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—- REÉPpiGa retrospectiva

da situação dos povos 
em seus mundos.  

ção,e de organi8 variado.

QPegaremos exemplos d paises com modos Ge produ ão mais conhe-
2 0 se

cidos e as vezes mais criticados.

Iniciaremos falando dos Estados Unidos, país que todos conhecemos

de ouvido e que muitos até o visitaran.A ו vista pensamos que

o nosso vizinho do norte é um país "feliz",Se o estudarmos melhor,

chegaremos a conclusão de que é um Estado mais avançado tecnicamente

permite uma certa dominação política 80020 paises principalmente do

terceiro mundos.

,

Hoje em dia,ouve-se nuito dessas multinacionais(não é Serpa?),

pois é elas são.as representantes desta máouina política no mundo,

Notamos claro se formos muito espertos que o Erasil está rodiado

por estes parasitas.

Os Estados Unidos e-tão em época de eleição presidencial,Carter

panha.Jdá velho cle deve ter esquecido de 40 americanos que ainda

“estão de visita"no IrãRealmente uma jogada perigosa gue poderia por

tudo a perder nas eleições,
a , “a 4 . 4 2
Um pais que ve diz democrata, vivendo num capitalismo podre onde 
No mundo inteiro encontramos inúmeros povos com um modo de produ-

que outros paices,por exemplo o "nosso",onde tal desenvolvimento lhes

parou então muitas das suas atividades políticas para fazer sua cem-.= 1  
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se viu um caso WATERGATE e outros que nem se levaram em conta.Um país

que levou jovens inocentes para uma guerra sangrenta por simples in-

teresses.E o seu povo vive bem?Camuflados em porões levam uma vida.

descente?

Pssando olhares por 1á notamos que todo o dominio econômico e

consequentemente político é de uma pequena parte da população: como em

todo o mundo capitalista,

Cuba , uma ilha de forma alongada comporta uma população de mais

de 7.000.000 em seus 114.524 ומת 6atualmente vivendo com um modo de

organização socialista virou manchete de vários dos jornais e reviátas

que encontramos no jornaleiro da esquinas,

Nós que pensavamos ser Já um pouco melhor,os jornais revelaram

um descontentamento por uma grande parte de cubanos,que formam filas

para deixar o país.

Quando me disseram que a revolução acabou com os analfabetos e

que o campo tem agora condições de saneamento básico, tem colégios com

um professorado competente(n que aqui n tenha professores em boas

condições, icso pode ser um próximo assunto a ser discutido),e a taxa

anual de inflação é de 0%, presumi que Fidel e seus homens estavam de

parabéns,seu povo vive bem.

Antes de 59 nomes como fidel Castro,Che Guevara e do próprio

Batista eram pouco pronunciados,a única coisa de que se falava era

da dominação completa de Cuba pelo"imperialismo"americano.

Se olharmos para o Brasil de hoje,um pouco mais decadente veremos

Cuba Mas homens como Fidel conseguiram libertar seu povo +

E agora o que está acontecendo, milhares de cubanos estão saindo

por estarem descontentes com o regime castrista,saem pois seus paren-

tes em outros paises gosam de uma vida boa fora.Has nm regime iguli-

tário e funcional parte do povo novamente não se vê contento ה

cor um ovtro tipo de organização. |

Em um continente mito distanteoxiste(vcoricanente)uma ditadurr,

diferente totalmente doc cuc assistimos nos paiscs vizinhos,é a dita-

dura do proletáriesdo. |

Um país fechado onde os poucos dados que temos são suficientes

para questionar tal regime.Um comunismo falido diriamos de passagem,

Depois de 1917 após a revolução poderiamos dizer que não mudou
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nada, O proletariado que deveria subir em sua estaca zero«0O idealismo

é único e mais de 1.000.000 de russos foram exilados na Sibéria e outr

os 1.000.000 estão em campos de trabalhos forçados por pensarem dife-

rente .

Realmente é uma repressão tamanha. que fez com que um povo perdesse

por vez o rumo de uma revolução Enquanto os diaspassaninocmundo, 14

as coisas acontecem às portas fechadas.Porém tem-se o conhecimento de

que a maior parte 88 população russa está descontente com o regimes.

Bom, já falamos de vários paises,e o Brasil?

O povo brasileiro sofre a mais penosa repressão.A nossa história

foi feita por homens de uma classe dominante,porisso que em toda a no-

ssa existência nunca houve uma revolução popular.0 povo nunca teve 0

que lhe é aireito, vivendo na miséria e sem as mínimas condições de vi-

daA marginalidade tende cada dia a eumentar,pois aqui os ricos tendem

cada dia a parasitar mais.

O nosso país está completamente americanizado;olhamos à nossa vo-

lta e vemos somente anúncios de coca-cola,gessylever e muitos outros.

Os produtos nacionais estão lentamente sumindo dando lugar aos

produtos estrangeiros, dando às multinacionais. :r um poderiu economi-

00 בס 4. |

“A massa está sendo"cozinhada"a anos, com futebol, carnavais e prin-

0110560

E então o povo estã contente?No mundo inteiro aparecem um grupo

ãe pessoas que nãoestá contente com o modo de produção de seu pais,

como satisfazer a todas ossaB pessoas?

É interressante falarmos do modo de produção dos indigenas uma

sociedade que vive em comunidade primitiva onde todos são iguais e A

ná exedentes.De certa forma uma civilização atrasada,mas nela todos    
são felizes.

Pois “ eramsagora estão desaparecendo pela ação do homem branco,

que lhes estão matando por ganância,estão morrendo de "civilização".

