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UM CONTO DE ROSH' HASHANA

RABINO HENRY. SOBEL

A CONTA BANCARTA

De todas as Oraçaoes de nossa liturgia para as grandes festas,uma

das mais comoventes é, sem duvida, o Avinu Malkeinu.É tao emocionante

e fala direto ao coraçao, É uma oraçao que comtem todas as suplicas

imaginaveis e concebiveis que um homem possa fazer.bondade e alegria

paz e amor, alimento e redençao, perdao e salvaçao. Formule qualquer

pedido e o Avinu Malkeinu o contém,

Existe uma tradiçao interessante ligada a esta oraçao, De acordo

com as praticas originais no tempo do Rabi Akiva, o seu autor, todos

os versos de Avinu Malkeinu eram recitados em voz alta com exeçao da

suplica final que era sempre formulada em silencio, Este ultimo verso

diz o seguintes: Nosso Pai, Nosso Rei, concede-nos a Tua graça; respon-

de-nos apesar de nao termos meritos; trata-nos com justiça e misericor

dia e ajuda-nosa

O famoso Dubner Maggid apresentou uma de suas brilhantes bolas pa-

ra explicar este estranho costume. É a estoria de um comerciante que

entrou num grande armazem atacadista e pediu muitos metros de a varias

mercadorias para seu negocios À medida que ele pedia o que necessitava

em voz alta, os caixeiros corriam atende-lo, Quando completou o seu

pedido, ele chamou o proprietario de lado e falou-lhe baixinho no ouvi

do: Sabe de uma coisa? Nao tenho dinheiro liquido, preciso de crédito.

assim, conclui Maggid, num sentido muito semelhante, chegamosם

para Todo-Poderoso antes e durante Rosh Hashana e Iom Kipur. Em altos

brados fazemos pedidos para uma vida de bem estar, uma vida-de saude,

uma vida de alegria, assim como muitas peças de mercadorias, No fim

emtao, chamamos o Todo-Poderoso de lado e sessuramos, por assim dizer

para eles Concede-nos tia benevolencia e atende-nos, pois nao temos

méritos, Em outras palavras, Deus faze-nos um favor, nao podemos pagar

a vista.Concede-nos um crédito,por favor,

Este 6 o verdadeiro sentido de nossas oraçoes de Slichot que reza-

mos durante toda semana anterior a Rostj; Hashaná. As orações de peni-

tencia levam-nos a rever a nossa conta bancaria de boas ações, Muitos

entre nós assim fazem, verificam que nao tem fundos. Nado possuem. valor

de troca necessario para saldar as multiplas suplicas e petições, Re-

firo-me, naturalmente, ao pagamento a vista, sob o aspecto religioso,

tantp ha teoria como na pratica,

Slichot é a época do ano em que devemos inventariar, exeminar d

ativo c passivo e, caso tivermos embaraços financeiros, pedir credito

para o próximo ano, Arrependemo-nos nestes dias e prometemos que a &
. 0 É qa L .aveliacao de nosso 02901%0 8878 ₪81הסעהספ 888898 vindouros, que logo
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A CONTA BANCÁRIA CONTINUAÇAÕ, «o.

poderemos saldar nossas multiplas suplicas e כב Em negocios,

deve-se ter todo cúidado para conservar um bom crédito, uma boa repu-

taçao de pagamento, dentro do prazo, a fim de que possamos ser dignos

de confianças
:

ASSim tambem é com Beus, se fazemos nossas promessas de boa fé,

se nosso arrependimento é sincero, se realmente nos esforçamos em fun-

damentar o valor de nosso pagamento a vista com o devido lastro, entad

Deus daxzá estará disposto a entabular negócios conosco novamente, por

mais um ano, Nestas circunstancias, Ele terá novamente boa vontade em

aceitar es nossas promissórias e estender-nos o crédito de boa saude,

apoio e alegrias,

KXXXKXKXKXXXXXXXXKXXKKXXXXX

אאאאאאאאאאאאאאאאאאאא%אא%

אאאאאאאאאאאאאאאאאא%א

AVINU MALKEINUS AVINU MALKEINU

AVINU MALKEINU CHANEINU VANEINU

KI EIN BANU MAASIM

ASE IKMANU TZEDAKA VACHESED

ASE IRMANU TZEDAKA VACHESED VEOSHIENU

NOSSO PAI E NOSSO REI

TEM PIBDADE DE NÔS

RESPONDA-NOS

EMBORA NAÔ MEREÇAMOS

FAÇA-NOS JUSTIÇA; FAVOREÇA-NOS

E NOS PERDOE 4

A VAADA ITONUT DESEJA X A TODOS0S CHAVERIM DO SNIF CURITIBA E
A TODOS OS QUE NOS AJUDARAM EM ל SHANA TOVA TIKATVUS
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0 ASSUNTO É

POLÔNIA

HÁ quase um mes, um fato nad muito imbedito ocorreu na 010018 |

Pais este, de muitos de nossos antepassados |!

Uma pequena greme teve inicio no estaleiro de Benin em Gdansk,

Esta pequena greve, como diz o סה 80

Transformou-se numa bola de neve,

O movimento, inicialmente com 17000 grevistas, hoje atinge a casa

de 250.000, atingindo mais “de 420 empresas do bloco Gomunistasx,

Uma possivel intervençao da URSS já foi desmentida em Varsóvia.

A URSS tem especial preocupaçao com a Polônia, . é assim como uma

filha preferida entre todas do bloco soviéticos,

Isto ocorre porque os emprestimos que a URAS faz a Polônia sad

pagos com mercadoria.Por exemplo: Em setembro passado, nao se

encontrava uma lata de tinta.em toda Varsóvia, ppês Moscou se

preparava para as Olimpiadas,

Isto prejudica ao povo polônes, mas a URSS tem que manter um equi-

librio no país,

A polônia é notadamente um país direitista.

