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Éste é o primeiro Iton de Solelim a ser editado êste
ano s é o primeiro também,fruto do trabalho das kvutzot,

a tres meses 00

O Iton sai numa ópoca básica para os Solelim no Sni£
Os exames terminarem, E ê as Machanot Kaitz que se aproxi.

mam. EK* os trabalhos dos solelim para suas kvutzot e para

o Snif; preparativos para as Machanot, reinício cas abivi

dades da shichvá, que, infelizmente, nos últimos tompos

têm-se limitado aos esportes,

4 época é boa para sairmos desta detail E cabo a

nôs esta tarefa, O sistema mais exato é nos trabalharmos,

Trabalhos, existem muitos, Não nos limitaremos aos ,
também importantes, trabalhos práticos, Existem outras -
formas. Pode-se, por ex,, trazor mais chaverim, amigos se

us, ao Dror, deve-se ajudar sua kvutza, comparecendo as

reuniões e ao Dror, deve-se fazer propaganda das Machanot,
e naturalmente, como um solel conciente, deve ir as Macha

not. Enfim, isto é um pouco do muito que pode-se fazer ,(

quando se tem boa vontado, e se pensa em sor מ

Podemos fixar um marco, que para nós tenha um signi-
ficado apertada, para concretizar o pensamento da shich
vas Êste marco é as Machanot. As Machanot estabelecerao =

normas novas para os solelim, São normas de trabalho, de
boa vontada e do amizade, Por isto todos devemos ir,

Espero que 6ste mês de dezembro, que entrará, soja um
mês do definição da shichvã no Snif, Pois será um mês de
trabalho do todos os solelim em pról da Kvutzã e do Snif,

Já se faz tempo de exigírmos, de nós mesmo, algo, ,
SOLEL, PREPARA«TE PARA AS MACHANOT KAITZe1953-DROR,

UM  ALÊ VIAGSHEM
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( PREF. DR, CHAIM WEIZMANN )

Chaim Weizmann era filho de um mercador de madeiras, Ti-
nha oito irmas o seis irmãos. Quando eram pequenos cada um da
va seu pensamento gl o quê fariem mais tarde. Weizmann lem
brou-se de cousas horriveis que se havia passado com seu povo
6 8 si mesmo prometera que algum dia poria fim a isto, que al
gum dia ajedariana libertaçao de seu povos

Os anos passaram-se, Weizmann era agora um estudante som
insaciavelfome de saber, Tinha queda paralinguas, Sabia fau
lar o ingies, o polones, o frances, o alemao, O russo e o hos
0281006 208 18 anos recebeu o grau de doutor, E passou a lo =
cionar na Universidade de Genebra, Suissas Mais tarde mudou «w
se para a,Inglaterra, onde substitui um outro professor de qi
mica biologica da universidade, : é

Aproximavam=se os negros dias da 1* grande guerra, Ja du
rante o conflito, David Lloyd encontrava«se com um sério pros
lema em maost faltava acetona (a acetona erg importada da Me

manha). Muitos grandes quina vem tentaram a formuia 08 acetona
sinetica e nao enseguiram, Scoot sugeriu a Lloyd a pessoa 0
Wei zmann para co tinuar,as experfênciasa O trabalho semecou,

É Weizmann após um mês conseguiu a formula da acetona sine
tetica, atraves da fermentaçao do amido do castanheiro.

Indo a Jerusalém, Weizmann lançou a pedra fundamental da
Universidade Hebraica, A Universidade tinha que ser erquida 5
com ou sem guerra mundial, O Gal, Allenby (gal, do exercito «
da Palestina) tentou disuabi-lo, nao spnseguindo, A Universi
dade foi construida, e aberta em 1925, א

Em 1920, Weizmann foi eleito presidente da Organização «
Sionista Mundial, Começaram entao os anos em que Weizmann, cos
mo Embaixador da Palestina, viajaria pelo mundo, A Palestina;
começou a ser o Lar Nacional para o Povo Judeu, Teve que 00 =
der a presidancia da 0,801 E continuava a viagar,

408 75 anos de idade, doente ja, estava em New York, quan
do Israek foi proclamada naçao independente, Dois dias apos ,
recebia a comunicação de que ele seria o Presidente da jovem
naçao;, . e

