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mm 1º rupiiçoCHAVERIM 2 ו
ושי 6.4 e 7

8986210קעסל10מ88בתוea2ºloב
solucionando-se, Vai haver espanto,choro.SeiaEEuiá gente
que com raiva vai avançar em santa revelia paro“711 reclamações
pois o SEU artigo talvez não saiu neste iron, como jê mencionado,

+ «e BAAIOT,..Não se preocupem, pois tudo randado será colocado,34
MA GENTE;HIP, HIPjURRA, SAIU,e o que vocês tem às mãos é uma tenta
tiva de manifesto de tima minordá contra o silêncio das idéias,o
mêdo de assumir uma posição 6 leva-la adiante :é simplesmente uma

insistência em não fechar os olhos às coisas, como se elas passas
sem sempre distantes e inofênsivas. Já nos impõe tanto conformis
mo e passividade, por que não contestar esta situação onde existi
rem ee condições.para tal? Nãocabe aqui discutir a validade de
um iton que a somenté a opinião de um grupo.

Ofato que às vezes,o posicionamento diante de apenas uma shi -
chvá, torna-se tremendamente infrútífera e sem sentido.Existe a

necessidade de expansão, de extensão de posições(principalmente
agora que o snif tá csindo nas nossasmsos),fora de um pessoal que sa”
gabe apenas esperar a iniciátiva de algum louco desabusado.Mcsuo

que esta espansão seja em direção a uma tnuá desgasteiaçã procu
..2ע8 de um Messias que a leve para um lugar mais secure

Não nos limitaremos apenas ao Ichud.Tomar casa tnuã como um
mundo isolado, livre de qualquer releçeo com a realidade, impene

trável cortina de ferro é incorrer com um erro difícil de ser
corrigido estamos cada vez mais espostos às mudarças"la de fora”
Por vezes são elas que dtterminam nossa condv+z'e forma de enca
rar os fatos...Só se pode realmente compreer er o momento quando
8 nhecemos as circunstâncias que, dirstame-..e ou indiretamente
ra sôbre ele, VAADÁ ITONUT-- - 0
P.SsMandem relatórios de cada sn; --€e a relação dos chaverim

que compõe a shichvá, por isso desculrem se faltar itonim,.
TODÁ.

Queremos que você Begts de ler(não 366 iton.For is
S0,Se você quiser nos ajudar,mande seu artigo paranós, tambem
se tiver algo nc jornal que você não goste, avise-nos,+ ele
não saia no próximo,
 

 

Feto a Dizem ?
D:. zem?
Esquecem,
Não dizem?

Arranquem do chão
as marcas dos metis passos
Mas cortem de mim as pernas,
senão outras aparemerão Dicseram,
Tirem-me a lingua,
arranquem. os olhos, Fazem?

a retina, Faial,
Furam o mais fundo, אש fazem?
os meus tímpanos, Ig al.
Depois,
eximam aos homens, Polque

Estea obra prima forjada,
E eles terão, REAR É
na deformação de minha carne, + Sº “0.
o retrato do opressor.

"A AVE SAI DO ÔVO,0 OVO É O MT MEN ATISBR NASCRR TE |

DESTRUIR UM MUNDO" id ASCER, TEM QUE
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OBJETI VOS CHINUCHI DA אנג
eea a Consea

-.

' 1) Indivíduo e coletiv o= um dos principiis objetiwor quê ingi
e que o chanich se integre perfei tamente no 20 e de osA ו
ziana,ou melhor,durante o desnrolar da vida do chanich n a Tnu 1 esta vai ofere-.
Cao para que este se encaixp sem protlemas na vida de dm Kibutz Alémde
>4 + em um significado mai s pro fun do,fazer com que s6 compreenda que

os objetivos de um e de outro sejam os mesmos cu melhor ainda,que se deva idenii
ficar inteiramente com o coletivo. " E 7-5

