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PPRINCIPIOS DO SIONISMO.

; .% :+ ar 690 | Foda Yankow Sehtssel-Kearah , +

"* A vidn rege-se por principios. Nao nnturezn que nos rodein observamos isso em ca-

da passo. Qualque nção do homen, quanto mais eln obedece gos principios, tanto mais e-

ln é positiva nos seus resultados. Comtudo entá em poder % homen a coordenação de cer
tos principios, que tomados isoclndnmente, eles na vezee contradizem-çne, 7

Pela Lei da gravitação 1 todos os corpos se ntrnhem reciprocamente nn razão dire
ta das eung macena e na inveren do quadrado dna sauna diatoncine (formulada por Newton),
um corpo não poderin pornr um segundo siquer no ar, ninda menos levantar vôo. Scientee
porém de um outro principio, que dentro do naturezn não pode permanecer um vácuo idenl,
eraçac á formula do plano inclinado e 4 força motriz, por meio do movimento rotativo
daa azos expulsn o nr, formando um vncuo, cujo logar é forçosamente preenchido pelo cor
po do avião = fnzendo-o vonr, contrarinndo nanim supostamente & lei newtonianns A

Na vida quotidinnn do homen, todn existencin dele basein=re nos principios, que

não podem ser negados por nemhum ger, que pretende passar = vivo =como tale Dedde 8 8
- limentação, respiração (nr) e outros fntores mais ou menos importantes, depende o de -
senvolvimento da nossa individunlidade e como tal a coletividades Apenas: da maneira de

encarar ésates principios, o desenvolvimento pode ger mais ou menos positivo, construti

vo e duradouros x ;

. Nação - que em sintese não é nada menos do queym conjunto quantitativo de âindi=
viduos, rege tambem eua existencia por certos principios inegaveis. São eles t idioma,

“territorio, vida economica e vida cultural. Basta. que falte umsó deseer signos dietin
tivos para que n nação deixe de existir, ou pelo menos mortalmente ameaçada na eun eob

revivencias Durante cunsi doia mil anos, a nação judia não obstante desprovida do seu

* territorio sobreviveu até nrora, contradizendo assim a um dos princípios basicos da vi

da de uma nação. Se sobrevivemos, porque houve um fátor. como elemento subetituivo no

logar do territorio. Fóram ng barreiras socinis, que em certos paizeadoatrazo eociãl

levantavam contra nosaa existencia, isolando nos, impedindo a nossa assimilação com os

naturnio. E asrim da Espanha feudal do seculo XV, o ahasverismo conduziunos para 8

terras mais liberais da Holanda, Flandria, Saxonin, Polonia, Americas etc, Ascim tam -
bem da Russin tzarieta; tironica o nhasverismo obrigou-nos É novne peregrinaçõespara

-0 Ocidente. A nomgn ancin da libertação nacional manifeatava-se durante oe dois mil a-
» nos atraves de soluções utopicas como t mesinnismo, nesinilação, resignação etca |

“Foi Teodor Herzl = o Newton 08 מסמפה exietancia ilusorin gnlutinna - que indi »

cou o verdadeiro principio da nossa redenção. Foi Herzl » que compreendeu, que o mes +
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1917. 329 Novembro'

Terminou a: Primeira Guerra
jMundia com a: vitoria das for

9 110086.

1889. , 1dNovembro

No Campo de. Sant "Ana no Rio

| 6 proclamada a Republica dos.

lgetados Unidos do Brasile .

1869. 17. Novembro

Inauguração do: Canal Suez,

| Mediteraneos O canal foi con=

cebido e executado por Fernan
| do de Lesseps.
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Naceeu Frederico Engels
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criação do Fetndo Judeu numa
parte de Eretz Isrnels
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UMA CARTA DE ERETZ ISRAEL o

15 de Mnio,1948,
Mishmar Haemek

Ao menino desconhecido | :

ךקמסץס como te chamas, Possivelmente, Jaime,Jncob, Ab-
raham ou David. Ieeso não tem maior importancias Eeta car
ta vai dirigida ao qualquer menino judeu que deseja rece

ber uma palavra amign de um menino de Eretz Israel,
Hontem éra o 14 de lnio. Todos diziari que desde hã

