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Protondcmos agora, entrar num novo periodo de trabelho,mar
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codo pelas atividades a que a shichvá está se lançando. Como pro

va disto temos a Mossibá,o Iton, c o Tiul quo protendemos reali

' gar,
“A saida deste iton é para todos nós, solclim c madrichim,

algo do grande importêância,pois é&ie so cfirma na vontedc creceon

tc que temos de trebalhar ec mostrar o nosso pensamento aos de -

meis chavcrim do snif c tambem aos jovens que não cstão no movi

mento +
Bstc iton é um marco para & shichvá ec mostra queé possi -

vcl trabalhermos juntos nas atividodes que tinhemos nos propos-=.

to: trabalho na kvutzé 0 a ampliação da shichvé,

Os cxamcs aproximam-sc, e em breve t rminarão, E logo após

tercmos as machenot. Naturalmente 88008 que deves ir c fazer o

possível para que toda a kvutzê perticipe,alem dc todos os dema

is omigos que não estão no 10002, 0 que bem podorês convidé-los

Sabemos Chaver Solel, que tudo istá poderás conseguir, por-

tanto lancemo-nos ao trabalhos

ALE VHAGSHEM

 



Falar em Weizmann é felar no sionismo, é falar dos ideais judai-

cos, é falar de uma ilustre pessoa cue veio meis tarde tornar-se pre-

sidente de um país que foi o eterno sonho judeu, Israel,

Chaim Weizmann fez parte deste povc que sempre viveu ogrimido e

humilhado, e desde jovem percebeu a situação ão povo judeu e não £i-

cou de braços cruzados... Aderiu ao movimento sioúistas e começou &

trabalhar por seu povo.

Coube a Weizmann conseguir e declaração Balfour que conced.u 0 direi

to aos judeus.do lar nacional na Palestina,

Congresso Sionista realizado em 1921, Weizmann foi eleito comאס
grande mérito, o presidente da Organização Sioniste. Mundial,

Weirmann não foi sómente um Barnde batelhsdor do povo judeuséle

distinguiu-se também com. grande químico e cientista.

Na guerra de 1914, Weizmann descobriu uma. fórmula contra 889268 (

venenosos, e por esta nova invenção quiz a Inglaterra premia-lo, En-

tretant- demonstrando Weizmann, mais uma vez dedicação ao seu povo;

disse; “DBr-- me como premio um Lar Nacional para o povo judeur,

Seus escritos em alemão e inglés foram publicados em coletâneas

e servem para engrandecer co seu alto valor espiritual.

Weizmann tambem fez-se sentir ne Universidade Hebreica, onde de

senvolveu o grande trabalho de orientador, Foi êle que ajudou a fun -

dar a Universidade Hebraica, e a sua fundação é muito importante pa-

re um país em reconstrução e que falte muito por f..zere

poderíamos ainda escrever uma 6202026800 86 001888 806 0111568868
mos enumerar 88 0088 80668 de um homem que nãc mediu esforços e que

em companhia de outros, conseguiu a recuperação nacional atravessan-

do em conjunto com o povo judeu as árides peregrinações pelo deser-

to.. É pena que"para continuer esta viagem nãc tenhamos mais Weizman

Og Queldarpis mórreu ha pouco,

₪4 .ANNל
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CHAVER! OS ACAMPAMENTO DZ VERÃO( MACHANOT KAITZ) DO ICHUD

(DROR) SÃO JÁ TRADICIONAIS EM PORTO ALEGRE B EM TODO 0

BRASIL;

NXO PERCA A 7a MACHANE QUE SE REALIZARÁ ESTE VERÃO « 
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com a nova imigração dos judeus para arfalestina,os árabes vi

am o perigodo que este Fov: viesse a tornar-se Um povo sólido ?(

dentro do território que em épocas passadas sempre lhes pertenceu.

