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Estamos ai com um novo Alon, apesar de não termos muda

9 do o nome e o começo deste editorial, acreditamos termos mudado!

isso se faz notar desde essas primeiras palavras, /
, . . . Ginquando atraves delas desistimos de pedir colaboração.

, As ,
9 Colaboração é alge espontâneo, dá quen quer, mas quem! Q

V
Iכ

Q dá porque não quer, perde o direito de reclamar ou criticar,
recebe o que a gente quer. €-

₪4 . . . 14 ue3º tem direito a criticar, aquele que se precispoe a !
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Esta é a náva política, e se você não concorda, fique!

quieto, pois não estamos aceitands críticas, já que você também"
não colaborou.

Por isso leia e
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SHABAT SHALOM! 1!
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SE VOCÊ ESPEROU UME REARTLA PARA
CH EGAR À ÚN ICA COISA QUE PARECIA SE
CHAMAR MIGUEL "AS REDONDEZAS E QUAN DO
CHEG» PERCEBE QUEÉ Ea 6.81 TELEFÔNICA...
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8 SE VOCÊ P טסט1.0080אס8סס

1 DESOD ORNTE E 808. א 70 CONSEGUE
L3/NT.R OS BRIÇOS,..

₪ Senra!
₪ nim20ºosocoSOSg00docesao!
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Coste os loços Que nos separom e

descubra o Que temos ate oferecer

₪ O que tem PORRA oferecer à nos.

O novo ifon eds aí com nova
menlalidade :

Se vocês nao são capazes de=
clas כס765000006606665כ
€ por isso que deixaremos de Zazer algo

| por vocês. ו
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RASTRO DA OLP
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ENo “cotidiano de! Israel, esta inão' é uma cena isoladafoutinsólita, nem mesmo rara“Muito pelo contrário:
ita

D

vitateילוDITOTREב
Esrotina.S Assim, asOrganização 'de' Libertação da?Palestina imantém plenaifidelidade a'seu princípio, RESbro!3 Taj pudor, ipara'o mundo inteiro: aidestruição física do/ Estado deבב

ota)PRESTES da ;maioriaiqueise&instalou nasNações “Unidas, a OLP.: vestiu,
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FAÇA
ESTAFOLAEXERESSAD USADA

PORAUTA AUTORIDADE ANALIGARE|

DOASPREGSOÕESDO BOVEEN,

DO ÍRAQUECONTRA NBRAGÍL.

TRADUZINDO: NOSECONHEDE
MOS

A DER:EAUTORIZAMOSELA
INSTALAÇÃOEM GRABÍLIA הזז
אמממ₪ו PARIÊNDIA.

IDEPETRÍ LENIÉDELES. EAARMA
qUE TÊM. BAPETROBRÁSQUE
POL CRIADAPARANUSDARINd
DEPENDENCIAFAZEXATAMENTE0
CON'TRARÍO.NAD DESCOBRE |
PETRÓLEO E NOS AMARRAAOS
INTERESSES DOS PRODUTORESávecs
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DETORO
Sou brasileiro há 57 anos. Aqui vivá,. trabalho e luto. Rea

1120 as obras que considero importante para o cesenvolvimento nacioan

nal. Vocês têm o direito de perguntar por que razão eu estou aqui. /

| resposta é simples: po r causa dos pogroms assassinos que essistá!

em Kiev, quando matavam homens, mulheres e crianças cdcsarmados só pe

lo fato de serem judeus.

D
V..ָ.י

Ha tempos, na fronteira do Libano com Israel, assisti ma

tança de uma família cristã de 4 pessoas pelo exército sírio de ocu-

pação. O motivo do crime foi que a família atravessara a zona que per

tencia aos palestinos e sírios, a fim de buscar abrigo seguro em Is-

rael. Meu Deus! Será possível que,: 57 anos depois,.o mundo continue"

impassível diante de tanta monstruosidade? Sendo uma religião de 970

milhões de adeptos, o cristianismo deveria fazer alguma coisa em fa-

vor de seus irmãos de Fê que estão morrendo n5 Líbano ocupado pela !

Síria, Ouça apenas comentários, mas nada é feito. Eu sofro com isso.

Sabemos que o Libano pum país de grande população cristas. +.
Seus filhos são boms imigrantes que se incorporam aos países em que!

vivem. Sou amigo pessoal de muitos l:sses emigrantes , como 9 gover-.

nador de São Paulo, Paulo Maluf, o meu irmão David Nasser, o meu com

panheiro João Néder. Sou amigo e admirador do ministro Said Farhat.

