
  

HABGNIM —ICHUD

PÓRTO ALEGRE, 3 d: NBRO do

(יסס(+-סו.60/1-66

 

SNIF PÓRTO ALEGRE

1968. (1א1 832810 DO 28%, 6947

"A COLUNA DO ARANHA!

Not fún bro; "A fimíii. do a pr. 102000 1080בססבט1סהסות os
, x

: tos funsbros d.sso .תסכףוג PAa não nvicp flór 8"

ntoODODO00,000:4004 004.001. 00.,.00./005.00qndo00CODOS

Pois onguinto Nassor solta grunidos do outro livo do mundo

o Rubns d: uma tromindi snobid” tocindo lado

:

Lido com à Elis/
Tant's cois 3 emntem ámnilmnto: olha soub por fontos

S gurisy mis no osp lhm, qu: o Zuvi qu lqu:r dia vom pdapoda

012.85 visgons ICHUD='TUR.
₪ 248ב cstória do SsX0, mulh:r s, GANAVODÉLICO?22?2 Éssos

Ganavim ânventim cada UM ces

ATENÇÃO, ATENÇÃO, ATENÇÃO, O UA 5 à RUTH fórum viijor, o Ua
Duro Se Palo bro nãos טדםיו quis MNA mAO1

'תסס362מ5-00ם"3:כםגמהפ, 2018 8ginm qu: nonhum tim

a> Tnuot quais onfront r os nóssos tim.s- ca Iom Hotzmaube cs sed

Tudo o qu: seontves כ à quo njo ncontuco o "ARANHA" d.seubrii

Pos
ASS. ASSASSINO DO ו

+
אשאלט

-CHAZAK= -HAGANA-
Pizomos hoj com | cutza (so כ Chovou, mis mesmo assim vicrom mui sos 61

עס,0162ה ( rovro(s servo cho tos 0םהצע1₪ oc da nossa kvuvzi tia.
Yra varios catrvontos trib lhos bom
ds pintuPos

- CHEVRÃ-
a? e :

“Sob go nos tribilhimos com
Kyutzi Ch znk. Ouvimos um conto
sobro O di: do tr .b lho,fizsmos
d.sonhos 0- המומס5חת6לטםסס
v fiz>nos alguns jogos

-=3HARM-A-SHEIKH

A bvutzí SHAR-MEL-SEBIKE(So vs=
crovok Sharm-a-Sho;ikh) pop>e
quo d folta do que r.AS únicas
quo compur.c rim form as val n-
tonas Mirim, Ligin Is:b:1 (in-
clusiv: cu, MINA)

Ad SEDEהוווא44

A nossa poulé foi muito bacinio
jogos > dpois "tuntקע1מ21221208מ08

"tontamos" fazop um jutg nto em
0 toma "A un artsncia do prpsl higi-
x

ondeco.D: 362260 com ה320:4062ה06 .s
ע01 |

Dopois pr” variar oa mos 2 Bor
outro julgamnto: sob o ₪ יל
DO VIEINÍa",mig O "0 לרו
om Ígosho) filosofo Sulinho afir-
mo mo gost'ir do julgaunsnto s apos

solv mos mud rd. ssunto falindó
sobr. og hRorroros dos Campos do Con
contração Tava muito bicinie
E atonção Iachns prôss dosHogd
informa:
Grando torn:io do fut bt כ"ץס11כ
no dia ds Iom Hatzmiut intor-tnuot,
vonham sos troinos sol1=

EMerrado € dk da

 
 



Tom HANTZ MAO
Vinte anos 66 uma naçco subercia e incepencente. Yite anos Ga

concretização Jo son':o milenár judeu .Erc.z Israel.As nalavras

ם 9poucas exprinir a satisfação de 666 1000 em 2062080 8

esta datas. viste aros Ge lutas, Ce 980006 68 lágrinas de tra

v2lho insan9,

Mas em nos 'a época er muitas pes oas êste sentimento

conuça a Gesaparccer.À icíia às que Israel é um país

consolicalo,Ceito, faz coà que outros judeus pensem:

imas 2que me pre-cupar com Israey?lá já tem gente

trabal!:ando, 4860 6320 מס campo .ba1, logo eu vou me

pp. cocupar?” Lessncoca êstus que Israel agora sofre a

נופה Ee un avaçuc árabc e cue ancaça varrer o esia

do juteu Co 9x105 Ccepois q e isto aconteça,

nara once irão os judeus?voltarão parao galut?a so-

lução e não 690 1000172008 188001. soluçao 8 lutarnos

om nossas armas pur ês e nosso pecaço Ge terra.

Viste Ce lutas.Hoje vinte anos e já Israel luta por se manter sobe

raio Até quando?vinte anos 60866 8 Geclaração Ge nossa indepentêr

cia.Esta ihgepe:dencia n.o (oi corquistaca sómente atravís Ge

mero parel escrito e as 0 3 הגבס -Quem 0 9802008,6 0 assia

nou foram chalywizim cue 60280 seu trabalho pêlo sonho que se tor-

םסוג 20811 0860 70 ISRALO Has mais do que sunca vê-se que

דמעה 41 é ua realicace que não po.e sor esquecida .Hoje cáia juêeu

6076 sentir que Istrgcl é ua tea. Juc fora Cela semppe serág aque

13 figira do nesocinte,Go ávaro,ê&o ladrao e samprc se erquerao

ua panão de oanalhas contra êle.Veja p atrial exemplo alemo onde

os neonazistas foram sloitos comsrande maioria neta semana,

O judeu ainda nao aprendeu a lição de 6 milhoes?ou quer esquecê-la

para sempre? 5

ãe quê valem os vinte aros entao?de que valem as vidas

dadas em sacrifício no trabalho.De qu” valem os navios repletos

da naapilia, atundados antes ce chegarem à Zreta?Ce que valem n8

mortos Ce malária no Chule?de “nada?NÃO! elas valem como um exemplo.

Para mostrar que vinte anso *+ao poêem ser dcixados de lado.Que

vinte anos significamo renas imento do povo juêeu que vinte anos

querem dizer a redenção 68 וה povo dare ו dois mil anos foi

escorraçado. VIVA POIS OS VINTE ANOS DE NCS3A TERRAIVIVA ERET4 IS-

RAELIVIVA A TERIA DE 03808 ANUTPASSADOS QUE ESSURGIU No ESFÕRO

DOS CHALUTZIMIVIVA OS VI TE LNUS DE MIDINAT ISRABLSSI"'GuÉmM NOS

ESTRUIRÁ! VIVA ERUTZ ISRAULA

 

  

   