2,000 anos o novo judeu não viveu um dia tão magno.Zu da
minha porte não me recordo tarta nlegrin e felicidnde de
uma vez. Hontem declarou-se a independencia de Isrnel.0a
mniores dizinm que Mnto viverá para n eternidade com mo)
des de ouro nn hástoria judias

Nossn colonia, Mishmar Haemek, estava de festas, ape”

soar dnes ruinas e destroços casados por Knukad;jle Agors
éste inimigo cruel está longe. Foi derrotado e “posto em.
fuga precipitada. |

- Ná tarde déste memornvel 14 de Mnio passeiamos lá no
bosque de. Mishmar Haemek. Os meninos do mundo inteiro, da
Polonia e da Rumania,da Yugoslavia,da Argentina e do Chi
le,do Brasil tinham juntado moedas durante vinte anos pa
ra plantar nas colonias do Mishmar Haemck um formos boer
ques um logar de descanso e vageio2 onde cada
menino judeu do mundo tem sua arvores

| 08 inimigostdo povo judeu, com Kauknadjinafrente, tin
“ham destroçado, queimado e arrancado uma bênparte dia

pelo menos podem defender-se.São: barbaros, Kaúkadj1e+
seus:homena « Atacnm as colans. que. מאס podem queixar-se,

1 nãoשל podem siquer gemer pela dér que lhes infl ,
: 4 : 806 הספםץצסע6פ< Choram remãoEeו

ade ama-se como o sangue dos homens
Hontem .fómos no bosque paro reconfortsl=o com nosea

presença e prometer=lhe que vo" Yaremos á plantaleo. A!
Moe é tão querido nosso bosque, o bosque de Ksren Kaye -
met Ledernel, o bosque de todos os meniros do mundo. E!
tanto teu como meu, como nosso. Eu sei que tinhas posto
multns moedas no cofrinho azul,

Venha á esta terra formosa e ns verá com teus prop-
rios olhos»

e
- Eepero=te e. teus amiguinhos;

ון1ו1ג

“PALAVRAS DE JACOB CHAZAN q E
extraidoa do discurso durante a:presto
do MAPAM, ו 01

"12 וגממ|1לעמל, dizem 08 áraabea; que

nésta. luta o' sangue atingirá aqs- joelhos. Para nós

porém ntíngiu o sangue da primeira vitima, que ca-
hiu nósta lutn injusta; até nos nossos corações.
Némhumnã ameaça conseguirá atemorrizar-noss» *
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arvores do nosso bosque. Pobres arvorezinhas | Os. homena, '

com elas que se plantam, .
= À, e.ndemnis elns são tão bonzinhas que crescem sozinhago
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₪0שא.חה7אדדבסל

por Tz. Rosenstein

Lamentavelmente, existe ninda pouco es 0-0 6
clarecimento 4 respeito da importante - Traduzido -de yidish
organização eretzierneliana - como de por Yaakow Kearah,
fáto é a HISTADRUT. Embora seja a Hig
drut uma organização que aregimenta dentro de ei uma clngse7
comtudo sun importancia nn solução do problema sionista é tão prepoderan=
te para; nósan independencia nacional no Fretz Isrnel, como o são o Keren
Kajemet Lelernel e o Keren Hniesod. Os treis organizmos se completam para
a vital existencia construtiva dn nação. Não cooperar com q Hietadrut, sig
nifica, além de manifestar. um antngoniemo 4 classe trabalhadora, uma igno
rancia frente de forças: coordenadoras que constédem a nossa nacionalidade,
Com O objetivo de esclarecer melhor n posiçãoda Histadrut na sua forma -
real e imparcial, o "TACHLITEINU” inicia com éste numero uma. serie de ar
tigos, traduzidos de uma brochura em yidishdo autor Tz. Rosenste ins -

A Hietadru Haovdin. Haklalit, a.0Gernl doa Trabalhadores no Eretz Iernael,
é um fenomeno sui generis no mqvimento obreiro'e que não tem um paralelo na vida das qu
tras nações. Para compreender melho o significando da.Hiotadrut, 8 necessario antes de
tudo = aprefuniar-se nas bases, em que consiste n sun originalidade e o seu caracter ₪
cificos

