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“região, par acubctigui-lace o URSS comunt eta, cuo Gm a

homom que desdo o infelo de £qu “podor Luzrilouvoporfcios >end

ciontos o mantóm sou prís sob o 50 duma ditadura milito --

vista?
ou de ENUU cue, ro megmo tenpo que 0007 emas a Texem

cl parpra su» defesa, cavinvem«tenguos paro ה 8So

para”ó*Irague, cm nomo de comp:comicsos antoxiores? Os

qua fazom joro dunlo os sous alicdos, D dor 0

e grossoiremente su)0 om goug antizos on

0 a Inglatorza colonialista quo constantor

cou as néra nós, - atê o ado em "ue

pro or go roaligarar e atldosliata”

Albion foi sds em reu ponto mais vulnoravel?

ndos 'moutralictas!, vipo 7

o Tito, cue 0 כהס ditador frabo, desmrezeram o di

peito de livre 53%

prבס

e

medo para Irrool, endosearam o tosmori ga
o

¿dos moucos pera os ataques dob "fy:-

permitiy הגג
- E - e.

כב616סוסתהפס€0:כוס
66 tivoemos

ho, orה po
Agora 2. quegtao

iniciar unn000--80--5 nova, em toda

foi de nogro desojo a y » al
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micos fim da incite!
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COMO 3 PORQUE FOMOS PARA À LUTA |

0 9

eoquePpTR ו

4 x

Ea agunas perguntas quo formularemos o tentaremos resvandor, DO
rrdor da luta no Oriente Môdio.

> Quem É 0 agressor e quem 6 o agredidos noE a
- 2) O que levou ao rommimonto des hogbilidados?

3) Qual ₪ םספפמ ligação com França 0 Inglaterra?

- Beta guerra, duraito longos anos pa árabes a atic:
“Soos do banditiemo contra nosca nonuleçãocivil, de roubos q ecdota 8
tos de torror. Anos do propaganda intorna e externa claxa o abortanonto
sida para 2 preparação do nosso extermínio. Ano& de fechamento de vine
TORIO: marítimas 6 aéroassblomutio de norsa salda para o mar nolo
nho de Yilat o passagom polo canas de Suez. De 90100%0 econômico e DTO
comercial contra as firmas o oidos estrangeiros que conosco nosocias

Y cuando agora, acalmada a teneñzo no 0981 06 9067 ₪

tivôssomos lio dircito da passagom nor ole - roiniciou=so o
tra nosga populacéo civil e ostabolccou-so um comando militar unico
Eos vizinhos contraa a possiblidade de RR a nresgão af
tremnos Somos nas armas para defondor nóssa pristências.

ierra & uma guerra do defesas Detezmino-s, não o que nos «
ar tar, mac o ne representaria para nós vna dervots .

pai sos Erabosy NÕEs sa¡BARS a Inte הנורה, 3vospol-
4 00 nosea vitória podíamos abelocer aponas 2010

denosgaRs havia una ל ela represontava uma emoa
Y inimigos náo querom aponas nos vocera quexem clio

ממ partimos para uma guerra do conguigtas 1
cio» Isto sc chama guerra de defesa.

so criou uma situação Cestas?

5dois tipos de causas. Causas gora 8, pinos
n defini0%0 p Le 1 y

nossa não ו no Oriente Mê
olhos de nosgos vizinhos é Tsracl um"clomento osestranho,mobo nono,

jtódo novo É guspeito aos olhos Ementalídado essoncilagonto Feudal la
“ge dominante 82800, Israol, com atividado, Mami mo 8

' plo de bábitos 6120202708, de depitaia indop Lo SS
sociale, tudo coisas que claramente abalaxão a comodidade deEsyto:

| longa o txadicionalmonto ostabolncido no Oriente Médios

y (b) A posição e
ca do Isracl não pormmito a oriação cam inimtormnto o w

afromasiâtico, conformo 6 a ambição importalista Nasgo: E

5 (e) Q Eitato תם ms
o fesbo 8 vingativo, e nao so osquecou da dorrota do 1948,

(d) O fator's aque, ₪ talo
co saguo que significatia uma derrota Lprecli, torzas, mulheres, cidador.4
"Tocersário $ justemonto comprondor os árebos como Bos 900. 2623 08 tunes, 



ERוע¡6ו

seit atravõe | aa bi grondtors deKenalוארכברש
,turkב osdemaisostadosÍrabos prossouom nalinha ospiritusl cuo

à Timório Tuzco,com alguns vemizos extoriores ouropcus, mitosuporfi-e
clais. Nas sues cebalas o combalachos políticos, foi o 5610 ססמ%עמ
o único clemento comum que conseguirem encontrar entro si os dóspotos 0 Fo:
mi-dospotas que dirigom os países do Oriente Médio, e comsua propaganda.
de ódio fácilmente envencnaram a imensa maioria do emalfabotos que comeco

תופס : : =

Mas como foi dito no começo, £ão0% cousas gerais, quo con;
tituom o fundo do quadro, mas nom mosmo chegam a ropresentor uma ancs2a
vas Duas camras hã, partiqilaros o bem aotintdas, que sôbre Sete fundo mos
rel so dostacas cono forças esressivar: à existência da Jordânia, 2 5 =eti-
me volítico £ral do: Egito»

TACA AÚDUL NASSFR

1020 40 00000268 do mundo, e mesmo emsortos cfroulos
y Toinarem dufante slgumtempo idélas controditória

acu regimo. A revolução contra o reinado corrunto, e
Ze voa a origdos inglbesos do Canal de Suez) 2 DO,

renças noSulagamento do Homo c seu Fogimas

o rogolutamento definiu a ambos, de entre os 1
crnucionais, Toi Pietro Nonni, o dirigonte do Poxtico

icado Italienoy que clarsificon Nasser de ditacorzinho
gimo como uma edicao ¿rabo so facism.

Mass : 6 Justemento un facista tívico. Nido ononas ncla sua ambi.-
090 6580019 וגבלסב 5 40 09001121, 8cta falta de bases so-
ciclónica Tu .- sou regimo. Todos seus planos ₪66 são

astruiu algumas aldeias - modelo cooper»:
ao raio para isto, e as tais 8100100 arruin

c a tentativa fosso feita om escala um nouco
iscuan estava fantãssti camonto acima das

do povo epos -e 1%0 ascim quo não encontrou
ê a militearização uma necoss

“morra uma conscouência ineronte decta
Na£scr cxatamonto tão indi feronte como 067

connada ל significa nara Nasser o סטפוז
icou para Hitler. Em nomo da vingança contra Isracl pode
vontar rcunir - todos seus vig סוטה árabes, apresentar-

o grão vingador da honra musculmena, c cm nomo disto, esten
A

xapoz tods a ffri ATADO.