Desta naneira cs árabes ecmeçaram à atacar os kKibutzim, sendo

que o mais visaão era Tel Chai,por ser um dos que estavam próxi —

mos a fronteira. É É

Os kibutzim viram-se na necessidade de crisr uma nove. organd

zação militar sucessora do Hashomer,porque este já não podia con-

tor mais os ateques frequentes des árebese

“Esta nova Crganização “i encarregada do todos as essuntcs 3

roletivos a defesa do país.F devia organizer a participação deus

cnslutzim na qualidade de combatentes, ao mesme tempo assegurando

- espirito nacicnal e social gesta força popular de defesas

Assegurar º espírito social, era garantir primeiramente 08 ו

“cons materiais que 25 judeus já haviam conseguido, isto é,28 suas

cilenias esletivas 6 as populações das cidades;e gorentir o espi-

rito nacional era zelar para que o povo não se atemrizasse ante;

os ataques desferidos pelos êrabes, o gerantir o seu jominio inte

gral sotre O territírio, que mais tarde seria 6 Estedo de Israel,

quando os árabes atacaram o Ishuv ra planície costeira,º pen

-o crucial surgiu come um assalto eintra pretach Tikvá,ocasião em

que Haganá (exército frrmaãdo pclos chaverim dus Kibutzim) escre -

ro página gloriosa em sua nistíria.

67018 de algum tempo a Hogené. converteu-se em clga semelhan

te a uma milícia não unifsrnisada,que era por forçes des circunse

tâncias ume. jSrganizição secreta; circunstância estr que era dos

ingleses não reconhecerem O direito dos judeus terem seu exército

para defenderem-se de egressões de países visinhos.

Alguns enos depois surgiu um bando de terrorristos ércbes,po

líticos e religiosos, com o objetive único do cembeter os judeus

gm 1936 foi quando começaram estes ataques anti-judeicos. Os ata-

ques não erum desfechados desorganizademente, para isto,s$ ataca-

vemcentros especificamentc judaicos, contra impresas egrícalas e

indiústriais. Neste periodo d. hostilidedes a Haganá viu-se em si-

tuação dificil, pois não esteve. preparado pera conter efetivemen-

te 88 devastadores 808 00008 620068 קעסט1008 68 modernos

armementos, e comandados por chefes hem treinados; ₪0 passo que à

Haganá, formeda סט 8pobres,não pessuie meios pare

סלגת 620701140 008 018188 86 0especicl,

Tepois da 2a.Gerra Mundial, & população de Palestina crecera

muito e a ONU coneerdou que se fundosse o Estido de 187801, 8 19-

g> depois no dia 14 de Maio de 1948 foi oficizimente proclamado 6

Bsdido.

No dia seguinte as da proclameção,os Érabes virem que 98 30-

nhos dos judeus estavam se realizando, lençarem-se na lute imedia

tamente. E foi aí que o povo judeu viu-se nas mois dificil dos si.

tuações,pois desta guerra dependia tode É. concretizcção de seu so

“nha de 2? mil cnos. Mas os brivos chilutzim componentes da Haganás,

não se deixarem atemorizi.r apezor dc. diferençi. numérico (7 solda

dos inimigos perc um da Hogená) e resistirem cté o fim, vendo .

s esforços corocdos dexito, estava asseguredos 0 Estate de T:
א
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o seren Kaicmet Leisrael é o fundo de redenção nacion:l com & Ti

natidade de comprar terras para Eretz Israel. 0

Nos últimos anos da história judaica,o Keren Kaiemet Leisreel ocupou

um lusur de destaque devido a importância de sues etividedes em pról

de uma pátria para os judeus.

Desde sua fundação em 1900, seus dirigentes Jlançaram-se & compra de

terras judaicas cujos proprietários eram árebes, os quais exigiam por

elas, elteas somas. Uma vez adquiridas pelo Keren Kalemet, essas ter-

ras sã entregues aos jovens chalutzim que emigrum de tôdes as par -

tes do mundo, es quais transformaram &s paisagens 8065018008 6 deser-

tas que povoavam aquelas zonas, em vistos agradêéveis e frutíferas.

lo mais inculto deserto,elevaram-se um após outro,05 kibutzim ,.

ao mesmo tempo que os chalutzim drenavam OS péntanos;, construindo e

produzindo sempre e cada vez mise

Pela grande obra que O פתפא KALSST LEISRABL realizou e atual--

mente  reulica, devemos continuar a contribuir o máximo para este fun

do uacionsl e ajudar a levar a cabo suis tarefas tão importantes pa

7a s consolidação do Estudo Judeu.

assim Companheiros, lancemo-nos à auxiliar o KDRENKAISMUT LEISRABLS

Pérsi” Siminovitceh
KVUTZA CHAIM WBITZMAN

O KEREN KALSMET não faz campanhas anuais,faz parte da vida diária de.

