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 b é próprio que cada umrelate aos seus

 

sôbre os milagres quo «ncederam a nossos antc=

passados nôsses dias.

 

2 279 9

54555 280 6 בלגבסלע completar. a obra

- nem estarãs livre de desistir 6018406 |*-   Voltamos a lembrar os dias heróicos

 

dos Macabeus ,coincidindo com os momentos em que a im

dentiticação judaica atravessa a sua maior prova, ro=7
₪ ה es - .

-crimo-nos a atraçao que o Natal exerce e que poe a +י

nú o problema da indentidade a uma cultura תת

| ב
- Os Macabeus cstiveram a debater-se na sua época a del - +

bater-se com a mesma dúvida,ou seja altoemativa assimilatória em direção à cd=

vilização helenista. 3

- Os chaverim ao ascenderem as luzes de Chanuká, devem: ,

ter em mente que em Chanuká comemoramos o princípio de que cabe à sociedade ar

branger e não suborá'nar as diversas culturas existentes,que Chanuká é uma

 

>< |

resposta a opressão 8 que resta luta ensinamos o valor do Prxmos contra muitos»
>

Chaverim divulguem a chanukiá,o sevivon, comem lakes..    
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para que seja dado a oportunidade para todos comemorarem a sua Festa das Luzesb \
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4 ontroga das Menções ao Honra outorgados polo| ihnfo do Estado Maior =0"0

mais slto tributo outorgado em Isrscl- deu muiito o que fazer à comissão ospecial nomõam

6ב polo Goneral Tubin quo teve que examinar todas as recomondaço«3 aprosontadas pelos

Aitvorsos comandantos das unidados a fim de recompensar os heróis da Guerra dos Seis Dias

4

   

dd)

Quem são 08 51 heróis que mereceram as Mengces de Valor ?

É Dsta pergunta tem Sl respostas e cada uma delás é um relato de'valor e ab=

nosÇÃO od posar disto atris dos 51 relatos po o-se fazer um cá009

 

mais' jóvem tem 19 anos o o mais velho 35,A idade média é de 25,apesar de 11 to

: apenas = Os

PAÍS IE.SRI|)8 mm

 

- Dois turços dos condecordados ou melhor 33 são nativos do Israocl,3 nascoram na Pom

1ônia,2 na AlcmanhaçMarrovos,Irak,Rumania e Russia oc um na Bulgaria ,Hungria,Egito,Iran 6

Franção

DATA DEIMIGRAÇÃO s- -
panic

Dos 18 condecorados não nascidos em Israci ,6 chegaram ao país cóm a idado 60 1 8

nos,| com a idadodo do 8-lo anos 2 com 13 anos,um com 15 o um com: LB

INST!RUÇÃO %-

Apesar do dizer=-go em geral que a instrução e a educação desempenham um papol pri-

F mordial com0 ao heróismo,isto não se aplica ם08%0 0880 98 representam.

togo tipo de instruçãosl3 Bem insirução parcial post -primária,8 tetminaram escolas ₪

solas,21 Serminaram a sccundária 0 3 cursaram 08 0800008

o
s

 

  

LUGARIB.RySIDÊNCNCIAs ה ,

regiãoל nem forma do colonização do país podeo conspffRdasomoו
AN Joyusal208103םבפףטהזעס₪20ם0162008310608סמ76בבט"לQuase a metado

Ramat GanDas outras cidades.2 60 28% Yam ,Hertzlia,kKfar Saba to4
Dimonas YokneampMevasoret Sion, ardos Hana e Rechovoto      

  

  

quase um torço são 60 81001865 862400188 ,8 do kibbutzim

ESTADOSIViLiss =
Desag 4 E 4
ו

29 são solteiros,explica-so isto dovido à juvontudocê 08,14S 0
“ 4 - a 42+ 144. 4

um: tem três filhoso

SBIVIÇOMILITAR:=
ירי0גאאושה

cha apenas 16 ancs nessa época Tres 6%. : incorporaram-sc no exército em 950
Cempamha de Sinai em 1956,apenas 13 apriioipuramel maioria iniciou o seu sóxy

