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EDITORIAL

Pinalmente, epela primeira vêz cm Curitiba, ב 8010076 00

colelim edita sou ? Iton. Elo. é-son-dúvidao.refloxo. êosaa”

shichvá, 8 . :

Suas idéias, conhecimentos e canteúdos tnuatí, estão a! en-

cerrados,

Pelo conteúdo doamsous ה artigos nosé saiam como de far

to estamos longe de um verdadeiro c mais prifundo conteúdo tnua-

tí que uma Kvutzá vais volha do Colelim deveria tor,

Boto iton, não é para nós m fim, Ele é um meio para à conero

“tização du Kvutzá como tal; é um meio de ligação dos chaverim
”

com o Cnif e tambéu, por meio 0018 tentomos ligar chavorim com

problemas nacionais e humanos, So no momento nadadigao se ma-
nifesta, o futuro nos dirá «cus resultados, 5

Neste momoento que Israel atravessa seus dias docisivo; no

momento eu que » humanidade é abalada por carnificinias; vspo-

rava-se que os chaverim dessa shichvá. contiecen-e-conproendomeçã

tudo isso mais de perto; e que tuco «e refletirianeste iton,

Porém «e isto não acontece não é motivo para aubestimá-lo,

Este iton possue valor. O próprio fato de «ua publicação,

representa para nós uma conquista uuito grande,

Os chavorim de Curitiba dedicam este seu 1º Tton ao movi-

mento e ex particular, u shichvi de Solelim Nacional, no desejo

que, por meio de publicações cono esta ou para outros trabalhos

a «hichvá nacional no momento tão abalada, encontrenum futuro

próximo sua normalização, .

1 Vehagsheu!
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1, O"problema-da existência de Deus nãofoi ainda a «solucionado.
velhos e jovena ainda-procuram-uma solução para este problema,

Bu vou-dar algumas oniniões da existência ou não de Deus;
As pessoas acreditam em jeur aômente em auas dif iguldades: caso

contrario, nunca; porem existem exceção: EBatãs 68060008 6600
a educação que todoa nós recebemos. (Uma 20708 que e dducada em
ambiente religioso), 8 E

, Vou citar um exemplo do que citei acima:o pai de uma neesva ea-
ta doente, esta pessoa logo recorre à Deus, procurando nêic conto,
to"e pedindo que o pai melhóre: maa, logo que 59%621006 ססש="לש
pessoa esquece o nome de Deus.” 5% 7 42

"Quando o individuo tem seus problemas deve resolvê-los «sózinho,
ou com ajuda de ogtro homem", E

xistem varias teomias anhro a orisci Jo nenem. Aqueles que
anreditam em Deus dizem que o homem foi criado do bairo; aoque
Deus deu o nome de Adão é de Adão fez Eva. A ciência explica de
modo diferente. No meio das rochas e-chuyas que caiam Sem parer
surgiu uma mednsa (vepócir de planta). Festa neia já eta -
jua celula viva depois de milharoa e milhares de ân0a, Tusia-ve pa

OQ invesietrados, depois de certo tempo um peixe; maia tarde o peiro
adaptou=-se fora d'agua e evoluiu até tornar-.. om camiforo, Ras
evoluçad «co completa com o surgimento do homem, E Re

| “Se Deuscexiste"par gue não acaba com as guerras, com cs6
“rias e outros tentos problemas do homem?" 9% o

- A Igreja 182 acreditar aos pobres que Deus asaim quia que ciem
vivessgm; Abafando assim seus gritos dê revolta; enquânto à própria
greja vive folgada e zé improdutiva, 6 2

ntigamente os homena aered* ==. «ne oTrovão era obra de Dus!
mes com tempo a ciência nu=-vlu quo 0io 5 fruto de 0089 009- '
trirtdadaa ב naSD jp שו 8 ./0162018 71 descobrindo e provorannafosôme-

<א%יו\
Cabe a você chaver, dar a «ua1.

1

Josc Flamemboin.

