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' Fossa Copo. |
Em inglês isto chama-se Tembil hat, que traduzindo é cha-

mado chapéu de burro, mas caso'qualquer semelhança é pura

coincidência.

Ei, vocês não estão pensando que um livro de "Como Subir!

na Vida" estaria nas mãos de um kibutziano? Imagine...

Este é um artigo de alto luxo no Kibutz, refeições são na

handeja mesmo!!! Prato do dia: língua de porco refogado e

huxo à portuguesa.

Aqui no Brasil é conhecido por sete léguas, duração à to6

da prova, qualidade alpargatas.

Estas penujinhas são típicas de um kibutznik.

Tilboshet é o símbolo do Kibutziano, usadp pelos pioneiros.

Mas para este Kibutznik pousar para esta foto com Tilboshá

tivemos que lhe dar um cachê de 5 mil dólares.

Se te disserem que um Kibutznik toca flauta até pelo turrs

não duvide.

Na vida de um Kibutznik é normal ter uns leves arranhõezi-
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SHALOM CHAVERIM!!1

Apesar da falta de confiança depositada em a

nossa Maskirut

Apesar da indiferença da maioria em rela -

ção à Shichvá

pesar da falta de interesse em colaborar!

com o 1%סתב.

Apesar da falta de iniciativa

Apesar dos: poucos artigos

Apesar da falta de comunicação e idealismo

pesar do esquecimento em relação à algo !

que nos une a distâncias

ipesar dos apesares, ca estamose

Não seria por tudo isso que deixaríamos de

acreditar na capacidade de cada ums.

O valor do Iton, não se dá em apenas alguns

colaboradores, mas sim, no interesse mútuos

Mas realmente achamos que este Tton nao foi

em vão, muito pelo contrário, pois este Iton é o nos

so voto de confiança em cada ums

Temos certeza que tal capacidade se desper

+ pois confiamos na consciência e no bom senso !

de cada ume

LEHITRAOT

VANDÁ ITONUT

-  
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“SANGUEE
|LAGRIMAS NO
RASTRODA OLP

 
% No cotidiano de Israel, esta não é uma cena isolada, ou insólita) nem mesmo rara. Muito pelo contrário:

há mais de dez anos que funerais de civis, assassinados por terroristas, se' constituíram. numa trágica *
rotina. Assim, a Organização de Libertação da Palestina mantém plena fidelidade à seu princípio,

sistematicamente repetido, sem o menor pudor, para“o mundo inteiro: a destruição física do Estado de
Israel. Estimulada e bem-vinda pela tirania da maioria que se instalou nas: Nações: Unidas, à OLP vestiu,

nos últimos anos, um disfarce diplomático que: serve sob medida para dissimular-crimes à Sangue-frio
contra homens desarmados, mulheres e crianças. Há pouco, quando o mundo celebrava com júbilo o

acordo entre Israel e o Egito, a OLP colocava a prêmio a vida de Sadat, anunciando seu futuro
assassinato, sob o aplauso unânime e debochad inimigos da. paz. E

     



- U RECONHECIMENTO DA OLP

O Mimistro Cesar Cals,das Minas e Energias,perderuma “boa מש

-midade de ficar caladosFalou em 22888088 0088 exportadores de petroleo
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precisamente quando a imprensa do mundo sionista esta buzinando que o reconho

cimento da HLOLP por parte do,Brasil decorre das necessidades de suprimento

de oleo. .

0 jprnal argentino Clarimeque pertence a Editora Abril,do italo americano

Cesar Civita, irmao de Cesar Civita,da Editora Abril,lá como cá e ainda no

México identificada pelo simbolo da arvorezinha,Robservou a respeito do re-

conhecimento da OLP pelo Brasil:

É evidente que,para esse dramatico passo,pesaram as ligações com seus

principais fornecedores de petroleo,o Iraque e o Irã.0 regime muçulmano do

Ayatollah Khomeybmi recebeu o dirigente da OLP,Yassor Arafat,como chefe de

Estado e o governo deBagdá faz da causa palestina a bandeira para a uniaodo

mundo arabe.Por outro lado,o Brasil está construindo uma importante estrada
de Ferro no Iraque,pais com o qual 680 208%8 já ha שטחה 0808080 0%

no do Presidente Joao Batista de Figueiredo, seguramente seguindo a politica

pragmatica de Ernesto Geisel,fez da necessidade virtude e deu um passo. que i ra

terá multiplas repercusões intepnas.s que, desde jé é um indicis da dificil

situaçao da economia brasileira,

Obviamente,Clarin a serviço de Washington,como sempre esteve desde que
Passou ao controle acionario do italo-norte amerisano Cesar Civita,nao leva

em conta o aspecto fundamental da questao, que & > da luta de libertaçao de

o
uum povo oprimidosBusca,pelo contrario,envemenar c bom relacionamento exister

entre o Brasil e o Mundo Arabe, insinuando que » rosgo posicionamento decorre de

de pressoes, particularmente por parte do Iraque,Noje nosso principal fornece

dor de petroleo.