Por um outro aspecto, vemos que somente um coletivo estável e
noso proporcionar estas qualidades aos seus individuos; logo a entebiitfatodo
coletivodepende da dose de cada um dos seus individuos, . É desta forma está
0 seu lado um companheiro e nao concorrente Juntamente com seus companheiros
evemos trabalhar para o mesmo fim, elevar o nível do vida, social e dulturalx

de toda eו olétivo devem ser duas entit udes que se auxiliammutuamehte

“e aptiem,se entrelacem como um So corpo,em um: So objetivo,e nao que o

- choquem e se 26706108. 1 RED AA eh 2

- O homem burguês é aqule que esmaga. ao seus pes as vontadeseaspiraçoes

lheias para atingir uma altidude maior,e quanto mais baixo es-

1 os outros,maior será sua altitude.0 homem לועקוג668האא

' aquele que despresa e teme seus semelhantes, que megjaxzix lhe

disputa a posição, qualquer que seja 618.78 na- coletividade um

instrumento de satisfação . pessoal, fonte de lucros e objeto. de sua

sua exploração.A inteligência,a - cultura e a ciência,a bondade

e honestidade numa palavra a civilização que com. tantos esfor-

ços-a humanidade desenvolveu, são completamente desprezados ou

“ultilizados como instrumentos de granadas pessoais,*

- Nós somo: exatamente a negação de tudo isso.Nosso homem deve

valer pelo que é,não pelo- que possuie. Baseado nisso;é que: deve-

nos formar nosso chanich,o companheiro. dás demais que encntra

no coletivo seu ambiente natural de vida e 0007628080 200101008

entre seus companheiros e sua forma maiselevada. יל

- £RESPONSABILIDADE + Estanmos..construiddo uma. sociedade aqual

. abdimos velhos .conceitos. burgueses e. que nossos. chaniechim sejam

individuos para. quem.a. responsabilidade não-provém.de- vantagens

pessoais,que cada qual possa tirar de determinado trabalho,mas

somente38 conciência de seu dever para o grupo social,de ulti-

dade e beictício coletivo, cada qual carrega com 8 responsabili

dades 618 20756 66 todo grupo.Cabe a cada um,não a parcela da

divisão da responsabilidade geral pelo nº de membros da coleti-

vidade,mas a responsabilidade geral,ela toda.

3 JELUCAÇÃO POLÍTICA-Nossa atuação pretende formar uma equipe de

 

homens capazes de ocupar lugar de vanguarda na realização nacional
q

máxima do povo judeu, “TEUTZ, GALUIO? e na máxima 2681128080 תאאאאא]

800181 80 0062821800 [360 8construção de Medinat Israel,nesse

aspecto ela é integral,riose absteiil a criticar a posição econômi

«a e nacional anormais do nosso 2070 no galut e sua instabilidade

social,mas todas as suas m:“ifestavõ0es,como impotência para reali

zação .Tomamos posição em tudos os campos e manifestações sociais

perante a arte e a ciência.Mos:ramos ao nosso chanich o erro de

cad: uma destas instituições e L-evaramo-lo, conscientemente, !":—

ve: por novas concepções,a 000670 o do movimento,

Kesalta-se que distinguimos a crriça דיס1ב₪9,088₪1אפצדא

da coganizaçãoreligiosa,o clero. Aquula damos completa liberdade

de ex: stência.A esta, porêm, combater:s omo uma casta parasitária

improdutiva,com interesse materiai. específicos e posições políti

cus claras, Achamos que ela é fruto «e organizações sociais erra-.

das e que não há lugar para a mesma «uma sociedade produtiva.