Entre todas as nações do mundo surgiram as organizações obreiras numa base deuma

018886 eperaria já existentes Gragas no desenvolvimento economico do paiz surgiu pri =
meirariente a classe operaria, que por:sun vez serviu para uma posterior formação de or“ ,

ganizações profissionais e políticaa» Assim foi na Inglaterra, assim foi na Russia, Ita»

lia, França e em todos oa outros pnizes. ha organizações operarias não precisavam preo”

cupar“se pela formação essencial da classe opernria e seu desenvolvimentos Porque ela:

crescin e desenvolvia=se por ai mesmo, como consequencia da força do desenvolvimento cg

pigalieta no paiz, gragne é proletarização dn população local, dos camponezes -e pequena

burguesia« Ag organizações trabalhadoras não precisavam tambem cuidar pela ERaa

&a economia, para empregar os trabalhadores. Ag economias féram levantadas ו &ini
cintiva e no espirito empreendor don cnpitnlistos locnise

| Diferente foi o caso no Eretz Iernel. Os pioneiros da segunda nliá, que chegaram 4

Eretz há 40 anos atraz, com um vontade forte de trabilhadores, não encontraram no paiz

emprezas economicas aptas de recebel=o0s. As poucna posições trabalhistas nas unidades e
eonomicas judaiena, principalmente nas moshavot, achavan-ese sob uma colossal presaão de
barata mão de obra árabe. Parecia, que pora o operario judeu não há lognr no Eretz Iera
el.E renlmente,, muitos. da segunda nliá abandonaram o poize Mag, aqueles que teimaram
“de ficar no. paiz, e não ficnr simpleemente, mas viver como trabalhadores judeus, compre

enderam, que não podem apolar-se aobre os 8 (empregadores) judeus no Eretz, mas ne-
cessitam cuidar sosinhos para crinr uma economia,prestes de mantel=os, que o trabalha»

dor posen exietir.na sua propria, bape» Aggim nasceu'n ideia de uma propria economia ope

raria no Eretz Isrnel.. +

818 הפ81מ 06806 aqueles disa até o atá de hoje vimos atravessar como um fio ver -

melho, na historia do movimento obreiro-judnico no Fretz “ o esforço ininterrupto para

criar uma base que servirs de enraizamento do elemento trabalhador judaico no Eretz e

-paraie,desenvolvimento. E' por ésta razão a alma da Histadrut - a a 1 44

6 a pr upação em receber novos olim no Eretze À preocupação por aqueles, que necesai-

tam primeiramentechegar no paiz e por “quem devem ger criados portos de trabalho» Por

que não basta trazer um novo oléh, é preciso tambem facilitar-lhe no seu enraizamento

. & continua na pagina 4 )
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Misto dy O 5 6% 0 לאחצאשט Novenbro, 1948,

Prinéipios de Sionismo (continuação da parina 16)

Mo antisemmtis MAO que )\ 0% וצו 6na ao +

Me, mo tempo a força prepulsora, que conservava nosso povo fóra do noseo ponto da gravitm-

ção + Eretz Israel. Foi Herzl que compreendeu, que abolidas ns fronteiras sociais, pa-

ra onde marcha a humanidade do seculo XX - desaparecerá tambem 0 entisemitismo, o sus

tentaculo prinéipnl das forçasretrontivas, e com isto a força motriz que supostamente

conservava à nosen existencia no gnlute No preludio das lutas das forças antagonicas,

antes de serem completamente nbolidas as barreirne 8001818,8 moidos como pó en=

tre ag pedrasdo moinhos Dispersos na gnlut, por maior que seja nosso povo quantitati=

“ yamente, não somos minis do que p 6» Porém concentrados no nosso territorio, no Erethz

,

Ierneê, por menos que estejnmos em quantidade, representamos uma força viva, que é cn»

paz sosinha construir eua existencin, forjar seu proprio destino e lutnr por ele, como

o fazem agora os 7 % apenas do nosso povo no Eretz Iernel. Por nh4, deduzimos, quão vi

tal e magna foi e é para nos = como para enda povo = a posse da sua propria terras

KEREN KAIEMET LEISRAEL = o fúndo mais eagrado da nossa reconstrução nacional ,

pois redime a terra para o povo de Tornel » continua ainda encarado com insuficiente

compreensão por muitos judeus, Inmentnvelnente, até por certos sionictase Sntiefnzen-

