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EDITOKIAL

Chegamos!

Chegamos. Depois de uma caminhada de 8 me-

ses, é um bom momento para se por a criati-

vidade e intelectualidade no papel. Toda a

Kutzá Machon está aqui nestas páginas da J.U

mostrando e dando tudo de bom que há em cais.

um e de um todo como grupo.

O porque, é um trabalho feito para nos e p>

ra as pessoas que nos rodeiam estes últimos

tempos. E outros, que sabemos, estao inte-

ressados nas atividades da Kutzá Machon 83,

Colocamos segces de divertimentos, outras

mais didáticas com um pouco de poesia e cul-

tura e algumas brincadeiras. Está tudo aí.

Leiam e se deliciem. Nao se preocupem, outro

número virá.
1

Estamos por fazer. Tchau.

EDITOR,

SUMÁRIO
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ONDE ESTOU?

A sociedade isradlicaro é formada por vá-

rias ondas emigratórias que iniciaram de

forma sistomticá a partir do fim do sé-

culo passado, com as aliot. É portanto,

umis sociedaderelativamente recente. E

pelos diferentes grupos ctnicos que imi-

graram, ainda não se caracterizou um ti-

po ctnico padrao israeli,

O país é fundamentalmente basificado em

uma, estrutura socializante. A estadrut,

funduda em 1920, é uma força que agrega

a maioria da populaçao e tem papel signi

ficunte nº vida diaria do país. Os ser-

viços médicos sao públicos e ,cessiveis a

toda a populaçao. O governoé, em emi-

nencia democrático. A educaçao primaria

e secunderia é gratuita e obrigatoria.

os principuis conflitos ou geratrizes

dos problemas sociais eslassificam-se

em tres niveis:

a) O conflito Seftaradi-Ashkenazi

b) O conflito Laico-religioso

c) O conflito hrabe-Isrueli, tanto do

ponto de vista interno como externo.

2) O conflito Sefaradi-ashkenazi

Origens: As origens desses conflitos es- -

tao desde os fins deo século passado com

o próprio início das aliot. Até os anos

50 deste século, todas as uliot eram pro-

venientes da turopa Ocidental e Russia,

Quem fundamentalmente construiu as bases

de sociedade atual foram estes que vie-

rem na primeira deste século. Construiram,

assim de uma forma"europeia ocidental!
+

:

, povo judeu sobrevevesse aos contra

4

Quando osorientais vieram o choque de +

turas e este fez com que surgisse uma de

0 Daí entao foram tapando es

brechasdeixadas pelos

balho e na vida em si.

çao passou a se tornar mais forte quando

foi acirrada pela diferenca de classes. =

b) O conflito Laico-keligioso E ---

em dia em Israel em proveniente da fo

religiao judaica que durante grnade

da própria história. Esta sobrevivê

está intimamente correlata a tie à ao

sentido de povo que ela pregava (e pre,

Entao a expressao máxima do judaismo

va na religigo e nela estava a única

çao de preservaçao do poro judeu,

  
  

   
  

   

  

   

    
   
   

todos os setores de uma, "sociedadeno

4 partir daí a ops daa

 

poderia ser comל todos 96

quisitos culturais, e nunca ser um«

Nacional e nao a partirde

rêligiao comum, maisde umaci

a partir de entao começaram o

entre uma vida religiosar



  Por ser um governo democrático e por exis-

tir uma populaçao ortodoxa razoavel, os re-

ligiosos tem certo poder dentro da sociedade

israeli.

existência de casamento civil, somente re-

ligioso, até o nao funcionamento de linhas

de onibus na maior parte do páis no SHABAT,

O desrespeito de certas normas religiosas

também podem levar a atos agressivos. Por

exemplo em certos bairrosde Jerusalém em

Shabat se alguem anda de carro na rua está

sob o risco de ser0-2

- e) O Conflito Arabe-Israeli

o 1- EXTERNO - Do ppndto de vista externo, ou

seja, relacionados a sobrevivencia do Esta-

do de Israel, os problemas gerados por tal

“Conflito estao na espinha dorsal de toda a.

sociedade israeli que é a SEGURANÇA. Ao

contrário de todos os valores humanistas

e pacíficos da cultura judia, o Estado

Judeu se defronta com sérios perigos de

sobrevivência e para isso precisa estar

pronto para se defender de ameaças milita-

res de países ou povos vizinhos. As con-

% sequências estao na sociedade altamente

militarizada que esta diante de nós.