E nós viveremos Oo suficinte para ver o final de uma sociedade onde

todos eram felizeso

Num mundo civilizado onde o homem luta pela sobrevivencia(não

como espécie)devemos nos sentir envergonhados de pertencermos a uma

raça que se auto destruirá levando consigo seres que não tem nada a

ver com isso. Nelson Re.  
  



 

 

Hitórico dos judeus no Brasil

A história dos judeus no Brasil constitui um caso únicospois em

nenhum outro país se pode dizer que ncle os judeus tenhan vivido ao

longo de toda a sua existência, contribuindo substancialmente para o seu

desenvolvimento econômicoc social.

De fato,desde o descobrimento do pais- evento este do qual parti-

- ciparan, tendo ajudado inclusive nos seus preparativos - até a época

presente,os judcus,quase sem internitência,aberta ou fechada estiveram

integrados nos processos de formação ãa nacionalidade.

A história do judaísno brasileiro não acompanha as evoluções bre-

brasileiras,o que se verifica são pequenos desvios que as vezes * ati

ngem até o contraste.

Na ocupação holandesa que foi una catrastrofe para o paíis,foi 8

época de mais alto desenvolvimento pora a coletividade judaica local,

2o contrário a 2 coletividade judnies bracilciro passou por neus boca-

dos nº época des perseguições religiosas no reio do século XVIII.

Por outro lrdo,a inplentação "de regimes cor disposicões liberais

no início do século XIX,e aproclanação da independência forem époens

ben favoraveis p2ra o Brasil,porér deteminou tanbén a assimilação

guese total dos judeus brasilciros

De modo oscuernático podenos dividir a hisórie dos judeus no Drrsild

00980 ₪ 60008 60 פסט doscobrinento até 1900 cr 8 fases,

1 -4

Faso pacífica de crescente inigração e dc aapla integração dos ju

deus nº vida econôica do peís,corprendendo ? sub-períodos:

₪.( ליבוסב 8oxplorações(1501-1515)

b)Princira colorização(1515-1530)

c)Colonização sã stenáSticeo (1530-1570)

2 - 1570-1630.

Fase tunultuada,caractorizada por discriminação anti-judaica

3 -4

Periodo do domínio holandes,apogeu da organização coletiva judaica

4 -4

Periodo pós holandes, fase crítica na vida dos judeus brasileiros

compreendendo êxodos e disperção da comunidade,
-
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5 — 1700-1770.

Período das grandes preseguições,promovidas pela Inguisição por-

tuguêsa.

6 - 1770-1824,

Periodo de “iberalização progressiva,queda da imigração judaica

e gradual assimilação judaicas

7 — 1824-1€55,

Fase de prceíunda assimilação, decorrente dacessação completa das

inigrações judaicas e igualização total de judeus e cristãos perante

à Lei,

8 - 18554

Período imigratório moderno com grandes levas de imigrantes ori-

undos da Europa Ocidental,Africa do Norte,Oriente próximo e até da

Europa Orientai,âecorrente das grandes correntes , ão início; do 86-

culo.Tais glebas viriam posteriormente: a moldar e gerar a coletividade
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. osEsta reportagem que você acaba de ler sobre o histórico

. . 06
israelita atual do paiso

 

da comunidade judaica não acabou,esta foi a primeira pa
+, ָ,rte ela tera a segunds,e poderá ser bem melhor ae voces

- .
f םספםהתההרב42%61608.0ב880ב%0. 8028 sobre a comunidade

judaica de 1900 até os dias de hoje    
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PLAVIA- uma vitória

|

|

ea 2 |

Quando a pressao popular pela libertaçemda brasileira FLAVIA

SHILING (detida no Umuguai desde (1971) se tomou insuportavél até

o presidente PIGUEIREDO foi anhrigada a roserever aooditador uruguaie

pedindo sua libertação.

A liberdade de Flavia Shiling, foi uma vitória do povo brasi- i-

leiro na luta contra a repressao. No casa trata-se de uma vitória

com uma importância especial - pois realizou na prática a unidade

internacional de luta contra a ditadura militar no Brasil e Uru-

guai e contra A governo opressores de povos latino-americanos.

//

UEE

Nosso continente esteve sempre cheio de ditaduras, que se im-

puseram através da força, dernremando sangue de gente inocente.

Os estudantes paulistas sempre se manifestavam, procurando lui

tar contra está repressão e exploração.

A Argentina, nosso país irmao, vive uma das mais violentas re-

pressões de todos os tempos em nosso continente.

Todoas as atividades sociais foram fechadas e foi proibida

qualquer liberdade de expressao.

Para gem. alcançar estes objetivos,a ditadura enfrentou

um povo argentino ,bastante consciente,tendo um nº oficial de 4 mil

pessoas presas além daquelas que foram obrogadas a se exilar.

As forças armadas ,mantém campos de concentração clandestinos

em todo território Argentino,

Além de vários brasileiros que estao presos na Argentina,

outros mais sofrem o desaparecimento sem nenhuma explicaçao dada
pelo governo.

—tampoço mto  
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GREVE DOS METALÚRGICOS

Novamente este ano os metalúrgicos do ABC se insurgiram numa gre-

O
R
S
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a

ve que criou un impasso ainda não resolvido.
= e . . . .

:Os metalurgicos reinvidicam 15% de aumento sobre seus salários e

estabilidade de cmprego durante um ano pelo menos.Isto se explica pois

ה

6

é mais vantajoso uma mão de obra menos especializada que exige o paga-

mento de baixos salários do que um operário que já bastante experif

ente no seu serviço,exigindo assim un salário mais alto.

