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Curitiba, abril de 1946,

Schalom!

Estamos ante um momento decisivo para O povo judeu, O imperia-
lismo inglés cinge-nos e bradamos ao mundo por justiça. Mas a justíça
tarda 6 0 "15תטצ" palestinense não mais suporta a opressão, A Haganá,
a força da resistência do operariado, apresta-se para lutar e introduz

imigrantes ilegais, A AgênciaJudaica autorizou o Keren Haiessod, rea-

lizar uma campanha de "Resistencia e Libertagáo", que no momento efe-

tua-se na Argentina. Enquanto isso e operariado palestinense dirigido

pela "Histadrutn" continúa trabalhando e laboriosamente surgem colo- .

nias e desenvolve-se a indústria, visando o progresso do Estado Judeu,

Este é o momento decisivo do Judaismo!
NOS NÃO PODEMOS FICAR INATIVOS! -Chegou o tempo em que o sionismo

exige de nós jóvens tôda cooperação. É o momento que se devem reforçar
as fileiras, desfalcadas pela catástrofe que fulminrou o judaismo euro-
peu, .

O SIONISM É UM MOVIMENTO DE JÓVENS! Pois sômente a juventude com

sua coragem e heroismo, poude tornar possivel a realização do que hoje

>
O HALUTZISMO E A NOSSA ASPIRAÇÃO! Pois os halutzim, êstes pionei-

ros, que abandonaram as comodidades e os seus lares, sacrificaram-se
e sua abnegação, seus sacrificios, auxiliaram na construção do Lar

Nacional,
A AUTO-REALIZACAO E O NOSSO DEVER! Sim, a Hasshamá Atzmit é a obri

gação de todo jóvem, que deve concretizar seu ideal com o prúprio es-
forço e realizar seu trabalho com suas próprias mãos,

Pois deve ser o lema da Juventude: "SIONIEMBD OPERANTE AINDA EM

NOSSA ÉPOCA E PELA AUTO-REALIZAÇÃO VOLUNTÁRIA" |
QUEREMOS UM ESTADO JUDEU DEMOCRÁTICO! -Sim um estado Judeu fun-

dado sob bases sociais verdadeiras, onde tenham direito do viver todos,
-ricos e pobres, patrões e empregadosSs A juventude luta por um estado
judeu democrático, por um estado que já está sendo construido pelo

suor do proletariado palestinense e que já se desenvolve 300 fundamen-

tos sociais,
OS JÓVENS LUTAM POR COOPERAÇÃO E COLABORAÇÃO: - Cooperativismo é

a vbase de uma sociedade - colaboração o dever de todo individuo.
JÓVEM É CHEGADO O MOMENTO DE TE APRESENTARES! que sionismo

quer dizer juventude e juventude significa, abnegação, coragem e he-

roismo,
é

0s. jóvens curitibanos compreenderam sua obrigação, E no dia 9 de

abril p.p. resolveu-se.crear em Curitiba, a Org, da Juventude Sionista
ciaiista "DROR "

/ DPOR QUER DIZER LIBERDADE E NA LIBERDADE VIVE O JÓVEM|

Nós te convidamos, jóvem amigo, compareça 4,a feira próxima, dia

17, às 8,30 fa noite, na sede do Centro Mosaico onde se realizará a
GRANDE CONVEN ÃO DA JUVENTUDE (prosseguimento)

e serão debatidos importantes problemas que interessam aos Jóvens!

COMPAREÇA E CUMPRIRÁS UM DEVER!
O comité diretor do "DROR"

  

צי


