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Por ti Sion não mo calaroi
E
,
=
Polo amor de Jerusalom, nao
Isaias

Os intoróssos intormacionais dos 4 Grandos ostño pro»
vocando uma sório do fátoros ₪ vos para a sogurança do Modinat 1sraol. Vários paísos árrbos inclusos no pacto do Bagdad, principal=
monto o Iraquo,

tóm rocobido quantidados onormos do armas o auxílio

tócnico militar 8 EUA, o quo vom criar um clina do insogurança no

Orionto Módio,
Os intorôssos dos grandos trusts potrolíforos dos EUA
o da Inglntorra tom tudo foito, atraz dos bastidoros, afim do obstru
ix o dosonvolvimonto do una nação progrossista o industrializada co
mo Israol, naquola 4208 foudal quo com tonta fnciiidado oram contro
ladas polo Imporialismo anglo=omoricano.
Un outro fator imporialista tonta no momonto ponotray
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zona potrolifora do Orionto Médio - ה

na ostratógica o

A Rú ssia quo tonta por algunas dozonns do anos conquis
tar a simpatia dos paísos árabos osté tentando so infiltr
to Módio,

por uma brocha

no Orion

aberta polo Egito. O grupo do oficiais no

Egito quo dorrubou 0 roi Faxouk do trono, não conseguiu atô hojo no

vor um. dodo siquor, na resolução do gravos problomas cconônicos in=
1 quo viria
a a melhorar
7
tornos. À proconizada
roforna agraria
condi
çõos de vida do povo ogípeio não foi roualizndo. Os sexhoros feudais
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foram alom dos papois o dis=

cursos. Em voz de planos construtivos quo possam tirar o Egito das
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torrivois condições do miscria, moxtalidiado infantil o tracoma, os
ge
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torritoriadirigontos ogipcios langameso £ ¿vonturas de conquistas

is ondo protondenm consoguir A ' (continua)
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base dos louros do
vitorias,
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se mantor no podor 6 oncobrir as dorro

tas no campo intorno. A luta para a anoxação do Sudão ao
Esito, não

obtovo à vitória osporadas

A casta militar quo dirigo o Egito, oncâminhou sua am
gressividado ao torritório do lNodinat Israol.
Esta política oncon=
trou uma conjuntura intornscionsl quo ostá facilitand
o os planos 04001090 no valor de 250 milhoos do dólaros
o o envio de armas russas para o Egito, provoca o dosoquilíbrio do
fôrços  סמ060120 4
Dianto dostes porigos, parp a sogurança do Modinat I-

sraol, o ishuv om Erotz Isrãol 0 0 povo judou om
todo o mundo, lanGO0u=50 uma cempanha do Korcn Hama cuon, afim do
possibilitar o engran
decimonto da capacidndo dofonsiva de Modinat
Israol;
O nosso movimento, conscio das rosponsebilidados quo
rocaom sóbro enda judou, langou=se a ma camparnha
de Koren Hamaguon,
quo abnrea todos os setoras da Tauá, desdo o Kibutz
Hachshará Ein Do
rot aos snifim e suas se

Por ti Sion não mo calaroi
Polo amor do Jerusalóm, não
descansaroi....
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BAARETZ |
O Sogundo fostival-de Molodia ronlizou-

58 com a participação de córos iszeolen
sos o do Galuth,

Sua finalidade

6 ,

difundir e criar'um ritmo israelí, osta
Se concretizando.