Mes ,entrevanto toda. essa abertura que tanto se fala na teoria,na

prática é bem diferente,pois confrontos aconteceram entre policiais do |

DEOPS (Departar.ento Estadual de Ordem Política 6 Social)e trabalhadores

O lider sindical Iuis Inácio da Silva,o Lula foi calado, isto é

cassado e à ele foi imposto uma prisão do tipo não falar con ninguém.

Muitos lideres parlamentares estão tentando intervir na questão,

e fazer com que se reabrem as negociações.

O fundo de greve está arrecadando acões de alimentos e dinheiro,

duma coisa pode se dizer,se os metalúrgicos encerrarem a greve não sera

por falta de alimentos.

A repressão frente os metalúrgicos em greve e nos próprios comi-

tes de soliedariedade,gue saiu para vender bônus e realmente arrecadar

o capital e o alimento necessário para a sobrevivência dos empregados,

esta sendo colossal tendo já vários feridos e omenizando a fórça ar qu=

al a greve iniciou,

A união dos metalúrgicos do ABC está se rompendo, tanto que em

Santo André a grove já acabou e em São Bernardo aparecem indicios de

que a frequencia aumentará no decorrer dos dias.

Com isso concluimos ques

"OS VERDADELROS IDEAIS NUNCAMORREM"
Jair M. Kuhn

 

E um fato novo se viu

Que a todos admiravas

O que o operário dizia

Outro operário escutava.
. . Pos

E foi essim que o operario     
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Do edifício em costrução

Que sempre dizia sim

Começou a dizer não,

E aprendeu a notar coisas.

A que não dava atenção:

Notou que sua marmita

Era o prato do pratão

Que sua cerveja preta

Era o uísque do patrão

Que seu macacão de zuarte

Era o terno do patrão

Que o casebre onde. morava

Era a mansão do patrão

Que seus 6018 6858

Eran as rodas do patrão

Que a dureza do seu dia

Era a noite do patrão

Que sua imensa fadiga

   
Era amiga do patrão -

E-v-operário ב0ו

E o operário-fez-se forte

Na sua resolução. É SA
=. Vinicius de Morais-"Operário em construção

a ג.-

BONUS DE SOLIDARIEDADE
AOSאאאט-ש6-66.60%
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INTERNACIONAL
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Rapida Nestropectiva da situaçao Atual Israeli.

-

Para ententerxmos a situaçao atual Isracli,voltemos alguns

atraanos q

O ano d: 177 marcou uma incsperada mudança em Elsracl.

Pela.1º vez em seus 29 ancs de existencia o governo do

estado cCoaiu do maos "trabalistas" e foi para o Likud de ori-

entação disecivista.Bem,mas o cue pretendo aqui 6 uma análise

em termos nais práticos,para tue possa ser entendido.

Economivamente a situação sracli tem passado por periodos

dificeis dusde 1974,como reflexo da ultima guerra e da conse-

quente chanvagem petroliferu imposta ao mundo por nossos

“irmãos! árabes.8 mundo vem passando por uma"pseudo-recesseao!

economica que logicamentc atingiu também a Eretz.Mas,como expli-

car que a taxa de inflação em 1976 cra de 40% e eml979 foi de

125% ?Este grandiosa record foi alcançado graças ao querádo

ex-ministrc da economia Simcha Erlich que numa tentativa de

reformulação total de planejamento economico,dcixou de lado

o intervencisnismo do governo na atividade economica ce adotou

uma economia liberal;ao invés de continuar com incentivo de exporta-

ção (determinado "premicº-em U$ por dollares entrados)as industrias,

promoveu uma maxi desvalorização da lira em relação ao dollar

o que levou a um incentivo 8 especulação (compra de dollares como

investimenco) om detrimento da aplicação do capital na atividade

industrial. Todas estas atitudes e mais outras,as quais foram procu-.

radas de modelos estrangeiros como soluções externas a prcblemas

internos,lcvaram ao caos econômico pele qual Israel passa hoje em

dia.

No campo político nota-se uma falta de linha por parte da nossa

primciio m.ristra Menachem Beguin que aco mesmo tempo em que entrega

o Sinai,num dos gestos políticos mais irresponsáveis no meu modo de

entender, promove uma colonização nas zonas de Ichuda,dificultando

assim as nescciações de paz tac almejadas atualmente e que já nos

custaram o Sinai sem termos pego algc realmente seguro em troca.

Internamente, verificamos um no nível de vida da população e uma

cada vez mais imperfeita distribuição de renda onde 9s ricos ficam

cada vez mais ricos,e os pobres cada vez mais pobres.

c
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Talvez de toda cesta situação,o ocorre de positivo 6 uma restrutu-

ração, uma nova análisc da politica interna do Avodã.

O que se tem de concreto é que Israci durante o governo do Likud,

mas depois de alguns anos de existência começou a passar por um proces-

so de distanciamento dos seus ideais socialistas,ouperárius,e que

hoje em dia o classificam como um paié capitalísta onde há um desnível

social.isto afasta a juventude da diáspora que passa a ter em Israel

um ideal só como (duvidoso)centro do povo judeu,e não mais também como

um país em que o molde social kibutziano e o nivelamento social c eco-

nômico nas cidades exerce sobre ele um ideal de vida.A própria juventu-

de Israeli,passa também pcr uma grande aversão a situação existente e

como consequência temos os números de ierida cada vez maiores.