“se com uma interpretação nendémica + * KKL 4 o fundo destinado para n compra de ter»

ras *. Somente um pessoa de estreitos conhecimentos do sionismó pode definir o RKL

de umamaneira tão estreitas Ignoram, que o maior meritoda KKL é a compra dnterra mo

MESMO TEMPO COLETIVISANDO-A, nacional isnndo-ne: Quanto maior o fundo do KKL « mais ter

ra nacionnlisnda e menos terra nas mãos dos: particulares, menor tambem.o vital proble-

ma dae reformas agrarine, que tantos conflitos 8001818provoca entre as outrar nações

enpitaliatnse KKL - pela aun forma'de aquisição de terras, solúoiona o nosso problema

nactonnl não soménte economicamente, mms tambem politicnmenteb Esomente na base de u-

mo solução politica sadia poderá haver uma solução economica construtiva e solida. | 1

Creio, que não fóram tomadas, éstna conjecturas na ocasião, quando fa reunião do

dia 14/10 = da Diretorin do Centro Mosaico do Paraná em conjunto com 98 representantes

de todas as iristituições do yishuv curitibano -foidiscutido e submetido 4 votação o

apelo do secretario localdo KKL + solicitando a reduçãode 10% para 5 f a percentos

gem, que será deduzida das quaisquer campanhas futuras embeneficio da emergente nece-

89188066 da construção de urmn novn sede do Centros E' Inmentavel, que com exepção: dos

votos do proprio KKL e-doHashomer Hntzair em favor do apelo, figuravamentre 08 sete

votos negativosas representantes cionistns da WIZO e WIZO JUVENIL, e.o - incrivel =

da Organização Sionistn Juvenil DROR « ו 1

DROR = uma organização sionista que,se, considera “de chnluta jon,colo₪ הּשש
tra OÀ -

mente é = colocou-se numa posição contraria nos principios sionistas, con

que emcircumstancinnenhuma poderia justificnr=see Se nns reuniões da ex-Unificada :

Juvenil (oh ! que saudades eu tenho 1 ) opresidente ofertavn generosnmente: "valiosos"

₪ '

"נ

premios em livrinhos para quem explicou melhor oe significados do KEL, sahindoos idro* j

ristas vencedores com a 800868108 ת68008%8 + "KKL compra terras" , - hoje, devemsen“

tir-se envergonhados pelo seu voto antiatonistn...Até mesmo. teoricamente acha-se o DROR' =

(pelo menos seu representante) muito distanciado. do espirito da Hagehant Atzmite Algum

geninnrio sobre ae .final idades do KKL = מאס.1"86ה 060881800. À moshavá que se aproxima

convem ser aproveitada para áeto finnlidade: PRINCIPAL« Qualnuer voto em qualquer cire.

cumatancin contra o KKL - $ contra os primcipios do sionismo construtivo, portanto con

tra a fundamental base. do nossa redençãonacional. 7
0 ו *. TN E

גהה,האתאהגאתתהא.,אתתהאהתאתהההתאחתאתאתהאתתתאתתאתה
EDDRDDR

Histadrut (continuação dn pagina 3 « ).

no paize Consequentemente - um continuo esforço da Histadrut pela ampl lação-das possi=

bilidades economicas no Eretzy' conquistar novos ramos de trabalho e criar novas econo”»

mias tanto no enmpo como na cidades A base trabalhista já éxistente no Eretz considera.

se então apenas como chalutz, como pioneira para o" futuro grande regimento do [006170 <

pernrio no Eretz Iernels | |

Podemos indicar mais nleuna traços, que sublinham o cnraeter especifico dn 11088 |

drute Fio, por exemplo, qual é o movimento obreiro que existe no mundo tem perante sã o

uma tarefa tão especifica, como n transferencin de elementos urbanos para trabalhos de

compo ? Geralmente n diregão da onda, como 4 notorio, pasan-se no sentido contrario+ >