Mas, é bomque isso aconteça porque assim se desmascara o embuste de uma

imprensa missionaria,que nao tem outro objetivc que o de manipular a opiniac
publica no sentido de impor aos paises do sul do Rio Grande um certo way of

vi
dlife.Sou a favor do reconhecimento da OLP-Organizaçao pela Libertaçaod da Pads;

lestina,antes de tudo porque nos colocemos ao, lado de uma causa justa,bomo 8
toda e qualquer luta pela libertaçao nacional.Nao terá sido por outro motivo

que a ONU teve procedimento identicoao decidir-se pelo reconhecimento da OLY

como unico representante do Povo Palestino.Mas há outras razoês, que tambemex am
contam.lUma delas é a ostensiva vinculaçao Estados Unidos-Israel,em funçao ds
quel toda vez que um pais manifesta simpatia a causa arabe faz que Washingto
acione a sua azeitada maquina de pressoes e intrigas no sentido de obstaculs:
qualquer pretensad de uma tomada de posiçao independente por parte do Gover:
no do referido patssHá,pois,a vantagem secundaria de adotarmos uma politica
de nao alinhamento,nao mais um ato de mera rebeldia,mas de consiente defesa
dos nossos interesses, numa como aceitaçao da liçao que vem de Washingtons
Entre paises,nao prevalece a amizade,mas os negocios.Respondendo indiretameni: az
as insinuaçoés do ministro Cesar Cals,Xtad infelizes quanto inoportunas,0 Sr
Farid Sawan, representante da Organizaçao pela Libertatao da Palestina,no Bra
sil,fez questao de assinalar:

O petroleo nao é de pressão dos paigdes arabes para exigir o reconhecimento
da OLP.É falso.pois.dizer que ouve pressoês contra o Brasil,mesmo porque se

-
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A carapuça cabe inteirinha na cabegesx do Ministro Cesar Cals,cue chegou
- a apontar como pressão uma proposta de negociaçaopara garnatia do fornecimo:
to de uranio brasileiro e colaboraçao na transferencia de tecnolocia mucleas

Outra colocaças inoportuna que fez o sr,Sawan,na entrevista coletiva a
imprensa,é quando atribui as reaçoõs á sua chegada ao Brasil como ma atitu-
de de lobhy do sionismo internacional pois Israel teme que a voz palestina “ «vi
cheque ao mundosPor que os sionistas(observe-se que nao me refiro ao povo Pe ve
Judeusque contou com a minha irrestrita solidariedade 008700 08 60
nazista e do massacre brutal nos campos de concentraçao de Hitler) ouscam si
lenciar o povo palestino?Porque nao interessa aos sionostas que se tome

קו de sua versao.Monachen Beginspremio Nobel da Paz,por axemplo
é acusado de terrorista pela matança que chefiou no povoado de Dey > Yassein.
em 1248,quando os sionástasmataram 345 pessoas a faca,incluindo tamens,mull
res e criançaS.Segundo o SreSawan ficou famosa a frase de Ben Guríon a resp:
to daquela matançasA Historia nad lavará as maos do israelenses.E asta outr:
de Begin,premio Nobel da PazsQuem mata um palestino chegará 80%

Observou ainda o sr.Sawan que antes de chogar ao cargo de Primeiro Minis
tro,o atual premio Nobel da Paz Menachen Begin ers considerado cri ninoso pe.
Inglaterra e proibido de pisar em territorio ingleseDe sua presença no Bras;
01% o senhor SawansVenho com um só objetivo-explicar p porque da rossa luta.
Nao trago mais que a Historia de um povo e a sua palavra justasAcr rdito que
terrorismo do Estado de Israel, já condenado centenas de vezesna ONJspela Crt
Vermelha Internacional,pela Aniskia Internacional,deve ser tambem :onhecido
pelo povo brasileiros.