lMesmo' cue Nassor possoalmente assim 130 não amenas cue
conseguiria fogo "paz conosoc0, mas mito nior, nunca conseguirt ו
a guorra cont dass Porcuo a guorra contra Israol náo $ una cuestñn
vontato do ¿it: cgípcio, mas da direção imanente de
Bier Teracl ê mais cuc uma aspiração possoal, é uma das condições ce otencia Go governo da Junta Revoluctonária Egípcia. Golpe após oo2
do de ermae com o Unino Soviôótica, £ Nacionalização da Companhia co
do Suoz, > guerra com Isfaoly nois a criação do ums o anizaca
'Osolutamente nao roflote nom o nível oconémico e non o nivol soci
as verdadciras necessitados do nais,Avo na à guor:
não, O Tc na ₪0 000000069 88 000 610 6 apenas vácuo o pronsgandas,

0 meé
“Jordania ndo 6 uma nação, mas uma criação estratósco-nol

britânica. Não Raia qualquer caxactorísti co próprio, nom nacional,

conômico, nom social, nom volítico. Não tem saída pare o mar; não ב =
onal» ל apenas um 200000 e bom trainado oxbpoito: formadasmonto nacic
Bros, 0 que שלה dos fundos britânicos.polos inf 



 

e concuictarco Tsrocl, ou umabos

o: aí uma 0para o Meñiterranooy ou as+

li. Da forma cuebxisto, nao vivorá som subsídios

ños. as  dóYaroo E en rosolvendo tomar parte com uma polftios

aninhos insluenciar nclo desonvolvimento do nactono-

וס noOsento Médio, Jordínia escinon ¡sua propría rontenca de morto»usa

oxictizô ninfa, entes quo soja invadida por um de sous bone aliados

+ ou-que tento um golno de 60960000 contra Isracly 6 0 sabor y

To sorá mito. Mes encuanto esictir, terá interssro om tengáo ao longo

ão nossas₪ fronteiras, ce na dosizuição de Isrsol, Porque apenas ofim de Te

acl ofiazia para Jordônio diroitos de exirtência que ela hoje não noBsuC.

ma

“io houve:co muito ₪ osckarecor ainda sóbro cuen É o
o amami:no conflito do Oriente Médio»

y7 porém, orta questão de quem atacou e quem se dom

ão observacorcs da ONU na região nao consesuiu dis

mos de ca

E0 não que não tiverso conseguido 017410 ה
seu papel distinguir. Sou papel era anotar inoidont:

o os de a.2 cm voz, sugerir tímión:
ceusas deste oy E“incidento.

mesmas' fraguezas quo tem todo o argo”
real. O general Bume ec sou corma

receboram tltimamente por
voraue realmente a tivessem, ma í

etirvunmento outro quo de aleumna formatent תפס

rcalid:adoy nao estava nas possibilirfptes do:
fazer solsas outras9que registrar incideoeTED Es

foi a interprotaçõo das cousas destas anchor:

acórdo com os intorossos de sua políticas
dá nhocomos rocontemento um exemplo assombroso de como una acto
comal, ms.die, transformou-se de agressiva em Cefensi

acido” com abi 10900008 da política desta Macao.

»mdo de Oscrvadores da ONU ora uma atuacio de com
ג 192801 censou=30 desta triste comédia, pois po-

daño cram vítimes de um metrelhómento de crien
tas, colocadas na mósm» coluna que os

ב 80to cm algum conhecido ninho de bando

cessou &o particinar nas reuniões das Comissões do
cuo o organismo de Supervisão da ONU rsalmonto levasso,
os vo fim dos assaltos q erimes ron fim

pe, E=

Canal de Suez

nossoAO de vistas ostá invoiramonte certo, de Formo tos.

a das ontradas financeiras de canal do águas quo nao
₪ que For cites É claro, os interossos intoma

+ Mas visto cue Nassor nao resveita +
esto 08 09808 = cuoו a solução n

aramos o Da
encaremos no na

Qu, הקלק foi claro que 9 Ses

DPG גתיס rofloto o fato do quo não 6 a
ação, mas

oncuadro.0Ho caro odois ditadores;

anexação em
sim, o 02000890 político em cue
ronresentou avonas um

vel de gous rogimos para o abismos

20
YO

בסצסמד

/ gi viu a cuostáo de Suez aparontomonte arrumada a cu

“tou eua2ição nov-mente nara Isracl. Roconeç
₪ noitos cecurar, novamonto pasgaram os cidadãos do Isracl a a

de grenada e da mottralhadora do assassino. Logo em seguida or nx?x

y Joxiânia o Stxia rounirem-co sob um comando uniticalo,

em OS ataques dos ney

com 
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! y yaa Intongdo de "Virror o inimigo sionista paro 0 matt

Sa una cuestáo de fammnas ou Doses pera o próximo togazo" árabos Tercel.1

de vue pareco muito ppovevel que os preparativos de Maccpr poro nos a0 Tc.

ava so themos, pitis de outra forma 61 intarpretar a grandão corsa»

250 do simaipntos novos no BINAI o os ataques ol Ñmárga dos 001% 010 >

vento nodentem 906 94801 entos 60 121640 8095 noto

ףס 005 lhos êcu tomo pare into depois» Mas a pressáo contra nós

ve, 1.0 שה »

Peengao ל

 

corto fa vila sara dos noss0s 01000000, 580988 a Inglatorra o לע

tan cum Eposcr, o uma conjectura intomadiensl fovoravecl Tornocon

sapienpeprrtide pero₪ lutas hoje ou amaaha, pole não postava

מ torvenção anglo-frencosa porcue poxo nós um úni.

stvos poupar milhares de vidas judaicas» Nôs sebio.

y = lute, mostio que a travôssenos tôzinhos, apesar “e quo

momento contra todos 08 Árabes juntos; de um voz6

על delo vclocidaãe com quo 00000 יב 08 ezê

o O Ledo desto do Usnal do 0 Mas lutar sôginho

contra todp o ermemento sl 3

cos cidedes e oldolps, o mpti:

היססי

“xo jo nao nula

mão Iltidedo É
foi uma coino

pnuro 0 às que nos SAD

10 6910101308 y trança ou
sos problon

108 nNPE%0E
O BOUvVO Y

volta,

e nole vivem,

unto 7 7 כהשהתם.3סמגסהבסמ07%0%6ה

מ 9 sei cos inglores na regido.

“e embato som ו

Ranon 01090595 3 : 6

0701. Y Fator detom ְ a noutreliza

smosçava neo as a nós, mas 2 pañ do ado, na cus

agora, cue 28 n2
San para תפפ cond

00

5% 06

A imprense israe!f noticiou de que o

resolveu liberter os 200 marujos aprisionados $ borda y

ipoyer* "Ibrahim el Awal!!, que se rendeu em combate, opeio

do navio sinda ester em bôas condições .