0808 judeu, nas festividades,nas alegrias e how s amargas. Os meios ,.

de coleta do 0.8.7. 880: 068 azul e branco, o livro de Ouro, as

plantações de árvores, as Nachlaot, o Livro da criança(Séfer haieled)

» Livro de Bar-Mituvã, os selos, etc. E tcão o dinheiro conseguido ;,

com estas coletes são invertidos na restauração e drenagem de terras.

florostamento, 8011181080 66 colonização atividades de povoag

cão e conalização,
-

72 ב ₪ ₪DE

O QUE GONSRIBUI RIDED

O

SOLO DE ERETZ ISRAEL, O QUE TRABALHA À TER.

A, A REVÍVES
| "ב

A SOLUÇÃO DO סטפ JUDIU É ERETZ ISRAEL; DO PROBLEMA DE ותק IS

CET. UU SOLO; DE SEU SOLO,O KEREN KAYEMET LEISRAEL. 0
1

A REDENÇÃO DA TERRA SE ANTEGCIPA À REDENÇÃO DO POVO,

QUANDO O POVO DE ISRAEL REDIMIR EREIZ ISRASL, ENTÃO ERETZ ISRAEL R

DIMIRA O POVO JUDEU. | | 6%

O DINHEIRO HEBREO PODE REDIMIR 4 TERRA ANCESTRAL, LA INTELICÊNCI

DAIGAPODE CONSTRUIR? PORÉM SÔMENTE O TRABALHO HEBRAICO PODE CONVER

“EM PROPRIEDADE ETERNA DO POVO DE ISRAEL ESTAS TERRAS. í 
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UM DPIL EM. EIN “OROT ל
הלקורחדחהכ

te

.

Chaverim, primerto quer: vos contar o que é nin Dorot, o
kibutz hagshará 0 10מ08(עש)םס 12

Ein Derot é uma eclonia, cnle as joress brasileiros se preépa-
ram para irem para Isxasl,. viver uma vida coletiva nv kibutz
Esta kilutz (colonia) usta localizado perto da cidale de Juadi -
&., no Estado ie 080 18010, É uma ל fazenda, por onle pas
sem tdos os anos, um granite número le chaverim às Ichud, de tos
6:8 os cantos “o váis, fazendo sua preporação, para nº ano, se «
guinte irem lefinitivamente para Eretz Israel, onde eles irao mo
rar no Kilutz brasileiro, É

Como voces sabem, Kibutz é uma forma toda especial de colo»
niz, criada pelos judeus, na qual 8 trabalham e vivem la mes
ma maneira: onde nao patroes nem empregaics, pois todos tem « -
mesmo diróito. 5

. Fara nós é meio dificil entender um lugar onde não haja pa-
troes, nem empregados, pois onãe vivemos, existem chefes e empre
gados por tcda a parte, Mas no noss; kibutz é tuão diferente

daqui, pois 880 todos companheiros. que se RR muito bem,
e neo precisa-se explorar o trabalã- dus qmutros Quem orienta
os trabalhos ê a mrskirut (secretaria) eleita numa Assefa Clalit
(assembleia geral) de tido o kibutzo

Como sei que vuces nuncn estiveram aa Ein Dorot, ner. em ne:
nhum outro Kibutz, vou contar para vices que é mais cu menos
mim kibutz. um dia te vida de jovens 1 08e mui-
to cêdv, Lá pelas 6,3. hs. Antes dissc, la elas Shs. já se le
venteram uns lis chaverim que foram "râenhar as vacas 0 fazer
caf5 para todo o mund: Atê as 7 hs. toma-se cafô, e dep.is estu
dê-se ivrit (este estudo é nitto importante. pois esta é a lin =
gua que nós vamos falar em Israel) atê as 7,45 hs.