Numa palavra,o Brasil,ao reconhecer agora a OLP.nao faz mais do que confi is 2
mar uma politica iniciada em 1975,quando votou a ONU condenando o sionismo
de Isracl como forma de racismo,

  

FATOS QUE NAÊ PODEMOS ESQUECER

LEI PARA. A PROTEÇAÓ DO SANGUE-E DA HONRA
ALEMAÊS,DE 15 DE SETEMBRO DE 1935

is REFirmemente Dersuadido de que a pureza do sanque aleme» 6 8
condiçao primordial da duraçao futura do Povo Alemao,e animado da ontade
inabalavel de garantir a existoncia da 88080 190870088 futuvos,o
Reichstag aprovou por unanimidade a seguinte lei,agora promulgada:

At&19)-1 sao proibidos casamentos entre judeus e cidadao de san ue ale
mao ou aparentado.0s casamentos celocbrados apesar desta disposiçao sao
nulos e de nenhum efeito,mesmo que tenham sido contraidos no estrargeiro par:
iludir a aplicaçao desta loi.

, -2 56 ם procurador pode propme a açao de declaraçao de nul dades
8 5.29 ( -ה 5 relaçoes extra-matrimoniais entre judeus 8 0108080 0% sangue

alemao, ou aparentado sa6 proibidas,
Art.32)-0s judeus sao proibidos de terem como criados, em suas casas cida

-
₪3

asdao de cangue alemao ou aparentado com menos de 45 anosçs..  



= Hi , (SS 1שסששמ"1080קפס+כ1008 00 105 e bandeira nacional do Pete:

e de envergarem as cores do Reich.

, 8 sao autorizados a engalagarem-se com as cores judaicas

0 exercicio desta ayutorizaçao é protegida pelo Estados

Rêt. 5º)-l)Quem infingir o arts 19 sera condenado a trabalhos forgdos

-2)ףטסה31ה%ע1ה015ספ 80 será 6000970800 8 prisao que pode:

ir até, um ano e multa,ou w uma ou outra destas duas ponas.

Art. 6º -O ministro do INterior do Reich,com o assentimento do represen-

tante do Fuhrer ₪ 00 Ministro da Justiça,publicarao as disposiçoes juridica:

e administrativas necessarias a aplicaçao da leis

Nuremberg, 15 de SETEMBRO de 1955

COLABORAÇAD: Vende +4
ל",89ו

,

Trinta e tres anos passaram-se do processo de Nuremberg «Durante esse te:

varios depoimentos foram escritos por prisionciros que experimentaran na pXí

carne as atrocidades nazistas.A maioria deles nao sobreviveu à guerra, seus

manuscritos foram encontrados depois que tudo terminoueUma delas foi a

. menina Anne Frank, judia holandesa de 15 anos,que morreu Sem desfrutar os

melhores anos de sua mocidade,Seu unico pecado foi pertencer a uma raça

. considerada impura por Hitler.Um museu erguido pelo Governo holandês na casc

onde morava em Amsterdam ficou como testemunha viva das atrocidades pratica:

das por um povo que se julgava superior a todos os outros.

Para que o mundo nao cesugeça a hecatombo que sobre bbe desabou,princi-

palmente sobre o Povo Judeu, foi erguido em Jerusalem o instituto Historico

yYad Vashem, que abriga o mais completo arquivo sobre as atrocidades nazistas

Homens como Simon Wicsenthal,Beate Klarsfeld e Tuvia Friedmann incumbira

se de nao deixar quo criminosos nazistas,onde quer que estejam escondidos,

escapcm da justiça pelos delitos que epmeteram.Apesar de sua tarefa ter si-

do muitas vozes coroada do exkto,existem ainda muitos nazistas, impunes, entr

eles Martin Borman,condenado a revekia no processo de Nuremberg,e O medico

monstro de Auschwitz,Josefh Mongeleg

E na Alomanha?Em 1979 expirará o prazo de punibilidade dos criminosos de

guerra.Em caso de nao ser prorrogado,os carrascos nazistas 8 solta,responsa-

veis pela morte de milhoes de pessoas, reaparecerao de novo como cidadocs

honrados,podendo desfrutar dos despojos dos que morreramnas camaras de gas

ou fuzilados em massa,podendo ainda,com n prostigio que gozem em certos E

circulos, influir na politica alema.0 partido Nazista nao esta morto Ele esto

“implantado ,naô somente na Alemanha,mas tambem,por incrivel que pareça,nos

Estados Unidos,onde os nazistas,profanado a memoria dos 490 mil americanos

que deram suas vidas durante a Segunda Guerra Mundial, desfilamcom uniformes

da SA pelas ruas,usando braçadeiras com suasticas e cumprimentando-se com

a saudaçao nazistas americanos nao esta”o lebando a serio os nazistas,da

mesmamancira como ocorreu nos anos 1928 e 1930 ,quando apareciam as primeira:

tropas de choque de Hitlers

Será quo Historia nao se ropetirá do outro lado do Oceano?0 que acontece-

, . . . . ,
.

rá se um dia aparecer um lider autoritario influente,com o poder de comuni-
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נ
.ש Hitlos,lovando o. massas c conduzilido-as da mesma maneira

que o FUHRER ffazia?Sorá que nestecaso 08 Estados Unides nao 80%20280 a mesm rr

transformaçao que a Alemanha que, pelo poder de um só homen, transformou um

povo com uma cultura exemplar,em barbaros c assasinos?

