
4
-
7

co
me
e
D
m
a

un
os
W
a
n
t
s
r
a

4

T
V
e
s
m
o
m
r

m
a
t
e
i
c
e
r
a
0
a

1

ד

ה

ר

י

ט

ה

 
ש

ד

ה
ד
ה

י

ה
ר
ו
ח  

|
|
|

₪5 o /

VAו ₪ AS. 0

NiLA are2E

Po עס DAMA ga

DuasAS dy Comaaho
\

o asdaunha 7 EIA

%

0 



  

PAGINA 3. גד LATIVA
cmiלר₪-   

E
a   

EDITORIAL--
OLto mor Teranl Fo! =ecrdida.s3REcercanias

TOTO +

0
Let 0 סוג rr ו dog

הוישו dos הסק6הכסחהויה ₪ 7ren à vropre-ndãa oficial
rabo cepicou e Fifundiu o Slio q Isracl, transformado וגנג =
monto io sua nolítics o noiere Rigorogo boicote econômico, blo-
euoio rnarinho ce macros molftico-diplomáticas, tentaram som

ânmonto Cestroçar e nxzminar o novo. estados
O mundo assistiu ₪ tudo inertes Aquí ou alí, ouvirames

Proa vozos de א Mas os cálculos políticos intormmacio-
nais colovnvan do lado og intcreskes esoletar de cais um e do
outro s justica 0 o direito. E no arena intornacional, no mu
do de norsos dias, esior dois cão cxenssivemento etôêrcos, com
nponco paro

 

       

      

Fins atê a ruína de guse financact,
Firmaxempo ães reuniros seus exércitos cob cd.
mando mito à andoל aog altos br-dos, cue 08 -
vita cuo destrulr Irraole Que o momento não taxdaria e q onox =
tunilsão ndo parsania em Vade

. Quo18 no 0 «ue outro NOVO q EO conteria duranto Gb

to termos, senarêmndo » mito-Cestruição. Nós esperamos 8 -noge
Alcrtrmos o mundo o exigimog providências. Mas o cue valerama

doclarações o og pedidos do um pafe prcueno?
Fntõo, cuando 2 munlouor momento cstouraria o golpe acxoge

sor, o punho do Tersol = TZAHAL- descer sobre o inimigo con tor
do o 801 0860 0 00 לסהה a força ropresada durante oito longos
ec sangrentos nose Em rínidas e vizoxosa manobras atacou O lu

' nimigo cm cou próprio ninho de vfboxas. Tum 2vanço ranidiceimo
- cuo ficarg no históxio modorma como cremplo de planifleagão

% e realigro%o militaze 000500 סוגהפ 202088 00 110100, com 50 =
1 / הסהטפהסנרחש modomar e ameaçar arrogantog. Em cinco dias

4 0 Excêroi o do Dofoss, do TIrrael atingiu o agressor em guas Dar

sos,doetruindosas tê 9 valze A promosca de Ben Qurion cuco a
suorra do crinlficina cu ני Ppronarava nos a tornaríamos

em ame luta ofengiva no rio inimigo, mpriu-so plena =
mente, com desfecho brilh; וס .

Então o mundo: Serpertou o o "direito intemacional" 400
ragto de tento USO

Mas cquon pode nor julgar?
A URSS, “amante à» paz", que lomoeceu ao fascista Nascors

armas modomnas, apoio material e moral, apegar de todas ne dou

clarsgõos morroLras, correr 0 repotidas do ditador? A URSS
"anticimpoviclista”, cuc ro mesmo termo que sufoca em seúguoe 8

independência à» Huncria, procura tirar França c Inglsterxa da
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4 1 / -região, paro cubstitui-las. A URSS comunicta cuo df » mão so
homom que desde o infcio do gou poder fuzilou oporírios cons

Er -

clentos o mentêm seu país sob o taco duma ditadura milita —
reta?

Ou os EBUU que, "o mesmo temo que negavan armas a Irxas
. , E ed

ol para a sua defesa, cnviavam tanques para ₪ 89018 o aviors
para o Irsque, cm nomo de compromissos antoriores? Os ESUU
quo fazem jogo duplo com os seus aliados, procurando, rípidn
e grosseirsmonte sub titui-los em seug antigos domtnios?

Ou a Inclatorra colonialista cuo constantemente juctiZi-

cou as agrossões árabos contro nós, - at8 o momento em מס
גסספה previsões cobro Nascer se realizaramo ati doslista!

Albion foi atinsida em seu ponto mais vulncravel?
Ou os + סב AUbO=7nolidados 'noutroli estaet, tipo Tohzu

Tito, cuo deram a não“ao ditador frabo,| קפל zarem o di e
roito de TE navegação para Israel, endossaran o tervorig.
mo 0850010 " ?izeram ouvidos moucos para os atacues dos Espe

daim" ?

e aninsuêm o permitircmos. O diאומגהסס00

to- defesa É sagrado para. cara pats 6 cuem não o

dimo 00 tua indopondência. Nôs tivemos paciê8
fim tivemos cuo sair pera lutar pela vida 1 .

E lutamos como 1ç00g. Iutamos e vonecmos JAZimemno-lo
com orçulho, o orgulho de todo judeu.
E Agoro, 3 questão € sabor so esto corã o fltimo cio o se
eosiniciar uma êpoca nova em toda ogSo - como sor
nro foi do nosso desojo e para o que poderos contribuir como

 

= 6

o exemplo vivo o a influência 2 do uma demosמותג6מ),כמ
antadas ÀS mo e

O

8
ad

Zaçõe
6%

isa estos certos. Israel nao pernitirê cvo8 mmos como os que terminaram,

cigimos Paz definitiva, frontriras do Fatogua
9

cracia pvormessista o do uma civilização
bras militrres foram suspongses e as nogoe
desenvolvom tonsace Diiicil seber o que E

Mas duma >

olfticos 0

7

Coneal do Sucz e no estroito de Eilat, fim do Plomucio ocond-
micos fim da incitação do 6dio, aproveitamento toda dos 8
mas 60 1020004 -- ) 000008 para a Síria o vitais ל
ra o nosso icgonvolvimnto) axranjo Gerinitivo e cons ivל
do problems dos rofugindos.

Sômonte assim, osta rogiao chogarê & pag e
Sômonte assim a prosperidndo e o proszosso frutifi
Orionto Médio. Sômonto assim Livrnieno s-omos, êvmbos
- cujo destino histórico toráã que Ser comum, como filhos an

E
u
s

1

stabilidndo.

corno no

partes do Oriento Mêdio e da Asia = do jugo do imbontisיס
151 80

VAADAT  HATNUA

: ma .

e ל livre navemegão stravoz do
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Ka nalgumas perguntas que formularemos o tentaremos responder, zo
20802 da luta no Oriente Médios

1) Guem É O afrossor o quem 6 o agredido, no presonte contiito?
2) O que Levou ao rompimento des hostilidados? ב
3) Qual a nossa ligação com França c Inglaterra? :

Beta guerra, durente longos mos of áresbes a aticaram o prepararxoa.
imos Go banditismo contra nossa populaçeo civil, de roubos o sabotagens, noi,
tos do terror. Anos do propaganda interna o extormna clara o abortamonto diri,
gids dare o preparação de nosco extermínio. Anos do fechamento do 9108 לס

vrestron, marítimas o aércas, 071000810 de nossa caída parz q mer polo ori=
nho de Eilat e passagem pelo canaz de Suez. De boicote econômico e nrens?r
comercial contra as firmas e pnisos estrangeiros que conosco nogociascen,

B quando agora, acalmada a tensão no Cmal de Suez = sem cuo nos

tivôssemos obtido o 0120140 08 vassagom vor ele - reiniciousso o terror veto
tra nossa população civil o estabeleceu-so um comando militar unico do ga
.Sos vizinhos contra nós, a possiblídado do aguentar a nressão atinriu q ex
tromos vogemos nas armas para dofondor nossa cristência.

q Nossa guerra 8 uma guorra do defesas Detezmina-a, não o que nos à
txaráã nossa vitória militar, mas o cmo represontaria para nós uma Coxrota «

בס contrário dos 081008 árabes, nós, partindo para a luta armadas o rospel=s
to dos rosultados da nossa vitória podíamos qstebelecor apenas conjecturasy
mas a rocpeito dtnossa derrota havia uma certeza: ela reprecentavo uma mea .
ça de extermínio. Nossos inimigos não querem apenas nos vencers querem elle
minan-nos do Oriente Médio. Não partimos para uma guerra do conquirtas mas
para uma luta de sobrevivencia. Isto se chama guerra de defesa, '

   

Como foi cuc so criou uma situação destas?

x
dHá dois tipos do causas. Causas goreir, amlas, 0 capas nartici=

19208, טסמ definigas. Começando peles primeiras, as gerais, 001105490 a
וי , nossa não --001%8090 no Oriente Médio 0108 828068 )8( 9010 +5%0 60 גסתפס

E é. olhos de nossos vizinhos é Isracl um clemento estranho, incômodo, ncvo, 0 -
4 0 tôdo novo É suspeito aos olhos da mentolidado essencilamente Tondal da cias
« / so dominante ârabo. Israel, com sua atividade, seu dinamismo, 6 um uam cre

plo de bâbitos diferentes, de democracia, indevondoncia feminina, dirsitor.
sociais, tudo coisas que claremente abalarão a comodidado 80 "ם+ההנהס
longa o txadicionalmonte cstabclecido no Oriente Médios |

ן , (D) A posigão goo-noltti
ca do Isxacl não permite o criação “um inimtoryunto o vasto ionírio 55-08 0
aixro-asiático, conforme é a ambição imperialista Nassorimas |

É (c) O clemento vingmo-,
o êxcbo 8 vingativo, e não ge cscucceu da derrots do 1948.

