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unico noseio da juventude: chalutziana do Bragil - pela consistencia. das suas: publica da

ções, unico veiculo no yishuv curitibano - que .purgna pelo: gionizmo progresaleta e dedi=

cado incôndicionalmente 01 supremo | sem uma, ,Somercialו como -é Vilar

mente carseteriaada 8 imprenso burguezas , .

Nortres'mezeg decorridos após a publicação do! ultimo ו -Peidapequena ;re

gua involuntaria % ץ6710%ץמעהמ-86 acontecimentos, importantes, tonto מס cenario internas

cionnl corto no enmpo politico do' Iernel e 8%4 nopequenino yishuycuritibano.

No cenario internncionnl assigtimos no fáto, consumado da atginatura do "Pacto:Ate

lantico",-âue no logar de comentárioa, preferimos citar a nutorisnda opinião de Henry

Wallace) exmpice-prer edo grande nação norte-nmericana, da qual prova-ae gem sofizmas ,'

que o referido pacto foi originsrinmente inspirado pelo Franco - 0 famigerado enudilho

fascista e tio noturnl de Hitler. Embora que o referido pacto! tem a pompoga: Aenominação

Adefensivol; כ lembror, que -o“pasfado pacto RomnkBer] n=Tokionão invoenva ou |

ras rnzões-doque" 8 867698 dn civilágação contra o perigo boleheviata"e ninguem, nes
reditamos, Já' esqueceu n origem e as consequencias da Segunda”Guerrn Mundinl. Menos “do”

que qualquer outro povo da terrn; poderemos nés os judeus esquecer O vendaval -de 39-45,
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WEsttundos מא pontn da espada fasctatn ficnmon reduzidos: 4 65 % “do que era .nosan popula-
ção nntes da guerra» Com n meema. 'graxn que Hitler. nfiou sun espada para "salvar a civi- 0
1128080", 8 atunie, provocadores marehalinnosa, preparamen com: rinia perfeição. Porque não
devemos esquecer 1 se a guerra pasenda foi um. duralição paro“opovo judeuedaqual as

aprendermos muita coisa, tambem - 08 antisenitas tiraram uma ba liçãoe aprende)EE mui» |
tn coien - comó deve-ge combater com mis efiencin,o povo judeus Apesar da gloric a con /'
cretização doEstado Judeu, q,610'continun de pé; pois a grandé maioria
do bovo judeu:sobrevivente com uma, população de & nilhõeg continuo dispersa fóra do Ie-
rael e vive como reféns nos paizeo do, bloco 'deidental, ondesob os auspícios, 088 1106%-
dades "democraticas" a propaganda. antisenita é uma dao provas, da "liberdade da palavrar..
A futura guerra, que além dog preparos belicos, requer mais do que qualquer outra antes.

rior - preparoa psitologicos, diato ninguem duvidas Trata-se pole de uúa:cartada Finale. .
E que o caracter psicologico: é .agorn identico aos precendentes - basta citar, que 6%18-
tem atualmente-nos Estndog Unidos, nada,menos do que 165 poderosas agenctlas de publici “o
dade propagando o antiwemitismo, erquanto no BLgo, adverso =.o0é consti =.

| 0 7 tuecionnlmente pósto fóra da lele
No cenariopolítico do Isrnel,no0eleições, para,o81 deran

8 4618886 0ק8"6ע80801068818תחת 1018 de. votesé Embsra que jsoladamente nerhum partdo al
cançou figurar cómo. qpnoedor nbaoluto, negistimos um acontecimento, que entegoricnmente

2 desmente - que somos um "povo eleito". O partdo "MAPAI", portador de 35 % do eleitorado,
"no logar de constituir um governo de acordo com n vontade expressa pelas urnas, mostrou-
“se no seu "trabalhiemo" fiel como companheiro dos seus co-ideologistas Bevin, Spaak,Blum
traindo.a classe que levou-o no poder e pnactuando com o clericnlismo. Muitos são os par
8 de influencia clericnl, mas nerhum ainda até nrorn possue tresbispos como ministros

'no seu governos Tanto no tempo como no forma Ben-Gurion ganhou o record, E é féra de

“qualquer duvida, que éssatcorrida" refornisto-clericnl levará Isrnel no "defensivo" sebo
“marshalianos E” contraditorio, como é contraditorin eua Estude frente í expressa vonta

“de. da absoluta maioria do povo torneliano. ל
À E agecim - a briza que.o papeleinho do Npactol.provosa se que atravessa montes e o

ceanos, Cómsseu agpro "מטההע" eaquentou até. o pnento yishuv curitibano, que atraves

de duas concorridisáime asserbieas (uma. 36188 Mextraordtharia-barulhenta" por causa de

um baile herético ) tirou o podér dae mãos da' diretoria cronicamente demoeratica, sub «

estituindo-a por uma nova, que antes de tudo garantirá ea«es «que não haverá mnie Dbailes-

“( continua na page 2 )



À , ' . / 4 שר.
a a +".ש+

ד
7a

PAO H E ora NU April, lc40,קמק1נממ4:

eres7...
: - 0 era

“ásmextaa-feiras,Se ofioialnente no adheriu|no1porque.naoainda não
=convidada. יא e 4
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comforças redobradnaem r61 da renliznçãodo aiontsmo-progrnseista, nssim como o tes

“temcunhomas gloriog ren: 1700668 8 ha) | grandegמ kibutzins KIBUTZ HAARTZI
KIBUTZHAMBUCHAD abs 33 / | una68ל valentes soldados=
]-da gloriosa. sr יב reforma! alguna conseg
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RAmeaÉ O“NO "DROR!" ARGENTINO .
- .