"de campo para n cidade. O onmpones nbandona n vila tranoferindo-se parn os centros ur-

banos, os grandes centros industrinlizadose Mns no Eretz ncontece, numa forma bem ame

pla, um fenomeno digno de ntenção, det transformação de. urbanisatas em camponezes+ Isto

o que son no mundo como uma utopin, como um fenomeno contrario " as leia economicas *-

está sendo no Eretz um renlidndes + 8 |
- Mais ainda, onde está o trabalhiemo tão multicolor e diferente como naHiatn =

drut ? Em todne na nações do mundo, tanto a maiorin numeriea como a maioria construti-

va é composta de trabalhadores organiandos = do proletariado industrinle A Histadrut

abrange porém : cidade e cenripo, industria, profissão, qa etrabalhos livresde |

um lado, empreendimentos agrículos na moshavé e yeshuvei ovdim (povonções operarins
₪ E (continun nn pagina 6
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G DU.D = O ken: deve 6 48 obrigado. de aoו jovem tiúito da vida nova. AB duas
“que o joven passa na Lishká (local-do: Ken) devem contrabalançgar o dia intei=

ro dele nã escola e em coon. E. necessario;que n$atas“duas horas ele sinta-se bem e:
alegre, encher, ense, tempo com maie impressões possivel, afim. de, que possa sempre aguar
dar algo, de novoe Para leto q kmutzSnão é pubicientee, Tem. que: ser um grupo mais: atíplo
de 30 É. ho pessone,. og dud ; onde na lógar.pata, diversas; forrina: de convivencia e É
expansão de: תקוה Dnde אה possibilidade para”diversões a excurções numa escala mn

| maior,onde 61806Yandot (circulos), $-porexemplo de-hebraico; REL, ofâcinas,.+6
vidades e cormemorações,.eonde. há logar para:competições» A vida em,“ei é$ riquissima e

₪. complicadas “Inesperadanente | o. jovem. enfrenth“úma seriede problems,tarefas 706 0687 =
% pertam 8611 15676886 e obrigações. Ele:entra no: קס que: lhe proporçiona. trabalho in=:

"ג dependentee que, deeperta:nele n inicintiva.€ gdud possue neomparavelmente maiores
possibilidades da ativisação dn pessoa do que a kwutzá 4nquio.joven-é ora como:repre
sentante da kwutzá-no -vandá, secretario do.circulo, Ele mesmo participa na preparação
daa festividades, nn decoração dn liehkg, organien uma seção esportiva,. é enegregndo 7

à de uma seção do quadro dos editnie, dirige uma 6061068 etc. De una vez tem interense
parn uma porção de tarefne» Renlmente O gdud,; possue,|sun propriabandeira, nome, e tão
fé» popaivel seu loenl:proprto, tm gunrto ou pelo menos um, cantinho, seu, no: kene Mantem
tabbem relações com os gduddm dve- Gutros kenim, remete e. recebe, enrtan,.5576

ar: nêressop.(Kinun)sQua יש 7questõesinternas, projetos, planos; relato:
“ão: o. va! lot,desenthndimento;delitor são,  
anopara .dude Uma: pequena. nação; ו 6um deveexisttk o respectivo trabal '.

ho e apossibilidadeem. destachreses Gerhlhente,. o jovem deve estar. dinrinmente no lah '

4 “kn, sendo.disto 2 & 3 vezes destinado!paraab.réuntões! da kwutzáe orestante para as .

Ê . “ocupações.no וג, hoa 880000886 gêr'Peitauma” reuniãogeraldo, gdud inteiro com di

—versõesemcomun; excursões, debates! sobre,problemas”do,gdud,empreendimentos e come|

moraçõeo,devem ger frequentes, maia, ou menos,cada mez:há, una "010 ו ERRO (ferias

8solehizações de'Setandártes, eszones shonricos ,6%66( > É ה" eo E

É x0“DA:NOSSA ו . .0teu. objetivo.É da educar!cum hoten, que será um.chalutz,.

= / 'operoa.r-ioemenbrodokibutznoFretzeO que quer
ש+קי861006ץ 7 > 80 06 trata de explicar, que tudo 18%0 6 necessario, mas educar

Ns elenifica + dar lhes. ns posa iba ld da aRo da realização e despertar a von”

. ב tade paraoalennoe,do objetivos 4 ה

“Oo idenis e os objetivos devem ser não somente porradae recorhegidos: ססמס

E, justos, mas devem tambem ser-para ele'“chrose almejados» O nois Amportante porém 61 0
' teu dever de armaleo em: propriedades, que servirão para.facilitar a realização e ao,meg

ma.tempo proporcionnrão-1hê or sentimento do,benrsentir com: a tarefa e- 5

. = Por mais argumentada” que seja! ל teorin, sobre; chnlutziut, não ndiantará seל an

