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. | O ICHUD HABONIM,através da sua Hanhagá Artzitpdeseja à
Mediná,aos judeus de tode o mundo,aos seus chaverim,um

| ano pleno de realizações e de constamte renovação ,con-

fiande que a paz ,a justiça norteiem o destino do nosso

pove e de tóda a comunidade humana,

Desejamos que é Rosh Hdshaná possa ver o fim dos tris-

tes conflitos que afligem o nosso globr.Que os póvos,

bem comé os indivídues sejam poupados das misérias da

guerra é

Que ano 57 2 9 concrciab na nossa Meding o tradicis

nal anseio judaico da paz - shalom » e que se estenda

sabre todos gs homens ,
“OS CHAVERIM DA TNUÁ - SHENAT SHALOM VE! INISIRA      
 

 INI - UMA EXPSRIP
Ê ÊNCIA   KARTUM - aNÁLISE DE 1 ANO

   

 

OS VOLUNTÁRIOS  
  CONTO DE PLULO SURD 

   

 

E ICHUD MHABONIM es BRASIL  
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   Filha minha,mo perguntas

qual o segredo da grana”

e melhor seria se pêr

     

  

  

 

  

 

    

qual é o segredo
-

Tenerosasfácora os morto

neES 6
aqueles uasea, aebai£o dos cleuss

/ /2/2

E se Ods escutar

e eus,

uma tenue interpretação

de tua pergunta,abraça-be

e ao entardecer, quando enlouquecem

te narrarei um conto

que sonhei

ou inventel,ou li em seus7

Dois demônias ,a vida e a sorte

travaram um pacto para 2

ססמ %

"Eu os criarei e tu os 4 pras

e assim teremos um jogo/rt e

nascituros 4

Um cria homens palpitantes elos2 ao

fluido do tempo que golpeda aE

o outro os acolhe o os destroca, .

ase a corrente arrasta seus cadáve es

trevas sem fimo Bi 1

Filha minha,me0
ו
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a mr

6 ₪61מ60882180%מא 8qual 2 segredo AA

etהב Temerosas contemplas os mortes ..

o eu, ו

aqueles que nascem debaixo dos C-SUS e
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Rabino Bezalel de Odessa era um cantor famoso,e não havia cantorcomo 6le em Israel.Quando êle era menino,8le estudava Talmud eos Codigom, porque ele queria tornar-se um magarefe 4

| - Ele dirigiu-se ao Seer de Iublin para que 188200010מ8886 suas fascassDisse o Sadik para êle, "Eu sinto que você será o melhor can-tor deste país.Sua garganta é mais afiada de que suas facas,e seuspulmoõdes serão 880087048 durante toda a sua vida ,e sem "+

Rabino Bezalel levou estas palavras a 86210 ,8 deixou suas facas618256 8 Arca guardada, Desdo então.ele passou ,de cidade em cidadeTezando diante do Omnipresente ,atê que o Rabino 81808 8207288,nomcou=o o Cantor de Sua caga de Estudos-, gorque êle como todesos Sa. rim gostavam de canções,as quais trouxeram 48 2688688 6 DO=der de aproximar-se do espírito «
O Sadik gostava particularmente muito do Rabino Bezalel, o cantor,
céus,

teja,O Sadik soube disto e removeu-o do cargo de

que começa " Abra 08

tão forte que gelou a todos os corações»

Bezalel e deixa-o cantar diante da Arca", 
י-

'S camaradas santificados que eram os discípulos de Baal Shem Toytinham uma casa especial fora da cidade,e 18 8268 0868 refição sagia“a após 08 ensinamentos do seu rabino,8les se reuniam e discutiam assuas palavraseMeu avô ,que seja abençoada 8 sua memória ,contousmeque &le sabia aonde ficava estava casa,mas que não tinha coragem pa-ra ir lá,pois era muito jóvem para taleCerta vez após as refeiçõesde Rosh ashaná, o Baal Shem Tov,de abençoada memória ,expos o signi-ficado do verso " Que um grande Shofar seja assoprado para a nessa li-bertação".Quando acabou ,abandonou O quarto e foi aos seus aposentos.
Imediatamente os camaradas foram para a sua, casa, fora dacidade, 8meu avô foi deixado sózinho na casa de Baal Shem ToveMeu avô começéuaimaginar que o F-euias estava para vir êste dia.Cada memento a ilu-são tornava-se mais forte dentro dêle a tal ponto que seu coração co-meçou a latejar fortemente.Mas não havia ninguém na casa a quem êlepudesse abrir o seu coração sEstavacom es sentidos enfraquecidos 6achou que não tinha outra alternativa do que ir aos seus camaradas»
Tcdo mundo o via correndo é perguntavam-no ,mas êle não respondia na=da w
Quando 6le chegou junto aos seus camaradas ,819 viu-os sentados  to-dos em redor deuma mesa ,e nenhuma pessoa estava falando. Porque pare-cia a 8les também claro que o Messias estava próximo,

