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EDITORIAL

O ESTADO JUDEU

Desde logo é preciso que sa Ísçe s luz nos cérebros.
É preciso que o pensamento voe sté os últimos ninhos, lementé-
veis que hebitam os nossos,

Eles ecorderem de seu sono biusmo, Pois pere todos nós
começe ume vide nove - com novos destinos,

É suficiente que cede um pense em sí pere que a corrente
se desenvolve impetuoss,

0 E que e gihoris espere os cempeões desenteresssdos desse
cause,

Eis porque eu creio que ums goreção de judeus sdmireveis
8818 688. |.

80800008[1ג:89פ5

Repito ums vez sinds ss pelevres do começo, "Os judeus
que o quiserem tergo seu Estedo",

Devemos emfim viver homens livres pela nossa liberdesde,
enrriquecidos com es noves riqueses e engrsndecido com e nosse
grendeze,

É o que nós tentermos "14", 18560 58 propiedesde
perticuler, stusré, feliz e poderosemente, fors ere o
bem ds humenidede.,

Theodor Herzl

8 1880 41 CHAVERIM, FORÇA TOTALI!!|
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TaCHEFE OU MADRICE

Que diferença existe entre chefe e madrich?שש

, a aC memmo vocabulo já demonstra a diferença entre ambos.
. 4 .

.A função do madrich 6 de orientar, educar, levar ao chanih por

O
s ה,...

sua propria vontade, ate o objetivo 810

O objetivo do Chefe, mesmo quando as vezes, se identi-
.

. . .
. : -fica com proposito inltirio de educador, possui meios tão

. 1
Ed e . . .destintos, que aas vezes até negam o proprio objetivos

: e |Para o educador, o objetivo não é somente esses O cca-
: 4 . ָ : :minyo até o objetivo constitui um fator

- ." , . ו , :
edocação, Ha um provérbio que diz: "iuito perdi dos meus pais

mais importante na

mais de meus mestres, e maís do que todos eles, do que meus
companheiros.!! Omadrich apesar de ser adulto e experimentado,
não se acha fixo no marco deve ser elastico, de acordo com

. - . .as situações e circunstancias, deve serpre aprender de seus
exitos e dos companheiros e sobretydo de seus fracassos.

. ,
. , .Destinto & o carater do chefe, pois é& apto para as

funções que deve realiscr, u+, Secube à creio 6 dove %בםאטסטטה-1הב a : :
5

O סיריסוס!הטסניב 2500 6: 000 68 po de nçãos Conkécéco “e não se
objota asixca «cuando sabo mo חס ter Pando « Sun função se

ד e . - 4 . 6 ָadapta « tua situsçao detoxminnda \ 0888 0080 ה suorra
-

יצ>

יש%

no
ou a preparaço: co homem para a guerra). Em neniwv: smuento dev
eos vor os nossos madrichãa cs chefes devido « que
exigus diciplina e o resguárco do cc! + . -o comnprimciito ₪02 convenções ,
Sei us quais 2 800100000 ב80

- a = :s -
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Não pole hrver uma situnçao em que o ho: 25055 252
A

4
:que ₪ ססשעלט cos seus olhos, W rmurich deve sur cuem fundi nos

educandos o conheci cuio sobre de onde as
a dE

שו =LDLe 10% ₪
.+. . ' 4 . .quando ja não & pussivel permiti-lo

NFא7Eיזריזה LAMADRICHE

 



 

 

MA KORE BA OLAM

CINZAS DO VULCÃO PODEM MUDAR O CLIMA DA TERRA

| Cientistes disserem quo & erupção do vulcêo St Helen, em Wo -
shiúgton, reduziré sensivelmente e tempersturs nos proximos 2 snos,
devido s dispersão des cinzes ne atmosfera, Segundo eles, as cinzas
forem projetedes cté c estratosfora no momento em que o vulcão explo-

entrou em erupção pol: 1º vez em 120 anos é deverão diminuir s
04וג6

intensidade dos raios: solares, .

