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% Shalom Chaverim:

Nosso movimento "Ichud Habonim" completa
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agora 35 anosy Por todos estes amas muitas pessoas o levaram
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para frente e agora, este dever é todo nosso, Se não for nós

por nós, quem por nós? Estamos em crise. Precisamos nos levar.
TAR”

É . E , .

e este é o nosso único dever agora, Se todos nos nos consgien

tizarmos, quizermos realizar e o que é mais impgrtante, agire

mos, podemos fazer do nosso Ichud Habonim que hoje não anda -

bem, tornar-se o nosso lar por mais um longo tempos.
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Vaadá Itonut.

* Vaadá Itonut: Miriam

Rebeca

Giselda

Colaboradores Fernando
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35 ANQS DE HABONIM

NO BRASIL

Esteja conosco em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo,Brasília,

Rio de Janeiro, Bahia e Recife. |  
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No dia 5 do mês de 182 00 8a de maio de 1948) foi de-
clarada a Indepe ndência do Estado de Isracl. Este ano nós come
moramos o 529 aniversário, no dia 21 de abril que segundo o ca
lendéírio Hebraico é 5 do Iar,

Para os judeus de 8 o mundo esta é uma das datas mais im
portantes, pois os judeus após o reinado de Makbim, a 2000 ai,

-DIA DA 1

nos atrás, não tivcram umEstado em gue pudessem viver com sua
cultura, tradição, religiao e seu próprio Golverno. Mesmo assim
uma pequena parte do povo judeu depois que os romanos os expul
ssram de Isracl continuaram a viver na Terra Prometida, estes
eram a continuidade; por exemplo: viver em aldeia Pekiin na -
gaia Galiléia, uma família, Zaneti qtur seus antepassados e e-
les proprios nunca deixaram a Erctz Israel.

Os Judeus de todas assépocas rezaram e pediram a volta 8
Eretz Israel e no nosso século depáis da declaração Balfur fi-
cou este desjo mais intensificado e finalmente em 1948 depois
de aprovado pela ONU os inglesos deixaram Eretz Istacl c foi -
proclamado o Estado de Isracl.

| WEITZMAN, que chega a ser no FINAL DE SUA VIDA PRIMEIRO/
PRESIDENTE 00 ESTADO DISSE ANTE A ONU:

"Nosso povo encontrará um lugar, não um refugio nem um a
silo; sim um lugar com que se vinculam inseparavelmente sua me
moria e suas esperanças. O povo judeu levantará suas próprias/

instituições políticas e sociais, o imagem de seu carater de
ttadição, em um nível de igualdade com todas as outras nações
da família humana".

HERTZL9 ACUDIU A TODOS OS POVOS PEDINDO UM ESTADO JUDEU

₪ "Por tudo isto, eu creio que se levantará umanova gera-
çao, sobressalientes de judeus; os macabeus reviverão novamen-
te. Chegou a hora em que viveremos. livres em nossa terra e que
moraremosstranquilamente em nossa pátria. Nossa liberdade tra-
rá liberdade a todos os povos, nossa riqueza os enriquecerás e
nossa grandeza os engrandecerã. 0
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TENHO TEMPO"

Sa bo meu filho,
Até hoje não tive tempo pora brincar com você,
Arranjei tempo para tudo,
Menos para ver você crescer,
Nunca joguci dominó, dama, xadrez, ou batalha naval com vocês
Percebo que voce me rodeia.
Mes sabe, sou muito importante c nao tenho tempo!..s
Sou importonte para números, convites sociais,
Uma sório de compromissos inadiávois...
E largar tudo isto para se ntar no chão com você?...
Não, nao tenho tempo.
Um dia você veio com o caderno de escola para o mey lado.
Não liguci continuei lendo o jornal.
Afinal, os ,jproblemas internacionais,
São mais sérios co que os da minha casa
Nunca vi o seu boletim e nem sei como é sua professora.
Não sci nom qual foi sua primcira palavra,

| Tão bom, você entendo... nao tenho tempoç..
De que edianta saber as mínimas coisas de v Ce
Puxa como voce cresceu!
Vocêjá passou”da minha cintura. Está alto!
Eu não havia reparado isto!
Aliás nem reparo quase nada, minha vida é tão corrida,
E quando tenho tempo nrefiro usá-la lá fora.
E se uso aqui, perco-me calado diante ca TV,
Porque 8 TV é importante e me bforma muitos...
Sabe, neu filho...
à última vez que tive tempo para vacê foi numa cama,
“uando o fizomso!