Beirute era uma cidad> cheia de vida, uma pequena Paris do

Oriente Médio. Lá tinha ce tudo: excelentes universidades, hospitais,

escolase O povo era próspero a feliz. .ite que o governo decidiu acei

tar os terroristas palestinos em seu território, os mesmos que haviam

sido expulsos a ferro e fogo da Jordânia e que são conhevidos como !
"Setembro Negro". Depois da saída desses tarroristas, a Jordânia vi-

ve em paze

gra, com os terroristas palestinos de um lado 8 a ocupa-
,ção Síria ce outro, o Líbano está completamente destruído e só tom !

um amigo na regiao: o 398880 08 Israel. Se não fosse um país ocupado

pelas tropas sírias, o Líbano jà teria feito à sua paz com o povo is
raelenses

Depois de 30 anos de hostilidades e quatro guerras devasta
doras, Egito e Israel fizeram a paz. Por causa disso, o mundo árabe!

rompeu ligações com Sadat que apenas deseja o progresso e o bem-estar

de seu povo. O que o mundo pode esperar desses 8 que são contra

à paz? Eles são a favor de que? apenas de aumentos, maàs aumentos, /
sempre aumentos no petróleo, por eles transformado na chantagem do '

,

seculos  



Fiquei atônito ao saber que > Ayatola Komehini mandou ma -

tar à Xá do Irã e sua família porque deseja fazer o» país regredir 25

séculos, O assassino que conseguiu massacrar a família imperial será

declarado herói nacional. às avenidase das principais cidades dê /

Irã terão o nome desse criminoso. 2 כ 018 do massacre será feriado !

nacional. O Ayatola se diz religioso, E proclama acintosamente os /

seus instintos homicidass.

O único país que ofereceu asilo ao אר +01 0 México, que tem

petrólcá e não se humilhou diante dos produtores árabas.

Meus amigos, vamos ao assunto:

Tivemos, na semana passada, a visita do vice-presidente do

Iraques Veio com grande comitiva, incluinio um diplomata da OLP, re-

presentante oficial do assassino profissional Yasser Yrafat, que teve

o desplante de netrar no recinto da ONU com duas reluzentes pistolas

na cintura.

O principal motivo da viagem dessa comitiva iraqueana foi a

abrir um escritório ca Organização para Libertação ca Palestina em !
Brasília. Aqui, os terroristas planejar2> em detalhes e oxecutarão !

impunemente os atentados terroristas em qualquer parte do muncs, in-

clusiva no Brasil.

N» mesmo dia em que o vice-presicente do Iraque tratava do

assunto com » nosso gáverno uma bomba explodiu na região da Galiléia,

matanco duas pessoas e ferindo 30, num atentado logo reivindicado pe

18 010. 5 8588 כ tipo d: contribuição que a OLP dá 3 Humanidades

Vejo com constrangimento o governo brasileiro impossibili-

tado de recusar a chantagem. Lembro o exemplo da Holanda, em 1973. /

Ela nada cedeu 305 Xeques. à população preferiu andar de bicicleta a

aceitar a imposição imoral 005 801208 14

O cu é 5 limite para o apetite das minorias árabes que ex

ploram essa fonte de energia. Mas » Brasil é mais rico do que os dessa

sertos dos xeques. Temos alimentos que darão para sustentar » mundo.

Temos álcool, petróleá e hidrelétricas, Sobretudo, temos 119 milhões

de brasileiros que trabalham e precisam “e que o governo realize gran

des projetos para o desenvolvimento nacional, O povo deseja partici-
par desse progresso. É essa a razão Jo noss> crescente otimismo.

| OLP, que vai abrir o seu escritório em Brasília, 2 exis

te quando mata crianças e mulheres, ec logo se vangloria de seus homi

cílios. Lembramos com horror o massacre das Olimoiadas de Munique, gs

quando foram assassinados onze atletas de Israel, num atentado promo

vida pelo Setembro Negro. Em sua edição Je 20 de mais de 1979, o "Jor
nal do Brasil" relaciona os 19 maiores atentados assumidos ק61י

Os terroristas terão direito, agora, à um escritório" em!