imeãistamente depois ão ivrit todos prrtem para 08 8008 סע8-
Valbos. cara 8.0418 38 2208 660818108 ם5 pol te antoricr, Uns
vao cuidar das galinhas, outr>s vya> para ₪ camp. culdar «a horta
e “as cutras plantaçees, uns ainia tem que fazer a limpeza dos >
80008 e de todas as casas, Existem ainda uma Negeriã (marcena
ria) one ו860026טמפ 2 01876212, 6 ₪8(sapata
ria) que ustã gempre cheia de sapatr s e botinns le trabalho. Hã
cheverim“us s"o encarregados de lavarem (eles teu uva máquina -
para lavar! ou vassarem roupas. e ainda uma chaverá «ncarregrda
de concertá-las. “is remos le trabrlho aqui em Ein Earot nso sao
muitos, a kituts que temos em Israel, os anafim (rarus de -
trabalh sº em maior numvro 0 ₪8188

As 15,8" ãa manh: tem-se um lanche, um sanduiche, 0 UEL
עי. de leite, este Gescanço dura mais ou menos meia מסי

dia o sino toca mais uma vez, agora com redorrala intensidade,
comida estã pronts., talos esrrem para lavar-se, largam as ferra-
mentas de trabalho, e vao logo para +. refeitório, Todos comem
num mesmo refeitório |rem grande, e em mesas do 6 ou : ehaverim,
Atê as 2 hs. hÃ descanso , e os chaverim ficam discutindo sobre
os seus trabalhos. & sorira “as taquareiras, cu nos bancos dos
refeitórios. À 58918 0 עי 81 0ê mais luro, pois quasi sem >
pre faz um sol. muíto que ל às 4 hs, hã um lanche, e o traLa -
lho termina às 6,80 hs. izora vem a melhor hora dos dias de ve
rao,um tom banho gelado, rabo inverno hã banho quente). ºs chave —
rimmuiam de roupas e vao para o refeitório que 402018 688
se transforma emsalão ie conversa,

às noites são agradáveis, ouve-se música, le-se jornais
hê cheverim que var para,a sitriá (biblioteca) us por sinal
muito “nm, com uma 0018080 Je livros precicsa, para ler algum 11

עס 4
À noite « son: é profundo e repousantse, um dia de trabalho:

termina, toias as tarefas f:ram cumpridas, e pora amanha já te »
ms novas. E assim trabalham 08 chaverim mr kibuta para 9 per -
46 todos, isto 0, para c bem comun,

9
ב4
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A Exutgs Degênia é - msâmciradas colonias coletivas 6 קטש 8

é chamada"Mãe das Kvutzoi".Contarei como foi colonizada Degênia.
Os 40 chalutzim da 28 Aliá, chegaram em navios clandestinosenão

podendo desembarcar no cais, pois os ingleses não deixavam nenhum in

glês entrar em Bretz. Desta maneira tiveram eles que desembarcar em

botes e remarem até o outro lado da costa, Lá, em vez de estarem es-

perando por eles os soldados de Haganá, estavem os ingleses.

Começou então uma jornada dificil para chegar a citcade que fica

va longe da costa. Alguns foram mortos pelos ingleses,outros já velhos

não aguentavam e morriam no caminho.Ao chegarem na cidade iniciaram,

a busca do trabalho. Foram as propriedades particulares (não aavia

inda, nessa época colontas coletivas;pois & laraliáã fracassara), mas

os donos não os aceitaram pela razão que eles não estavam acostuma -

dos ao trabalho do campo e onde mais os árabes tinhem mais capacida-

de física,produzindo mais e o seu salário era muito menoro

Cansados de tanto procurar e não encontrar trabcl. : os chali .

tzim chegaram a Galiléia onde havia uma pequena granjacoletiva7
estabeleceram os chalutzim e resolveram colonizar aquelas terras por.