| Sei que. você se quixa,
Que você sente falta dc uma palavra
De uma pergunta minha,
de um corre-corre,
De um chute na sua bola.
Mas eu não tenho tempo !i
Sei que você snote falta” do abraço e do 21800 ,
De andar apé , até a padaria para comprar Guarana.
De andar a pé até o jornaleiro para comprar "Pato Donald",
Mas sabc, "há quanto tempo nao ando a pé na rua,
Nao tenho tempol!...
Mas você gntende, dou um homem importantes, tenho que dar aten

ção a muita gente, ,
Depondo dela,..Filho você não entende de comício...
Na realidade sou um homem sem tempo!
Sci que você fica chateado, , 2 ;
Por qua as Raucas vezes qye falamos e monologo, so eu falo,
E 99% É bronca
Quero “silôncio, quero sossego!
E você tom a pessima mania de querer pular nos braçes dos oue

trós.
Filho, não tenho tempo para abraçá-lo
Não tenho tempo .para ficar com papo furado com criança!
Filho o que você entende de computador, comunicaçao, raciona-

lismo?
Você save quem é Marcouso, Mac Luan?
Como é que eu vou parar para convers r com você?
Sabe Tilhoces não tenho tempo! Mas o pior de tudo, 4
O pior de tudo é que...
50 você morresse agora, já neste instantc,
Eu ficaria com o peso na consciência.
Por que até boje...Não arrumei tempo para brincar com você. [
= חב outra vida, por certo,
Deus não Terá Tempo, de me deixar pelo monos, vê-lo!
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Homens, Mulhores, naçoes, tentando catalogá-la,
paças.. gente. classificá-la oc dividi-la em
Gente que so diz feita à imagem categoria defoenidas, num esforço
de Deus, mas que O roenega a cada 4 que podoria ser comparado aos
dia em sua almac coraçao pelos 08 uma criança que desecjaria
ódios escondidos, pelas invejas esgotar o oceano levando a água
mesquinhas, pelos seus altos em suas mãos em concha,
sórdidos uu hipócritas por Ma quem há de catalogar ou

os psicólogos,ִצpertencer à raça vive mais
predatória da criaação « psicanalistas 07

tão Dizem alguns que se trata da3062085...8₪870%0
contraditórios que o Criador eterna luta do bem e do mal, que
mesmo deve ficar perplexo quando se processa em cada individuo
contempla sua criatura £ Mas na longa e sa grente história
capaz ao mesmo tompo de praticat / da raça humana, os bons nunca
atos do abnegação, sacrifício, tiveram um Fim muito inve jável

e sempre acabaram como mártires,0028סט0107108008amor, gra

pensamentos mais santos ou heróis, o que pode8602
Ser Cignificante, mas nunca foiאףdesprozíveis, os desejos ma

baixos e praticar nos N muito saudável.
traiçao ao anseio ₪ס alcançar
fins malóvolos pelo simplas

prazer de destruir.
Gente, . «Multidão gregaria
de incivíduos que cada um
de per si se julga infalível 0
etorno que mesmo unid pela
amizado ou pelo amor, ainda
sao dominados pelo instinto
atívico de posse ou de mando.
Homens que arriscam sem ciscutir

própria vida para salvar um
desconhecido, defender um
ו cuccumprir o que julgam 8

seu dever, mas que tambem
traem, ,Vilipendiam ou destroem
seu próprio irmao no cesejo
ancestral de se afirmar a si
mesmo como o mais forto ou
talvez pelo medo ce sabur que
este irmao conheco suas fraquezas
fraquezas.
“s psicólogos, psicanalistas
educadores e filósofos tem so
Gel nie nos meandros do espírito
esta raça incompreoneível,
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possível que num futuro

longícuo c a custa de esforços
ingentes, scka esta raça
8621810080 e melhorada...
Afinal úevemos consicerar que
oxistem numerosas sociedades
6085178088 a apurar as raças
c uinas ou Caninas e nao 0 0
todo impos ível que sejam
criadas também associaçaes que
se dedicarão ao louvável ..
esforço de produzir , por treinos
educaçao adequada e cruzamentos
cientificos, uma raça humana

capaz de tentar ,Feencontrar o
caminho do paraísoperdido.
As águias, meu irmão, voam

muita acima dos vermes
rastejantes do pântano,
vertigem embriadora das
alturas, livres no embalo do
vento ex no esplêndido
deslumbraando da luz, mas
808...1
prodigiosamente sós.
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O CALENDARIO JUDAICO =

Quando o sol brilha quento o dourado, a lua ostá 000
810שה1טַָספפ. 4008 586 que 0 ato a hora da lua chegar,

para aprende r sobrc as festas.''as por que?
sente-se esveja por que!