E 5 5 | י : “ (a) O fator saquo, o vi-
pe | 00 saquo que signiricaria uma derrota icraclr, torras, nulhores, cidados.

-

002628Nocessárioה & justomonte comprancor os ârabes como 8108 cão.ל

  

   
   



  

-o grando vingador da honra mussulmana, e om nomo disto, estondor sua mo =
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14Suglngnte eo modormnizarem através da rovolução grandiosa de Komal Ata

turt, os demais estados árabes prosseguem na tinha espiritual que herdar

הס Império Turco, com alguns vernizos extoriores curopeuss, muito cuporÊi-

ciais. Nas suas cebolas o cambalachos políticos, foi o ódio contra Isracl

“o mico clcmento comum quo conseguiram encontrar entre si os dêspotas o ro

mi-decpotos cuc dirigom os paísos do Oriente Médio, e com sua propagando,-

46 6830 fácilmonte envoncnaram a imensa maioria de analfabetos quo compes .

ג populações»

Mas como foi dito no começos são ostas cousas gerais, quo cong-

“tituom o fundo do quadro, mas nom mesmo chegem a representar uma amesago pri

va. Duas cousas hã, particulares o bem definidas, que sôbre Sete fundo El

rel so destacam como forças agressivass a existência da Jordânia, e o rosi-
mo político atual do Egito

CUEM R ABDUL NASSER

Nos partidos do esquerda do mundos e mesmo em certos círculos de

esquerda de Isrecl, roinarem durento algumtempo idéias contraditórias * =

rosmoito de Nasson e sou regimo. A revolução contra o reinado corrupto, ה

luto, nacionclista do Esitos a cxpulsão dos inglôsos do Canal de Suez, a no

sição6 independente do Reitono terrono intemacionals, conto
rem 08980008 0 1 סיס no julgamento do homem 6 טסט

clera e rosolutamento definiu a ambos, de entre os lídercr-הגסמ
ociolittas intomacionais, foi Piotro Nonni, o dírigento do Partido Socic.

isto“Uniricado Ttslizno, que classificou Nasser de ditadorzinho ambi 0.06

sou rogimo como uma edição Arabo do facismo. ,

-
s
8

o

Nassor & justemonto um facista típico. Não apenas pela sua ambi-
לפס Po;0 muito semolhanto à de Mussolini, mas pela falta de bases 86-

alclógicas verdadeiras do seu regime. Todos seus planos e aspiraçõos טס

יסונד%ם100.119סו6ססמה%כטבו algumas aldeias —- modelo cooperativas ,

sem ter uma vopuleção nrenareda para irto, e as tais aldeice arruinarion
econonicemento o Bmto, so a tentativa fosse feita em escala um pouco =
neis larga O projeto de Asguam estava fantãsticamonto acima das condiçõer

e poógssibi1168808 0 povo ogíncio = tanto ascim que não encontrou 2100010

30208. 0000 para Hitler e para Mussolini, ê a militarização uma neceseida-
do imanqnto do regimo, c a guorra uma consequência incrente desta mobilira
cãos No terreno social 6 Nasser cxatamonto tão indiferente como todos 08 -
demais ditadoros Sacigtas, o usa as organizaçõos obroiras oxatamento como
Alog as usavome Mas cada regimo' facista, om sua vida de golpe em golno, =.
nrocisa um Mait-motiv" central, Ieracl significa para Nasser o quo Vorsai

“Los siemificou para Hitler. Em nome de vingança contra Isracl node Nas«sem
vounir -- ou tontar reunir = todos seus vizinhos árabos, apresentam-co Como

por toda a Africa Arsbos

Mesmo cuo Nossor pessoalmente assim quisesso, não apenas וגסהרס
conseguiria fazer apaz ו nas uuíto nior, nunta conseguiria evite.
a guerra contra nós. Porcuo a guerra contra Isracl não é uma questão da
vontaco do 8195060 Was da direção imanonte de sou regimo, 4 guerra
contra Ieraol ê mais que uma aspiração possoal, &' uma das condicõer do exis
toncia do govorno da Junta Revolucionária Egípcias Golpe após Golne, o acor
ão do aimas com a Unido Soviética, 3 Nacionalização da Companhia ao Canel
do Suez, à guerra com Isracl, nois a criação de uma organização militar nue.
edeolutamento não reflete nem o nível oconômico e nem o nível social c nem
as vordadeiras nccoscidatos do nrís, fatalmente axrasta à guerra; pois tom

“não o regimo so 80000000, 18 quo 510 & apenas vâcuo ce propaganda. a

0quoé aJordênia.

“Jordania não ê uma nação, mas uma criação 1aa-
“britânica Não possue quslquer caractorístico próprio, nem nacional, nem |
“conômico, nom social, nom volftico. Não tom saída para o mar, não tem ל
monto nacional. Possue apenas um pocueno e bem treinado exército, formado*
pelos inglôros, e quo vivia dos fundos britânicos.
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ouלש: umaדעה.seria alguma ovisa; sc concuirtarsoה:||ה0ע8>ת1"(
varte Gola, 89 conscguisso aí uma caída nara o Mogitorranoos ou as Lôrtris po

tervns da plenição ieraclie Da forma cuo bxisto, não viverá zem subsídios
resolvendo tomar partc com uma político.1.6618268סמmilhões ãoהתוה=0

nrópria ne 6fogião, dcixando-se ingluencia? polo dentmvolvimento do nacton- a
sua propria contonça do mortesfumוגקססמפ71601002050,קסע8למ1בהספ1מםסט|

to tono existirã sinia, entes cuo seja invadida jar um de sous bons “atisios E12
iosbosg ou cue tanto um0100 de donespero contra Eeres), é dificil ssbdor , E

oהס1לסmas não coxô muito. Mas encumto eristir, torã intorosro em tensão
o.fim Co Lts 0206deקסמה. nossas frontairas, o na destxuição 80 Israel.

cflaria pars Jordênia dircitos de crirtência que ola je não SO BSÊC 2861.
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ה me houvco-- muito a 0801320002 ainda sôbre cuom é o ₪-
acosesor o quem É a ag. 017» no conflito do Oriento Módio.

Pol. 4% ככ vorêm, crta cuestão do quamatacou e quem so do-
- רש

Mo me O comendo de observadores da ONU na região תפס conseguiu diz.

שיבוטספ 80608 0350 anos de atividades,

  P
g

el

ו

מ
מ

ג
Paraי folar a vovdado, não cuco não tivesse conseguido dictinmuir,

não sra seu papel detinguir. Sou papel ecra anotar incidontansהמ0146860
cons or de defosa, c de quenão om voa, sugerir tímidas anבהוגה.= bo

ensina 00º nsôbry as amisas dogto ou 8000010 incidento.

Nego 0

 

ciaסו

O ו ca ONT tovo as mesmas fraquezas cue tem todo o srgants- .
058 439% falta do tôrça real. O gentral Bums o geu corpo dé

ו.ה.יפתח &-importância₪ quo receboxam Ultimamente corante n 0 ו
+ tica intomacional, no vorque resimento a tivossom, mas porruo 5:

“ocando okto שס₪תרפתססהפמרפלנומופמלססוגצעס quo de alguma forma tentacrio . 6
יהוה ₪tensão na região. Na roaliêado; não estava nas vossibilicades. do 2/0

Ao: tia ão Qbservaforos da ONU fazer soisas outros.quo regisirer incidonsors -

₪ig derois, fasiom a interpretação dns osusas 805%רפ ₪577
so do deboas הו ₪0 do cgressão, do acôrdo com os intoxessos de sua políticas
E nãe todos conheconde vocentemente um exemplo assombroso 30 ססהסטהההיס
posta com ciforonça de algunsdis, trensformou-so de asrcoriva em defenri
“fa "Co acóxdo com as הו 00% 8política desta mate.

  

A atuação do Comendo de Qeorvadoros de ONU exa uma atuação de con 1
cb indos 448 cus vor fim Tevacl cansou=so desta tricrte 0006018, nois DO

rents os números da contabilidade orem vítimas do um metralhamento do cria
nos mina sinagoga 1828013. por ל colocadas na mesma coluna cus cr

יש scso do 2022098118 do exôrcito em 2) sum conhecido ninho do be o
. Ê 103209. 05תכסוע-60 c cestou do participar nas rounidos das Comiesõec do Amis 1

. too o ão ה cmo 0 :סקישהב1 90 6Supervisão de ONU realmente Àaspas aa
endo *à pag, ao ticmon ao Lim dos assaltos e crimog sem Lim, a

  

é . 4 ne
E

. |

יה do Sues \

.

Segundo ,nosro ponto de vista, ostáã iniciramento certo, do forms tod |
ricas cmo wi país usufrus das ontradas finençoiras do cancel de águas quo Doro 1

: ga polo gou território, mas cue rospoite, é claro, os interossos intoimoseio 1
> nais ligados À vosrazem pelo comale Mas visto cuco Xassor não resvoita tale À

| intoressor - לבם0060םכסע0868001500םספפספ-ה0גהתספ cuo à solução paxs “RA
* o Canal do Sioz é a intoras clonali zeção política. Mas encazamos O passo ão Ê

nd , masSor כב ₪preocupação com cue encaramos no nassaio a em מ do Es

E core'por Hitler, aposarcue compro toi claro ספ 9 Sasro É um torritásio 1
סתטסדוגסהפךסכיססוס0יס rafloto o fato 86 cue não é a encxação em si quo. 4

 

  
Socião oacerto cm exro do açao, mas eim, o processo político סת 600 010 80 2

onocundras No caso dos dois ditaforos, reprosontou evenas um novo viro do

voler inovitnvel 60 םסטפ cegines para o abismo, em

0 Mal Belto viu a avostão do Suez aparentomente arrumada a comu fcsoDs
דתכדססוג gua. atenção novamente pera Israol. Recomeçarsm 0€ ipdos MEgEum

int, nas noitos crcuxas, novamonto vascaram os cidadãos de Teracl 3 corxor
o norigo €» granaãa e Ga mosralhadora do assassino. Logo em Ends SE bar
citos o neito, Joxdênia o Síria rouniram-so sob um comando imificado, rod     
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0 “1 apada q yoga êntonção do “"Varrer o inimigo aLoniegta paro o matt, Be.

