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OM, "O anseio pelg saber em siso amor à justiga tocando às
28188 do fanatismo 6 8 noçossidade da independência pose

902 seal - estas são as tradiçõos do pové judeu que me fazem
₪ considerar minha condição judaica comê uma dádimga 40 808-

%1מ0.68 016 sc insurgem ,hojo em diascontra os ideais
| 3 da razão e da liberdade individuale procêiram impér uma

\La .2/ coga morvidãg ao Estade,sorvidão atravésga agogradoיב

é

EPA 4 eus inimigos irreconciliávoiso

[Px A história nos inçõe um gravo ו
650 sorvos dodicadgs ga vordago,justiça o libordado,pão sÊ cont

ronos a existir como o mais antigo do todos os povos vivosssenão também, some
ntê ahora soriaremos satravês do osferço produtivopyalôros qquo centribuirãa
para o enobrccimento da humanidades"

“a

Per 8sses motivos e povo judeu sempre foi combatido por
8008108 que preferem a fo ga brutaguma fiel obediência aos valâres por ôles

mesmo imaginadose

Inspirações como esta norteiam o. pové Judeu em mémentos

como as suas vitórias nas batalhas, o julgamento de Rohan 5 incendiário dy

templo de El bksa o seu tratamento abs prisioneiros árabesgetos0 espírity do-

ncorático está no nosso sangues

Povês que viveram durante milhares do anas sob o jugo de

rogimos do forçgagnão conseguem ajustamese a esta faculdade inerento ap, nossas
mais caríssimas tradiçõess   
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e 0o branco açucar que adoçará meu café

nesta manhã de Ipanema

  

  

não foi produzifo por mim    freיח

nem surgiu dentro do açucareirot por mi lefgre »

    

        

  

 

  
     

   

  
  

   

  

Veja=o puro

ec afavel ao paladar

como beijo de moça,água

 

ni peles;flor

que dissolve na bôcaeMas êste açud
não foi feito por mimo

Este açucar velo  ou no iistado do Rios

e tampouco o fôz o dono da usina,

Est. açucar era cana

e voio dos canaviais extensos

que não nascem por acaso

no regaço do vaià «

ij lvreres distantes.onde hão hº msg

כמ ₪
E eso
tomens que nao sabem ler e morr

aos 27 anos;

plantaram e cólheram a cana

que virarãa açucars

Em “sinas escuras,

homens de vida amarga

e dura,  . a
produziram Gste açucar

branco e puro
. 1 8

com que adoço ..-0 2216 ₪45 הרחב co Ipanema.



 

“HAUMA RAGA
JUDAICA?

Quando examinamos as caracteristicas morfologicas das vê las popula=
ções judaicas contemporâneas para âsscobrir mais a respeito de sua história hiolõ-
gicasmuitos fatos tornam-se evidentescEm primeiro lúgar;6l.es não são identicos den-
tro do critério convencional de classficação racialeSe fôssem,cmo muitas vêzes tôm-
se afirmado ;todos os membros de uma raça judaica distintasafora as diferenças nor=
mais de pessoa fara pessoa deveriam ter traços comuns quando submetidos a uma pese”
sa estatpisticacAlruns estudos feitos provaram a inexigtência dessa identidades
Particularmente grande 6 8 variação no 161060 grupo judeu estabelecido no
Saara tem um Índico médio de 72,0 valor pfoximo ao mínimo em tôda espécie humana
viva «enquanto que os judeus de Galícia se encontram no extremo oposto ,ססת uma média
de indice cefálico de 83,4 cMesmo êste valor é excedido por antigas comunidades do
Caucasoscom:médias de 85 6 mgise Em altura ,os grupos aqui citados alcançam desde
162,8 cm até 171,7cm,uma diferença aproximadamente de 9cmsDiferengas tais são no=
tadas também nas dimensões cranianas e nos vários d&ametros do rosto «Mesmo nas pro=
porções do nariz existem considegáveis diversidades - por exemplo ontre os ju-
dcus 812108 e os espécimes do “aaras

Compatar êstes mognos grupos.de judeus quanto à pigmentação da pele,
cabelos e olhos ao tipo de cabclo e nari; é mais dificil, porque os modos de julgar
São menos objetivos que as medidas diretaso Não obstante grandes diferenças de carao-
terísitcas raciais são visiveis neste tipoeis judeus de ascendência leste-curopeda ,
como foi mostrado ,aprosentam um numero elevado de olhosde cor clara o que contrasta
grandemente com a incidência verificada nos 1290028208 nos quais se observa menos
de 2% de olhos azuis e 80 de olhos castanhos, É interessante que o grupo do Saara
que habita uma região não muáto prodiga em olhos azuis ,apresento grande incidência
da 20102168 06269 0 fato, pode-se achar na literatura mais antiga,que a percentagem
de olhos azuis é muito alta nos judeus europeus que habitam áreas onde esta cor é
Comum «