Nunkum dos condecorados Tutow na Guorra da Indopondência Dor uc aEEad

om anos posteriores à Guerra. de Sinai slavia um que estava alistado há 2q0808

Vinte e Nove saoRs 11 ostão nas unidades blindadas.9 são param

quedistas,4 da Força Aérea o 4 da infantaria, 14 »ostavam prestando serviço militar o=

מדי 563.0 6 8 o menina. 60 03020150 regularo

GRAU se

12"toncitas,6 são capitoos,36
a

E
\ 6separa, dl

11 são soldados rasos;8 cabos,5 são sargontos,
m “ros 9 2 tononte =coroncis,
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Foi nas províncias ronanas da
ALomanha «duranto os séculos X é XII,on-
do comoços: a formação do idish.,0s judeus
sorviamesc de vma língua quo, desviando=so
sada voz mais do idioma da rc “Ao,comoças
va'tor vma vida completamento indeponden-

tooTratava-go do um procosso naturalçPrie
meiramonto,palavras hobíraicas foram inco:

porradas ao alemão da Évosasclas tinham x.
lação com a vida roligiosa ,com assiuntos do
mésticos c com o comércio,gualmonso as vom»
cêbulos originaimonto alomãos foram judaixza
dos sadquirindo a fraso om'sua ostrutura as
formas idomáticas judaicasoPovido ao frequon
to contacto entre judous do diversos países

forâm também introduzides palavras cstrangoi.
tas o

Duranto as migraçõos cm dixoçao ao

10840 > Polônia e Rúsia , novas palavras fo-
ram assimiladas pelo uso popular ,ao mesmo

tompo que o povo criava uma grando quantida-

£o ds novos tórmos para exprossar dotalhos
particulares do sua vida ospiritua! e mate»
vis: ו

 

Assim 201--80 formando graduaimene:
to uma língua quo "“rreow tºla a vida de um
povo,sua 028 ,8008 costumosescus posares o
angísrias ,sous conhociomentos e seu: 080%

Tito»

Mas 60866 08 8008 primeiros o in
Soguros passos ,o idish encontrow a oposiie
ção da aristocracia religiosaçisita oposi=
gão dovosso ac fato do nóvo idioma ser a ex
pressão da'vi :. socularçda divorsao c do xe-

ב o Por moio dêle abriram-sz caminho
doutro do lar judaico ,os cantos de rua,as

 

A

 

A MRAMOR 4

cançoos de amor,o sspesia Li do às roma

cas sentimentais dos cavalusiros o heróis
a es 2

que se popularizaram entro a 20708080 cris
.o

ta

O idish passcm de uma linguagem
um idicma' de criações literárias

origina .s,ã0o quai seriam'vertidas diferon-
Ss de importanciacSeu prestígio afir

mou-so com o surgiment” do 288830820 em
1₪ do século XVIII e início do XIXçlste
movimento religios:-democréática que tratou.
de molhorar a sortw do homem comum. poz meio
da rcligiac ,foi um poderosó estímilo paxa
c desenvolvimento da línguas

mesmoסו5680 ספ1081060-
Bh enconirow sen segundo 6 61 formidável opo- 

. + e 2

O Tluminismo alemão e a assimilamnente 3
çacsSogurdo pensavam us adepics do
mo alomeo c

Tluminis
a assimilação,Sogundo pensavam

cs adoptcs do Tiuminismo os judeus tinham

cossado do ser um. paxa pformandomoremete '
לת₪שפטפס religi agosalomaes 68 "96 mosaica"

Para Éles cs idisk não coxa nada mais
do que um“alsmao corrompido" um" dialeto
tastarão". Passaram-so gerações atéquo, com.
o dosonvolvimcto da 111010818 ,mostxes famo-
sos .pudoram 0841882 0 idioma sem procofgoi=
tos c chogaram8 000010808 60 que o ג
modorno o 6 alemao modorno são línguas di-
forontos o indcpendontos embora de origem

comum

Em. princípios do século XX exis=
tia uma numorosa impronsa diária cmidish|
com uma tiragem quo alcançava a centenás de
milhoros de exemplarosçima significativa
literatura quo oncontrou tradução om outros
idiomas o um teatro cor um roportório do|
originais obras populares .contosacXpressdor
idiomáticas típicas c a investigação da lim
gua co sua história com o intuíia do, conter
tor o idish num/instrumento o um tosouxo da

cultura judaicas

rcuntrou. dosão 105
ms o um milhão e vitocentos mil judeu.
io 10800 סטעסתפש o que logo desenvolvoram
uma litoratura cm 1061879 00 8190