conta própria.» E, assim feito lançaram-se ao trabalho;primeiro a des

fesa das fronteiras.Fizeram cercados de arames farvados e de pedras

grandes. Depois traterem das construções, fizeror cms, =" Anemitidar

rios, chadar-haochel,estábulos,lul etco

Vinha então o problema da água que logo foi resolvido,pois a Ga»
leleia é a região do lago Kineret. Os chalwtzim fizeram irrigações
conseguindo água para si e para o campo, fazendo ótimas plantações

des quais se originavam numa das coisas "uteis, 0000 & beterrabe que

era transformada em açúcar, da uva o vinho, do algodão; as roupas, e |
assim por diante, Alem disso podiam fazer trocas de seus produtos |,
com os produtos de outras regiões, |

Ao lado deste trabalho físico, interessavam-se por sua cultura,

e ideologia, dedicando-se tambem as artes e ciências, &o estudo da a
gricultura e outros ramos de importância para a vida do kibutzoNo ki
butz existem tambem diversos grupos de chaverim que estudam os assun
tos que mais lhes agradam, Atualmente possuem lá cinema, com máquinas.
próprias, artistas de fora que lhes vem dar espetáculos,há tembem :
consertos, possuem uma biblioteca muito bem equipada e ovtras cousas
que os auxiliam na evolução de sua cultura. A

Entre os primeiros problemas destes chalutzim;achava-se o de טט-

ma casa própria só para crianças pois que os pais passavam o dia to-
&s trabalhando no campo. Quem 0106218 488 crianças? Como solução a
este problema foi construida o primeiro Beit Haieladim., As crianças, |
estão divididas conforme a idade. As de 2 anos permanecem do Cia a
noite no TIPUL (lugar destinado aos pequenos), quando suas mães vem,
busaca-los para passarem a noite nacasa dos pais. Desde os 3 anos ;.
ficam no Gan Yeladim,ou seja Jardim daInfâência. Á noite estas tambem
regressam aos seus respectivos lares. Quando as crianças completam eg
anos ingressam na casa de Educação, Os maiores dormem em habitaçõeAge
especiais perto de suas casas.

Assim foram feitas as lutas do kibutz e conseguimos atravês do
seu pioneirismo um kibutz que é um dos mais importantes da região pe o
lo seu desenvolvimento eב artístico, ;

DEGANIA É considerada pela sua grande obra a“Mãe das Kvutzotr,

Ana » Ko Nosner 
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Menschom Ussishkin foi um dos primeiros presidentes do Keren Ka=

iomet. Nasceu em Odessa,na Rússiaçno ano de 1863. 2a

Foi e Rússia um dos primciros peises onde 80 iniciou um movimen-.

to cuja finalidrdo era a volta a Israel. Muito jovem ainde,Ussishkin

entrou para o movimento sionista e dedicou tôda sua vida e trabalhos.

para o renacimento du um Estedo Jud.u em Eretz Isreclo a

Foi no K.K.L. que Ussishkin concentrou o maior partc de suas a-|

tividades; se. o Prof. Herman Shapira foi o pai da idéia do KKLey-U |

sishkin foi o realizador. Para tle a redenção do solo dc Erctz Isree |
01 ere e obra méxica c a cla consogrou a miior pertc de sua vidas 8

À Ussishkin devemos o resgate de grande porte do território de “a

182001 6 tambem o fundação dc inúmeras coloniese Até seu Último 808- |.
piro não deixou de reconhcecr que o solo é a basc de nossa cexistên -

cie no país. ao - 4

Durante sua presidêncisz םס 8.0.1. edquiriu milhões para o povo

judeus Tambem em seus últimos 18 anos dedicou-se uma grende parte de7

sua energia o ressurcição da culturo. hebraicos a

Ussishkin dedicou sua vida + a três realizações : redensão do |

solo de Isracl; criação” do Estado judcu, « por último a reconstru -

ção de Jerusclêm, como contro de vida de todo o povo judou 0 lógica- יש

mente como 00017 1 60605 MM
| Em 1919 Ussishkin rcalizou o idcel de todo o bom sionista, foi

para Isracl o já em 1921 cra cleito proesidento do K.K.Le a
E foi aí no Kerem Kciemct que cle dedicou toda a sua af vidade, |

c a grande quantida de de terras quo foram adquiridas nesta época em

Israel possibilitaram uma grande colonização, p.-s quase todos os Ki |
butzim ec outras colonias do país ostão sôbre terras do 6 + E