De todo este panorama,oque temos é uma enorme i "HATKVA'!: de

realmente a gestão "likudiana"esteja no fim e que a "Avoda ! volte com

. 4% . . . . .

forças e ideias novas,reaproximando Israel de seus verdadeiros ideais.

ור

60185.בשק1בט(181ת08)
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UM COMUNISMO À PANTE
 

. . E sis . % .Depois de fazer a história ec de deixar as suas costas uma vida
9-6 .

repleta dc exitos,morre Tito.

Nenhum funeral depois do de Winston Churchill reuniu tantos che-

fes de estado, que comovidos vieram trazcr ao marechal Tito,seus últimos
. . . as

manifestos de respeito e admiração.
א . .

Sua ultima guerra foi uma guerra de morte contra a gangrena e os

males que dela subvieram.0 campo de batalhas: um leito de hospital; e
. VE - . : -seus soldados: שחה]טה+%הה80168,םףטפהָּפִסססהפפףט1ט8082ט%0218+1הס

marechal.

. * ב . . .Daremos aqui uma pequena idéia do que foi Tito para Iugoslávia e

para seu povo.Para isto fumos falar com uma lugoslêva de Sarajevo, capi-
. 4 Ed ₪ e 2 -*tal da Bossnia,que esta a 33 anos no Brasil,pois ninguem do que Iugos-

Ea:lavo para falar da3.
. € . . . . ."Para inicio de conversa devo dizer que hoje,os iugoslavos vivem   ₪  



 

 

e 6 . E de e :num nivel de vida quase que inacreditável pare um pais comunista.
. . x . .Do ponto de vista do judaismo,grande parte dos judeus sobrevi-

ventes do nazismo,o foram graças a Tito « seus partizanos refugiados
po E |

,nas montanhas.Em termos de persiguiçoes,nunca hcuveram depois da as-
- 9 Es .

5censao de Tito,ao contrario,propriedades tomadas pelos nazistas aos
. . e 2 -judeus foram em parte restituidas aos seus antigos donos,e não o fo-

ram na sua totalidade por causa da natureza do regime imposto pelo
So da: .

próprio fito,
a ה 4 EHa judues ocupando altos cargos no exército e demais forças

₪ ג . ₪armadas,e desfrutando dos mesmos direitos de qualquer cidadão iugos-
£ . . .lavo. Eu mesma nas vezes que la estivesapesar de ter cidadania suspen-

. . . -sa,fui tratada e recebida como real 018808 da Iugoalava.
. . . E 5

Só resta dizer que depois de Tito a lugoslavia realmente flos
€ .resceu e se tornou um lugar aprazivcl aos seus habitantes dando a

+ ₪- ו . . -

estes todas as condiçoes essenciais de vida e muito mais,

. - .

Sinceramente sinto a perda deste grande lidcr e nao deixo de
. x” . .me preocupar com os judeus que la residem,de agora em diante.

Colaboração: Ruth Ta-

rasantchi.
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IRÃ
Até pouco tempo atrás o Irã era um país quase que desconhecido,

lembrado apenas nela sum grande produção de petroleo .

O xá Resa Pahlevi reinava o país e o estava modernizando,
mas ha-

via pessoas descontentbas
com a sua ditadura. Então estoura a revolução

Islâmica, liderada pelo chefe religioso Khomeini, que até. então .refu-'

giava-se na França.”»m 8 revolução o xá é obrigado a fugir do pais e

vai para os E.U.A tratar do seu cahcêr. Quando as bases do regime mili-

tar de Khomeine já estão fixadas, varios revolucionários
iranienos inva-

dem a embaixada americana no Irã, aprisionando cerca de 50 reféns, pois

eles queriam a extradição do Xá,

₪ . = á -Os E.U.A propoem a seus aliados um boicote economico ao. Irã.

. nas .(como por exemplo o corte das importaçoes americanas de petroleo
dioppa

iraniano).

. e . -A partir desse momento a atenção do mundo se voltam pata o Tra

Os .E,U.A ameaçaram de varias manciras o Irã, sendo que O presidente  Carter afirmava que a opção militar seria a última.Mas repentinamente,

foi formado um: comando dos E.U.A .para tentar uma operação relampago.

Na .embaixada,não tenho exito devido a vários mativos-entre os quais, podes

mos ressaltar:A complexidade do-plano,afalha mecanica em 3 dos B heli-

copteros que seriam usados,a colisaó de-um aviao e um helicoptero,

causando grande explosão no deserto Salgado(Ira),e principalmente a

falta de sorte dos americanos.

Como. pessoas inocentes podem sofrer as.causas de. ações fustradas

por parte de falsos lideres? Marcia e Celso.
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"Não concordo com uma só palavra que dizeis,mas defenderei

até a morte vosso direito de dize-la",
VelTAIRE  
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. , E .Realizado na Hachsharáã onde foram debatidas várias teses e onde

dele gados de varios estados e de todas as shichavot discutiram os

novos rumos da tnuã. DA nossa shichvá veio apenas um representante

do Rio, fora o pessoal de São Paulo.

Nessibá

2/3 nós aqui do snif S. Paulo realizamos uma messibá de pessach
como sempre foi o nosso costume. Participaram todas as shichavot des

de tzofim até bogrim; contamos com a presença de pais e parentes dos

chanichim e chaverim de outras tnuot.

