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Pôrto Alegre, 11 de abril de 1965

shalom chaverim-

o fatc já foi falado, mas vale

a pena repitir. Não como um

show de moral, mas como um cha

do para os chaverim: é em rela

ção ao 3º seder de pessach.

% Aquilo não se faz, O que 000%-

reu tem um nome: falta de consi

ração, Não vale a pena falar
muito. É só pedir para pensar,

Tudo mundo havia feito uma coisa

pera apresentar e nada foi

feito, À gente só pode lamentar

à fato, Acreditamos que isto

não se repita mais. É para o

bem de todo mundo.

AMANHÃO

% om
NORMAIS

quinta feira, dia 9 de abril

realizou-se o 3º seider ãa cole-

tividade. Fei muito bom. O "Má

Nishataná" abafsu. Aliás tudo

abafou. Mas fica uma perguntas -

'até onde Isto terá repeecusão?

Ficará assim? centenas de vêzes

a juventude fêz coisas para”o

ishuv, mas quê só no ''muito bem",

Uma ação real não surgiu.

ea

HosE:
)
SHABAT:

O GUETO
DE

VARS6SVIA

2 »

o shavuon não saiu na semana
, .

passada por problemas téeonices.

Deixamos aqui nossas desculpas

aos chaverim,. Para as kvutzot

pedimos desculpas também, As
nptícias de duas semanas atríés

não sairãs, pois são velhas,

e quem quer ler notíciads velhas?

DIA Ih;
“tom6
20 HORAS NO
CirRcuLO,

Se vocês prestarem bem atenção

verão que existe, desde'o últims

sábado uma nova figura ho snif,



     
  

        

  
   

  
  

  

 

86 Anícic foi Aiféil acreditar que o arié

estivesse morto. é difícil para uma pessoa

acreditar que um amigo tenha morrido. mas

a relaidade é dura e não deixa ninguém 86-

Nhar, » chaver ariê que ficou entre nós

86018eהתםכפ),תפעעסוג0ם48.182861 : durante

que conviveu boas e más horas em 8 snif

deixou de existir. passou a ser um nome. só

isto. em nós, que o conhecemss ficsu a lem-

trança, lembrança de machanot, de tiulim,

do od0 de despedida £&o brasil,

Ra Ficoa de sua lembrança uma viaxa de ferra

mentas que ofertou ao snif quando voltou

para eretas,

ariê goldwasser morreu. uma frase que nos 7

 

dá tenta coisa, não se tem muito » que fa-

| . “lar, tem-se é a sentir. as palavras agora

| 830 ג886ףוגפ1מ0ל562081188688.018ם08-

“so chaver está morto. ficou à lembrança, a

saudade, e ainda uma imensa dôr,
-  



  0610 DE
VASOS.

a luta começounos esgóiiss, a idéia Je não morrer
como animais era 0 21081. 3 0628828 de serem hu-

   

  

      

  

     

  

  

  

  
    

  

  

manos, ãe merecerem uma vida cu uma mprte digna,

os judeus de varsóvia se rebelaram, a juventude

judia tomou das armas e lutou. uma luta desespe-

rada, sem esperanças, mas uma luta digna.

os judeus de varsóvia mostratram com: lutar com Dk
valentia. derrotaram as divisoês 820,8 A

àa wermacht, soldidos da s.e., cficiais da gestapo, |

86 8 aviação os darrotu. com suas últimas fôrias , 8
os judeus sitiado:;s em seu gueto lutavam, :

era -o "pasta? para a morto seu esperança, era

mais honroso morrar com um fuzil na mã> lo que

coma um carneir”.

a luta foi encar-

niçada. os judeus

iam caindo um a |

um. mas não desis-

tiam. viviad, lu-

tavam, matavam, mor

riam, :

es júdeus do gueto,

de varsóvia não
se deixaram levar

para campos fe

concentraçãa, a

vidaá valia a

peni. honra aos

heríás o gueto.
honra aos comha-

tentes judeus.

 

 herna aquel s que não se deixarm|

matar.
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