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   EvTTORTAL
Estamos corn muitos chagerim nesse semestre para

podermos subir c prra conseguirmos 0 que nos propu-

semos em Ascour: ER dat

Muitas az Giliculdades qu e temos nas realizações
rico quse todas conseguimos ultrapas-

sá-las, mas paro terminaz zomplctamente com todas

de atividaodes

precisamos 00 suaa ajud 2. e cooperação,

Vamos pºsro* um º borracha no passado e vamos come

çar nosso trabalho (jé infciadf) e acabamos com as

velhas intrigas.

Nossass primeir:s reaalizaações com sucesso absoluto

mostra nosso esforço , mag com mais esforço ainda de to

dogs o sucesso será grandioso ,absolbto e total.

Por isso, colabore!
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TORR

a) Cada passagem da Torã tem determinada finalidade em conexão com o

ensinamento religioso. Elas ajudam a estabelecer um princípio da/

fê ou a dirigir nossas ações e prevenir o erro e a injustiça en

tre os homens.

b) O bem estar moral & promovido por opiniões corretas comunicadas /

ao povo de acordo com sua capacidade. Algumas dessas opiniões são

por conseguinte, divulgadas tais quais, outras por meio de alego

rias. O bem estar físico & assegurado pela melhora em nossas rela

ções. O que pode ser conseguido de duas maneiras: uma delas con

siste em cada um fazer o que pode para melhorar o bem estar comum.

A segunda maneira consiste em educar cada pessoa a exceder em qua

lidades e habitos morais.

c) A lei mosaíca foi dada de modo a nos conferir juntamente as duas

espécies de perfeição. Ela providencia a melhora nas relações hu

manas removendo a injustiça e inculcando habitos bons e generosos.

E ao mesmo tempo ela nos educa na fe.

LIMITE IMPOSTO AO CONHECIMENTO

Declaro haver um limite à capacidade humana de conhecer, pois enquan

to a mente estiver no corpo, ela não pode conhecer o que estã alêm

da natureza. Por conseguinte, ao esforçar-se por contemplar o que es

ta alêm, a mente estã tentando o impossível. Ela pode, no entanto, /

conhecer e refletir sobre tudo o que estã na natureza e deveria apli

cat tódas as Suas forças nessa atividade.

ה050608100

Quantas provações e tribulações não são causadas pela cobiça de coi-

sas supêrfluas! Em nossa procura frenêtica do superfluo, chegamos a

nos privar do indispensável. Quanto mais nos empenharmos na busca do

supérfluo menos força nos restarã para conseguir o que & verdadeira-

mente necessário.
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"Se uma coisa te vagecee de execução diffoil,não

tenhas à pretcnsic dc queo ela seja impossível

aos demais" T.Marxco Aurélio

GOVERNO AMoTUAMO DESTINARA FUNDOS PARA O ENSINO DO NAZISMO

NOVA IOPQUE - O Vice-Ministro da cuco. Educação e Bem Estar dos Estados Unidos

Thomas Vuntor anunciou durante uma conferência pronunciada esta

citada, quo o Governo americaio destinara fundos para o estabele-

cimento do crorrames de ensino sobre o holocausto dos judeus euro
peus Curante o vazismo e sobre o significado do crime de genoc7-/

 

   

O procura sorã caco « nível de escola secundária. Ate 0 momento/

foram feitos programas pilotos sobre o assunto em algumas escolas

americanas com cliros resultados.

EX-NALISTA VIVE AGORA HO CHILE

ROMA - Simon Wiesenviai, cesivorado o maior “caçador de nazistas" do mundo, a

E rmou que Malico Cau?r, inventor das ambulâncias a gas durante a epoca

nazista, voo no úuíle, cob à proteção do governo de Augusto Pinochet, e

que 4 . + . Die, ccmbôm criminoso de guerra, mora no Paraguai.

Nas declarições vo tas à revista italiana "Gente", Wiesenthal diz que /

mois do cem tl corvo cos nazistas se encontram em liberdade, a maioria-

06465 aluccdo por שס% 00008 04 diversos paises "que escondem a sua verda-

deira icentidade”

Wiesenihal dirice o Coentro de Documentação de Viena sobre os criminosos/

nazistas e presid,: recentemente em Roma a segunda sessão do tribunal -

Sakharov, no qual vesterurbaram varias pessoas sobre as perseguições nos

países 60 185%66-6000060000 00 ₪7

Espaço reservadão paza o seu Artigo
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ISRAEL AMPLIA ACORDOS TÉCNICO" COM O BRASIL

Ta - ) mbaixador de Israri, Moshe Er.li, reoniu-se com o Minisiro ds

Interior, R.amel Reis, para tratar 6גקמה iccão da -osistência /

ar ita asresiensa ro setor ca irrigação,

ha Tons, 1s.a2) muntêm convênios d> assistncia têcric:. com à

manvo Nacional de Ubras contra as Secas (DNOCS). que estaטלכטץו

53| 080 à acompanhamento de têcnicos isrrelonsee nos projetos de

6“irrigação 60 00769506. 2 ampliação dos acordos incluirã assisten

«1a na regízo do Y.1€ do São Francisco, onde a 600-015] , 0ץ630 /

vem atuando.גשהות.3\5תוסזתסס,1ס0ת,

MOLORIGTA | הץה ISRAFLENSES À EMBAIXADA RUSSA

conviaado, para um coquete” na Embaixada 806 106.8, 05 066568 is

este ses na r.cizo de paz qc Cairo acabaram s ndo levados, por um

euge .O do motorista agipcio, para a «ode da rep -esentação citlomati

c1 covietica. vu episadis foi contado, com bom humor pel» poria-voz/

vw delegação van Partrr.

O sra enses foram conuuziass em im autontvel sc Governo egíncio,

cuio motoris.a aparentemente entendeu mal o numa da Embaixada o que

els cCesejavam tr. Si nciaram c ecuivoco quando se depararam com um

retrato de cenin e cerceboram o espanto des fu-cionarios sovieticos.

Denois de murmurarem suas uesculpas em nebreu n:r7 os pernlexos so

rosicos 03 istaelenses frialmente foram para « embaixada 6058

do. Unidos, a.nua ה tempo de fazerem com o Emha xacor Hermann Eilst

rias crondes a paz no Oriant” Medio.
e - = ODE te, SO ae הההר ali ב DN4 se 0 . ue - + 2 כיל + Pe e vegan 6

וההם a . . io DR
קה 6a VE Dt S16 Es דירךב3 apare ce outra .
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HUMOR

Pr ABALHADOR

1a cemena pulgada , quand

DUE smos 50 cruzeiros a
mais no רט envelope,
você ב80 reclamou.
18028 que nos tiramos
“O crazeiros esta KMMAX
semana vocês vem reclamar,
né”

Bom um exrr 680

passar, nas dois nãosל

מכר1 visita.

ו rogado
arrumou: para

meu nov Mirha
filho foi para 8  61=-

dade AXXFEXXXKXXXEKX
estudar e foi isso

que ela trouxe.

ג'-
LaוזהAROSו0ר tres noites eu

vou a cinema 8

6 80 Sexo, sexo,
SexC. Hr Je Gu Var

סות zem qu0 126

à filme e Dom

FESLA

aceita um

aviarº?

si DR DL.
ocuquinho de

- O que e iggo?

1- Iom, .€e ovo Gde pei=
WELIX Xe

דמ₪כ ₪
pra הגש

E ES E meaב
IWcr evte vpriméiro Alon, osסם

artigos (na raicris),£oram retirados
da “esenna Judaicas c cutros jórneis.
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