. tea de tudonão educaraa” um Homen sadio, Pórtes, portador deuma: força de vontade, e não

“lhe ensinarás querer trabalhar e nchnr.a antigfnção no. trabalho. O que adianta ele nas *

berda neceasidade) da Tingua:'hébratcn, 86 no mesmo,“tempo deixaráa de ensinnl-o falarem
+ * pensar em hebráico ? O que'"ddianta uma bela sichá aobre n vida no kibutz, se.teucha-

-nich não sabe viver com a gente e se ele não podsue ag qualidades, te lhe são indis -

pengavels. nn vida eoletiva'? CótmreendeaPg que não -e esclarecimento maga educa -
enção» A Me

+ 0 ג 3'queatão da06 יס 0gerale Nada deve ser deturpado|
nele ou encostado de lado, à capacidade de pensar, presentir, trabalho = nada disto de
ve ser relnehado. O homen, quento mais estiver enriquecido déstas qualidades, maior se,

- rá o valor e a força coletiva dele. Ao date assunto voltaremos ainda, quando falaremos |

E. sobre 8 pcsvcs hn do individuo

r
o

“EDUOAÇÃO. NACIONAL . 0 que 817מ10108 : educar nacionalmente ד 0isto, conseguir,
ש+שא + 8 para que a concepção na q & o preenche o conteudo do seu ser”,

composta derecordações, sentimentos, diaposições, conhecimentos concretos e conscien*:
cia. Nãoserá então por meio de sichote Não lhe fale do problema judaico, não argumen=

te "porque o sionismo", não fnle + com um ton elevado ou com um estilo de um doce
5 ' (continua na“Pagina 6. )

em cornmun,nos reuniões marea= כוב—
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| 0 BretasSobretudoל tráte. imbátr concretamente. ססמ Eréta an vida dele.

Sobretudo olocal Eliehka). Escotismoe- “judaLero-«devem ser o estilo:deles Cores nacios

nais, letreiros em lingua, hebraica,. quadros-e:“Potoé “sobre Eretz, nappas.e-portretos “ tu

ו 60 %0 compoe, em gi:um: integral; tiue educa por ei aós Se o lishkaébonito e é ligado

“epa agradavela recordagões, então:ficará porn sempre gravado na memoria do jove, como um
"pedago do judaismo, querido e arado. ,

jovemו deve conseguir amar aganção מ ehebraica, Que consigo compreendel”a »

Lembre-te, que para teu chonich, o mais importante são ne palavras da canção. Ainda não

está entuzinemado com a melodia (ainda não..é um egtetn)e Não se esqueça, que existem mm
mnie de 150 canções hebrnicna no movimento, não desista portanto de nemhuma oportunida”

Ed de para conquistar male uma. canção, Ens ino=lhe o naio Possivel, para que tenha um escols

» Traduza e ensine cantar de memorias
A Não argumente porque Eretz Iernele Em vez. disto desgrevaro; mostre=lhe, déclhe ₪ 6
vida impressão sobre a vida do Eretz, Detalhes concretos = m-mais possível. Trate de com
pilhar a maior quantidade de miudas informações sobre seus. habitantes, costume, trajes,

- notureza = não obstante serem vs detalhes insignificantes = convem que contes á tua kmu
zá« Elo a; forma que no mesmo tempo nl imentarás com realiemo a fantasia do jovem. Todaa

“atração inátado jovem para o egzotiemo traonsfirn paraa terra de Eretz. Possue Eretz -
- todos os dados de ser para o joven, o quecostuma ser a Americn gragna aos livros de Os
May, Maine Reid eoutrose O sol: quenteo,; areina é penhascos,: már, serra, temporais do xk
inverno, bosques de nuenliptos,. frutag, técnica, sobretudo os horiens, homene da hásto -

“" ria que pisáram nobre8 terra, vivínndeln e moreram nela e por ela (nuxille-te com
“1 Tanach), eos homens de hoje. Evitepalavras elevadas e bombasticns, E muito w
melhor uma deserição ou um conto atrahentes sobretudo num ton:pe es oa l. Os jovens

- devem ver, que Erétz é teu caminho e quevives. com eles se conseguires testerrar da tua
“propria. memorinob'teus sonhos ingenuos e infantis sobre Eretz, se ncertares. no ton do
teu proprio sentimento em relação & Bretz -'a kwutzá sentiraistoe É o fato que tu auas

— Eretzmais, penetrerá na mente elescom male força do que um discurso sentimentale

היורקיירשו"
É=ו 7 BEMזה/|1aיד

(continuaçãoRa pagtná e) AM anais 7\

וש
.de. outrolado,- מ 0e. inteletunte,93e indepen: ntes,.