E Cada 0% די e que ל algo dnhistorin do desenvolvimento da or=
0 |Eanização chalutziana 0303, 9006 que o objetivo principal de cada drorista é sua Agoha-
mo Atzmit, atraves do gun incorporação no KIBUTZ HAMEUCHAD.

No mundo inteiro, em qualquer lognr onde exiote um snif dástn organização, éste
| principio continua sendo cultivado firmemente, colocando o DROR junto com o HASHOMER HA

(0 TZATR - comoverdadeira van א uaRidadasrenliznções chalutzinnnsdo sionizmo .
4 כ |porgm de ordem local, conseguiram desvinr. politicamente o DROR do seu ru=
mocordial, colocando-onão. raras vezea êm situação contraditoria frente nos seus obje-
6% tivos e da sua congenere organização. HASHOMER HATZAIR. Bataanonnlia procebeou-se na Ar
O “gentina; Brnail e₪ Uruguaye Não é o lornrnemotermopropício parn anaolizarros as orip7077 geno das contrariedndes que fornaran-ne noDROR mnoo referidos trea paizes. Não obstante“do desvio .portidario do DROR, gata organi ação continuava fielmente no aeu programa edu

“Gncional, obediente nos prinôipios chalut anos, produzindo elementos sinceros e capa -
Zee no egecuçãoda tarefn prorratinda. A

5 08 ultimos ncontec imentos políticos no. Israel0em
lit; ,oVez de uma frente obreirh) não podiam.deixar. de. coloenr os8 gincéroa'e 68018 -

recidos numa situação de inquetude frente no. partido, que =Thes imposto de uma formaיל
y “orbitraria. E Tennlrneate na: visginha Argentisa, onde o DROR é mais potencial do que nos-
Ea outros. dois palzés, foi;* que 09 acontecimentos traidores do MAPAI criaram o o mais ₪06

ce DR enrpo de.revolto :entre és ' elementoaincero,e esclarecido, rompendo consequentemen=
oo q te com geus Nimpostore No de Dater e colocamam-se na posição que-lhes compete den —

tro da justa doutrina, hoje comun para os kibutzim HAARTZI e HAMEUCHAD,. e que politi =
. comenteacham-se unificndos-no MAPAM. (N.Re O MAPAM - nas ultimas eleições parlamenta -
pi (Pes conseruliuà absoluta mntortn-do eleitorado kibutziano do polz - 53 % Je:

baixo transcrevemos em tradução. - um extrato de DecInração de Principios e Mani-
é featô do ROR-HECHALUTZ HATZATR com Prato a sun. posição da aciaão hôvida no movimento
7" da Argentinas /

/| “Sa
ue 0 MovimeEisenta Hotagude em, todo omundo e geu Scretarindo Mundial

| תו tado para+ guir a trajetória da ?מוגצוז adoptando a lihha politim
001090100 0 Partido. Obreiro 6Bion (MAPAM), coma unica”excepção. do,movinento -
da ה Brneil e Uruguay, e 7

; Que a adhesão do.Movimento Dror da Pi»/LinhaAdeologion MAPAI foi resul-
biadrtnaturanente, gem, elementos do conhecimento da enusn e pela. pressão. do Partido

₪ 016% Sion - 261ע8 Sion 6os delegndos no Segundo: Kinus סו |
Rs Que a situação. organizacional impossibilitoude: empreender umarevição do dito

"pronuncinmento" durante o proximo Quarto Kinue Artz4,:
05 Que existe umn forçn considernvel dentro6 ?6ע0 8Organização Dror (MAPAT) in =

'tegrndos: por aqueleg chaverim quemovidos! por inquetudes pessoais haviam-se aproximado
á realidade do problema por urna definição consequente no politico-ideologico, e havian-
se desidida pela plata? do.PartidoObreiro Unificado (MAPAM),. Ro ? .
RM “Que os-chaverin que se מש dentro désga organizaçãonão podem,4
. por 6tempo.dentro. da estruturado: Ichuã Olani Poale, Sion Hitnchdut, e

- Que não: qe. justifica a prolongação da inatividade: daqueles conpanheiros que 6
“ach m & margem de. toda atividade chalutziana + ;

  

  
    

