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EDITORIAL

Shalom Chaverim:

Hoje sai mais um itom como de costume, e vocês

podem.notar que ostá quase vazio. Quem sabe um artigo teu nao

pudesse preencher mais uma folha? Não apenas por preencher fo

lha, mas sim para que 50008 possam receber mais alguma coisas,

Você não se sentei bem sabendo que estã transmi

tindo clgo para alguém? E sabendo que está ajudando na educo-

ção de clguns?, Acreditamos que sim, mas não podemos aofirmar,

Isto depende de cada ums,

| Aleh V'agshem

Vaadá Itonut
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Sobrevivem ainda 4,500 judeus na Síria. Eles estão privados de to-

dos os direitos humanos. Eis alguns exemplas da legis lação vigente |

naquele pais: os judeus não pouem se afastar mris de 4 km. de suas

residências, não podem trabalhar em repartições públicas nem nas 4

presas do setor estatal da economia do país. Estão sujeito a um to-

que Ge recolver as 10 horas da noite, depois do que devem responder

a chamada da polícia. A correspondência é censurada. Não tem direis

to a voto e estão impedidos de obter carteira de motorista e de 4

8012 %818%0ה78 cin casa. Em novembro de 1971 todos os estudantes jude

us foran eliminadas das universidades sirias, As carteiras de iden-

tidade são assinaladas com destaque a palavra Musami (mosaico), a-

plicando métodos nazistas discriminação(JUDE-. La contas bancárias

dos judeus foram assinaladas com vermelho.Quando um judeu morre seus

bens são confiscados pelo Estado. Os herdeiros legais tem que pagar

um tributo especial para poderem receber alguma parte.

Os autores e responsáveis por estes crimes comtinuam inocentese in

ו
voca do a 11020808, a Justiça e os Direitos Humanos!!!
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O QUE É SIMPATIA?

. . , .
Simpatia c um sentimento

e

Que nasce num sô momento,

Sincero no coraçaos

Sao dois olhares ascesos

Bem junto, unidos, presos
. y -

Numa magica atração.

Simpatia sav dois galhos

1Banhados de bons oruvalhos

Nas mangueiras do jardims

eBem longe as vezes nascicos,

Mas que se juntam crescidos

E quo se abraçam por fim.

São duas almas bem gêmeas

Que riem no mesmo riso

que chora nos mesmos ais

Sao vozes de dois amantes

Duas liras semelhantes

Ou dois poemas iguais.

Simpatia, meu anjinho,

É o canto do passarinho

.

É o doce aroma da flor

084Sao nuvens dum

É o que inspira o teu rosto...
. . ,

Simpatia C quase amor.

Autor: Casimiro de Abreu.
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| O que foi o processo de Damasco?
 

Foi uma acusação ce sanguo levantada em 1848, quando o desa

parecimento, em Tamasco, do superior do convento franciscano e

de sou cricdo levou a uma no quarteirao judaico por instigações

dos católicos locais apoiados pelo cônsul francês. Atravós de

torturas infligidas a líderes judeus (um dos quais morreu curan.

, + . . ne .
to o mortirio) consoguiu-se arrancar uma c.nfissão de assassina 

=
=

to. As investigações foram seguidas de uma campanha doe incita-

mento contra os judeus. O clamor-público no Ocidento e a inter-

venção pessoal de Sir Mosos Montifozo e Adolphe Crómicux (que -

foi a Alexandria Park se intrevistcr com Muhamat Ali, dirigente

da Síria) levaram. é anuãação: das acusações à soltura dos sobre- .

viventes. Montifiore visitou, então, os sultão em Constantinopla!

e procurou obter uma ordem firmada que cunfirmasse os direitos |

dos judeus. O episódio teve consequências importantes no senti-

do de estimular a consciência política e o sistema de organiza-
:

ção ativista dos judeus da Europa Ocidental
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