Novo makoilot da Golá vieram a Israol
e
essim om Tel Aviv oantaram 16 makoilot,

180101200 38 18280148;  מסס8 partioipaç”,
gão de 1,200 cantores, Finalizando
das em conjunto, num 0 monstro, tocante
ram a canção promiada Y Lemasn Tzion",

0

tema contral dosta

basonda nas palavras de Isaias, sondo
o

em tóxmo das palayxyas "Kumi, uri ki
ba orgoh" » "Lg
vanta=to, alogra=te que
ghegou 8 tua luzte,
5-06
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COLONIZAÇÃO

rápidamente,

0 a capital do dosorto,
esta desenvol vendo-ga
As fabricas lovant

pelo Soleil Boné pormitiram
de
senvolvimento industrial grande ndas
o e atual construção da oidado do umopozá
rios

Dimona, 150 dos seus habitentos
Neguoy, e o panorama normal de oldado trabalham agora pomo shomrim no
São 08 homens e as bachíírot armor
das para a la ou a dofosa do
dosertos BoormShoyn ó 0 %₪00ע0 8
17 מסע80% 56 0 que encontram-sotn
o Noguoy Norto, O ponsambo *
F tragor no ano vindouxro oorga do mais, 7.000
habitantes para a oidado,
9 ponto de passagem obrigatório para
filas e por ondo passarão os oba
lutzim que
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Mais

de dois torgos dos olim que sho=
garfo no ano judáico ot ourso a 182801,
colonias no Noguove Estos futuros cidadão6076280 50 absorvidos pelas
ya do coxron de 25 a 30,000 sorãosostabole s do Noguev, cujo número 50
oidos em cidados, vilas, ao»
lonias o fazondas govornamontads. No fim'do
do Noguoy ohogsré mais ou 'monos a uns 100.000 ano om cMrsó a populagio
habitantos. Beor-Shova
Dropira»so para rocobor 2.000 fomília
s novas,
%לה00010 ע007 Jas tros novas vilas, Migdal Ashkolon, para og
quais duas Ja so ex
guom nas suas colimnms o ja so oncontram em paftodas
habitadas, 8 atiyidas
do do constmução prossogua do forms acolerndas

Kixiat Gad, a primoiro pao no Dopartamonto
de Laohi.sh
Ondo acaba do sor instalada a máouintría
Para benoficiamonto de algo
dão, torá um carátor semi=rural, Visto que
alí
dovorão
sor
transfor
mam
dos os produtos agricola
s das vodondozas, vem sondo instalada
para 14

time ligação olotrian conttnl.
bxica do agucar na rogifño,

Projotavso também e construção do uma fé
2
fkim,
jÉ rosidem,100 familias, togÉ um acrósoimo do
mais 100  ל5" ondo
aca Tnuyá o Hamashbir' tordo
mazons contraise

alí os  הarJá inlolou-so a construção das instituiçõos culturai
s

quo dovorão soxvir a todo o dopartem
onto,

950 chami=so Sdorot,
NOVO ISHUV

SE

e o ate

-

A torooira vila om constru-

UM ISHUV Novo, COM O NOME

DE NOAM, FOI LEVAN,
davi o
TADO Eli LACHISH POR EMIGRANTES DA AFRICA
DO
NORTE, 0 ISHUV ENCONTRASE A 16 KILOMETROS DA ESTRADA
BEER-SHEVA - FA-

LIDIA, CONTA COM 5Q CHALUIZIM,

CONGRESSO MUNDIAL DE MÉDICOS JUDEUS
Realizou-se om Israol, o Congresso Mundial de Médicos Ju
deus, tratando sôbre as molóstias e sou tratamento em I82801. 701 0 258 so Módico do Histadrut em Israol, participando médi
cos e elementos ligados à medicina israelí,
Resolveu o Congresso, qua além dos estudos individuais
dos médicos, sejam dadas Conferências constantes para os médicos da, Histadrut, e para os médicos judous"do extorior, sobra casos roforentes à saude
doenças o tratamentos em goral. Sue  לé levar ao conhecimonto goral os problemas que surgen ou Igrasl, q incremento da medicina aplicada
nos diversos paises, a aprox 12980, de modicos judous do exterior e de Isra
el, e desenvolver um intercambio sóxio e constante entro Israel o a Modici
na Internacional,
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3.000 JOVENS JUDEUS LIGHANTES NAS MACHANOT KALTIDO GADNA
Três mil jovons das maaberot o ishuvoi haolim saon ôsto
ano para as machanot - kaitz do Gadnas
5
Há 15 mesos, doterminou o Gedná que contreliznria om suas
fileiras 10 mil jovens entre os novos inig
tos. Perocia ontão quo isto