Foi bem colocada a definiçao do DreNachman Falbcel no prefacio de meu lit

Holocausto:0 ser humano é capaz de elevar-se a altura das, estrelas do ceu

mas tambem descer aos profundos oc obscuros 82187008 060

COLABORAÇAÕ: dia א
ו

JUDEUS MORTOS DURANTE OHOLOCAUSTO

Um, folha da ata da Comfcrencia de Wannesce, contendo a relaça) de todo:

os judeus na Europa a serem cxterminados conforme planos da Soluçao Final,

Na relaçaô, estao sendo mencionados também os judeus dos paises o “erritoti

הבס 80028005 20108 8100808 duranto a guerrasSuiça,Suecia, Inglaterra,Turqui'

Portugal e Espanha,como também os 5 milhoes de judeus russos,dos quais cer:

de 3 milhoes e meio encontravan-se nos territorios nao conquistados pelos

alomaes,

Portanto,basçando-se nesta relaçao e nas estmativas do Julgamento de

Nuremberg,dos 7.079,500 judeus que encontravam-se na Europa ecupada, inclus

França Livre,pereccram 5.700.000 judeus oc 280 mil cristaos de origem judai:

até a tercocita geraçao, considerados pelos alemaes como judeus(filnos e net.

dos judeus batizados, inclusive oriundos de casamentos mistos),

PENSAMENTO: UM JUDEU NAÔ PODE SER JUDEU ,A NAÔ SER DENTRO DE SUA CONDIÇAD D

JUDEU «

DA PROCLAMAÇAO DA ASSOCIAÇAO MILITAR JUDAICA

VARSOVIA,Ã9 DE ABRIL DE 1943

ESTEJAM ALERTASISURGIMOS PARA A LUTAS ;

Nós somos aqueles quo se propuseram a alcrtar o povoeLancamos à nossos

correligionarios o lemasDesporta c LutalNao percam a esperança; saíbam que

salvaçao nao está em, deixar-so lovar resignadamente para a morte,mnas em

“algo superiorsa luta.Quem luta por sua vida tem alguma possibilidade de

salvar-se; aquele que,pelo,contrario,renuncia de 850080 a defender-se, está

“iIrremediavelmente perdidosAguarda-o uma,morte muito pior do que a produzid

pela maquinaria asfixiante do Treblinkas

Desperta,povo meu ec LutalArma-te de valor,para conseguir realizar com

audacialAbaixo a frase covardesTodos estamos condenados a morrortNao 6 cer

tambem a nós toca vivereTambem a nós assiste o diroito á vidasdevemos sabe

lutar por claçNao é facanha alguma sabor lutar por clasA empresa ô dificil g>

saber viver quando se pretendo tirar-tc a vidasQue o inimigo pague com sue  



a PrOpr..+ vida cada vida Judeles imciada Prada casa do counvartor. co mma foetr

leza. Enquanto se achar em porigo a vida de um umico judeu, devemos prossegu:

« à luta.Nosso lema ésNenhum judeu mais sucumbirá em TreblinkalAbaixo os traí

dores do nosso povo.Guerra sem quartel ao inimigo até nossa ultima gota de

sangue.

coLasoraçad: Vondá Venal

PENSAMENTO: NAÔ JULGUES O TEU COMPANHEIRO ANTES DE TE ENCONTRARES NO

LUGAR DELES
- = ₪ ₪ 2 = ₪ 0 20 0 +... —. ——- 22 =

UMA CARTA PARA UM AMIGO IMAGINARIO

SHAUDRIX,

"SALVE ANJO!

Sabe, to numa aula chaterrima de, portugves,o baixinho la na frente, já

t contei dele na minha ultima carta.Pois é.cle continua como sempresAgora

ele inventou dã gente escrever uma hobcira qualquer,nao consigo,sabel

Bom,voce me conheco melhor do quo ninguem,sabo que nao gosto de fazer

hadaforçada, principalmente escrevor.