é ? Porque ? - perguntarem alguns coboclos ,

Pares que voltem 30 Egito e trogom mais um nuvio

29» wa o 
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BROR-ChAILNaGURRA

  
      

 

   

    
  

  

  

Começou pars nós no dia 26 de outubro. Do manha foi con

uma reunião no “gusk* (rogiao militar), coma perticiraça

de todos os inasimn? (comandantes de zona) e '"merksei Ham shck" Zog

meshuleim da vogiño. Ne hore do almogo foi declarado o est ea
lexta e iciaramse, e todo o vapor, os preparativos mili: 3.6

וגל

A ordem tinha sádo: aprontar tudo dentro do m lx
go. O inimigo fazia prossão de todos os lados - o Iraque q

veentrar no Reino do Jordao 2 00 terainou de orgenizur 0 4
do unido des trovas cg “ipcias, $ iries e Penas. Os 4 |

rrossegulam em sous ntaques de terror contra CS. 3

exe estar vigilantes e dismostos, pois pte+inba ati
mite da tolerancia e da contensao e a quelgusr hora a

ria que explodir. 4

  A tarde, no celsiro, Ye 42. 0s comendantes lite-
res de Bror-Chsil e o pleno de ERRq interma foi ultissão,

As forçês foram divididas, as tersias repartidas, a סקס

de 002088 posta om excougzo.

  
  

 

Adireção suprema do kibutz y 0 38 םמספ 68 Che a
rum (comissão de encrgséncia), ria:a membros: 0 respon

Eua pelos assuntos civis D., O responsavel pole dejosa persiva |

AGA) A., e o comendento militar P,, com o pod ל

nas mao: 8Os combatentes - 5008 a 202018080 59

 

 
 

 

     

 

0
cs grévidas - foram divididos por "machlakot" (  

  

  

 

   

   

    

  

1

+20) e "kitot* otae de combate), Dno comento de 0

egreduados. As “mchlakot! passaram cade : |

Bror-Jhail transformou-se nume vnidads |

Mas o sábado pessou qui |

os slamicá em todos cetcp anos |

eroditovam que desta voz passarianos do : E a ל \

que 0 aviso do sxército tinhe sido incisivo 6 e uovacio LS

gare no pais, sia todo caso, "rend cios com O tum Es

pois é melhor exoteso de prontidao do que8 Fu

Falo sim e pelo não, continuamos a nos preparar e a |

um inyulso nos trabilhos agricolas saino todo o 3 y 0-5 ה

lhar nos cempos no "shabat", 0 de

 

o



 

es 7 aa

Os preperativos, nosta prineirafã cc,foram mais os de *

dcfose passiva, pois não quo: fomos sr suyrendiãos por umataque,

aéreo às surpresa. 0s abrigos anti-sércos foram abortos e os ar.
ranjos int mos compl-tados. ¡reparamos umareserva de alimentos

e água. Mas quando, no domingo, recebemos um comunicado pará enter

mos prontos até e noite, interrompemos 0 trabalho reguler no mos-

הס é saimos para =s posições. intão dedicamo-nos, com toda a dn

402830866, É melhoria das fortificações - tavadas desde os Yminor

do pacto +gÍr+io-Checo - ao dextramento militar e à limpeza des ar

mes .Seguirem-se dias árduos. Bror Chail 4 dividida ו

de um independente dos outros, porem todos centralizados polo co-

mundante supremo. Os combatentes passavam 6 dia nas 20510098, den

Ta AT SR

ão ceco até o anoitecor, substituidos- quando tuão exteva >011-

בס - por fort: guarda, > ,

Gom o tempo, =lgumas das trincheiras tinham desmor» ado,

הס hovia que melhorer e havia trabalho duro, com a rá c rom 5

: a. Sm pouces hores tínhamos que aumenter cinda mais

lidade no emprego des armas. De dia nos "mitos

noite exorcícios nas trincheiras ou em saloes

Terça-faira, 3 hora do jantar, recebemos a ordem de 638-

s, aumentera vigilância e iniciar 0 "Plaçk-out” .

inhem se iniciado. Anos de meia-paz, de bloquéio, de

actas, anos de terrorismo organizado, terminaram com

anto tempo contida.

E $
3
. E P
e

Os roterdetérios +t rminarim de 006%, 8 combetontas di

50 ₪00 pontos de concentração, receberém suas ermcs é dis

versar m-se à espera de ordens. Como nos quartos aínda nºo havia -

*sicurin" (arrumacoes ) para o "bleck-out", O ₪0 0ש 2031 0

o kibutz ficou no escuro. ho mesmo tempo os demais ishuvin da ri

a ageram suas luzes, e O Shasr Haneguev somente era iluminado,

luzes dos longos comboios que passavam pela cxtrada ruio 2)

A noite foi quieta, pois os ufijdoim! somente começaram

m nossa região no dia seguinte. Duas noites houve alarme e

forem imediatamente ocupadas; grupos de combatentes

compo, afim Ge cercar o inimigo. |

vivemos dias incsqueciveia. À tensao alto, mas con
. . . ב , .

7 sebrantavel e disciplina voluntaria incomperavol.

.. «Somente em, nome da vida enfrenta o filho do trabal hador d

morte esess

JOSEF TRUMPELDOR

63( 



 

NASTRINÇHEIRAS

| Aconteceu na noite em que ZAHAL ocupou Refiach, um
o antes do grande assolto contro Gozaz Às cinço e meia, a
curidão eraccomoleta, 0655806 8 vida-givil no kibutz, trens-
rmedo  numo fortaleza militar. Já não ero otsidur haayods"
'e regio a vids dos comnanheiros, mas o comando militor do ki-
+ o vestidrio já semi-=militor dos chaverjin, caqui e oustero

acrescenterem-se alguns detalhes: o cinturão de balas, o canas:
1 fuzil ou fuzil=methelhedora, que náo se abandonave snenhi:
ma hora do dia, em qualquer lugor que fosse. Casa companheiro
tinha sue posição nas trincheiros, cavados mêses entes, durenis

o período admirévei do movimento voluntório da polulação das
cidades, que veio nara as colônias de fronteira preporer as
trinchgires nora o que viesse, Ordens claros pera os momentos

| forte guardo dur unte a noite, metralhadoras leves e
ontos, armas enti-tanques... Bror Chail transformada

ntro de defesds

 

Acontsceu, pois, naquela nolte, um dia mtes da con-
cuista de Gozo, Foi a Última noite dos "fedeyint, os terroris=

s egípcios, unidade do exército de Násser, esneclalmento trei-

da pars etentodos contra a população civil, em nosso territó-
>, e sodotegem sôbre todos os tipos de alvos civis - alócias,
stemas de égua, estradas de ferro. Durante mêses hoviam se-

meado e morte e a destruição. Eram impiedosomente caçodos, mas
חה celede da noite não era gifícil esgueirar-se pelas trilhas da

fronteira e lançar granados de mão em casas de femília, ¿ren os

grandes heróis do exército egípeio.