soria um tanto fictício. Entrotanto a vorsevoranga o trabalho constanto de

madrichim foz com quo o plano so transforrnsso om realidado. Perto do 10
mil jovons das maabarot o ishuvoi olim encontran-so nos filoiras do Gadnas
o ostão concontrados em 160 centros er todos os cantos do país.
Trôs mil jovens (outros) filhos de meshakim o alunos de
escolas; completam agora cursos diversos de nvinçãos Os gadnaim morí timos
tombém estão seguindo um curso espocieal.

Procurawse no Gadna despertar o intorósse polos tiulim
de reconhocimento por toda ,Brotz, o quo parto da juvontude atual doslaixóu
bastante. No ano vindouro é pleno da Gadna concentrpaz 15 mil jovons oline.
Em conjunto com o Departamonto do Chinuch mandar=s0-8 3+000 jovons para a

colheita do vorão em divorsos ishuvin,

Houve duranto Sucot o "dia do Gadnai artzi" o Kinussim
foram roalizados por toda Erotz.
OLIM DA ÁFRICA DO NORTE! INGRESSAM El 4OSHAVIA
no Moshav Omor,

20 famílias da
situado a 8 1 1

do Maabarot do Tvoria o 0081202.
Ató agora for

do Norto da Áfricr,

África do Norto ostão om vias do ingrossar
tros do Boor Shova. Estas famílias vioram
lovantados 46 ishuvin agrícolas de olim

CIMENTO IS aBLI
80% da produção do cimento nacional é onvindo A Turgguia,
ontrctanto an conpanhia Nosher ostá protondondo aumentar

sou númoro do mercados.

5

1 já, rocobou podidos da Alemanha, Iugoslaávia, Polonia, Bulgária, Románia o meis. Futuranonto enviaronos AOS
so cimonto ató n Austrália o a Nova Zolfndia.70 progo do nosso cimorto go
mais barato do mundo, ontrotanto a sua boa qualidade foz cor quo ontrassam
14 milhóos do liras no 105000.

IEATRO CAMPESTRE
Foran construidos 3 anfitoatros,
a roprosontagdos cam
postros do grandos companhias 18280115. 0 dolos on Kfer

Szold, o 2º om Sdo Nohonia, no Eack, o o 3º om Chulata, no Norto. Nostos

já roprosontaram o Ohol o o Habima.

MOMENTO

INTE DRALIO NL

EXTRATO
A CRISE FRANCESA
AS crisos políticas
da França, no após guorra, são mais

gravos do quo as antorioros porquo não so trato mais do umo potôncia com

alto nivol oconômigo, o om quo As massas traba"Lnadorge tonhamuma porspoe
tiva do subsistiy som problomas górios no quadro da arganização política.
atual, Do fato são orisos do forma política mas do fundo social o históri
00, ze coincidir qss" ausôncia do horizontos da classo trabalhadora com o

doclinio'da França como pais colonial o como uma das primoiras povinoias
mundiais.

Muder do govôrno foi

sompro um osporto nacional dos franoo-

808, dava uma tonajidado do libornlismo simpático, sugorin blnguos o; no

fim, "quanto,meis mudaya maig ora £ ¿eama voisa", Um porto oquil brio, in
tozno inabalávol, mentinhasso atravós do gritos o cortojos rovolyeionari=
 ופטdo grovos totais ou parcinis, do amoagns quo nunga so cumpriam (com

exoagão da comuna),

Hoje a situação mudoua Não é preciso tor o dem do dra
mático para so vorificar quo na Franga hã possibilidados do um movimonto profundo da classe oporárin alinda A classo média urbana o a camponosos
pom As suas cconomias dotorioradns poln inflação, Acroscento-so n isto ₪
טסעע88₪01 orindos pola roboliño 0100מ184, a porda do morendos o do mató”

rias primas sobrotudo na Indochina, Porisso mosmo hº condiçõ-s pare com

oarator Amodiato ou modinto sor lnmgado um movimonto provisto já cm mo=
los olíticos, no sontido do congrognr os partidos ropublicnnos do ton=
dência mais rndionl, aliados nos socinlistas parn uma roforma do Estado,
= 0 0 0 =