>= uma cuontão de sojanas ou meses para O próxino “passo” rabo, IeracleAlLon.

de cre parece mnito pyovavel que 08 preparativos de Nassar pare nos atrcar =

cheg=7a do têrmo, pois do outra forma & diff£oil interpretar a grando concem,

4r005o de simatientos novos no SINAI c os ataques om massa dos “íodeim" cuo 4

exnonto poderiam ter sião plnificados antes do ínfecio das hostilidader, pois.

o nosso avanço mão lhes deu tonpo pare isto depoim. Mar a pressão contra nór

“8 Sicara incuposdévol
,

 

TrancaeInglntorá

Para à rorte ds vigs cara dos nossos cidadãos, tambêm a Inglaterra e די

+inhem contas com Fatser, o uma conjectura intoraacional fovoravel fornocc"-

“hoc ima 1915000 עמ

torfemospartido para à lutas hoje ow amanha, pois não reric
אה

"nôg outro quuinho. À intorvenção anglo-francesa poseue para תשסוגה ni

os cosusto Poligy pas decisivos poupar wilhares do vidas judaicas. Nor cabia

mos q caos amor a luta; mosmo 0 8 travássemos tdsinhos, aposar de quo

então cla seria novanonto contra todos 08 &rabos juntos, do um vez só. Torss

corteze contfirmoteso vela בוס 0006 com quo desmoronaram os oxêrcitos col

pcios 60 5080 00 Aosto do Canal 80 Suoz. Mas lutar egSzinho signifimva U

na guorga longa 9 cruel, contra toto O armenonto smozme do inimigo. Sicniii

comia o borbaxdeo. de nossas .cidades e alãotas, 9 nortiofnio'do nossos col-

; nem agão, o erxruinmamento Ge norsa oconciala e Certemento von

.
ia amos atô cãe o país so recunorasse das feridas

mos que| 3

 

  
תנסווגססו:סטמטה00ש₪46866250הגבסמס029ת000038006040%

a

terão Já ndo nuss olianca enúre né: o os franco-britênicos, Mas mesmo numa =

x a צ
pe

3 ;

mondo 1 lntidada ce interesses na regiao. O qta se produziu, na nresento com

foi uma coincidência Ge inimigos; entro nôc o 10060080

 

Vonhuza eliniga entro nós fdi assinada, que nos grrantisse, de forma rórativa,

que intexsesos notsos fossem ou coriaa dofotididos por França ou Inglnterras

nós firomos à nossa luta, no lugor onde exietiam os nossos problemas Praca

o Tngiçãozra, 0 tugar onde existiam os nossos problomase França o Ingictor

vas no lugar que Thor interessava. Não houvo nonhuma ação conjuntas À nclhor

Sesonstreçdo dicto 8 a râpida volta da Inglatorra pera a sua política denfo

טס ₪

Não nos iludimos à 2600 dos verigos dg uma nova entrada do foz

ang inmertalistas no Oriente Médio. Za poderia ter sido evitada, nõo Sonco

a instabilidade vethante na região. A política do Orlento 5010 poderia tor

“9 muito mois Gotorninado pelos cue nole vivem, se os árabes tivorvon ped-

cy Junto conosco, O não contra nós, E ânicomento o ditador 0610010 6 o culns

00 do cofbrtalecimando dos ingleses na região.

   

e Concomrimos sair do prosento embato com nóucas cicatrizos - go bm

ss poucas sejam imonsamente áolorosas, polis cada vida judaico 1 co
הוטסיס 8ו

paga nós valor inostimável. Fomos fator detorminanto para
גס
facisio árabe, cuco amoaçava neo 800038 8 nós, nes a paz do mundo, n3 +

הבס -

«smanrão nela Ária o Atricas Broorcmos agora cuco aé nao menos árduas luvse à
-

-
.

2, ₪ arena das nogociações, tragam para nõe condições aue Pinclmonto =

tom rospinar Lilrenente noste canto do Oriente Médio, ' pare eue nosso dO
”io conctrucão e congolidacao.

4
5EM

so so dodicuo às suar taxofos €
-

oo

à imprensa israelf noticiou de que o governo de Israel

resolveu libertar os 200 morujos aprisionados ébordo do “des=

troyer" "Ibrahim el awal'!, que se rendeu em combate, apezar

do navio einda ester em bõss condições .

Cu UE ? Porque ?. - perguntorem alguns caboclos .

- Pars que voltem so Egito e trogôm mais um nevio «
osso cat Es

  É e 1 i q | h Er 4  
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00000 para nós no dia 26 de outubro, De תמתבה 205 con

700900 uma reunizo no “gush"(região militar), com a partisização |.

68 toãos os "masin" (comanduntes de sons.) 6 timerksei Han.shck"” dos

-moshakim de regiao, Ne hora. do almoço foi declerado o estato de a a
. . , E + . 7 ל

iniciaram so, a todo o vapor, os perratívos militazes mae Aר6על46 ₪

.

 " É 1גשמ.*-6

à ordem tinha sádo: aprontar tuão entro do minimo puro 8

80. O inimigo fazia pressão 88 todos os lados - o Iraque srwaço= 1

veentrar no Reino do Jordão 9 0 Egito terminou de organizar O «6- 03(

mando unido das tropas cg "100188 , 8 '1ע188 é jorâsmas. Os fato io à

prosseguiem em seus ataques de terror contra inocentes. Tin” ces

que estar vigilantes e dispostos, pois Isracl tínhaatingiio 0 17 +

mito à tolorância e da contensão e a qualquer hora a situaO te Md

ria tie explodir. À

À tarde, no celeiro, reuniram-sa os comendantts ndiita- =

res de Bror-Chail e.o plano de mobilização interme foi שללתגג À

As forças forem aivicidas, as tareias repartidos, a org issção

de 6041088 ע08%8 0:

à direção suprema do kibutz pessou às mzos da ל -

um (comissão de emergênciaa constituído por-3 membros: o respon

saia pelos assuntos civis D., O 9sponsavel pola defosa pastiva, |

)0(4., 6 0 comancanto ailiter P., com q poder &c 010 Pisa

nas maos. Os combatentes - todsy a população uanêós velhos, למ .

ças e milhares grévidas - foram divididos por "machlakot” (pelo Ea

e

 

  
tao) e “kitot! (grupos de combate), sob o coranto Ze companhairos

graduados. As "mehlakot”! passaram cada uma pero os sr vosições.

Bror-Shs11 transformou-se numa wsidade conhatento, 00 Sta

Mas o sábado pessou quictamntr. Lantos jê. tinirm gido 5

סי 10 em 40608 60600 9 dea0 06 5 הרוו cos E

6309quo vosל passarianos do estado de el rta, apesar

 

1

de que o aviso do exórcito tinha sido insísivo e & mobi Livaos₪

megare no país. im todo caso, aprenácmios com o tempo a mutes 1º)

xar, pois 8 1801120 006680 6 vrontiãao do que. indiforenço 4

Pelo sim e pelo não, continúemos a nos preparer e resolveros -

um impulso nos trabalhos agricolas, sainão 6060 o mshe

Jhar nos campos no “shabat”.

 

ש 1as
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a

08 preparativos, nosta primeira. foge, foram mais os dc

"“dofuse pessiva, pois não queriamos sr guprendiãos' por um ataque

aéreo de surpresa. Os abrigos anti-cércos foramabortos e os ar-

ranjos int-rnos complotados. Ircparenos uma reserva ge alimntos

e águs. Mas quando, no domingo, recebemos um comunicado para est”

mos prontos até a noitc, intorrompemos O trabalho regular no mos-

hek e saimos fara as posições. intaodedicamo-nos, com toãe & in-

tensidsãe, & melhoria das fortificaçoes - cavades dende os tumpos

ão pacto ugêgrio-Checo - ao dextramento militar e à limpeza das ar

mas .Seguiremege dias árduos. Bror Chail fá dividida em setores, Cc.

da um independento dos outros, porem todos centralizados polo 60-

montante supremo. Os combatentes passavam O dia nas posições, dos-

ao coco até o anoitecer, substituidos- quando tudo exteva tranqui-

lo - סע guarda,

ts

: Com oc tempo, algumas das trincheiras tinham desmorona0

outras Huvia que melhorar e havia trabalho duro, com = 98 6 60%

picareta.Bm poucas horas tínhanos que aumentar ainda mais 5, destas

ea e é hetilidaãe no emprego das armas. De dia nos "autzevim" (10

gicões) o à noite 6202010108 nas trincheiras ou em salõcE,

” Torça-foira, à hore do jantar, recebemos a ordem 86 3

“+4ribuir as armas, aumentar a vigilância 6 1210182 0 "Black-out.

As opereçoes tinham sc iniciado. Anos 88 mela-paz, de bloquélco, 7

Gesaíios e ameaças, anos Ce terrorismo organizado, terminariu

|

0"

a resposta por tanto tempo contida. 7%

returdatários t-rminerm de comer, os combete.“usסמ
םהת<36

rigirem-so nop pontos de concentração, recebertim suas

espera de ordens. Como nos quartos ainda não hevis קסעפפע0ת-₪66»
usidurim! (arrumações) para o "black-out", o gerador foi Gesllesto

e o kibutz ficou no escuro. Ao mesmo tempo os demais ishyvim de x.