-

Para a cor de cabelos,os daos são ianda monos numerosos. s quatro
grupce ccui representados são mais ou menoc icuaisomas não estão induidos dados 26-
- rentes a euronpcussRccorronda novamente às-informações ssabemos que tipos mais cla-
ros de cabelo alcançam 25 entre os judeus inglôses e caem para 15% em várias 26-
giões da Europa Oriental.0 tipo de cabelo não foi tão-observado como outras carac-
teres ;porém os tros gruíos' dos quais temos informações são suficientes para mos-
trar uma diferença gritanto.? grupo de Sarta representa a mais alta percentagem
(30%) de cabelo lisoc0 gruvo espanhol da irquia “tem aponas 9% de cabelo 1isoe0
«esmo grupo tem 68% da cabelos poucos onduladoss0 ostudo iraquiano mostrou aparen-
te unifmromidadescom 100 86 08081083 ש0000 4

, Muito já se citou o chamado "nariz judeu! como característica de uma
raçasConsiderando que os judeus se formaram a partir de uma população identificada
como fundamentalemnte mediterranea c que os scus primçciros intercâmbios geneticos
sc tenham realizado סמ povos do Oriente Próximo;não ô de surprcender que su
encontre êles o nariz convexo e longo cÊ um tipo bastantc comum de forma nasal entre
êsses povospnaquela parte do Mediterrâncos

É digno de nota que o fato de que a convexidade nasal nunca tenha sido
característico dos judeuseFishberg que trabalhou arduamente para achar um tipo de
nariz judaico caracterí:tico,acumulou' considerável numero de dados que acabaram por
provar a inutilidade de tal tentativas  



 

. Por סוג%עס008861860מ40-ב4טג-
lor em ter índices defrequência do nariz
judeu entro os judeusgquando quase nada
se sabe a respeito da frequência do mesmo
tipo entre os grupos não-judeus ₪118 סוגם6-

הספ ְ

Estas comparações, exemplo de mui
tas outras que poderiam ser feitas. ,pro=
vam que 0 requisito fundamental para dar
voracidade a afirmação de quo os judeus for=
mam uma entidade racial não pode ser encon
trada ,pelo menos se nos ativermos ao con-
ceito tradicional de raças

As várias comunidades so dife-
reciam por demais umas fas outras para 88-
tem consideradas pareclas de uma única ra-
955780 sómente isto é verdadescomo também
hã variações entre os individuos de uma

esma comunidade - e tão grande,que somos
ievados a concluir a existência de um alto
grau de mistura entre seus clementos e ou=
tros povoss  

Nos últimos anos ,a utilização /
%88010081708+608סתמסוג₪020םס088-,

tudos raciaise Judeus. misturados entre ou-
tras comunidades bambém foram estudados |
quanto à caracterísitica-dos ti os de sangue «Nos quadros fwitod) Verificou-se que en-
re. os judeus o tipo B é relativamente pequeno na Europa Ocidental,m«s ou henog
10% e alta na Asiascom indices de 30 q 40% «As amostras das pop laç”dês locais mos=
tram aproximadamente o mesmos A incidencia do grupo ABO demonsttam claramente a hete-
rogeneidade dos judeus,a mesma heterogeneidade encontrada nas sjas c aa
raciaisefiles refletem também ,com certeza,uma tendencia para alvarihção e adaptadão
às populações não=judaicassIsto sómente pode significar $ a) qho osl judeus e não -
Judeus sofreram as mesmas influências ou b) que os judeus satrayês de casamentos com |
outras raças,adotaram as características principais dos paises pnde testabeleceram
por muito temp oe

A ampla classficação das escalas variadas ,entre as populaçoes judias,das
suas caracterbsticas físicas o a diversidade do frequência gonbticas dos seus gru-
pos sansuíncos tornam  uma-verdadeiro contrasenso qualquer tântátiva de uniformi-
“-àr las a despeito das evidências encontradas ,continuam verifilando-se esforços
«ue visam segregar os judeus comouma entidade.racizldistiviar

Uma das razões sã parte daquelas politicas e culturais,que levam a uma pes-
soa de boa vontade a noção de que os judeus formam uma raga. distinta ,é o fato de que '
vários dêles são reconhecidamente diferentes na aparencia sda população que os rodeia.