O qual atravês da sua voz abria os corações diante de Senhor nos

Certa vez Bezalel fez uma certa transgressão ,que 8 Senhor nos fro-
antorEm RoshHashaná o Rabino Bezalel estava em pé em um dos cantos da (Casa deEstudos,e rezava silencinsamentesQuando o leiter chegou ao trechoo para aquêles que batem pelo arrependi-mento",o Rabino Bezalel puxou b seu talit e grunhiu com uma voz

O Rabinó levantou os seus olhos ao ceu e disse "Chame novamente a
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| NO MÊS PASSADO ,0S ÍRIBES COMSMORARAM =TALVEZ
;O PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DA CONFERENCIA

M,CUJ à FINALIDADE FOI ESTaBELJCER A LINHA
DB AÇÃO CONJUNTA aPÓS à GUERRA DOS SEIS DIAS.

COM PESAR

Dis KaRTU

Como retrôspecto,nós
pcdemos considerar a Conferência de Kar-
tum ,como um dos acontecimentos políti-
cos com mais sucesso «Nesta conferência
os líderes árabes decidiram fazer nada,
e vassado um ano Cles justamente fizeram
istos

E . Apesar de um terço dos
paises àrabes não participaram da reuni-
É ;as Gccisões tomadas formaram a base
da politisa 82806 e não-política árahe
pira es 12 meses subsequentess Aguenta-
rem os semtimentos de frustrações de não
--Zer nada sbem como as pressões dçs ₪עוג"
po s extremistas que exivtom em alguns paí

 
exercito do Yeiem,e quando foi criado a
República do:'Yemem do Sul em dezembro,
Nasser foi inerpaz em reclizar um papel
importante ,como sempre fizera o Egito.

A decisão“política mais impor-
tante foi 0 reftoração de que des não 26-
conbasuçõe Istael,e que era inconcebível
a qualquer pafs árabe negociações fage

a face com o estado judeus

Apesar de discursos bastante
agressivos em favor dos direitos dos

ose Entretanto roucos que estavam presen palestinenses,na conferencia não havia

a teriam previcto que a situação 00מ%1-
nvasse de uma forma tão estagnada, com |
poucas indicações: de altorações futurase

Como nas outras confe-
rôncias árabes de cúpula, foi o Presiiden-
te Nasser que dominou mas 81e veio lê
como uns pesgóa dorrotrda, e êle concut
603 oem muités conpromissos, dos quais
não teria oeito nº passado «file estava ain
68 8005 o 4₪280%0 03 perda do seu exerci-
to e equipamerto,e a doscoberta de uma

tontativa de golpe por parte do seu cu-
תנו 00 1 cegha”. imore

A maior conquista do Pre-
sidento Nasser na conferencia de Kartum
E de convencer os"roncionários",Feisal

; Saudia e ss dirigentes de Kuwait e
1que era o interesse 66108 סמ
dar subsidios 308 pafsos 728008 destrui-
dos e derrotados, especialmente oEgito»
O fato de ter recebido dosde então mais
de leo milhões de libras,em grande parte
possibilitou que fosse evitado um colap

so financeiro.

obtor ostes subsídios
em retirar o seu

Para
15 ₪302 70343

nenhum delegado dos Palestinenaes.