Brasília e a um representante “diplomático! para cuidar dos interes-
“e E 0 . . , .ses do terror. manha, nao sera survresa se tivermos "escritórios: /  



,

da Baader-Meinhoff, do exército Simbionês de Libertação e das Briga-
ias Vermelhas. Talvez seja um pauco mais difícil, porque essas orga-
nizações não tem petrólcá, mas terrorismo é uma família só, Eles 80 8
entendem e muitas vezes agem em conjunto,

.

como sócios. Em Entebbe, a
Baader-Meinhoff ajudou os terroristas da OLp no sequestro dos passa-
geiros judeus que viajavam mum avião da air Frances Na Itália foi a!
vez Je a OLP dar uma forcinha aos rapazes das Brigadas Vermelhas , p
por ocasião do sequestro .e morte de Ald> Moro. "Tutti buona gente".

Gostaria de transcrever os trechos finais de dáis editoriais
publicados pela imprensa brasileira, o Jornal do Brasol, em sua edi-
ção de 19 ce maio de 1979, e o Estado de São Paulo, na edição de 20!
de maio de 1979, Prest» minhas homenagens a esses dois grandes jor-

nais:

"A Organização para a Libertação da Palestina, além “e ter
como objetivo expresso a destruição do Estado “e Israel - país com o
qual o Brasil tem laços que preza tanto como aqueles que o ligam às a
nações árabes - é ré confessa do violências das mais bárbaras da atua
liade. Seu reconhecimento por parte do governo brasileiro ê, do pone
to de vista moral, a concessão de am aval a seus ctimes passalos e!
futuros, Por isso sente-se agravala a consciência nacional", (Jornal
do Brasil).

"Nfinak, com» ficaria o governo brasileiro, se, por hipóte
se, à ONU recomendasse e o gáverno de 2061 autorizasse o senhor Mi-
guel Arraes a funcionar uma Orgahização para a Libert-ção 8 Palesti
na ?

$9399999999999999999999599

FOFOCAS

“NO Yom 003 veja 55 כ que aconteceu, barata, pulga, per
nilongo, que dor de cabeça que deus

Eu não estava presente quando o Mário e 5 Saul chegaram lã
pelas 8 horas e observaram que eram os únicos 'goyim", que trabalha -
vam nº sabados

»S mães de todos ichudistas estão seriamente comprometidas,
pois nem eu mem vocês estávamos presentes.

Eu não estava presente quando os próximos "goyim" foram
aparecendo e a mãe de cada um deles foi sendo absolvida. Mãe mc des-
culpe, mas não posso imaginar aonde é que nós fomos parar, pensando
bem, você tem outra filha exemplar que deve ter te absolvido. Em todo
caso, eu mão estava presentes quando os decoradores se revelaram con
tra toda nossa antiga decoração: e madeiras - fpi-se o nosso arma -
rio e caí pularam sapos, pulgas, ratos, roupas mofadas e antigitida -
des valiosas conservadas desde os primeiros dias de Ichud Haborim em   



Curitiba, antiguidades que datam de uns trinta anos atrásy UFA! (eu!

não estava presente).

Eu nãá estava presente quando a Lia e o Celso pintavam car
tazes, quando o Saul degorava > cheder lã atrás, quando a “ny arruma

va a Maskirut, quando 0 Ariel e outros construíram um banco com os !

restos encontrados debaixo Ja casa ou quando todos trabalhavam simul
tancamente e quando a destruição começou e a construção reinic.uu O
nosso Ichude

Mas, por um agaso, eu estava presente, quando 13 pelis duas

horas, apareceu uma ichulista com uma tremen'a cara-de-pau e começou

com um 4i,.AL, di, 33, meu armírio, meus napéis, etc.
,
1Por um mer» acaso, tambem eu ouvi suas desculpas e igual -

mente por mero acaso concordo plenamente com elas, mas a descu pa /
mais convincente e que me parece digna é a de que Sábado é pro:bido

trabalhar na nossa religiao. Reagmente estamos criando religivios /
aqui dentro, ninguém TRABALHA mis. (Não se preocupem isso é p rque!
eu não estava presente). E eu não pretendo estar presente גתכ 8

, a +
sas palavras chegarem ate vocês. האמא[

“monimo

*0 último kabalat Shabat contou com presenças 08688

des, tais como: inne Frank e Golda Meir.

Foi uma náite interessahte onde ressucitamos os mort: s e e

enterramos os vibos ( ou pelo menos tentamos).