4 shichvá Yad Chazaká participou em danças, na decoração e na

estruturação da messibá,

YOM HASHOÁ

O Holocausto - a mais trágica página da história do povo judeu,
O massacre de seis milhões de seres humanos, sem descriminação de le

dade ou sexo, cujo único delitos, cuja única culpa foi serem judeus,

Nao podemos permitir que o holocausto seja esquecido, amenizado

apoio.

Não podemos admitir que um dia alguém dúvide e pergunto: É a ver

dade? Presisamos escrever e não cansar de repitir a história dos acon

tecimentos, para não deixar nenhuma desconfiança ou incridulidade, a

fim de que gerações vindouras possam avalisr a hecataube que desabou

sobre o povo judeu durante a época do nazismo,

NUNCA MATS!!!

Em São Paulc o conselho juvenil sionista reuniu na Hebraica

em im enorme mifkad todos os jovens8 em Tnuot, na qual

relenbramos a tragédia do holocausto.

XYoM HATZMAUT

21/4 todas as tnuot se reuniram no Ichud onde se realizou uma

Arcada todos dançaram e e confrartenizaram-se, Logo após dirigimos

em uma caravans de 8 ômibus até o municipal onde houve uma grande

festa em comumoração aos 32 anos de ISRAEL
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TOM HASHOA: nós do movisento Ichud Habonim, acendemos esta ve-
la de recordação, em memória ass jovens que não se entregando de modo
passivo ao monstro nazista, tombaram heroicamente, lutando em defesa dáCu

Seu povos.

POEMA

ONDE VOCÊS ESTÃO?

 

Onde vocêsestão?

Tudo está quieto

Só restam cinzas

A bota está longe

Estou sozinho

Não estou com voçês

Mamãe,

Vemãe,
es 4,08

Memae. jê posso chorar?

RA

19 de abril de 1943

Guetto de Varsóvia

Guardem este nome

Guardem estadata

"epresentam para nóa judeus

A retomada de honra,

O homem judeu de pé

E acima de tudo

Milhares de Vidas.

Foi então que nossos irmãos

Sairam das profundezas da Bíblia

Libertaram das vestes pomposas

E trocaram tudo, tudo

Por um fuzil

: Por uma granada    



 

 
 

Por uma faca

Por uma pedra...

E o mundo inteiro soube

Que os judeus se levantaram

E todos os homens souberam

E tambem são homens

Milhares de homens

Mulheres

Crianças”

Lutando Tua por rua

Casa por casa

Quarto por quarto,

Comtra os covardes

que vinham em armaduras de aço

E derrubavam e jogavam

Matavam

Hoje, nós judeus

Provamos de novo que temos honra

Que sabemos lutar

E perdoar

Mas que nunca se esqueça

Que à 19 de abril de 1943

Nossos. irmãos, nosso povo

Se levantou

E lutou, e lutou e morreu.

Mamãe, já posso chorar?

Perto de mim soou um passo forte

Bem forte

De uma bota

E meus pequenos olhos arregalados

Não se conseguiram desviar
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D ₪ fumaça

Do fogo

DeL nossa casa

De - que fora nosso lar

Eu te procurava

Colaboração: MEYRE M.

  TAPA BURACO
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, - Vocesאי se lembram da Selma, sim a nossa madrchá da segunda nrachano

e que nos"suportou”" durante o ano de T9,escreveu para uma revista aqui

de São Paulo. Achamos necessário por seu artigo no ITON,e ai vai!

Onde estão os jovens?

Grande parte dos jovens brasileiros não se diferencia dos jovens

jJudens brasilciros,na atualidade.Uma ninoria dos jovens brasileiros,

por exemplo,faz parte dos movimentos estudantis e se preocupa com a

realidade .AO passo que a maioria frequenta discotecas ou "coisas! ali-

enatórias à verdade atual.

4 grande maioria da juventude judaica está se assimjlenas -- -

quecendo dos valores e das tradições da nossa cultura em geral Somente

a pouca minoria é um pouco mais conciente de toda a problemática dos

judeus na diáspora,ou especificamente no Brasil.

Exiszem opcões à disposição do jovem judeu brasileiro,par” ma

vida social e cultural de "judeu no Brasil",

Tên os movimentos Juvenis,clubes,escolas judaicas e outros.

Mas você, jovem pode perceber que talvez nºo se encaixe em nenhuma,

dessas opções ou talvez mesmo se encaixando não esteja satisfeito +

lisaremos os aqui os problemas que envolvem o jovem,desde-sua estrutu-

ra social até seus estudosePor isso estamos dispostca a debater tan-

bém sobre você,

Qual é o caminho,o que fazer, são perguntas que equi terao espaço

aberto. (resumido "O Hebreu",Selma Feldman)
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Atenção

é , .,
Em Droeve nosso har(aspaka) rucelvca us nuvo Jançancnt

da iiulustrias du 0003089 [הקסהששב
a so É 8

ופטסש87טעפה ja podonous טסאט ₪

 

₪0

: 2 5 2 1 71 ל aros À . 1
quando טה+4הבהששסשטשכ 8como ₪ אשח tomar cosxuU Voce Nao

e8 Ed uz . . de
“precisa tomar iiocu no Cheder haochel,voce pode icomar ilokU na

Ciedor Tarbut vu mesng no banheiro. lunagine counש%,הס
₪ 0 2

0
=

be
)

à oא/7עו
intervalo da peula ou de un pre-השחשהשsera vom voce tornar

e da . 9 "+ ap דו : -
chugeSe o problcma do vceu madrich & bebida mande cio tomas סאב

t
- » ה .