à conferencia de Kartum deu
uma oportunidade para os países árabes
salvassem a face e evitou qualquer

- reação suicida feita por extremistas,

Há sinais de evidentes insatis-
fações no Egito na RAU;há muitas recla-
mações quanto a presença russagespecial-
gente entre ss oficiais veterangs,há ori-
ticas quanto às metas economicas e quan-

to à forma como são tratadas as questões
+

Para os Egipcios Nasser conti-
nua sendo ,o0 lider,mesmo que ele seja um
lider m2l-aconselhado pelos seus auxilla-
reseEnquanto nenhuma nova estrela asben-
derscom o fim de usurpar o poder yhá pou=
cas chancee prra uma oposição séria.

Enquanto o mundo árabe pouca a-
rientação recebe do Egito,memos ainda por
parte da Siria.Continuando em estado de
aberta oposição aos cutros países árabes
o govêrno extremista ,tornou-se mais intrrs
pectico do que nuncas

  

 



CON TINUAÇÃO

E É ainda difieil em dar qualquer a-Prrmativa a respeito do novo retime nofraque do General Bakr.b chamado por mui-%08 de vagamento "conservador",tonto na RAU como na Síria,há muitas sug-peitas quanto nos alvos do novo regimec

Ha possibilidades de que 08 328-
01ג08מ08 procurem um rolrcionamento consetrutivo com os curdys, onquanto outros au6035

ףג686610029808981686ם concreti-ZºP O sonho de um Crescente Fertil,sob ainfluência iraqueana-Começariam a cercara Siria,forta! ccende-so na Jordania,aon-do ainda estão cquarteladas as suas tro-pas desde » Grorra dos Seis Diaso

Desge a Guerra,o governo do rei
Hussein perdeu a sua relativa segurançaque tirha estebelecido com muitas difi-culdados duraute a dêcada dos 10 À dsposição palesiivense ao rei tornou-seur organizado o sua soberania é ques-tronada até em círculos governamentais.O prestígio do rei decaiu bastante desde
Jltimo feverciro,quando não conseguiudomitir o seu 14 Ministro Talhounu,que a-polava o 21-78%0ב 6achava que o governaCovia dar apoio público às suas ativida-CcsgB opinião corrento que caso o rei não“se uma mão firme,o país será logo maiscoainado por organizações para-militareso

à influóôncia destas nrganizações
ram litarcs que se dedicam aos atos
tarrotistas o ainda dificil de calculare
Sua posição é bem mais forte do que os re-
sultados das suas atividades terroristas.
Quando hsuver algum dia que os governos
àvabes resolvam dissolvor estas organi-
rações encontrarão fortes resistônciaso

As organizações terroristas sofre-
ram muitos mortos nos varios encontros com
“s forças israclissSuas frustrações devi-

fracasso em penetrar através da linha dutivas,como «ij»ב800
co Israel, provocou série de brigas entre
os seus ו contar que a maral
cotá buixando devido a oxatidão dos ata-
cues israelis às basos do El-Fatah e o
rumerc de combatentes tem diminuído,
Sorá dificil manter manter as unidades
se os seus líderes fracassarem na obtens
ção de descargas para as suas energias»
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em dia deveser compaRado ccm
a dos americanos no Vielnam no aná4.
Com alguns . milhares disposição,a
sua influência à substanhjal.? do inte-
resse dos soviéticos mant
países árabes especialmente
como alvos penetrar na África e dominar
os campos petrolíferos do Galfs 9628400 ,

 

      

 

A paz entre os árabes e Israel
criaria uma pressão sobre os russos no
sentido de abandonarem as suas bases, Por
outro lado os russos opõe-se a uma escal:.-
da séria no Oriente Médio, pois estão con:
cientes que isto levaria a um confronto v.:-
reto com cs Estados Unidos,mas éles orem
que estando presentes eles prevem qualqu: =
guerra séria,

+

Daqui alguns mêses Gunar Jarring
completará um ano de atividades não pro-

fait; referências à
sua missãosOs egípcios não estão deixan-
do fracassar completamente a missão, peis
a empregam com suas repetidas"ofensivas
de paz" para melhorar a sua imagem n&
Ocidente.

Resta uma única pergunta, Para.
que lado estê trabalhando o tempo?
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O que trouxe tão subitamento uma
massa de voluntórios para Israel ?
O que motivou 3 ambos judous e não-judeus
a vorrerem aos coccritórios da Agôncia Ju-
42108 6 מס8 consulados numa tentativa de
chogar no país -rntes ou durante a guer-
ra ?