KIXVXXNVRRXKAXNVEXRANNVYX

O JUDEU NO GALUT
\

Os judeus foram expulsos de suas terras há doi=.mil anos atrás
pelo cmwmandaste do nxercito Roxeno General Tito. 2 ו

Desde esta época o" judeu tem «ido pexsamido por quase todos oa
Ee91₪010980מ+0096טמה001008%73-9,28280ָפ088מסterrgא

ráréãio c tambem nas יש 11002818,  ,15%0 0809878 1מ76]ג par
os quenasceram no pais o diziam; "riu ja estou aqui ha tanto tem

* po não enriqueci, êlc esta aqui hã pôucos anos e ja enriqueceu",

Um fato muito curioso que convém citar é este! "laEspanha “hm!
0 udeua pasasrempara;o קרשזה como muitos ao

m (a |
01 r'mevam e festojavam. Foi dai q am

+ ג EO פריל hoje 6 14 2 דיווה E

quanto um cristao,

Outra época que o judeu foi muito gaia foino tc Pocus
narque queriã exterminar o povo judeu e cregou a matar "1
0% . לע

Apesar dc satarmaia de dois mil anos fora de «ua putria ele +
servou sua tradição, religião etc..

+

 

 



Há pouco terpo atrás «urgiu uz: movimento sionista do qual vários
Chalutzim foram para Ieracl, Lá coubatorar: os áraboa que ectatar er
suas terras o os inglôasa o finaluanto no ano de 1948 ds ingleses ?0-
rar expulsos e procluinaram os judeus sua independencia,

> eu dia teuos o movie nto chalutziano que se chama Ichud Ha-
noar Hacnalutz. que nos orienta que devenoa volta? para Isracl é não
continuar vazando po ai,

Atualuente o judeu é muito dorו imeranos, Tunisia e qu-
tros lugares, Jô topo ₪ de Hitler Rinstein taubéu foi perseguido
pelo cruel ditador ques não queria cater «2 era ou não era um grande
Clentista, mac milafirocanente %19%01מ coseguiu «g calvar e fo? para
o« ratados Unidos, “usndo ele morreu todos os radios o jornais digiem:
“orrey ui grande 28010 alexão" co: isto quer dizer que quando o ju-
400% € uma grunde personalidade não é judeu e «iz ui alênão, ameri-
cano ou do pãis que ele nusceu, «e uz gâxemam concreianto chriguecia
do este «ly é ur judeu. A

cinão Blinder

ו

ALEXANDRE DUAL ₪700 תפס 010

—Alexandre Dumas é cou certeza o nais querido, mx o mais popular
dos rorancistus, ão só «e iunõe como ficcionista que rovelou à maior

" riqueza de luaginação was tazbóm como o que demonetrou maior capaci-
, dade dg realização. A relução de “yao obras é de ura inacreditável
extonção e o «cu poder inventivo superior ar-dos mniores-folhotinte
tas 16 «ou trxas século (alguris deles realmente fecundos, extraordi-
nários da categoria do kugene Tul,-Ponzon du Terrail g «ontepin). O
criador de D'Artagnan nunca foi, e de certo munca «grá em qualquer
epoca igualado, !lênhum romance de Dumas «cria mais indicado que os

"ד pOsquetelros* que e indiscutiveluente a obra primado genial ro
uancista gaulês, e o romance que lha asccgurou renoto universal.

 

 

0a ,Três lcaqueteiros teu encantado 29780698 e gerações; atra-
vesca as enocas radioso 5 incolumg, Pascuê as moda literarias o fi-
can ו esqugcidos montões de livros qúe mgreceram mais ca-
lidos elogios da Critica e cheguram mosmo coistryir por uma decada -
ou male urcutesso de livraria. O prestiato de os "5 soaqueteiros"
contudo, não sofreu alterações. O «cu anârecimento & «cmprs -Sudado
om palávraa decvanecedoras,. A yiata decte livro inspirá fraco de
que E; Gratidão e «audado, aquelos que ja 0 leram, 2 aguça 3 00210-

₪ e dagueles que ainda 130 ךנט6עבע 0 delgite de penetrar no ceu
mundo à3 fantasia.