* Ora,escrever é algo muito pessoal,é o que a gente, pensa,o que a gente

sento e resolve colocar no papel e que a poucos mostras

Shaudrix,agora sou obrigada a esmrever,assim sem mais nem menós,simpl

mento escreva se nao la vai mau conceitos a

Anjosvou contar pro professor daquele lugare.eSei que é só nosso,mas

nao fez mal,ou vou falar só um pouquinho dele, só para ter um conccitozinho

a mais,tá logal??

Um lugar que poucos tem a capacidade de ver

de muitos,apchas alguem

talves ninguem

De sontir essc osplondoroso c fantastico mundo, que nem os anjos com

* gua infinita bondade so atrovem a imaginar,nosso lugar 5 como o manjar dos

deuses,sque todos desecjampmas que poucos conseguem,nao se compara nem a uma

vitoria do eterno combatoento,é parocido com a juventude,mostra-nos a beleze

da esperança da vida,É fortc como o sorriso de uma criança que suprime tode

uma violencia inutileLá o sol brilha,o todos, veem, todos toman conhecimeto

dele, nao 6 ignorado como aqui muitos o fazem.

Lá, como eu ja disse,o sorriso de uma criança,o olhar de alguem é tudoe

.0 tempo lá nao existe,pois 16 8 80 cxiste ontemshoje ou amanhã, sim-

plesmente sempres0lha em apenas um segundo uma pequenina flor,essa que esté

«entre cnormes espinhos,cla da uma certa demonstração do que é o nosso mundo

É um infinito azul,ou seria vermelho,ou amarclo, talvez rosa«.Nao,nao,

nosso mundo nao tem cor,ou ainda tem todas as cores, inclusive as cores

desconhecidas polos seres humanos.Talvez todos tenham dado uma voltinha pri

pelo nosso mundo, talvez??Uma hora em que estvossem numa hiper-felicidade,

mas desesporados,o passoci clos foi tao rapido,im relampago de luz,que וו

puderem ontendo=lo, senti-lo reclmontos

RE  
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Mas cu e voce entendemos, sentimos: 4%4
%

6 Sabe Shaudrix,acho que o professor já teve uma ideia do que é o nosso

lugar,é claro que poderia passar horas,oc horas falando sobre elo, nao se esgo

taria o assunto,apenas fálhas de papcle

Ora,Shaudrixsacho que vou deixarele,çomog outros,encontrem cada um o 8

proprio mundo oc com ele um amigo como voce.Espero quo seja logo.Bom,Shaudrix 4

dê lembranças minhas a todos pot ai,logo que puder me livro de todos e vou

passar um fim do semana com voce ce o pessoal dai.

BEIJOS A TODOS

LOVE,
. . - .

PeSecEsqueci de dizer quo nosso mundo é este aqui,basta ve-lo de ousro angulc

ERRa.corasoraçad: VoodaMoral

PENSAMENTO: QUANDO O POBRE COME GALINHA,UM DOS DOIS ESTÁ DOENTE
PROVERBIO IDISHE..

caקמ₪94₪==ר>= PAOםש,eo, Una Mio Oא102

PIADAS PIADAS PIADAS PIABAS PIADAS PIASDA PIADAS JIADAS

Na Polonia,um jovem casal foi alugar um apartamentos

--6000 6 seu nome?--pcrguntou o proprietarios

=| CVy--rospondou o rapaz,

-=-[em apartamento nenhum para alugar nao,

-=Lomo nao tem--disso Levy-=-Tá anunciado.

nao alugo apartamentos para judeus,םש--

-«Mas cu sou catolico--disso Lovy

--«Catolico?=-falou o proprietario--Catolico nada.Eu sim,so: catolico

Vou a migsa todos os domingos

--EU também vou--disso | סעְץ

Ah vai?Entao mo 0 queé quo tem lá na frente dentro da igroja?

==) altar--rospondeu Levy

--" no coentro do altar?

--] sacrario com o Sagrado coraçao 008

--Ah 6? E ondo Jesus narceu?

--Em Belém,num estabulo.

--[ por que num cstabulo?

--Dorque naquela cpoca ja havia cretinos que nem o senhor que nao

alugavam casa pra judeus

=₪₪₪₪ש₪שכשששששם₪ששבםששםשםשםםבבםשששםםשםש₪שםם₪םםםבכנ

Entra a mulher no consultorio do cirurgiaod plasticos

--Doutor,cu quoria que o senhor חס0120880טה opcraçao plasticas

Queria que o meu rosto rejuvoscosse uns dez anoseÉ muito csro?

--Nada minha genhora--=responde o cirurgiag-naod fica nem em duzentos

mil cruzoirose

--Ah,dputore..o0 muito dinhoiro.Scrá que nao dã...

-=-Quanto é que a senhora tem?

