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Bon pesséal, dc agara cu siantc cn todos Alonim hayexí jo»

gés para madrichin darem àsua Erttai Serpro serão em NUÚncra de

dois. Isto,é lógico, que não cabe à Ya Itonut fazer, nas tanbêm

nãa custa nada, EO E

Muitos dos jogos. já são conhecidas pela maioria des עמ

mas nuneasão lembradesy então aí JEMelos, 1 % .
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קי ,Responder 2s perguntas dg madrieh, sim ou não,

| Par m oqu movimenta 0 ntrariá a resposta com à

cabeça, ou seji: quando.diger sim, balançar a,

" |. êabeça da direita para esquerda, e quanãa Áize

ao ny dalançar & cabeça de*cima.para baixe

- Andamentos: 8210 pergunta e o jogadar responde, sim ou
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15 pghaniehim.
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sito: NãO enganar-se com 08 números divididos.

rimeiro jogador diz 1, o segundo 2, O terccio

= % e assim sucessivamente; rém toda vez que

chegar a 5 nu seus máltiplos (10, 15, 20), deves

ae dizer RASH, c &0 chegar a 9 QU seus ווג 8

14 jcve-sc dizer BAS, Nas números 55 e 70

62 ת\פ3בג8 , 018 898 30 mesmo temia ;

: 8 5 6 7. 0 0 se eltgana espera + pó

timo que sgbrar,
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Quem tem direitg àIsrael ?

Herdeiros legais de Isrãel ! A grande nação que não 65
+

ו ו
merecia h eng 4 paises coma venderam seus antepassados à todos os

cônvoca-os;, não a redimir sua térra, mas 8 6
148708

ceber & Que já foi conquistado ; para que à fiquem governando e

preservande gontra todos os estranhos .Déspertem] Demonstrem que

geus dominadores somente oprimiu 6 espirito dos des-
0102688

cendéntes daqueles heróis ! ++. ;B que OS dois mil anos de sua ser

vidão não censeguiram transformá-los em escravos. Apressem-se

Chegou um momento, que talvez não volte a acontecer em milhares

de anágii, de reclamar uma existencia estatal; como nação entre

naçõess se!

 

(Napõleão 6 8 restituiças de

Eretz Israel aos judeus - 1940

"NewJudea"
7

4 proclamação dirigida por Napoleao aos judeus de Israel 6 da

Síria; bem como sua promessa de renovar nO 818 06 Judeu;

testemunham oO conhecimento que O estrategista frances tinha sobre

o valór de Eretz Israel na consciencia e nos sentimentos dos ju-

deus. E não somente isto; Napoleão, como militar e cómo político,

estava convencido de que OS judeus tinham direito a um Estado em

sua Pátria histórica.

A declaração de Gromyko na ONU: |

O fato de que nenhum Estado da Europa ocidental foi capaz

de assegurar a defesa dos direitos fundamentais do povo judeu e



de resguardá-lo contra a violência dos. verdugãa.pfascistas, expli
ca, as 7 שי Ca judaicas da criação de seu próprio Estado.SE-—.
RIÁ INJUSTO NÃO TOMÁ-LO EM CONTA E NEGAk.. AO POVO JUDEU O DIREI-
TO DE SATISFAZER TAL ASPIRAÇÃO. e!

-Gromyke, representante da Rússia ante a Assembléia teral das”
Naaq Unidas, em 1947, quando expressou o consentimento do seu

s à criação do Estado de Israel.
Ele recenheceu os direitos históricos dtisjudeuã em relação

ao país. Tem grande importancia esta Declaraçãe, inclusive de pan
to de vista da luta dos judeus da Russia para chegar a ISRAEL,

As palavras de Charles de Gaulle:

"A criação do Estado de Israel foi uma necessidade Históri-
Cacecco Quem disse que todo o Oriente Médio deve ser concedido
aos povos árabes?... A História ensina que jamais úm Reino Arate
dominou sozinho todo o Oriente Médio.... Em minha opinião, ISRAL
deve corrigir suas fronteiras, inclusive Jerusalem, devendo tam-
bém assegurar uma saída para o mar Vermelho, mesmo se o fato oa
sionar uma guerra... /

Palavras proferidas por C. de Gaulle ante o embaixador is-
raelense na França, em abril de 1955, pouco tempo após sua ascen
são ao poder.