O fato dos judeusscomo a de tantos outros povos atravês da história da hu-
manidade foi a de ter emigrado para areas variadas, distribuindo-se entre amplos gru=
vos de tipos raciaiseA amálgamaracial que chegaram a representar obriginalmente era,
obyivsdiferente do gra« em que os povos junto aos quais se estabeleceram diferiam
dSlescNos países vizinhos a Israel o povo contemporâneo naosera provavelmente ,es-

.101 סט fortemente diverso em suas origens ou sua aparendia dos contigentes judeus
que a êles se uniame Mas como os colânizadores judeus ampliaram seu raio de disper-
são sinevitavelmelte encontraram cada vez maiores diferenças entre sie

Nos países do Oriente Próximo,os judeus são mais reconhecidos pelos seus
“+-*hyutos culturais do que pelos biológicos «Em alguns países do noroeste e do leste
suropeuça historia racial local, compôs-sede elementos pouco representativos na ábea
mediterrâneaEmbora séculossatê mesmo milênios de contacto tenham estabelecido uma
soma desconhecida de fluxo genético entre as colonias judaicas e as populações cir-
cunvizinhas ,as diferenças iniciais não foram eliminadas de todo,  



 

  

 

    1 QUA
2408 ontraram no escritório do mefakcd da Naohal 200610808 41) 9894184desde as margons do Canal até as novas co; nizações do norte no Golan,ós quaisvieram ao sou oscritório afim de escutar 0 80200 escutados Encontro entre na-Chlaim e sou comandantoeUm encon não oficials. :Com um shalom a todos abriu o mefaked da 780281 ,a reunião.É bom Às vêzes ,sentarmos para uma 8ו0%0-8מ21180408 0800 0180 ontre soldados e seu mefakedi

"5 sabido para o soldado da Nachal sincera 0 claramente: guo a finalidade daNachai ê absorver os garinim dos movimentos juvonis e levá-los à (colonização0יו suma a 180281 é-um soldade que - talha,Desde aQuorra dos Seis 2188 ,םסוגץס algumas mudanças dontro' da Nachal c uma das maisimportante delassé necessário levantar 'achzuot" para cobrir finalidades de202088 Nacional Nós levantamos "achzuiot!! em todos os territórios conquista-dos com a finalidade olara de transformá-los em “huvim germanentess
Logo após a Guerra transformaram-se em civis todos os achzutot daNaçhal deontãosTzur Natan ,Moddiin,Mi-Amisc foi libertado m certo potencial afimל do lovantar novos 'achzuiot!! comos SHANIRNACHAL GOLAN | MECHULE,AR oTZOFAR,NACHAL IAM, SINAI jDIKLATOgas enbandeiradas pela Nachals

N :
É muito importante porguntar-nos sSerá que a 'achal ainda pessuíi o molher

תה50ע181 ?Serã que podemos tom: r sobro nós outras finalidades ? Será quetonos sucesso om nossos educadores que saem para oncaminhar os movimentos gu-vonis. Sorá que os nachlaim sabem cxatamonto o que faz a Nachal em s4 ?
 

SEGEN MICHAEL. (oficial do achzut Nachal Golan(olhos azuis ,frasos cur
tas o significativas).
Como mofakod do Achzut, encontro-me com alguns problcma
os quais cu gistaria de discutí-los com voces agoras
Em primeiro lugar,não tenho suficiento tompô para ocue
par-mo com assuntos de EducaçãosIsto por causa da situa
ção «Não há no Achzut um Madrichehovrá c o assunto to
ca direto en relação aos garinime“s rapagos estãomui-
to ocupados com .-problemas do defesa e as moças não po
dem viver sóse

Nicto voio à ajuda da palavra do mefaked CHAIM SHTARNE
«Cizut " Nachal Golane

4 mêsos de sorvigosno Achzut ,o não houyo tiroteioseDi-
zer a vordado ? Kra aborrecidoees Não havia tirroteios
e ficava chato voltar à casa e contar quê não havin so-
querum tirotciovTalvez isto que falei soo esquisito,
mas ,6 isto que sintos
Dosdo que o El Fatah tentou-nos atacar aumentou a ten
são le a moral de todos os soldados no Achzut

Nisto pediram para o Turai Shtarne para dizer algumas pa
lavras 8e ordem não militar.)

"Vicmos para o Nachal não preparadoseN& estávamos suficiontomonte conscientes. Nao havia um Madriah at
parasnos e isto piorou mais as coisassHoje em dia a mo=
ral o alta por causa da tensão militareMas por causa que

sa , . .faltou consziência muitas bachurot largaram o GarinsE é
גתה .  
 