 

tea
1] am . =.2 A HANALA!, PROVISORIA DO DROR-HECHALUTZ HATZAIR RESOLY Eq

1) Proclamar a, existencia61HistadrutDror-Hechalutz Hatanir.na Argentina como om
ששאל 7%chalutziana, = " 7 A: t2) Adherir-se politicamente ao MAPAM quando produziz-ae a unificação na Argentina
o “ge Até que fique constituida 'a união mundial, ó movimento, orientar-ge-a sobre nossa

E Declaração de,0 da Linha do Dror-HechalutaHotzhdr e plataforma do MAPAM, 4
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'ERETZ ISRAEL PODERA! RECEBER

“TODOS, OS AUDEUS

e 4 por S. ABRAMOTIOZ
ל (Telenviv) Es

. , a

0ש
Sempre, quando consideramos o problemadnsedo gio -

nizmo - em relação Ha possibilidades dn centralização dn grande parte do povo judeu no

Eretz Isrnel - ouve-se n .deBretzIsraelו

O que signifien into ? Entende-se como Benpncidnde abaorbtiva" a quantidade da po-

pulação que um paizipode qustentar, n quantidade de pessone que podemconstituir sunee

xistencias no paize Naturalmente, trta-se aqui, não gomente quantas pessoas podem hoje

“- gem preocupação -e. dificuldades - estabelecer-se, mas ס problema é + quantas pessoas

“poderá habitar 6 paiz einstalando-na,quando todas 888 possibilidades, todos os se

us tesouros serão já desenvolvidos e aproveitadose 0% é. 2

E aqui 08 ndverenrios do sionizmo costumam dizer ןתע61878616%2טמפ2יו

Mesmo no enso de incluirmoe no Fretz n parte quehoje forma n Tranajordanin e quenão 5

“umdeserto - então sun area serin apenns de 50 mil kilometros quadrados, sem a Transjor =

danin - apenna de 26.000 km q. A parte, que a Organização das Nações Unidas em eua decil

são de 20 de Novembrode:1947 destinoupara o Estndo Judeu = é somente de14.000 km q

O menor dos pnizea europeus- a Belrica -possue porém acima de 30,000 kmeqe, a França

possue 550.000 kmege ete, etlesse 8 לג
Eles alegamtambém, que Eretz Iorael nãoé somente pequeno - Eretz é um terra por

bre. Bla não possue uma quantidade consideravel de tenourca minerais, nem carvão, nem

ferro e nemoutros metnias Ela não possue tarpouco mattags Relativamente gun terrn não
44 rica. Quasi nMetade d$eta nren - 12.000 kmeg. pertence ao Neguev, um zonn seccn,com

". muito poucas, chuvãs, dquasi umdesertos Como podemos então acreditar, que Eretz estejn

“capacitando austentar uma população consideravel, umn vopulação de milhões, possibili -

litando-lhe uma vida decente e cultural 9
Esgas alegações ouvin-se já há 50 anos ntraze No Eretz viviam então apenas 0

“mil 4rnbea 'e perto de 50 mil judeus, Fm sunmior parte, todos eles viviam pobrementes

2.000 grnbes costumnnvom anunlmente enigrnr de Eretz para as Ameriens ou outros paizes ,

os felachs do Eretz gostunavom procurar "parnusy' durante as temporadas -dos. trabalhos

provisorios ná Sirin. Costumavn-se dizer então : nem mesmo 08: 600.000 habitantes da a-

tunl população o Eretz não pode nutrir. Como pode-se então falarde uma nova imigração

de alguns milhões: de' judeus ? 2 5 : ְי

;Semelhantes alegações ouvin-ne tambem posteriormente, Assim, em 1924-1925, nos &

nos da “quarta 81164", entraram no Eretz perto de 50.000 olim - uma cifra 810% 60 6

em qualquer $poca anterior. Em1926 surgiu porém no Eretz uma criseecononicn. A eitus

ação agravavo-se enda vez mais = e em 1927 houve já entre os judeus (cuja cifra atingiu

“entio 150.000) perto de 8.000 regiatrndos de sem-trabalho, que com suas familias a cif

ra npresentava una 15.000 & 20,000 nlrnag. Para ésta cifra devemos adicionar os comer =

cinntes que ficaram sem "parnusy! e profissionnis que não achavam num um pingo siquer

“de trabalhos Uma terceira parte do yishuv não tinha nenhuma atividade e nem nlimentose

“Apareteram então todn especie de "especinlistna" e "experten* - judeus e não-judeus =
"que declararam 4 "Ola, naturalmente, O paiz não pode absorver una população tão numero
sa e jeto nconteceu porque pessons entraram no paiz em excessos O unico meio de liqui -
dar na crise é = suspender qualquer futura nliá e facilitar nos "sobrantes! 50,000 que
entraram com a Yquarta nliá? - a regreggaren de volta para Furoone

, Foi ,porón com outros cnninhos que o yishuv nndou. Renlizarm-se esforços, as in -
duetrins locais fórnm melhorndas, n produção nlimentiça melhorou tambem, conseguiu-se
novos merendos para ng laranjna do pniz, n econonin foi fortalecida e desenvolvida = 6
não obstante que no periodo de 1926-1920 cercn de 16.000 0689088 abandonaram Eretz, en
recorpensa - no mesmo periodo entraram no paiz 23.000 novos olime Verificou-se, que ató
o nno de 1929 o deserprego ficou connletnmente liquidado e n vida economica começo fun-
cionar normalmente '

