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Na cidado de Ijui os nazistas não estão dedicando o seu -
segradotempo om pint>r muros, pedestais e paredes com a
Cruz suástica. Eles são mais civilizadose passam horase
horas da noitoc num barzinho famoso na cidade, falando sóem alemão e lembrando épocas passadas. todos eles, dizem,
usam, na ponta de uma cormentinha de Ouro, uma cruz do
mesmo metal nobre, c aue outranão é senão a cruz Suástica.

à revista “Isto B" parece que descubriu o Ouvires fapri-cantedas jóias. 3m Porto »legre já comecarem a aparecer
novas cruzes suasticas. Ninguém tem mais dúvidasos nagzis-
tas estão preocupedos com a tal reabertura democrática.2108 preferiam como está até agora.Pintando cruzes
cles mandam recrdospara as mais altas autoridades nacionais.

 
FOPOCANDO;

*Deser da folta cue fizeram nossas GucridigsimasIchudetes, o Kabalat- הבסה6186סה 0Pelo nosso amigo
Rofacl foi excclcnte.
Isac um pouco nervoso deu uns gritinhos, mas ele tem morê&lPara levar a rapaziado numa-boas
581800 01 Scmpre dando aquela força... OSalmo nº arruma-ção do Ichud 00850 6602 00018 força não arthur ?Saul estava incrementado uma vestimenta espetacular, pre-Sente da mana que retornou de Isracl.Pena 006 310008 nãoviu O charme do nosso amigo fumando com uma piteiyaindiana cu disse "Indiana",
ALBSRTO. »etem gente que anda falando cue depois de seismeses voce está saindo de fininho.

"VAMOS COLABORAR DENTRO DE NOSSASVAADOT,
PARTICIPANDO COM VONTADE & BNTUSIASMO

DOS KABALAT DO SNIFY   



 

Lados interesantes

Ve-se no Taliud esta interesante observação:- à his-
tória da criação coueça pela letrã Beth e não pela letra
Alef, que é a prineira do alfabeto.

Inpos-se uia pérgunta. Por que foi dada tão decisiga
prefcrencia a letra beth. úis a singular explicação ofe-
recida pclossábios taluulistas.

- Porque Beth é inicial da palavra BuRakHA Qbenção) e
Alcf de Ansa (naldição) do contrário os honens diriam ce
con 200. a .

000 pode o nundo gubsitituir-sc foi criadó con uia
lctra de nau presságio? | 0

são palavras do senhor ע00ג8 60 +0
«yin elinaste na angustia, 6 eu. te 11002001, 00 nuven

que trovejava fiz ouvir a ninha voz, proveitc nas águas
de Meribah. Cuyc-ie, povo ncu quero advertix-tc. Oxalá
ne escutes Isracls \

Colaboração: Paulo

Os titulos do candidatos.
Corta vez, .Un juvei procurou o ltiziner e pediu au

11080 ב scr oxdcnado Rabi »
O sábio perguntou os dong que poderia possuir 0 jo-

צשב para o 00800060 desta função.
1403110 סוג-16 o jovcle

- Bon: Visto-ne de branco, suucnte bebo água, ponho
ui cravo ua gola de ncusapato para nortificar-ne, dcito-ne

nu no relva c vou ao teúplo onde recebo 40 chicctadas
diarias para purificar-neo

U sábio voltando-se para ui cavalo que rolava na +

neve co lado obsuryvou s
- liga jovci, clha paxa este aniLclé bronco, bebe agua,

possui cravos nas ferraduras, deita-sc na relva e recebe

nois de 50 chicotadas por dia c no entanto não passa de

u. cavalos
Talmud a 0

colaboração:- Paulo

Curhosidades e

U Kibutz lacjau 4vi nas colinas do nonte Carncl,

£oã fundado por judeus 4lciãos cu 1938. lya una região

de dunas. Hujc cxporte carpas, rosas c frutas citricase

A venda car sustenta a comunidade.

Culcboração:= Paulo

 

O SANTINHO

Bm Auschwitz, tenho certaza, devem ter existido guardas
simpáticos. Imagino que alguns guardas pensavam aque podiam
ter sido designados para outras 0/0
missões, mas que, já estavam
naquela, ninguém os podia censu-

rar, pois, afinal, todos temos
de ganhar a vida e ordens são
ordens. É possivcl que algum
sobrevivente da monstruosidade

inconcebíveldos campos de concen+
tração se lembre do olhar solidá-
rio de um nazista, ou agradeça
um pedaço de pão oferecido de-
pois da água quenye rotulada
de sopa. talvez algum carrasco
tenha sido miscricordiosoe +6- / fd
nha, porexemplo, fingidopara Ê 



alguma mãeaue seu filho sobreviveria.Nas 0182606 6
cuja população foi exterminada, suponho qJue, enquanto fa-
ziacom 6000 055 cavassem com determinação asvya-
las em que seriam enterrados, um homem da SS Pprocuron —
atirar nº nuc? do um” criança de cinco anos de forma 00

ס1ה não sofresse muito, Pode ser Cuerlguns dos judeus EN.
drdos à morto tenha rece'bido טהסה comprixão, um apecr-
to nobrrcço, uma fr>sc consoladora. Então é possfvel חג

סטמפט,קצנהסנקר1000%3מרה quo a História sehipre
nos impõe o nº frieza que rendem as estatisticas, aque hovãa
2lgunsS bons homens, entre os qardos do »uschvitz, ou do
Treblinka, ou de Buchenvald. Mas uma verdade qJue precisa
ser estabelecida de uma vez por todas € que nulica hogve
bons homens emTreblinka, cm Buchenvald, em Auschvitzs Eram
todos monstros e assassinos, eram todos traidores das nc-
ranças mais caras da Humanidades.
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-O PIRIGO PARA O BRASIL NÃO É O
COMUNISMO; É O NAZISMO.

O coronel Tarciso Nunos ferreira, que se celebri-
zou por uma conferência no LionsSlub de Ponta Grossa
Jue lhe valcu dois meses de prisão, voltou a falar que
o perigo prya o Brasil ê o nºzismo, que sensibiliza seto-
res militares,e não o comunismo (Movilento-I9-6-78 N$155)

Bm vista dos acontecimentos & chegada a hora da ju-
vontude judaica começar uma campanha anti-nazista de
esclarecimento a todo povo brasileiro, 600 poderia cul-
miniàr סח wm ato público de repúdio às atividades nazistas
no Brasil.
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Agora o Ichud está com nova Mazkirut que 68 segui te-
MAZKIR: ISAC NUDELMAN
VAADAT CHINUCH: SALMO ZUGMANN
VAADAT GUIZBARUT: AREEL ZUGMANN
VAADAT TARBUT: RAFAEL KUPERSTRIN
VAADAT MOADON: ANY APTER
VAADAT CHUGUIM: MARCIO GUELMANN
VAADAT ITONUT: SÉRGIO WEISHOF
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