Esta pergunta não apenas inttggu
Ss israclisgmas também os próprios volun-

tários .
Yaturalmento ,hã entre êles os mem

bros do movimentos juvenis 0 que teriam
inigrado de qua -cuer fianeira Eles simples
mente chegaram mis 6860 do que tinham
previsto. Outros são sionistas convictos
ou então judeuos religiosos e que sen
tiam que não poloriam assistir passiva-
mente a destruição o Estado Judeu ,sem
darem a sua parto poa evitar4

Mas outros nunca tinham se indenti-
ficado ao Estado ic 182801 cu eram mesmo
hostis ao Estado.) que mctivou-lhes a aban
donar a segurança das suas existências na
sociedade prósper” do mundo ocidental pa-
ra ir a um pequero país cercado de inimi-
gos prestes em stacá-lo ₪68
a apagar do mape ?

"Não me pergunte" - respondeu um,um
homem ji com seus 25:anos,britênico até
p exagéro. -"O único que posso dizer 6
que quando ouvi de que Tcl Avit estava
em chamas,e que Izrael seria destruido
vi-mo na obrigação de vir para cá,pois
não podia sustentar a idéia de que Isra-
el rêo mais existia no mundo ..,"

A súbita consciência do uma indenti-
ficação com Israel,esta vontade em preser
var a sua existencia ,são as sensações
m:is comuns dos voluntários.

Inevitavelmonte hã muitos aventurei
ros entre os voluntários;,om pessoas mã=
ajustadas tentando escapar de situações
dificeis nos seu: países ,Mas como um to-
dosos israelis concluiram quo,os voluntá-
rios são pessoas que você gostaria de ter

o
ao seu redor em momentos de crises
Os voluntários em sua maioria estavam
dispostos a fazer qualquer trabalho que
lhes fosse doterminado,

" Bu vim para ocupar o lugar va-
go qualquer que seja" , diziam " e rea-
lizar aquilo que eu sou apto a fazer sem
saber hebraico e sem experiência de tra-
balho;mesmo que seja monótomo.

Alguns admitem que eles estavam
desapontados porque eles pederam as
batalhas e estão fartos do trabalho,

 

AS DIFICULDADES
 

Difiguldades técnicas foram inúme-
ras e inevitáveis.Era dificil,nos dias
imodiatos à guorra ,em obter roupas e
instrumentos para trabalho, porque o e-
xórcito necessitava 60 todas as produ-
çõessTambém nos kibutzim de fronteira,
os voluntários não tinham vormissão em
andar livremente ,por temo: de minass
Também,à noite inicialmente estavam proi-
bidos de viajar,o que signficava ,que não
podiam visitar amigos ou as redondezase

Também os contactos sociais com
os membro” do kibutz eram restringidos
devido a situação,Os voluntários estavam
orgulhosos das vitórias dos abras e pron-
tos para admirá-los.Mas não êstavam prepa-
rados pelo espírito sóbrio dos kibutzim,
que recordavam com profundo pesar os seus
mortos «Também,os soldados que retornava
tinham memórias repletas de morte e os
horrores e brutalidades da guerra.files
não estavam com humor em compartilhar
com a alegria indiS"arçável dos voluntá-
rios da salvação de Israel do perigos

Em alguns kibutzim o número de volun-
tários era tão grande que quase ultrapas-
sa os membros,torlo em vista a ausência
de muitos no exército,o muitos kibutzni-
kim achavam que dominavam o cenários,



 

Outrora chamava-se o Sinal do
“Via Maris " ou "Caininho do Mar” «Suas
(umas não estão vagiasjão maneira algu-
visServo como lar para milhares de be-
“uinos que vaguelam .gém sofis 260868
60 uma cisterna para outra,Pesea e +8מ8-
ras compõe a maior parte da sua 2761
650,860 00582 « carne que obtêm dos se
“e rebanhesh

Existo dm estrada de ferro
ormstruida pelc: 021%881008 ,que foi tw
suada ais péuco lepols da Guerra des sela
“as sbom como uma rede de linhas teles
2821088 abandonadas com seus fios 0814(
608 ycua maior parte foi roubada há
nuito tempos As estações ao longe da
estrada de ferr em cada 5 kilómetros,
cotão cm um estado longe de lembrar o seu
estilo originc) inglês;dovido às dilapie
6006208 de temp; e das "mago leves''das
teduinos

