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6 dias,por isfo pedimo Navértisduma A e Saio י
Seis dias... À 6 pouco,8₪ Ow melhor Sóres Humanos
tomabaram, e ainda continuam aa pares: infinito,

88568 2 anogi₪ :ְ ps Lsempo barec estagnado,
“pois cont inuanod nc mesmo ponto de partida Qu dem choram... umas quel

Ealém de terem verdido seus filhos, em cémposide.6 iraçõ S,elnesta Guerra
retornaram cond que ao passado perdendo Mais Um, ו Ra
Concuistardrag Não cremos; que 1 HumiSabraa,tinha

na

êsterdassesta
gerra foi mais nun sentido defensivo que ofeni ivospbiondcadaJovem que luta-
-vano Pront 938%870 consciente ,que sb não getendessse a sus terra,6 se in-
felizmenteab matassv seu inimigo éste “impicdosamente matária seus pais
irmãos efsus aniliares;sim,..esta era s verdadeira situação, atualmente
o Terro Suit ase como um Hobby de seus. vizinhes predominante

futuro, quantos sobrarão?!908.5%ממ612008...6מסmbamכ

À deatcertezaala ue=iairebalha a nússo favor pois 98 arabe
Erueojéua5%80num Campo de Badd1 a

NOSS A LUTA 6,20nc ו até rue um dia estes, faraos.
atvais, poseí) למס stque É?paz;8d trará Progresso para a Região. 8
Sendo ass) roderos.pagacada, tirar c ixenplo de como etonvivência
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da década do LO, ainda sstavem vives em nessa lembrança. O povo judeu,

em 1982861 0 תא 48 8formeu um vunhe forto que desbaratou seus inim

miges. Nova mente ficara patente porém que as nações do mundo nãs se 1

' compeliram a auxiliar Israsl enquanto e inimige ariawa suas fa cas. Quem

nãe se lembra ce male de 1967? Nao se sabla ainda quais seriam ps resu)

tades da luta; ninguém gntretante se mevego A Fórga da ONU recelhe:-sa

ne memente mal: 0463085 + nae foí enviada uma esquadra internacional! 7 &

ra abrir os Eutreltes de iíran; falha ram as premossas emericanção E

veio antas a mobllização fantástica, a meravilhesa demenstraçãs 16
nidade Jnma na. En Neva Tergões no Rie de Janeiro, em Paris eu em Roma,

decidirem es judeus: aguile nas mais acenteceria! A liçãode Helocauste |

nae será jama is esquecida. |
O Inacreditável! foi censeguldes Jerusalem - Capital oterna- unificada.

De planalte do Gelan bas uais se atira ssobre es nósses klbutzimo O Desar,

te de Sinai, grando e vazio, esta cheis de eecursienistas., Yehm10% 9 Sam

rie - » berço da nação - estã em nessas maos.c Os seldadas isva 8 gua

dam as frentelras, frentelras que eferecem a máxima segurança do pente

de vista estratégico, Heje em dia 1878861 89 muito forte, Bua ju.

ventudo & excelento o seus cidadaes sabem 8“qu9 deles 68 a Has sezi

nhe sor-lhe-ã difícil sustentar a batalha. Épr Ísso 40666 088 importer
te a 1008 3 países amligeso, Há que divulEa verdade de Israot eutro |

tôdas as pessãas esclarecidas nê munde para quo saibam que ₪ 698 paz gue

619 8930106886 E quem dera que vlesso a ta 1 Ja foi dite: “ E trans |

fotmarsm suas espedasem arados e suas adegas em podadelrase nae se seu.

  param vais da guerre? ( Isaías)
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úste Muro tem ouvido muitas erações, ₪
Este Mure tem visto derrubar-se muitos: outres.
Este muro tem sontide as maos de mulheres implorande 4 |₪ ₪8 pedidos postos entra suas pedras. /

6 Mure viu YYohuda Hamacabi pisetendo até a morta
Esste Mure presenciou a ascensas do 1290800208 e seu aniquiiamente 0
Porém jamais viu um paraquesdista cherar...

11 5 1

À
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0 spa |

sve Mure os viu exaustos, feridos; cotrendo até êle, as coraçoes palpitantes,Uns gritendo de alegria e outros em silêncio.

|irremperam dosenfreados nas ruelas da 010808  |Estas cobertas da pô. seus tabios partidgs e murmuram e à |
“ Ss eu te 8400000, 88 80 te esquecer, eh Jerusalem, co” ל: 9 |
Ligeiros cemo gazelas, bravos como legesa 8
Sous tanques - e carve Ge foge de profeta Elias > 0 \
6" como im ralo,

E |
'essam 17002068

À / |
Recordem os terríveis dois milênios quande / smו um Mure tinha, para verter suas Lágrimas. o.