Eis o quo oserovo, o
corrospondonto do consorvador "Daily

Mai1''4
20088 מו
"A modida que os
soldndos sño mandados para Marrocos o Argélia, muitas famílias ficam sem
o brago quo ns amparava q as vozos ficnm mosmo sem os sous silos mortos

numa guorra cruol o do sontimonto | duvidoso, Muitos francosos vão pessar
fomo'o frio nosto invgrno. Isto não do moldo a causar tranqguilidado polí
tiene À França 0'0 pais guo Lonin considorava a "torra por oxcoloncia da
luta do classos''. Nada ha” quo nos pormits ponsar guo tonha havido mudan=
ga do sentir ,º do opinião. Em faco Sa ronlidado lugubro do cortos bairros

 וhá contudo a ostontaçção o,Paris na sua plona iluminagao do

fim do somana para os turistas, não 6 o mosmo Paris ondo um movimonto po
doroso do mal ostar o do protosto onquadrados polos organismos pol ti=
cos o sindienis amoaça oxplodir. As dosigualdados são oscandalosas. Hojo
os antizos arisstocratas o Os intoloctuais nao sabom como mantor-so para
consorvar as suas já modostas nparôncia Se Engunnto ospoculadoros lãgados n organizaç3908 intornacionais gastam um milhio por MÉS com 8 suas
concubinas o Ato às 0 por oquivoco, com suas mulhores logítimas, o
homom quo dirigo o tráfogo na Praga da Ópora do luvas bzanens ô obrilga-

do a sobrovivor, ôlo o a sua família com ,J0 mil ou no máximo 35 mil fran
cos por m$s, quo om mooda dosvalorizada Ó uma soma irrisória. Não no.8
cabo, a nós cons orvadoros,,indieny um ceminho quo não soja o da consser=
vação, mas para consorvar / progiso' quo haja alguma coisa. Não havendo
osta alguma coisa - tudo 4 possivol.
nosta Franga trabalhada polos
contrastos oconômicos 0 sociais; com um povo culto o habituado a nao

pormitir humilhações, o a só marchar para fronto quando ontondo, quo
so propoom os "Acordos do Paris"

3

"Estos acórdos, coúti=

nua dizondo o ,corrospondonto do "Daily

Mail", são nocossários à dofôsa do Ocidento, ma- ô duvidoso quo possam tor

qualguor sontido prático numa 2 ronça dividida 0
trabalhada polas dissonçõ
os ja nao aponas políticas mas sociais, Ha roformas do ostrutura a fazor
na Franga - paroco quo 9 às osqquerdas que caberá a liderança dostas refornarsá quo os outros são na sua maior parte os que ganham um milhão por

mos"

000
Eis os ângulos fundamontais do um quadro traçado polo cor
rospondonto /do um dos jornais mais consorvadoros da
Inglatorra.
No momonto cm quo so

abro mais ums crise na França parocou

-nos útil tragar om linhas ombora to:nuos, a moldura quo so
vai dosonyol-

vors Muito provávolmonto ainda dosta voz toromos uma solução do aparôngia.

Mas dosdo já ficamos sabendo quo a solução profunda torá do
vir mais-codo

ou mais tardo. Dontro do osquoma da domocracia, o único acoitávol, talvoz

a Mondos Franco o aos socialistas domoeraticos caiba dizor a palavra
doci
sivas Pois a não rosolvorcm clos o prodioma, o quo podia então aguardar
a

França soria uma tontativa do rriz 4.
000000

A FRANÇA NA ALGÉRIA
om Tunig

ó difíeil

no Marrocos; ô simpl

ituação, da Pyança
a
da.