Estados Unidos con

“Um dos fatores do desenvolvimento

devwo-se 5 impronsa radical e laicasA expo
riôência dos radicais judeus no Novo Mundo
foi indêxtica a dos líderes do Tluminisimo

מהתפס31.ב

Oור. idish foi para 81os, ntos do
mais nada um msio de popularizar vários
ramos ic conhecimento é difundir princi
pios Co justiga socialoA goração da "ins
teligontisa * ,que veio sos Estados Uni-:
dos incluia certo número de jôóvenscom.
saudade do Velho Mundo e o drama de vigor"
no Nóvo ססמצסניש 0 -ge em fonte de inspira,
ção literárias

Outros eram escritores que dá tim
nham cómeçado as suas carreiras no ántim
go laxuiorris Winchevsky bem-como JeGordimc
Enquanto os seus consamporíncos Boshchovei,,

Eidolsdatd e c famoso pcota Morris FRosenfeli
dosentolvéram e chegaram a ser conhesidos |
nos D alho | za A
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Por volta de 1915 a imprênsa idish tinha uma tiragom de mais dó 6006

ooo exemplares «sento o número dos seus leitores muito :i"mperior A imprensa idish4
por muito tempo o único fatorde importancia'que facilitawa aos imiginntes a tarefa
às se integrar ao meio-ambiente do Novo Mundos

,

Antes da primeira guerra mundialço idsh era a linguagem de aproximã-
damonte 12 milhões de judeus espalhados por todasas partes do “nyvds, Encontrou forko
posição ro movimento assimilachonista ra Rússia é Plôniagmas seu dinanismo demo %מ8-
“rumento do cultura era tão póderoso quo até os seus mais enrgicos opositores tiveram
quo aâmitir a sua vitalidado,O idish fez frentoa um obstáculo ,e foi o renascimeúão. dc
aohrai toque teve lugar paralelamente ac progresso d» s»oni ve Os hebraistas consido-

בסם 0856 idioma um poderoso rivaic

  

Esta'oposição provinha mais 8 líderes volfticos do movimento Gio
dos oseritoros hobreusç0s pais da lissrvtura idish,Mendele Moshe “farimçIsaal Peretz ,
como o grando poeta nacional Chaim Nachman Bilaik e máis tarde Zalman Schnewur, Aãaron
00270132 o muitos outros escreviam cm ambas as lfnguascPode-se dizer que a influência”
do idísh oi igualado pela influêrcia do hebraico 6088100 na literatura hebraica mo
Ja
0

  

 

><,

O idish 96707 ףטס20818132מס28%800808מ1608 8 8102 8provas Nin-
ca nos 7oo ancs do sua história uma oposição tão forte como a ali enfrentada,

Os primeiros imigrantes judeus que chegaram aos Estados Unidos = .após

08 8010280618 - foram os judeus alemãos .Trouxeram consigo suas ideias de reformas religio-
548 0 ב 460010618 do assimilacionismo alemão,e as aplicaram imediatamente ro solo ame-
XL cano, ם

em que <omeços a imigração em massa de judeus da Rússia oוה62008
nia ,os procodontos da Alcmarha já estavam bem esíxhelecidos economica e sortal=”
Foram não sê os maioros emprogadoros dos novos imigrantes mas também £i. lantropts
res culturais.,Consideraram como se dever amerivonizar aos recém chegados,tão tá-

pilo quanto possivel.