 

 



 

“

DAVIR à, Achzut NACHAL ARGAMAN (usa óculos ,um pouco envergonhadaלס
abriu a conversa em voz.baixa ), + ,Cã2 entre nôs no Achzut é dificil viversê muito quente,não é

mogas moram em barracas se elas sé ressentem de não
2001168
poder-doar mais em prol. da-.defesa NacionalsEsta é a nossasonsagio «Per outro lado não sei exatamente o que é possivel
fazer para sentirmo-nos melhor.Fato êsque as "bachurot" não
estão lá tão contentoga

TOCHANAM DASBERG go Nacha? Mechule (usa óculos ,bigode e fala com facilidade)à vido no Achaut é ideal,Porêm quando chegam no Ac, zut outras uni-dados do Tzahal ,ôles avirmam Que nós fazemos "Chaim'',Fu pense
que dovo-se explicar não sô aos soldados da Nachal ,mas a todos ossoldados da Tzahal qual 84 sua finalidado 6 essência da Nachal.
Uma dia ainda haverá pazoNc mesmo dia a Nachal preparará os "achzuiot'que transformarese-ão em ishuvim permanentes e civiseDeve-se falartambém sôbre ôsto importante trabalhos

6-2 O Mefaked 00281 68 180281 volta-se para o Cabos +CLDID GUIL s (filho do Kibutz Guivat Haim;madrich de uma kitá na Escola para
urdrichím do Kitot de Nachal)

10070806 81214 : Como você se sente na Nachal ?
0280 0017 0 que dizer ? Obrigaram-me a entrar na NachaleEu não quis estar naNachalo PE dos oSinto-=mo mel quando sento com meu grupoçno kibutz.Este é aviader

08%0 8 60 Comando-Iam ;860616 6 paraquedistasTodos contam his-
tórias intoressantes,c o que é quo cu tenho para contar? Qu: ter-minoi de educar mais um grupo de mofakdim Kitá ? -

4 0י811 % 8028 606 0 seu grupo entende que hadrachá na Nachal,ê em suma
para que venham melhores garinim:pára completarem os kibutzime
Por avaso 6 para seu kibutz tambôme

MET
Notalro

CABO GUIL «q Elos pensam sôbre isto,E para mim é mcio chatos
26788086 Clali : Hu 801 squo filhos de kibutzim possucm a tendência de entrar apenas

om unidades de combates Eu t- entendo e concebo 8 questao Mas,so *
vocôs«filhos de kibutzim ra Nachal como uma "schlichut' na Nachale
5%
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Ramat Shalom - núclico urbano PD
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Ac atribuir a Samuel Bockett o Prémio Nobel de Literaturaça Reajy Aca

demia Sueca o fêz “por uma obra que adquiriu sua elevação por meio do estudo da
solidão do homem nos nossos dias,em formas novas da novela e do teatro".

Essa solidão ,com efeito,é o substrato de tôda a obra becketiana pmas
o autor não a expõe num' impulso de auto-piedade ou para. desculpar o homem no tra
to com o seu semlehantosEla encerra uma reflexão estóicasde uma consciência olata
da responsabilidade humana para romper o isolamento e o desespero.

Em Esperando G o d o t ,sem dúvida a peça mais famosa ,os clomys  vaga-
bundos Vladimir e Estragon,estão a beira de uma estrada ;num lugar deserto, para
que. seja mais fcail reconhecer Godst,que decifrana para eles o sentido da exis-
tenciacEnquanto muita gente se deblatera no vácuo ,sem descobrir nunca razão da
aventura tao: ostre;Vladimir pode afirmar:"O0 que estamos. fazendo aqui,essa 8 que é
a questãooE nôs temos a sorte de saber«Sim,nesta confusão imensa,apenas uma coisa
ê cric'alina sós estamos esperardo Godot". E completa... s"Ou que venha a noites
Nós não faltamos ao encontro e isso é definitivosNôs não somos santos,mas não fal
tamos ao encontrosQuantos poderao dizer a mesma coisa''? Essa espera lúcida temuma significação exemplar: "ese neste tempo ,neste lugar, . tôda a humanidade ss *resume em nós dois;quer isto agrade ou nãooAproveitemos isso antes que seja tardes
Represontemos dignamente ,uma vez que Sejasa raça à qual um destino injusto nos
consignou",

É verdade quo o efômers da existência sustenta todo o texto scomo deresto Pim do JogosAUltima Gravaçóãao,Dias Feli-
z es yelêm de ou tros exercícios dramáticos para q teatrosa televisão e o rádiosDiz-se em Esperando Godot :" as mulheres 673 à luz deitadas sôbre tiimulos"! e "defundo da cova indolonkementn.o coveito aplica seu foroeps".Sem blasfêmia a situa-
ção assemictha-so à do 03806 que naquele tempo so crúcificava depressa.Massdentro da melancolia incomunicabilidade,restan valôres humanos essenciais, comoa ternuracQuando Estragon dormo,Vi-4imir tira seu palotó para agasalhã-lo.E mosmoue discutam e brigam ,um não pode prescindir da Presença confottadora do outrosLuis ixviornilado atorradora permite ao homem suportar o exílio na terras