“gião apagaram suas luzos, e O Shagr Hancguev somente era iluminado,

pelas luzes dos longos comboios que passavam pela catrada rumo 83

sul, ' à
pt
o
c
r

à noite foi quieta, pois os “fidaim” sbmente começarem a

agir cm nossa regiao no dia seguinte. Duas ncitos houve slorme e aa

posições foram imedictemente ocupadss; grupos és combatentes cairan

pare O campo, afim de cercsr O inimigo. \

Vivemos dias incegueciveis. À tensao alt, mas con confiar

: 1 : ma : א 2 E =

“ça incuebrantavel e disciplina voluntária incomparevcl. ist> disre-

81080 8 ânimo permitiu entronter tudo.
,f

e apê |

. .sSomente- em nome de video enfrenta o filho do trabalhador é

morte qecsa
t

IOSEF TRUMPELDOR
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Aconteceu na noite em que ZAHAL ocupou Refiach, um

die sntes do grande essolto contro 06284 Às cinco e meia, é .

escuridão ereceomnleto. Cessora o vida 61צו|הס kibutz, tress- |

fornedo nume fortolezo militar, Já não ere onsidur 0887006" 2É

que regia a vid: dos comnenheiros, mas o comando militer do ki- ;

butz, co vestideio jé semicmilitor dos chaveriin, ecoqui e austero,

acrescentarom-se elguns detalhes: o cinturão de balas, o capoce-

re, o fuzil ou fuzil-methelhadora, que não se abandonave a nenhu- Ri

me hora do dia, em quelquer lugar que fosse. Caca companheiro

tinha sus posição nos trincheiras, 0648065 06505 entes, durente 4

o porfod> edniráve! do movimento voluntório de polulação des

cidades, que veio para os colônias de fronteira, prepocor as 0

rincheiros pore o que viesse, Ordens claras pera os momentos

de elorme, forte guardo durunte a noite, metrolhedoros leves e

esadus prontas, armas enti-tanques... Bror Chail transformada

m centro de defeso. : 3

+
v
o

Aconteceu, pois, naquela nolte, um dia mtas do con- — 6

ףטו5+8 06 0826. Foi'e Última noite dos nfedoyin", os terrorise

as egípcios, unidade do exército de Nósser, especialmente trei-

nada pero atentedos contra a população civil, em nosso territó-

rio, e sabotogem sôbre todos os tipos de alvos civis - aldeias, ₪

sistemas de água, estradas de ferro. Durante mêses noviam se-

meado 8 morte e a destruição. Erem impiedosamente caçados, mas

na colada da noite não era difícil esgueirer-se pelas trilhas da

fronteira e lançor granados de mão- em casas de femília, Crem os |

grandes hergis do exército egípcios | : |

Foi pois a Última noite, e porisso mesmo, violenta

como poucas anteriores. Ums ação de desesptro, a última soída 128

entes do fim, um etoque de terror em massa, por tréz das tinhas

de nosso exército, que etuava a dezenas de quilômetros pars o

sul, E : ל

| Começaram cêdo, nequela hoite, uma סט duas horas de=, /

015 60 8500708067. 281698008 חס refeitório, jantendo, cuendo no

ouvinos uma explosão 80 longe. Bem, uma expiosão é uma axplo-   

   E

 

0



   

E
e

 

DAPIM LATNUA
mol js pa apatia mc 0 cai | ria,

muita coiso cxplode em nossos dias. Continuamos 3
+

0

0
₪: o

Comemos atá o segunda explosõo. Esta foi bem perto,

certsmento nes terrss do kibutz, P., o comandente militer,

subiu num banço e ordenou o imediato evacuamento do refeitório

e tomado de posições Num instante estava vezio. Fóra, a es-

curidoS completa, o sino badelando o toque rápidoda emergência.

As mulheres grávidas e aos crianças descerem para os sbrigos anti-

aéreos, profundemente cavadosina terre. Os combatentes mgorrerar

'pora os posições. No caminho, mais ums explosão, mais 80 |.

Descobriríamos de manhã que e canalização de éguas Yarkon-Neguev.

orgulho da encenheria hidréulica Israeli, fôra sabotoda em tr3s

lugares, não longe do kibdutz., |

para os trincheiras. Ainda não sabíamos exo-קט|מה66
ioments o que vinho, As metralhadorss forem rópidemente instaola-

des, tomuda 88 ormos anti-tenques. Em minutos, todos os comno-
ה

2813 , הכהבהפ e mulheres, estavam prontos paro à defeso.

Granados de mão foraw distribuidas em todes as pos!-

o sucadism-so os explosões, em pontos diversos, ajas-

» nós, pers dentro do país, Não nos restavs senão contem-

sr os clordus, e conter os segundos entre a luz e o ruido 6a

xolosko, para determinar sua distência,

Uma metrolhadora começou e funcioner no moshav vizi-

nho, Cheletz. Outroe mais outra entraram no mortífero concertos.

Ce Csdoyint estavam etocindo-o moshav, cujs disposição torns-o

mais vulnerável que um kibutze Do moshav responderam oo fogo.

O fogo dos etecantes, automético, aumentou de violência. Na po-

siçõão extrems de Bror Chail, do fado norte, 8 metralhadora peso-

de de L,, que abrangia uma faixe do moshav entrou em funcionamen-

, 8000058ת806 606 fuzis. Dez minutos durou o tiroteio. Cinco

00588 foram destrvidos em Cheletz, quase todas vazias. Dois mor-

tos e cinço feridos no moshavs. : י

"Na curva após nossa estroda, um corro subiu numo mind.

85 feridos. Nossa caminhonete nova, orgulho do kibutz, bri=

snte de nova, recém recebida do Brasil, deveris ter viaj do pas

Re

=

|

ה
ל
פ
=

i
8

schovot, levando verduras. Devido à escuridão, encalhou 8

ssfds do kibutz, num berreiro, e não poude prossaguir. Fof por8

cousa disto que ela se solvou do minomento ..«

ע

ד ₪

Ê

No, Ô testa de um grupo de chaverim, desceu rápico :

U
S

4 . : \ : É

cilenciosonente poca o estrada, todos vestidos com roupas 6500-

ras, os rostos escurecidos, invisíveis na noite; lam armar umo

emboscada aos assaltantes, Estes, porém, evitarem retornar para

seu território pslo caminho de Bror Chail, e derom ums longa vol»

ta. Ns, tensos e preparados nas trincheiras.

Melé-noite. Reino silêncio, cessorem os explosões.

Continuamos nas trincheiras, prontos ao que viré. Foi então que

começou a segunda parte de noite. 0 longe, na estrado, ums iuz,
. o

4 .

-*
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Pág tas ti
me. ה-

006000 se eproximou, a luz .se olvidiu. Duas, três, dezenas,

centenas de luzes, uma longo fila de veículos no escuridõdo,
E um ruído, no comêço apenas um sugurro, que foi aumentandoe
sumentando, até trensformar-se num ronco, até transformar-se

num rugido, dezenas e dezenas de tenques, caminhões, carros blin-
dedos, rodando e rodando pura o sul, velozmente, quilômetros e

“quilômelros de luzes, horas e horas, de móquinas a trepitar sôbre
a estrada,

Z“HAL avançava contra o inimigos Não fôra a primeira
sravunos cestos haviam descido para o sul;-nunca, po-

, forom elos tão significativos como naquela noite.

Stlvo de maus azarvs pera o inimigo, o ruido daquele

potencial de aço a descer pelas estradas, ZAHAL mecanizada, dgil

> combativo, o ronco surdo e feroz dos grandes tanques, o sibilar

anudo dos pesados caminhões, o entre-chocer das correntes dos car-

s de assalto, o rugir entrelaçado de todas os máquinas, hora

15 hora, sinfônia bérbera que inspirove seguranço, prenunciado-

e sinisiros egouros para o inimigo, do bremir da capacidade

da 2999 de todas aquelas móquinas, canhões, morteiros, metro lha-

Tu)

o6 A

1

ENS “ge é

As três da madrugods, estávomos ainda nos trincheiras.

Vis os abendonaríamos antes das sete de manhã, Tremíamos de frios

ispalharan=so sendulches. Répidos relêmpagos iluminavam egors o

esu, su direção so sul, Rajiach estavo sendo bombardeada por nos-

se aortilharis. E logo em seguida, שח novo som, desta vez por cimo
, avides, multm eviões, Lé gonge, no sul, onde antes haviam

trosdo os canhões, v Tamos agora paraquedas luminosos, um após o

autro, esnalhendo umo luz que de longe parecia amarelada, mas que

|4, o quilômetros da distância, certamente ilumineria como a luz

jo di Ne vimos mais que isto, mas sabíamos 'o que tinha aconte-

do Um םכטשסט amics.  ronço dos aviões fôra o dos transportes de

Cistns, Elos hoviom sido lançódos sôbre o inimigo, ocupado

05, 0 80078 05 paraquedas luminosos descobriam as posições

s e orientavem o fogo de nossos homens.