Os socialistasaposar de usarem o idihs comoidioma de 600020018 não
viam também necessidade do perposuar o idish como linguagem ,e oram os qu” organizavam
o dirigiam o movimento opeftario entxe as massas judaicas,

A Primeira Guórra Mundial” levou aos Estados Unidos uma quantidado
do oseritores juleus de renome Entro elos estava o grande humorista Scholem Aleichem,
cio tinha convorbtido a língua popular em um brilhante instrumento litexário,o contista

oc poeta lírico Abraham Reisen,o novolista Schlen 80.0 dramaturgo Peretz Hisrchbein,
o mostra de conto L, Schapiro e muitos outros,

o
)

Como consequência o período entre as duas guerras mundiais assinala o
mais amplo o intonsivo 7620880 0 idishsespecialmonte no campo da literatúra Apesar
ão tor Bo defrontar com“ima poderosa onda assimilatôria nos Fstados Unidospçhouve um
roxiodo do ampla produçao literária qu” por sua forma ce contéudo podia enfrentar à am
96 calnra tormonta,

“A limitação do cspaço não permitáó publicar todos os nomes mas dovomos
2 Lu ct os hábeis ax; ritosos da nova literaturas H, Leivick autor dos poemas dramá-”
ticos “Dor Goilem! qMuai Leib,Yosef Roinik,Jacob GlatsteinsEntre os novelistas dove sôrmencionado Josê OpatosbulNos Bosques da Polonia) sem contar a tradução da Bíblia foitaprio poeta Ychoash(S Blumgarten)o

ES Embora o idish tenha perdido terreno nas massas como idioma falado e
1 00,002%100ט8 882060 um fator poderoso da sobrevivência judaica ,o É hojé uma língua
comam com a qual podem se entender os judeus dos mais difernotes rincõess
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ustava cu confortavolmente instalado na ₪068 60 20201080,00-
mo todo pequenc burguês s pensando nas palavras'de um amigo ,queafirmou ser afomo 0 ₪
soquento vontado de comer "assuntos burgueses" Devo dizer que nêsse assunto não concordo
nem discordo «muito pelo contrário.

sis 8dizia mou anigc,o jornal do domingo disse que no ano
dois mil haverá cinco É lhões do pessoas mal alimentadassbom desesperadas;sem: moradas'je só

paranORL as a uma subvida!.Vida cruel pensava , “nquantocomia tranquilamento «
meu pudim de pac$P 0

EL

6via nada-devia ser

  

    

 

- Me dá um pedaço 7
Olhei para os lados procurando o meu interlocutor mas não

nha consciência pensando nos cinco vilhões de subnutridos.    

   
= Você não quer me “=um pedaço ?' y“

Nao;não pode ser» ow ostou ficando loucosDeye ser castigos
mas eu sou ino u Deusnão aetei mais burguês, pordoc-mro por favors

- Mas do que estás tnTando 3 “e.

\ Es ouvi ncvamente eu סוג, Dous falar,eu ouvi sCUwes

4 p % . * E

| meça Não «nad deve ser Deus, será que é o 1800 ?
A ₪ = Diatio 7 , Ê --

₪ Mas cu «. ou ouvindo ums voz 5 Mas &u estou sôzisho 1 2860-
ndo alguma brincadeira que se apresente,se queria me assustar, já assus

A

 

   
tosse há comem fa

+ סטג ₪
Pd - Mas sou eu à Eu quem?

-< 7 ה red
E 7 E 116Y 2888 mogca quo está em cima do mou pudim do pão 7

É ע80,7-1%\סל 0 cuem pensava que estava Talando +
AX =“Mas moscas não falam,sompro ensinaram isso,a raça humana 6 a.

única porfeita no lórso ves Ee -

Já vi. quo você estã por foraçnôós as moscas Somos muito maisא-

não Be moviamsdoviãoה866086001088adiantadas qr dps snosso cientista

a grande carg lindproveitévol, que vocês possuemiMas parecé que atualmente vocês estão so

adiantando am) poca Gpostão quado saindo da idade de pedras . 6 .

“- Sim,voces para se moveremdepressa precisam de im corpo pro
pulso. ainda maior ף%0 8não;há muitos séculos que nossos sábios fizeram omini-.

. retropropulsor»horizonte womtiircal«Nés podemos ir onde quizermos,não sei que graça הכה
ver o תוגמ00006₪6060--עסעא-28130 ,0000 70065 ,8 8veros vemos como 8le é,lá do
totozvocês Éainda ainda temproblemascom criminoscs; nês nãosgraçãs ao aparelho de tradu-
ção universal,nôs podenos saber o que vocês falom ה “quando queremos matar criminosos, jo
gamo-lLos om um quarto e tom o nosso regulador'dé pensamentos." 2rigamos vocês a dedotizâm
los Como você vU vocês esjt.. mito atrasados,se

  

2 +

- Mas você deve ser טה 510066
-Gênio ?.Zu ainda estpu no estágio A,que equivale ao primári.»

