura e simples, mas por uma Ali& socia-
lista,

Todo nosso apoio ao futuro meshek - Aliá, segundo marco
de nosso sionismo realizador,

Aleh Ve Hagshem
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