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Distribuiça

Comemorou cete mês o Movimento três grandes datas: Yom Hagueto,

Yom Hantzmaut e 1º de Maito.
Diferentes: hem d
ent

estas datas, mas entrelaçam-se para

nós e formam uma idéia só - A husca à 9 1 iherdade, quer corno Judeus quer

como homens;

Yom Hagueto é una cata do dôr e

o e talvez a mais tragica

ementaçõ 28 - a comemoração mais

de pov jueteu,

a data que cada ano nos faz

lembrar 6, 000.600 ds imúos, que perdemos na carn ificira europeia, mas o

| om Engueto não é somento um dia de limento, E! tambem um dia de orgulho
porque demnonstrou-se nais umn vez de que, apssar de primidos, os judeus
souhsram se rehelar quando se tratava de seu hem mais precicso, mais preeioso que suas vidas: sua dignidrás como povo judeu.
Pare ns chaverin de un movin onto de vanguarda - a data tem ainda

ln cutre significado muito grande e é eohretudo uma lição, Uma lição que
vem reabizrat nossas ideias - que o povo  וao tem um caminho a seguir9 enminho da sua Indapendências nacional, pois só sas evitar e impedirá
due ee repitam no história do nosse pryc dins comn estes,
2
E foi exstemente isso que racohemes come legado dos nesses irmaos

ão Gusto de Varasvia e de outros guetos - que eram como nos jovens de moIvimentos chalutzianos - os únicos que não morreram como cordeiros e sahinm
perque os mataram - os mataram pelc unicc pecado, e nesso maior pecade de

nao termos ashido querer lutor pela normalização de nosso povo, Os nossos
irmãos de gusto morroram comhat não, enhora sahando que se  מסte não Xke
lhes devolveria a vida - a eles individuos que 1á_ se encontravam, las norTerampara defender a honra

de um povo,

de tradição hehraicea ne passado e

que não poderia ter seu presente manchado pela vergonha,

Zles lutaram pare nos, que ,permancesmos vivos e nós só tamcs una
única nansira de hontar a sun memória, Reápeitat e levar avante o testamento

to que eles nos deixaram,

é

Yom Hnatzmaut - foi o primeirc passo para execuças de testamento de
Cinca anos apos
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jabe mil mar, uma palavra quasi y

¡clero para brdos nós ave a indepen

[gue por uma resrlução

de alguem ou me

fique מס

=
0 ₪
38,

ו

gueto de Varsovia,
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NAmidar'! , sociedade nacional de
construçao, foi reorganizada com

covital de 5.000.000 de libras,dos

quais 25% de açoés sad da. Agencia
Judaica, e 75%. do governo.
As propriedades da "Amidar" atingiraó 70.000 unidades de habitaçoés
de todas as categorias e onde
residénzk 250.000 alias
Neste eno construirá 24 000 dadees
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especializados, sem filhos, e para
estudantes em Haifa e J eruzalem,
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Universidade Hebraica.
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É
À construçaS da estrada durou 28
Desde o inicio do ano erçamentario
meses . 08 festejos se realizarem ₪
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ao lado do tumulo de 2 operarios qu
lo Departamento de Habitaçad do
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diferentes pontos do pais 5 novas
Pancas 5ira recolher aguas'das
nundaçoés.
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Continuaçro do Noticiau de Mundo
A viaita da Moahe Shorett no Brasil

semana posando wm dos moioros dos homona do Estado de
 גורהministro do Buterior Moshe Sherott.
no Brasil tevo uma

paro

grande importrncio

soh vn

ños

conseguiu trol
3  פה9050: 1) לioa quo com sus vi ita Shoratt
2.0
tor as ralrgoss de Ron amizode 4 axiatento antro o Estodo de Isro3l

בבל
Poyo

qua pero

0 ishuy a

nós,

qndo

coro judous-

e hroailoiroa teve gronda repercusno

enBraquecido

de Shorott foi un tónico para un corpo

a emorfo, JO hº qorios "nos heo testonunhomos um vibração tho inton

apso antusinamo tão grade conc

|

em sun

Shor>t+t con=>guiu trozor porn

catndia

no=sao Isur, Quar="oa crar que leso damonstra, qua apesar de

“apatia,

apo=sar do

in: 1x int ancd

de eli” daa ennadas aia: malhaa:

do

jahyr,

o intorosae por 199991 costa hom vivo entro nós. Quergros eeraditor coo

não
=2 O proprio Shnr2tt que as homonagens A ele protadas
2 ropros nta,
“paro aun posson, mas aim pare 0 Estado uqe

irão npono

o q: São
“Tivonos oportunidnde do ouvir a pelovra de Moshe Sharstt no Rio
"Paulo em diyarsna oonaidea, em manif ataço a nossas, he muito no vistas

ouvimos Sharatt
“coro no Fluminense (no Rio) o no Pacacrhú (em São Paulo),
ouvir Sharott
em rouniosa d> askanim, 2 pa os o prazer nos Jovas: de

