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Sh.lom Chavocrim:

Dopois da relização da0 Klalit, espcramos que

tudo que foi falado e promutido scja cumprido. Esperamos

que toucos untrem em ação c resolvam 10סעהע 0 0% movimen

to para frento. Como prova dé que a vaadá Itonut prometeu

05580058 nqui ce novo com um novo Alon Hoshabat, Possoal,

- , ºtomos tudo para nao falharmos, 6 80 ףשטעתסעהספ 0

ileh V'agshum
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LAG BADMER (uz

Uma pausa de alegria no meio da tristeza,

Muitos c muitos anos se passara. Sempre gue chegava a Sefirat
Haomer, os judeus se alegravam muito
Corta 002 porém, um povo veio até” Isre 81 8 atacou os judeus, E
ram os romanos, 0
Os romanos cram muito fortes; tinham numerosos soldaús armados,
Eles nao deixaram os judeus em paz. Deixaram muitas lois:

Era proibido festejar Shabat
Ero proibido estudar a torá
Era proibido ficarem juntos

Como enta ג eles poderiam continuar alegres?
5 nºoו podiau fazer nada do que queriam!
Resooveram ל1ש58ב2ס0ה%עב08תכחפתפפב
08 homens entas largaran soús bois, suas pás, suas enxadas, Os

estudantes largaram scus libros e cadernos e junto ccm com seus
professores foram para a Guerras.
A luta foi muito duras
Naqueles dias, o mais velho e sábio professor do país, Rabi Aki
va, ensinava o povo dando coragem aos lutacoress
Um moço a to c forte chonado Bar Cochba era o chefe militar cos
judeus. MIlharese milhares de alunos de Rabi Akiva eram seus sol
dados.
O povo lutiva com bravura,
O tempo foi passandoe a luta continuava.
Durantc meses, o estudo e o trabalho foraan abandonados.
O povo judeu não gstava de guerras, Em todos os cantos do país
havia gente morrendo, gente cum fome, couente. Todos cstavam mui
tr stes, Chcgou Pessach c a luta era cada voz mais cnuel. Quem
poderia pensar agora nos dias alegres da Sefirat Haomer,
Começou entao o pior: uma gravc doença foi passando de um solda
do para outro. Em poucos cias, muitos e muitos deles morreram,
Com enorme dor. no coratão, Rabi Akiva via seus queridos e intet
ligentes alunos morrerem por causa da coenças
De repente, um milagre aconteceu, Era o 33º dia de Sefirat Hao-
mer.
Naqucelc dia, cmo que por encanto, aquela terrível d: ença paryu 1
ce nenhum soldado judeu morreu.
Em todo lugar sentiu-se um ptugar alívio.
Nenhum mensage.ro trouxe más notícias,
Em cada voltou a espera ça da pas.
Dosus הפש5, vs juceus do mundo toco resolveram.que o 55º din 8
Sefirat Hcomer seria sempre muito alegre, por causa da grande mi
lagre que Deus fizera.
Este 228 218 chama-so LAG BAOQMER.
Os outros dis vc Sefirat Haomcr ficara sendo muito tristes, por
que os judous se lembram daquela querra contra os romanos e da
terrível doença quo tanto mal fez aos lutadoross acreditam que
Dcvus os ajudará sempre em todcrs as ocasiões difíceis, como da-
quela v.z om LAG BADMER.,

 

Colabofação: Marcelo Guelmann.  
 uso ומ ccemeo .

 



  

 
  

O HOMEM E AS COISAS

Ter 00%81%08 não é maior defeito. O maior defeito é não

tentar corrigir. o que podc ser corrigido, o que pode ser e-

mendado. Já encontrei na vida homens e mulheros assim:

HOMENS PORTA- não sabem cumprir. suas obrigações sem ranger.

HOMENS-ÁRVORE- das galhos por qualquer motivos.

HOMENS-RIO- quunco saem do leito causam encrencas.

HOMENS-PAPEL- só servem para embrulhar, complicandc o co é simples.

HOMENS-VASSOURA- só andam onde há lixos Adoram o mundo cda;fofâcas.

HOMENS-ROMANCE- vivem fora da realidade, lembram as telenovelas bra-

1

HOUENS-CAF9OCA- quanto mais vazios, mais barulhos fazem,

HOMENS-BALÃO- muito inchados, mas 50 de vento e superêicialicdade,

HOMENS-TREPADEIRA- agarram-se nos outros para subir na vida.