Entretanto, não tomando isto em consideração, em 1030 apareceram novos texperten "
e "especialistas! como o "expertman* do coverno inglez8. Simpson, que declarou 3 "até
agora renlmente ainda houve espaço no Eretz ; na pessoas que imigraran para Eretz nos
anos de 1924-25 e mais tarde - até 1030 - de fáto não era mais do que Eretz podia ab =

sorver Porém agora o limite foi alennçado. Agora a população do Eretz está completase
o poiz não é capaz em receber novos imigrantes. Agora - q aliá deve ser paralizadas.

E novnmente repetiu-se um fáto identicoe À aliá judaico rompeu as linitações 1 e
no ano de 1932 entraram no paiz 15,000 olim, em 193% = 35,000 olim, em 1934 - 45.000o»
lim, em 1935 « 65.000 0118, 06 170,000 81888 o yishuv cresceu para 350.000 - 400,000 1
nas - e o nniz conseguiu absorver todos que entraram, e: cada um deles conseguiu achar.  
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1, “ceu logar. E" verdade, que não deu-se jato sem dificuldades, Um conseguiu instalar-se

| / logo enquanto outro atravessou grandes privações, vnegando durante mezes sem trabalho =

porém maia cedo ou mais tarde quas 1 todos conseguiram firmar seu logar no0tizo achar

a devida ocupação, tornando-se cidnadões uteis no paize .

A população judaica que no ê-vo dezenio do seculo 19 ern iade 25.000 almas

.gregceu em 1920 para 70.000, em 1930 para 170.000, em 1040 pára 500.000: e caminhando ho
je para o primeiro milhão. Tambem a ;.יה não-judaica queino 8-vo: dezenioera 500
mil cresceu em 1920 para 165.000; em 1930 com 800.000 e cerca de uma milhão atqslnente.
0 padrão dá vida da população: ficou elevado, a situação geral melhorou.:O patz "absorvetl

, “O lnbor humano, a disposição e o esforço dominarâám * a pobreza! do paiz, descob-
2 rindo cada vez novas possibilidades, novas fontes de trabalho e existencia, desenvolven “é
"a 60 0 ereando ng potsibilidadespara uma existencia de: una populaçãocada vez mais

numerosasהרש|

E. e Então lançameleo a pergunta q " Está ייל assim era até agora 34 dci porém em
6 4 - xistir um limite naenpncidade de absorbção de uma paize Deve iedi um limite numeri

co para n população" que possa nsserurnr sunexistencin em dado paiz *, - 1
, * Renlmente vonos ver 4 onde reside o limite da capacidade absorbtivn' de uma paiz ?
Qunis são os fntorea que determinam sua capno idade nbsorbtiva ? Qual. é o numero da por
pulação ' que Eretz poderá nindn receber ? Qual 4 a medida da sun capacidade nbsorbtiva
0Ro pleno desenvolvimento eEPRABRO das suas possibilidanes Pes

% 4

/ 6% 3מוגממס proximo nunero )
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qe j NOTICIAS "DO" MOVIMENTO ai " הג50אפ HATZ AI RA (
naag. gi | /

שץעי

E O Movimento Juvenil "0 +5trt “poscue ו na ו do Sul qua-
"tro hachsharot proprias : ns-do Bragil, “Uruguay, Argentina e Chilee Os movimentos do

Mexico e Cuba realizam sua hachahará nos Fatados Unidos: 0 Dror.possue duas, Hanoar Ha
.1% duas (delas uma em iquida &o), Borochow uma e Gordonia uma, A juventude do Miz

vi-“tinha uida “unic:PAAO מסיזסתלצש080הפ
- 0 סמ que 8 ו ós hachaharot em todos '09 paizes é o de'como aumentar

a sun capacidade” de absorbção.: Acima de tudo está a questão de estabelecer industrias
e obter trabalhos fórn das hachaharot pára ajudar sua manutenção» Naturalmente que o
engrandecâmento das hachsharotrequer.o numento.de vivendas e outras comodidades. À am
juda da Agencia Judaica tinha chegado em tenpôó para mélhorar ne condições dna mesmase

Para melhor conhecimento do nosso yishuv apresentamos a descrição dn Hathshará do
““Hashomer Hatzair doBrasil, nos cujos ו o ידסאמדדדאי envia um extra forte
CHAZAK TEMATE ו
A fazenda:da hnchahará shomrica encontra-se em Montador, a 30 km da cidade de

Gampinas no Estndo dé São Paulo. Uma Linha de onibus, que faz tres vingena por dia, ₪
passa na porta da fazendas A estrada é muito bõôa, facilitando com 1880o esconmento dos

