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" Quanto prazer se obtém do conhecimento imitil!

Bertrand Russel: ig72-197a: Filásafao Inglés.

" à idiotice protege da vergonha, assim coma q atre-

vimento da pabreza "

Leonardo Da 1001: -

“" Triste época! É nais fácil desintegrar um átomo

que um preconceito!

Blbert Einstein: 1679-1554.

n

" ₪ mundo é um bela livro. mas pouco útil para quem

não ₪ gate ler.

Carlo Galdaoni: 1707-1793: Dramaturgo Italiana.

" às problemas são boas oportunidades para se demonso—

trar que se sabe. *

Dute Ellinaton: 1882-1474: misica ômericaro,

" Considero a televisão muito educativa. Cada vez que

alguém na sala liga o aparelho vou para o quarto ler um

11*

Groueho Marx: 1824-1977: Comediante Bmericanma

“Omaicr castigo para aqueles que não se interessam

por palítica é que serão governados pelos que =e inte-

ressam. ”

ôárncid Toumbee: Histariador Inalés.

" ácredita que tada ser humano tem um número finito

de batimentos cardíacos. Hão pretenda desperdiçar nenhum

dos meus fazendo exercícios por aí. "

Neil Brmstrong: 12Za-1984: Ex-ástronauta Pmericanco

₪" àz pessoa

acham geniais

Anônimos.

: mais insurpartáveis são os homens que se

s mulheres que se acham irresistíveis."m ₪

“ Informação é energia: cada vez que é transmitida

perde-se alao dela. ”

ol faana Herbert: 19424- : Escritor Blemão.

" Za q cérebro humano fosse tão simples que pudészze-

mos entendé-la, seríamos tão simples que não o entende-

riíamos.

Lyall Watson: 1939- : BEiálcaou Inalês.

"gy Terra é o berço da razão, mas não se pode viver

senpre no berço. *

Konstantin Tsiclkovuski: 1857-1935: Fioneira Soviético

de explaração espacial.

" Computadares são inúteis. Eles =á podem dar respoz-

tas. *

Pablo Picasso: igsel-i a]73: Pintor Espanhol.

“ Hunca se mente tanto como antes das eleições, du-—

rante as guerras e depois de uma caçada. "

Otto van Bismarck: 1815-1898: Eztadista Alemão.  



O HOMEM DE HOJE

taperfeicoado para atender as exigencias
da mulher moderna)

mais espacoso: abriga duas mulheres de uma vez,

uma em casa e outra fora.

mais resistente: faz sauna, esporte, plastica

-—- e esta sempre duro.

mais economico: faz mais de 15 km. com um litro

- 06 1

funciona com a maior simplicidade: e so apertar

um botao.

nao amarrota: desde de que nao brigue com a propria

mulher.

nao quebra: desde que nao ande de moto nem monte

uma firma.

nao enferruja: desde que lubrificado com regularidade

nenhum equipamento extra, a nao ser os tradicionais.

melhor desempenho: a potencia e a mesma, mas tem

dupla carburacao.

tracao nas duas pernas traseiras: maior estabilidade

nas curvas.

tamanho familia: o tamanho nao importa, a familia

ele mesmo faz.

adquira um e leve dois: o homem de hoie traz sempre

um amigo.

garantia absoluta: depois de 79 anos pode ser

trocado com a maior facilididade.

nao envelhece com o uso: ao contrario

otimo investimento: da filhote todo ano

COLABORAÇÃO: MOYSES (E.H)  
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Pezssach é um serviço religioso de júbilo,

mas também de seriedade. Seu núcleo & a libertação

milagrosa docs filho=z de Izrael da servidão egípcia, pas-

ndo por perigos e enfrentando desigualdades incríveis.
ה ₪

às dádivas do divina sustento no deserto Cas cordonize

e comando e da divina sabedoria ca lLeiirolonte Sinai -

o sustenta, portanto, do corpo «e da alha —- e Por fim. a

liberdade ב teatitude da Terra Santa. Esta perearina-mt

ção representa ם jornada espiritual das trevas & ןטש>

que tados nós devemos empreender no decorrer de nossas

vidas. Gua forma é a de uma narrativa dramática e mira-

culosza: e por razões tanto didáticas coma espirituais

“que nunca estão muito afastadas uma das cutras?, é im-

portante que q expectativa = o deslumbramento da própria

hiztária. os acontecimentos que se passaram naquela noi-

te, de todas as outras noites - e não sá os eventos da--

quela noite, mas de toda a libertação —. não sejam per-

didos de vista. O júbilo com que termina O serviço é so-

nente plausível se tivermos consiência de tados os acon-

tecimentos precedentes — não zé a dor e à humilhação da

escravidão. maz as dificuldades e a exaltação da liter-

dade . Ássim. o serviço de Fezsach termina. com alegria

e com elucidação: um movimento das trevas 48 luz — com-

preendemos aquilo que não sabíamos. havíamos euquecidoa.

negliagenciado ou compreendido mal anteriormente,

ANTON? HECHT



Um ano especial

Não há uma definição que abranja o que significa esse ano.
É um ano muito especial no qual conhecemos pessoas do mundo in

teiro, passamos por situações antes vividas, aprendemos muito

e principalmente, conhecemos ISRAEL, um país muito pequeno, mas

muito complexo e cheio de contrastes, portanto muito difícil

de compreender em termos sociais.

Na minha experiência pessoal o shnat foi fantástico em to

dos os sentidos. No inicio quando cheguei em Israel, junto com

gente de outras tnuot e outros países eu estava com um pouco de

medo, pois eram muitas coisas novas de uma vez só. Muita gente,

Gerusalem, os ônibus, o quarto, Kiriat Moriah, enfim tudo. Mas

a adaptação foi muito rápida. O machon foi maravilhoso. É claro

que existem separações, decepções e "-fins '"',:mas faz parte-do

show. Pouco a pouco eu fui me ambientando; me lembrava que es

tava lá em Israel e levava um susto.

No kibutz (-Chatzerim ) aprendi muito. A vivência separou

em 100% a teoria. Foi incrível! Trabalhei na cozinha, na fábri

ca, no Gan lJleladin, noginásio de esportes, na piscina, etc.

Trabalhei com gente que já havia trabalhado em cargos de " co

mando '" e que estava trabalhando comigo na cozinha ou no Gan.

Isso me impressionou muito, como também uma outra coisa muito

bonita, que é o fato de que o trabalho se adapta as pessoas e

não ao contrário. Todos são respeitados com as limitações que
tem. Um exemplo que eu pude ver de perto, foi o do meu pai ado

tivo, que por problemas de saúde não pode mais trabalhar no
) (ףוג6 ( noy, onde eracoordenador e por isso, lhe deram um tra

balho todo especial, que criaram com todo carinho para ele.

No mais, os tiulim, os outros programas, como base militar,

seminários, cidades em desenvolvimento, Kibutz jovem, etc, ser

viram para dar uma visão mais ampla do que é Israel e para fazer

com que eu, pelo menos, me sentissem totalmente em casa.

Esse foi o melhor ano da minha vida, uma experiência

especial e inesquecível que aproveitei minuto por minu

to e adorei,

Ilana Polakieweiz  