& pois, um livro inlispensável, Não“s comprnde a existência de
LA pessb dê wodiauy c tum que inda não q Conta lido, ey virtude
9 9כעפש iroquante citados 05 deus personagens 8 9319 episodios, E

ui touanco para leitores de todas ue ilades, Devora:-nô com aofro-
guldão > cor olhos fasulhantes as pesroas idosa” o relêeu com um
Sorriso aono 3 60 90901909 80 evocação.

tou espalhudo contontunento, cuoção, Bnino e inspira-םפזגססעג
mu todas as toerrya ou todus as situações. ilenhúm roxance como
eu o condão de difundir » felicidade,D

Oão, 2
ste %

 

 

 



Foi levado ao palco, transposto alguias vezes param o cinema, trana-
ל er novela radiofonica o alcançou insunerável a era da tele-
ד.

Re cada pais, em cada região, os homens deveriam erguerum monu-
mento em, homenager a Alexandre Dumas er «sinal de agradecimento,
E nas cártulas Convinha que gravassem esta dedicatória:

Alexandre Dumas benfeitor da Humanidade!

Amaldo Goltcher,

CXARRRV AEאת

AO FORMIGA. AMEAÇAM A NOSSA VIDA.

Dosato Grosso até a confluência do Juruá com o Amazonae, numa .
região maior que a Holanda, belgica, França, Luxemburgo, Juiça, Es-
anha, Itália c Portugal juntos, reina como «senhora incontestada a

mais tirântta das criaturas: a forxiga dos trópicos.

095 indios que hakitavan 0998 região ao sudoeste de liunamns, não
7600188 תסמ 3vizinhança dos jacarés de quase cinco mehtos, nem das
feras inuneráveis que rondam em redor de suas choças, mas não ou=
sam jamais aventurar-se nos territórios infestados pelas formigas,

Estas «e lançam ãos milhões «sobre o intruso; procurandoatacá-io
na boca e nos ôlhos, Com o corpo cobsrto polar assaltantes, O ros-
to ensanguentado, a vitima é derruhada 3 imediatamente dsvôrada.

Ao contrário das formigas troricais, a "formiga comim" da Ruropa
80 contenta com uma pequena quantidade de liquido lcitoso e alguns
extratos de plantas,

— kvida e a segurança dá rainha, constitus à mai or naçãoל da
"nação", De fato, Gases seres «upériorea, dos quáis depende à con-
tinuação da cspócis, cSoxfragikixmagax fragilisaimos. Tima aó do
5000 princozas” do «ângue consegue viver. As outras morrem antoe de פ
exercer quas funções reprodutivas, Para a sobrevivent>, o cacumento
dura apenas alguns momentos enquanto o trabalho ds postura.. vinte
anos, O paeho encontra sua coipanheira no "vôo nupciali. O aço da
futura colônia 18 forsigas morr3 logo depois, Um ano após, 'a fofmiga,
eubaixo de uia pedra ou cu uya arvore ôca começaa botar Os qvos
Às foruigas tropicais, quç já dominam vastas regiões da Aúerica do
Sul e da Africa squatórial 2 cujos primeiros destacamentos jo cha-
gara: à Buropa, seriam monstros' decididos a conquistar e planota?

Amaldo Britva

bhצצ”xישץצציו Y0ּצ/yFE8Aא

 

 



Ab PERSEGUIÇÕES AOS JUDEU» EGÍPCIOS

A inimizado entre árabes e judeus data já de longo tempo, .
qntaando ate agora e ao que parece ainda continuará por ₪01-
o tempo,

Apesar disso há 50,000 judeus morando no Egito. Até antos
do caso do cunal de Suez, estes judeus viviam quase que em paz
la, fora algumas manifestações, pois m sempre onde há judeus, 9
existe alguem contrs”êles,

Coão acontece cm todo o tundo, os judeus do Egito, estabele-
cerati-se no comércio: tecidos, móveis stc.. O judeus, como to-
dos sabem, tem um grande senso-de comércio e ex pouco tempo ,en-
2100008, Enriquocendo já não «e lembra mais que 6 judeu (há ex-
ceçõesnoato cãso), 90 so lenbrando disso quando é vitima de pex.
seguições,

Desde a libertação de Isracl eu 1948 até agora 1956, os" ju-
deus do Egito teu sido-aviaados paraabandonarea 800016 3188
irem para Israel; antes que fôsase muito tarde." Porém elea não 11-
gavaàestes avisos"e , ãconteceu o que estamos vendo hoje: per-
Seguições aos judeus dô Egito.