ב,

US nos

ל

à
Ed
s

e

As cinco hores, o grupô de N«:voltou da estrada, Lento-

menta, começava o reler o die. Ao longe, nos compos, três altas

cotunes de égua:= o aqueduto explodido. Não tinha importôncie:

seria concertado - três horas depois cesseria jó de jorrar água,

- haveriam sido iniciados os concertos. -Seimos des posições,

gelados de frio, tontos de cansaço. Ainda ouvimos o noticiário
E . - 49

des sete, que contava do etaque dos tarroristas na nossa regido,

do ataque de ZLHAL contra Rafiach, de outras coisas. Tudo pars-

cia bem mais simples:no rédio ףטשהפ

יש

-אהאהאהאהא-אהאהאה
\ 9%

| Pedimos descupas 605 amigos leitores pela"constante variação”
da grafio da palavra "fydaim" , Acontece que ceda uma das nos-

“sos simpáticos datilógrefos tinha um opinião a respeito-e não

tivemos tempo para resolver o assunto seven. s
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| ORDEMDO₪Nos | 7
"א 4 Bror 0061], 3) de outubro de 1956. 008 ב[ E

| As necessidades de defesa da nediná, obrigam-nos a modifiger5os 6

6 “em nossa vida. Fóremos o máximo esforço ds reslizo-las no wvedi-

) da que sos é exigida, sem abalar excess jvemente o ordem costy -

meira, 1 ; \

é procureremos lJevor cos chaverim, es ordens de cede dta e infor-.

moções gerais otravez destas cireulares. E estos são as modifi= >

cações ió dacididess | dr

INSTÂNCIAS DE EMERGENCIA-
Eles constituido ume comissão de emergência que substituirá to-

das es Instâncies do-kisuiz. Sua constituição é a seguinte!

pe comondente em qhefe do regido Brer Chalf

D.- subsfitue o maeskir, responsevel pelo setôr civil]

A, cesponsave| pela patrimônio e pela defeso possivo

De é A, - porticipeção do querte! generel. à

: SIDUR AVODA escalação pers o trabalho) |

Fico ligado 60 comando supremo, devendo A, ser responsavel pa

le realização dos trabalhos urgentes do meshek, de acorde como

os possibiiidades militeresa

NECESSIDADESDE DEFESA E. TRABALHOS NOMESHEK
aagpauto ini

 

Nossa forejo primeire é prontidão pera 8 dejeso, As fortifico-

. ções serão ultimadas e mê thoradas. Exercícios militores neoli-

4 ' 20-56-80 Ininterruptemente, dentro de cada setor e tonbém do

forma central. ,

Os trabelhos básicos do meshek serão mantidos pela parte a”

combatente de população, de acordo com 0 sidur avocê, após a —

provoção da Comissão de Emergências

AVISOSURGENTES
“- E dever de cada um cuidar de que não cheguem do inimigo iafosvo

“ções Úteis.
SINAIS DE AL/RME | |
Todos os sinais civis são considerados enuledos.

Badalar reguiar = concentraçãodos combatentes nas ponto: de»

0 . “signados

4 Badalor rápido - criançes para es bunker im

não combatentes com torefos-paro os suos tar.

, Fam o ב ; -

% - ; “ “pão combatentes pera Qs seus respectivos BRs |

| gos | | Ro
“combatentes pera as suas posições | ES Ea

תה aadolor Irregular-otaque aérco- cade um para o abrigo me's prós

. \ 4 ו 2 ; | ie AS

ל =  ₪808|0" |6חזס

|

- tudo limpo se ee ל

É absolutamente protbido user quelquer espécie de |ש2-|800880, |

“farol, etc, poro 60008, à noite, no péteos | AT

Háque haver 0 máximo empenho de cade um no sentidode efetuso
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se um "black-out! totol e absoluto no meshek!

ORD El 0 DO DIA NO. 2
 

 

 

 

 

 

 

Bror Chail, | de novembro 2

CUIDADO COM ASARMAS | 1

Fada combatente é responsave! pelo manutenção e limpezo Ca sue |

arma, Às ormas devem estar persuci cmenie prontas pero ação , .

| pols que, 8 nt: q.sr momanio podem vir a serem necessarias, 3

| ARMAS PESSOAIS A A 0
= Todo combatente deve levor consigo à sua ermo, em todas às cir- 4

00 à 2 a |

PRONTIDÃO NOTURNA o

ds combatentes e o população civii devem preporar-sa, so anoir +

tacer, para todas as eventualidedes, Vestir room quinto, vos q

atento aosinel. ]
| | 3

ORDEM 00 8 Nos8
á

y dy

ף :

Bror Chaill, 2 de novemoro %

Es ins0 paro o coso de alerme foram seguidos קוי e est

הקו |

TOMADADE POSIÇÕES
À tomada deposições foi realizado com grende rapides e mulia s 4

colma, Destecou-se 5 segursnça «> con ranço 46798! ח6והפהזה

DIVISÃODECOMIDA. ב |
א Fefeição da noite, servido nas RR Toi insbfichentaços .

/ defeitos observados na prepareção s distribuição já foram

corrigidos. .

ORDEMDODIANos4

Bror Chail, 3 de novembre

REUNIÃO DO COMANDO |

Foi realizado ume reunião de todas os RR onde foram 5 |

xaminados problemss sorrentes dos diversos setores e o estado

de nosso armamentos,

+ |

| ORDEMDODIANos5 |
|

י

a : | םחסת006ו|,064הסזו a

E - Levendo em conta o trégua em nosse região, voltamos à ondas “e É

vide regular. Todas os instências civis voltem de suas TU ÇÕES 1

e responsabilidades. -

Ficom anuladas as disposições do "black-out"i | A

A Comissão de Emergência e tocas as demeis instênci as miliceros |

egredecem e'seds o chevró, ncar e ulpan, 8 compreensão tora quis; a

reinou durante a greve prova pela qual passomos,à comunída8 תי

שת soluta na eção que fez predominar ótimo espírito,ê more; eleva = &

Rip TO BR da e a disposição de todos de preencher todos 68 exigências. a

a ל que. esto prova tenha sido 8 13 זה nie é ilDA
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A Sopto guerão 007 10770858 vol tos

ההד alguas instantes! com Ne, Cro ₪0 proA notta כתההס 4

va do suar vorigõr es 70

paro paca tr 60+ “Toda do novo, iuão coxrers bem... Todos Zoram 00-

aim vom הב.הנתה ₪horas. Dormo-se muito pouco em Brox Chail, durento 08

últimos dinge

às sovo o mola ds ngha o ecuantol-Zenerol de tibutg reenbeu

orãoms da enviar caro O rituta vizinho “ir-ha uma ccouadra do cormmenhcixoss

incluindo metralhadoras môdi ns € vesadare Gaga ia nor ocupadas mat! NO Dir

minho o exôraito nnesaxe ráâniêsaento sêbxo ruitos ninhos de resigtfnsiea

ameda, quo sinca ndo havias cido ertomminadose Sôbxro

Emesuov foi imosta a taxcfa ae licuiiar com'or f6cos do resigtência Re

vados nora trás Subimos pars 08 trensportoce Em Nir-An, agusrdirirgos

grupos do chaverim de Mofolcim c Quovime À coxavans 468800%-80 ₪0

הקלה106188גת1 , Inibutz עאחס da Guerra da Libersação. Combainvige à

Taã Nordeochal, Eroz, רקע mirim e outros Kibutzim da קס 10wi

se ₪ 268, 0 todos בלס,וענה lonca caravena do caminoss tranenortogs

corros, DUmcNo-nos a omsulúho para o torritório do initni soe

entusiasmo reboou' palos ares cumo vaim

Frontoiral”" S6 quo da tacuiniawa crito coletivo dc

sais nela famosa tabulotrs- “Poxi gol

vostava epenar a hastc ...

cm cmetoreitório inimisos Gruzanos pelor trilhos de
+ ae - e :

סג60 16 26 0190 amos nao pacsa Urerl; mas onde

6 logo nois tomará e mascar À faixa de Gaza cuo aróra porcoxríamos em

direcaao ap nosso nyimeiro clvo, era de umarara beleza. Terra 030070060,

fontosde âmua, pontaro”; lazmnj 109 plentaçõess Arvores o lenso das ese

tradas. À própria orirada, larga 6 toa, um pouco estragade vor muito tan

que cue andou passando últimamentes  Viajfvanos slertrc e nrepaxado de

Viajêvamos

egtrada do ferro para9

Chego a uma escola agrícola conctruida nela ONU. luito bem

instaladas largas salas de sula, tratores, gado, um excolento laboratórios,

Quaso não sotrou com a luta. Ouira coisa que 0560 entrará novamente em

funcioncnento. 7 E 5 | -

Modos descem, abrigam-so, as 10071

aa ogcola atiram sôbre um larenjo) cuco

hã sldéados ogípeios encondidome Companheiros del Exoz, com coberiuvoda

metralhnioras arrastam-go no chão, para o assaltos Nós ressbencs axis

86 סנס 002% 2nara, adianice. : ן

: Mas aqu! cinda so lutas

doras médios instaladas no pátio

, ,
2

| Chegamos a Kfar Chemun, una aldeta frabo ão 3.000 almas Tinguêma-

Pambéêm acuf ainda so luta contra os últimosninhos do: resistência dc ini=

instalado om pomaros, a um quilômetro da aldoi ae Crepitom fuzis e

metrslhadores. Aquí já so vêem árabes caídos. Mas novamente vacchemos

6s Yibutzido
“naar
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A merevrgra do caminhões continãa a aves0 0018 ל

E à ão עס 569 5% 6ão nossos nahot, a dois quálIna₪ 80008 --4

: Pongomos ata já euiraríamos na cidedo, mas via quê veaçhmos ordens do

800902. = ב para ass1 vo? - Comninda o tegentos =
% |

duro se a lyaihas Tê, cus quebrar à Gitiãa ronistência o indo
gde Tr

0 “migo, לס8מָפָפַַלַהג 2000. São ot תתלגב 60 rop Ghoil quo formam a Lie

4 | 11 07 ₪008 5. Pes meTe s És 0 outros, Br 6 6 ה 7PO

varão. HÊ que passar una ogtr: ita passUMa minada cos dois La Yada

acadênol. dodado, um cairão eberto,' cacio de 8 que não cheg ל 8

sor instaladas.8 lêvolו ainda. Um 0דנב4גססטשס que devomos 0

par, O vuto do התוסגס enticaõrca, mas 10 pertanento pode so?

vivsão tambêm para baixo. Absoluwicmente desagradável a

PR:

 

ão alaquel = Sda a orãom,  Cosgamas obgorvaçõe258 mentais,

הבטא exis prontas, nulamos e corremos no ageal to 5 poxicão. Goro r

 

rosoyidos.“de a“ guns tiros 05080206 sem direcção nom טס am TD BHO

EOE ci! vimos VOS xints almas egfpocios cormndo, fugindo, Za pars den

guidireção »»» pois saio nossos olho = eBtendo-se ,Aד

0minis do סוגפס0סל, Femoso ningo do  termoricõar,
7 . e.