ou molhór: como a Índia

atorra o-a Inãomósia para a Holanda no

ums colônia do "outro lado do mar",

passado, 4 Algoria ostá fr

rança 0 60 Moditorránoo, lá, não 6 mais
quo um canal cuja larg
mil motros, soparando as duas torrase
Esto país, situado no Norto da £frica; foi co
do pelos francesos

no ano do 1830 (Tunísia - 1820; Marrocos = 1912), tondo-so logo iniciado
uma imigração 0 colonização francosa om grando óscala, Estos colonizado=-

ros, hojo um milhão do almas, fronto os &
hõos do nativos arabos, pos
suém as molhor:s terras, sua
ús:trias comórcio o um = 4088 sua riguo
za. à logislação algorina 0
dn França,
com roprosontan=
tos do Parlamonto Francos, froncósos natos, o alguns alzorinos, a quom
so concodou a cidadania-francosa. À cul tura francosa, natuzalmo nthost
bón $ a mais difundida,
2
5
Na ópoca imporialista-colonial sta; isto 0, ato o fim
da Primoira Guorrn MuháMal, a Frenca dirigiu como todos os ostad
culonialistas, tondo porón roalizado uma colonizarção intensa no p iodo ontro
as duas Guorras Mundiais, o principalmento após apê Guorra Mundial. A
Franga dosportou a Algória o sous vizinhos:
ocos o Tunisia, sondo que
o dosportar político, com a reviravolta m
impunha novas condigoos.
- Obsorvo=sos

1 - a colonização o o govôrao francosos cm rolação

ao croscimonto da comuridado mussu

2 - a color
Ma, sua grando ou maior parto port
um grando dosenvolvimonto, o quo מ

na;

000

ver uno);

da tor», foita om cooporagao mini

ncosos, quo a lovaram a
a classo módia algori

>

3 - o dosportar nacionalista c a propagonda comuni s=
ta so infiltraram na Algória, o o sontimonto anti-colonialista so forti=

ficou como nunca;

7

4 ק

cosos quo nascoram na gor

ram bastanto no ponto do' vi

polto As _oloigóos (dosdo 19

"osontantos francos s o os filhos dos fran
o por osta, mas falhator foito nu
ato
no quo diz rosicipais o nacionaise

Para o Congrosso Nacional om Paris, são oscolhido
s
para roprosontar a Algoria, 15 francosos
o ב5 algorinos; proporçao idontica oxisto

para o Sonado, Entrotanto o ossoncial
é a diferonça do nivol
do vida dos francosos o o nívol
misorávol do 75% dos árabos mussulm
anos.
Para olovar osto nívol do vida a França
nocossitnria invertor somas onor
MOS.
2
* Entrotanto o movimento naciona
lista algorino não por
manoco om siloncio. 4 maior
das tragédias para a Prança
foi o comploto
doscrodito com quo so acolhou
sua política para a Algoria,
nao'so entre
os árabos, como tambón náo faltaxe
m francosos quo a eriticaramo
Em julho
PeP. O Onviado algorino disso
no Parlamonto: - a França tóm
na Algória
3 caminhos a soguir 2
1 - dar indopondoncia ao país

2 - uma Fodoração do coalisão rolativ
a ontro França

6 Algória
3 - a complota intogração da 2186218
 גFrança.
O dirigcnto mussulmano disso,
E
quo proforiria a,.... complot
a intogragao »
Isto sucodou om Julho, Passados monos
do dois mosos
(a 2 do Sotombro) dirigiram-so
4 roprosontentos algorinos
ao Parlamento
Francos, com o mosmo Bon Djolul,
que apontara os 3 caminhos 8
França, 0=
xigindo uma rounião com Fauro,
rolatando quo a Assombloia dalgorin
a 05c0lhoxa a intogração complota!!!
Fauro, a 25 do Sotombro, doclaro
u que a
politica da Pranga na Algória, soria
do intogração (isto quor dizor - nm
indopondôncia, nom Fodoração)
. No dia soguinto, rouniran-so
os participan
tos da Assomblóia algorina, docidin
do rojoitar a proposta. Isto
roproson
tou um fracasso onormo na Históri
a da França, Dá-nos a impross
ao gua Ta=
toros históricos o humanos so
rounizam para criar uma situaça
o tragica
ontro um dos maioros Povos curonous
; o francos, o antro o agitado
mundo,
afro-asiático.