--16החסס1

Ah,ai da pra deixar a senhora com a cara de sabado passado.
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| 0A PROFESSORA ME A DESLIGAR , / יש EA
ACONSELHOU A AS MAo EU FEZ ש 3
ESTUD, ות MA, ES oe MEN INAS ae UMA COISA1 DESLI

MAIS INTELIGENTE GUEI A
 

" PROFESו
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odo
udO QUE É

QUE ME AGRADA ...אהסהו

NA ESCOLA?

 

  QUALQUER DIA DESSES
PRECISAMOS COMEÇAR
A PENSAR EM ESTUDAR 
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PIADASPIADASPTADASPIABASPIADASPIADASPIADASPIADASPIADASPIADASPIADASDIADAS
chegou no medico,stodo afliso,se queixando de que estava com uma

שח₪698

terrivel flautulencia.

=-Douto»,ê terrivel.Eu solto pum o dia inteirxosGraca 8 Deus,ha0 tem mau chei.
Fo e nem faz barulho,mas & muito desagradavel.o senhor naô acha?

₪ 185 “alando e da-lhe pum.

«0 laro.claro---disse 0 medico--Vai, toma estes comprimidos e volta equi, daqui
uns dias.0 cara foi embora e voitou uns dias Cepois,mais aflito aindas
«Doutor, niorousContinua sem fazer barulho ,mas,puxa como tem fedidoL
==Nao tom probiemasAgora,voce vai pra casa e “oma estes comprimidos

O clionte pegou o comprimido e ja ia saindo.quando deu uma ו Pro עאאג
2806010 8 קאפסשנ 32 ;

--E is doirtor, esse remedio aqui é pare curar surdezi
--( laro.! pra que vece pensa que era o outro,seu cretino?Era pára desentupir
O seu nariz.

0OER וו e em ששו =₪ ₪= =

- & bela mulher chegou no consultorio, foi chamada na vez, sentou-se na cadeira
do dentista e falou,toda languidas
“*--Aisdoutor,eu prefiro ter um filho a arrancar um dentes.
E o dentista em cima da buchas

--Entao 3 senhora decide logo ai,pr | 81016052₪

4 FESTAS QUE PASSARAM

fosta que passaram
SHAVUOT: A festa de Shavuot pem duplo significadosagricola e historica.hoseruim,

48 biblitos era costumo trazer,em chayvuot,as primicias da colheita ke
etê o Templo,para dedicar-lhe a divindadesEste ato representava a gra-

tidao co povo pela prosperidade que se anunciava,e era uma ocasiao defesta שי
para os habitantes de 1982801,0ש6 8800078480 808885 8costumciras pa-
rã ocorrcr a JerudalemeShavuot era uma das tros peregrinaçoes=SHLOSHÃ REGALIM
que os antigos hebreus realizavam ansalmente ro templo de Jerusalem-.as outras.
duas eram Pessach e Sucot,

Com é decorrer do tempo.a 52801080 coloeu Shavuot a data da entrega
da Toraik celebrando o acontecimento vo Monte Sinai0 intervalo de scto sema
nas entro Pessach e Shavuot corresponderia enta0 ao trajeto das tribos desde
o Egito até o Monte Sinai.A ideia central desta fostividade passou entao a
ser a primazia da Leisa liberdade obtida, em Passach coroar-se-ia com a disci
plina moral o pólitica,do Codigo Mosaico.A fidelidade com que os judeus se
ativerar a sua Torah encontra em Shavgos o momento maximo,acentuando que sems +

àlei nao ha libordado e sem lei nao ha Israel.

PESSACH:-0 Faraó iludiu os judeus e mediante enbustes,coagiu-os a escravidad.
Cm primeiro lugar,mandou difundir o boeto do que o Egito corria perigo 3
Pozque as hostes de,Cuxe poderiem vir o assenhorar-so do pais;fazia-se

mister construir muralhas.Quom desaiascar ו
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. trabalhariam um dia de graçae,no out ca receberiama. jornada.E dando

1 exemplo, cle mesmo saiu ao trabalho cerregando um cest cheio de barro
“e material para amassar,0s Judeus ao vezem isso,acorreram também ao trabalho
e diligenciaram a fim do produzir cada vez nnis tijolos,Só a tribo de Levi é
que permaneceu em casa e, assim manteve-se IJivre.As demais tribos, porêm nao
conseguiram mais largar do serviço ₪ "סע8ה 002108008 a fabricar diariamente
a mesma quantidado de tijolos que haviam feito na primeira jornadas