Ninguém mais do que 81emerecia tal encargo, 016 dediçou
toda a sua vida para a soluçao do problema do povo judeu, Ele
associou a quimica com o sionismo, ele foi um grando judeu,me
honra para nosso povos 0 ; :

Dia 9 passado, estinguiyse a chama da vida de Weizmenn 0
Mas, para nos que somos sionistas, ele nao morreu, ele deixou
o pensemento dg um homem, para nos, O pensamento do sionismo
pratico, Sem duvida alguma, foi ele o maior sionista de todos
os tempos, 4
a Fica esta homenagem da shichva de solelim de ncsso snif a
este ilustres homem, Shalom lcha, Weizmann,

Lúcia K. Nesher
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NOSSA MISSÃO HOJE É MAIS DIFICIL . QUE A DE MOISES, ELE PIROU
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A SHICHVÁ-DE SOLELIM

Do todas as shchavot do Dror, a de solelin é a que nos
interessa, pois é a ela que estamos integrados, lim rosso sif

compreende três kvutzot, cada uma som chaverim de ígual idas

de e mentalidade, |
A shichvã de solelim é também importante, A idade do lá

e 15 anos, quo nela se caracteriza, é uma idado em quo o inc
dividuo começa a amadurecer tanto fis ca como mentalmento

Nao se limita, pois o solel, a vir ao movimento, para jogar

ping » pong, ver os “brotos!!, ete,. Não, o solel, como, quase
tolo o drorista deseja aprender algo e partici par dele;

Por tudo isso, posso julgar que a shichvá de soletim |,
não estã correspondondo aquilo que pode e deve fazer, Em to=

dos os setores não há boa vontade, Não sei se é por causa da
falta de incientivaçãos

. Vejamos quais foram os trabalhos realizados pelos sols«

lim, Uma mossibá, um tiul e jogos de volei, que uma kvutzã 9

programou para si e que servirem para todo o Dror,

Analizemos: A messibá de solelim, nossa messibá, a únio

ca realizada, quase dois meses depois da nova restruturação,
quando deveria ser na primeira quinzena, foi um fracasso,Foi

um fracasso, porque, em primeiro lugar, havia mais bonim 8 se
dim do que solelim, Não tivemos rocreações, nem um tema sês
rio, para dar um conteúdo a messibas vois havia poucos sole =
lim, Na messibá deveria estar presentes todos os solelim 0
snif, faria-se a apresentação das novas kvutzot e se comemo-
Passe mm ambiente feliz e sério, o novo período de traba ב
lhoss

|

O tiult o qual deveria ter saido três semanas antes do
dia marcado, também nao esteve nada bom, O clima, péssimo pa
ra um tiul, onde resido em פולה a culpa do fracasso, A Nena
nização, se bemsm boa; não foi levada a efeito satisfato o
riamento, Lato 6, o tul serviu somente para cansar e acho cg

continua na pago 5  
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ISRAEL FARA O JOVEM JUDEU

Para o judeu drorista que reside em Pôrto Alegre, Israel

ê uma terra maravilhosa, não proprinmonte uma terra "8668

e mel”, mas sim quado a parte social e moral, Sim, porque pes

lo que nos dizem os nossos madrichim, só nos podem fazer pene

sar nisto, E ds tanto pensar, começamos a nos influenciar pes

las palavras dos mais entendidos no assunto,

Muita genta japonsa em viver em Eretz, Estou até certo

ponto de acordo com êste pensamento, pois ir para a Pátria des

conhecida e contribuir para ela com um pouço de vigor de nog=

sa juventude, deve constituir um prazer para cada um de nós .

Mas, ir pela opinião dos outros não dove ser tão agradável 3

Nós, droristas, devismoster vontade de ir a nossa pútria por

livre e espontânea vontade, Ao que sabemos Israel seo dedicam

grande parte a agricultura e ao aproveitamento do 8010: 8 6

pois, um pais que ainda precisa do muitos braços para reali =

zar aquilo ao que se propõg,

Pelo que nos parece, Eretz é um pais onde muitas vezes ,

ainda reina a escassez de víveres, e necessitamos de muito au

0 para sairmos dessa Situação,

E' necessário que não só digamos que Deus queira, mas »
que nos proponhamos a trabalhar, para que com a ajuda desses,

e de outros braços que hão do vir, nossa terra ppossa vir a

sor aquilo que sempre dese jamost-"O pais onde estejam reuni ..
dos os judeus que se encontram dêspersos em todo o mundos