Llas estao no serviço militar obrigatório

e que garotos e garotas de 18 anos 880 0-

brigados a passar boa parte de sua juven-

duda, E a partir da juventude o sergiço

- militar de reserva requer até 60 dias de

serviço anual. Àpartir desses fatores

observsmos uma sociedade tensa e sob cons-

tante pressao.
\

As influências vao desde a nao '“t*.citos sao gerados por problemas sociaise

    
  

  

         
    

   

     

   
  
    

   

  
   

  

   

   

11- INTEKNO- Do ponto de vista int

seja, a relaçao entre os judeus isr:
o

os arabes residentes em Israel. “Ge

7%

mais importante. Há uma evidente

minaçao economica e de classe estaoa

discriminaçao social e as hostil dndes.

PERSPECTIVAS :

à sociedade Israeli é uma dis

constante transformaçao, eaãéser

prever a longo prazo o que tais mo

çoes podem provocar.

a sociedade Israeli2ai

daico sempre existirá, e esteré

    
    

Fábio Lispector
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0 ה LO pasto Na Determinação à

Americana, E

U problema da identidade judaica da juven

tudo lutina-amoricana na década de 80 está |

eterminada basicamente pelo fato de tratar

de um» gersreçao que na maior parte dos ca-

sos é a'torceire gersçao do lugar", com o

consequente distanciamento dos valores judoi

cos vriginais dos quuis foi portadora a pri

meira, a dos ו Estes estavam imba

1608 de uma profund: vivência juduica que

se expressava a nível cultural ( idiomas cos=

tumes, tradiçoes, consciência historica, /

ete ) e social «

à medido que nos distanccamos da geraçao/ |

Ce imigrantes vao-so perdendo os valores ju

icos frutos de dita sivência formadora e jun

ts ao processo de integraçao à sociedade lo

061 passam a ser diluidos nos valore da so-

0100000 burguesa-gontil de características

culturais curopóius. Nesta reslidade desapa,

rece y família como marco educativo e longe

de compensar « influência do meio ambiente,

se soma à ele em sua influência formadora ,

ou no melhor dos casos manten-sc 0000 610 -

mento neutro, permitindo ao meic. ambiente ,

um carater preponderante na formaçao dojo-

vem.

à luta pela identidade do Jovem resume-se

exclusivamente ao campo de educaçao institu

cional formal. Referimo-nos À rede escolar /

judaica cu à rede de movimentos, centros,clu.

des e agrupamentos juvenis cujo o objetivo

vai mais além da organizaçao dó tempo livre,

k

procurando fortificar a formaçao da identi -

   
    

  

  
  

  

  

    

    

    

  

     

  

 

   

    

  

   “ aqui chega o0

“Mo.

nas suas postoו

ao7 local.

daico de suas “tida,Rodo

confundir instituição iudaic

 

tituiçao de judeus. O papel

sionistaéportanto o esclar

   

  

   



áspora e busca sua salvaçao da assimila-

çao através de uma diluida relaçao com

Israel, a partir deste ponto tudo que se

pode fazer é buscar o fechamento do cir-

culo, Nao é sionismo que nao esteja li-

gado com a idéia de viver em Israel e

nao há movimento ideológico que possa

sobreviver sem o conceito central da

realização pessoal,

0 papel da juventude é de plantear a

verdadeira alternativa realizadora, como

único desafio de supervivência judaica.