Na extensão de corea de 209kilô
metros entre o Velho Canal ds Suez e à
65 tado 068 ,םב84018684ק808%08טהמ-
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de obter a suas as16תמ118800/₪
eassegurar para Eretz administra-
ção sem problemas «Os membros comuas das
tribus encontram emprego na conservação
das estradas ou na construção dos dois
novos postos.Dizem que êles apreciam
muito ós cuidados médicos dos Ísraclise

Fora das obrigações militares
6 de treinamento,os colonizadores da Na-

“los o de Naha), Sinai(perto de El-Arish) balsestão ativamente scupados em provar
« JTahai. Yampsimbolizando o que poderia
si guif' car uma presença israeli em lon-
go prazovToda potencia que teve que man»
ter o Via Maris.desde os alvores da ₪1-
vilização gconstrulu seus postos de van
guarda cm pontos considerados estratê-
gicos,

Mi itaxmonio ,;os dois pontos de cole
nização da Naha” -- construidos pelo Mânis-
tório do Habitasão —- exerce funções im-
portantoesaDe Ncbai Yam ,patrulhas so |
separam atravês dos diversos caminhos pa-
ra prevenir qualquer infiltração egipciae
Nabal Sinai deve manter um contrôle so=
bro área densamente povoada de El-Arish,
sntes uma cidade importantes

Também motivos de segurança esi-
cm e explicam porque os dois postos fa

Nonal ostão desenvolvendo relações amís-
tocas com a população beduinas

32

Os comandantes israelis firmam
au.gaãos pessosis com es cheiques , com
8 ado | 16

a ego .

.+ fo

-/ a
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e estabelecer condições sob as quais po-
der«se-ia estabelecer centros habitacio-
nais definitvosh

Todas as 208001888 são fei-
tas sob o processo de ensaio e erroeNes=
te processo podemos usar como exemplo
a pesca, que 6 diferente de qualquer its
gar em Eretze Tudo a seu respoito ;des=
de as ospécies de peixe,as estações ,0
equipamento e os barcos - deve ser as
prendído desde o princípios

Todas estas adaptações cus-
ta anualmente corca de 70 mil dólares »

Como Nahal Yam existe em função
da pessa,assim Nahal Sinai está fazendo
adaptações de teonicas necessárias 'ר-
ra o trabalho agricola Dos 1,200 dun: 13
disponíveis da àrea da antiga fazenda mos
dêlo egíipcio,a maior parte será devotada
ao plantio de frutas fora das estações
para fins de exportação «
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UMA ESTÓRIA COMO MUITAS ,ou DE MEDICO E DE LOUC&

TODOS NOS TEMOS שא 20006 ou ainda O MATADOR

 

Tossele tinha quatro anos e já era um geniosinho.Desenhava como nin-
guêm.Tudo o que viaçia para o mpele De Vêz em quand; outras coisas jam para O pa- |
pel,mas jeto sÓ às vêzes,e quando isto ocorria era só em casos extremes, o assim mes- |
mo não era culpa direta dele,

2 Igssele continuou avançando na idade e nos desenhoseCerto dãja a
sua mae olha para ele ,abraça-o e dizt=

- Iosselo,dú veltz zain a doctor 4
8 Iossele entendeu um pouco e fêz que sim com a cabeçasDe noilto

ele foi na gasa do tio com seus paissCerta hora os parentes perguntam ao 108% 0

que êle seria quando grande (os parentes gostavam de ver a inteligência do Iosse).

O guri estufdu c peitp e lamcou firmes

- Eu vou ser doutor,a mamãe que disse br
O seu tio saltou da cadeira e berrõus
- NEIN! 61e vai ser enchennheire.
A mãe saltou mais e berrou mais :
59 0 לתה+(וןו

Daí o bate bôca degenerou.O Iosse abriu o berreire gois o Avrum, |
seu primosdeu-lhe uma bolacha na carasA noite 6%עמ1מסוג 860 25 í

Iéssele chegou aos doze anos e continuava a desenhar Desenhava tu-

do. Inclusive desenhgs de uma paisagem ne espaço em brancy de seu certidão de nas-

cimentoeDepoís começou a desenhar outras coisassEntão surgiu um sujeito em sua|
vida .Convidguso para aprecer num movimento juvenil.O Iosse perguntou para sua mãe

se podia«Não podia ,E desde aquêle dia tornou-se um grande spesiter de movimentos»

Ys desenhos e pinturas de Igsse continuavam aprimorando-se «Ng úl-

timo ano de ginásio numa reunião de pais ,um professor levantou-se e falou apon-

tando para a mãe de Iosse.