66 e ,
2 - Espantoso à Devo contar isso ao mundo agora mesmo ,

- Você vai falat? ABçAh,Ah, É
-Masãco «paiioiêi stodo mundo aqui na cozinha yas moscas fo.

18808 Bu faloi. com uma agora mesmo, |
E e. Você estã so sentindo bem ,meu filho,deixa eu tomar a-sua

,

temperaturas
. co Tê estava 66Princando mão,creio que peguei uma boa po

não ל

E ,e vocês acreditaram %
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DOMINGO D” SONO

S: há uma 00188 quo »u não tol-ro, é
um "chuvoso lomingo s m programa"

Qutro lia, acordai -, uma fr-cha entre

lâminas da persiana do mu quarto, me עפטה
lou um cóu instávol do

091868...
4268 ס08+%)122980171ץע4קכעפ18, 20-

nho o 081080 9... 02061... 800918 "808 סר |
loste vom de camnbulhada, -stragando minha

manhã praicria.ee tiro o calção ds banho 8
ponho um short.

agora, que faço 00? Perguntei ao meu

ego. Ah! já sei, Vou por na vitrola o dis-

co do Caruso. Pronto! Qu» genial intrrpre-

tação 5lo dá, à cintilant» "La Donna é mobi

Lo? do “A bto! da V-rdi. Onde diabos

le arranj: rças prá dá àsses graves em

"A Judia” Halrvi? Puxa! Tlo um tenor

e tanto!
agora que o disco acabou, o qu:

que ou vou fazer? Quvir os "Monk-ns!!'? Nãos,

já estou choio... Dcixc-m» v'P..e cartas?
Já rospondi tôdas... Livros? Acabri o que
esteva 1 -ndo... “estudar? Sim, isso mosmo,

domingo. D-i uma bo

A,
3

--  
do

e=

0% שששיא A

Atenção; Ésitv artigo é tão verdadeir»,co
mo a palavra de honra de político em tem-
po do cloiçãos

Exa um dia quente não o dia qu
tie quo lembra à você uma barraca de praia
com uma garôiia espetacularçna barraca do
lado amas um dasא dias que 282 108
brar um toxno do tropical, com grawata o iu
do ,calorzinho bêsta 3 q 0

Imaginoc-se dentro do terno, coA-
gora que - está aidentro.creio que já6ול

 

reparou que camisa de colarinha'duro.,
dêsses de de..xar 0 0 :909 vermelhos

2 8 6 6מ%80 + "mê oncontra Abiii
140,de camisa 0870202 AvU at E a
quôio cara quo lho aprasenta:'n tivos
sário de Ângola.Mas você vai ;
ia ? Como,: » ocê mai o-conheou 1. v. O
não lho reconho cor, podo vonsar Que VOCÊ
tá querendo gr “Lo «Pode dar até briga 4

ou então ag pode ןחירקרק 3₪ ₪ 0

eE enquanto
nota,naosem corto tomor,qu e
ge a vocês

'oô pensa nisao
êle se

a5

"Como vai ,Paulo,tom visto a --
צלל

%la

Vou passar uma vista nas exprossons idiomáti
ee om Inglês... "G-t away, Givo in, Got in,

touch * ith, look aftor, look at, look fox.

BASTA 3: Puxa! “ssa cantiga cstoura os miolos

ds qualquer um...

Mas, não posso ficar parado o domingo in
balros da soil Vou tudar a 0 do hormo-
nios prá prova d”» 31010818 0ָ

| "rormônio anti-diurítico, tir-otrofina, ו
fnocorticotrófico, Insulina, Andrógrno 0 Es»
trógeno, Glicocorticóides, Min ralocorticói-

| 5|
|

| הפ... UFA!!! Já vi qu não dá p$ astudar ds

eos "palavro-s" no domingo

Vou var o qua diz o oral: Uhm! “isso De
2
9Gaulln um "cara-dupla"... Ora a favor, ora

contra Israel. Que vá pro infirznol...