à aliá a Israel nac enfraquecerá as comu-

nidades judaicas. A uliá a Israel é o úni

co untidoto no caminho seguido ao suicídio

nacional na diáspora.

» didepora latino-americana vive uma hora

sionista, A palavra de ordem de hoje deve

ser o levantamento da realização sionista

como coluna de fogo que marca o, caminho da

salvação.

» mudança inicial deve ser iniciada, ali-

mentada e apoiada pelo movimento sionis-

ta. Chegou a hora de recuperar a confi-

ança e retornar à clássica unidade sio-

nistas

Um movimento sionista que nao seja ca-

paz de responder ao desafio da hora é um

movimento que terá perdido seu direito de

existir.

Israel Even-Shoshan

Traduçao Décio Krakauer  



 

35600 CULTURA

Menino Triste Solitário

G, menino triste solitário

acabe de um memento, este pé

fera de ti. (Tormento)

Ú, menino triste solitário

num sufocado rebento

Siga: - Eu partí | (alegria)

"Eu

"Eu parties.

ieu caminho triste solitário

Tem « escuridao do mundo

que vai abatendo-me abatendo-me

“butendo-me abatendo-me abiytendo-me

0 me calando.

"Chiii, Silêncio. Nao faça barulho.

Neo mais escuto. Sou surdo.

Hei! Você ai. Ande de

passo devagar imperceptível.

Nao faça barulho."

"aiii, criancinha. Nao chore agora nao.

Menino triste e solitário, está surdo.

Nac cuve. Nao escuta.

Silêncio mortal do nosso mundo.

Ele está só.

"Nao ouço. Nao escuto.

Silêncio mortal do seu mundo.

Zu estou só.!

Laércio Spatz
18/07/83

  

    

    

   
   
   
   

      
     

Estas Noites

Sabe estas noites

Que você fica sentado

Olhando o nada, e

O tempo se passa...

Descubra-o

Sabe nestes nadas

Que você fica sentado

Olhando a noite, e

O tempo se passa...

Descubra-a

Sebe estas noites

Onde tudo se passa

Que você fica sentado

Olhando o tempo

Que se passa

Pensando... Descubra-se

Décio e Laércio

 



SEÇÃO DIVERTIMENTOS

Quando eu chego no Machon

Nada me consula

Vocês sao tao babacas

Lágrima nos olhos de olhar procês

Voces sao tao pehtelhos.

MÚSICA DO MaCHON

Tem briga pra Agalá

Tem briga

Tem fila pra comer

Tem fila

Enfia, enfia...

Tá entendendo quase nada , do que eu digo

Eu quero é ir embora

Eu quero dar o fora...

JOGO

14
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JOGUINHO SIONISTA

Nasceu judeu, ande 2 casas

Nasceu goy, Bva sorte,volte ao Btasi

Entrou em colegio idish s/perigo siga

Colégio Lstadual,assimilaçao,ande 2 esas

Entrou no movimento,ande 2 casas.

Entrou na Faculdade figuc 1 jogada

Entrou no Machon descanse 1 jogada.

Acabou o Machon ande 60% de casas.

Esta no D.C.E. da Fac.volte 3 casos.

Voltou 80 Brasil ande 2 casas

icaboua Facul. no Brasil ande ? cngr

Aliá? Decida agora sem os dados,
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RECEITAS
1

Bolo de Morangos Fresquinhos:

Massa;

3 tablete de margarina. (mole).

copo de açúcar.

-
—

o
l
a

copo de leite. (fresquinho)

ovos (moles)

D
o

m
M

copos Ge farinha,

1 pacotinho de baunília,

1 pacotinho de fermento.

1 kilo de moranguinhos fresquinhos e

gostozinhos! |

Vamos preparar?

Misturar % tablete de margarina mole com

3 copo de açúcar. (misturar bem, bem,bem,

até ficarem bem juntinhas:

Depois separe as claras das gemas, digo,

separe 0 branquinho do amarelinho.