ÊAgera 88086 Trente a 018 8 suspiram prefundamente, - 1-4 Contemplam-nm/-ך=-|ו invadidos de doce conseis. | Emdr 7 qBrotam as iBgrimas elham-se perpl exes.

omo é que es paraquedistas choram?Como é que passam do chôro ₪ canção? /
7800088 porque es jovens de 19 anos nascidos com e» Estado הילר

:078₪5 3618 mil.antas sebre seus ombros.ca
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Anima racioual oncentrade ends quer que existam bemcus,
Cemnasta despase-= 145%
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Mulher é tm sélido,cheis de “eurvas" «

Mulher ideal é aquela que diz simo
Mulher ng 6 pesa 6 ₪ que se tem em casa,quando se po um filme com
Raquel Welel

Mulher adoé sempre a nessa quendo o Fllme É cem Betty Deviso
3810866Mulherא5823" fiel 6 aquela que nas reclama do marido,quando

₪85664898םק1094ספ%81008:"83100"

Mulher info! 6 aquela que neo tem o mesmo requisito ideal da mulher ?ioj;
Mulher do vinte 3 a que so epenapias ma nais, exigo biquini.

Mulher ds quarenta é a que ue ceMprar um maid, grita biquini,6 "61

per faver,manão detesta bêquimi") ' |
Tambóm extstem ar mulheres doando

Clebpatraçque per mulho tempe andou disfarçada de Elisaboth Teylor,s Maris
antonlota que na falta de Lulz XIV, tumeva Lulg EEB XV
Mulher gasta de apanhar? Pergunto à 1865

Mulherרד683182 cita atualidade para mestrar seus sncantes faz

1

um conirastoisua sala sedo oa docels desces

Mulher epinsds por um velhinho na pralacla celsa mais desagredávol & vor
mulher debaixo dáguaQuanto mais" euguta' melher,

E א milhor da Fernambuco?. coCam esta nas 43 bed: 50 6 4000 ₪0 688

םווא\תטס
ineiro)+

“DURANTE A LONGA NOXTE DA SUA HISTÓRIA,
OS HEBREUS mmei DETXARAM DE SONHAR

BSSE SONHO E DIZERMO AMO PRÉXIMO EM
SERDGALEM -» ocHRZL)

AGORA 7 SIM,AGORA NÓS ESTAMOS LÁ



   CHINESES ACUSAM * URSSTE B TTRAF SEU TERRITÓRIO:

Peouim-em nota oficial entregue Sembaixsde soviética em Pecuim e difundids nela

856מ618 Nova Cuina,o Governo chines a usa -a JRSS de continuar bombardeando
-a ilha de Chen-Pao(Damansky p/os russos ) e regiões do territóris chinês

+

François Duvelier,segundo anunciou ontem em Nova Loicue 0 mecretário-

f

Em Moscou,o porta-voz da Cnancelaria,Leoniá Zamiantyn, desmentiu a acusação chi-

assa ,afirmanco que reina a inteira calma na fronteira entre cs dois paíúzes.
A neta chinesa conclui responsrbilizando o Governs soviético por“tais atos

criminosos“ de intrusão e provocação assim omo pelo bohbardeio de territór.o

Jinês;e afirmando rue a Cuina se reserva e direito de exigir plena compengação
por todos - danos -vfridogtanto Humano, como de caráter Material.

' PAZ s0B PRESSÃO . /
As irepas vietcongs bombarcesnãdo onien om «orteiros E foguetes mais de cem bases
norte-americanas e povoados no Vietname do Sul,nums ofensiva de obter congessões
na próxima reunião a ser renlizrda amanhã Van-Thieu-Nixon em Midray.F- Paris as
negociações '“continuam em impasse,pegundo confirmação feita,a'ós a 208 reunião
pela Prento Nacional de Libertação: ,

PRAVDA DIZ QUE NASSER CAI SE TERARL FÓR ATACADA NOVAMENTE Ena Ê 
1

Ps0 jornal Pravda sávertiu ontem o Presióente Nasser da RAU,de que seu מ
poderá cair'se ele deixar-se levar pelas "forças reacionarinscue pretendem
“ança-lo eminova aventura bélica coníra Israel.