“produtos que obtem-se nn hachshara .
A fazenda possua 18alqueires, umensn'com 7 comodosque abriga no mínimo 20 cha:

verime Existe ainda um grande galpãode madeira, coberto com eternite e bôn ventilação,
que seye muito bem de moradinsUmrio com nngcente na propria fazenda garante n perfet-
“ta irrigação da mesmas Uma. outra nnacente é nproveitada para levar por intermedio de וג
ma bomba hidraulica existente ngua diretamente para a ensas Como construções, ninda te
mos | um palol,.7 galinheiros de tijolos e 4 de vadeira, 1 tocheira de madeira e uma

, 6888 6 incubação. = Temos na.fazenda um grande inventario, cof abundante material para

5 trabalho + 4 arados, um, nrado duplo, .5 charrete ea etce ss

Animals : 1 envalo arrendo, 7 burros, 15 vncngleiteiras (que dão em media 60 lit

ros de leite por din, que são yendidos « Cin de Lacticinios de Onmpinas á0 ס/139

5vacas com cria, 7 novilhos com 2 anos, 1 touro e 100, galinhas. Existeainda 6,00 pós

de: Eucaliptose — Néste 18 alqueires, temos plantadas 3. alqueires de milho e batatas,um

de arrog e feijão. Orestante. é pasto para. lantação de batatas...

No proximo numero "TACHLITEINU" publicaremos coro vivem e trabalham «08. nosso shom (

rim na hachshará . o axa
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ESTEJA SEMPRE AO PAR DOS ACONTECIMENTOS NA VIDA POLITICA. ECONOMICA E CULTURAL
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Aתת-תת421527 AMERICA

por LEON 9, PEREZ

4” al Traduziu 4 Isrnel Hntzair - Jugend

judeus americanos cor problemnnea de queו:|) םסבַ"ַַסהס610788610688558040מ00מ8%90
não tem clara conciencin e que ainda não estão preparados para resolver, Compreende-se

o que signifiga Iarnel no Oriente Proximo, porém ienora=gé sua significação para a Ame»
rica. Esta 6 uma gpoea de grande progresso econonico parn a tranquila burguezin judiado continente. Os pequenos burgueses se transformamem medianos, e oa medinnos em impor=
tantes copitalistas. Por gata razão,un sentimento de conforto e segurança percorre o con»tinente de um extremo no outro, atraves das comunidades dispersas sobre aun face, O de=senvolvimento efetivo da id$in nncionl judia $ bastante extensa, porém a compreensão daposição nacional judia na Dinspora ainda é confusa. E! mia confusa ninda pelo desejo denão vilentar, nem sequer em pensamento, na bases de sua vida economica. Aqui e acolá ve»mos grupos de jovens e fnmilins que encaram e renlisam a Ali£, São ainda percursores de
uma romantica vanguarda aplaudida porém não imitada, festejada porém não apoiada pela
vontade popular de grandes setores, a |

É Para os que apreenderam na historia na lições de nosso destino na Disnpora, para os
que sentem pesar em sua conciencia entn repetição de fatos e gitunções conheeidne, a ati
tude dos judeus americanos frente a uma alig progressiva, crescente, e equivalente, no
que pesem os discursos e ns declarações em contrario, a ignorancia e a repetição de enros
que culninarão na heentonbe dos ultimos anos. Sómente o mis cego chauvinismo póde afir-
mar que Hitler e seu bando de assassinos fracassaram em seu intento contra og judeus do

? velho continente, Sómente 08 ignorantes pódem crer com arrogancia que os judeus derrota =
ram Hitler e seua sequazes, À destruição das comunidades européias foi consumada aos ole

. hos do mundo, À aniquilação foi levada a enbo homen por homem, aldeia por aldeias Perde»
mos assim a quasi terça parte de'nosao povos Pouca importancia tem,se o nome dessa clem
de asnasginon legava o nome de Hitler ou de nlgum outro«e O importante é, que a formula
basien foi dada no mundo com todna ns aguas composições e segredos de elnboração. Os jule-
us aprenderam muito nóstes nnog, porém mais e n menos custo parenderan os antisenitas»
ge o antisenitismo lerar abrir uma nova valvuln na ordem mundial, verse=a repetido fiel
e vilmente toda a nauseabunda encenaçãoda Europas AscondiçõesquegeraramHitlerno E
uropa, seguem em pó nn Americas Isto $ o importante mas não os homens. E desde antes dás,
ta guerra ja se escrevinm nos USA livros antisenitas como os de Knox, realisavam-se com”
ferencins explicando no publico os perigos do judaismo, restringindo-=se a entrada de 10-
vens estudantes judeus em universidades e colerios, fazinm=se contrntoa de trabalho com
exclusão de judeus. Uma revigta proteatante nmericana calcula em 165 ne nsrencine, que
difundem מ antisemita, recolhidon por muitas delng em bibliotecas e arquivos nazi
Un pastor, Levis, em uma reunião do American Jewish Comite, assinnlava o indiscutivel אא
cresimento do antisemitismo nn America do Norte. Tambem então voltando os soldados amemri,
ennos que casaram e frnternizaran com os nlemões e os nazistas durante a ocupação; entram
como em todos os paises dn Americn, centenna de degmobiliandos dos exercitos fnciatage
Um recente disposição estabelece que 4% מאס é impedimento que para entrar nos U.S.hs
tenha se pertencido « Wehrmacht ou nos 8S, Ym compensação, é necessario fazer grandes fi
las para um contingente de judeus desloendos possam chegar áa praias da America. À situ=

