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Todo ano percebemos que no CHODESH HATNUÁ a participação da Schicha-

vot é levada apenas de mancira singular, sem aquela animaç”o apresenta-

da pelas outras Shichavote

Isto é compreensível, porém no nosso ver nao é justificável, na mncdi-

da em quo o Ken pertence a todos nós e cada atividade promovida pela- —

Tnuá deve ser no náximo possível, praticadas por todos não só pelo son-

tido chinuchi em relação aos menores, nas também como membros do Hasho-

mer Hatzair que todos somos,

Notem, não estou exigindo-que haja una competição mano.a mano con 8

outras Shichavot que estas por si só tên nais animação, o quenóspedi.

mos é una boa participhção, mostrando gerem as Shichavot Bogrót membros

ântegrantes e ativos das programações da מג.
,

Enfim, a partir de agora o CHODESH começou e as atividades estro aí,

é entrar e partidipar e quem sabe até uma boa classificação alcançer.
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ATUALIDADES

Um carro com 120 kg de TNT explodiu em frente do centro de comando

geral das forças palestinas e libanesas progressistas para o sul do Líbano,

no centro de Sidon, as novee trinta damanha de ontem, matando 23 pessoas e

Iferindo outras 110. A princípio responsabilizou-se Israel pelo atentado

visto que, pelas próprias palavras db 4862 palestino Iasser Arafat " os

doi vigsaram alvos palestinse" ( depois porque Israel ainda não retri-

ataques

tui alguns ataques atribuídos aos palestinos, como o ataque a agência da

Im Al no aeroporto Leonardo da Vince em Roma e principalmente dois atentados,

um contra aembaixada de Israel em viena e outro contra uma sinagoga na mesS=

ma cidade, matando duas 08

Ao megmo tempo realizava-se à abertura da nova reuniao da ''Prente

lide Rejeição" onde participavam Síria, Argélia, Líbia e Iémen do Sul 21ém do

torp. Reunião esta convocada para debater o recente acordo entre e EUA que

| conclúido após a decigão do Congresso Americano de vender ou não os

aviões radares "AWACS" SArábia Saudita.

O secretário de Estado norte-americano Alexander Haig pronunciou-se

-no Congresso a favor da venda dos aviões radares e de alguns outros

alן יי argumentamento que o que está em jogo é "a capocida-

lãs dos EUA de desenvlver uma estratégia capaz de levar 801006 00

de paz e de proteger seus interesses vitaismmaregião instável, cxnosta-

não somente à rivalidade árabe-israelense, mas também, e cada dia mais, às

ameaças da URSS e de esbirros”",

À Haig frisou ainda que os EUA estão preocupados com à segurança de

io e que os aviões seriak rigidamente controlados de forma que às in-

formações colhidas nºo seriam transferidas a outros países e o raio 660

e aviões não atingiriam Israel, Noentanto 5l senadores, número necessário

-

para vetar avenda já haviam se prorunciado contra esta.  



 

0
אשה

O que é o Chodesh Hatnua?

 

A participação e a importâncikdes chaniehim,

Quando chega o Chodesh Hatnua, o Ken muda. Tudo para.

Saímos do convencional, das atividades normais para nos vol-—

tarmos mais para o Ken, para nossas Kvutzot, enfim, para vi-

ver o Ken intensamente durante um mês e, também comemorarmos o

aniversário da fundação do Hashomer, Hatzair no Brasil (34 anos),

Como no Chodesh Hatnus tudo o que é feito é em Kvutza, e todo

trabalho é em comum, vemos nele umã importância vital para as

schichavot bogrot.

Em casos específicos como as schichavot de Tzofim Bogrim

e Bogrim que têm um número reduzidíssimo e que: seus chaverim

vão atuar mais como madrichim, acho queeles tém que ter uma

participação mínima a nível de טס Esta: participação

mínima é devido a falta de condições para uma participação

maior porém, todos devem participar e estar conscientes do

Ken emtodos os aspectos e que também devem vivé-lo como cha-

תבמג

Em relação a schichvá de Tzofim, vejo que uma atuação

como é necessária (atuação de grupo), é adequada ao momento

ja que temos tantas chanichim dispersos, Além de serrum mo-—

mento bom de discutir og nossos valores 0 atuarmos coerentes no

que acreditamos. E

4 participação das schichavot bogrot no Chodesh, tem o seu

1860 chinuchi. O chanieh que vê o empenho das schichavot bogrot

no Chodesh, & um chanich que é despertado para o mesmo, que é

motivado... Afinal tudo no Ken baseia-se no exemplo, não é

mesmo?

O chodesh está aí e a você que. & coerente com os valo-

res do Hashomer e que acredita nos valores que O Chodesh traz

q tona- " participe dele"

Chazak Veematz   
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Para )6 REFLETIR

Esta seção é feita exclusivemente com o objetivo de fazer o leitor|.

re

refletir sobre assuntos sempre presentes à nossa ralidade.