WS + tal visão» Pulsmos para noriçõãs, af motim

  

  65 וש ₪

CRIS - ema % 4 -
dd s2ovas sao ins ל-6

 

ivisemnos que passeremos a 101006 מס 2092, 0 que do
- - 2 < תש + 27 :

00%8ש60סנסת+לו 305 4s motralhadorss posadas o múdias pao inetalcãc -

Ingaros convontentos, as ipopas divididas nolor divergor lugaros. 75o

Had SC:
À oxincira sugintsa fôra quando víremos o scnipamncrnio do

עסלה 00 ₪5 Mas uma טק maior not emerava, quando DaioE Om vol tas

para .O lugar ondo nos ea con ביטכ 9que havíamos: concuistalo Erva uma

À nais formicâvils nosições militares: que 38 vãe. Tina alia co לו

כד6+זהו 60 coroada de “ringicires, posições do MNotralhadoras consiivitdas

  

cm soncrojo srmado, opnmiceçõos, sondas csmílcdas, barraco, Gamado

entromos nas Sendas camuíladas, ab:riram-so nossa clhosi= caixas oc mais

cm- de50 רזהל granadas do 004 munioa do todos os Dobs ₪

cenhão avô fuzil, Was outrasç 301008, 8 65 5 עסכ

 

g
aenti-gõrcoa pesada que à& 6ה60ו

20838 60 120 הציב o dorosíssimcs, armas automáticas, cite ולנסיה" obs . ,

roupas, insictagões fixes pera rolêsdos o oficiais, tudo omonto pax uia,

Jemga8 Mas ando estava O inimigo?

,

Dêlc vimos aponas doia ou

três mopios, nuúms trimchoirva. Todo o rosto fugira. O comandante Sisge

quo acarelannto torlam sido spccssários dois mil homeno, mais camas Ulii-

dadas c um Zonto bombarasio aéxco prio, para tonar tai posiceo, com post

Witicatos do boas pordas. E Éloc a haviam המלכסשגס com gue nos cusvango

memo um misiõe +.

   

 

%-

+ 1

Ândamos polas pobiçõesSs mais surprozos quo sosisicitios, mails

e nonsavitos que desoreo cujara PoisBror Chall, com sous vyrparativor

/ que nos julgêvenos inconquistâvol, não chogava nom & nonta dos pôê dorta

nosição acuí, com seus ninhos de motrelhacoras om conerato a0 Fou

- 0002000 sous recursos para siportar um longo 408006104 -

     
 

BOTO

8 apozar disto 6108 a haviam adnndonado cem combato, encuenio que bom dif.

vento 7 ססתסהס90וגה Dora 0065 0dor à סה

de quo na 52008 68 שגקעעמחסספתו\2308ב 60 tanguo, Cv av20, 0 ão da e;

motralhadova, todas armas de longo alcance, aindo exa 0 Rope 2: 6 2%

צדס1ב3".סהב%6התל ₪votência da mâquina, elemento mis «rozor mais decirbi
=

  

vo que todos om mocanismos, que לי do tudo e no fim do judo Eco morde

4 2 e inexrentos sem quem ostoja disposto a manojá-los em quaisquer condi BOGB Ti

= vcnha o cuo vio” e como viere EM E :

ps 1 O quo se soguiu foi nouco engreça: Doscou uma noito Fiigie  

   

cfy mes nom 5AS8801%55טהד6Jã deה-0הרד,

conserves de como sabiam a maâcire sõcas comidas com as mãos, 208 %

voga ce onde?

  



 

 

Para is | 0 a aca DAPIMLATNUA

Hosmpstas depósitos haviam sidd enormes de coborto-
20090 עס6%₪עס o pessoal. Mas 8106 ₪שלמטהמ 016108 80 pul-
₪ ndo pulgea comme, ma sim pulges árabes, vivlgntamento anti-isro.
olis,transinipades rola propaganda venenosa dog egiprios, Cairam sôbre
nôs, camo 1046400, para sugar-nos a alma. Quass!o00 Até
agoras dias doiss cogo-=nç como um dososppradossé

bsstm passou a noíto, solaeda, com pulgas; 6 guardas poriôci=

cas sôbre o acaiipamanto inimigo. Às três Houve um alerme, algumas metro-
lhadoras entrarem em funcionamento. Mas parçoo que foi felso. 18 0
e meia reilou q dis; q lá pelas oito havísmos desoyngelado. Tomamos a
comor conservas do came, cheias deprotcinas, mas eujo valor alimntício
ana nroporção inversa do gôsto. Temperâmo-las com pragas em hebrai- .
oo e português. As dez 900000009 ordons de partida. Fomos gubati tuídos -
por um novo dostegauuntos Veio uma longa caravana de caminhões vazios,
para Gosmontar tudo o que os egípcios haviam abandonado. se

Avançamos em direção €s CGazay mas pouco entos das portas da
cidado recebemos oricas de Itar. Por tôrmos passado a nóite em Diabgs
liay maldita seja sua wmória o suas pulgas, um outro destacamento entres
ra on Gaza, em nosso lugar: ãAmaldiçommos tambêm ס

Partimos do voltas No caminho recolhemos grúpos do compam
nheiros de kibuisim: cuo Gaviam ficado em pontos diversos. Tôda a rosise
téncia fôre extintas Do volta à nossa região, crianças acenóvam na boira
0 esttades para aqueles sol dados emposirados quo voltavam do PRENÉ
nimigoe

No caminho eruzamos won una caravana de caminhões com soldam
dos; viajando em direção ao território ocupado. Eram comandos-paraquo-
distas, as famosas tropas do choque de nosso exôreitos Estavam limpos e
frescos, em seus clegaies uniformos, suas armas sutomáticas 'Usi!, a
mptralhadora do mão de febricação 1820011. Os caminhões pararam por um *
instonte na estrada, 8les viájando parã o sul, nôs para o nórto, para caras
filos limpos e descansados, nós cobertos de podira 6 cansados. Um paraque-
disim alto o bonítão, com divisas do cabo na manga, à molaebarba clássica
dos membros do. gua unidade, jovom o agrossivo, botou a cabeça pela jonclas
em nogsa úlreção, o perguntou, com corta asporaza: forçadas
- Ntt, ma homebzav? (Então, como 0048 8 di tupção?).

4. gbuiu um olho, somi-sochi' ado: o olhou para o tinosze
- 21 tidag, kvar assina ot Bacol; Lo nishar harão bishvilohã.: (Não so
preocupes já terminamos com tudos Não fiou muito nara você).
Como'o caminhão partiu nôste instanto não deu para vêr a reação do nosso
cabo.

Chegamos ec kibatzs Roceberam-nos comp oba que voltassem .
da prôpre conquista do Cairo. Condoscondontomento rocebémos as homenagonsy
e aistribuimos caramelos egívcios ontre a criançadac caixas de fósforos
egípcios do produção soviética ontro os fimieciados!. Tomamos um:largo 0
longo banho, limparos as armas, o formos dormir, dormir, dormirses.

Wma

wuves es
\

|, trouxe de Gaza uma lembronço interessante e significativa :
umo boino de "fydaim! , Pois quem tenha ilusges sobre Nasser
58108 : . :

O DISTICO DA SOINA, SÍM3OLO OFICIAL DA UNIDADE, É UMA

CAVEIRA, COMO NCS BONS TEMPOS DA PARARUgo DO SÉCULO XVI,

« - QU DA GESTAPO DE HITLER

mms

aee os
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Mas wosmo trensformando-se numa praça fortc, Bror Cheil
continvava a sEr um ishuv civil.

4

à parte não combetente da população - crianças, “rio:«pit
mis novos, vclhos, Coentos, mulheres grávidas e pequena pari: do
ulven (que não facebera ainda preparo militar) - tomou aseuL
cargo a defesa passiva e a manutcnção do meshck. Tambem dao -
poucos ch -verim, dos combatintes, forem designados שספעמהע 444

103 € estes = íixos ou pox xodÍzio = treba ל de dia e à nodte
cumpriam os scus deveres de lutadores. E

>.à Uotesa pessiva oncerrcgou-se do organização e ca 8
gação gos serviços auxiliares e âe ãcfesa cnti-acres. Guidavs n dos
treparativos do “blak-out”, dy dis tribuição de %climentos às trins
cheirss.-S0b sua ביס 86 68790721 tambem o grupo de ponta
te ₪ 126620108 6₪8 médica. 28468, muito bem organizo- -
dos e satisfatoriamente equipados não tiverem oportuniârie de en-
“rr cm ativitção, mas se mantiv.ram vigilantos e preparados rare
ação imediata e cficionto. 1 ati (defoss passiva) er: tembém rod
ronsavel pelos abrigos (bunquerim). Liste 6 providenciou todos
o: arrenjos e introduziu o máximo de comodidades. Em cada buiquer
hovie um responsavel, e listas, org-nizadas & priori, de quem ae
veria רה ge abrigir. de crionçes dormirem quasi todas es noites Já
em baixo - por mudidoa deSegurança - acompanhadas por imeteploi? $
nas casas Cormiem pois não conbageptes, prontos a descer às 691204

 
 

> ças ao Lo alarme. Fara > criançada, o único desprazer era o escuro
8os ruídos, insólitos, Mas tento o dormir nos bungueris ceo

4 : "o O intenso movimentode avioes nos céus durante o dia foram rot
vos do maravilhas.