HOMENS-VÍTIMA- só cncontram a felicidade quado a gente fica com pe-

na deles.

Col: Sérgio (Ganso)

O DISCURSO DE CHAPLIN

ce cVÓS, o povo, tendes c poder - o pôder de criar máquinas. OD po-
der de criar felicidades! Vós, o puvo, tendes o poder de tormar es-
ta vida livre c bela...de fazê-la uma aventura maravilhosa, Portan-
to- om nome da democracia- usamos csse poder, unamo-nos todos nós.
Lutemos por um mundo novos..-um mundo bom. quo a todos usscguro o em-
sejo ce trabelho, quo dê futuro a mocidade ce segurainça à velhico.

É pola ,jpromesso Co tais coisas que desalmacos tem subido ao po
cer. Mas, só mistificam!iNão cumprem o que prometem. Jamais o cumpri
rao! Os ditadorcvs libvram-se, porem cscravizam o povo. Lutemos ago =
ra para libortar o mundo, aba ter as fronteiras nacionais, dar fim 8
ganância, ao 0010 ט 2 propotência, Lutemos por um -- de 289200, -
um mundo em quo c ciência v o E, conduzem a ntura de todos
nós. Soldados, em nome da democracia, unamo-nos! o

Charles Chaplin, do filme O Grande Dita
. Dorr

Col: Sergio(Ganso)

CNLDA METR:
. , - , , .

"ההכהקה2קח 14 Vira. Nao ha nenhuma duvida sobre isto.
Precisamos muito de vocês pare conseguí-la. Quanto mais for-
mos, mais rápido chegará."

WEITZMAN, que choga a ser no final de sua vida primeiro
presicente do estado cisse ante a ONU:

"Nosso psvo encontrará um lugar, nap um refúgio nem um asilo; sim um
lugar com que se vinculem insgparavelmento suas memórias ec suas espe
romças,. 0 Eajudou levantará suas própriaas instituiç.es políticas,
e sociais, a agem de seu caráter e trcdiçao, em um nível de igual-
tade com todas. as outras nações da femília humanas"

Col: Isac Nudelman,
Vau ==

 

 

 



 

USANDO: TODO O TALENTO CONTRA A DuL.P. |-

A prop=oonda deve ser combatida com propaganda, Com esse lema os
“Sstudanvss judeus tentam combater as atividades dos simpatizantos
da D.L.P,. nos carúpus universitários da Europa e América, pese a es
cassez de recursos e de apoio oficial. 08 m tocos das lutas tormam
-se cada vez mais sofisticados: Filmes de propaganda da OLP são בכ
substituidos por... Filmes pornográficos, infiltrações são realiza
das dentro das direções do organizaçoes arabos, buscando destrui-
las ddsde as suas origens.

tra evidente que a pelicula tipicamente pornoyráfica que estava
sendo exibida na tela não erg filme, figuravam em letras destacadas
2 palavra CONTRA,

Ninguem entre os organizadores pode explicar como o filme de pro
paganca clandestina, que havia de mostrar os demandes dos soldadus
da Tzahal o exercito israelense. Na Gusrrs 8 Independância de
19+8 pode ser trocado um filme pornográfico. Somente no 'dia seguin
te quando se fez público, ê que os simpatizantes 0208085 se deram
conta que haviam perdido mois um Hound da luta propagandista. הס
contrário judeus carecem de orçamentos adequados, tendo gye semuti
lizaf e colocar em funcionamunto toda a sua inteligencia e talento
para alcançar o objetivo de por em prática sue contra propagandas,

Os alunos judeus quo vivem nos campus relatam Outros estratage-
mas por cles utilizados, Em Nova York, por exemplo, ao contrário
de um films pornografico, os simpatizantos tiveram que se contentar
em fezer a projeçoo do filme A vida em um Kibbutz, substituindo de
alguma forma por elementos judeus antes do início da exibição de um
filme de propaganda clandestinas. 2

Em Paris, os estudantus judeus relevaram não menos audácia quo
seus cúlegos americanos. Quando foi cberta àli uma agência do terror
e seu reprusentante foi convidado e participar de um comgresso âra.
bo os porisonses judeus não dcixaram por menos: tr.carem a data Co
levento nos anuncios expostospor toda a cidade, O resultedo foi que
o numeroso publico que veio escuta-lo, esperou-o em vão vo congres
so na cata original f.i cancelado por falta de assistência.