Banho. Almoço (Ah! essa comida yidish é
uma delícia!). agora, prá variar, uma boa
modorra na rôd» da varanda, já que o tompo

melhorou um pouco, AAAAAAAhn! Que SONO...

  

  

 
  

PAULINO
ROSENBLUR  

amARERAO.TENTE

2018 cara de espanto que você fêz ,Blo de
wo tor pensado que você está doente,pois o
está convidando à uma vitamina,

- "Vamos tomar uma vitamina,você'cstá
meio abatí.lo «devem ser os negócios !!

Enquanto vocês caminham para o tar da
csquina o Abílio vai desmanchando sua di
de 0808010860 "sacativa!!,

Finalmente no bar.Mas que morenasa da
cala &

- Você sabia da onda de fria Fuseé
tá a caminho-do Rio" ?

O Abílio enche com essa onda do Iso
agora na certa 8êle começará a falar ''precipi.
tações pluviométricas '! óu qualquer סטלעפ
sa desinteressante aindas

OB

 2 9

Você então começa a divagars..e.
“Tma, ine só se uma nova ape go

08804008 a Terra tôda coberta do gêlo,mo y-
jmeiro ano DeGo(depois do gelo) devia-morrer
imotadeo da populaçao da Terra.Deus que mo por»:
Ea smas no segundo ano,sem reservas do alimo

ד |os é com as nações co diluindo, morria quase
todo o resto da população.

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA  



 

| טבע INISRNACTONAL|
- a 2

Os coroncis quo roalizaram o
putsch io abrii sao rospaldados por 200 a 250
oficicis quo integram o chamado Conselho da
Povolução, sendo a maioria constituida por ma--
JOIsSo

A terminologia usada al“om do depur
çõos de administradores corruptos ,6 uma esyé
016 60 delirio idoológico = facismo, salazaris
mopnassocrismo,a Jrecia crista,a

a

&

ד
+

plismo do quem manuscou “ns poucos
rante anos estovo trocando com seus camaradas

de caserna,discurgos grossoi ramento oxtromis-
4884 98 0 revolução tivossc sido feita apenas
por êstos elomentos :Sem soquor um esbogo pom
lftico - não torxia aguontado senão álguns mo-
ses.0 rogimo dos militares tornou-so ,ão cons

%ע4210 085-001 «cada vez mais articulado e
nada indica quo venha a ser dorrocado,

A habilidade dos autores do 801-
pe consistc exatamonte om quedesde o primôi-

ro momento souberam mostrar-se elásticos,Se
tivessem seara um govérno exclusivamente
militar provavelmente o rei teria atendido,
mas havia1margem de risco de que o
rei se nogasso a colaborar colocando o nutsch
contra uma parte

0 sÃo contrário ,os militares onquanto de
puiavam foram assogarando-so do algumas alian
ças mito Útcu..

mundão

quo sem voz

"A Grécia o único pafs do
em que foi editada טמפ 1811 7

de aumontar diminuiu os impostos.B que impes

que se
«"» assim fala

tos foram êstos ? 203008
reforem aos ma rendimoítos

um deputado grogo0
בסדא% tio

 

    

 

justiça social

o monstro comunista - tudo enunciado com o sim

iivros e du

das forças armadas quo apoia-

6קי"

א|
|

Ac mosmo tompo foram feitas vá=
rias modificações na logislação trabalhis-
ta;o mais imporvante dos quais consistiu na
abolição do 6120220 de ₪207002000-80 bom
imaginar a vuforia dos industriais grogos:
efotivamento em meados do último vorão 30

govórno lançou um ompróstimo nacionãl,quo
Col Tá Jdamente coberto pelos grandos cam
pitalistas = ל Pappas,Niarchos,0Onassis

6
alis

a golpos de 3000000 délares cada um,E

Consolidadas as relações com os
,

moios indussriais,os coroncis trataramdo
outras ligações importantos sa mais vitom
sa foi. concluida com a Igreja Ortcuoxa 4