Foi pois a última noite, e porisso mesmo, violenta

como poucos anterioresa Ums ação de desespero, o Última saida

antes do fim, um ataque de terror em massa, por tréz das linhas

de nosso exército, que etuava a dezenas de quilômetros pare o

sul
,

000608760 0600,| hoite, uma ou duas horas de-
2 A , : '

pois do escurecer Estóvamos no refeitório, jantando, quando
5 de

ouvimos uma explosão Do longe. Bem, uma explosão é uma explo=
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sto, multa coisa
comer.

)lode em nossos dias. Continuamos a

 

Comemos eté a segundo explosão, Este fol bem perta,
certamente nas terras do kibutz, P., o eomandente militar,
subiu num banco & ordenou o imediato evecuamento do refeitório
e tomade de posições. Num instente estava vezlo. Fóro, 8 es-
0001080 completa, o sino badalando o toque répido da emergência.
As mulheres grévidas e as crianças desceram para os mbrigos anti-
aéreos, protundement a cavadosana terre. Os combatentes correrem
0306 as posi605 No caminho, mais uma explosão, mais ao longe.
Descobriríamos de manhã que e canolização de éguas Yarkon-Neguer,
orgulho da encenharia hidráulica 0 fôra sabotoda em três

luseros, não longe do kibutz,

Pulemós pers as trincheiras. Ainda não sabíamos exe-
tomente o que vinho. As metralhadorss foram rápidamente instala-

tonoím es armas anti-tenques. Em minutos, todos os compo-
posiross nôméns e mulheres, ostavem prontos póra o defeso,

 

ad jem-so as explosões, em pontos diversos, a;us-
dertro do pais, Não nos restavo sendo cant «=

6 contar os segundos entre o luz e o ruido ca
pura determinar sua distôncia,  

    

  

Uma metrolhadora começou a funcionar no moshav viz
Outras majs outra entreram no mortífero concertos

ovam atacindo o moshav, cuja disposição tornõ-o
que um kibutz. Do moshay responderam do fogo,

dos etecontes, automético, aumentou de violência, Na po-
extrema ce Brór Chail, do lado norte, s metralhadora pesa-

, que ebrenoja uma faixa do moshav entrou em funcionamen=
anhocê de fuzis, Dez minutos durou o tiroteio. Cinco
יה destruidos em Chelciz, quase todas vázias. Dois mor=

cinco feridos na moshav, 7

     

  
No curva após nossa estrada, um carro subiu numa minds

feridos. Nossa caminhonete nova, orgulho do i
nova, recém recebida do Brasil, deveria

vada [ovando verduras. Devido A escuridáo, encalhou na
io

  

rarReen

seíde do kibutz, num barreiro, e não poude prosseguir, Foi por

cousa disto que ela se salvou do minamento +...

No, 3 testo*de um grupo de choverim, 005600 rápico ₪
ilenciosamente pore o estrado, todos vestidos com roupss csgue

vas, os rostos escurecidos, invisíveis na noite; Tem armar uma

00860806 ה58 Estes, porém, evitsvom ratórmar À

sou território pelo cominho de Bror Choil, e deram uma lon|
18 Nós, elos e -preperodos nes trincheiras.

Mejo-noite. Reina silêncio, cessoram os explosões,

Continuamos nos da in chata. prontos 'ao que virá. Foi então que

comscou a segunde paste de noite, Ao longe, na estreda, ums (uz,
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“Panda se aproximou, a Jur se cividiu. Duas, três, dezenas,ponteñes de Júzes, uma Longo Pile dé votculaa Eהפ um TUico, no comêço apenas um susurro, que foi eumentando eSUmentanco, eré tronsformar-se num ronco, até trensformar=senum rugido, dezenos e dezeños de tenques, cominhdes, cerros blim-“odando e rodando pera o sul, velozmente, quilômetros eiros de luzes, horas e horas, de méquines 8 trepitor sôbre  
29] avoncava contre o inimigo. Não fôre a primeira:noite qUe coravones destas haviam descido para o sul; nunca, po-im clas +69 elgnificativas como nequela noite,

   

Silva de maus -azaris pêra o inimigo, 'o ruido daquele  no 0 070 a cescer pelas estrades, ZAHAL mecanizada, $31]mibetive, à ronco surdo é feroz dos grandes tenques, o sibilarשש das pesados cominaões, à entre-chocar des correntes dos car-is de assalto, o rugir entrelaçado de todas es máquinas, hora
hore, sinfônia bárbara que inspirova segurença, prenunciado-ובסטפ egouros pars o Inimigo, do bremir do crpecidade09 agp de todes aquelas máquinas, canhões, morteiros, metralho-

  

As três da medrugoda, estávomos ainda nes trincheiras.ככ₪5טה 08718003 artos das ¿sete de manhã. Tremísmos de frio,
senduiches. Répidos relómpogos ¡luminevam agora o
so sul. Rafiach.estova sendo bombardeada por nos-

- logo em seguida, um novo som, desta vez por cimo
m aviões. Ld gonge, no sul, onde antes haviam

| amos agors paroquedas luminosos, um 8068 0
»inenco uma luz que de longe parecia amarelada, mos que

tros de Cistência, certemente Ii luminaria éomo a luz
'o vimos mais que isto, mes sabíamos o que tinha aconte-

- ronco dos aviões fôra o dos transportes de
haviam sido lançados sobre o inimigo, ocupada
paraquedas [uminosos descobriam as posições

entavam o fogo de nossos homens,

       

 

i

1

  

As cinco horas, o grupo de N.-voltou da estrada, Lenta=
começava a raiar o dia, Ao longe, nos campos, três altas

3s de áqua;- o aqueduto explodido. N8o tinha importóncie:
serio concertedo - trés horas depois cesserje jó de jorrer água,
> hoveriam sido iniciados os concertos, Saimos des posições,
gelados de frio, tontos de consaço,

|

Alnda! ouvimos » notitiário
d 5 soto, que contava 00 ataque dos terroristas na nossa região,
do etaque de ZAKAL contro Reflach, de outras coisas,

|

Tudo par e=
is simples no rédio que na trincheira...

  

 

 

so»

TARORRx
. o. A

601005 0950006. 808 emigos leitores pela!iconstante variação!
do grafie de palavra "fydsim" . Acontece que code uma das nos-
sas simpáticos detilógrafos tinhe um opinião a respeito. e aão
tivemos tempo para resolver o assunto ו
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ÍSror Chai], 30 de outubro de 1956,

.

