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Verham todos sã-
vado porque vamos
fuzor uma Faflagas,
Venham Sodos, vai
sair bacana a Hafla
gt. naão esqueça,
Sabado

E o noso corres
pondente secreto no
Tiul: foi o "Flimpas
não o Jaime, &9ss 6
limpas”, desquipe
Plm Plim", o ele
viu trdos
"

GHEVRÁ

Hoje 7 de setem
bro iInterrompemos —
nossas viagens pe-
ra fazer umaparada
S falarmos sobre a
"palavra", A Rosane
levou umlivro de pi

rias judáicas.
Rla falou vá-

rias palavras de nes
so vocabulário.Lo-.
go depois de ela fa
lar.o que tinha que

ןעובטע
₪₪חת:
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0Alegre, 15 às Sotombro de 1968

mê mailto complicado mara uma Aranha como .

tentar compreender o que se passa no mundo dos ho-

,rensוז
MÓSCA

Com essa frane do falegcido Mósca que 11-

cio hoje a minha conversa semanal com os chaverir

6 pensamente me fên ficar hora? e horas pensar

do, ,e a rergunda que saiu de minha bôca foi uma

=Atê onde וב q homem 6 quando o homem pensará em

olhar o seu proximo com o mínimo 686

Descolpem, chaverim (Se fico a meditar

a traçar planos para um essa muito iIncampreend'i

Os pensamentos usa a minha caberinha e juro, na

posso e não quero deixar de pensar e dizer o que

sinto.As aranhas go olhar os extermínios em Biafra,

Guerras no Vietnan sentem-se infinitivamente tris-
.- - é

168 e as vêzes chegam a chorar de dor,

Mes as voltas do mundo se repetem e qeda
volta que o mundo dá significa um sorrisc nos

lhos de meu fi-lho.Hoje tão alheic aos problema =

dos homens que nao deveriam ser meus, mas como

estou perão da desesperança dos homene, Irmão pos

so deixar o sentimento, de lado,
Deixareilàs lagrimas tristes de uma aré

falar ela falou so- nha al. xolem , nem as סנסגי
bre 0 910. 01 | Uma colsa importante que faz fluir agor
das FURNAS, pena que de meus labios, um sorriso t ido e triste, 8 8 E
Y9c8s não foram não leza de chanichim que o Snif têm,Todos ruma ale-
»a de ser nada,
1.2108 ₪0068
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gria infinda no Tiul d ming0, estaka ,nem sei ex
pliícar, foi tão דיל ERRO que adele no na gar-
dnta que se tem nas horam de grande emoção

“eixa dizer,
não

Fiquei tão emocionado que esqueci de per
Eoje Jogamos Prix ticâpar dos chaverim o nascimento do meu primeirc

hola, mas com um ju?
iz cue não é

e garhamos de YXls
, 0 nome da Kvu-

tza foi GCHAZAK e O
nosso 6 KiNERET,

Por hoje ê 8

ladrão
filhos quero tratar uma coisa com vocês, no Iton
Elr haverá uma urha, seque tiver sugestods para o
nome de meu primogênito, escreva,e a melhor suge:
tão sera aceita como mome de meu futuro substitu:

Meu coração agora clama por paz e descar”
- 4
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ja tive uma ameaça Ge

Tortinuem a trabalhar, chaverim, constr:
em um mundo mais justos eo O aa
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você sabe prá que serve o seu pé???

o pé serve para c çar outro pésVer se a agua da piscina está

muito fria.BRERPRiDar chtes em bolas de futHhol,Matar a gente

de rir quando nos fazem cócegas da planta do pé.Provar o sapato,

Sufocar c rapaz que noe está experimentando o sapãto.Ficarmos

lhando pars êle (O pé) quando levamos uma bronca danada.Ficar

balançando de lá para cá.Fiçar balançardo de cá para lá.Matar

formigas.Caçr o dedao do pé.Usar pé de pato.Pisar em espinhos

e cacos de vidro na púaia.Andar. 5

60

OS FILMES DA SEMANA

FUNERAL EM BERLIM- é só ir até lá e ver um enterro,

GRAND PRIX- a corrida de Zé com é Hélena traz dele,

LEI DOS FESCINCNAS--desde de quando êles ten Lei?

A BELA DA TARDE- quem será??

TÓDAS AS MULHERES DC MUNDO- o Hernani e sua kvutzá.. «he. .he..

VOU,MATO E VOLTO-0o0 Marcos e seus ideias terroristas.

temos prazer de constatar a vista do Zuvi em nossa cidade.Parece

que Pôrto Alegre virou centro de ateaçao turistica.Também, nzo

prá menos... «cv...

um pouguinho de ciência: você pode saber qual 6 tempúraturs

r

a

ilo durente quixzedaxágum contando o números de ecri-cris de um g
₪-

segundos adiconando 37 e dividindo por dois.

₪ coulusta:quo letra é aquela? 0

o elientasefe |

o oculista:nao, é essel

o cliente:fim,eu fei,eu nao dife7  



 

faça a relação com a coluna do lado e ponha o número correspon-

dente para formar uma idéia só.

1)Davi (Jsúbado

2)Tel-Aviv ()rei de Israel

3)Herzl ))8

4 )Peulot ) Jcapital de Israel

5)JShabat ( Joneg-shabat

6 Jian (v) velas.

aprenda e corriga o ivrit:

iéled quer dizer rádio de pilha ( Jcerto ( Qermado

tzipor quer dizer botas ( ) carto ( ) errado

dag quer dizer bandeira É ) certo ( ) errado

deguel quer dizer casa (certo ( ) errado ()

bait quer dizer crmeta ( Jcerto ( ) errado
ima quer dizer flor ( ) corto ( Jerraãdo

aba quer dizer £hapéu ( Jcerto ( Jerrado
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