PARTIDOS EM ISRAELREJEITAM MINISTROS E AGRAVAM A CRISE
O Partido Religioso Baeforal de Isrsel e o Pertido Democrático, ro-
jeitersm os nomes do chenceler Itzchak Shamir e do ministro ds Enep”
gis Isaac Modai escolhidos ע610,19 min Begin para ocuparem s pastas
de 80208868 Exteriores. Begin iniciou imedistemente novss
consultas, mas sdvertiu que o Govreno cesirá se 8 sriso desencadeada
no Domingo com a úenuncies de Weizmesn do Ministério da Defesa, não
208 imediatamente,

GISCARD E BREJN EV SE REUNEM EM VARSÓVIA

Os presidente s ds URSS e Françe se reungm emVarsóvis nume
tentativa de redusir 888 internscionsiç. A reunião não foi
einde confirmeds pelos dois peises, mes funcionerios poloneses de-
elerem que Brejnev e Giscerd buscem outro ceminho pers promover
ce distensão eslém do diélogo entre cs duas superpotôências, Este
6 0 primeiro encontro da um chefe de estado ocidental com Brejnev
desde a invasgo do Afeganistão ecfoi solicitado pelo ehanceler
Andrei Gromiko, ns ultima 62f, em Viens durento s reunião eom seu
colega frences Jean Frencois Poncet.
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CHOMER LBPRE-CHUG

O SIONISMO E O SOCTALISMO

À primeira vista "Sionismo-Socialista” parece a simples junção

de duas palavras, duas teorias, mas não é. Existe no hífen que separa

as duas palavras um significado tal que torna a 1º palavra de bend

nte da segunda e vico versa,

de voltarmos «a segundo metedo do sóculo pussado, vamos notar

o surgimento do socialismo, e do sionismo, paralelamente, ambos com-

pletamente independentes, e até um ponte opostosentre si.

A teoria socialista em certos aspectos nega a exclusividde

judaica, indo ao encontro ao mantimento de uma cultura própria,

separadista, em suma, não universalista.

Mas a situação judaica na época era calamitosa. O sionismo

aparecia como solução aos progoms e a toda agressividade anti- judai

ce um estado judeu resolveria esse problema,

Já por outro lado, outra corrente descrente no sionismo,

defendia que com o levante de regimes sovialistas as hostilidades

parariam, pois seriam descordantes com as teprias socialistas.

Surgiu daí o Bund um movimento socialista judeu. Mas apesar de tudo,

o Bund visava o judeu, como o mais obreiro do que o homem ligado

intimamente a um povo e seu destino,

OS MEIOS DE PRODUÇÃO

Desde a idade média os judeus na Europa. sempre ocuparam

cargos intermediarios entre a produção e os produtores. Sendo

assim sempre focam alvo fácil a hostilidades, pois uma atividade

economica geralmente não era primordial importante.Viu-se dai a naces

sidade de que no estado judaico todos os meios de producão com tam-

bem os de imtermédio fossem ocupados por judeus. 4 eletização profi-

cional dos judeus em Israel, mas um obreiro. Na sua integra Israel

tihha que ser formado por judeus Médicos, intelectuais e prinvipalma

nte obreiros, camponezes, gente que produza diretamente  



  

POETAS JUDEUS

SEPARAÇÃO
Um dic, estendo entre nós dois o Atlântico

senti s tua mão nº minha

“

Agora, tendo a tus mão ne minhes

sinto entre nós o Atlêntico,

ISRAEL ZANGWILL (186l - 1929)

) Revelou-se meis terde como o poete que

mais interessante soube interpreter e

expresser strevês de sus pene 5 vide

do gueto )

O MURO DAS LAMENTAÇÕES

Ns elts colins esté um velho muro de pô

todo cheio de fendas, de onde ssi as erve grossa

mes sus force ostá Íntegrs,.

no coração forte das pedres,

Diante doste velho muro há velhos curvados

inclinam-se, rezem, choram,

contam seus lutos e redizem as pedras “

sou sofrimento sinde resconte o vinte vezes secular,

E ne extrens altira, sobre o muro enimedo

nascem reios de sol dourados de piedede;

e o Deus que desce conde descem esses luzes

console so mesmo tempo os velhos e es pedras,

TACOV COHEN (1881 - 1961)

( Nescou na Rússie, tendo vivido em Israel

descreve-nos em um poeme o processo do

esforço renescentists que entecipou e In

dependêncis de Isrsel, em 198 )

 



 

 

  

SHELANU

Durante grande parte ce sua histórias, o povo judeu foi
obrigado a viver na diáspora, privada dos direitos mais inereni
tes ao ser humano

Nesse tempo, muitas 65268 1 proibido de manter sua
cultura, tradição e religiad

Quando quis abrir mão de tudo isso e se integrar totalí
mente do meio ambiente, nem isso deixaram

Quiriam mante-lo como um animal feroz que oferece perie
go à sociedades.