Passaram o ano intoiro amassando barro e palha com os pós descálços,que ac
fim sangravam das picadas da palha -Raquel,neta de Hutelá, quis ajudar seu mar:
do mo trabalho de piser barro e estando gravida,deu a luz no proprio localeA
criança afundou na lama e foi argamassada pcios egipicios na paredeeVeio, po-
rém o anjo miguel e,tirando a criança do muro. levou-a ao trono da gloria.E
nesta noite julgou-se os egipicios ₪ selou-sc o seu destinos

PURIM:-E Haman, apresentou-se a Achagheveros:; com duas delaçoes contra o povo
de Isracl.Nao havia quem se, igualasso um calúnias que se propalava
contra os judeus,disso rabá.Comunicava : Achasheverosh toda a iniquidac-

que nelas encontrava,Acrescentando:

--Já é hora do cxterminalos-
--Mas eles tem um Deus muito podereso «juo os defende--replicou orei.
--jJao precisas temer--Respondia Haman--“les já se afastaram deste Deus

e nem sequer comprem os seus mandamontos.

--Mas ainda existem muitos que nao sao “osonestos e sim 08/0
--Estes fazem parte do mesmo povo--Dizia Haman--e todos devem ser exter
חב

=-) reino porderá com isto,continuou o roi,
=« ra ,naod=tornou Haman--poig sao um bando de imprestaveis.Este povo é

uma praga para o palis,sous costumes sad barbarzos 8 eles nad matem relaçoes
com niinguemsNad comen a nossa comida,e nao casam com os nossos filhoseEles na
nad nos apreciam c desprezam a todos.Bbtem desculpas do fundo da terra para
nag trabalhar o nao cumprem as suas leiscUm Gia por quo é Shabatoutro por
ser feriado e os seus feriados nao tem mais fim: PESSACH,SHAVUOT,ROSH HASHANÃ,
YOM KIPUR 8 םסט%עספ

--Malvado=-gritou Dous quando ouviu o quo Haman dizia--Invejas os seus
inumeros feriados?Pois logo acontecorto-a” un: desgraça, que para eles será
motivo de regozijo com mais uma fosta de alegria no seu calendario.

, עצבל; COLABORS AB: Vida, fo . nblum0 A ' ata
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PENSAMENTO: = É FACIL GANHAR UM INIMIGO,O DIFIC (L É CONQUISTAR UM AMBBO

 

 

Amanhecou,o sol preguícoso vem “entar acordar os dorminhocos
ec manda os bohemios pazya sous 2600030850 despeja no mundo o canto arma
zenado durante a noitc,sa mao caça o filho que rrocura fugir da pia o do sabaoTUDO É crSTA.TUDO Ê pra;
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Chegou 60 10081 do crime e pediu informações:
--À lguma pista?

--lada,seu Manoel,

Algum fio de cabelo?

«A onhum

--Dtimo.Podem ir prendor ali na esquina o carccas,

A professora pergunta pro Joaozinhos:
--Joaozinho,no sua casa,voces rezam antes de comer?
B Joaozinhos:

--Nao,professora,tamos tranquilos.A mas cozinha bem

COLABORAÇAÕ: Vonado: ו
cumורקאששי₪₪5== SCורוירהרולאהש

E OS FLAGRANTES:

Aquela moça bonita Menina triste nao chores
que me chamou de bagulho,

nao sebe o quanto me orgulho

da mae soltoira que tem.

Nem olhes tanto 13 fora

A tua mae se demoza

, .porque esta longe demais.1

. : - .:ה .Talvez um dia reflita Ha muitos dias me.hores
. * .

.e ficuo ate meio rubra que nem nasceram «inda
tao logo em pasmo descubra para e criangta tar linda

, . . = . 1% , :que e minha filha tambem. viver distanto dos pais,

₪01.800063 0000060 Uomul
ווורוויאש.6אששי24אהשה₪₪=

PENSAMENTO: = RAMOS INTEIROS PODEM MORRER E SEPARAR-SE DO JUDA ISMO;" ARVORE
“CONTINUA A VIVER.

E-KIBUTZ O KIBUTZ

0 Kibutz,que em seu principio era uma associaçao de pobres,estara abrigad:
satisfazer as necessidades do coletivo com base em regras,de repartiçao,sem
levar em conta as necessidades do individuo.Cada qual recebia na mesma propo:
080 ,םס mesmo tempo ou poí turnos.Mas ao receber a ascensao gradativa de nive)
dd vida,modificaram-se as formas de consumo que se tornaram mais metizadas,c
correspondendo as diferenças que existem entre os individuosse

E nisto se porá a prova a grnadeza do Kibutz:so podérá realizar a igual-
dade satisfazendo também as necessidades dá individuo.h pergunta fundamental.
eso
>.

em desigualdade

que fazer para que as diferenças naturais entre os homens nao se converte
social?Qual é a escala para se medir o valor de um homen?