No campus da Inglaterra, cstudontes árabes imprimiran prospectos
condenando os bombardeios israclonses nosul do Líbano. Nos prospec
tos viam-se corpos carbonizados dos homens, mulhores e crianças. U
ma revisao mais cuidadosa da foto demonstrou que a mesma 028 8 par
te de uma fotogr:fia tirada na guerra da Coréia. No dia seguinte,
os estudantes locais puderem ver outro prospccto colado ao lado do
primbgiro no qual figurava a fotografia completa acompanhada de um
texto assinado pelo autor da foto que fora enviado da imprensa in-
glesa o Coréia. Neste nível foi 8 resposta dos estudantes judeus.

por cles obt Vos, na) so compara com a grandeהםספהפ88,
maquina propagandista que o dinheiro arabo mantêm, Mas uma coisa
de bom nos podemos tirar dist» tudos: úma inesperada consequêneia
positiva, os ostudantes judeus, sejam de tendôncias esquerdistas

direitistas, unitam-sou no cumbate com o ESTADO DE ISRAEL.סש

“ernando Potrik
à emo memo a emo acta eme emma
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A RAKEVET
ו
"

Tchik (2) a rakevet
Tchik (2) a la passim
Ve tchik tchik kvar kaninu
Et a Kartissim
Ve tchik tchik od meat

Maguia le Haifa
Eretz Icrael sheli

Kol kach iafa (2)
Tassa a rakevet

Tu tu tu tua
Tassa a rakevet, tutuá - tu(6)

Ve tchik tchik a rakevet

I tovil oti
Ve tchik tchik el a nahar

She 0ev oti

Avarnu et hadera

עפ1חפ5רשש 1

M'ismol - nachon, ze iam Tichon
U'miamin - Karmel

Tassa...

Ve tchil tchik a rakevet

Iguia le Haifa
Ani ota ovevet

io ip kol tor!68

Pagashnu et e chevre,
Aia nora naim

Achshav kulanu naasse

Chaim mes“ugaim
Tassã.s.

ANTI KVAR LÔ TINOK
Ei, ani kvar 10 tinok
Ani Itlabesh levad

Umitkasher levad

V'ochel levad

V'tzochek levad

Uboche levad

V'eochel levad
Akol minei dvarimn

Sheevdel levad

Ksheie gadol
Ei, ani kvar lo tinok

Imã omeret shearim tzarich leechol arbe

Kiachshav ani kol azman gadel
Aval ze lo nachon

Ksheav echad 106 8
Ani otzer

Vshur gadel
Ei, ani kvar 1ô tinok

 

 

 
   



 

LE
ASSEIFÁ KLALIT

Realizou-se nostc Último domingo, dia 27, uma Asseifé Klalit

por pedido da Maskirut hasnif. Viu-se nesta, que nosso snif cstá

realizanto o proposto na Asseifá realizada no início do semestre,

899000 cue o nosso único problema sao alguns chaverim que estão -

Cssmativedos ao trabalho dia-a-dia do snif “unseugentemente hã =!

mãos e coboças livres, que poderiam estar em plena colaboração.

As vaacót (principalmente vaadá tarbut) estao mais consolida

das depois desta reuniao, sendo q e foram feitas aigumas modifica

ções em relação as vaadót. Criou-se q vaddá orim, ou seja, esta -

vaadá jóé existia, mas não ostava em seu funcionainento normal. (Me-

rakez- Mário Hirsch). O novo merakez para a vaadá Mischakim-Tzofi

ut é Nolsom pudless e ta bém para a vaadã Itonut, o merakez é o

Fernando Potrik.,

Viu-se que problemas relacionados ao Ishuv está atacando di-

retamente nossas atividades (relação a Chanichim), esto o motivo

. . . pr : , 5

principal da ativaçao urgente da vaada Orim. . a ו a . ,

Maio será o grende mês para nosso snif, pes, realizaremos u

imo ARKADÁ no snif com participaçao de todos os jovens e com a pal

| .
ל.,5ב

E , 0 ,

tticipação especial 60 Grupo Folelorico Kinebet.e. Tambem Maio sera

 
prados da 1º TZEADÍ IERUSHALAIM, em que o Ichud Habonim 8028 0 05-

" ו / = 0 2 .

ganizador .88%8 2231120080. Estamos certos do exitos

( reti>ado da carta mandada para todos os

2 4 É a .
snifim e para a ânagó Artzit)

Vaadá Itonut: Fernando
Rebeca

Giselda
Miriamד

Colaboraçao: Isac
Sérgio (Ganso)

| Marcelo Gs.
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