
 

 

IOM HAALIÁ 0

Em véspera de partida para Israel e para Bror-Chail

do 7.0 Garin, oferece o movimento ao uv do País, seu Yom

Haaliá, Festival Chalutziano..

ap

A oportunidade déste encontro entre o Ishuv e parte

de sua juventude chalutziana, realizado num ambiente espiri-

tual elevado, traz em sí uma semente de aproximação às con-

cepções sionistas e de vida das quais os chalutzim que ora

partem são portadores; é também um momento oportuno de

despedida dêste Ishuv de quem o movimento é filho, e de

quem também recebeu muito, em ocasiões e em sentidos

diferentes.

O programa em sí, é a expressão do interesse e do

trabalho artístico dos chaverim da Tnuá, aplicados às hoje

renovadas fontes judaicas, de onde retiramos todos os núme-

ros apresentados.

Possa Bror-Chail, que com êste, recebe seu último

Garin, ocupar o lugar grande que lhe cabe na construção e

na defesa de Medinat Israel; seja a vida chalutziana a expres-

são real dos anseios de vida de cada um dos chaverim que

ora partem; seja isso tudo a maior inspiração para o Ishuv e

a juventude brasileira, no seu caminho de judeus.

 



 

 

 

Capas Plasticas Eletrônicas

SEM COSTURA

BACK

Vendas sómente por atacado.

MANUFATURA BACK LTDA.

Rua 24 de Maio, 53 2.0 and.

FONE: 32-9159 S. PAULO

End. Telegráfico “Maruback“

 

   
 



   

    
    

   

   

    

  

   

 

  
  

  
 

(CORAL

O Aleluia magestoso, a canção da revolta de Shilshom

Shudadnu, a leve, melódica e popular.
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Eretz Zavad Chalav Udvash, escolhemos como primei-

ras canções desta noite. O espirito das três canções é tam-

bem o espirito do homem e do povo diante da Aliá.

“Quando o Senhor trouxe do cati-

veiro os que voltaram para Sion, era co-

mo se sonhássemos” ALELUIA !

“SHILSHOM SHUDADNU...” Ante-

ontem exterminados, ontem massacrados,

hoje porém, nos rebelamos; e também

amanhá nos rebelaremos”.

Manter-se-á pois a corrente ainda

náo destruida.

“... Terra que emana leite e mel ”-

o otimismo, a confianca constantes daque-

les que voltaram á terra.

 

LEIA E: DIVULGUETO

JORNAL DROR
Orgão do Ichud Hanoar Hachalutzi
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Confecção Belma Ltda.

 

Rua José Paulino, 460 — Fone: 367451] — S, Paulo

Resid. (chamar) 51-6779

 

 
Radio America 1410 Ks-s

PROGRAMA MOSAICO

Porta Voz da Coletividade Israelita

desde 1940

Diariamente das 12.30 as 13.30

Fone: 51-8837 — 804090

Cumprimenta o 7.0 garin Aliá do

ICHUD HANOAR HACHALUTZI

Francisco Gotthilf — diretor
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