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ICHUD HABÔNIM — SNIF PÔRTO ALEGRE

PÓRTO ALEG.:E,26 DE ABRI! DE 19690-

1: 0 eas fins à 420% recevemos mais um
is sempre; noticias de kvu ₪9 número da IGUERET e

No sábado visitam.s o Reino &o Gllo(prá mais eutro do DAP

2 a! E

é

GATAS) 4 A MACHZOR GU IMEL,alêm*
que nao sabe o que é,e O ALASKA) .Desenha ae ua ALON ב

mos ôpre a viajem.Depois jogamos futebol.Dois

times do nos:a kvutzá,e empatamos .Depois 8 a ruth avisasensaio
a = a 14 , as

mos pin-pong.Nós da Kinerxet ficamos con o dbãha 66 rikudim.prã quem
pe a he ב

caxi,pois tivemos Ge limiar ₪ 616082 da ping- que apreimder-terça às

pongs
141 Ve
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Começamos a peulà com História de Roma e ter %

minamos com piadas sujas(ô turma “apada, seu).

60018 862628208 88 kvutzot e a nossa ganhou agurdem que az vem &
.

ae 6x5.Contamos vários piadas2 que
: הוגש À 8 ;

Ivutzá masi sem educaçao hein??? chug de taetro.
.

: יי o guisbar avisa:vai

Na tarãe do 618 20 a kvutzá CcHEVRÁ(nao é"Rs-
E 2 é 2 : o mutcar o moão Ce se na

vrá")fêz à jôgo do “ QUEM" (Êste jjgo de nôvog
gar a mensalidade Go

+>* , - . . '

m:s que jô o é êste,hcin?)que por sinal esta- o
= .

va muito bomsTambem pulamnos corda, כא : ,
o moadon avisa tambems

E ₪ avi vem novidades quais

A kvutzá GANAV(»iá cuem não sabeyGanav é la o do a
- A - serao?tenham8

drao )nos esta:speula éhevrati foi o pbairg-bang: '
: a esperem!

"oisantes em luta!( o suli aâcrou 0 filma):

O é isgornen que aí ven o snavas GANAVeodélico pelo o que pareçe 9

(achamos que é una mistura de Gon.v com psi- Vaad orim vai voltar

006684060( - 5 לי

segundo algumas informações recedi venham hoje 8 סט

Sea o pe da -. shabat Be azul 6 לעּ--

0+ pesa ques 9 caia do antes des “IX he,

na próxina semana esta noticia Se- amanhã de tilboshet

   
  

|. Fáconfirmadasomtoto caso:pacabêns. angog da três 6 hora

É VAADÁ SPORT INFORMA :VENAII! AOS TREINOS - + dor our De

: preparam se para Iom Hatzamaut.Temos de : snif,

- fazer bonito.Pior qua A an” pas adn não 1

= 66 prá fezeriLogo saibam:TERÇAS Dk א01-ל

- TEé para bonim a maapilim às 20,30hs. 2

: KA QUARTA FEIRA É PARA SONELIHI-AS 20400h8. :



QUAL É O IUGAR DO LEVANTE DO GUETO DE WARS?VIA NA HISTÓRIA

JUDAICA?

achamos bem apropriaco di. gir-mos a nós mesmos esta pergunta , ComoO passar Go tempo a lembrança dôste que soi-ui dos mais Urágicos per.ve:
Cpd de nossa “istória,ao iivéz Ge cpagar-se, levanta-so com fôrça e 16
ria em meu coração e em ninha alr rergunto à mim mesmo:será êste levan
te fontegterna de orgulh. naciouaifacho que sim.as ag eternas significa.
ção do Levante 30280 208110006 86 o povo judeu, sentirem e entenderem o
espirito,que impulsion u os combatentes do gueto, C parte integrante, ca-
quele mesmo espírito que manté» nosso povo vivo,ativo,criador apesar
66 % 6888 decepções e sofrimentos.

Veriiicar-se-á isto?ficará nc tenbronça dêste gueto que se
reycTou gravada para sempre e. nossos coraç“es?as 208008988 860 da
Cas nas gerações futuras

Temos a cerieza quo ag respostas ₪ rêo p -sitivas,nós, da pre
sente geraçaão jnão fodemos es uecer mas também ensinar à todrs o sentido
nais profundo desta Bevolta.É uma vatre do espirito dos Maca eus,dos
combatentes de Metzadá. dos que morreram da Inquisição pela nossa fé e
religias,como daqueles. que séculos depois .aixam pela verdadeira humari
dade e moralidade nas relações entre homens e as nações

JUSTIÇAPPOR TUDO O QUE SOYREKAM ATRÂVES DAS GERAÇÕES/PARA
UQE MEU REINO E TRONO FIQUEM SACUDICDS EM SEUS ALIGERCES SAL

Foi o que dechkarou Ghaim Dialik em seu “ATL EHASHEHITAH! após
o massacre de Kishinev em 1903. ;

Em Kishinev, quarenta e cinco judeus foram 12018008 6 םצצשמא
oitenta e seis gravemine

-

&ridos,

No Levante do Gueio de Varsóvia, milhares tomabram numa luta
"esesperada,com nossa bandei:a nacional cesf.aúdada bem alto,E na Euro-
pa seis milhoes de nossos irmãos ii massacrados antre os queais mais.
de um milhão de c ranças,

JUSTIÇA POR TUDO O QUE SOFRWRAM ATRAVES D'£
GERAÇÕES PALA QUE MES REINO,E TRONO FIQUEM
SACUDIDOS JM SEUS ALICEROES.

texto de ISAAC TI. SCHVARIZDA

à memória dos homens e mulheres que combateram e morrsram no levante
do gueto de varsóvia pela honra do seu povo martizizãio na ocasião &o
25º aniversário de sua heróica rcbelião.

27 de nissan de 5728 25 de abril de 1968  