As necessidodes de defesa da mediné, obrigem-nos a modifi

em nosso vitm, Foremos o máximo esforço dé realizo-las

co que nes É exigida, sem abalor excossivemeante 8 orden cost

Nelras
>

Proctrerem a ldns de cads

2
estos são

es instâncias

eomandento em eheje

substitue o moskjr, resoo

responsevel pelo ו

-porticipagóo de que:

/ E escalação osra o

comando supremo,

das trabalhos brgente

forma centr
Us *rovelno
ombartente )

34
16
0
0

Fa
i

- 2ןצן]פ 580 0005180078005 6%

regular - concentração dos combatenjes

signados

- criançes pero os bunker im

não combatentes com tarejas

fas

não

gos

combatentes pera as suss posições

gado lar irregular-ateque aéreo- codp Um para o abrigo

ximo

Badalor lento  ” tudo limpo

BLACK-OUT

É absolutamente proibido usar Noa aspécie de luz-lompaj

arol, etc, para endor, à noite, no pétcos

Há que haver o méximo edde cada um no sentido de efs

O
-—

 



 

Bror Choil,.| de novemoro:

CUIDADO COM ÀSARMAS
Cade combetente é responsavel pele manutenção e limpeza
arma. As ôrmas devem estar permaan niíemente 000188 pe
Pois QUEJA וי momento pocóm vir 'a gerem necessori

ARMAS PESSOAIS
Todo combatente deve levar consigo à sua erme, em “odas
cunstônciass

á 30 NOTURNA

tecer, para todas as
atento 80 5וה6ו .

cheil, 2 ce novembro

ÀS instruções 'pors o coeso dé alarme foram

NS
OMADA DE POSIÇÕES

Aomedio dd DOS içõe
calma, Destocou=se

À re eição da noite,
defeitos: observodos
corrigidos,

DIA Nos 4

3 de novembro

UNIÃODODO SO! )

7Feslizada ume reunião de todos os comandantes onde

xaminados problemes correntes dos diversos seiores

de nosso ermamento.

ORDEM

Bror Chail, 4 de novembro

Levando em conta 6 trégua em nosse região, volt

vida regular, Todas os instâncias elvis voltam dr

e responsobilidades,

Ficam anuladas as disposiições do !olsck-quetti

A Comissão de Emergéne¡ a e todas os demais instâncias mi

agradecem o 'Socia o chevrê, noar e ulpan, à comoresnsãdo

reinou durente a greve prove pele qual passómos,d comuni

soluta no ação que fez predominar ótimo espírito,ê mors!

do e a disposição de todos de preencher tados os exigó

Esperemos que esto prova tenha sido a último) 
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NA CONCUISTA 1) GAZA

ASTRO: רי va Comp orto guexdo do kKibuts
va do tuas norinos eo - Gonvornel minds alguns tmtoe com Nes, que

ama parei ma ly dora da Dante + ₪ 1 Doe הפה0
mito pondo vox 3Ly duranteכ

| mtartel. Senorel do libuts xocobeu
ordens do enviar : o ki bute si sínho Miren ua osouadoa de co
incinin Y so vesadare Gaza 10 cor ocupadas (

tôbxzo mitos ninhos de regintêfurioה
armada, cuo ainda nao havia ¿dy exteminsdos. Sóbre os kibuizin 7
Henssuov foi imosta a tarcía de licuilar com or fócos do resistén
xados voxa trás. Subinos pare os transportes. Em Nirmáin smarah:

hideqe de chavexii de 5B > capavans tôda-pozso
ara lead Mordechal 0 às 0 da Libort

Tas Mo:de dhal y Lor, rod Mio-Amy e outros libutsin da 20150 v
80 8 68, 0 40000 jun: ל Y 2 longa caravana do cauinhõess txeneporkr

Carrofs Duzeno-nos a nho para o território do
be

Um srito colciiso
fenose tabulsins-

yas a hastó ceu

Viajêvamos ]
strado do ferro vara Gan: o jã hã oito “amos ndo passa

סוס logo mais tomará a vas A faixa de Gaza que acora porer

direcaso ao nosso vrimoiro 2lvo, ora de uma rata beleza. Terra 0001
?0%08' 80 0 pomeror, Lasanjsiss plentacdese Arvores ao longo
tradas. 4 prônria, cstrada a 6 boa, um vouco estragadavor mu
que cue andou passando Ultimamente. Viajávamos alertas e pronara

Chegenos à uma oscola agrícola construida nela ONU, Muito bem :
instalada, largas galos de 1 bratorosy gado, um oreclento laboratório, *

Quaso não soffou com a luis. Quira coisa que códo entrará novomonte em

funcionamento»

Has aquí sinde so lutas Todos descom, abri cam-so, as nobre.
donas médias instaladas no vpávio aa escola atiram sôbre um lo

há sidados estratos oncondidose  Companhciros deíErozy com coho

metralhadoras arvastam-go bo cháoy para o arsalio» Nós reschone
de prosceguir para adimmto.

ge :
Chegamos a KfarChnnun; uma aldeia Érabo do 3.000 almase Nincuón.

Também acuf ainda so luta contra os últimos ninhos de: resistência do int

mi.zoy instalado em pomaress a um quilómotro da aldéias Grepitamn Zuets o

motralhadorese Aquí j8 so "vtom árebce comidos. Mas novamente vonth-mos
ordens do seguir aé vida 9 8 
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á estevma do osminko

nen

minhões continta a avançar4 estrada
Edo Ain. tis4tvo de nossos olhos, a doig quildmaetoo p

2 que já entraxiaos na
apenas - Camal

010000, ג ₪18 ₪6. 20000
»Nozmando para assalto?

os ordena É
- comanda o tenentos».

ae

Pornos a linhas1 Hs que quebrar à Última Posistêncio co ini
Ss ; ההע49ב diroto,: SãO os theverin lo Biur Chail que formam a Ls
a 0% 5801685 Pes Pestlos Exp outros, 5. 80 enfermeiro. Tudo

parado, ES sus Parspy upa estrgita passagemo tminada es dois Lados
40: 1adoy úm caizáo aborioy' chsio de minaé quo não chogs
ה Menos agradável ainda, Ta cima, no cimo que dove

vulto do tuna aGiralhadora anti-aõroa, a que sertamente
tambón pará Pals. —Absoluteimen?"0 dosas

onto pode

adáível . :

x - ña » ordom, -Cossem ab obs

las e corremos no atsal tc a
D&rsos, pen direção

& algers esfocios correndo, fusin
auto נס 30 ₪ 0 00080

ainio
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2 noite no 4

. >
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e
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1100
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setsam

=r0
JLDYPOZOS quo satisfr

vivos al ₪Bror Chail, com sous vren
abre:400 1מססמ qui st0% não ebogava nem à nonsa *

com sous ninhos do metralhadoras om concxos
CAtOs SOUB recursos vara siportar um 15

apezar disto Blos a haviam abandonado sem combate, encucnto q
rento soria conosooy numa hora de nocossidado.
de que na época Ca ra mece
moralhadodas todas

33¿BO

o

tonfortador y
mecanizaday do tanques do aviño,
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Soa vastos depósitos haviam quantidades anormes de cobertos
res, que Jigtriiminos entro o possoale Mas 8les netevan cholos do nul=
8283 neo pulgem comuns, mes sim pulgas árabes, miolgntamante anti-isre-
elis, transtomadas nola propaganda venenosa dos egípeios, Cairam sávro
nês, carmo juixíca, pare supam-nos à alma. Qashio eonscguizam. 6
agora, dias deptis, cogo-mo como um doserteroloeca

