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SHALOM CHNVERIMI
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Numa epoca em que comemoramos Pessach,
Yom Hagueto, Yom

Hatmaut, Yom Hazikaron, a palavra é
LIBERDADE 1!!

Liberdade a que temos direito e libe
rdade que conquista-

mos em 60008 05
-

,
Voce faz parte desse povo que tem,
através dos tempos,

conquistado tanta liberdade,
1
,
.
Pois
bem, agora éx a sua VcZz, as pagi
nas que se seguem são

Cedicadas a todos aqueles que poss
uem liberdade de pensamentos e
opinião,

e que

se preúcupam em compnicare

*

.04 בע8 8 508 ,62

Liberte o tzofe que exis
-
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w CARTA DE RECOMENDAÇÃO
Na congregação de Branx, vagara o posto de professor, Um
rabi que hã pouco renunciara a um púlpito de Brooklyn, candidatouse. O presidente da escola de Bronx agiu segundo a rotings numa carr

ta pediu 3 congregação de Brooklyn informações sobre o professore
Poucos divs depois recebeu a seguinte resposta:
"Nosso

antigo professor compara-se facilmente 8 Moisés, a

Shakespeare, a Demôstenes e a Deus Nosso Pai!.

A escola de Bronx encantada é impressiomada com a fulgurante exagtação, nomeou 9 candidato. Mas, em pouco tempo descobri-

ram que o novo professor não er» um gênio, Então, o presidente, bu

fando de raiva, escreveu uma furiosa missiva, dando largas à

sua /

decepção e exigindo uma explicação dº Sinagoga de Bmpoklyn. E muito

breve, obtevo a seguinte réplica:

"Por qu: nós insulta? Quem » decepcionou? Escrevemos-lhe

naqueles termos por este motivo:

“Nosso antigo professor, compara-se a Moisés, porque Moi

565 não sabia inglês; a Shakespeare, porque Shakespeare também não

conhecia o idishs a Demôstenes, porque Demístenes também era gago e
falava como se pedregulhos rolassem em sua boca; e a Deus, nosso /
Pai, porque como Ele, o nosso antigo professor, positivamente não

é humanos

Do folclore judaicos

POLÍTICA. E NOTÍCIAS
EFEITOS DA NOVA ERA
.

2
.
.
"No Oriente Medio, um mês
depois do acordo de Paz, pipoea
2
.
1
A
cam as consequencias da nova acomodação
geral. No Libano, na Jorda

.

+:

.

,

.

E

nãa, na Liblaçee!

A paz pega? Não pega? Na

semana passada, a conflitiva si
tuação de vários países do Oriente Médio colocava mais uma vez à א

prova as possibilidades de adaptação da região ao acordo de paz as
sinado o mes passado entre o Egito e Israel, No líbano, uma intem-

pestiva proclamação da região sul do país, na fronteira com Israel,
como "território livre",

ri» ruir. Na jordânia,

chegou 2 provocar o temor de que tudo pode
a questão de participar ou não das negocia-

ções está gerando uma crise interna com reflexos dentro da frópria

família imperial. E, com o realinhamento egípcio, a velha inimizade
entre o presidete egípcio Anuar Sadat e o líder líbio Muamar Kha dda

fi se aguçou, havendo temores de um choque armado entre os dois paí
sese nbrixo, relatos des situações no Líbams e na Jordânia.

“Briga

,

de armador

e
;
Ja que o Liba
;
no vive ensanguentado pelas etermns
disputas
entre cristãos e muçulmanos, por
que não Pee ranentar de vez a divi
são do país e fundar uma República
independente só para os cristãos?
Boa idéia, Foi o que imaginou, na
quarta-feira passada, um major /
rebelde do exército libanes - Saad
Haddad = chefe de um punhado de
soldados que já há tempos perambul
am pelo sul do país. O "Líbano /
Livre proclamad por Haddad nasceu,
porém, com graves vícios de ori
gem. » proclamação de sua independ
ênci» deu-se em pleno território
israelense, na cidade de Metulla.
Seus domínios reais não vão além
de um faixa de 10 quilômetros,
a partir da fronteira israelense
,
onde a cidadezinha de Marjayoune,
de 3000 habitantes, foi promovi-

da a "capital provisória", E sua prim
eira batalha não foi contra /

os guerrilheiros palestinos que pre
tend: combater, nem com as for-

ças regul-res do exército libamess foi
contra um posto de observa-

çãp da ONU, na aldeia de Nakura, onde
, numa operação de vingança /

pela morte de um soldadá cristão, aca
baram sendo feridos seis paca
tos soldados irlandeses e dois hola
ndeses.