“ação na America do Norte é um termometro da provavelreação Mundial, Porém não estamos 8
inda em face das circunstancias cuja conjugação permita o maximo esforço da preesão anti,
senitas Atravessamos ainda uma dourada avenida de properidade no continente. Estamos bor
dejando o * Ornek * do cielo do capitalismo. E é na fnse mais baixa deatn crise que os
judeus são apertados inexoravelmente, são esprimidos financeira e politicamente ató o fim

Quanto a luta peln exâstencia não tem a ampla margem de que hoje gosa, então é que
ne minorias indefeana enfrentam geu cruel enlvario. Og judeus, principalmente os dirigen
tea, se recusam n nprender ag historinge Mesmo apée de a haverem aprendido resistem a
creer nela com seu sangue, seu coração e. seu cerebro. Sempren pensam que o que passou fai
foi um sonho mau e nunca um pesadelo por vir. Muitos judeus ingenuos, porém não de todo
ignorantes, creem que ni estão ng Nações Unidas e Isrnel para defender seus direitos «

. Que nº enrtas internacionais e n aparição do Estado bastarão para colocar em ordem os po,
8917618 agressores. Con efeito, ai estão na Nações Unidas e suas declarações, aubmergi =

ו das gob a sabotagem continua das potencina que firmam pactos e sob suas contas conguramn-
alianças sem sun intervenção. 41 estão na Nações Unidas enda vez mis decorntiva mais de,
eclamadora e mnis impotente, E ai está Iarnel, eobre o qual se cerram ainda os sanguina =
rios nbutres da neressão imperialista, do odio ante judeu deste antigo e enduco mundo o=
riental no qual ele está aitundo, A4 está Isrnel, encruzilhada de colossais interegseshe
batalhas continentais se a guerra ge iniciar outra veze (28 possibilidades do estado para
proteção dos individuos que vivem fórna de sung fronteiras e que não são "nacionalmente
judeus, são legnl e praticnmente muito escnasos. Onda individuo estan abnixo das leis do.
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pais em que. vive e nem um outro estado pode, em forma terninonte, ter eção eobre sudi

tos que não sejam seus e que habitam outro territorio» O processo pela qual estas sim »
ples premissne fazem efeito na tranquila existencia dos juders americanos é largo e va”

cilante. Eles não querem creer o que seus olhos viram e seus ouvidos eseuterame ha ₪ >

rações miores precionnm com o peso de gun influencia econorica e moral sobre os govens ז

₪: ץ600ע08מ em conjunto oarindurecimento da concepção fundamental do sionismo : a con »
“ sentração da maioria do povo. judeu em Eretz Isrnel, Porece que q ardua e formidavel lu

ta pela, creação do Estado, tivesse feito esquecer que n nosas meta éa 4-.6885%
Forriou-se uma especie de. fetichiaro de Estado, O Ze tado é.somente uma forma,pratica “e
goberana para ajuntar | as dLspereaa toriunidades judias na diespora em um nó territorio

livre e independente,” e em um. gó vontade deperfeição e, progreagsos Israel deve deixar
de ser o Eetado.de uma vanguarda animada e ousada, de uns remaneacentes Castigadose

. 6800060808 6 6 una perpétuoa perseguidos, Foram lançndaa. a custa de”fangue e esforços
as" bases para: a futura'nação judias O +"הק100 011608 6 due> o Estado de Isrnel está no
“Oriente e o povo: Judeu, em aua imensa maioria, eaté nã America, Aceim, cegamente, pas-
gou-se diverena vezer gobre. laso, evitando de eacudir gua bonança oº judeus nmericanos
“e deixando ao azar: ocurso do: futuro: dos judeus néstã parte::80 mundo: Nada pode ser m

mais prejudicinl que 1890. Qe judeus nmericanos devem ver er tempo a tragica armadilha

que' o destino lhes está armando, ver em temponará poder pensar em uma Aiiá de milha =
reg rumo ao nascente estado. São os dirigentes do Partido sionista que devem gentir o-

pulsar das condições de vida das comunidades nmeriemnh, e que tem a imensa responsa “

bilidade de agitar esta bandeira, afinnl de contas a: etérnn bandeira da sobrevivencia-

judia, que, tem seu mastro em um rihcão da terras Outra função que não seja. preparar of.

impulgos*para uma Aliá será secundariae alheia ה 18880 6098 instituições: sionistag« -
Oimentaréstaconciencia08 presente favoravel é ganhar a batalha de um futuro due. A