Assim passou a noito, gelada, com pulgas, o guardas periédi-
as sôbre o acampamento inimigo. Às trás houve um alame, algumas motre-

lhadoras entraram em furcionamonio,. Mas pareco que foi falso. Às cinco

meia raiou o dia, o 1ã pclas oito havíamos descongélado. Tomamos a
nus” conservas de carnoy chelas doptotoínas, mas ₪210 valor elimantíci
estava na proporcBo inversa de ebsto. Temnporêmo=]3s com pragas en dond
co e portsuês. As doz 200000008 orconsRo partida. Fomos substituidor
por um novo 60858020 2005 7610 uma longa caravana de cáminkcos vaziosy,
para dosmontar tudo 0 ספ 03 8neiviem abondynados e

Avançamos cia direção &e Gras mas pouco antos das portas da
oi dade rocebemos ovicas de Wllar. Psr tôrmos passado a noi ta em Djcie-

ja ma wmnória o suas pulgas, um outrôó destacampáto ente:

va em Gazas em nogeo lusase amaldiçosnos também o destacamento.

Parvimos do voltas. Wo ceminho recolhomos grúpos de comp: »

lixos de kibutizinm; quo viam ficado em pontos diversos. 6
ncia fôra uxtintas De volt 10398 región, 6aiantas acentvam na

des para aquelos soldados ómpo tirados que voltoraa do te

camí ho cruzemós wom una caravana de caminhões
fixeção ao texzitório ocuvado, Eram; MARS

es famosaspise de roa nosso exército. Estarem1
$ L sust amas eutomáticas "Usi",
jetrai1de: mao de fabvi cardo clio Os paminhdos vararam

instonte na estrada, Bles viajando vara o sul; nôs vara o nórios

fios limpos e descaisados nô3 cobertos de podiva e cansados. Un

distealto o bonísão, comRAVEdes de cabo na mnga, à moi amb:
dos membros ãosua unidade, jovem c agressivos botou a caboga vela y
cm nossa direção, e perguutous com 5 aspe : FOTO OTAR

Nú, ma Hamatzav? (intão, como es
5. ebria um olho, semi-cochils ye e 2 DO poe

- bi tidag, Kvar assinu et Racols Lo nisher harto bi

preodunos j torais amós com tudoe Neo ficoumuito para ל
aa o caminhão partiu nêéste ins8 nao deu nara vêr a ronção do

s ao Kibutze Roceb
sta de Cairo.  Condescend
ramolos egípcios entre a 2 0

tede proénoBo sovÍ¡8tica entro os "ini Maca, Tomamos unlargo

banhos limpamos as atmasy e formos dormir, doimiry הס

וו

>9

i. trouxe de Gaza ums lembrança interess ignificativa :

umo boina de "fydaim! . Pois nuem tenha ¡des sobre Nesses

saiba :

O DISTICO DA BOINA, SÍMBOLO OFICIAL DA UNIDADE, E UM
CAVEIRA. COMO MOS BONS TEMPOS DA PIRATARIA DO SECUILOa
OU DA GESTAPO DE HITLER «

mornas 



 

o
“NIDASONTINTOG... ne

|  

Mas mesmo trensformando-se numa praça forte, Bror Chsil
itinuava a ser um ishuv civil.

£ parte não combatente de população - criança incerin
18 novos, velhos, doea uulherss grávidas e ma ה ão.

3060020 ainda preparo militar) - tomou a-seucn-
, =sive e a manutencao do meshek. Tambem alguns —
im, dos combat:aves y forem designados para emxilio-
fixos ou por rodízio - trabrlhavam de dia o à noite
:ס deveres de lutadores.

AAN pessiva encarregou-se da organização e da rorli
auxiliares e de é sa onti-aerca, Cuidavem
mis ds. distribuicao de alimentos às tr

sponsabilid de estavem tambem o grupo de comba
aape médica, Êstes, muito bem organiz

ePS equipedos não tiveram oportunidade de e
m ativicção, mas se mantivurame 6 preparados pera

320 imediata e eficiente. 4 4Gñ (dofesa passiva) ex: bém ron.
onsavel pelos abrigos (bunguerim). Este gonte Yeosא

apronjos € introduziu o méximo de comodidades. Em cada bun
via um responsavel, e listas, organizadas 8 priori, de que

5 ebrigar. às crianças dormirem quesi todas as noit
por modide de gsgurança - acompanhadas por!
dormiem 18 0 Pontaadentes, prontos a descer às
alarme, fara o cria:0-5 o único desprazer era”
os ruidos, insólitos. Mas tanto o dormir nos ל

ספ0סט ¿nto de avioes nos cóus durante o Gia foram 1noti
narovilheas.

E como tudo isto não bastessr para tão pequeno riímero do
havia ainda que Fo as reservas de água e alimantos,

nos setores, ocuparõse em abrigar o gerador, os tançu
¿ni mais, € meda co male e mais, E

faralelamunte a isto havia a manutenção do meshelk, 4, 6-5tralicava-se os 2 setores, ajulado por D. e à noite 110998 םס “bum
cr" ¿o comando, pronto para o que se precisagse dele.quer

Pore os shcirutim indispensaveis - comida, higiene E o2 qe

lados des crianças - havia que- continuar a alimentar 6 ה 42 
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nher as vocês, levar Es ovelhas co pesto, distribuir a reção ds
galinhas, msntsr a redo clétrica e o gurador funcionando, cuidar
das instalogdes hitreuliças, culdar, cuarto possivel dos campos,
continuar ₪ quelquer proco as colheitas, ete, Naturalmente os pre
juisos Toxém sonsideraveis. Estávamos exatantnte תס ₪610 65 1
58 60 8180600, 80 1100, 0ay “a abobrinha, couve e rezo

lho. 4 semsacura dos 0020818 esteva já no fim e neste 89702 00 -
houve danos séricos. Mas a ו Ge verduras que se estragou
foi -considerav&l; pérto ficou nos campos e parte, por falta de -
mcios 66 transporte peró o mercado, foi para o gado. ;

Sao É dat da Eae
- De qualquer forma porem, 2 custa de um pesadissinmo cofor

GO 08 EOS fundamentais $e 26011982 m. Tbdos os dias peque —

nos gripos saiam pars os compos. Frincipolmonte nearinm e banot.Mos
3, noite lá ja o reftan c o menino ordenhar as vacas. O ajudan-

se do eletricista cuidava, com tods e importáncia da nova 208703.

  

bilid:.de que nao faitasse sjotricidade. O aprendig do pastor =

vurnor-se o dono do rebanho. 45 meta; lot Cosdobrur:mse. 28 aju-

dantes forem retirados e o dia de treb: lho se alongou, continuan

 

doy. $8 vezes, pela noite a fora, nos bungueres cóm a garotada, ou
nas trincheiras de fusil na meo.