- Em trê: incursões de comandos 58 ataques de artilharia estizados
tem ainda em comemoração duma 2º aniverssário do início da Querrs de junho ₪ אב

ts

1907, terroristas árabes causorem » morte de 3 israelenses,e feriram 10 en!600.8 US

40518 5 crianças ao mesmo tempo que perá «m 6 homens nos choruves,

EXILADOS REU EN TROPA PARA INVADIE1

Una fosça de 81118808 hai S É está concentrada «m uns zona secreto de ânti-
ilhas para iniciar dentro de pouco tenpo e invasão do Haiti - derrúbar do poder

geral «a Cof
-11880 H-itigma,Raymond Joseph,

ו
ARGENTINA É ל 74 7 OVA GREVE

A Confederação Geral dos frabsihadores argentinos éesciciu manter de 2h ou 8
bras warcada para próx.ae se pas Rs 08 ópositores d regime Agansa Burti cus
lam no va s manifestações é pro estos que psderão o ore nos próxinsos dies
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Nas primeiras horas da madrugada e radar detecta mevimento de aviões egá,

peloscA Fôrça Aérea entrava em ação contra es aviões inimiges e asrepor-

tesoEm tres horasças batalhas gensralizavam em têda a frenteira do Negev

e es resultados foram os seguintes:B

286 avidos egípcios dsstroçados

52 aviões sírios

9 271 jerdanianes

* 7 ixaquianes

Artilharia jordaniana cemeçou a bembardear JerusaémNatania,Ramat Halkevesh

oKfar Sirkin e Saba bembardeadas o ate

Rafiah,Kabn Yunis 8% 206188 capturadas 002908 ₪ 2888 000₪5

טפממפ206308₪ de Gaza atingem Wirim o 080081 5

Forças Jordanianas ircempem no Quartel da ONU entrando na casa de alte/

Cemiçério Légo depeis as forços israclis expulçam es Jerdanianoso

Forças israelis vindo de afula capturam Jemino

A hoite' a força maétima entra em ação em Port Said e Alexandria 8

do embarcações com fuguetes e 46802868 08808 665 |

Começam es ataques de artilharia na fronteira Siriao

e Kibbutz Dan é atacado e conseguem segurar e avanço des blindades,ecasie-

nande grende mmere de baixaso 0

A ferça afrea lança um ataque sôbre um aereperto iraquians, destruindo 6-

aviõos Shekoi e Migso

Ae meis dia captura-so Gazao

As seguintes pavoaçees estao sôbre fogo?-Dan,Dafma,Kfar SzeldLehavet Ea |

bshan,Resh Ping,Kfar Hanassi,Bin GuevpTel Ktasir,Haono

Abu-Gueila é capturada 1 : /

Letrum 6 capturada (centrada de Jerusslêm) «Israel captura KalkilgaolUma for,

ca naval ocupa Sharm ES, Sheiko

Quarta-foira:-] de Junho | : :

Batalhas do tanques em Sinai (Bir-Gaíno,Mitla,Thamod) Cerca 68 14000 tam

ques de cada lado ogtão envolvidos Una batalha em Hablus(£Chem) se trava/

na qual os sgépeios so votiram para e sutre 1809 60 6 Jordão o

quinta-foiras-S de junho

Asforças egipcias estão virtualmente desiruldas As forças que lutam na

5 Er a . דייל : vo ב 7 E

rordania completem a ecupaçao att a margem do Rie Jardas,incluindoEsbrem

estruin

e Jericó ? ₪ JAו 6 a ו ₪ É ONT Fa

Ea ב 1 E E 1 4 ג san age - a eres E NT N V4 4

novto do Balfa trave-se 1110ְ(8 submarinosque Zerar יו 0
2 ₪ - E ד -1 e 5 4 0 2 o ip 1
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e =! mo em outras polos córes fortes
Des s Anfentis sarna sob «e רי glnôaicos. Às vêzes 2

( e “de vista é» processo 668000 06 | ituaçãJo está expressa indireta
criação boa porgou 5 ado sig |
pôlie 19 Ent seo intg /
ressag pr ור neles 8 בועא

0nvhdo interior da crie

mento como por exemplo no desenho

E5 da casa, fler, sol = mas

rs chorando. Às vêzes a 40
400 da erlança expressa-sa

  

4 Sfldados israelenses, 86006 o quai
q foram arremessadas granadi S, mas

\ que nas explodiu. 48 bombas: nas
Nsmfizerem mal algum”,

  

% pop SAQUE (desejo das crianças que omai
Àpn que um desas

pa ça כיש 2ja evitado e isso ss lova
bidas oEgoPano6 מע"-----ש₪894800880027008880עס+טמ |
de ToxSiviaTórom Executadas

em

paparte nos dos sentimentos, expostes no dg
abrigos Tronteiriços duranto a Cuorra dos senha o  Seis Ding, outras om cidades q aldeias, 48 סולו 8que foram feitas
lego apés a ו quando as impressôge longo da guerra não rewla m tra
oram recentos 8 עאמפלט sujeitas à tem ços da experiência emectonal aê,
são emocienal qu, caracterizou q config. rota, mas exprimem po úsamnentos עב 8
to, e os desenho) Pestantos ferem fcyng profundos de que os feitos שה a
01068 pelo Ministério de Educação e ב brigos o
' nos Depari:[jentos Juvenis des Mm piferentes da todos,oé dosenhas |

seus de Tel-Aviy Dem como em Nazare o do crianças judias o órabos, são |
Krer Menabem, ' ל 0e des”eus ostudem jum