 

a E como tuão isto não bestasas para tao pequeno Húmero €3
| pessoas, havia ainda que preparor às reservas de água c alim: atos,

contrais e nos setores, ocuparóse em abrigar o gerador, os tenç
te água, os ani mais, e mais, e mais e mais,

Faralelementea isto havia a manutençao do meshek. “. « ג
alizave-se os 2 setores, ajuíâio por D. é à noite ficeve no "bum

ne 5 do comando, pronto para o que se precisagse dele,

Fora 08 sheirutim indispensaveis — comida, higiene,
«— cuidados das crianças - nn quer continvar a alimentar 6 8 0089-   



  

     

 

FARIA3 | Ro o DAPEM LACNUA O
+ תשע + + 2gataemaerrape verme

nar às Veni; levar הפ ovelhas ao rosto, flstribuir a ração das 8%
pata o redo elétrica e 0 2020002 funcionando, ouidar

פלש nidreuliças, cuidar, quanto Bessível dos capos,
continuar ועמהוגסץ prego as colheibas, éftas Naturalmente os pra
juigos foram eqnsidoraveis. Estávamos exatmashto0 ₪610 651
ta. do algodêo, &o milho, do 08 + 980 couve € rero
lho. à sombwitiya dos cereais estava jé no fim e neste setor não —
houve danos sérios. Mas o quentidado de verdures que se estragou -
201 0001806061; perto fiçou nos campos e parte, por falta de — E
meios de trambporte pers qo mercado, foi para o gado. “=

  

De qualquer forms porem, a custa de um pesadíssino csfor
ço os tr-balhos fundamentais se réalizarim. Todos 08 dias pague
nosgrupos saiem pare os campos. Yrincipalhente nearim e banov.hrs
mo à noite lê ia o reftan e o menino ordenhar as vicas. O ajudon-.
0 6 eletriciata cuidava, com toda a importância da nova ros; co.

8 01110566 que não faltasse cletricidade. O aprendia do 6%
tornou-se o dono Co rebanho. às metarlot dusdobrarem-se. 48 57ו

dentes forem rutirades c o diade treblho se alongou, continuen
do, as vezség, pela noite à foxa, nos buúniqueres coma garotada, cv!
nãs: trincheirss de Zusii na mo,

  

a

AA chevrá, ais, nocr, ulyen, ora um todo 80, jnido s Bo MM
nimado Ge uma mesma vontade férrea e de um mesmo ânimo inquebraá--

tavel. 4 tudo esteva-se disyosto, para tudo estava-se pronto. Kin

guer, discutia ordens ou pedia acscenso, 6 temia o que vode- - id

“xia vir. é confiança e a moral elevadissima rsinavam é coracterio. |
gerem e vita em Bror Chail naqueles dias tumultuosos e decisivos. 2

 

128/ etingiu os seus objetivos. Nós cumprimos o nosso
dever. ;

/ ₪ > . o É,

₪ 9₪0 7

E como 0!218 0 "580780 89008" : | .
- O dificil não foi e guerra. O dificil foi explicor todos os' à

dies o Aron que estava havendo uma e poristo eu não podia dar cd da
mais gente pare os colheitas do "'shalchin" 1 a

escsuasae à 9

6 86-70-59 0-6 0 9

Muito gente ficou com invejô do Gemece. A estas horas estã ,
provavelmente conhecendo o mundo, viajando pelos caminhos do

פ5זחפ] 4 CEM

Pois é, É o GMC, O nosso caminhão mobilizado . ea ate - E
'.ב

, : טק 00000 E:

. a יש

<... 0... q Rio

Sébaco de manhã, P. juntou uma turma, subirem ao "tender" e +0
rom ver onde estavam os nossos companheiros que sairem paro a | 7
"61208" , Todo mundoquis participar do grupo, mas no fim,a
honra de pisor em Gaza coube somente é : PintaaCR

9ל0990-0-
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T to torã o conceito do mobilização total: nleançado sl.עבה vez um vio tão totrl, como o atingiuem Iersol. 4oilnentos
0-0 dE Ci é moviaenúrelgou-re durante toda uma ôpoca o nroBl ou:o fetsnos militar fe forms tão contolota com a exirtôncia ctêria de uma qa:
Spa Por uparoito mos, nomio o mais Cr o mois pacificta es
Trznel à vma no0do de0 ר69- Gomo 6 00171 085 todo nova muiito ce רה

 

la
v

Sorcur conriirnoro — tarã tico ilusões que o dia do 29 vouimd era סלה

B quando 0 08 VELO encontrou o povo completo e nrxofuntamente -
uxonio varo ₪ לחש Ducato oito sor cada ciándão fôra treinado nera = de
topo ailisore De ano cm mo exa O cidadão. irvneli chamado de novo poxa se
findo poxa וכב2207 0600180 gua יכניססשהלס Pírica, e aumentasse sus CND She
cisão corno ftoldaio, "Rochado de Ir2»01", no ocemmo do Tulam" - como or

הגירסה 0 movia 21.500:4 não hovva um só cue 2108080 סוג 00180800 ficor li.- 1 plove dos Ercinemeno Eis

  

E ho sé os homens e or sulhexes do Tex:281 erom soliaios prepara
Core 268 ה vodo da! detaca nnsriva ectava pronta e orgnizade, ocupada nor

יחתסה mode.Goro Gota veículo 00 192007 tinha seu número do mobiliza109 Ca o ônibus, eminhão, OorrO ponticuzary motooiclcta, O lugar do ends.”
Ortcala sitelos ento baixo, novo ou velho, 2628 89016000 do ponto ce —

 

viria da regazmça militar. Abrigos anti-aércog haviam ₪100 conetruidor q
caca qua car cidades, à nas aldsias, rátutozim, povoados. Voluntârismenso ,

someSADRs 28 tolônias das Prontcires 9 18 consרוויר0820=115סרג8

to norto de Tai.ל
de tuiuchoiras o nosicço Ss militares. Osדגההס

tp, nonZiloyamspo 20 380 dos se-onáxios da preroiturxa do Tel Aviv a
opiminaios da Universidade de Jormisalém, cavando trincheiras nos- povondor
Poe Cantoras do gUlL, norto-lósto. O vovo aceitou calado a carga de porndo“mostor Go enexsância, mermo 80001de Sor contribuido voluntêzi amenteo
1ndor do libras vara o fundo ds Fefetãe

9 novuleção do vales, cone funcionários, estudantes, oncrários, haviam caido
   

 

| Í E quanto פססוג ₪hoxa, nom houve que nroclamar mi:do semtmobilis
0097. הבה 68cretamenta, cada qual Tol Dessoalmente avicado. Cola0s81 סנהלהתרתל6ל088(דגהכ ₪6 85000016 6 201. Tudo já estava pronto, Não: ronotou, aca nor Iibutzin, גסה nar vidloias, 812018 do contusão ou pânico. Rãreronton cortante » mobilizando אחים meis silanciosa e macia que Já coRE vom 217865, 60 netotismo, som discursos. O mundo ectava חגג Son% הנבל 90 ovoriua Or rumores sôbro uma ו que ertaria vor gor 009017noir em 1902901 o já nós detêm prontos

 

[5

ES. uma fa
להק0000טמהלכס01הנונסוג--ס

06 rádio o ressine 88 000 civil parsiva o do "placimouto", em todo o 0918. Às 4,00 dy

“
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tnvio do momo Fla form niizsios em 50000 ₪ luúgntor os avisos com »e ing.truções con vaspelto 5 Caleco passiva. Lg 5,30, ta hora e maia 000012quan
do הסהססה6₪הגהה, tudo 6 todos egtavm prontos. Yom uma Iuz foi vi stao Luger IgM “rio of contostinham os+5 O movinaato --
nes ג₪םהק goltes Doi vit“EO.     

46 5 לכיס 8698 nrontidão pomlêy pava ₪ 600 foi ה
75 ההקמה1062079986675204%00,04091סעת].20100אקי 5o ingtrunento orgentigado o otimo, Amil e: prontos da imensa Memonicão do ovo cavimar o ₪0 divoito de existência.

> s Foi gusto que r. hoxa 60 tuto encontrou Leraçio. "0580 o nais Wa4% : Írentos todo à dóvo um 2001.

4
ê ]ו

 

tol foi o fogredo desta prenaranão, de onde ce irradia asia foz.
"2 Cuco mos tóncdde uns, Sao sbeoluta sunexioridade sobro op Arabas, ₪ סת >Do cnPelhomos ככנר 653: 150 ou cinco dias todos as 00486 961700180 às Pos

  

  

  

 

   

 

  

 

À הזההנדב do Sinai?

se Sá "son somosולה0-8 um vovo emדסלפחלה0י02(נ6
ticão. nolemes noxitoa aRu £o qualvuor povo. Te, rdalidade, >ER, CO povo 75 05 > um 1080, 9910 que ci mificaria a sua dexpota, S «oLo outro, neloeas הסהלס namional 160 ה

Level vive com venscoimnto nscional, em que naturalmente אה
בקפסקההעת1ד.00ל 6moto cetão mobilizadas. À גסיחס tapasila-

do do Lê o virão cuo nuEne o povoom eua terra nocem sor apenar exmlT andorvor um0₪031 הכי8הה + Que hoj e sa libertom e ro oxmamniem no5 חס 00 sicanôervo do renascimento da,nação, - 00 - terrenos de sua =
vimו a car de ter to) emlicação asioz valor literário cuo so 01016DO «

Vosso astêxco anllcen-so em torrende 2ivonso 8, ם 1lonizarão, notrsbalho; nm ciência, nº cultura, na defera + mas à fonte energótios & co,הב à Mola cur imulrciona a torons & a mogma. O cienticta pemaldo na סח
zextemldEו o rosiélogo no amalemmento Gas tiêmorass₪ הורהבה cogaraman todos poemLovados valo mosmmo imulso nrimário, amacho Rove da nação o do povos

' Erto 8 O sogrodo do nogra força; do nossa quali indo, de prenstdaointerioz-fo גס 690 Homem.