Osmar K, Hagshamã
Pç

continuação da 0866 4 47
4

deve ser dado o nome de picenic a êle é não tiul,

Uma kvutzá programou jogos para a shichvá, Como estes =

não viessem estes jogos foram para o snif todo, De tudo isto

que enumerei chegamos a uma conclusão! os solelim não estão

correspondendo, Espero que nas Machanot, eles compareçam , em

peso e voltem com animo de trabalho para a shichvá e Dror,

Bernardo P,*º*K. Achdut
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26888 tompos remosos, 6 8855 ₪ pergunto que, sSonstuma >

mente se faz?! "Qual a origem do primeiro homem**,

Primeiramento, não havia dúvidas a respeito da oricomô

homem, pois predominava & idós do quo o criador do tudo e do

todos era Deusç

Achava-so, quo a mão divina havia feito o homem e tudo o

aque lhe rodeia,

Isto conseguiu chegar até nós, sendo que até hoje, ainc

da há gente que crê nesta teorias

Os filósofos gregos, já naquela época duvidavem desta »

explicação;

Porém, nada se havia falado a êste respeito e ficou ספ

isso mesmo,

Mais tardo a idôa se סעסק8קסוג 6 8sôbre esto

assunto começou a se aprofundar cada vez meis e mais,

Surgiu entao, uma nova hipóteses

A idén do que uma cousa fazia originar outra, nada pode

ria surgir do ar, Pensava-se quo de um rato, talvez surgisse

o queijc, o essim por diante, isto por umg. “vanssivimaçõos

Quando esta idóia já estava tomando vulto, apareceu na

ôpoca da renascenca, época em que evoluiu as artes, as letras

8 8 ciência, etc.os Um italiano que quiz provar que esta idea

não passava “> umabsurdo, :

Então, um fato nos chema a atenção: 61e fêz una experig

cias » Colocou sôbre a janela do sua casa, um pedaço de cars
ne e cobriuea com o cone de uma finatela, para ver se a care

ne transformar-sesia outra qualquer cousa; alí pousarsm ale
gumas moscas e elas não puserem seus ovos, sendo que a carne

somente apodreceu e nada mais aconteceu, Se as moscas tivese

sem posto ovos alí, com certeza nasceria outras mosvas e elo

poderin perua que a snrne apodrecida, originoueass

Isso não aconteceu e 81e quiz provar ao povo que a “der

continua na vago, ?
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Um quarto de sóculo da população do mundo é compesta do
budistas, A inteligência e os penssmentos de Buda deveriam ,

ser preciosos para due lenta gente seguisse sua relizião e a
sua idén, Passemos um rápido olhar peia vida de Budas

80026 o seu nascimento há uma lenda: sus mãe, certa vez,

sonhou que quatro reis a levarsm com sofá e tudo para o cume

de uma montanha de prata, um elefante desce uma montanha &s

ouro, e sobe na do ponta, Seu marido curioso,cor o sonho pos

diu que os sábios interpretassem o sonho, Estes disseram que

sua esposa teria um filho vardo; se êsto filho não saisso de

casa, Gle seria um monarca, o so saisse seria um buda (ilumi

nada), destinnd o a remover o véu da ignorancia;

Buda viveu toda sua infancia corcado de luxo, e atenções
sendo extremamente delicado, Aos 16 anos casou-se, Outra len

de conta ainda que para provar a sua mulher sua fopvça, apran-
cou do solo uma arvore,necessária de uma força de 1,000 ho »
mens para arranca-la, E êle arrancou sozinho, 4i cesou=ses

. Seu pai, sempre ocultouslhe as misórias e a renlidade &
vida, Buda, vivia em palácios fechados, e desconhecia a ver
dade do mundo, Quando saía para passeios, seu pai, mandavare
mover a miséria e a infelididade dasruas, deixando somente o
que era agrâdavel, Mesmo assim êle viu quatro espetáculos 5

