
ETOO(3 -com, PBR- S6//63

ALON HASHABAT Nº 5 ANO 78 28

EDITORIAL

- Os falatórios sobre o Iton aos "Amigos do Ichud" foram
exelentes, todos gostarar ruito dos artigos e da própria e-
laboração do Iton. Esperamos que todos colaborem com artigos
tanto para o nosso iton seranal (Alon), como para o próximo
Iton para a coletividade(que é trimestral).

- Os 30 anos de Israel, O Tiul realizado na fazenda Schule

manSaul) foi de agrado geral. Com | 50;chaverim a partici-
pação foi total. O Tochnit usado foi amplo ,es 30 anos de Ise
rael, Tênk| rito o que transmitir aos chanichim,

o Lag Bahomer esta aí. Mais uma festa a ser lembrada neste
sábado, O Seder Haiom de sábado-no final da tarde;uma fogueira
para todos se divertiren.

- Enfim cá estanos; saiu este Alon com mita força e vontar
de,

Dia 31l,festejando o aniversário de Israel estará em Curi
tiba se apresentando no Teatrc Guaira o Grupo Folclórico de
Israel, Vamos todos lá pessoal e juntos (atividade Tarbuti),

SHABAT SHALOM

 

Esta semana o Alon Hashabat saiu meio às pressas, por
falta de artigos ele não iria sair. Pedimos a todos que

colaborer cor a vaadá Itorut., pois ela precisa dc sua ajuda

para que toda semana todos possam ler e saber de todas novi-
dades do Snif, de Israel enfim de tudos.

v. Itonut
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LAR   
Há mito tempo atrás viriam úc:5 irmaos que não possulam

nem lar, nem família. Não eram nem יא nem belos. Eram for-
tes e industriosos e se habijuarem = trabalhar desde muito cedo
para ganharem seu sustento. Um dia, encontraram uma pequena cai
xa que tinha pertencido a ceus pais ou pelo menos foi que lhes
disseram - dentro dela enconsraram um mapa, e no mapa tinha uma
casa desenhada e sobre a casa estave escrito a palavra "LAR",
Os dois irmãos trocaram poucas palavras e estudaram o mapas Com
praram passagens e partiram à procura da casa marcada com a pa-
lavra lar, Era uma casa mito velha no meio do vale, longe da
cidade, e levaram muito tempo prá la chegar.

0 cominho era ruim, e e-es começaram a sentir fome e sede,
Um dos irmãos tropeçou numa pedra e machucou-se, o outro caiu
doente. Porém de um jeito ou de outry, lutaram dia e noite para,
finalmente, conseguirem chegir nº casas

Talveg tiveram que ander n vida toda. O certo é que, Já
tinham cabelos brancos, e o mapa, qie seguiam estava sujo 6 8-
marelado, quando atingiram o penic nele indicado.

Enfim, lá estavam eles, afinal, na casa do vale, e esta
não estava vazia. Dentro dela savia gente que ria dos dois im
mao seeatiravam-lhes pedras e os manlavam embora,

Porém, enquanto ficavam alf, em pé na frente da casa, algo
curioso acontecia...

Observavam que mais gente s=.c-ra no vale, todos eles cem
velhos mapas amarelados na mio, agig-ndo a vista desesperadamen
te à procura da casa.

O mais velho dos irmãos cCirigis-se hqueles que chegavam no
vale, reuniu-os e, junto ccx eles el-borou um plano.

Esta era sua cansa ersa é dela tinha que tomar posse, Não
traziam armas. Vestiam simpiss roupas de algodho, mas, apesar
disso, caminhavam decididamente em ה a casa do vale, da
qual, agora, partiam tiros. Muitos daqueles que caminhavam com
os irmãos caim, segurahão jinda nas mass, os velhos mapas ama
relados. Porém, a procissão continuava em direção da casa que
buscavam.

Quando finalmente penctruram nela, encontraram-na vazia,
pois o inimigo tinha fugido para as montanhas distantes.

Os dois irmãos morrersm. As pessoas que eles conduziam,
morreram. Porém filhos e filhas haviam nascido.

E cnda vez que nascia ur filho ou uma filha, era lhes con
tada a história dos dois irncos e do povo simples que marchou
sem descanso, durante a vida toda, para alecansar aquele lugar
marcado com o nome "LAR" sobre 2 mapas

Os filhos e esfilhas se reanirm e jurararam também dar E
suas vidas, se necessário, para prescrvar o lar que seus pais
tinham vindo buscar tao hunilIomento e de tao longe, e pelo
tanto que tinham lutado com 8108 rovpas de algodao.

" Nós somos os novos f:.lnoz que vor alguma razão, não nas
cemos naquela casa, no nosso LAR.”
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- Colabore com 8 108802: 130 89%8 espalhados pe-
lo Snif, Para tudo ter sei devido lugar,o,

por isso seênterre no lixo e



serciemecme as amis . na amaoe
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JERUSALÉM

Jerusalém é para o povo judeu vum 190010 e re-

presenta a base de sua indentitade e essência espiri«s

tual, Oo. centro de suas aspirações e esperanças . messis

ânicas. Entre seus muros habitaram judeus em todas as
épocas e em todos os séculos, e sómente o poder da
força conseguiu expulsáilos, fechando para eles seus
portões. 0 judaísmo, na história e na tradição, Jerue
salém ocupa um lugar mais importante do que todo re-
«to de "Eretz" | |

Sabemos, porém, que Jerusalém também é importante
para os eristãos 8 mulçumanos, e estamos dispostos a tratar com toda seriedade sobre as formas especiais de assegurar os lugares santos de todas as religiões.
Uma demonstração sincera deste fato é que, desde que
a Cidade Santa foi unificada, declaramos nossa dispoe
sição de respeitar os direitos de todas as religiõe”,
e solucionar os problemas com sua posição religiosa

universal,

Colaboração: Isac     
- ESPAÇO RESERVADO PARA O SEU ARTIGO -

A Vaadá Itorut agradecem os que Colaboraram
e outra vez pedimos ARTIGOS,

26/5/78 O Próximo Alon não saíra se nar tivermos arti-
gos suficientes . V. Itorut: Nclson , Isac