Durante a briga entre 3 Inglaterms e a França contra o Egito,
pelo 0331 60 062 ,7)03 88120109 queriam nacionalizá-to enquanto

וגס308מ810-+במס08098מ3ב0(וג6ע18901%8קסע 1169889808 01002108( ,
9תב01,ןבעהב acabar com as incursões dos "fedayeas" (comandos auí-

cidas egípcios) que matavam um glevado número de judeus por ano
atacou O deserto de-Sinai, território egipcio onde os fe=

oayens tinhas as suas bases. Numa rápida investida Israel tô-”
mou a faixa de Gaza e o,descrto de Sinai sém haver nenhuma rçãia-
tencia nor parte dos0 Nesta investida Jara6l Conushou
na os que ali existias c que net; siquer haviam «ido utilisa-
os,

Para se vingar das 02085 90121039 0 po levantar &
moral 40 povo, "0 ditador Nasser mandou ocupar totos os bená dos
judeus Ggipcióg"asaim como cs bens doa ingleses e franteses re-
sidêntês n9 pais. Enquaito qua os ultimos firavan prisioneiro&
en suas próprias 08988 os judous forauencaninhados para-campos
de concentração de onde erôm e ainda são expulsos, do país.

- Mtes"das perscguições empreendidas pelos egípcios contra os
judeus, estes possuiam alguns direitos, mas agora, não os possuem
nais, (Com estes aconteciâentos parece que estamos voltando ao -
tempo de Hitler, quando este mandavamatar quantos judeus quises-
ae sem que, nenhum pais sc opuseses à 1as0, af a

Esperamos quê, a ONU com «uãs tropãs faça com que isto cesso,
ou que pelo meros temte fazer iato cessar, ,

Enquanto estes fatos aconteceu no-Egito, «era que Israel “us
as úeauas coisas aos árabes residentes em Eretz?

, Não! kretz é uu pais demasiado denócrata, demasiadohumano”e
aléu disso respeitador dos direitos dos hóngis para que faça ea-
sasbarbaridades cqntra os árabes do Erots. Bátes arabea alem de
seréymais instruídos c civi izadgado. ve 09, deus pIuãos 008 סוג-

ץספ560,323009081909טסם60161ט163בםג000009%0612021%0ע8מ-
O isso que, alem de não os importunar, Erestz ainda os ajuda.

a a 8 , : ec רוהבז" =
., 818, 18890 8 0acontecendo no Egito preciáa. acabar! ו

ciso"quê os povos se Levantaem contra 1950, demonstrando que st em
de civilizados «ão humanos também!

Sim, isso precisa acabar!

 

Leão Miller (Lonhe)

 

 

 



 

AS ATIVIDADE. DA >HICHVÁ Dk pOLBLIM.

Q mês de outubro foi us 2ô« muito ativo para toda ahichvá, Foi
eleito um novo Vaad que fiecu asaiz constitiuido:

-
qeMaskir- רג

Guizbar- Lonhe

Itonut- Heche

Tzofiut- José

Inicialmentefoi estabelecido que as reuniões seriam as
essa noitemas, como úuitos chaverim não poderiam vir
rocanos o 9808005 tarde. ME e
. As"sichot era” em geral sobre o toua Liberdade isto 6, os prin-cipais movimentos de “libertação do povo judeu,

“Nos dias'1,2,8,4 de novenbro foi realizado uma haflagã para,
a Desvio"Ribas quê foi excepcionalmônto boa, Durante a haflagá vi-

sitamos a Lagôa Dourada, as Furnas e YIXKK Vila Velha, Estiveram
presentes 28 chaverin,