Na forma Esperando Go dot trazia a inovação de construir
dois atos praticamonte sem enrôdo e sem que acontecesse nada Muitos empresários
sc recusaram a montar a peçasescrita em 1946, por não julgarom tcatral,

Quânto a linguagem de Beckett oscreveu-se + "Toda a obra pide ser vistacomo um: brsca da realidade quo jaz além do moro ranZicinioem têrmos conceptuais.
Pode ser «ue clo tenha. desvalorizadoa linguagem como instrumento da comunivação
de vordados absolutas,mas por cutro lado temese mostrado um grande mestre da lin-
8008 como um instrumento artisitico"o

Bockctt nasccu em 1906 ;sna Irlanda apesar de oserever cm-francês «Vito
na França cm caracter' definitivo desde 1939.Toda a sua obra foi particamente escri-: - > . E " 0 ata contro 1946 a 1950 ».- Escrevi toda a minha obra nôste períodosDesde então nada
cue eu fiz me parece válidos

Durante a II Guerra particivou ativamane da Resistência ssendo perseguido1 Pas CAR
pela Gestapo:
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UM CONTO DE SAMUEL BECKETYM 
  

Não tendo outra alternativa, o sol brilhava sôbre o nada de nôvosKurphy cstava;como se fósse livre;sentado aoabrigo dos raios,no pátio do MeninoTesus;Londros Aidurante meses,talvez anos » tinha comido,bebido, dormido, tinha-sevestido e despêdo numa gaiola de tamanho médio exposta ao noroeste,com uma vis-ta ininterrupta sôbre סטעפה gaiolas de t»manho médio expostas ao sudoeste.Dentro em pouco ser-lhe-ia necessário erranjarp-se de outra mancira,porque 4pátio tinha sido gondenado 5 demolição Dentro em pouco. teria que se mudar o apren-dor a comer;beber,a dormir, a vestir-se e a despir-so num local completamente es&::tranho,

Estava, sentado ,nu,numa cadeira de balanço de tega natural, garantidacontra fondas distorções,mudanças de forma desgastessisto, é scpntra todos os de-feitos de fabricação ,incluindo estalidos noturnose À cadeira pertenco e nunca oabandonava «Uma cortina protegia-o do sol,do pobre velho sol de nôvo pela bilio-nôsia vez no signo da VirgemeSete tiras do pano mantinham-no seguro .Duas delas.
ligavam-lho as tíbias , às basculas,uma as coxas ao assentosduas outras o ventre
mentos locais eram possiveis.O suor corria-lhe por todo corpo,e apertava os nôóssA respiração não era percoptêvol .0s olhos sírios e imóveis como es de uma gaivota.olhavam fimamente para'o gesso da cornija,onde uma iridiscência a pouco e poucodiminuia e se esfumavaEm algum lugar um relógio cucosdepois de ter soada entrevinte e trinta vêzes tornou-se eco de um 2988040 grito aproximou-se ,entrou nopátio e Murphy ouvius

Quid pro quo | Quid pro quo !

Não gostava destas coisas Elas detinham-no no mundo a que pertenciam,mas de que (ao menos assim o esperava ) ele não fazia parte. Perguntou-se vagamente0 608 lhe ocultava'o sol,que mercadorias poderiam estar sendo apregoadas eVagamen-te;smuito vagamentes

Sentava-se assim Porque lhe dava prazersEm primeiro lugar, porque lhe0878 prazer ao espirito, liberdade de espírito ;0080 0 que vemdesorito no capítulo801802 8 vida do espírito dava-lhe Prazer,um prazer tal que não é bem a palavras

Murphy tinha estado recentemente na cidade de Cork,Irlanda, estudando“cm om homem chamado Neary,o qual por essa alturasera capaz de fazer parar 0 corasção seupre que assim o desejavase de o manter parado durante tode + ou quase tomdo - o tempo que queria .Essa rara faculdade ,adquirida depois de ano de estudo naÍndia, Noary so aplicava em circunstâncias especiais,reservando-a, para situaçõestoalucuto "nemurtáveis scomo quando, por exemplo,tinha vontade de beber e não po-diasou se encontrava um grupo de Galeses e nao podia escapar,ou sentia formiguei-ros durante forte inclinação sexual que não podia, satisfazer»