"sunides: conosco os movimentos:

chalutzinnos,

_Mosho Sharott dias nos dirersas ocasiões çaa aos nos

colocaram hay

ui epento e un estimulo, licor
junto, o exprimir ideias que para nós foram
Raro Shorstt prdo dêzer 808 massas de judeus qui 0 cuviran quilo com quo o
movimento asorpro ao idontificou e sua importância awnonta quando anhamos
que Shorott é um dos principaio dirigontes
 וי ה5 tambêm um dos dirigontos máxinos

honea de govorno tido opa Slider dal juventu

2
e de chalutzainna,
: Quetro forrm oa pontos frinados e ropetidos devido eua importreir pºlo
 שרצפתם110309 .80%
)1 A nossa posição de

conhato a

muniamo > como rogimo totnl itario,que

nsamento pera 50608 os homama 2 can
impodo 9 117926868 69 açao e
abnista “citou Sharott divorana רד
movimento contrario ao noseo,
vigorava 0
 הfolicidado que tinhamos, nós de viver nm pois onde y
Poginme da demncrecia popular 2 que por isso nos ara dada a 1ihbardrdo

con
de «arhos aionistna o judous, d> ntgonizar a measa vida o agirora
1109209840, O qe nán acontec2 nos pisga ends  םsirniermo'3 prrihido 3
poranguido e onde ca nossos irrãos ano impodidoa do rieron con” judauva
a a que s1ia pora lars-=1 ad:impedida.

Tarbut  שChinuch - não raraa vesoa cuviros Shar tt ropotir o insbtir
trarã
aua inprrtáncio para o Galut as ntividados do Chinuch 2 Tarhut om
mitirmos aos nossos filhos a cultura do povo, sim lhos ánsinarinos 1 ha
1060 609 8 tradições, sm ligarmos os nossos jovona a lingua 42
povo - o ivrit nao cont inuarenoa sondo judeus.
entamo, O Estado Judeu não sote nesse
aldá não S
Aliás - Sionismno ag
83 nosaca Filha não voltor x) paro 919, Não 6 Oca nºesasi
a els
feregidos existo Medinnt Isrnol, É pr Secisc que venhem

eo

>

aoua filhos andics do  סקעסס9 cepirito, para ajudar «a rosclvo? «

4

fíceia problemas a que a>2 dohnta 0 290006, 4 alia devora ao tranfo 7mi
nc prinsiro e mais impottante ponto na ordem de dia de movi:
niata,
a
Cholutzioniano - Moshe Shar2tt exaltou oc movinanto eholútzians conve
« Foram os chalutzim que enquistara”
sapinha dersal do atado de

o deram a sua fora, E fez un epelo nos paje, que não 62080189 3. 0 0

entrario

ostimulaasen

minho de vida,

ana aus filhos 4
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aou cas

Parn nós o Ichud inmar Hachalutzi, foi a visita do Moshá Shor att ao
grondo inportmeio

, Teta vieita não aó nos deu antiafação do cuvir que

tamos de plans acórds om ne idieas dos que, dirigom
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719158.
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: estão Sonho seguidos

en todos os &nifin do movimentos,
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“Come movimento de massas que scacs, cáho a ncs, lavar as

nossas Idéias  הnutros jovens;. que atô agora não tiverem ppcrtunidado do
P nes conhecor & nos acompanhar em ncsso eainho, Un movimento ss justifica

ostas sac
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1 intêgração cada voz maicr,
7
guiam; nng&8o caminhoes

um

idontificaçãao mais ecmplota
E

ecm as

es
a

ideins

:
ut
Táin$'a conciência tranquila do quo. o«trabalho estas Hen cal
esminhado, No ontonto devermos erda voz mais intensifier-1c o aporfoiçra

ATIVIDADES SUL-ANMRICANAS

a

E TS

Renliza-so or Buoncs Airos,

a partir do  סתנאח עמ.א91

71

Madjo uma montzs sul americana ds nosso no vimento; qua devera reunir chawerim da Argantina,

2011710 Brasil,. Chile,

Urugual e Paraguai,

Beta mca

tas 8 prseadida “de ua aominaric, polition e idoologieo, no quãl se tra
ta
arado nep>3ctos dé orientagar Bea en mo
E ER IO. anto prohlods chinuoh 9 עס הס
e
4 > mlignção deste 6cminario será de  לna¿rtáncia, p2
8 facilidndes que. of  ערço mais amnplagento Ra e alguns pro-

s de' 8 ntaçao 0  מעpara o açuimento -gul americano, Es tamhón porpermitirá
wi major aontnoto .de “traba lho -entra os ichavor im dirigentos
diversos sotoros,
À
>
O meyimento hrasileiro será PROS antado POT. una

“do 7 regaverim (Nucher, Barinch, da zin,
Eras: on

asta montar ns

co

Levaranog 20 qongresso: sul: americans: as esnquiatas do movi”

, hrnsilciro,

mir. para

delegação

drvin, Símui, Shoinfeld,e Yaski)

opinios e de mevinanto hrasileino,

=10s apronder tudo aquilo a púudermose contri

6 engran ecinanto de tnui no Brasil,

.

0 LAS DOS SNISEL.
2 “PORTO À

75%
+

GRE" = Bata de volta decago,

+ shlieht nsstolenif a) cnatiora

Marian, Durate sun estadia teve nportunidado do >מע)האמס
renrganizar a magkiryt pars a qual foi
tonoléácido un

er

a sua existência, ao trabalha, epm. afinco polas suns ideins o se

“para nés as unicas verdardoiras, deveramos mostrar a nossa luz a 60008
nesses irmãos; Ao mesmo tempo $ preciso que 0 movimento so ¿tenrenntzo