Quando voce quer saver o dia de seu aniversário, o que você
faz? erguntara polícia? NSo! Aos bombciros? Claro que nao. -
Boms. Ola no relógio? Nao, como scria engraçado! Então q ,qUes
boce faz? Ol. a no calendário! Ele diz as datas de aniversário,
mas“não das festas judaicas. / x

As famílias israelitas tem dois calemdár os. Um deles é vo
CALENDÁRIO LUNAR.

Antigamente, nossos antopassados nom sempro conhociam ag -
datis cxatas para comemorarom as festas, A linda Lua Nova 8 8
chavo dostex calendário quo nos mostra as festas judaicas.

Alguns sáb os se reuniram 8 decidiram que um calendário -
que um calendár o ora necossário. 'as como podcriam faze-lo?

Eles olharamPara o céu cv viram a lua novas. Depois vBiD O
Sol. Depuis do “ol, voltou a lua, e dosta vez, maior. Cada -
noite, a lua se tornava maior; até que uma noitc aparoccu como
um rosot brilhante. ira a lua chcia. Depois ela ia embora, e,
voltava a lua nova, Então os sóbios decidiram que o calendátio
congçava com a ada nova. E caua mos teiz um nome diferente!

s judeus eram muito contentes, porque Beus lhes havia
dado um meio fácil do fustcjar os foirados. Por isso, diziam
uma prece, cada vez que a lua nova aparccia no cóu.

Agora você sabe que a lua oa só sorvc para iluminara noito.
Serve também para mostras as fostas judaicas.

Manias MARCELO GUELMANN

O DESEJO DA LIBERDADE

Eu queria que oxistisso um lugar, em que o ambiente fos-

se livre, constituído apenas de gente como eu, isso é, sem -
descriminação dc raça, de origem, de crença, mas todos com
um mesmo objetivos.

Qualquer que fosse o objetivo seria um idcal, algo pelo
que pudéssemos lutar, por fe. E, a partir desse ideal, pudés
semos ed car crianças, de uma maneira nao radical, cujos -
pais também, lá no fundo, tivessem esse ideal. Mas eduçá-las
de um modo livre, sem perigo de que nós sejamos punidos, por
falormos uma palavra feia, ou discutirmos algum assynto pro-
ibido. Um ambiente desinibido, livreg aberto, alegre.

Todos se divertindo a sua maneira, onde seríamos iguais,
onde o dinheiro não valeria nada, todos usando uma quantia i
gual ec uma roupa bo à vontade; onde não oxistária a fubili-
dade.

Para mim esse lugar cxiste, c eu me qntro lá todos se
dias. É um lugar agradável, uma vida livre, um ldsal..., en-
fim, uma vida em Israel.

AUTOR E COLABORAÇÃO: Tamara Nudelman  
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Le Artzi iesh iom Huledet

Le artzi iesh Iom Heledet

Atem vadai iodim

Atem vadai zochrim

She hi kvar bat shloshim

VENASHIR LA SHIR ALELUIA
MIKOL ALEV VE CHOL AN SHAMA

 

Ve lachen. kulanu iachad

nomat la unvarech

Kamshichi kacha ala

Basher telchi nelech

VENASHIR...

 

Kol banaichmiknaf eretz
Iachogu et chaguech
Ve chol nefutzotaich
iashuvu li gv lech

Im iresh Terushalaim

Nismach ve nitchadash

Unkave ki beiameinu
Ikom beit hamikdash

VENASHIR+4..

 

Gam anachnu po nashir lach
%Nas uv umeac el

She od irbu iamaich 0
Ve shuv lo nikashel

Lamarom nisa eineinu

Im kol am Israel

Unvakesh - avihi lanu

Shnat Shalom la Neiachel Css
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FREVO MULHER

Quantos aqui os olhos eram de fé a
Quantos elementos ouviram aquela mulher :
Quantos homens eram invernos, outros verão
Outonos caídos secos no solo da minha mão

Gemerão entre cabeças na ponta do esporão
A falha do não 8 togue, O medo da solidão
Veneno meu companhe ro desata no cantador

| ם desembarca no primeiro açude Gettiatartão
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de Mu יס
É quado o tempo sacode a cabeleira
A trança toda vermelha
Um olho cego vagucia procurando POr ul

COLABORAÇÃO: Andréa Lerner

 

   