Coybinamos que seriai realizados uz ou dois tiulim por'mês,
unas sôuente foi realizado um por estarmos perto das provas faz-
claiss anbéu foi estabelecido fazormos um Iton'o qual esta
sendo realizado, Já fizenoscur Iton-kir o qual estapendurado
nuna das salas do snif. Muitos chavariv colocaram «eus artigos
no Iton-kir os quais «serão copiados para nosso Tton.

qu לשל agdra, após as provas parciais a kvutzá deveria
ter peulot por semana,

1 esta acrescentar que existe na shichyvá uga nova kvutzá de
1menores.  papêramos que nossa shichva siga acupre em
rente.

Simão Blinder.

% צייאאאאואיאאאיאאא

1980 CRISTO
No-ano 37 antgs de Cristo, Herodes comandante romano ataca é

conquista Jerusalém. A opressão rouana era muitoforte, Sob 9 ju-
go de Roma os judeus tentaray por todosoá meios sua libertação or-
ganimendo pequenos ataques de guerrilhas,

O povo cria freluente que us Messias viria libertá-lo, Filho
de país pobres nasceu Jesus, que apesar das poucas possibilidades
e seus pais tevo una cultura judaica muito boa... Frequentava mul-

to a Sinágogar” À miséria em que viviam influenciou-o muito, Ainda
jovem lutou -* fisicazento contra os romanos influenciado pelos
ariseus,

: ה 3partidos na Judéia: os fariseus que eram muito pa-
triotas, religiosos acreditavam muito no Messias e era formado"por
una parãe pobre do povo, pa e sacórdotes: por tudo isso
lutavam pora-se libertar do jugo dos romanõs,” Os Sadutgus que
erat os ricos cômeraiantes o asajnilacionistas, Os essênios que
«cus integrantes eram religiosos fxzao extremos viviam em cômuna,
ceus bena eram comuna e entro élea não havia diferença de posse,

No decorrer do” tempo Jesus achouquê"com à força nada «e reãol-
ve, êle queriá pois que osromanos deixassem o território judeú sem
derramamento de sangue.

 



   

Ble coneça a pregar ma idéia univeraal iáto 6, סע
1de AI0)-pariFicação da albae ל Soa

ralização de povo. do Jess dosviava o povo de sua luta contra
Roua: Infliúenciadodigo”osaônios px começou êle a formar nu-
cleos humanos que viveriam om comunas

|0vasססטס000%?ה rovoltarvanהאףסמ2
classes ricas, e fci derunciado pelos judeus gos romanos porque”
êle desviandoa massa não deixava o povo lutar contra os romãnos,

. Denunciado pelos fariseus com revolucionário morreu g cru-
cificado perante o povo judeu,

Henrique Lerner (Heche)

כ

Você sabia que?

NACHAL é a parto do exército chalutzimo ieraclí? /

Já foi encontrado petrcleo eu oito poços perturddos em Israel?

O exército de defesa israglê vonceu un concurso internacional de
marcha realizado na Holanda ?

Jerieó é a mais antiga cidade do mundo?

Bu Curtiba o Dror foi fundado om 1946?

Bu novembro foi formado o 8º garin am nossa tnus?

Que Israel é o 2º exportador de laranjas de mundo?

0

TENÇÃO! ATSNÇÃO! עתקהמ-5מ0מתתהת28אסח 07

SERÁ A 102 MACHANE KAITZ QUE REALIZAREMOS NA TNUÁ!

אאא

Um jovemturicta em visita as edito do Niágara a gerta
alturaעי dirigê-se ao guia que O acompanha e lho porgunta;

-Poderia me informar em que am foram fundadas as quedas?

0

/ Na escola; :

A professõôra: João;"o que fica mais perto, a lua ou a E ל
- João: A”“ua proBE cabra. e CEEE
- À profeas3ra;"Porque?
* João: Porque à luã pode-se vor daqui, a Europa não!!!

5 7

 