Deixe o branquinho com a margarina ,digo,

deixe-o

o amarelinho com a margarina mole e o

açúcar já juntinhos. Misture bem,bem! hem!

Pegue 1 copo de leite e os dois copos de

farinha. Vá misturando aos pouquinhos ,o

leite com a farinha.Coloque um pacotinho

de baunília e um de fermento. Pegue uma

forma e unte. (passar manteiga).Coloque o '

bolo pronto na forma e depois no forno:

Espere1 hora, depois que obolo estiver

- bem gordinho tire logo!Depois de frio, cor

te ao meio,coloque os morangos e tampe-o

CREME PARA ACOBERTURA !IILILLLILILILINIA

Pegar uma reta até a dona Harcolit e com

um saquinho de creme de leite.Bater naba

tedeirea e cobrir o bolo com o creme!

BOM APETITE11

de lado em uma tigelinha e misture

so você el em algo , começeepolo

própria biografia",
לאה

e dormir até o fim da vida".

3

"Se quando você tom 20 anos,nao é

lista, você nao tem coraçao.Se quando.

50anos e ainda é socialista ,você naot

ו

"Kibutz é 0 paraíso do amor"

O mesmo livro itioto quejá

 

"0 ue.» ca rros?.
a40” Cc:cd ושש"

   

"Menor nao! tt". pes

"To gorda?, cu!no y ייג

"Frangueirott" 6
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SESSÃO AVENTURA

Por entre as ruas de Bror Chail, pedalando Jurema, surge (nada mais nada menos que.um

garoto bbonito, simpático, charmoso, lindo, famoso ,ssimplesmente o terror das. menininhas !!

Com sotaque paulista, ginga carioca,e papo furado de recifense..a

Preparem-se meninas!!! E ele!!

O ... TED MACHON!!! (homens - Huuuuuu)!!!)

NeTED — (com ar de superior) —- Sao apenas os homens...

Meninas — (em sufocante algazarra) E ele , o TED, TED,TED...t”*

TED - (com omesmc ar) Porque eu sou é BAAU;;;!

TkIIIIIM!

TED se levanta , dirige-se ac seu super "tractor" branco:

Teto solar , sem dispensar cs tradicionais ar condicionado e farol de milhas,som rodas

tala-largas etc...!

Sentado no "tractor, se admirando no espelhinho, penteia-se!

Lindo,esbelto, charmoso, forte, impecável eTCHAANN!!!;;;

Entra TED TRIUNFANTE no cheder ha ochel!!

TED —- Alô moçada, cheguei pra comer!

HENINAS - Eu! Eu! Nao,eu primeiro!,eu também quero!

TED- (com aquele ar snob) úcho que houve um pequeno mal entendido.

Vim almoçar gente boa!!!

Findo almoço e TeTêvolta a trabalhar porque vagabundo é MiiaL....!

keinicia cle a sua ronda. Dá um àLÔ,...,pras vacas,entorta uns ferrinhos pra exercitar os

os músculos e ... tá na hora do lanche moçadat! Se refastela de abacatada e suguinho de

laranja. Porque o garoto é BAU!! Nao,nao é... Tzimchonil

Engata uma segunda e numa saída cinematográfica! arranca para a glória, É o fim do

trabalho. No meio do caminho passando pela "cutná" lembra-se de dar uma lustradinua

no ouvido. Depois de um dia exaustivo TiD banha-se e apronta-se para a apoteose do dias

PINK HOUSE!!!

TED -Alômoçada, cheguei para comer.SBque agora eu já '! jantei...

Movimento conturbadíssimo na Pink House...

CENSURADO cara, tá pensando que é festa?!...

Nac perca o próximo capítulo de " TED MaCHON ".

Obs: Em Guezer...

O que 4 = CON - TE - Ch - RÁ !?

Demola (nau é-o Cebolinha nao,

viu, é Décio, Mônica e Laércio.

gde
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