Esses foram alguns dos quais que disseram sobre o direito
do povo judeu a ISRAEL.

Org. Sionista Unificada do
*Rio de Janeiro. Depart, da Juvem-
tude-- Mifal Hachaverut - 1970

v. Itonut

A FUGA DO ADEUS
“Cheguei ontem no Snif e o maskir me falou que o "motoris-

ta" havia deixado esta coluna para que saísse no Alon desta
semana:

" Para comunicar as pessoas que não estiveram presentes ao
encontro do dia 27 passado,na casa da Vivian, onde lá estiveram
presentes: SÉRGIO W. ,ANT.DIA,ALBERTO, ISAC Ne, PATTY,x SALMO,
mototista JACQUES x io-io RAQUEL, SAUL, VIVIAN e o ARIEL.

Depois de lá, fomos no cinema ver n A Ilha do Adeus " 60 8
o mesmo fomos lânchar, mas como tudo, surgiram coisas ótimas que
poderemos contar agora mesmo a todos vocês.

(e assim começou...)

00 -41. Queria,falar com a P atty.
-=<< — Um minuto só; vou chamá-la,
>< (após alguns segundos...)

; - Patty, me diga uma CcOi....
- o Salmo. Salmo meu amor, meu benzinho.
- Não, é o Isac. Já entendi, Já entendi. Não precisa expli

car.
- Aonde o pessoal vai se encontrar ?
- Na casa da Vávian, às 9:00 he
- Falô. Tchau. Um Beijo.
- Outros.

NA CASA DA VIVIAN:
(nada aconteceu, para anotarmos)

N3 CINEMA:

— À Raquel que ficou dois dias sem fechar a boca, ב0ספ
ma ela ficou muito quieta raças ao Jacques,que d ed  



 

de fechar a boca dela com ameaças, 4
- À Patty que sentou ao lado do Salmo, não gostou, poi no meio
do filme ela queria mudar,
- À Any prá variar parecia que estava dormindo, pois não falounada c tempo todo no cinema,
- Já a Lia de tão emocionante que que foi o filme chorou tantoque o Sérgio tomou aquele banho de lágrimas,
-- Mas: prá não deixar de menos a Vivian e o Ariel falaram tantoque até conseguiram levar uma bronca do casal da fila da frente.- O SêrgioeVivian prostaram mais atenção no Isac que estava cons
tando tudc filme (pois já tinha visto), que aproveitaram para daruma cochilada (pois ficaram sabendo do final, antes do términs)- Agora o Saul, o Isac e o Alberto como já tinham visto o filmeforam para fora ver se conseguiam alguma coisa, mas os três, jáviu!!i Demoraram muito, Pelo jeito, conseguiram alguma cóisas- Na volta, o Alberto sentou numa fila atrás para ver se tudo es-tava em ordem, É, pelo jeito tudo estava muito em ordem,

| שש 4 2 Depois do cinema fomos procurar um lugar para
fazer um lanche. Nesse passeios conhecemos quase todas as piza-rias,restaurantes e ovtras coisas; mas acabamos ficando no res-taurante Colonial,

NORESTAURANTE:
- Precisamos falar com » motorista, Foi ele, fugiu com todo nos-so dinheiros É AR
- Raquel, vocênão sabe o que é iô-iô ל

O Jacques pode te explicar segunda-feira,
O Salmo podia te explicar na terça,
O Alberto teexplica o que é ió-iô, na quarta,
0 Isac na Quinta-. feira, E Sis
Na Sexta,o Sérgio (até as 6:00 h., pois depois É Shabat).
No Sêbado tem Ichud
Fica prá domingo o Saul e o Ariel, - prá finalizar a explicaçodo que vem a ser ió-iuús . 2