01%ספקפניה2וג684ומ ,3018860 batendo num escravo, um cadaver,

um doente e um padre; Esses quatro fatores talvez fossem as
principais causas que o Andizivem a deixar o lar e a mulher,
que exatamente faquato epoca O tinha presenteado com o primo
gónito, המ após dez emos de casado,

Para, não provocar suspeitas, tornousso indigente e core
reu mundo,Tornou=se sarcodote da religião de Brahma, para en
contrar a verdade, mas não O nseguiu, durando isto 6 are, e
numa vida de, constante jejum e martírio, tornando-se até mes
mo um asceta, Quando viu que o jejum nada resolvia, disse o
“mens sena en corpore sano' (mente sã em coppo são) e sentou.
se em baixo de uma fágueira, chamada Bo e resolveu que dai -

“continua pags 8
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Caçula do barrulho = rato ,
Vampiro de Dusseldorf - 1012 %
Nunca te amei » Mauro
Montanha dos 7 abutres = Taquara
Pandemonio = 8 shichva
Simao, o caolho - Há duvidas?
Sai da frente - og 22 da N-suor

vao ב 601806 “w
Homem de bronze - Enio (ir, tunga)
Não adianta chorar = as machanot

estão ei
oii rs a

continuação da pag, 7 Buda

não sairia enquanto, não solvesse a situação do mundo, é fis
cou sentado ali durante longo tempo, Era o sótimo ano de bus
|

ו

Depois dé algum tempo 6le disse que a salvação do mundo
estaria na tgualdade e bondade, aí estaria a salvação e apaz
da humanidade, e não de deuses externos, Vale dizer que Buda
não pregava deuses e nem diabos,

Buda estava agora com 35 anos, e saiu mundo a fora para
pregar. Seus discípulos creciam em número, Pregava uma reli
₪180 com oito sendassopiniões exatas, intensões boas, pala =
vras vordadeiras, ação reta, ocupação digna, esforço puro ,
senso exato, concentração virtuosa, Buda pregava que O se =

₪ desta trilha molhorará sua vida, irá para o Nirvana .
cêu, ficando em caso contrario, vagando pela terra, sem go «
Zar dosprazeres celegtids do Nirvanas

A doutrina de Buda pregando a bondade 6 a igualdade foi
bem aceita porseu povo, Hohe existew cerca de 2,5 biliões
68 :

Marleme K. Achdut

 

 



 

MA Pap תם181088:9

Livros

BOA TERRA

Boa Terra, O 0-9 romanco que em 1958, recobsu o pd

nio Jopol do Iliorafuga.o foi ernaidorado pola qro ד A

dial comp a melhor opra de ficção atê hoja publicada sobre .

os costumes da Chinas

Nunon em iivro Algum nos foi revelada tão profundamento

a psicologia chínesa; de maneira tão clara, tão expressiva .

como neste romanco de Poarl S, Buck, Éle retrata um dog di «

pos que mais caracterizam a velha terra de Confúcio: o campo

nôs; que estã representado em Wang Lung, principal persona «-

gom deste romance,

Wang Lung encarna a alma do homem de campo da China, no

que ela tem de mais humands! o amor à terra secular que $ O
contro de atração, entorno do qual gira toda a sua vida,

A história da Wang Lung é a história de mílhões do cam

poneses ohineses por seu casamento com uma mulher comprada so

senhor das terras daquele lugar, o nascimento de seus filhos,

o aumento das suas ríquezas o a mudança de vida que, esta lho

trouxo a os vários problemas, que teve de enfreniar;

Vera Marisa Ki; Hagshama

%9srs.

continuação da pag; 6 > 2 0ע1808 6008 4 \
de trensformação ora absurda, mas o povo não o ouvit

Ko século VII e VIII, homens8 com novas teorias,

conto fidorge Buffon, Lemareg, mas não conseguirem provas do

que1 Pinalmento, surge Darwin com a nova teoria que 6
aceita até תס 64 8evolução, Dizia 616 que os séres vivos não

adaptando-se ao ambiente que viviam transformarsm-se e derem
lugar ao homem de hoje; Aceitemos ainda esta ideia de que »p
primeiro homem e demeis sêres vivos provôem de uma evolução .
Porêm agora sabemos que um ser sómente se origina de uma ou «

tro ser vivo;

Bina XK, Nesher

  