טו até onde-nogsas possibilidades" o permitem, O nascimento do, sionismo aqui é re=

cente, e Jarael: junto com gua vanguarda.coneça, hoje-g fázer pressão. sobre à Americas - »

Da” סע depende que o renascimento da nação judin chegue a ser uma ringnifica realir

dade total, ou um sonho úutilndo, reduzida n uma minoria heroica ea uma bandeira glo-

rivear, a. % | 0
E Ra
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«No dia 5de Ais de 1980 - מטמה reunião “dê טס11815800קעטמס 6 7

os mesmos npós a minuciosa explanação dos pringipios ideoloricos' do. HASHOMER: HATZAIR
e uma analige da recente situnção politica no Israel frente nos vitaia problemas, Ju
deus na Gnlutem relnção fa futuras. tarefas do sioniamo, rêsolveram identificar-se
“Como «compoenten do Movimento” Mundial Hashomer' Hatznir, que pugna de um forma real 3
pela.concretização do supreno údeal sionista, expressona »esentralização da maioria

do povo judeu no, BRETZ ISRAFL INDIVISA, dentro. dos moldes progressistno, que garanteh

p constante, progresso do Eretz Iarnel para todos os habitantes que vivem l&s Para. és

- ta tarefa sagrado, todos os chaverin-do Ken loenl comprometem-se em trabalhar incan-

E Gavelnente,. divulgando os devidos esclarecimento.sobre Os objetivos do nosso Movinmen

abs conseguindo, aasim alargar as fileiras sionisto-progressiatas dentro do nosso yd-*
“shuy, 60מ86108 88 hora que o nogso povo atravessa. tanto: noBretz como féra dele...

Por ósta via o KEN DE CURITIBA envia ממ GIHAZAK WEMATZ nos todos“os KENIM do

nosso Mov imento- tanto aqui. no Brasil Como, de todos os paízes SuleAmericanose
| ג MAZKIRUT ,

קפה nnsnenaanane penanenreranesannernsanaananenanenanatores:%999959965995529999%    
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NO SEXTO ANIVERSARIODO HEROICO LEVANTE DOGHETO DE VARSÓVIA. O KEN DO HASHOMER S '
HATZATRDE OURIPIBA RENDE A SUA MATS PROFUNDA HOMENAGEMA! MEMORIA To 5

o MORDECHAI ANT ELEVICZ O | /

COMANDANT 0 DO GHETO . 7 6 a 
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.111- ד
0S PRIMEIROS SINTOMAS D' UNIAO OPERARIA

A mator parte dos obreiros que entraram com a corrente da Segunda Allá, concentrou=

se nos anos de 1904-7 nas moshavot da Yehuda, espetinlmnente em Petach Tikwa, "8 mai das

colonias", Ali renlizou-se tambem a primeira tentativa para reunir todos os operarios

numa associação geral, sem distinção partidaria, numa base econonica e prifisslonale fi

objetivo não Foi porém alcançado, devido 4 concurencia, que reinava nas relações entre

08 dois partidoe. , É

./ Na Galiléa “ 08 880660 מ864806מ6%180עה 010696066. 8 idéia 4 reapeito da unifica-

“gão operarãa. encontrou ali o tereno propícios Iniciou-se naquele tempo o movimento en=

- %ץ6 og obreiroa judeus em abandonar ns colonias da Yehuda, especinlmente após o boicote

“contra os trabalhadores judeusem Petach Tikwa no ano 1906, A Gnlilén com suas montan *

has e trigais atrahiam, como tambem ne aguas "felaches* (campos para arar) eram conside-

“rados eono "verdadeiras zonas agrarias!, em contradição ás fazendas de plantações e of

*pardeseim* da Yehuda, Nas moahavotda Galiléa concentraran-se muitos operarioa, parti

-cularmente em Sedohern, que tornou-se o centro da familta-operaria judia na Galiléas

Foi aqui na Galiléa = onde começaram tecer-=se ne primeiras instituições econonicas

e socinis do operariado judeus Foi er! Sedahera onde brotou o primeiro grão da Kyutzá ng

roria « foi fundada a cooperativa, que nesuniu sob sun responsabilidade n realização de
trabalhos ngrnrios nosmoshavot (1907), E! Saga cooperativa conhecida na historia do mo
vimento obreiro-judnico de Fretz eob o nome SA coleetiva de Sedsheral,

48% "00180%1צמ" surgiu tambem o primeiro grupo do "HASHOMER", a organização juda-

ica da guarda.» E! verdnde, que a idéin da guarda e da Haganá (defesa) já nasceu.
— antes, mao aqui na Galiléa foi agua primeira concretização. 701 8 0811168, que conseguiu

- vér os primeiros frutos da almejada união-obreirn. Aqui surgiu 8 primeiraorganização

-. profiasional do operario agrario "Hachiresh" (1907), A "Hachoresh* nbrangeu todos 08 0-

perariosdn Baixa 8811168, 960 distinção partidaria. Tamben o "Hashomer* era uma organi

zação impartidaria, não obstante ser sua fundação da iniciativa de um partido *Ponle Sion"