Tome iloku com טפטפ8אהגבטסט,טסה cua garota,convide cs “cs

. 1 בל"ימי (e
grim para tomar noku.E delicioso o habito de tornar cokt puro uu

com gelo.

/Ajude nussa propaganda escrevendo na porta do וטשע

“Shabaí Roo וול. m caE aluver horShabai aqui טטהספ tomam wmoku ".Toue ccku a qualquer hora,
: 2 : , . ad . /

nos mouncntos mars alegres OU NOUS mOMENTOS mais טנצבסס1|טוטשש

-. י . . . . . a ,crinnça sadia toma iioku tudu dis.igura se voce ja tomou 9₪0%6 gsurria 1

Dacia ו E pelos e
מדסוההה 1U DA ו 3 aLE 02/4 AN Wirio ו

Deus criou o iuxro e disse:

14 A > ו - o

-- Duerecoras ao Howceu,carcegaras Yardus pesados nas costas
= - a . .

e viveras 30 anos.Scra Jurro.

א9
O עששעס vicou=-se pare o Deus ש “

2

-Senhor) Ser Burro, oberecer ao lonvn,carresar fardas

3 ,costas e viver 20 anos? É muito senhor! 089%88-קט8קסוה8 1.

Deus criou o cachorro e disse:

.

-- Comeras o 95680 que ts 4
. ., ₪-

do homem e viveras 20 םהסס.פפצ

CU Cachorro virou-se pare Deus e disse:

-- Senhori Tumar conte 08 casa do lomemn,co. sr O que חס 10708960 au

- . 9 א , 4 , ,

chao e viver 2 anos? ם muiito senhor. lascameno deze

Deus criou u macaco vc disses

7 ו 1 5 5 e : ,ָ 3 + --- Pularas (dc galho ei galho,faras macaquicos c viveras 30 anose
5 . 2

Seras iiacaco.

U jjacaco virxutess para Dsus c d
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--Senhor! Pular de galho cin cgalhu,fazcr macaquicos e viver 0

e Td ו : + 0

“anos? É muiiu,Senhori bacitarnmsio vinte.

E. Deus fez o humem e disse:

- e Nas . . . e” 1 ” : . '

-- 38288 0 Rei dos Animais, doninaras o lundosseras anteligente

. ,
"e viveras il anos,

| Homem virousse para Deus e -disses

-«sSenhor! Ser Rei dos Animais, douinar o, Eundo, ser inteligcnte

“e viver 30 anos? É muito pouco,Senhor!-- 20 que o Furro não

quis,1l0 anos que o Cachorro recusou e 10 anos que o Macaco

não está querendo,dai-me a mim, Senhor,para que eu viva pelo

mesmo TO anos...

E Deusatendeu ao Homem. Até os 30 anos o Homem vive a vida que

Deus lhe deu.É Homem.

Dos 30 aos 50--anos,o Homem casa e carrega os fardos nas costa:

para sustentar a família.É Burro.

Dos 50 aos 60 anos, já cansado, ele passa-a tomar conta-de casa.

É.cachorro.

Dos 60 aos 70 anos, mais cansado: ainda, ele passa a viver

aqui e ali, na casa de um filho ou de outro e faz gracinhas para

as crianças rirem. É Macaco

0 Eמ
Col. AlaTER

Geografia da mulher

A mulher.dos J6 ao 22 anos é como a AFRICA.Parte virgem פ

-parte explorada.

Dos 23 aos 35 como a ASIA.Negro e misteriosa.

Dos 36 aos 45' como es ESTADOS UNIDOS.Muita técnica.

Dos 46 aos 55 D
a

M
a
s

M
a

como a EUROPA.Devastadamai
s ainda intese

ressante em algumas partes.

Des 60 em diante 2 como a AUSTRALIA. Todo mundo sabe onde 5,

mais ninguem vai lã.

TAPA BURACO
  SE TODOS TRISTES QUISEREM JUNTOS TODA

TRISTEZA DO MUNDO. VAI SE ACABAR»
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FILOSOFIA DO PEIDO

INGENLO- Aquele que peida sem saber,

TIMIDO- Tem medo de peidar.

ASSASSINO- Enforca o peido. ,

CPORTUNISTA- Aproveita o peido dos outros para peidar.
INFELIZ- Aquele que pensa que vai eagazr peidar e caga.
BOA-FÊ + Peida e diz:Mas que cheirinho esquisito

HEROI- Está com diarréia e consegue peidar.

AZARADO- É o que pensa que vai peidar baixo e peida alto.

PIEDOSO- Peida e ainda vai contar ao padre.

INFANTIL- Peida debaixo da agua para fazer bolinhas.

SENSIVEL- Peida e tem sensação dc estar cagando.

EGUISTA- Peida debaixo da coberta para sentir o cheiro so-

zinho.

DESASTRADO- Peida e caga ao mesmo tempo.

DISFARÇADO- Pcida c assobia ao mesmo tempo.

PRECAVIDO- Peida eos poucos para guardar a merda.

IMPRUDENTE- Peida e ainda ri.

POLITICO- Peida e reclama do mau cheiro, .

GALANTEADOR- Toma perfume para peidar cheiroso.

ORGULHOSO- Peida e balança a bunda. .

AMERICANO- É. aquele que peida as custas do brasileiro.

DELICADO- Peida baixinho e fininho.

ATLETA- Peida e sai correndo.

PORCO- Peida e respira até o ultimo cheirinho.

Entao? Em qual desses voce se encaixa? Aqui na redaçao

somos UPORTUNISTAS»

  THAMES MEROCAETANO) 62A
6|
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ANDRÉA- quem diria,esmirilhando no Kineret.