.

POLÍT
ICA DO
GENERAN,FRANC
D
FRANCOO
O

ל
2
>
O Gonoral Franco
AA
doclaro
u quoquo Espanh
Ad
a Espanha
oclarou
apoia os arabos Soosta
a ap
o está pronta
ronta
a
a
enviar armas ao Egito
Espora-so quo a Espanha onvio
brovemento uma grando
quantidado do armas para o Egito,
apos convorsagoos mantidas ontro
o Gonoral Franco o uma

comissão militar, prosidida polo
0010201 18 Atia,

alto funcionário das fôrças
armadas ogípeias,

2

A Comissão milita

r EgÍpcia dirigiu-so à Espamha, à
convito dosto país, apos a
notificação quo o Esito reçobo
ria armas da
Chocoslovaquia. A produção do
armamontos na Espanha, 0 Poquon
a o lowtas
o nao tom grando vulto na oxport
açao, Sua fabrica dô ambas esta
se modioz
nizando graças o auxílio nortoamoriéano. Mais do 5.000.000
do dolaros
ostao sendo omprogados para csto
fimo.
O Egito eomogou a comprar armas
da Espanha, om inicios

do 1954, mas' situações internaciona
is haviam 0000110880 a continua
ga0 dosta ontroga. A Inglatorra
opusera-so ao onvio do amas
espanholas
ao Egito, dovido so conflito sobro
o
canal
du uoz, tondo ontáo a Espanh
doixado do onviar suas armas. Quando
a'tonsãe ontro o Egito o Inglatorraa
diminuiu, a Espanhs 'rocomogava o
onvio, .O Esito rocebou armas aproxi
monto no valor do 3.000.000 do dol,,
máda
fusis, comhóos, bombas o granadas»
A Comissao
militar não ostá sómonto intorosgada
na
compra do armas, mas tanmbónm om fixar
um tratado para a produção de motra
lhadoras Alfa no Egito.
4
,

192%

x
Quanto. à politica entro Espanh
a o Egito, Franco docl a
rou quo ostá a Íovor 6008
4 Falando sobro a luta
ontxo Israol 0 5
rabos, disso quo compartilhsy
a com Ostos da dor pola
oxpulsão dos ¿ratos
do sous laros.
Agradocou ao prosón
noral Atia, cm nomo do Promior Nassor, to que lho foi oforocido polo 60%”

a

AMAGUEM
O Vand pró-Koron Hamaguon, docidiu

A

quo a mota inicial

ato o fim do anos
verificada tódas as possibilidados
soria do 25 milhõos, Foram
tomadas
dirotrizos do trabalho couum, oxiação
do המץ%04 818001 ₪ contato cons=
tanto com o Vaad Nacional,
Apoln-so BOS trabalhadoros
do país quu conti
nuom na vanguarda do Fundo
do Dofosa, cltou=so 8 atuagã
o dos operários
da Fundação Shoveh om Tol-Av
iv o dos funcionários do Corroi
o 60
que iniciaram com a campan

ha,

:

Ign) Iadin doclayous ralo a todo
pai
O mag;

na Guorra da Indepondência
lu
tamos quase sem armas o Be fosmos
novame

nte chamados, iremos. O preço
vitória vompraremos nolo Proço mais
da
devolvor, 05 nossos filhos a filhas caro, o quo nonhuma Magbit podorá nos
gue anirem pela dofega da patrin. O
poso do homem que esta atroz
do enhhao!s grando, mas é nogess
ápio qua ha
ja um osnhão Paza que um homem possa
estar atrás delo, Ber gurhõos 00m
Prayomos, mas não podemos aompra
z homonga Repito: dirijo-=mo a
20: mao, dom,o máximo, tendo
todo pná
fronte'voysogs olhos os soldad
os da Hagan

lutem ém Nitzana e nas frontoiyas,

quo

Um Druso após havox contribuido oom
todas as sung possibilidades, deala
Tout sinto não day maja, entretanto
Hou nnbor tesouro ja $ de Jsynel,
7