40nos moshnvet ovdim;kwútzot"nos kibutzime ב2-4
“No mundo inteiro 00 proletariado urbano“industrial o principgl pilar do movimento o”

tros Oe trabalhadores do campó, no eua maioria, não são organigndos e até certo.pon-
- to existe uma indiferença entre eles e o proletariado urbano » Nó Eretz a situação é bem

: diferente, onde os 'trabalhadores agrarios constituem os principais pilores, pie 08 qua
le repousa a Histadrute A ideia central do Histadrut e os importantes vnlores do movirmen
to obreiro nasceram no selo da clagse trabalhadora da economia agraria, .

a Désta forma a Histadrut é muito, muito mafe do que umn siples organização obreira,g
"| 8טמ tarefas aão Incomparavelmente mnis nriplne com muito mails rnmos de atividade, não e

: ' ק6מ88מס sentido de manter a luta diarin em pról dos:"Interesses profissionais dos tra =.
- balhadores já existentes no Eretz, mos tambem no preparo 6 Pecebimento de novos olin,in
“etalação de novne unidades economiena, fundação de novos-pontos de colonização, fusão de
diversos elementos numa união qulturnl, melor pela organização do yishuv e sua seguran=
ça -- em resumo o grande problema complexo da ressureição do povo e da reconstrução do

paize ,

E O mesmo sapitito sob cujas azas crescia a Histadrut, elevou-a para a posição da Pope
Er gadirigente do yiehuve E" ela portanto a espinha dorsal da obra inteira da reconstrução

no Eretz. eq força dinamica do yishuv. judaico 4 Histadrut ó uni enorme e importante fá»
; tor na colonização do Eretz, ela impulsiona sem parar o movimento sionista e não permite

. esmorecera consciencia sionista, A Histadrut é tarbem a pioneira e a vanguarda no campo
cultural e político do. yiehuv, no: renascimento dn lingua hebraica e na nutrição doeno *

| “vos valores culturais, no organização do yiehuv e nn solidificação dos fundamentos. nacie
, nais da autonhoniin judaica: (Kneset Israel),na organização. da autodefesa judaica(Hagang).

E' verdade, n: Histadrut é um organização de uma certa classe, da classe trabalhado-
ras Picou porém elevada para o fátor nacional da. primeira grandeza na vida do yishuv in
telros:Fundiran=se no Histadrut os intereeses dos classes do trabnlhismo judnico com os
interesses naclonal=gerais do yishuv judeus
a "patoso" socialista que empolga n Histadrut está fundido com 8 grandes 0

. nacionais. A! gua atividade acompanha a visão do Ai Oved (povo de trabalho), não se 88"
tisfaz com os fatos consumados, Som o "atatus quo? e impulsiona-o para as grandes ע601%-
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RIO DE JANEIRO = Akiba, recebi um volume com
o mnterinl que pedi. Grato.

O ATACHLITEINU" envia um forte
Chazak W'emntz

ao chaver e & chavera
DAVID REZNIK RUCHALE BURSTEIN

por motivo do cnenmento

SAO-PAULO = Jnime Léo Ue,recebi tun cnrtn é
renlmente n fnltn do tempo é o

unico motivo que não respondo por enrtne
Aguardo com prnzer tune perguntns, que serão
reepondidne néstn coluna. Elas vnlerão tam-
bem por uma colnbornção diretn. Perguntee

BELO HORISONTE = Recebi o buletin "NEGBA "6
1 000 não poseo eaconder o meu

reconhecimento, Continuem com perseverançne

BAHIA > Efraim, recebi tun cortn e noto que

- vosso ken está aendo cada vez mails

“consolidados Aguardo noticine detalhadna

RECIFE = Recebi o relntorio dn Pegutehá bog
rims Envio nos chnverims Blanche,

Reveca, Noemi, Mario, Eline, Lón e Ary-com

ponentes do Garin Hachshará= um forte Chn=

lo CAN+ Àו(
WIZO JUVENIL = No dia 13/10 data organizam

gão ₪108185%ה innugurousuno

atividades culturate com um interesaante
programa litero-musicenl no locnl dn Esecla
SeGuelmnn» Se não foscemoe *eracionce* de,
touros dn Coca-Cola “bem no melo do prog
rona “ nado haverin de censura. Mas, que -
culpa tem n diretpria dnWIZO = com uma ju
ventude naeimç ו