08 trabalhadores da Polônia nao querem uma mudança de goberno e sim

que p partido respeite o verdadeiro ideal marxistas A DITADURA DO

PROLETARIADO,

A greve em Gdansk acabou, outra que começou na Silésia tambem aca-

boue Ambas foram vitoriosas, pois conseguiram suas reinvindicaçoes,

isto é: |

Simdicatos livres e direito a greve-fora quastoes salariais

Sem duvida, isto foi o começo de uma mudança na estrutura dos pai-

ses da cortina de ferros

Tanto que esta preocúpando o pessoal do KREMLIN.

Será que assim como Gdansk foi um exemplo para a Silésia,a Bolônia

será um exemplo para os países da Cortina?

Colaboraçaos VAADA ITONUT

אאא

A TODOS 05 CHAVERIM DO SNIF CURITIBA.
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COMO JÀ DEVE SER DE SEU CONHECIMENTO A KVUTZA SHNAT-MACHON 81 ESTA À

SE PREPARANDO PARA O ANO QUE VEM FAZER OS PROGRAMAS ACIMA E PARA TANT

₪85 PRECISAMOS DE SUA AJUDA, NEM TODOS OS MEMBROS DESTA SHICHVA PODEM

PAGAR A SUA PASSAGEM E ESTAMOS EM ÉPOCA DE MIFALIM( COISAS QUE DE BXM

DINEIRO) K PARA PODER LEVAR A TODOS.CONTAMOS COM O APOIO DE OUTRAS

SHICHAVOT E DE VOCE,

CHAT-SHNAT-MACHON-81יהןדק*
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O ASSUNTO Ês-

ANISTIA

Desde que chegou do exilio é assunto para converso em todas as

rodas, todos os bares, todas as esquinas,

sua trajebória é longa: nasceu em Juiz de Fora, depois fpi para |

p Rão de Janeiro.Em 1964 já começava uma carreira jornalistica de

perspectiva brilhantes, no Jorhal do Brasil. Em pálitica, sua opçao

foi a luta armada, que o levou a participar do sequestro do Embaixador |

norte-americano, Charles Burke Rlbrick, no Rio, em 1969, Foi preso e |

torturado. E, 1970, foi trocado, com mais 44 pessoas, pela vida do

Embaixador alemao tambem sequestrado no Rio.Acabou na Argélia.

A esta altura, nao é preciso falar muito para apresentar Fernando |

Gabeira. Já. é uma figura nacional, um homem da vida pública, 0 8

deixa feliz. Quando fala sobre isso, abre um bonito sorriso-e comental \

É uma responsabilidade que tenho que responder teoricamentes |

Seu livro,o qual recomendamos a todos,é o primeiro na lista dos

mia mais vendidos da Revista VEJA e.o titulo!0O QUE É IBSO,COMPANHEIRO?
. e . ee . .

ja virou expressao de certos grupos. Seus comentarios:Mudei de corda

 

para azul e verde nas proximas eleiçoes,

No exilio viveu no Chíúle, em Paris, em Estocolmo, Foi jardineiro,

de cemiterio, porteiro de hotel, concluiu sua tese de Antropolágia,
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Seu primeiro retorno foi atraves de ump: entrevista ao Pasquim, ho fim

de 78.0 sucesso transformou-se em livro logo depois, incluindo mais
. . e ee 4 +

dois artigos seus«A verdade 6 que nao tinha a perspectiva de voltar

tao cedo, mas voltou, Estar aqui, com-toão o seu visual colorido

tornou e torna xtudo mais importante,

DICA PARA SUA BIBLIOTECA:

O CREPUSCULO DO MACHO

DE FERNANDO GABEIRA.

COLABORAÇAD: VAADA ITONUT

comeca

 

SHIR SHIR SHIR SHIR SHIR

AGONIA

DE MONGOL

COM OSWALDO MONTENEGRO

SE FOSSE RESOLVER IRIA TE DIZER

FOI MINHA AGONIA

SE EU TENTASSE ENTENDER

POR MAIS QUE EU ME ESFORÇASSE

EU NAD CONSEGUIRIA
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AGONIA continuaçãõdsl:

E AQUÍ NO CORAGAD EU SEI
QUE VOU MORRER

UM POUCO GADA DIA

"E SEM QUE SE PERCEBA

A GENTE SE ENCONTRA PARA BUTRA

FOLIA

EU VOU PENSAR QUE É FESTA

VOU DANÇAR, CANTAR É MINHA

GARANTIA

E VOU CONTAGIAR

DIVERSOS CORAÇÕES

COM MINHA EUFORIA

E A AMARGURA E O TEMPO

VOU DEIXAR MEU CORPO

MINHA ALMA VAZIA

E SEM QUE SE PERCEBA

A GENTE SE ENCONTRA

PARA OUTRA FOLIAs,

CHAVERIM

-ה

COLABORAÇAD: VAADA ITONUT

NESTE DOMINGO REALIZAR-SE-À UMA ASSEIFA-KLALIT4ESTAMOS
DISPOSTOS A OUVIR TODAS AS SUAS CRITICAS, ELOGIOS,RECLAMAÇÕES, ENFIM
SD NÚ QUEREMOS QUE VOCES ESPEREM QUE LHES DIGAMOS O QUE DIZER, .
A ASSEIFÃ É O ORGAÍ MAXIMO DA TNUÀ E ASSIM DEVEM NELA SER DITO TUDO.
O QUE FOR NECESSARIO.CONTAMOS COM A COLABORAÇAD E PRESENÇA DE TODOS. .

+

A MASKIRUT +
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