- Senhores e senhoras,aqui temos a mãe de um futuro Picassos

Dona Chantke(assim era o nome de sua mãe) quase se levantou tam-

»êm,mas não para agradecer mas para dar um murroçna cara daquele "goi" por ter
chamado seu filho daquilo.Depois ficou ruminando o resto da reuniads

- Main zun is nicht 8 21... pi «epirque ««pi quenique

Depois se acalmou quando seu sobrinho(o inteligentel lhe explicou

quem ê Picasso.Mas ela disse 4 e add

- IÔsso não vai ser pêntoreVai ser doctor. Passou o tempo aldsse

fêz cinetífico com um magnífico cartel de notase

Fêz o vestibular.Medielna é natural.No prineiro ano entrou 4 0
centro acadêmico.Começou a fazer passeatas,a protestar,a pixar paredes e a jogar
pedras em vidraças(depois de barbado deu para isto),etcesRodou Daí decidiu que
iria estudar .E passou repetísdo o primeiro ano estudando como um doidosPassava
noites e noites decorando coisas que não sabia o que eras

No segundo entrou de estagiário no hospátal .Num ano matou
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cincoenta paceinteseRecebeu o premio de "Q Açougueiro do Ang,

No tercoiro conheceu um moça linda ($$3$$3$88811 )Apaixonou-se lou-
corento por ela. Ela era meio feinha.Uma nariguda,de óculos grandes ,cabelos ver-.
melhos e emgaracoladoseEra gaga e fanhosasTinha uns tiques - psíquêcos.Por exem-
plo tinha Q costume de baixar o lábio inferior, piscar,etCese

No quarto Xano,ê evidante) continuou no hospital. Continuou matando
gente aos montes.Recebeu êÊste ano também pela quarta vêz "0 Agougueiro do Ane".
Esperava ganhar nos autros dois.

Foi no quarto ano que êle noivou.Tinha 23 anos 0 pai da noiva fêz
um escandalo incrível,pois noivou no cinemasíles tinham ido assistir o festival do
Gordo e Magro. !:c no meio do filme perguntou para elas

-Chaia ( onome dela era êsto) queres noivar.Somigo ? Ela não enten-
deu bem, flo repetiu a vp cgunta .» Ela estendou a mão,ôle pós a aliinççasDeu-lhe

טה 06170 6foram comer rar na esquina com um pizza e um sorvetes

Em casa 81e contou a novidade.i mãe desmaiou , o pai começou 8
pensar e tomar remédio contra pressão altasetcase Êle ficou rinds elhando para e
chão e riscando o tapete da sala«0 pai da noiva quase que se matou, pois queria fa-
zer uma festas,

Iosse passou para o quint>.Seu pai começou a preparar 0 seu consul-
tório.0 paí da noiva começou a preparar a casa de seu gento e filhaçlosse cada vez
mais apaixonava pelas belezas ($8$$%) de sua noivas

Por fim casou-secFoi um lindo casamento.Ela de branco cem um veu no
rosto,talvez para nãe assustar os cenvidadossÊle de preto,sorridentes

No meio da festa fugiram para a lua de meleÃ confusão se forméu no

hotel na cidade em que iriam passar a lua de mel.,Só um nome estava registradb.

Agota I»“se vive no seu rapartamento de 500 mt2 «fem um consultó-

rio e contínua m>tando cleintes aos montes.É considerado um dos melhores médica

de sua cidadesBla vive no instituto de beleza, tantando melhorar seu resto.la j
e conhhecida como que: josuiço por seu rosto cheio de furos. i 5% 8

+

Vivem felizes,em conjunto , aturando um ao outro até que a morte 9
separe. sm tempo, tem um filhinho que é um SS8ke como O prisTalvez
seja um môfieowse«.Seu nome é Hersheles 8 AN7*

    

 


