
 

 

   



 

Mais uma vez vencemosiVencemos e mostramos o

6880 trabalho de anos ec anos.

A Messibá realizada Gia 20/10/78 foi exelente.
comemoração dos 33 anos do Ichud Habonim realizada /

or todos nós,mostrou a força de vontade de alguns jo-

vens (Que poderiam ser mais) que querem trabalhar por al-

cum objetivo.Por mais falhas que hauvesse no cominho /

esse objtivo foi atingido.

is
de

Os que colaboraram sentiram na carne que va-

leu à pena fazer alguma coisa por ceta festa.

SEJA JUDEU

Venha pera o Ichud e trabalhe não fique como

um prosélito vendo os outros cooperare ;sim vendo os ou

tros cooperarem;Sinta na pcle o verdadeiro Judaismo

ISAC NUDLIMAN

NASKIR FA SNIP
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ho pessoal que vai representar-nos na belissima 0871-

tal carioca.Salmo, Isac, Jaques,aquole abragos.,

Bom proveitos

ה
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Ajuden-nos a
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Ajuda-los,

  



 

\ NOSTALGIA

Hoje amanhoci com vontado 2c &

gar a lugar nenhum. Partir, simplisment

as pessoas que amo.Permitir que cevtas

pessoas que amam,Assim uns 1878000 ₪

caria deserta.Até os animais poderiam

tanto os animais?

Partir sem chegar.Pois chegas

conirar com o presente.Um presente Ce

tião com o passado e o futuro.Ums abet

to é eterno.E na terra tudo é efêmero,

Formariamos assim, uma longa pr
procissao de amor seríamos enorme r:

Porque estaríamos sempre no

dos os planêtas passassem por nóg.%
cometa Surgiriam os ecctudiosocs,os pa

ríamos logo batizados como o cometat
Í

tos anos passariiamos, diriom passariam

Cometa Halley?Não seria

ras que,por muito amarem cons LR

quo lhes era adverso, desiguri,ponozos

Fm nossa tragetótia pclo

saudade. Porque todos os seres qu

nesco Jubilósos, cheios de feli
passado. «ao presente.sSim ao

tn

  

rentos- de felicidade, enquanto que o pui
ouviãovO presente sou eu, Tor isto «

não lne pertence.Carxregaloei comigosC
EA

Partir sem chegar a

gar seria voltar para onde

mais והבס

amor.Dificil de comprender:

amcr Assim como Em no meio do cha;

tender .Quero apenas partir.lias partir

ras que amo.Permitir que os seres “por

vém.Assim א vou em direção
₪ רי for para alguér

Mãos adas,para que com toda a força

2 o caminho para nossos infeliz

pam às escuras,no começo da estrado à
juntos sejamos uma só luz,

tim
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UIכאנ2 e (eo do Etaוו

esPartir levando comigo

levem consigo também as

ouircs,a terra toda fi-

iz.Pois não há quem ame

 

seria temorário,“oLa en

sore25 FO, Porue omprome-

ור hones

tudo. é passegeiro.

ocicsão de-amor.E porque
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O DESTRUIDOR
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OBSERVANDO O MUNDO

Voltando de Biquini

Segundo o Departamento (mi-
istério) do interior 60888

de Biquini que apenas re ווא-

centemente voltaram à sua terra
nativas:supostamente ,descontamina-

da,terao que evacua-“1a de novo.

Há uma. década,a Comissão /
de energia Atômica תו que

"yirtualmente não restava nenhum
indício de radiação" dos 23 tes-

tes atômicos anteriores Recentes

testes governamentais, porém,mos
tram a agúa de poço de biquini e

afirmam que a mesma contém estros

cio 90 e césio 137 radiotivos, que
aparecem nas pessoas.Os coqueiros,

as bananeiras e ârvores da fruta

pao locais contêm os produtos ra-

diotivoseAssim,o ali mento preci-
sa ser enviado para lá até que os

habitantes possam ser fixados em

outras ilhas,mais uma vez

Col
3

MAISRÁDIDA.
Num recente campeonato
mundial Ge datilografia

em Tel-Aviv.Uma Hungara
datilografou 12.665 ca-
racteres sem nenhum erro
em trinta minutos,obten
do o título. Isso em In-
glês,seeria o equivalente
a mais de 124 plavras por
minuto,em questao de meia

horas

Co1 TR

Nao representavam 

Em 1968,40 Hippies ב suecos apareceram no
o SETE CONSIDER US HOOLIGANS
seu verdadeiro

reram graças ao abuso
contrado num banheiro

dos tóxicos
publico de Estocolmo,
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Sueprendentes Sobrevivencia
 

Um
rapaz

conadense, que se digo 8
estar assustando ou tentando 88 ג
tar ou impressionar sua atada,

caiu acidentalmente da beirada ds

uma janela da altura de 23 Eis

pavimentos.Caiu 53 metros dentro

de cerca de 1 metro de agua,imui
piscina. Alegadamente,o rapaz hos-

pitalizado de 24 arca batava em /
condição estável.

Outro rapaz,que talvez est“
vesse sob a influencia de סמ

caiu 27 andares por um túne! de /

ventilação no prédio de 48 and»

res da Transamérica em de

co nos EUA. Também ele foi alisva -

do como em condição estável depeis

da queda de 99 metros de altux

rapaz de 22 anos sofreu fraturas /

s ferures e das rótulas dos joe
se do osso do calcanhar,mas /

nao0 ferimentos inteir-

nos aparentes.A policia acrediveva

ques por chocar-se com ag latervis

do túnel, durante a queda,sua q:
foi ameindies Consciente quando

do por uma ambulância, ele alezada

mente cantava, aeTasive uma0
com as "Oh,Whatכ Trip Lô on
(on que agem que eestou fazendo)
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papel.Desde então,10 dos 40 "atores! já mor

mais recente sendo en-0ס,
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Esquecendo as transas passadas,venho no firme propósito

de trabalharmos cada vez mais juntos,
“Não sei por quanto tempo poderei estar cooperando na rea

lização deste Alom,
Mas é certo que enquanto estiver em Curitiba,farei tudo

O que estiver ao meu alcance para que o mesmo seja distribui-

do semanalmente.
Paulo

 

Rafael,Michel e Artur preparando nóVasatividades para

a próxima quinzena,
Rafael e Artur parabéns pela excelent

do pijama,
Estava demais]

    

 

ia do baile

Isaac o nosso Maskir está com a bolatoda,2seu esfor-

ço é cetimdo por todos.
Obrigado|

A Kuvtza YONÁ - - foi uma das melhores apresentações
do conjunto da messiba

Obrigado Viviar e Raquel

0, .

abens aos atores|Artur,Sergio,Ganso.
tava perfeita a interpretaçãoE

₪
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E tantos para agradecer que nao caberiam no Alon,
Puxa Ani voce tem trabalhado bastante...E sem bronca.

,דחשש=5;0<4

Bom pessoal 1

Agradecemos a todos que colaboraram:

Paulo
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snabat Shalom  