2 E 3 es 2

Hã na Grécia una ס2ש8ה128080 8
pode ser comparada à Opus Dei ospanholas6é
a ZOI(Vida) quo reune a porção maisativa
do clero ortodoxo ,além de grande nímoxro de
loigoss0 chofe da 201 028 0 confessor do
palâcio;Jeronimos,qu: no dia seguinte 8'
Tévoluçao foi foito arcebispo de Atonass,
Seganda algumas inforgações .no interior
os padres colaboram com a pclícia sobro ole»
montos politicamente suspsitos 4

A realidada é que muitos intores=
sos se conjugaram em tomo do regime c que
as mesmas que nos últimos 4o anos sempre se

ristalizaram em torno de várias formas do

facismocBastará mis alguns passos para qu:

o país fique dividido om dois comonaEspa-=
ha sdo נח lado aquêlos que tom interesso *
em sustentar o regime 06 ouro aquelos que
sao vigiados pela policias -

Há ainda os vLciais extromistas
uma contra=revolu-

nasserista.Papadoupolos
com êsto baralho como armado
domais forças conservadorás

qr ndo costas se mostaam recalcitrantess,
“Ja nog= diz ds lúvio 008808

A fetais

capazes de decidir um dia

ção do um tipo mais
parace jogar

chantagom às

8186 = ou
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P - Vondo do uma porspoctiva mais

afastada os prblemas da Tnuã

brasilcira,quais na sua opi-

nião os seus principais pon=
tos ffacos ?

  

a) falta de schichvá hogueret :

ww) falta do plánificação de estudos do

chavo» tnuãs
o) falta de um míximo do exigências da

trug ao chaver«A maior parto dos cha
verim atuamde uma forma que lhos se

ja apenas cômoio ,0 movimento não con

bitue o eixo das suas atividades 0 68

p mefpios da Tnuá (com algum 2xco=
cão)não são a meta das suas aspirações
  

P.. Os dois anos de schlichmt no
Brasil passaram rapidamente?
Quais as 000 os no trabalho
que valham a pona sorem recon

tados *

Ao principio não foi fdcil voltar a se
ambiantar ao riimo e forma do Ser da

gente sul-americana ,porém uma voz comem

çado realmente o tratalho foi mais fã

ci EL a

Não comoçarei a reintar pequonos epi:
dios ,porém ontre as coisas oi me a

ram mais satisfação ,oncontra-so a con
vivência com os chaverim durante as ma

chanot e o fato de ter trabalhado com

chaverim ,apesar de ו (por

causa da sua jventude), lograram pola
força de vontade, trabalho e dedicação

manter e ו0]סמ 66₪

Também foi motivo do satisfação poder

tor lecionado no Colggio Israelitaço

dosta forma ,ontrar em contacto com:

grandão parto dos 1690מ8 judous desta ci.
dade,

e 4 ,
P-. Como você descreveria o futuro

do yshuv-2 ucho ?

Tonho a impressão Cs que se as coisas con

tiruam no mesmo ritmo de hoje em diaça

próxima geraçãoçem sua grande maioriaçda-

rá remota importancia ao fato de ser (ןג=

dous,Lom dúvida as comdições economicas
o sogicis do yshuy favorecem atualmente

muito a 8881118080 ao meio ambi tenão

judoucE ninguém convencer-me-á de que a
cerimôcca de Brit Milã,Bar Mitevá,owas
poucas horas ה se estuda he
vxaico no Colégio Israelita,sejam sufi-
ciontos para inculcar'nos jôvens consci=
bncia de serem judeus

  

-- Talvez poderia enconttar resposta na

 nd

ERA NOSSA INTENÇÃO ENTREVISTA-LO
AO ENCERRAR A SUA SCHLICHUT ,M/)
AS PALAVRAS Du ARIb GOLDWASS4R

MSMO VINDAS Du LONG! ESTÃO
PRÓXIMOS AO NOSSO CORAÇÃO

A IGULRST DuSsgA-LHt יס
93-00 05 0-0    

P - Há anos que sé discute a

respeito das “-ntagons 0

desvantagens 00 sohlichin
nãonascidos no Brasil,
você tem algp 8 ₪00800

tar a esta discussão ל

P- A vantagem de um scheliach brasiloixo

& o conhecimanto da línguação meio aim
vtiente e a'forma de ser do individuo

brasileiroeIsto significa nenhuma con-

clusão dr qualquer outro scheliaoh' co
suficiente mhecimento 68 1360000

não possa desenvolver com: êxito suas

atividadescNão cabe-me a menor adúvim=

da de que no Brasilçdentro da mishlacho.

devo haver,pelo menos çum israclis

Se você recomeçasse a sua
schlichuwt em quo atividam
des dedicar-so-ia mãis,

quais as partes do %2800-
lho que deixaria mis do

lado ?