Os desenhos Foram feitos por anças דשופ varida medes לרו —M
de diferentes 4. ו 0Pequenos    

   

eve a Pos e inizade sao desojnveis
do Jardim Ga Igfâcia até os alimos-go 8º Ud possíveis imaley parte doBans
enoo Podemos ejirmas, portanto1 Éido; s Mostra clouíngos 7 ,
trabalhos exiiidos mostrav No 6 af rando-geme 4

das má oquesa סא 5/ |9 2 וי ZA

  

    dirato as expcp1000188 ₪8 Guer

Sais Bias, (irpluíndo es peloa והלצי soe7
codente o postarior)o também e! dese) , 8 naopdcsdim ירי
àe Paz, tanto per parte das exdengasÀ | panbos|Pa ae: tudo |
rabos como jutiaso 2 inundcb à fus ץא Paz é2 bem|]

De interosg? especialSÉ s - | pm=
Toitos nos abiigos de סוג come)

)

od ERu/Asv
le Shamir, Depe 0089 25 00 eE raboA
7sm1 notEbroà q desassessêgo à tens so ל 7

o /

a ar e o Ss שש 1 2-2 \ ג"/
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% ירו d Come vaca, atehim, 1 teu quase ne תה mes Asuentaro

יל₪סתטל0ו

% /quê chos os naspiliá ficara loueis, E es הםרלשת] 75esta

a mulher 1ê de não sei ondos ל esti suando outravez ( quem? Segredo!) $g
9 Henry continua 1 auma “Sal curitibani; Bent, -- para de essalte ₪ tam

cos ( até em So Paulo) o0 Bernardo, bem.agora ceGataHori הע ja Vito

7 Coitado do Migal Passem prá segundo 7PB . |/ 5 ו

*Pelo visto a maskipub, hã falso, fol agia abו (as8aoe pa as

coisas mas q principal, que Levol quaseE mera |se!gábeu idpdo, tava A 0
solveus Jevar מפה ou guaranã, protule E as ido fã

* Por falar em tiul, quero vertodos, ds bonta peá 1 גג amanhã Vai ser à

Bali Olha, 520332 & solel.imo. nãoPautrisíus, que «9 de voção 8 ao ו
go que vemi ו Pia A EEE 1 1 é

CA Frecisam ver a“Ester! 86 porque0 cintoar ue “os Paqueros”, cem

ra 18.anos, ficou tóda tôbno Eu, heintit | no |

*Atelachã Rebã pre Davis; Papá, Pupães péiro9 prá todos e]

que fêvem trabalhar ond” Mox Nordaui ARA Eat aa

* Hoje vai haver aacioncã Gorneio cui,tural 8 מ 08 chaverin vis pa

der esnobar tôda tura, vue su supenho ser DORA o Vamãs ves! $ |

NÃO SEI לל Henry ta dizendo que o snif + falência por cause

da vaada itorysbs se pré conpensar vocês 18080 Eosven
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- inteiro, Viu???

 Senao o על Sorte: não adianta nada!a 7De0Ro

& que de ! Bem ou es9 aque Saiseo “ão bom “caça”ergsses bobás

trabalharanvpos istol! 21 , | - HE É 2

a eshana Habhã be são Paulo" , na, Davis8??? 2

6 םפאקגהמ156סמה51מ80ססמ6201108ה60580103209מכיב pro
900191 > 3 a pagina 8 da vocês mosmo e nac nossel | ERts קל

*Ana Bela, meus parabéns , 41 jogar volLey assim no0 0%2

> TURCO toma sair nas nãos ; & vocês como bons pupíios, tem ve obedGeêr

vorque senão, terei que orar decisões drásticas! E כמה im 1ou pupilo!



  



*

\ -
" נ
- + eli) =“ .

5א
3ל,

. \ 26 e ps

2ייצא
+ז%

 

6% dus E. fZulo 0 . x שי ,

MNA > su

+: 2 0/2040 מ 8 |

o. [ ל a | mA

[Os ' BE ado

4. 6% *

 

.

%
pioל

1

.ר%

2-
+.1

4

5
א

-

.-0

.0%
.+

.