Não era:com o propósito do conseguir um coração assim que Murphy tinhaid. sentar-so gor nãa d- Noary, porque sabia que um tal orgão em «breve so revela-5-5 -202 para um homem do seu temperamento smas simplesmente com a Esperançade obter para o seu um pouco do que Neary, então um Pitagórico, chamava Apmônio1880 porque Murphy tinha um coração de tal maneira irracionalque não havia médicoque conseguisse descobrir-lhe o sogrõdoInspocionado,palpado auscultado,radiogra-fado ou cardiografado,era um coração como os outros «Massapenas coberto e no cumpri-mento das suas funções ,era como Potruchka prisioneiro,ora fazendo um tal esforçoque parecia ir imobilizar-se todo instante,ora um tal estado da ebulição que sediria ir arrecbentare
Era o ponto médio entro êstes dois 0948605 que Neary chamava Apmóniocomeçou a cha-nar-iho IsononiasQuando se cansou de lhe chamar Isononiaschamou-lhe Harmonia,Mas,fósso o quo fôsso cuc lhe chamassogno coração de Murphy é que isso não entrava Noary.rão conseguiu conciliar os contrátios no coração do Murphye  
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Qual 8 à região mais densamente PO-
voada de Israel ?

as Distrito Sul
ba Distrito Central
Ce Distrito de Tol Avi
de Distrito de Haifa

2. Qua 1 ecra
.

ao ser proclamado a Independência
(excluindo os árabes)

0"
סט0
0
00.1.20

3Quantos judeus âmigraram paca Israel
a partir da IIº AMaté 1968 ?

ae 9004000
0,0
Ce 1.40040%

68+,0

4. Qual é a poppulação kibutziana ?

8,0
0,0
Ca 40,000
6%0

5e Em qu: ano Israel alcançéu o segundo
milhão de habitantes ?

1788 9
0 3
0% 8
de 1965

6.0081 6 8 População de Jerusalgn, ,incl
çãoàn a popula 25586 ?

8,0

0%,0

0%0
de 180.000

ca
“

« a população de ride 8.

Te Quais são as cidades que contam com

9.

,

11,

12,

10CQual.a percentagem da população israel

mais de 100.000 habitantes ?

asTel Avir- Haifa Jerusalém-Bnei Brak56 261 Aviv-Haifa-Jerusalêm Beer SheCo Tel Aviv -Haifa-Jerusalém
8, Tel Aviv -Haifa-Jerusalém -Ramat Ga

Qual é a população de Beer -Shava ?,

as 70,059
0,0
4 55.000

6%0

Qual é a população de Israel , excluindoos territórios administrados ?

252900000
000
"0

0

|que é nascida em Israel ? |

8% %
ל %
0% %

de 55%

Qual é a população das áreas adminis-tradas;devido à Guerra dos 6 Dias ?

4% +0

bo 1.500.000
ci 850.000
60+,0

Qual a maior comunidade religiosa emIsracl,após a judaica ?

crista
muçulmana
drusa .
Samaritana

dé

be
de

Os
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P - Como em certo sontido,muito da sua obra ê uma rememoração de coi-

sas do passado,o Sr ja pensou cm fazor uma obra ao. estilo de, . . . .Proust ? O seu na "Corte do mou Pai” 8 601866100 ?

SINGER « Vou dizor-lhe uma coisasCroio que entro as boas qualidados » tm escritor

SINGER ..

STNATR

SINGER .

א
ל

deve 08%8ע8:60מ80 enfadar o lcitoreSo un Leitor se nansa lendo um 11-A» e 4 e =-Vrosêsto osta mal escritoePor esta razão cu não setia capaz do escreverכ
a minha vida em 18 volumesoNão conscgui torminar ler Proustscomo muitos0 - . mo 2 . kioutros também não'o fizeram:A extensão está contra a literartura.Um esçri-. ₪ : +tor deve entreterMuitos professores não concordariam comigoçmas eu di=
8º que sempre ha uma vhance de que o leitor pule o trecho,e melhor que o
escritor não se arrisqueeEsoritoros que cscrevem novelas muito longas es=-

480 0802007060 para professôreso

/

P- Poderia nos dizer alguma coisa sobre sua vida anterior,alêm dos
fatos conhecidos,de que o Sr. nasceu na Polôniasque seu Pat e
avô foram rabimos,que sua mae foi o que se chama "racionalista!
e que o Sr sofreu as influoicias «usuais do schtel,emigrando
para os Estados Unidos em 1935 ?Há algo mais,que tivesse contri-
buido para a sua formação ?

Embora cu proceda de uma casa chassidicaspor alguma razão estranha meus
amigos eram meninaseComo regra gersi isto cra tabu,mas não havia meni-
nos com que eu pudesse me ligarcE tonbêm mcu pai estava sempre ocupado, e
minha mão não seguia 100 o dogmasComo resultado fiquei mais tempo crian-2 4 Pas 8 .Gasgo eontrario de outras crianças hassidioasoPara um escritor,isto 6
necessário - uma infância leve sem restrições dos dogmaseNão fui ao che-
der por alguns anos,e mous pais não me forçarameEram o que se pode chamar
de permissivosoDesdo a infancia ded?quci-me a entretereContra os valen-
tôes ou lutava verbalnente-Não há uma c“ucação melhor do que uma infan-
cia pobro.A riqueza e a suppr-protcção costumam andar juntasse podem fazer
muito male

P - Quais são os seus sentimentos religiosos ? No "Mágico de Lublin",
o Sr dizs"Deus era uma coisa,ôsses dogmas feitos pelo homem,ou
traeMad como se poderia servir a Dcus sem os dogmas ? Uma fé abs-
trata inovitavelmente levava ao pecado!