2-

Rem edgre dentro do possivol,atival-mo
mais adentro do Colégio 182801148 8
qué 0 parte dos judeus estudam
lá vTontaria organizar uma juventudo um

wivorsitária sem atividados que lhos Em
00208280

|

90918 ao povo ָךג 1

em particularso

No que concerne
que o scheliach
maior parte das

ao movimento em sisao!:m
deve serorientadordi.

atividades o

P - Hoje om dia a alfa tem
possi, bilidade de encon=
trar resposta em quo camida

da vida judaica ?

om

vontude universitárias

P- Quai a sua reação dianto a
coletividade do PeAlogro

ףוגס 8186 de movimentos Ju--

venis e organizações” fom
mininas não temnenhuma ar

tividade sionista ? --

R- Minha reação foi de assombroanto u=

ma realidade incompreensível. c causou
mo uma intensa depressão»

-odos os chavorim da Túua
desejo mou shalom ubrachãs  



 

Depois dêste tiul que

por sinal ficará na história,

voltamos agora normalmente.

Muitos repararam que na semana

passada não saiu o Alon Hasha-

bat, acho que isto foi uma pro

va que 620 existe, Pena, que

foi apenas alguns os que recla

noram.e Para êsses é que o Alon

cstá saindo e sempre saiu. Es-

0ero apenas que os outros que3 ₪
0

ל

não se interessam por êle, nem

o peguen para não deixá-lo jo-

gado no chão, Será um bem para

você e para o Alon Hashabat,

Acabou-se o Chodesh Ha-

truá, 618 pretendeu-se fezer

510180608 extraordinárias pa-

ro que os chaverin percebescem

sontisem o Chodesh. Para as

shichavot menores houve compe-

tições e o interésse foi ben

grande.

Mas nas shichavot maio-

res é que houveram os maiores

problcnas, Houveram estas ati-

vidades, mas não foram extraor

dinárias, e nem marcaram ben o

Chodesh, A única coisa que a -

conteceu é que elas haviam e

isso foi extiraordinário para o

pessoal todo. No Chodesh fo -

ram feitos dois tiulim, Hach -

shará e Itatiaia, O primeiro

foi muito 7736 o segundo tam-

bém, só que nêsse muito pouca

gente apareceu.

 

 

  
      ME

Os chaverim mais velhos

não sentiram de maneira alguna

o Chodesh, para 06108 86186 1

igual aos outros. Mas que houve

ram atividades 58%0 houverem,

Eliminamos agora a maior

desculpa dos chaverim, a maski-

rut está programando atividades

Se os ch-verim não aparecem a

culpa e o azar é dêles,

Mas para os que realmente

participaram do Ghodesh Eatnuá |

61 foi muito bom, E eproveitan-

do a já manjada frase de senpre

OQ Tiul de Itatiaia fechou com

chave de outo o Chodesh Hatnuãs,

Agora para os próximos

feriados do dia 15( de domingo

dia 14 também ) haverão tiulim

de tzofim e solelkm. O de tzo-

fim vai ser no domingo dia 14

para o Camping de Cotia. ,0 de

solelim vai ser para Itá. De-

pois dos nossos tiulim chegou

a vez deles,

Depois de toda a baderna

de tiulim, e Chodesh, e Messibá

pretendemos ( a Moskirut ) orga

nizar algugas partes do Snif,

Principalmente a biblioteca, Vo

cê que diz que não ten nada que

fazer no Snif. Podeia se propor

para ajudar a arrunar a biblio-

teca pois ela precisa muito de

você, Livros, nós os temos, Al-

guns deles são muitos bons,
.+ -  