Os momentos mais felizes foram a morte do Salmo, apesar de

péssima interpretação, não contendo nada de reals muita gente «e ilu

diu e já estava comemorandos o suicídio do Zezo que culminou c:m uma

cabeçada (muito bem merecida); a reeencarnação de idolf Hitler no /
chaver Gino que quase foi linchado e outros momentos dos quais podes

riamos sair tolos felizes, se tuio não tivesse passado de uma : ת<6 8

pretação barata, pois não houve derramamento de sangue nem mor es /
. E . . . É283154 Da proxima vez esperamos mais realismo no teatro,

Anônimo

89 ,99999999959 99999999

PORQUE EXISTE «s «O AMOR

«Porque existe gente que esquece coisas importante: dos"

outros alegando isso ou aquilo 85 para fazer coisas fúteis em ++

cio próprio?

Por que tem gente que ao encontrar outra pessoa melhor esse

quecem os verdadeiros amigos?

Por que tem gente que gosta de fazer os outros de palhaço 8

acham que todos devem fazer » que eles querem?

Por que existe gente que muda cômpletamente seu modo de ser
,

delas para algo?0308ת088Dorque os outros5כ



 

Por que existe gente que esquece completamente os amigos &

ao se tornarem importantes?

PSr que existe gente que s% lembra da gente quando lhes '

convém?

Por que existe gente que finge ser nosso amigo enquanto es

tão usufruindo de algo?

Por que existe gente que mesmo sabendo que setão errados,'!

discutem e tentam provar que estão certos? .

E enfim por que existe gente que não se tocae se acham os!

seres mais importantes da face da Terra?9

,
o/ amizade como a porcelana, não sabemd» cuidar ela que -

bra e acaba. Muitas possoas ficam magoadas com outras pessoas por '

coisss que talvez depois de explicadas, não sejam assim tão importan

tes. O coleguismo muitas vezes é confundido por amizades 5 01800 que

você não negaria o seu auxílio a colega de secola ou a um conhecido,

mas um amigo ê 6018 8 você deve contar a toda hora e que você po

le confiar totalmente. Nós wvomo judeus devemos nos unir, ao invês de

brigarmos e discutirmos por qualquer coisa e tentar acertar as difexe

renças que por acaso tivermos com os chaverim,

Você já tomou iniciativa de perguntar a lim amigo sobre ns!

problemas queel> enfrenta todo dia? Você alguma vez ja pensou que o €

que para você é a coisa mais natural do mundo, seja talvez uma 81+1-

culdade para seu amigo? Tente pensar nãs tão somente em si כ

סט seja na sua pessoa, mas pense que todos temos sentimentos e que &

todos amam e gostam de retribuir o amor recebido. Pensand> assim nós

garantiremos para o futuro não muito distante uma geração de paz e !

amor, um? geração que 5023 o futuro do Ichud e 5 futurá 45 povo judeu,

Pois se uma pessoa 8 0001619080 58 3 oliar, ela somente odia

rá e sendo essa a atmosfera que ela vive, ela simplesmente continua-

io
, 6 2 , L . . .ra a espalhar mais e mais 9º ate que ela mesma seja atingida58

,

frutos de seu ódio. Então, «a é tão fácil ensinar a amar por que nos,

que seremos os futuros senhores desss memrio não demonstramos que nos

amamos e defixamos de lado rixas bobas e fúteis. cs” e unicamente, por

incrível que pareça, ê » resultado desse amor tão facil w. px conse
% ּו

guido qu: desende o futur)» de todos nos. SHALOM!

Fernando Potrik

9999999999998

POES IA,

COMPARAÇÕES ADVERSAS

vida é a escada fria, úmida,

o corredor sujo e escuro

8 8552803 80086
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historia estranha de tudoso   



(continuação)

» frieza é o momento mais quente,

De que a raiva se ocupa,

à raiva .é o memento mais frio,

Onde o fogo está em lutas

“

-, : y 2 :

amor é a parte feita de ilusoes,O

.: - , . E
ilusão e a hora mais verdadeira,

momerito cheio Je emoções,

i
i

ןגא

+

» momento que vale uma vida inteiras

Corre o mundo cheio de mentiras,

inda a vida repleta de amazguras,
. mta

Voa 5 tempo inindado de horas insepidas,
, % A

Pára a vida defendendo-se inseguras

. ?
. 4 .

Se avida é a escada fria, umida,

O corredor sujo e escuro ?

, .

O mundo 32 o ponto de partida,

É a estranha estrada onde começa tudI.

Anônim
o

99999999999399
59555

BARZELAI - O PERFEITO

Eu sou o Barzelai, nascà na semana passaca, na imagina

ção £órtil porém pouco imaginosa de um chaver do Ichud, apesar de

eu ter nascido na semana passada eu sou bastante inteligente para

ver algumas titicas que estão ocorrendo nessa Tnuá de fundo do 8

quintal que esta sendd Ichud Habonim, Snif Curitiba, o desint: res.

se do pessoal(de vocês) chegou a níveis inimagináveis. Vocês em

orgulho de pertencer ao Ichuc, mas rgulho do que? Eu pergunt'..!