E à grande função das terras 60 0.7.1. É que es suas terras não |

pertencem & ninguem, mas a todo o povo dudcu, pois o K.KeLe é um fun |
do para o qual todos 08 judeus devem contribuir. O que sc dá pare 0.
ÉK.K.Le ê convertido cm patrimonio dc todo o povo judau.

| a
sa %<

Helena - Ke 800196
7 6 יד

CHAVER! CADA MACHANÉ DO ICHUD HÁ DE SER MELHOR DO

QUE A ANTERIOR.

A 7a MACHANÊ KAITZ DO NOSSO MOVIMENTO PROMBTE SER

MELHOR DO QUE AS SEIS ANTERIORES.

PREPARA-TE DESDE JÁ PARA A MACHANÊ . NÃO DEIXE

TUDO PARA A “ULTIMA HORA. 



rate+ se,

«e» Porque seu filho vai 08582, 18 é muito bom, ele vai fi
car com seus amigos, cles va: cansar, va» trincar. Seu fi =

lho vai gostar,
Fui. Subí no caminhao, fiquei bem emcima de uns lampices,

cordas 6 estacas dc barracas, Acho que ê por isso que eles--
diziam nus a sente ia"sentir c gostinho da vida ao ar livres,

Depois, paramos. Tiraram os restos dos lampiões debaixo
das minhas costelas, e depuis que eu achei meus pés (que esta
vam dentro às umapanela). iescenos.

Ah, como é kela a natureza, como é puro o ar da tarde iCo-
mo é gostoso esse cheiro Je tarra molhada !

atenção, chaverim formar un semi-circulo. Agora enquant:
uns vao buscar lenha para a medurá (fogueira) de“hoje à noite,
os qutros varreras. a-casa, alguns coloçarao as portas e esten
ãerão os colchões ... (e era um madrich; bah £ )

À noite, depois que cantames, dansames e Nrincamos,8
demir, isto é, eles foram dormir, eu fiquei fazendo mishmra-
rut (guarda). .

Quando entrei no quarto e achei um lugar entre pês, coste-
las e roncos, tentei dormir e olha 606 1881 6 adormeci, se
nao * .:«tivesse me acsrdado as 3 bcras com os chaverim, is-
to é se não nos tivessem acordado a essa hora (acho eu).

Depois nes avisaram, que :U qua Íamcs tomar era café, após tu
do isso fomos a um tiul, Um tiul é uma coisa sostosa, a ger
te caminha é canta, caminha e dansa e depois «caminha e come,”
sende que depois para variar, a gente vclta a pê, é logiço.

Chega-se de volta na hura d:: almoço, mas aizer-nos que é so
impressao que estamos com fome e cansades, pois até comer há
ainda um ensaio de côro, (é logico para abrir o apetite) ainda
que 18 se saiba ie antemao que o pírac 40 dia, quero dizer
nosso menu, está horrivel, desculpem queria 41204

“A tarde joga-se, aprende-se muito scLre 08 kibutzim de 18-
rael, que tanto desejaros conhecer uu áia, e que é o mslhor
lugar do mundo,

. Em resumo os dias correm normalmente, com atrazos, empur =
rees e gritos, Mas no fim a gente já se acostuma, quando de
repente um cara chatc pega um apito (culiade não digam muito -.
61%0 isso, pois ele é sempre o Rosh) e dã 9 ultimc sinal para
ir embora,

Vejam no fundo, bemno fun'o, tudo é muito bom, Tanto que
vou pedir para minha maedeichar eu ir Ze ירא Acto mesmo
que ela vai deichar, a nao ser que ela veja meus arranhões 0
estolees,

727 