Naquele tempo foi tamben creadá, com o auxilio dos chaverix do *Hashoner*,. uma in -

portante realização 4 a *Lerulón Avodá" (Legião Obreira) ou em abreviado .s "סא
קס1מם48%בסעקמת12מף80 que pele'primeira vez materinlizou-se o pensanento do. KIBUTZ, como

economia agraria. Era isto uma sociedade de homens,. que: preparavan-se para viver coletil

ynmente é como seu objetivo principal consideravam concentrarchhverim, que sejam dis -

poatos' atoda especie de "kibush? (conquistn) tarefas e concordar em ir para os pontos

maio perigosos e dos trabalhos mais duros, A "Legião Opreira" cuidava pelo novo olé )1-

migrante que chega 4 Eretz) e tinha como gun tarefa de recebel=o e encaminhal=o para o

chalutzianismo, acostunal-o 4 vida de "kibuah” e *ahnirá", Bose MKibutz agrario” divi-
din-se em duse seções 1 em Sedaherae Qhedera. Assim constatanos, que a idéia do Kibutz

como organização agraria, nasceuainda há 42 anos atraz»
O espitito da união doninou todos os empreendimentos, que fóram realizados na Gali=

168 +. 9: kwutzá dos "Rowshei Kineret* (conquistadores do Lngo Kineret) era de carater ge
ral, feto é, que nela participavam chaverim de diferentes orlentagões políticas, o mes”
mo deu-se tambem com a kwutzá que fundou Dagnnia, Onda vez fortaleceu-se maia a concien
cin, que a unificação 4 indispensnvel, sem qual o operario judeu não poderá cumprir sua
miasão, como portador principal darrenlização stonistns. i

Tarbem a operarin judin. fez seus primeiros, embora ninda não seguros, passos na Ga-

liléa. Aqui o feitas as primeiras tentativas em organizar-se e aqui fóram iniciadas

suas renliznações econonicaa * n encolnonerarin=agrarin feminina emKineret no ano 1911

- e outras), Tambem n primeira conferencia de onernrias da economia agraria renlizou-se

“na Galiléa (Merchavin em 1014). os. |

. a (no pragino numero . "A, fundação dna organizações da econonin ה
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Wmquanto no fundo do coração
palpitar uma almaqudnica ₪
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Escutai, meus irmãos,nos paizes de meu preambular . 3 איו
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ter Seider* sob os auepicios da ativissima - A RI?pea

|66 tarin doK.KL. À maioria“dos numeros A Rs זז

fóram0 יו aplaudidos. éו+אוי8₪ו á, E ; “dmL

No dia 18 0%. למס 660 a hegem. TE . “a / NA,6 + |

lén- Geral da Unificnda,durante qual foi ejet ..

tn a. meguinta diretôrias pres.- Meselinr,se-. sho 3hc'poAre

cr. +J.Knopfholz, tes.-JiSchuasel com reapecte

vice-cdrgas sGiWeniger,JeTeig e LoKnopfholze sw ומ phaseréPr, dE יב

gr«Silberspitz,J «Orenbuch,M, -1 e
יו

Kulyez e N.Flomenboim. Que pelo menos a Uni=

ficada consiga unir o= já tão amença= 5% | hndi6fé

do da desunt ו|עיכי

ְ E ההר |
LEVANTEDO GHETO DEVARSONTAN sairá comemo- AO CADA VEZ MAIS FORTE KEN DORECIPS
radono din 23er«(em todn parteno dia 188) POR MOTIVO DO SEU SEGUNDO ANINERSARO

Um ntrazo -que, bem carnetériza' as “aLretri "ECOMSETE. CHAVERIM NA HACHSHARA'
3avançamente-ntragndas dn nova diretorias * UM FORTE CHAZAK WEMATZDO ATACHLITE INUM
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ASHAPATEINUM - sob date titulo compramos o apublicação mensal, interna.
4 - Nr 1v;doDROR» Um buletim com devidsregistr. sob Nr 135

28 paginas belleeimo impresso, Entre outros . Editor e redator respetUncob Schussel |

artigos. destnen-se "Isrnel nosolhosda Im Endereço srua: Quinze ,467 curitiba-Brasil'

prenan mundial" - e que ocupa nada menos do1-

que 6paginas (tipo. miudinho) como tranacri- 9 40

“ção da revista, rencionaria americafin NTIME", Além 4 “rico = ו da propaganda é om-

mercinl (8.4 9 paginas) o buletim está enfeitado (ala "Render Digest!) de anedotna, das -

quais destaca-se na-pags 17 = “uma sem gosto,sem cheiro, sem.cér e.nem sequer origimalia

dade. Provém ela alide: dese. <«.$ melhor não dizer, porque seria incorer no risco de di-

ger algo... 'contrario 48 leis do paiz" - mas, como argumento de combate ela está real =

mente na altura da sopiencia atndemica dos teducados na reforma", Que o DROR se encanim

no, rumo que lhe traçnaram Borochow e Kntzenelson - são os nossos votos he

4 '
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