Nos dias de hoje em que a questão judaica é questionada e colocada |

em dúvida por nós mesmos,que textos como os de ALBERT EINSTEIN e do nosso

chaver URON MANDEL tomem grande vulto por refletir a situação dos judeus

na diáspora.

ALBERT EINSTEIN: "COMO VELO O MUNDO"

"ANTI | SEMITISMO E JUVENIUDE ACADÊMICA

Enquanto virietómonamugueto,o fato de pertemtermos ao povo judeu aca

rretava dificuldades materiais,às vezes até perigos físicos;em compensa|

ção jemais problemas sociais e psiquicoseCom a emancipação, a situação de

ifato se modificou radicalmente,em particular para os judeus que se encami

nhsm para as profissões liberais.

O jovem judeu na escola e na universidade está sob a influência de

uma sociedade estruturada de maneira nacionaleEle a respeita admira a,

recebe sua bagagem intelectual;sente que lhe pertence,mas ao mesmo tempo

percebe ser tratado por ela como estrangeiro,com um certo desdém e até al

guma aversão.Mas arrastado pela sugestiva influência desta força psíquica

superior mais do que por considerações uniiateratugelo se esquece de seu

povo e de suas tradições e se considera definitivamente integrado aos omkr

| OUTROS, erquanto procura se disfarçar,& si e aos qutrosymas sem resultado

porque esta conversão é sempre unilateral.Assim se reconstitui a nistória

a do funcionário judeu sonvertido ontem como hoje digna de lástimalis cau

sas são,não a falta de carácter ou a embição desmedidaçmas antes, como já

fiz notar ,a força de persuasão ãe um ambiente mais ponderável em número

e em influência.Evidentemente bom número de filhos muito dotados do povo

judeu contribuiu largamente para o progresso da civilização européiaçmas|

com algumas exeeções, seu comportamento não foi sempre desta natúreza?    
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ttéz nossa condição de estrangeito e daí deduzir as consequências.É e

identidade intelectual e espiritual com ele.Pomgque a própria base do scu

comportamento não é obtida pela mesma cemada cerebral. Temos de emanciz:

se socialmente, encontrae por nós mesmos a solução para nossas necessilciss

so nos diz respeito.Pode |

cidadão de um Estado ,sem deixar de ser ao mesmo tempo um judeu fiel.

nos esqueçamos disto e façamos assim|0 problema do anti |

manifestação social ,serã resolvido então,

Comopara-fodas-as-ciênciaspsíquicas,ecura exige-uma-c]era1

plicação da natureza e das causas do mal. Temos de elucidar perteltement
לש 1

sde nossapido querer convencer outrem,mediante todo tipo de raciocínio

+ ya

0

gociais.Temos de formar nossa sociedade de estudantes, comportar ספ 06

a 8o judeus com toda a cortesia ,mas com lógica.Queremos tsnvm viver nos

nosso modo , não imitar os costumes dos espadachins e dos beborrôessNada dis

omse conhecer a cultura da gkzvppº e viver como
+

semitismo,ci sue

+

ROSH haSHANÁ

"Eno sétimo mês ao primeiro do més,

santa convocação será para vós; nenhum

dia do toque detrabalho servii fareis;

trombetas será para vós

Rosh ha Shaná, r—

responde ao Ano Novo judaico. Sua significação porém, é muito mais

celebrado nos dias primeiro e segundo de Tishrê, co

ampla

que a do simples início de um ciclo; à idéia de tempo se unem conceit.a de

responsabilidade e de julgamento, que conferem a esta festa seu coráro

grave e solene.

Yom Teruá (dia que se deve fazer soar o Shofar), Yom ta Dim (ais da

recordação) e Yom ha Zicaron (dia da Recordação)), são também denor:r>rHas

de Rosh ha Shaná. Duas classes de lembranças ocorrem
nesta época: a de sua responsabilidade como filho de Israel e a de scus. 2—

>o.na mente do ךג669%

. , . . etos pessoais no ano findo. Um ciclo de vida encerrou-"" com seu enredo de

alegrias e tristezas, porém antes de entrar para o ano novo, olha-sc ve-

trospectivemente para a própria conduta, e pede-se a Deus a absolvição pe

téxxaax las faltas cometidas.

AS cerimonias religiosas têm particular importância em

festa É celebrada exclusivamente na sinagoga. As

ostenta a mesa desta festa têm particular sentido. Assim o

círculo

Rogh ha Shenaá

pois esta escassas varie—

dades que pão
—-a chalá—

. 2

principio

antes de iniciar a refeição simboliza um ano doce 68 aprazível. O peix

não falta nesta ocasião sendo que a sua cabeça 6 010200188 80 dono da ca

Acompanhando uma bendição que se pronuncia durante a segunda ceia de

Rosh ha Shaná, costuma-se provar uma fruta da estação que rão se comeu

Ovos Cós

somente se faz redondo, por analogia com o ano, sem

nem fim. Um pedaço do pao ou meçã cmhehido-em mel, que se nece

9

0

3075 םח 5600009888 6 068 vem a renresentar o início de algo   