Fu não me poderia ter tor-ado um rabino porque sou contra ps dogmas, em-
hor: croia em poderes suporiores «Quanto ao mágicosnão' se pode bealmen-
te servir a Deus sem dogmas .Especi lamente com criançasePor isso 810 te-
ve de so trancarcSua falta de dogma o levou ao abismos
Quanto à kabalã ,ê uma filosofia maravilhosa.TÔda feita pelo homemynão
revelada e justamente porqie é feita pelóshomempeu a admiroe Tenta eãe
plicar o cosmo até ponde podemos explicar» panteísmosDeus é cosmo e vi-co-vorsas. Tem tôdas as bõas qualidades, Deus é um agente livre, atô
mesmo- uma pessoa temperamental,um Homem & Tem até scxocA sensualidade
e a mística andam juntos o E

P - Quais sãoem sua opinião,os tomas constantes em sua obras ?

Lombrar sempre às» pessoas que há todores no ip que não conhecemos, que2 o oן sbrenatural estã aqui,entre nós,
é

É

  

 



magnoide maioria da MOKESH
chã e exercendo funções

have dentre do snif.Alguas já voltam |
:8 8מט8  8%0 0708 שמעהךןעסל16מ8688בח |9 bito nacionaliA-ida da kvutsá pata o; Pchenat mostrará se 5108 .6 ou não
homens de decisão ese têm ou|
oragem de enfrentar e mundo ₪
om a ida para o schenat eu ficaria a
parentemente "desempregado" mas a essa
ltura cucjá estarei às vc poras da
inha aliá 6 que É mais do que o sufi-
lente para preencher h ras 3.

P - Por que a Mokesh so dedica a
Ànão fazom o mesmo ?
ן

mais ou menos isses''se voce quer que
! o lutam por ela,a melher ferma é man-permanentemente informados 60 060 4002 %000 com a organizaçaoe” Simplesnão 8 ? Evidente que só 1845 ב30 0material humano também é fundamen-taleSe eu tivesse pegado uma kvutsá de menteonptose deliquentes,ê lógicos que pomais que eu me esforçasse dificilmente teria conseguido extrair dela alguma coisa de bom Nesse ponto o Raymond é o grande responsável pela formação donúcleocentral que sempre catalizou as energias da kvutsã.

Foderia sintetizar usanado o seguinte material humano de primeira qualidade +conscientização permanente dos problemas da tnuá+ um pouco de mistificação e emlação em relação às outras תר

P- A aliá para kibutz é um ponto fundamental para, o Ichud ?
R - Acima dos interesses da tnuá estão os interesses de IsraeleE o que interessa Israel é aliá,seja ela para o kibutz ou não. Eu respeito tanto o cara quevai para cidide como o que vai para o'iributz ,desde que 6le seja util paresO Progresso e fortalecimento do EretzeEu só acho que aquele que vai para okibutz será mais felizyterá uma vida mais completa e intensa,mas ambes se-vão mais complotos -do que o indivíduo que fica na Golã.A função da Tnuá 1%dar ao chanich a possibilidade de ser completo e feliz.

P - Quais são as suas impressões sobre a aliá doSULI ?

Sobre a aliá propriamente ditas eu só posso desejar que o Suli seja bem su-cedido e se torne um israeli Útil c feliz.Mas.isso não importa - o Suli é.inteligente e eu acredito que Gle o 00O que me importa isso sim,éo precodente que 81e abresComo todos se deven. lembrar do último Kinus. .do Sulie toda a bancada gauchaderam um espetá
rância no melhor estilo shomraico(exigiam que todos os integrantes do sche-nat se comprometessem a voltar edar peilut por dois anos na tnuã,. ácusarano Isaias de trazer jóvens de fora«quo "impurificavam" o ambiente tnuati doschenat - aliás um desses"impuros"ê o atual maskir do schenat )Nesse kinuseu tomei uma psição liberal de n%o exigências e a favor dos prosolites no |quo fui criticado pelos gauchos.Eu não acredito em Promessas a longo prazoPorque sei que as pessoas mudammuito em IsraeleA condusão 5 0 seguinte 48 q Gala enc E a B a

a
em na ₪ 11

b) que os chaverim prosélitos são tão bonsGuanto os da tnuãe c) quem fala muito sfaz poucos