Alemdisso o movimento não possuê posição frente a problemag me-

tati ísicos,da existência de Deus ou não. Eles, fogem a alçada do

movimento que não é uma instituiçães 1100861108,803

prática,mas educativo-pclítica.
TIXFO BASEADO NO ANTIGA DAF-SELHA MADE IUBTM/ outon-EUTTI, P.A)  
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2518010612 DO MOVIMENTO REVOLUCIONÁRIO OU MATERIALISMO CAPITAlista E CRISE DO PROLETARIADO; 2
PSICOFiSICA DOS CONFLITOS ENTRE AS CLASSES DIRIGENTES E A CON:SCIÊNCIA DAS MASSAS 5... Karinthy Frigyes

(Exautivo estudo teórico 688 סעוש6מ8 58 lutas sociais, Laseandono materialismo histórico,de acordo comas obras principais deMarx e Engels, amplamente exemplificado,em dois tomos,
Sotnas tu

TOMO 1
Dr IDEM(agarrado com uma das mas ao "alústre do bonde e com um+, ב 1 . 4 5dos pês à tabuleia do letreiro LOTADO,a fronte espreada contraos montõôes de cadáveres esmagados que atravancsn3 plataforma)“-Não tem mais lugar?Esta é Foal Tem até demais:tasta que os se-nhores se encolham um pouguiiho.É uma pouca vergonha não deixarema gente subiriTenho tanto direito de embarcar como qualquer um 4Pisei na mão do senhor?Baciência, guerra é guerra,Se não obtiverammos justiça às hoas,recorreremos à violência, Que dirigentes sãoestes que deixam subir uns e recusam outros?Muito tem,nós mesmosé que vamos dar um geito nesta joça. Então c senhor acha que 8meus regócios são menos urgentes do que os seus?Como?Embarconr uaparada anterior?E eu com isso?Quer dizer que já viajou o sifici-ente.Oras bolasiSe está incomodado, pode saltar. Não adianta vircom conversa móle paracima de mim:pouco imporiagquem embarcouhá mais tempo, empurrado por não A 881 606 18501860O que irteresgsa.é saber quem Sem “ou e força para se manter

í 9 +ניסמ<6 44 081300 0%x

   

 

no lugar,Com os diabos, saiam da o!Morte aos gordos!Viva a די cem for hingaro, siga-me |(Num “ímpeto irrefistível,penot< na plataforma. Ocarro põe-seem movimento).
TCMO-IT

Dr IDEM(na parada Seguirnte,erguido à entrada da prataforma) :-Mas, senhores,meus senhores, pelo amor de Deus- Não estão vendo quenao há mais lugar?,.. Assim vão rerentar a platafoima.leixem de emempurrar-se uns aos outros como animais irracionaid.Cavalheiros,não se esqueçam da dignidade humara,aAfinal de contas, SOMOS HOMES?Nem-se quer um irracional embarcaria em um bonde atarrotado, SenháTes, vamos manter a ordem, senão iré por água a taixo tudo aquiloque a sabedoria do nosso govêmo járealizou em benefício da Hun-gria de amanhã, dentro dos limites -egais da evolução constitucier-nai orgânica 'Paciênciat Aguardem o próximo carra,Uma espera paci-.ente e compenetrada, executada metóúicamente,não poderá deixar deProduzir os seus fiihos,um futuro uelhor, dentro, naturalmente doslimites previstos pela lei.Pensem, cavalheiros,na civilização oci-dental,meditem no grande exemplo 6a Alemanha, lembrem-se das ga-rantias constitucionaús/Em nome da Nação Soberana, convido-os aSe retirarem recíproca e pacificamente uns de barriga dos outrose aguardem o próximo bonde Wiva o sr Condutor Viva o nosso querido motormeiro, que derege o nosso carra com tão sábia clarividên018 8508768 destes dias críticos Viva o. Govêmo '

) 1. = 8, (FÚSSULA ,
) "ריד 6. 1000 Moreira) |

ÉPreciso , - É preciso ל
caminhar peias8 “camirharçnelos idiias
(nuas como ruas) “com íilimo /
e no sol da tarde exam: nando a cor
entadercer A idéia =

da extra .da da serra

EPA, ja color-.da
a a. manha RD REDAS encer;a a verdade

resguarãa o sol

5 É preciso 0
וו caminhar pelas iáeciasa - -

.2850)6%-800( como quem navega:
; partindo sem trégua
' chegandolentrega)
.  