A chevra, vais, no
ume mesma vontede

₪ רבובדגנמ todo só, unido 6 8-
, Y :

teveSl. 5 tuto esteva-=se disost
a
a

de um mesmo ánimo inquebrs
tudo estava-se pronto. rinיש

“m discutia ordens. ou pedia enso. Ninguem temia 0 que ¡ode--
ria vir. à confiança e a moral ciovadissima reinavém e corecterio
erar o vida em Bror Chal ragueles dios tumiltuosos e decisivos.

    
   

   
 

TZé£1 etingíu os seus objetivos. Nós cumprimos o noss

AE
como dizia o "sedran svodé" ;

- O dificil não foi e guerra, O dificil foi explicar todos os
dias so Aron que estava havendo uma e poristo eu não podia der
mais gente para as calheitas do tshalchin" 1 9

5%

Die neo a
Multo gente ficou com inveja do 0670606, À estas horas está E

provavelmente conhecendo o mundo, viajando pelos ceminhos do
Sinai . /
Pois é, é o GMC, o nosso caminhão mobilizado ,

co...

“ns... .,..

Sébado de manhã, P. juntou uma turma, subiram ao "tender" e fo-
rom ver onde estavam os nossos companheiros que seiram pora a
tretzua” . Todo mundo quis participar do grupo, mas no fim, a
honra de pisor emGaza coube somente 6 :PO.ES, Loco.

E
al season,

  



 

commleta com a exirtência aiêria de uno nd
nosmo o mais esperançoso, o i nacifisgto -o

מ pacifista todo nova mito ocupado
ue o dia do: 2º סטגה era inevi tkm.

oo día veio, encontrou o povo comlota e vrofundanente
te oivo amos cada cidadão fôra treinado pera s e.

E edso Ísracii chamado de novo DADE dor
o fisica, e aumentarse sua cons
no occmo 00 Islam! — E nos

) wa só que 2108080 סונ 6

e ar mulñeror de Israel eram soldados pronea;:
1 pronta e organizado, ocupado nor

tinha sou númoro do mobilíza-
lar, motocicleta, O lugar de cada

9, novo ou velho, fôra crtudado do ponto de ₪
enti=maõrcos haviam tico construi los en

vovoadose Voluntiriamente 09רםסוגלש1כ,

estudantes, oncrários, haviam caido
SÉ tolônias das fronteiras y na cons
es. Os estivadores do norto de Taiao lado dog funciomárioe de 92901 לטשה de Tel. Aviv e dosusalóm, cavando trincheirar nos DOVOAÍOE —An [ O povo aceitou calado 4 carga de pasados

ויפו13

80

-

07% A cê vor contribuido voluntâri amenso Ties

Nom Douve que nroclanar rui
סספט₪"29

Eta, t y cota mel fol pesson
ro 00000012 0 fot. Tudo já esto

06narגהה
notou, nom beiras naroldeias, Fineis do

menzo soral meis pilênciosa e macia ou
rontoaהמלפרג

conheceu, Som filas, com natobismo, som di rcursos. O mundo catavo ainGaio averiguar or rumores ebro uma mobilização cue estaria por gor »nado an Les Ed ontívanos nronto se

Fe 0
/6 11=הוספה

lo de uma terma-farro
ue de 00060 il narsiva o do "blas

Proolamou-se pelo rádio o meProuto!, em todo o vals. As 4,00
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orgmisario 09%5₪ 0 117וג58, no torreno de האלוכורהנקה 00 04. 0117008
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o americonos o inglês. Exércitos desperronalisaños, prontos para Juter ouão

Toxem mandhdos e nontra quem É a mandados. Héguinas militares cesso 2 in-

nonciontor. Zahol, por excapios valvoz neo valesse muito na nlanínior fr
réia, nes colinés da Índia, nos camos da Hungria. Mos nas plonicior
tor (a Israel clima, contra o םספשס ini
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Em todas as posiç 2s abanconados pelos egipcios em fuga, fo
rom encontrados pares de sapatos sem fim . Novos e usados...
Parece que os soldedos de Nasser somente sabem correr descal-
508 .

..o.o oo. bp...

H& várias noites que os "fydaim" ¡3 póo aparecem .. Gaza

não os manda ou abrigo . Na cidade, agora sob o poder |
1

sr

o Poder Militar está faezendo uma limpeza dos elementos sus;

tos « A torefo é facilitado pelos erguivos encontrados, na

'dificultedo” pelo excesso de tcolaboragáo" dos érabes .

Contem que um membro da polícia civil grabe apresentou-se ao

chefe da polfeia israelf, propondo-se, afim de ser reintegra-

do ao serviço, ópontor todos os "fydaim" disfa çados . Estava

tudo muito bom até que um outro candidato denunciou o primei-

ro como sargento dos "fydaim" ,
Proc... ..os

eones.

Um porta voz oficial do nosso exército afirmou de que foram

feitos mais de 5.000 prisioneiros egípcios na fapida compo-

nha . 0 q

pe nosso tado caleulo-se que terão caido nas máos do inimico

menos de 20 soldados .
eronsanya 
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Porente & luta que prostntcmonto a nação trava, duas são as
tarcfas quo cabo 20 movimento preencher, uma interna e outra extomas

É A extema, levar ao conhecimento da rua judaica a noss

cão exata sôbre esta guerras suas consequências, euas circunstânci

“Abro o paz que aspiramos atingir, sôbre a inevitabilidado da luta armada

cuo a procodeu, inovitabilidado cuja resvonsabilidade nao cai sôbre nós;

mas sôbre os preparativos e atividados de nossós vizinhos árabes.0

nossa posição de agredidos,o neo de agressorose y

a fosie
aSs

E

Mas tio imvortento $ a vosicao interna do movimento peranto
a presente luta. Já conhecemos da Guorra da Libortação o impulso dedica

do e genéroso de vir e participar ao nosso lado no grande esfôrco militor

êa nacão, É um impulso que profundomento respeitamos, a disposição ao

seerifícioy a proocupacao pelo que acontece aquí nestas horas decisivas,

a inutiliardo da existência na golf, que nestas horas ressalta espocial=

montos.
Mas dovo o novimento compreender que suas tarefas na ₪015 6

as coitas para as quais se nropara aquí no país não: sofrerem nenhuma modi-

£i cacho om sous fundamentos, mesmo na hora presontos

“A defesa - hoje nossa atividado primordial - foi seúmro um tos

cetos dífrios do nosso viga. Mas cla nao criste fóra da vida, mas como

> E nossa vida é de construçãos= Defesas trabalho, reunião dos

exilados — alif£ piondira. Nossa defosa 6 sagradas porque sagrada é a nossa

vida om todos os soub aspectos e 8010100008 A raiz do trabalho, da deícsa

da ali£, ola 6 comum2

2 Poristos nosga posição perante o que devem fazer os companhci-

oc do movimento na presente hora é hojo amesma que foi durante a Guerra
daTibortooto. O movimento 8 nosta hora tao fronto do luta como a trinchoi

a de Bror Qhaile Toda nossa guerra nao 209010 cignificado se não houver
2114 roslizadoras vorquo ambos são aspectos igualmente importantes do

rço no xerguimonto do povo, 0 ambas adquirem significado aponas
2118
08906
dentro desta moldura do nosso renasdimantos E € o movimonto o instrumento

o mendamento primeiro do nosso ideal cuo so realiza = aliã pioncirasore

O quo cabos vols; ao movimento fazer na nresento hora?