>e eu 80285538 Tnuá poss» garantir-lhes que a Tnuá seria bm!

diferente, à começar pelo interesse do pessoal. Na minha Tnuá só

entrariam pessoas realment interessadas$ e respeito? Nem se “a-

la, na minha Tnuá todos respeitariam a todos e ao trabalho doc e

outros, acreditem vocês que do jeito que astão agora, vocês s'o!

umas pulgas, um amontoado d2 pessoas, uns amortos. Pensem nisso!

e se algum de vàcês quiser entrar na minha Tnuá, que se comun: que

com » Alon, na seção BARZELAI, O PERFEITO.
; , .
ste a semana que vemili  
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COMEÇA A RETIRADA

Os israelenses devolvem esta semana ao Egito a cidade de

El Arish, no Sinai

Nesta sexta-feira, dia 25, a cidade de El Arish, capital

do Sinai, deverá ser devolvida ao Egito pelos israelenses que a /

ocuparam em junho de 1957.

Dois dias depois, num domingo, o presidente Anuar El Sa-

dat e o primeiro-ministro Menahen Begin desfilarao nas ruas da ci-

dade numa das muitas festividades que marcarão a primeira fase da'

aplicação do tratado de paz assinado em Washington, nos jardins da

Casa Branca. O Egito estã desdobrando-se em esforços promocionais!

sem precedentes para conferir o maior brilho à cerimônia - não me-

nos que 2 milhões de dólares serão gastos em sua organização, meta

de dos quais para garantir a seguramça dos dois líderes. E também!

em Jerusazém a devolução de El Arish está sendo apresentada pelas!

fontes oficiais como acontecimento de primordial importâncias O /

correspondente de Veja em Israel, Xisitou na última semana aquela &

que antigos guias turísticos definem como a "Pérola do Sinai'. Seu

relatos

Fui ver em El Arish, a "capital do deserto do Sinai", co

mo acaba uma guerra. Após 31 anos, Israel e Egito tentam estabele-

cer, pela primeira vez, relações normais - e tudo começa aqui, nes

ta câdadezinha pobre e poeirenta, que deverá voltar, na próxima g

sexta-feira, à soberania egípcia. Doze anos de ocupação israelense

na: conseguiram modificar em nada a antiga imagem de El Arish, uma

cidade entre o mar e o deserto, Uma das mais indigentes do Egito !

ingles do rei Faruk, certamente entre as mais pobres dos tempos re

volucionários de Gamal Abdel Nasser, a cidade continua hoje com /

seu primadó de miséria, desemprego, analfabetismo e mortalidade in

Fantile

Mesmo o prefeito, o empreeiteiro Ahmad El Tanger, no car

eg

e

go desde os dias da última retirada ópcias., em 1967, parece saber

pouco de sua: cidade e de seus habitantes. Com 70 anos, El Tanger a

aguarda a mudança no dia 95 com um único plano: rever os três fi -

lhos que moram no Cairo, a 940 quilometros de distância, todos cas

saldos, aparentados com a família do presidente Sadat, e todos em -

preitoiros. "Aqui vai ter muito trabalho para eles'!, raciocina El

Tanger. "Esta cidade devera ser regeita completamente",

“4 Começar pela própria casa do prefeito, na rua Omar Ibn

El lotaj, tudo em ב1 àrish apresenta os estigmas do inacabado, ou!

o semidestruído. Em junho de 1967, à batalha adi foi curta, mas £

“furiosa: dos 4C9O0 habitantes, morreram cerca de 500 e mais de 1000

foram os solados que deixaram a vida em El Arish, entre egípcios e

israelenses. Hoje, todos descansam lado a lado, sem identificação.

”
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5 PSquenos cemitérios que 6096878 3 6108060,5 polas dunas

ce areia marrom. Uma das marcas mais significativas da ocupação is
: . , . .raelonse foi semprea de remorelar, com estilo proprio e eficaz, as

e -arcas conquistasas. Talvez seja El Arish » exceção que confirmaa ra
5 ae . . . ָָgra famosa: aqui nas mudou nada, e > muito pouco que existia de in

8

ו

egro ficou, em doze anos de 3001ת18%283630 ₪141%82(, 0000 80002601-
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