YOSEP TCHORNICKI > אסה 8108 17 e 18/10 cos
teve aqui para o encers

romento da Oannpanha de Emergencias No dia
18 realizou-se em neeting=despedida,aberto
Pelo presidente do ConitéDr Manoel Sclimr,
foi lido pelo secretario Jacob Schussel O

“relatorio da Campanha, eendo concluido com
um vibrante diecurso do sheliach Tchornicki

PONTA=GROSSA » Na sun incangavel tarefa de
0 batalhador, YeTchornicki a =

companhado peln comitiva don chaverim Abrão
Ohagsin,Jnlme 7618,6 0086 Knopfholz = fize
Pam uma esforgada jornada (aide noitadapa
ra o nogso vleainho yishuv de Ponta Grosea,
em pré) do KIUM MEDINAT ISRAPL. d pequeno
na quantâdnde,mas grandioso nos seus dever
Pes patrioticos, o tishuv de P.Grosea, q
14 anteriormente atendeu £ Campanha da HaznkW'emhfizeComo שו com ACHETRUTE Pórmnו exemplar paratodo Brasil

BELEM DO PARÁ = Marcos,n tua curta עפ
slonou-me muitos Não duvido

que com aforça de vontade venceráo na difi
cúldadese bem breve, um KEN no extremo tro,
pionl do Brneil = será um renlidnde, Conte
com n minha integrnl diaposição. Já entrno=
te em contáto com Honhngá Harnehit do Rio ?

E

תאתתהאהה.אתהההה.האההה8

luta, 182818 %סץמסוג-6 tão claro como hoje, o

tanbem nóeta vital Campanha soube manter
eeu alto pedertnl patrioticos

DAVID WERTHEIM = encontra-se no Rio vindo
- de BeAlres,con o fim de 4

nicinr a campanha da HISTADRUT, Pela heroi,
on defeoa, que noseos kibutzinvferecem no
Eretz contra a brutal agressão feudo-ámpe
rinlietn árnbe e peln iAndiecutivel força -
que n classe trabalhadora representa nóeta
inconteetavel apoio que a coletividade ju,

88168 deve oferecer em prél dósta Campanha, corio um dos fatores vitale para a vitorin
fihal. O yishuv curitibano certnmente renponderá no apelo da HISTADRUT na altura dn eua
consciencia nacional» %

JACOBROTBAUM « Novmente o yiehuy curitibano terá a honrn e O prazer de receber no seu
seio cultural o grande artietn Jncob Rotbaumn, sem duvida -um doe male autorisados e ex »

pressivos representantes da remanescente cultura judaicas O seu primeiro recital de 31.

gerácertamente recebido hum enlorogo ambiente, igual que o yishuv nanifestou-lhe nam

gua primeira vieita em Julho déete anos

NOVA SEDE = n onda da reconstrução nndionnl que atravessa as fibras do nogso povo no -
mundo inteiro, não podia deixar de ter effeitos assáa beneficos eobre a

prestigiosa Diretoria do Centro Mosaico do Paraná. O yiehuv curitibano = que já tantas

vezes prestou o atestado da madureza frente aos problemas do nosso povo, não hesitará

por um momento asiquer para resolver seus proprios problemns 100018% E o problema Nr L

do nosso ylehuv é um NOVA SEDE. Fetando n Diretorin tão preparada para tomar, como

o yishuv está preparada para d é r, então a NOVA SEDE eerá um edificio grandioso, que

orgulhará não somente nos que contribuiram para éeta magna obra local, mas de gerações
vindourase Amen. |

9IDOR BELARSKY - visitará novamente Curitiba, certamente não para matar saudades» O exi,
| to é garantido, mas (sempre há um 'ras") que o programa seja EXCLUSIVA

MENTEde cnnções yidish e hebraices, Assin, esperamos com prazer sua vindas  