DANTELE- como vai o Serginho?

FERNANDA- Queremos top less! Queremos top less!
ANDRÉ- Luia,blééé! O bom mesmo é a Meyre.
ZECA- Afinal; com quantas?

JARRÃO- Aiii! A Ingrid!
LULA- Quem to viu,quem te vell!

BETO(RECIFE)- até que enfim voce conseguiu alguem, mesmo a
machané não sendo em Belém.

GISELE- cada vezmais “ boa 1,

PORTO ALEGRE- Ei gurias,está faltando guris na Kvutzá.
LUISA- quem diria,com quase toda tzevet central,hein?
ILANA- voce lambeu o dedo nessa machané? Ai, ecal!

RUTHINHA- Qual foi a sua sensação do seu 1ºo ?
NELSON- essa bundinha errepia e alucina todos.
LILIAN E PIZZA- Por onde será que andam esses dois?
SUELI= Está com saudades do Beto (xe Recife).

JAQUES- Depois de uma chrise nervosa,arranjou outra baby,
MEYRE- apague os farois de milha,porque o André já está

com. sua lanterna acesa, h
ELIAS JOSÉ- Foi dificil escalar os alpes da Jújú?
LUIS- Ai,machao!!!
ANA MARIA- da proxima vez traga mais doces e salgados
RUBEM- sempre mandando vê.

ANN א |
PasEN איל
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“onhei

00 cue sonhei,

con6

cor. que deixei de sonhar

0(ט6

O que sonhei,

sonhei,

vorque sonhei,
-

porque nao deixei de sonnar.

Sonhei em nascer

porque Gesejava creccer,

creecer,

porque descjava viver,

₪ Viver;

porque d:cegava morrer.

Anna De(S.F.)
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. -Sabe,eu tava sentado e de repente comecei a pensar.Por que será
. - Aque eu frequento o Ichud? O que clc representa para mim?Será que é

realmente um movimento omde eu apenas tenho o ideal de ir um dia para
7 .

Israel ou e outra coisa?

Sinceramente cu nao acho isso.Eu realmente tenho esse ideal de

um dia conhecer Israel,mas eu nao considero o Ichud apenas como um
. . . . . 7instrumento para fazer isso.Eu poderia ir por outros movimentos ou até
. . +בך : . ₪ .ir com a minha familia.Do meu ponto de ט18%8,ה80םסחפ18820 0 14

como isso e sim como um lugar onde eu possa fazer amigos e ter um
. . 4 . 7 .ambiente judeu.Cada pessoa tem seus próprios pensamentos,suas proprias

. RM, 4 = . 4 .

opinioes e essa 9 a minha.Para mim o Ichud e isso,um lugar para conhe-

cer gente,me sentir bem e talves em segundo plano um movimento que um
. +

1dia me levara a Israel.
Colab. Celso T.(5.P)

eia um qa o DR ta aca a imדי
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Eu tenho medo,
4

medo do escuro,

* -

medo do vazio,

* ש ee

medo da solidao,
A

medo da morte.

A .

O medo me envolve a uma angustia
A . -

o medo e a insegurança
A e

medo & mau

e
a
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o medo faz eu sair de mim

me leva a vutros mundos

a outras realidades.
. A

A criança tem medo do escuro
/*

cu tenho medo do escuro
2 A

sou uma criança com medo de ver o mundo

sem coragem de abrir vs olhes

sem palavras para me expressar

sem as garas para dar um pulo

sem a graça de poder surrir

  



 

 

sem a coragem dc enfrentar uma dura realidade

eu quero sair do médo

me envolver com a coragem '

expressar sentimentos

achear minhas garas

e ter a graçae de um sorriso

um sorriso talves,

para disfarçar o medo

o qual se passa dentro de mim.

Colab. Ingrid(S.P)

7 ל-2 io

Sempre na vida da gente,

tem dias que a gente se sente

como que diferente.

A gente quer chorar,

mais não quer demonstrar,

agente quer desabafar,

mas não tem com quem

ce olha para o céu esperando alguém.

Mas esse alguém tarda a chegar,

e a gente não quer cooperar.

A gente pensa que a vida vai se desmoronar aos no

pés.

a gente quer um buraco para se enterrar,

e a gente tanto faz,.

que consegue segurar.

quando está para se jogar

aparece alguém para nos salvar.

Colab. Marcia(S.P)
\/
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Se de momento para cutro,

todas as portas se fecharem,
8 ma

e as ilusoes se acaborem.

Se todos te deixarem,

nunca abaixe a cabeçe,

nunca se esqueça,

que as boas cuisas da vida,podem tardar,

mas sempre hao de chegar. RE
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VIDA

Uma porta entre aberta
. ו

Um mistério profundo

Uma palavra muda

e a resposta
"

e voce

Um horizonte sem fim

. - . . .
Onde o fim 8 סם inicio

de uma roda viva sem fim

e a resposta
Ed

e voce

Um rio a correr
”

Um passaro a voar

Para um dia alcançar

a resposta

VOCE s

,5Ch(78218,ק0) "Pu

הו

Flores Murchas

Tristc imagem amarga e sofrida,

de um celeiro negro e marcado.

Onde cavalos usam viseiras

forçados a seguir sempre em frente.

₪

שס sa imagen amarga e sofrida,
. -

sao de meus irmaos.

Homens que calados e silenciosos | seguem um caminho reto e empoerado.

| Mas há de chegar o dia

que todos os cavaleiros

va por um

cstremecerao.