Com o advento do Estado Moderno, o judeu passou a ter uma
semisaceitação pela sociedade, isto quer dizer, oficiaâmente
era encarado como qualquer cidadão mas pelas pessoas, conti»
nuava ser visto somente corio judeus

Essa nova estrutura, colocava o judeu em úma posição
mais perigosa para a sua existencia, pois enquanto pensava que,
sua segurança estava garantida, os ininigos esboçavamn as per=  seguições, pogránus, etc,

Apesar de tudo o povo ultrapassou esses cbstaculos e mesmo
sofrendo grandes perdas conseguiu fornar seu próprio. estado, .seu
lat nacional, onde podesse regularizar a sua vida como homens,

Infelismente nem todos se concsientizaramn dos signifi-
cado da importancia do Estado de Israel, e continuam a viver
onde estavam, fugindo de um Jugar para outra sempre que as cire
cunstancias assin determinam,

E assim vão levando, hoje aqui, aranha aii, e por 31
seguem na corrida pela sobrevivencia sempre atraidos pelas possiw
bilidades de fazer dinheiro esquecendo da sua verdadeira idene
tidades

a . 4 . - ש. a comunidade Ge Brasilia não foje a re gras
Atraidos pelas cportunidades que uma nova capital pode

oferccer, um punhado de judeus se deslocou para là na ansia de
elevar seu padrão de vida e garantir o futuro da famílias

Passafios alguna anos, ruitos realizaram esse plano, mas
estão pagando nuito cara por issos

Estão pagando com o preço da assimilação cor: o preço do
futuro dos filhos,

rasilia não ten uma escola judaica não tem entidades
judaica, os jovens não tem opções judaicas, nada existes

é muito triste ver tudo isso; é muito triste ver 0
velho Lipman implorar para conseguir que em Shavuot venham pelo
menos 10 pessoas para a reza, É triste ver una comunidade inteira
desligada do problema judeu, Tudo é muito triste, tudo

DANIEL RAISH

 



 

YERUSHALAIM JERUSALÉM

| Em 1967 durante a guerra dos 6 dias Jerusalem, Yerushalaim ow
| 38160 סמ aparece escrita a 3 mil anos atras, foi umificada e voltou

a Ser a capital unica do Estado de Israel e dos Judeus do mundo in- :
teiro e para isso muitos deram suas widas seus filhos suas esperanças .

Quando a guerra findou Yerushalaim encontrava-se com seus luga-
res santos profanados sem respeito e consideração a nentana religião.
Hoje Jerusalém é uma cidade linda, onde todas as seitas e religiões 8
são protegidas e respeitadas ..

Porem o mundo não aceita e quer internacionaliza-la, os arabes
a usam politicamente, preconizando que apenas eles podem ser os guar—
61608 8 cidade.

Domingo temos a 3º Tzeada de Yom Yerushalaim uma camimhada que
deve exaltar nossa posição, mostrar que nos jovens judeus de tiodo
Brasil ('a caminhada sera realizada em todos estados onde a ima tem
Snifim), temos a certeza 6 lutaremos para que Jerusalém seja como &
nossa capital cterna e INDIVIS IVEL,

Chaverim, nos como membros de movimento Juvemil, temos que estar
18 liderando c mostrando a força que temos como jovens que Somos, lu-—
tando sempre pelo nosso ideal, valorizando sempre o mossa carater de
Tnuá, seja, esta luta contra a O.RB, contra ₪ Anti-Semitismo, contra
a assimilação, qual for, temos que fazer valer o que pensamos ser

,
,certo e o instrumento para isso e cada um de voces , & cada um de
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