O QUE & SIONISMO? (JOSEPH TEKOA)
Souade Permanente de israel nas Nações Unida&,” Joseph Tekoa, proninciou uma eloquente resposta aosaaques maliciosos do representante da Arábia Sauditadurante c debate das Nações Unidas no qual oConselho deS fogo das hostilidades no: Orien-

0de falar,a esta altura da reu-1 paração do representante 6888 |
defazé-]LO a

declaração do de legado da 228018 Sau
Nseguiu injetar o máximo de absurdos,de ו e veneno.Não teve e semúpulos de dis-torcer fatoos| bistóricos, Insultcu chefes 0 govêrno, inclu

mentes do Conselho de cegurança.Calu-
ו civilizações.e religiões,Endi teceu Hitier e o anti-semitismo. Contudo, ninguémaqui, exceto eu, tentou ייצא à ordem. suas faltiúúica-ções e calúnias não merecem resposta.Gostaria, porém, dereferiu-me a um ponto Gde seu discurso:o ataque que é"hou contra o sionismo-ve: :30 6 ele o único qu

  

a

  
ve dessas sd opinioes e expres

O Sionismo é o amor ב Sion.0 Sionismo 6 O movimento d  de libertaço: POVO Jjudeu,a ânsia pela libe rdade, pe-la adacom demais nações. no entanto, numa entisfade em que sê estimaiLados e apoiados os moovEmentos 6àibertação,a luta do E judeu pela restauração de tuaindependência e EEfada * Calanixia nm interminávelfluxo de MALLSILA US 110 5
E

--

Em sua camperto ס610 aniquilamento co povo judeu, Hitler4 t E בל

   

  

:9 6 ו|א

|

כי
icando algumas das mais

5. Na sua tentativa de
crimes des וסנס60מ%26 0 povo judeu e assiinmdestruir O Estado: deIsrael, os governos arabes adotaramO mesmmetodoxX DE fal sificação da nistória judaica e;em particular. da significação do movimento NEMAsionista e do conteúdo e ideais.

ל desarraigados de sua erra pelos conquistadorese dispersos pcr eles por a as parics do mundo, os judias continuaram a sonhar e a ansiar Belo regresso à |Terra de Israel «isso era 81091 שמס
מ₪1760-220-5ב erulo VII antes da

sentavamese às hargens dos rios da 1oravam e procuravam meios de regre
era szO הד SMO o
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Babilônia e0
sar 8 pátria- SK
Quando, smdisnas

pudeus Tecusavam-ese ;
mente contra OS lnvasore
REALOCRUAS40 SERIOUSdid ו |ros, 05 judeus tent ram insistentemento conqui star a 'soberania, da macMira pequena parcela: do pai S= isso |era: Sioni sro.
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Telelando-se constante--     

 

Quando se aprosentaram : volw tários Ca Palestina edo mundo para CTIPreêm exercitos 'udeus qu? lutaram, ao 1250- 8 115005: wa I Guerra Mundial e ajudaram a exterMINAR O dominio otomano -0 era הסספפתהב
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   + Eץש1800190|028סמ1נס, VERAור|פקק0

quardoNão ₪ סכנ08 00/82 como W מסמ 68 7281884128 ke do Negto 6%

“Yo para גבס026204508וסט\ףוגפ 11/2828 ,80 1800 dos aliadys,na 1

o dominio otomanowisso. éraסבMundial e ajudaxamn aהגס
11 3100 q

v'enão organizaram a Brigada Judaica na II Guerra Mugdial,para lutar
=

ont» Hitler, enquanto os lideros afabes o apoiavam-isso era S ionismo.

Quenco esses mesmos judeus caminhavam para as camaras de gas com o

פוס de jerusalem nos labios-isso era o Sionismo.

9 “Quando,nas florestasda Pússia e da Ucrânia,bem como noutras partes

ds, Europa Oriental, guerrilheiros judeus lutavam contra os alemaes can-

não cançoes sobre a terra Ce Sion, "ônde crescem as palmeiras"-irszo era

Lonismos,

4-0 Sioniemo é um docs mais an t i ges movimentos anti לש
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