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à opinião do um boná. são
ARTIGO DE FUNDO(MORAL) >

por wantoiga

Pedem=mo pel> fono una colaboração para 2 "Iton" quo > Ichd vel

editar;E rosgltem soja ola om ostilo satirioo.

à primeira
.

13080618. וגס tomo,ósabor 3 que O sátira, Tomo

כ
3 Re ; . 4 ו 3 9

cionario: ... cassafraz, satélito..e sátira;Conposiçe) כ 2

₪ 021100 0 a incapacidade san ridicularizados;com fundo verdadeiro.

Ura, longo de mim a ideia do no primeiro nunoro do "Tton'ridiculas

rizar alguen.Vou antcs, analisar as provilencias quo eu. tomaría pará

a kvutza do bonimdo Kon.Sad as quo se soguon:

Em princiro lusar,a proviilencia-que se faz necessária para

iecerכב a kvutzã,o consequentemente > Ichul,ó a provilencia

SE",o 6a que requer reunioês ou mossibot que pren"as > interosso

chaverim,cô por cssa providencia,que vej) com satisfaça) ionsa

trabalho que entes r roaliza 2 chavor Petor,procuranlo ler aé ro-

טמ156 u- sontidp mais atual, pelo qual todos tér (ou antas, Comian ter)

intoresse,quel seja > caso Isracl-Lisa árabe.

“a segunta proviiocncia, seria 1 la caixinha;ou seja,a proviioncia

to "tininte'.Com ofoito notei que quanto nas reuniode so

ger a mensali”s 25 se rovoltan como à povo de

io diante dos " tubaross". Para isso un esclarocirento:ofehui

mensalidado,vizanio a > apõio pecuntar, ses o qua

guer-se, impor a e crise por que pese: fo ato

cachorro, 9 don! aye) confualir co > Shar?) sorta

tos: Pagan?) 1 91 3:רסהלכס jajuscas a Si propi

Tchus

poterá

a torce

que 0 16

sobrevive, e pele 1 cado, abnegeço) o te 5 הכבשהסהופנה

E nós Lipo 107 mento ros tambem a kvutza Ben-Gurion.

Sim, Lombren-s: vocês a K:BoG & male mais;naia “enos c a rou-

niad mescare ja, lisfargala las sau/osas o inosqueciveis

e Achiut+sim,a2)s nos imponos do: concoito 45 וב

dade rt: provitencia;eu a cha ia a provitencia 1

ordem e progresso”, ou antos, 19 "5110619 8 aren't, poi

aaviria fatalsento Bee Vodaso acataa ULSI

cia, ned sorie ua provitencia, soria antos a rosgultsã), seri

'ecimonto,o Drogroe=zso social,morale artistico quer 25 ao

kvutza.a's granis realizações nascoriam da boa vonta”e

6כ1כ6יהסטסי; onta) poleriamos escresxep con letras

granos:

(VJTZA BEN GURION:,ORGULHO DO ICHUD.

PLO “OS JUDEUS DO 3RaSIL,
 

O açougueiro está posando a carno para 9 froguôs:
- O senhor cesta me dando muito 2889. à A

-

> Dando não, o sonhor  שפגקהפהעכמ
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QUESTÃO JUDalCa DA aTUALIDADE
Escrovou ari largalith. =

à noticia veio rápila. ONU, Now York, america do Norte, o
rica do Sul, Brasil, Bolo Horizonte. "Massacraia una colônia a
rabe pelos israelitas." ; E

Confesso que 1Í a notícia, e duvidoi da veracilalo desta. nº By
no “la seguinte, na) s% 98 jornais, as tambem 29 redios ja a-
nunciavem Gste fato. Sim, ora a pura realilade. Um» colonia a
be(Quibin) 2928 nessacrala o sous habitrntos nortospolos a
Nós, julous 3º galut, que acreditamos na"etorna. paz. neo8
comprender, qual o motivo deste ataque. ichavamos mesmo, que 28
responsaveis por éste ataque, cram terroristas, rovoltosos, etc»
Logo nos 3188 seguintes, lemos uma loclaração do Ben Gurion to-
mando sobre » Estado a rosponsabilidale 40 fato nao oficialmente,
mas Sen Gurion dava-nos a entenier quo ôsto ataquo ora iniispen-
savel para a conservação de Isracl.
= Entao) nís os Julous ficamos mais perploxos, mais confusos oenao sabenio 6820 כףטפ 31208