» Descobrimos que das-lº? pessoas que Já estavam 9 são chegadas a
uma Banana Split.
- Agora'o Isac gosta de um pao com tanana ele disse que é muitogostoso. o ABA RADWE
- Descobrimos que no colégio tem criação de coelho, perã, mas, as+

+ > ה. 4: 1201 matriculas

8 isso aí, os acontecimentos foram em números maiores, parisso nao poderemos relatar todos, pois o Alon seria de 30 pags e
Temos certeza que todos que lá estiveram gostaram 6 6 68-peramos que da próxima vez que tiver uma atividade deste tipo apresença de todos seja maior,

Sérgio (complementado por Isac )
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L ve Itonut espera seu Artigo
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-—- ESPAÇO RESERVADO PARA SEU ARTIGO --—-

 

 



UMA PALAVRA AO CHAVER

É dificil começar a eserver, principalmente quando
o "que temos a escrever, engloba muito menos elogi-
os e sim malhações.

fogo marcar uma reunião . de maskirut, e ver
que sempre os mesmos seis, sao os que vem nas ou-
tras reuniões. .Onde . “estao os outros que tão bo-
nito levantaram o dedo na Asseifa. :

Vamos; Maior empenho de cada um de nos, dentro
do snif, pode nos colocar onde ja estivemos uma vez.

Maior esclarecimento em todos os sentidos pode
nos colocar ao lado de Porto 410820 Recife.

Comecemos o trabalho proposto na Asseifa e antes
de ficar cobrando dos outros, mostem seu seu proprio
trabalho e muito mais digno. F

Bom espero não ter mais que escrever tão duras
palavras mais uma vez no Alon. Colaborem mais com
nosso iton senão ele não 0120013284.

Bem,espero uma maior vivenci dentro do snif co-
mo foi a primeira semana

Aleh veagshem
A Maskirut.

O que merece ser feito, mereçe ser bem
bem feito

 



Caçada ao Nazismo

Preso em São Paulo, carrasco nazista; da Sê. ERAsv ds0
Capturado no יש Wagnerpoderá ser extraditado, %

-
=

E a הר ea lústria 7 pediram má“extradição, mas pela
lei ele deverá ir para o país em que se deu o crimes

Cometeu seus crimes na Polônia, no campo de concentração de
Treblinka onde lá foram mortos milhares de judeu ss

Em São Paulo mitas famílias relembraram 8 tragédia quando
foram identificar o nazista.

Na sua extradição, prevalecerá os acordos feitos entre o Bra
sil e os países pedintes.

1 . 8 am sua extradição.008: 182801 68 SorholDRmehoNote Globo 31/5/78
Yo Itomt

TPONUT PRESS  sssssssssssss 45235345 ITOMIMP PRESS

- Leia neste Alon: " A Fuga do Adeus ",

e Parabéns a Sílvia: 13 de maio seus 13 anos.

e- Também de felicidades- Dia 1º de junho - Jacques
Dia 5 de junho —- Vivian

Dia 6 de junho -60

. .bocaBatistaו 0818 essa boca Raquel,digo, Batista.
> 0 resultado da votação para delegados na Veidá,a ser Fealiza-
da puseitelmenteno Rio, foi justa; pena que mitos não se
conscientizaram, e lá votaram nos melhores amigos. É mito di
ficil crêr nisto, (né?alguns b-novos e banot velhas)

e Preso no Brasil nazista.Leia neste Alon,

- À venda mifalim da Kvutzá Shnat- Macho 79. Inf.: Jacques e Isac,

« Kabalat vhabat passado miito bom, O Tema escolhido foi exelen
te.

| < \ /
504 Teatro,se reparar para Messibá.
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| AGRADECEMOS A TODOS QUE COLABORARAM

| ESPERAMOS PUBLICAR O SEU ARTIGO NO

PRÓXIMO ALON HASHABAT,
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