P - Quais os meios que a IGUERET gevoria empregar para ser mais divulgada
E —- Em primeiro lugar democratizar o corpo editorial(não quero dizer com isso que9 Philip nºo deixe ninguêm colaborar- isso não 6 verdade ),incentivando a colaboração pormanente e de um numero maior de chaverimeEm se

em conjunto e teriam uma penetração e reprecussão muito
lug susar o sistema d 



UMA SERIE DE OUTROS BOGRIM QUEENTREVISTAMOS SUA = 4080- NA TNÚA
PAIMILHOU..SE PELA PREOCUPAÇÃO89 EM DOTAR 49 CHANICH INDIVIDUALMEN..| TE MEICS DE OPIAR QUANTO A SUAVIS*O DE מפ 0IDEOLÓGICA,
GUILFÊZ MACHON BM 1066, ENTRANDO .À TNUA APOS 4 GUERRÁ DOS 6 DIAS,TERNO PATGUENDOLK Ta E MADRICH DA MOKESH DESDE 1967.SONHO E VER OS CHANICHIM.PAR.PICIPAREM DO SCHENAT MACHZOR VAV,

P - Qual na sua opinião o papel fada

R - Há dois tipos de begrimses novos (db: | 50 ווגסה,בטצע1010) 6 08 761208 )00-
mo o Arturo,o Philip ,eu).A partir vigãao eu faço uma distinção sobre
as funções dos bogrim da Tnuá.Os bo Ovos têm como função o exercício de
funções administrativas e parte das Wkríticas (partilhadas com os maapilim),
centralizações de vaadet e hadrachã àAMPonin,
Os bogrim velhos têm a função de dar a acessoria aos bogrim novos já que supos-
tamente es. velhos devem ter mais experiência que os outros.A Hadrachá mais do
que nunca é necessária e ela deve ser diri gida aos maapilim e aos bonim velhos
Politicamente es bogrim velhos devem funcionadr como 0 poder moderador nas. dis-
pustas que ocorram entre as schchvaot ce ou/dentro das schichavoteSou contrário
a que os bogrim velhos exerçam as funções de "excoutivo" dentro da Tnuá.Isso
causa graves problemas na continuidade de movimento(o que acontecerá ao Ichud
caso a schichva Hagshamá não corresponder às nossas expectativas ? )porque
causa um despreparo aos mais novos. Assim ,os bogrim novom representariam a
Câmara dos Comuns e o Conselho de Ministros 6.08 bogrim velhes representariam
a Câmara dos Lordes( poder moderador e depositário das tradições e princípios
do movimento (  

P - Quais são os.«mcios mais adequados para traba-
. . . .

com bonim pre-universitarhos ?

R - Se você entende por prô-univorsitário como o cara que está mo 3º cien-
tífico ou cursinho ,eu acho que a melhor política seria a do conven=-
06-10 a passar um ano em Eretz como formadele largar a saia da mão
e enfrentar o mundo s ozinho.Logicamento Gste mnno» de Erctz deverá
ser passado junto à misgucret de Schonat Hachshará em conjunto aos ou-
tros clhavorim peilim da Tnuás
Se ô1e não quizer ir para Erctz acho que a única solução soria a de
procurar formar uma espécio de chativáã para universitários.

P -

0

606 o movimento devo indicar aos seus elementos quanto
à vida no kibutz ? 4 ;

- Nêsse vonto a minha posição é um pouco hor$tiosaContrariamento à posição
tradicional que vô na forma socialista do kibutz uma resposta e um desafio à
forma capitalista que vivemos,o mou ponto do vista ô outrosÃo meu ver o elemen-
to importanto do kibutz 6 8 sua forma coletiva o comunitábia em contraposição
à forma atomizada o gigantescamento aglomerada da cidade moderna Eu vejo o kibut
como uma grande família em “9, oposição,à cidado moderna como uma grande mul-
tidão solitária o neuróticasA atual tendencia quo so verifica no mundo dos regintê
políticos tondoeren para o totalitarismo & conscquência direta da crescente טע-
banização do homem moderno.O grande conglomerado humano destrvi as tentativas das
Pessoas se associar :m e lutarem por seus dircitose0 kibutz somo forma de orga-
nização social,ofcrecc uma resposta a esse problomas

2

P - O que você pretondo fazer quando a sua kvutsá for ao Schenat ?

R - Logo quo ontrei na Tnuá ,foi-mo incumbido a hadrachá da MokesheA minha pri-
meira preocupação foi a de estabelecer quai <«oriam os mous obgetivos a 10מ-
go prazo סמ relação à kvutsá«Duranto 898088818 anos: do hadrachá eu procurei
fornecer aos chanichim as ferramentas8 para que clas possam olhar pa-='
ra o mundo ,analisá-lo,tárar conclusões e o mais importanto - tomar docisõos .

6 