/ Pois todos os cavalos

abolirão suas viseiras.

Revoltados começarão pelos afluentes

Depois os rios c mares

E finalmente os occanos

| שם por uma causa justa,

pelo que lhes pertenceu   
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e com o tempo fora tomado.

Será quando o rebanho 5

deixar seu cercado

e como um estouro

clamará:

UNIDOS SOMOS O POVO

E MESMO COM DIFICULDADE

NÃO PEDIMOS NADA DE NOVO,

EXIGIMOS NOSSA LIBERDADE,

aged ada אא

As e .

Hinha ultima mensagem

Professora,

por que todos gosam de mim?

Mamas,

por que voce me bate tanto?

Papai,

por que todos me olham assim?

Meu irmão,

por que ninguém me ajuda?

Doutor,

Por que eu nao tenho amigos?

Etis

por que não me amo?

Papai,Mamae,

80 000.

Ajudem-me.

Estou só,

Estou só.

Adeus...

Nelson.R

Nelson.R
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RELATÓRIO
 

Retatonio

figui em São Pauto,nossa hyutsa conta com uma média de 15 pessoas.Estamos

tendo o tema "Juventude" como nos40 tochnit.O nosso madrich e o iancelo,que esta

tentando sem muito apoio do pessoal a transmitir o seu necado.O nosso Seit-Seifer

esta para começar nos proximos dias de maio e queremos ver como o pesscal vai

reagir. quisbawt da hyutsa aqui de São Paulo esta a cargo da Raca, com um traba-

Lho bastante dificil,ja que o pessoal nem em o dinheiro esta colaborando.

À quisbamt central,a cargo do Serginho, apenas necebeu dinheino de Re-

“cite comespondente ao mes de Abri,

À itorut ,a "cango! do Jaix,só recebeu antigos do ami Recife.O letsam

entãoesta dando seu apoio na vaada pois o Jair não esta cotabonando.

A maskinut,a cango do Celsinho,necebeu apenas 06 nelatônios do snif Rio e

Recife,sendo que a maskivut pede "bon favon” que pera o proximo numero sejam man-

dados com urgência,o dinheino,o netatonio e antigos nestantes,

-- — 0-

 

TAPA BURACS
 

 
2 ,
Mesmo que acorrente meus pés

Anarrem minhas mãos

Tapem minhas boca
/

Meu coração clamará por LIBERDADE,

ורוק

PN DE Ap 020288₪6ו65

por que perdeu o sol,

.,

suas lagrimas,

não deixaram voce ver as estrelas,

 

 

 

 

 



 

PASSATEMPO
 

 

A AVENIDA COMPLICADA

A tarefa do grupo consiste em encontrar um método de tra-

balhoque posse resolver,com a máxima brevidade possível,o pro-

blema da AVENIDA COMPLICADA.,

Será vencedor da tarefa o grupo que apresentar por primei-

ro a solução do problema. Cada grupo deve fazer sozinho o seu

trabalho, sem consultar ninguém.

Sobre a AVENIDA COMPLICADA encontram-se cinco casas numera-

das: 801,803,807,e 809,da esquerda para a direita.Cada casa

caracteriza-se pela cor diferente,pelo proprietário que é de

nacionalidade diferente,pela condução que é de marca diferente,

pela bebida diferente e pelo animal doméstico diferentes.

As informaçoés que permitirão a solução da AVENIDA COMPLI-

CADA sao:

— As cinco casas estão localizadas sobre a mesma avenida

e no mesmo lado;

-- () Mexicano mora na casa vermelha;

-—- () Peruano tem um carro Mercedes Benz;

-- () Argentino possúi um cachorro;

-- 0 Chileno bebe coca-cola;

— Os coelhos estão à mesms distância do Cadilac e da cer-

veja;

mess 0. פס não bcbe cofé e não mora na casa azul;

-——- Na casa verde bebe-se Whisky;

—A vaca é vizinha da casa onde se bebe coca-cola;

— A casa verde é vizinha da casa dircita,cinza;

— 0 Peruano e uv Argentino são vizinhos;

-- O proprietário.do Volkswagen cria coelhos;

— (0) Chevrolet pertence à casa de cor rosa;

-—- Bebe-se pepsicola na 3º casa;

— 0 Brasileiro é vizinho da casa azul;

proprietário do carro Ford bebe cerveja;

. 3 Ed . . .
proprietario da vaca € vizinho do dono do Cadilae;₪

₪

כ = 2 .

ultima casa e FO
casa vermelha E

.
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proprietario do carrw Chevrolet e vizinho do dono do cavalo;

ו
ו

08 . * .
stu'a naesma distancia da casa rosa e da verde  



.

  

 

“FECHAMENTO
 

 

Bem, é isso ai, o iton saiu e foi o melhor

que podemos fazer, Foi decepcionante esperar

tanto tempo para receber colaboração e no fim

não receber nada.

Eu bem que me lembro na asseifá, o pessoal

todo cheio de vontade falando em colaborar

com o iton, pensavasse até em camiseta !

E agora vejo que tudo aquilo foi inútil,

MASKIRUT? PARA QUE?! SHICHVÁZ Gomo se não conse-
guimos nos unir o suficiente para que saísse um

simples iton que significa muito;e que por erquanto

é a unica coisa concreta da nossa shichvá.

O..pessoal aqui.se dedicou muito para fazer este

iton que esperamos. que gostem.

Que tal colaborar para o próximo?

IAD CHAZAKA- "MÃO FORTE" SERÁ ל

 

 
  


