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O 1eBxplicação ão significado da aata (15Mine) 

Dur 2 eLeiturã- 
E 

Atenção! atenção! Avigamos à0 mundo inteire=- 5 Gueto de Varsóvia 

sucumnbe nã jutãas Faz duas gemanas que está travando uma patalha entre 

forças disparos Q Gueto 86 agita cm chamas de sangue. Milhares de 

judeus lutam valentemente
 contra o assassino 

alemão. Nas ruas de “ar- 

sóvia igtso jovens + 4018686. 05 5 valem=eso de tanques 5 canhões Pe- 

gados. As posições dos comb tentos vao caindo uma atrás a outrão 8 

pemba rdciam 9 
 שפר ברג

8 89 corredor transformou-
se 

. em fortalezas Honra e glória aos 044808 ;במ Com suas últimas forças 

9% clamam ao ווג 0 inteiros 

AJUDEM=NOS 3 DEM=NOS AR
MAS 

ATENÇÃO, ATENÇÃO 
DE VARSÔVIA AGONIZA 

O GUETO DE VARSOVIA SUCUMBE NA LUTA 

0 11 «Leitura 
- Não apenas º gueto de Varsóvia gucumbiu na luta e | ומ o jue 

681 80 60 
 ג וג סוג ט1רג.

0 6 milhões de mortose 

| , 
6 as 6 velas(cem Leitura) 

eo a Lembra-te povo de Tgrael aos milhões de seus filhos € filhas que 

foram gasific
ados, queimad

os e metralhados em vidas 

0 p)Lembra-teo 
povo de Tgrach seus filhos que ergueramn-se 

em revolta 

e guerra centra 9 Laimigoe 

Mato o jLembra-"" 
des combatentes 

408 guetos 5 aos milhares de judeus 

6 que pefificamente
 gefrontaram-

se porante à posta razistão 

Pobulto à )Lembra-te 
povo 65 Tgrael 298 partizanos 

ãos países conquistados 

o a todo à quele que entregou sua vida pela sobrevivência
 do judaismo cure 

col, e)Lembra-te 
povo dos 9 goldados 5 enviados do grael, que atravo 

% saram Linhas do front inimigo entregando 
sua alma pola silvação do seus 

jrmaoso 

 , f)Lembra-te povo ãe Israel aos seis milhões de irmãos, pais, avêsו

9 a filhos que covarde € pestialmente
 foram exterminadose

 

6 
: Funca digas- vêste É o último caminho, 95 nuvens encobriram à luz 

| ão dia"o Chegará O 418 esperado o diremoso vEstamos aqui” 
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