- O centos do נסל

f Bota 8 ה2רקפס pola qual, nor razões intemes, nudca poderio » noEB querza9080 ger agressiva, 0010 ₪ semensão É um bsendato ectranho a um novo| Dpoiunêsmento ocupado em colrus positivas « rou erguimento nacional, a sbrosהכס do olim, à conctrução de linhas da êguae Ba fofoga, e somas & defoss ,* ouolnate gor colocada םס 1070 Go trabalho e do esfôrco positivo, n>o à a[ רכב do a acpntfica conocidsdo militar que nogso vovo revelou em duas emas; nt, ole oxicto sonar קסטסצס 58 6 801058178. 5 60 sa crer cus no var ms Se. . 1657 מ Cmviáesvica no6 lencarromos a uma aventuco do SEIGERDOs SOC עכו e
היסיש11לחבק 804.50 do cor, q de עסמסמ%6 verismos 0 05 310 pnà cursos do exáxcito dossparceeriem. ו Ea

Forro oxêncito, exfrcity de dolor |
E por ins quoronos mostrar cus mesmo cue 6880 ₪604 tos 688 %-| 11 -6 afiada, vondoria todo seu val Sig forso um exército 00 agressão. à nox. feirão do 2052 יסצ1 sto aponas “eEidro organizada o treinada do novo רהשב98 sua dofona.01, 06 00 600098 6 una dar mois orsmulhogas exis4 008808 80 vovo en חה 09 suo grende afirmação גס 62020 8sogurapaa, co

”-mo o Tnrtituto Weitmn הת60טס torvono da ciência, a Bistradut no terrcno do
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₪ 9ש5ה1סימסה 80 ZAUAL 6 um עכ00₪88 860700 ontrolasamento do Indo
tormento dg 60886 שסוחבת 0001780 6 6640 96 0povos Ele 8 duo cobra 2
pressdodpueação vor que O pal do Tag1946 dera cole 117986 4 5 jogou
des comia adam cLôndas cous afazeres"00780600 naofporas para

    

 

42% 86664 902009 20 הס peru mr oxixcito du טאלסמכ mae mesmo vm sósia
to 60 גת. 5 ia /

óuiiros ogêreitos, 00% O Tacos R20985%ב014+056ב-ססוואסניפש23721.ה
oוש mmeritand, 4 ingiia Exércitos Jerporsonglig 05% prontos para Iniap

foxreh mondadas o oontem cuom Soxcm nandsdoss Hgcuinns militares costas 6 *8%
noncitontore ה,-רסנהנס talvez não velcas6 ruito na planícior da.
réis, na colihea da Tudis, mós cumos Ga Hunpilio Mas nas planicios a rage
tor 60 דת 0000 clino, contra o noso inimimo, nao hbesitamos ey de.
fimo» quo 8690717566 סטםסס exborgivamente maiores, nudeszse tomar nóris«
Ingor ou oufrentor noseo oxército. E Sáte & o segredo do Exôrcito de ד
do Teracl, cano & o menção do Asito do todos os cxércitor popularçeabertaçãos como foi o resxôdo doa batalhões descalços da Revolução ניתנו 56% :
ão, Rovolução Russos “cs Bovolução Ancricana. Erôrcitos cug não são apenas!du

בויסלס ₪tino0 סיכולככ =organizadas é treinadas para g 30986 ₪
סח cairçito É tao lavencívol no termo de batalha, como 5 invengoívot su

co vinneiso no como do Prnbalho,
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Em todos es posiç'es 895ה8080008 pelos egípcios em fugo, fa
ram encontrados pares de sapatos sem fim . Novos e usados ..
Poreca que os soldados de Nosser somante sabem correr deseol-
55 é »

es. ass . 0.

ו,

noites que os "fydaim" já não aparecem . Gazo já השץ6חז85:
não os manda ou abrigo , Na cidede, agora sob o ,006091
o Poder Militar estó fazendo ums limpeza dos elementos suspei=
tos + A torefa é facilitada pelos arquivos encontrodos, mas

!dificultada"408065.:ו pelo excesso de "colaboração" dos

Contam que um membro da polícias civil grabe dpresentovese só
chefe de polícia israelf, propondo-se, afim de ser reintegro- SA
do ao serviço, apantor todos os "fydoim" disfarçados . Estova Pr
tudo muito bom até que um outro candidato denunciou q prisiei-. aa L
ro como sorgeéntodos "fydaim"
:

veevesess  
לא008506876

Um porta voz oficial do nosso exército afirmou de que foram
feitos mais de 5.000 prisjfoneiros egípcios na tepido cempas
nha .« A | . | 4
De nosso lado calcula-se que terão caido nes mãos dointmigo,
menos de 20 soldados . A

ו<,ת*%

 



 

 

 
Perente a luta que prostntomente a nação trava, duas são! as

tarofas que cabe eo movimento preencher, uma interna e outra externas

À extema, levar 20 conhecimonto da rue judaica a nossa posi..
ção exato sôbre esta guerra, suas consequências, ruas circunstâncias.
98026 ₪ pas que aspiramos atingir, sôbre a inevitabilidade da luta armada
nie a nrecodou, inovitabilidado cuja responsabilidade não cai sôbre nós;

sôbre os preparativos e atividados de nossos vizinhos árabese Sôbro
nd posição ão agrogrodidos, nto de agressorose

Mat tão importanto 6 a posição intemma do movimento perante
a nrosente lutas Já conhcoomos da Cuorra daLibortação o impulso dedica-
do egongroso do vir e participar ao nosso lado no grande esfôrco militar
&a nação 2 um impulsoquo profundamente rospeitamos, a disposição ao
socriffoios apreocupeção pelo que aconteco aquí nestas horas decisivas,

a inutilidando da oxistência na golã, quo nestas horas rossalta espocial=
montos

| Mas dovo o movimonto comproendor cue suas tarefas na golá e

as 001838 para as quais se prepara aquí no país não: sofreram nenhuma modi-
£icação om sous fundamentos, mesmo na hora presentos

À defesa = bojo nossa atividade primordial - foi sempre um dos

asmoctos diários de nossa vida. Mas ola não oxiste fóra da vida, mas como
ainocto dela. E nossa vida 6 do construçãos= Dofesas trabalho, reunião dos
cxilados - ali& pioneira. Nossa defosa É sagrada, porque sagrada É a nossa
viêa om todos os seub aspectos 6 atividadose. À raiz do trabalho, da defcga
as וש ola é Opa

se; iai nossa nosição perento o que devem fazer 08 companhei-

A “1 ROB do movimento na presonte hora é hoje amesma que foi durante a Guorra
2 da Liborteçãos O movimento é nosta hora tão frento do luta comoa trinchri
4 ra do Bror Chail. Toda nossa guerra não possúo riegnificado se não houver

2118, aliá roslizadora, porquo embos são aspectos igualmente importantes do
2 ס880 0816200 no merguimento do povos c ambas adquirem significado8

dortro dosta moldura do nosso renascimento. E É o movimonto o instrumento
para o mandemento nrimciro do nosso ideal cue se rcaliza = aliã pionciras

O que cabo, pois, ao movimento fazer na presento hora?

Sabemos que & justamentc nos momentos do comoçãonacional,
como o atual, que a juventude da golÃ & mais atingívcl pela voz do movimon-

“to e seu caminho, mais quo nos dias comuns. 0800 ao movimento travar «

— -parte da luta que sôbre 610 recais aproveitar o momento, cerrar fileiras,
a
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duplicar sous osfôrcos de militância, atirarego para e ruaefazer 8 /
aquilo que foi dffcil fegor duranto todos ôstos anogs-0 . ₪
om massas Que os dirigentosq militantesda tnuã rounati=go discipi

ie

“4
nados para o grantr-enfcrço-o-trabalho que a hora presente moreoe e -

\ possibilitaalertas na trinhoira que em nossa divisão de forças lho |
. ה" 08%5 dostinada, a grande o fundamental trincheira do gslut, o nela
/ 2000002 a inspiração o o ostímulo da hora presente, desdobram-se em

atividado do aofrdo com asnocessifades e possibilidades do momento=
epensão o Tortelacimento da t; pu : 

B se; livre-nos a sorto, fecharem-so sôbre nós as nuvons
0 advorsidado, se nossa luta atingir a margom perigosa do abismo,
fiquem cortos, nós os chamaremos. Mas a possibilidaão de uma catás-
tmofo estáruito longo, no prosente mômonto, e não há muito motivo
opa, erêrquo cla pogsa so conretizar, A: E

5%

 

R torminando, ns soudações dos ססמקכהתב6601108תעסע Chall
aos comenheiros do movimento brasiloiro, na hora da luta do movimen-=
to o 60 יסלסב

te a

Unamo-nos e fortifiqueno-nos ante as grandes obrigações
que a hora coloca sôbxro nocsós זהו 0018 qual perante suastaróe
fas 0 suas 68000 8011183008. | ּ

Mais do quo úunca, na diffcil hora prosonte, 6 nosso futuro
"neo do sombras Seibamos ser dignos dosta luzy e-não haveráe

npogtado que consoguirá abalar o Rochedo de Isracle-

, 4
% 4
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00 5518 DAPIM LATNUA “ESPECIAL foi Iniciado 560800 4 tarde, dia
3-de novembro de 1956, enquanto s luta continuavano"front?
e o meshek vivia em estado dé alerta , 1 ְ
Termind-mo-lo no noitede 30, feira, 6 de novembro, quando já
cessou o fogo na frente de combate e Bror Chail voltou é nor-
malidade dos dias comuns. \ AR 8 àRa A Voadat Hatnuá agradece a colaboração dediceda dos chaverim

; EP vi 06... .., ב/.0.,ה.א.,א,., 6outros, Eri
que não pouparem esforços para que o DAPIM sáisseem tempo

= tão evrto , x 8 |4 . “+
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