Sabemos que 6 justamanto nos momentos de comoção nacional,

comp o atual, que a juventude da go1£ 6 mais atingível vela voz do movimena
mais que nos dias comuns. Cabe ao movimento travar ato o gou cominho,

narto da luta quo sôbre êle rocais aproveitar o momentos, corrar fileiras, 
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Etual corrida armamentista no Oriento Hódios 0fr o mundo à uma

*“ Guorra lundial, coisa que o Estadodo.Israol quer ovitar a todo oustos

mas do forma algums pomitirá concossões aiiiais, o que seria pôr en

Perigo a Soborania do Estados -

À pase 34 da oxperióncia bíblicas 6 sabido que a posição goográfico-ostra

tégica do Israel é das mai s dolicadas. A única forma do manter sua sobo-

ranis e sua_indopondóncia 6o reforçar-so intornamonto; no sentido da idoia

de construção o dofosa, sem intonções expensionistas. Mas se for necossa

rio, nos teremos un EOLios forto a sadio, preparado, que rochassará quaal

quor tontativa militar dos ,ostados árabes, o ixemos fazor a luta dentro do

torritório inimigo, como“ ja foi sentido pelo Egito, na contra ataque israo

li, na região de El Aujas

Estão enganadas as grandes potências pons ando que dando armas aos países àa

rabos, estará garantida a paz mo Mediterrônoo o Oxionte 16010 - porque de=

les partirá a iniciativa da guerras À unica forma do manter a paz nesto

canto do mundo é roconhecer que Israel é um fatór do progresso social e 0-

0para o mundo e para toda aquela rogiãos, He que se equilibrar a

balança:amemontista, evitando-se asssim que os arabes tenham aspixações o

8968% + 4ג

Do jornal DAVAR, de 2 do novenbro DpoPo cegeo so 18 a notícia da batalha do

El huja, tiramos à rolagáo abaixo de matórial 061160 0010010, 8220600100 8

pós a dorrota o AER das tropas ogipcias. pola quantidade do material

preendido, podemos fazor uma ideia de coro os egipcios haviam se fortifica

do e כל defender o posto que 1haviam conquistado, e pôdemos tam

2
x הר 3 a

tom fazer uma ideia da oxtonção da derrota que lhos foi afligidas

Ba seguinte 8 rolagáo do matorialz 20 carros de trensporto», 2 carros do

combate, 2 morteiros pesados do 120 um,, 2 14008, 2 canhões anti-acroos,

grande quantidade do mortoiros do 81 e 60 me, 08200888, motralhadoras Alfa

espanholas, mnotralhadoras bolgas, metralhadoras loves tipo "Barlos Gustavó",

rádios de campanha, telofonos, grando qu8 de balas, capacotosy etca

 



ÁFRICA DO NORTEו

Formaram-s0'mais 2 ga ja África do Norto, cm Marrocos O Tunis. Como tal ingrossarem / garin Shachar, quoA -- Soneontra 8 alia do movimento da Europao a África do
Norto. Há 14 Barroquinos o 10 tunisianos, Os dois garinim £ | hachsharana França, apos as roalizaçõos do voxrño, a , >4 oxemplo do 1º garin francos, os chaverim norto-africa
Nos, dotorminaram um Programa do atividados Para Os sous garinim, kuppa mo.
Shutofot o Partitipaçao nas poulot do movimento, A primoira parto do garin

» Shachar; conta côm 25 chavorim quo faz sua hachshgrá o fara aliá om Julho"Proximo, Do 22 grupo Participará tambén una kvutza do bolgas, 4 28 kvutza
quo fara alia contará provavolmento com 40 chaverim.

MÉXICO

:
. h

É
is roconto snif do Ichud Lanoar llachalutzi. tomoudofinitiva após 2 anos do súa criaçao, graças aShlichut do um chavor do Mofalsim. Sou principal traba.

lho consistiu om consolidar a shichvá mais volha o criar uma gcragao do ma
drichin através de sominários constantos. Possui Ôsto snif atualmonto cor”
ca do 9 chavorim, 00208 do 40 maioros do 15 anos» Fornou-so uma Hanhaga
“Artzit, quo dirigo סמ conjunto com o sholiach as atividados chinúchicas 0

-
E

:

.

2

& publicação do programas o Jornais |! esto ano 4 machanot para todas |
Bo

as schavot. Todo o'movimonto ostuda b eomoga a ocupar uma boa Posi=
sao no ishuy local.

SHLICHUT

Uruguai

si: : ABR de :7010 pola Hanhaga Elioná o chavor Dov Binisman
como sholiach para o Uruguai, vor 2 anos, dovondo viajar om fovoroiró. 0

=
+.

+ : .
RRty

Dov o um chavor do Bror Chail, tondo foito alia com o nosso 2º Garin,

Notzicut
ד

0movimento brasiloiro dosignou o chavor Waldomar Kutnor
para shlichut na Amorica do Sul, cm pais ainda a sor designado. O Kutnor
partira om inícios do 1956.

Brasil

Com satisfa Fomos informados do que o chaver Mordo-chai Noistad, sholiach para o Brasil, partira no proximo dia 7 do 202000do Haifa, chogando aqui por volta do dia 2 do Janoiro, com ansicdado quoaguardamos a chagada do chavor o sua bachura, acroscentando-so quo 16 cho₪8 a temoo do participar do nossas atividados contrais o da Voida, o quo:
1 , . . .

4
>.

lho pormitira um conhocimonto imodiato do nosso movimonto o dos chavorimo

BROR CHAIL .. 6º gorin aliá
O garin alia chegou a Bror Chail. Ficará no moshok ummos; afim do so familiarizar com o mesmo, os anafin, avida kibutziana,etc... Os chavorim tom tomado parto ma colheita do algodao, ropicagom dabotorraba para 800082, colhoita do milho o trabalhos gorais do chatzors+ Esta so dosonvolvondo una Sorio do 82%280% 8000 tomas

:
, A

4ospocíficos da vida kibutziana o tambôm sobro tomas gerais. 0 garin roa-e $ no E . + 4 aalizará sua hachshara on Ramat Yochanan,ondo Ja fizoremhachshará 0.5%. eos dois-ultimos grupos nossos no Mechon. A partir do'proximo Outubro oschavorim 881280 para os cursos do ivrit em Jorusalóm, Para mokashor do EBrin, nos 3 primoiros mosos do hachshara, foi indicado o Nuchom, dovondoRamat Yochanan indicar tambón un chavor para mokashor-madrich.
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