Ninguem pode confirmar que no kibutz um homen é menos valorizado do que o
outro pelo fato de ser jardineiro e nao diretor da fabricasDevido e» fato de
que no Kibutz a recompensa pelo trabalho é social-moral e nao economico,a9 - , - 8 . é
avaliaçan de cada menbro se dá em bases humanas e nao segundo o criserio ali

coLaBoRação: Úivam “Aquimblum
Sil Cuubto

enador de seu valor em libras,  
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EM TERRA DE CEGO QUEM TEM OLHO EMIGRA
DEVAGAR SE VAI AO LONGE,MAS LEVA MUITO TEMPO
OS ULTIMOS SERAÔ OS PRIMEIROS,MAS 5Ô EM CASO DE RETIRADA
QUEM DIZ O QUE QUER,OUVE VOZ DE PRISAD
ALEGRIN EM CASA DE POBRE,SÔ SE FOR O RADIO
QUANDO UM NAÔ QUER,DCIS OBRIGAM
O SOL NASCE PARA TOLDOS
QUEM VÊ CARRO,NAÔ VÊ Coraçad
QUEM MUITO QUER E NADA GANHA ,ROUBA,

SERMOÊS

BEN DVENTURADOS OS QUE TEM FONE E SEDE DE JUSTIÇA,
PORQUE CONTINUNRAD EM JEJUNO.

BEM AVENTURADOS OS MISERICORDIOSUS, PORQUE SAD UMA
ESPECIE EM EXTINÇÃO.

BEM AVENTURADOS OS DE CORAÇAO PURO, PORQUE DELES
NINGUEM VAI QUERER TRANSPLANTE.

BEM AVENTURADOS OS PACIFISTAS, PORQUE ELES INVENTARAD
UM NOVO MASOQUISMO.

COLABORAÇÃO: ARTHUS FRANKEL

- 9 = ₪ ₪ 9 5 6 = ₪6 5 ₪ = > 0 > ₪0 א = 9 000050. ₪ = = O O O = =

O UNICO BEM VERDADEIRAMENTE...

« + cSEU

No moio da procipitaçao urbana,lombre-se de que a paz talvocz sc en-=

contro no silencioçraça um esforço honesto e continuado para se dar bem com

todoseFale a verdade claramente,mas com brandura,e ouça os outros,mesmo os .

isnárantes e sem brilhoseles terao igualmente as suas historias para contar.

Evite as, pessoas agressivas,que falam alto,pois trazem constrangimento ao

espitito.Se voce se comparar aos demais,poderá tornar-se vaidoso ou amargo,

pois existirao sempre os que estao pior ou melhor, que voce na vidaeSaiba

apreciar as suas proprias realizaçoes,seus planoseTome gosto peja sua carreirc

por mais humilde que ela sejas é o unico bem verdadeiramente seu.Trate de seus

negocios com muito cuidado,pois o mundo esta cheio de aspertos,mas nao endu-

reça o coraçao e saiba descobrir o lado bom das pessoas.Ainda há idealistas

neste mundo e por toda a parte encontramos ctos de hepoismo;seja voce mesmo

sobretudo,na0 finja amizadesNem ponha cinismo no amorsApesar de tudo o que se dk:

dix por ai,o amor ainda é eterno .Aceite com, doçura o conselho dos anos e sgibe

renunciar aos habitos proprios da juventude.Mantenha o espirito aalvanizado

para aguentar as surpresas da,vida.Mas nao se aflija com imaginaçoes.0 medo

nasce do cansaço e da solidao«Acima de qualquer auto disciplina,seja generoso

rom voce mosmocafinal.voce 6 filho do universo tanto quanto as arvores e as emb:
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estreias e tem todo o dircito de estar 801.6 embora isso nao lhe pareça muix»

to claro,o certo é que o velho universo está se desdrohando: por sua caugas

Portanto, esteja em paz com Deus ou com o que voce considere DeuseE por mais

agitadas e extenuantes que Sejam as suas atividades neste planeta, entra baru-

lhentas confusoes ₪ 8821290008 8 ע103,קעססטעשם0ה8882/82ק82 08
Porque apesar de tudo o que anda 80070%9₪0ה80םקסע 1afora,este nosso mundo
ainda, é otimosVoce só precigda ter cuidado e fazer esforço diario para ser E

é felize

COLABORAÇAD; THELMA FINGERGUT(BAHHA)
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