Os nossos “bons amigos" progressistas ja tinhan um tena para dis-
cutir, c mais um motivo para atacar 2 Estado 20 Israol nas suas
reuni5es. Mas ontremos na realidado, Não hã duvida nenhuma que
uma colônia arabo fo1 atacaia, e sous habitantes nortos. U moti-
vo não foi, somente com) 98 Jornais anunciaran, a norte de una
chaverã de kibutz e sou filh>. Varios motivos levaram os julous
a esta ação. Ação proveniente ¿e una intonca. E a intenca essa
de preservar 2 nosso Estado que nos custou 2.000 anos de lutas,
mortes, sacrificios e agora, nao ostános aispostos_a porzo-1>,
nem que para ist> entreguoros nossa vida. Coro to2os não igno-
Fam, 0s arabes incursionan rebota nas frontoiras israeli-
tardara” metar, roubar, saquesr; otc. b raro כ dja em que não
morrem dois »u três juious, êstos que geralmente pertencem aos
kibutzim de fronteira; âalos reais nos mostrar que 500 juleus_
fôrem mortos em 1.952. Essas rixas o lutas fronteiriças não são
como afirmam, rixas pessoais. S22 rixas ontre um pais e utro.
E a quom deveros culpar a morto lôstos 500 juious? os arabes.
E de onde im 68708 salteadores e assassinos? Dc alieias camufla-
des, 1852 8 allcias supostas aldoclas, que na realida:e sao
ninhos 3 nfiltração arabe. São pequenas basos militares. agora
chegamos onto que queriamos; ja tomos un pouquinho ic conhe-
cimento para analisar a noticia: "Massacraia uma colônia arabe
pelos juieus.! Isto quer dizer, reduzida a pô mais una base nili-
ter arabe peios juleus, Isto quer dizor que 98 trezentos mortos

1 los. Isto quer dizer que queror.os paz, nas se
+ lutereros. úlguen porguntará: 14886 a ONU
28, existo um mediador ie paz enviado pela ONU para

; Por que não comunicarnos cetes fatos? E eu pergunta-
quanão os fatos f2ran comunicados, na houve nenhura

ic providencias? Fóram apenas transpostospara > papel
inercia? E respondt a pergunta: ja que n2º9 tomaran

1 era necessario que tomasseros parcialmente como .800teceuמ- E cra a primeira voz que 1sto aconteco. Huitos ninhosarabesje 1080201108 pelos juleus. E os arabes aprovei taram-se entao deste romento pará fazor alarão do" fato. 08suspenieramn os auxílios econonricos. Era en parte 2 intuito ¿óles.Mas, orgulhamo-nos de termos no govern homens corno Ben Guriaonque altivarente analisou 98 fatos, o Sharct que num discurso lisse:"Seremos amigos com tódos paises que quiscren, nas n29 venlere:¡.9sa nossa inlepentencia e ninguor."
A
 

Ur juieu escossês, veterano la RAF o que deixara seu vals paratomar perto na luta pela independencia de Israel, candidatou-se aentrar n+ 20lícia julaica. Fizoran-lho vérios testos, entre 38quais havio e soguinte pergunta: "Que faria você se tivesse lei disperser uza nulbidao!?
O candidato -sorriu respondendo: "Não sei boa q que faria aquiem Tel 4717, 88 8 tivesso en caga, en Edinburgo, bastava» cone-gar uma coleta, com o chapéu na mão!
NOTA- vara dispersar reunidos 10 Juleus er Belo Housar כ mesmo e eficiente processo da "colhoita!,
dlie נה

rizonte, 
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APRESENTAOS 105d4lA0 O IIS RECENTE INFORME 40332 QISHUMHuida
HACHALUTZI.

Em Sucot, co: tau CHV, 2 enos de exlstencia:que foi fol
nestes dois anos? Muizt O THV. contanão atualmente 1 250 alnas,
distribuidas en 71 kibutzim é a maior corrente kibutziana de Israel,
tanto pelo numoro de : falin, como pelo de chaverim que a comple. -=.

Na passagem de seu aniver id demos constatar que o movimento cs-
tã, aposer da criso « se ob no movimento chalutaiano em geral,
em franca evoit ) ja polo aspecto hunano, como pelo economico or-

ganizacionalo D nte 1 ₪ > ano de sua existencia, nada menos
que 4.000 chave / inte "se om suas 1 iras; de camparnha ini-
ciada pelo “Da cidade para 2 campo, no sentido de orientar os Uli
Chadashim para > trabalho da ra. ; aogorveu 654 adultos,
503 jovens, aum | 1 .
15 kibutzim, rec ו 8 t e" À plo! agro) num total do
T50 chaver No rente a | outros atraves da
áliat Hancar. o V colheu ca às o 1.000 crianças

“tualmente, 1 2 e כ eu hachsherá en inca io ICHUD. Des-
tes, 8 vierem mentos juvenis isrs e 6 do galuto
Economia: à pr Pico LO: aumentov do 150%. N08 kibutzir
novos aumento: \ (parece 1 לב ₪ 1 le) o
Con o Fo a > a A produgao e elininer e un tempo כ
desemprogo ו lho ass: jado no kibutz, criou 92 Ichud em coordo
denação com E adut more Itzur Vepituscn" (produção e desen-
volvimento), t O A 1 0 le capital 1 29498 pouco desenvol-
vidas. à cita a em 008 8888 8 xi » logrou cultivar
patente ה gr 0 1 na soluçi E > desempreso
tão gravo atual! em! Lo Teado vist : do, problona,
das construções, : 1 סי ₪ 2 (empresa da
Histradut) a er» . 1 ) vimento « , ma mn sou pri-
meiro period 0 150 1 1
CHINUCH : un
48 83

formar educsá
Meshuftef ( :
fineslia 6
cos ekibui
duração de u:
icou-se as
do ui: caro
estro Icnuã
Kibutzi- 4
Centrel de £
vivem en Kibutzin
pintores, 100
885
ITONUT:

5 como
2)- Nívim:
que enfoca enas € 088 É .םדבספככלנס 0

3)- Niv Hekvu a AGE O sad: 109 ade problem 01608 68
assoe an mices deste care Y
4)- Iguerete gens NOR o para os educcdorsa, dedicados a pro
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Disse mais atras que cle n->2 passaye da trenscriçro de uno frase de um
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Uc6, Xô, eu

O tipógraro, entretant falnou lamentavelmente, e escreveu:
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Uma poésia e o pensamonto do VIGNY.
Por Jaime Katz.

| Alfred de Vigny, brilhanto poota francós, era materialistas 2
ressimista, achava que os homens, nascoram tôdos para sofrer; quetodas alegrias cxtornas, eram meras capas que oncobriam dores inter-
nas. apesar disto, achava que og homens dovim lutar até 0 fim, mesinosabendo-se perdidos, pois a vordadeira gloria 6 lutar por uma causa
perdida. Como exemplo de sua filosófia, temos êste poema traduzido
do franges:

à MORTE DO LÔ30
O lobo vem e so senta, as duas patas erguidas
velas suas unhas sduncas naaroia onterradas
Julgou-se perdido, já que fôra surprôndido
Suaretirada e sous caminhos cortados
Entao agarrou a goela ardonte
Do Sao o mais o ousado, ofesanto,
E nao desapertou sua mandibula de ferro,
“pesar de nossos tiros que atravessavem sus carno,
E de nossas fecas agudas que como tenazes
SE cruzavam, mergulhando em suas largas entranhas
8º nº ultimo instante em que o cão estrangulado,
Morto mui to tempo antes dôle a sous pés rolou
Que o 19bo deixou-o, e depois olha pora nós,
asfacas lhe fincavam noflanco até 9 cabo
Pregavam-no na relva, tôda banhada de seu sangue.
Nossos fuzis o cercavam em sinistro crescente;
Vlha-nos ainda, e en seguida torna a se deitar A
Lambondo ao mesmo tempo o sangue espalhado sôbre sua 8
E sem querer saber como pereceu,
Tornando a fechar seus grandes olhos, morre sem soltar um grito
Infelizmente: pensei eu, apesar dósto grande nome de homens
Como tenho vergonha de nôs, pois debeis somos.
Como se deve deixar a vida e tódos seus males,
Vós 6 que à sabeis, sublimes animais!
409 contemplar o que se foi na terra e o que se deixa,
Somente o silencio € sgrande:oresto é fraquesa
Ah? bem te comprendí selvagem viajante
E teu ultimo olhar me foi até o coração!
1841218: "si, pulores, faz com que tua alna chegue

4 force de ficar ostudiosa e pensativa
Até este alto grau de cstolca vaidado
Onde, nascendo dos bosques, primeiramente subi
Gemer, chorar, pedir, e igualmente covarde
Faz energicamonte tua longa e posada tarefa
Na via em que a sorte te quiz chamar
E, depois, como eu, sofre e morre sem falar.

-+7+17+7+7+7+79+717%71791777170+7+7+-+-+-+-+-+-4+-+-+7+7+7+79+7+-+7+9+-+7+-+7+2+-+

A |
Os ingleses, sao nz sua maioria, verdadeiros fleugmaticos.

Ferido por estilhaço 88 bala em uma perna,esteve o Marechal French,
(heroi da 12. guerra) entregue aos cuidados dos cirurgiões durante
mais de 8 dias, nos quais fizoram cortes e e: xploraçaes no ferimento
e sous arredores. U marechal tudo suportou, flougmaticamente, sem pro-
ferir uma queixa e sem pedir que lhe explicassem a razão dos sofrimentos
que lhe impunham. Até que ao fim de uma semana, ja fatigado, sem
duvida com aquelas manobras dos médicos, perguntou-lhes finalmente:

-Mps que Pprocuram os senhores nesta perna?
-abala' - respondeu dos médicos.
-à bala? Ora, edeus sse O marechal-antes tivessem dito logo...

árrenquei-a, eu mesro, da ferida e guardei-a num bôlso do meu uniformes.
“inda deve estar 1

719191313181313191219
1247 4040-0500

Cachumba, casado há 20 anos, dera ultimamente para farrista.
Sua excolentissina care-mctade, depois de recorrer a tôdos os meios,
efim de corrigir o merido(lagrimas, ameaças, escandalos, etc. ), resol-
veu assusta-lo, Enrolou-se num lençol e esperou a chegada do Cachumba.
ho entrar 0 farricia indaga: -Quem estã ai? E s mulher responde:>
-2 8808202: E Cachumba:0hÍ meu amigo, casei-me há 20 anos com sua irma.

. 