Salom Tom Tov, 13 anos, filho de um
carregador ola da Turquia, trouxe ao
Departamento do 281888, sou cofrogi=
nho de oconquins, O garoto contou

meu Pilho noaba'de ingrossar no
Tavá
Enganá loisvaela

que as aqonomisara durante muito
tom
Do para a compra de um
rológior

08 funoionários do Departamento do

Os trabalhadores da "gl Al” em asse
fat KXlali dogidiram contribuir
com
10,000 liras, Um outro oparário, olé
dn Tunisia, contribuiu com 13 do tra
balho,

Defona ofoxageram, onda um, uma so
mana do trabalho,

4s imãs batiatos do Jerusalón, ase

sim como q bispo, enviaram sua con»
tribuigão para q Koren Homaguen, di

Um olé em Tol Aviv contribuiu סט
tóda a sua fortuna, 3 enéis, um de
Bua mão, 0  התalianças de casamens=
to, dolo o du gua esposa, o duas
moedas da ouro,

E
?
rendo tambem 68ע80 ו

Em uma reunião que

houxve em Petach
Tikvah, para se decidir das rosolugdos acerca do
Xeren Hamaguen, discur
Baram divaysos chaverim, tendo sido foita
uma hazkara em mome dos que
oniram om Nitzana, Na hora em Que O chavor da
Maki
Olarou que em nome do partido (o seu), ora contra tomou &. palavra, deo Keren Hamaguen e um

ma das chaverot do mesmo partido tomou algumas
moedas 8 lainçou-as ao sa
lão gritando: "vocês se vondorem ao Napai e
aos amoricanos. Foi necessã
rio a intervenção da polícia
impedir que'os chaverim deste partido
não fossem massacrados pela nultidao exáltada
. Os tr: belhadoros 88 28-

stach Tikva já colotaram 150,000 dólareso

e:

:
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KEREN HAUAGUEN

KEREN HAMAGUEN

ICHUD

ICHUD

(oxtraido do Iguorot Lachavorim) *

KEREN. HAJAGUEN

Contribuição inicial do alguns meshálkim do Ichud Hakvutzot
Vohakibutzim
1 - Kibutzoi Enmok Haierdon

-0

2 - hiolot HashacHer

=

3,200

0
4

-

5,000

-

0

5 - Guivat Zaid

-

0

-

0

-

5,000

6 -8
7

.

Suinogar

8 - Dovrat

E

9 - Dorot

-

1.200

0
15500

10: GhulIca

=

11 = Charita

-

1,500

12 - Ifai

-

0

-

5,000

13 - Kfar Guiladi

<= 2,500

21 - Kiriat
ma

Hanavin

-

2,000

-

0

-

1,500

-

0

-

0

-

0

=

2.000

22 - Rosh Hanikra

-

.500

23 - Ramal Yoc)

- 2,000

24

-

-

5.000

CRIANÇAS DO ICHUD
alguns mosha
1 noss0s que un movi
9 a juvontudo pró-Kora מכHanaguon.

Y

monto ospontanoo sur,
lho constante para
entradas para o

Coriun

menos
3

a es

O 62 GARIN EM SUA ALIÁ ara
QUAIS ESTAVAM DESTÍNADOS À SEU CH

SOCIAIS

2

o sou desejo do dodicar 3 dias do trabar
osolv ondo-so portanto lguo parto das
lada para o Keron,
1 150 DÓLARES PARA O KEREN HAMAGUEN, OS
ESH ALIA,

:

Comomorar sous anivorsários por costa opoca, os seguintos kibutzim:

Dogania - (alof) -0 anos

Kingrot -

42

Dogânia - (oro >a

Kiriat Hanavin

Guinogar
Izrool
Nachal Oz

- 35

”

₪ Dn
ed
- 2»