» aventura de Haddad poderia passar como
nada mais que /

um epissd io burlesco, se não tive
sse ocorrido numa região tão vol
á
til. No mais, Haddan, um oficial
de 45 anos, casado e com dois filhos, não poderia ter ficado mais
sozinho. Em Beirute, o poderoso
chefe das Falanges cristãs, Pier
re Gamayel, foi o primeiro  הconde

vigorosamente a aventura.= tachando
Haddad de "agente israelense!,

E mesmo Israel, que vem pagando os
soldos do Haddad e de seus soldados, todos já declarados desertore
s pelo exército libanes, evitou
defender o Líbano Livres
BEGIN AMEAÇA OS INIMIGOS DE ISRA
EL
TEL AVIV - "O sangue correrá para
todo aquele que levante

uma mão cyiminosa contra os filhos
de Israel" = disse o primeiro-mi

nistro israelense Menahem Begins.
Begin esteve presente n5 enterro
do três das quatro víti-

mas do atentrdo palestino ocorrido
na madrugada de anteontem. Emos

cionado, o primeiro ministro isra
elense afirmou não haver absolvi-

ção para os criminosos de de e pedi
u perdão - em nome do go

verno e

“o povo de Israel- a
“essas almas inocentes que não fora
m
protegidas da morte. Por sua vez,
o Ministro da Justiça assistiu /

ao enterro da quarta vítim. "O exéérci
to fará tudo  כque está ao /

seu 2lcance para reforçar a seguranç
a dos habitantes do país e cas

tigar os agressores!', disse weizmah.

Personalidades políticas de Israel fize
ram decdaratões /

muito severas, exigindo castigos "exe
mplares" e "represálias!" contra os autores do atentado e contra
aqueles terroristas. O parla -

O Major Saad Haddad, comandante das milícias
sul-libane-

Sas, declarou na semana passada a região sob
seu controle como "Li

bano Livre", Em Beirute, o presidente Elia
s Sarkis pretende levar
o m'jor Haddad a julgamento. O Major Haddad
liderou um desfile de

tanques e carros blindados que percorreu » setor
oriental do Líbaa

no livre e milhares de cristãos 8 muçulmanos
aplaudiram e jogaram

flores. Quando os palestinos atavaram, começou
um tiroteio que du-

rou 15 minutos e os partidários de Haddad
procuraram abrigo. Depois,
o cesfile continuou com» se nada tive
sse acontecido.
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Idi Amin Dada. 135 quilos, 1,93 metro, 51
anos
Os familiares de Dora Bloch, a israelense assas
sinada em
Uganda em 1976, como represália do então ditad
or Idi Amin Dada as 7
raide de Israel em Entebbe, foram os primeiros
 הmanifestar-se. Tão
logo souberam da queda de Kampala, a capital
ugandense, nº semana

atrasada,

os parentes de Dora

ofereceram uma gorda recompensa

em /

dinheiro para quem conseguisse localizar Amin
. Em seguida, foi a /

vez do também israelense Samuel Flato-Sharon ele mesmo uma perso

nalidade internacional desde que se elegeu
deputado, no ano passado,
para escapar a um pedido de extradição do gover
no da França, país
onde foi condenado por sonegação de impostos.
Na terça-feira passa-

da, úm satisfeito Sharon informava aos jornalistas
em Tel-Aviv que

acabara de espalhar uma rede de detetives part
iculares em diversos

países africanos - todos n5 encaço de Idi Amin.
Enquanto isso, entrava finalmente em ação, em Ugahd
a, o

precário, recém instalado governo da professo
r Yusuf Lule, outro &
interessado - » maior deles, na verdade - na captu
ra do tirano depostos Mas Amin, bem a seu modo, continuava
a cdesnortear seus perse
guidores com lances de prestidigit-ção. No final
da semana, indí cios insistentes sugerinm que ele estnria mesmo
na Líbia, para onde
teria embarcado, no Último domingo, do aeroporto
da cidade de Soro
ti, no nordeste do país. Mas havia também vers
ões que o davam por

visto no Sudão. Ou no Zaire. Ou mesmo em algum
9 a 5 erdida aldeia ugan
gen
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COMPOZ ISSÕIS IMFÃTIS
"O REMORSO!

" O remorso é uma coisa que dá na gente quando 2 gente
/

faz uma coisa que estã muito errada é então a
gente se arrepende,

isso é 9 remorçoe Como quando noutro dãa ia passa
ndo s homem da /
a

fruta com 5

a
.
carrinho e ele é, muito
pobre e trabnlha muito
mas as

nr
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Os cães, gatos, jumentss e outros animais, também se quei

xaram dos seres humanos. Cada um deles, enrubescido de
vergonha, /
contou sobre toda a ruindade que ouvias Calúnias, intrigas,
mentiras e querelis entre os homenso,
s» diante

Tinham todos a mesma opinião: que tinham ce levar seu ca

'> Todo-Poderoso, Entre os animais reunidos, assentava-se
em silêncio uma velha jumenta, e esctsva atentamente as palavr
as

dos outros. Então ela pediu licenta para falar e

lisse o seguintes:

“Irmãos e amigos! Todos vocês me conhecem. Eu sou a jumen
ta que pertencia 2º perversá Balaam. Ps5r muito qu: vocês tenham
so
12100 nas mãos

de seus

nas maos de Balsam,

donos, nada se pode comparar ao que eu sofri

Após parar um momento para tomar fôlego, a velha jumenta

prosseguiu:

"Apesar de tudà isso, meus mudos irmãos e amigos, não pos
so concordar cum vocês. Sejamos nomestos e admitamos que o criado
r

sabia » que estava fazendo.
PMas,

se realmente querem saber," a velha jumenta contia
nuou ainda, “por que o Todo-Poderoso! dau  כopcer da palavra. somens
te aos seres hum-nos entad venham comigo e eu lhes mostrareis

Até o perverso Balaam, ouvi dizer, sabia a razão e revelou ao mun00 1₪%66120.- Como são boas as tuas tendas,

as tuas moradas, 5 Israel:

Balaam exclamou. Venham às tendas da Torá onde as crianças aprendem

o slef-Beit, Torá com Rashi e Talmud, pois no merito cas
palavras
sagradas saídas dos seus lábios puros, o mundo inteiro existe!!!

Os quadrúpedes delegados reunidos ouviram atentamentea in
teligente jumenta, que lhes causou uma forte impressão. pôs um lon
go debate, eles decidiram que, desde que 9 Todo-Poderosos lhes
or=
denara temer e obedecer os seres humanos eles continuariam a fazêO Mas se reservariam » direito, no caso em que um homem pecasse,
de escoicear, morde-lo ou picá-lo, para lhe mostrar que um homem /

.
1
.
.
pecaminosos
e imferior a um animal.

Colaboração: Zakmen
LEMBRADA LIBERTAÇÃO DOS C/MPOS NAZISTAS
Nova Iorque - O jornal New York Times comentou ontem o /

trigésimo quarto aniversário

da libertagão dos campos de concentra
ção nazistas em Dachau., Alemanha que ocorrerá no próximo fim de se
mana, Muito frequentemente palavras gomo Holocausto e Genâácídio
são
usadas para descrever algo maldsso e ultrajante mas nada comparável

à matança nazista. Não pocemos lembrar delas se não pudermos defens

der estas palavras. Usadas adequodamente, lembram a disposição de
um povo civilizado de condenar à morte os seus vizinhos. Este holo-

caustá combinou a tecnologia moderna com 5 mal antigoe E começou ₪
.
à
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muito suavemente com simples expressões de odio e medo.
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das lamentaçoes ).

amta neara mulhakotel

varou a moça em frente ao sotel

afataimn kerva voe

, טסחיבאסענצ05 labios ₪ o queixo

.

santer

amra 1i tkiot hashofar hczakotel

ne disse: as batidas do shofar sao

Aval hashtika od iotsr .

fortes;

Huxotel,

₪ hotel, musgo e tristeza

czov va atsevout

mas o silencio muito mais.

Hakotel, oferet vacam

U Kotel,

Iesh angshim im l:v shel even

Ha פסכ8805  סססהעסס חסס0₪ העטסק

I=sh avanim im lev adam.

Ha pedras com coração de gente.

 הhatsanchan mulhakotel

rorou o paraquedista em frente ao

rikol machlachto rar

kotel; o único cue sobrou

Amar li,

chumbo ₪0

sangue

.

-

e

echad

-

"e Uisseta morte não tem imacem

lemavet cin olaut

ach iesh koter tisha milimeter bilv ad
Ada 13º 1 cota

ie uisse: não lacrimejo.s.

ve shav leashpill habatim

E voltou a abaixar o olhar;

. חסרsaba 1

nas meu avo, Ueus sabe,

mas tem O diametro Ce nove

-Johim hayodea

,

am apenas;

está acui enterrado,no monte cas

Kavur can be har hazeitim

oliveiras.

Hakotcl...

shel

«chad minachir

mar

à

Amra 1i cinenina'cri hadom'ot her
Ve lo anerot

UFO. o

rarou com roupas pretas em frente

bi.hkhorim mulhukotel

ua

Imo

U

96 Uisse: os olhos de meu filho que

she bakir,

 וe não us velas nã parede.

uisse: não escrevo nenhum pafcl

Amar li cineni roshemet

sara colocar entre as suas fendas

ohum petek litnok bein sdakav
ma
 טס1

us: um soldado ca infantaria

she natati lckotsl rek emush

porcue o cug dei ontem ao kottel

mimilim umichtav.

é muior do cue palavras e escritos.

Heicotol,

czov ve atsevet

U Kotel ;

U Motel,

Hakotel, of=ret votam
Tesh anushim À,

lev she:

tristeza,

chumnbô e sancue,
-

Ha pessoas com coraçao uu pedra,

even

Tesh uvanim im lev adam...

usço é

.

||

Ha pedras com coruçao de cunte...

SEHABAT
SHAIOM