A CRIAÇÃO DO MUNDO

tigamento não tendo o homem uma solução para explicar

como se formou o mundo, o homem, os campos, as aguas; dava is

to a um ser superior que o houvesso formado,

Naquelo tempo os homens nao tinham uma intiligência mui

to desenvolvida para solucionar completamente tudo,

Com o decorrer dos anos fcram aparecendo cientistas que

procuravam explicar, Descartes, um cientista frances, que. se

guindo as ideas de Copérnico e Galileu chegou a conclusao ;

quo o mundo é uma enorme massa incadecento, que formou assim

a Terra, os planetas, os astros e depois as êguasy, e com a

ajuda de gases o oxigênio foi formando a Vida,

No século XVIII aparecou outro clentista muito humilde,

Kant, que procurou explicar dc outrn forma, que 098 de uma »

matória gasosa, que foi um núcleo do primeiro soil, e deste «

formouese o Universos

Também surgiu Laplace, que disse que a terra iria esfri

ando=se atô que um dia todos morreriam congelados, devido a

falta de oxigênio,

Segundo a Biblia, Dous formou o mundo em seis dias, , =

גפתתט6סכ 6400 são gonento Os 0004 טס 200 quaratdegos

“log tompos, 08 0102513988 que vimos acima consosuiram provar

a origem do mundos,

Rute K. Nesher
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CHAVER SOLEL J

PREPARA-TE PARA AS MACHANOT KATTZ DESTE ANO, ELAS ESTA-

RÃO MELHOR DO QUE NUNCA, ELAS SÃO LE IMPORTÂNCIA PARA TI,
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660 המסה288002204וג2828%ע080ע0 0-6 este nom 9
por ter ele sido atormentado por um camelo, :

Mas Zaretrustra contrariava o nome! adorava os animais
Rapaz muito' inteligente foientregue a um mestre aes 5

te anos de idade, Chamavam sua mae e dizbam que ele tinha
suainteligenciaç Com quinze anos atingiu a maioridade e ca
sou com tres esposas, Uma das quais ele teve a audacha do
querer ver-lha o rostos

Passou sete anos numa caverna, onde elaborou sua doutri
nas Contam varias lendas a seu respeito, e a milagres quo |
ocoreram em seus anos de medi tação, Disge ter visto Deus e
deu-lhe o nome de Ahuramazda, E o diabo de Abinam, Zorcastro
dizia que antes do falar em Deus, deve=se odiar 0 diabo, Ílc.
viu uma vez no rio sagrado uma imagem de luz, e no campo 006
e os mugidos dos bois que ouviuumatransmissao desim an
Ds

₪
>

+
+

Zoroastro em vez de perswvadir para que os hofiags se toy
nassem seus adeptos, exigia destes, E se nao lhe davam ouvi»
ada e” nao entravam em concorde de súas ideas, ele os amaldi-
cdavas de

O pensamento de Zoroastro girava em torno da adoraçao ,
do Deus, Ahuramazda, no analtecer dos anjos, no asaldiçoar -
dos demonios e no desposar parentes prozimoso 2

Viajou durante trinta anos para pregar, mas nao conse -
guia adeptos, Dois anos de desgostos. Tinha agora 42 anos,
Mais dez anos de peregrinaçao e consegue um adepto! um primo
seu.

aconteceu o panto alto de tudo: um rei tendo um cava
10 800208 das pernas(parelítico)- chanou seus magos para 5
cura do ditos E ostegnada conseguiam, Surge Zorcastro e dis
se que podetia curar o cavalo, mas pedia conzeder-lhe 4 pedi
dose O rei concorda, Zoroastro cura o cavalo, Eis os 4 podio
dos:1) O rei tornasse seu adepto, 2)A prâncesa casa-se com
um sobrinho seu, 3) matar os magos, 4) o povo torna-se seus
adeptos, Conseguiu isto e noventa mil adeptos, Hoje em dia
varios povos aindaseguem o Zoroastrismo, . ;

Comenta=se: -Um povoem troca de um cavalo,
,   K Hagshamá

n 1 tun וווווזוורוווובו[זוזוו 0
ra que, atravez deste, expresse seupensamento 06 80181, 4
todos os chaverim do DROR, Todos os artigos do iton fora
feitos por solelim, s espera-se uma publicação periodice.,



 


