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OLÁ PESSOAL, CÁ ESTAMOS NÓS COM AS NOTÍCIAS טה SEMANA, GUE TOe
VOS FINGEM NÃO UUVIR, HORA... sÃo TOVO ÚUVIDOS'LUNITIBA JÁ ESTÁ FICANDO com GUSTINHO DE COCADA, POIS CHEGARAM

EMOS CHEIAINHO VE
CHURRASCO, SERÃO As GAÚCHAS? ERBOU... SÃO Us GAÚCHOS. AH! JÁ IA:
ESQUECENDO, US PAULISTAS ESTARÃO POR AÍ TAMBÉM; MAS COMO VOCÊS sA-
BEM, PAULISTA NÃO TEM GOSTO DE NADA!
“NÓS AgUI DO SNIF ESTAMOS LEVANTANDO UMA KUPÁ PARA AJUDARMOS

ALGUNS DE NOSSOS CHAVEAIM:-UM PENTINHO pRÔ GUERALDÍSsIMO SALMINHO HASKIN.=UM DUBON NOVO PRO Saul“UMAS VITAMINAS PRA ROSANE CRESCER UM POUQUINHO,“UM TARUBELIS E SULPHICAR PRO JONINHAS CONSEGUIR FICAR com
“AQUELE CORPINHO DE SAILARINO ESPANHOL n QUE SEMPRE DESEJOU,PES DAL ESTA SEÇAÓ FICA Eu ABERTO PARA NOVAS SUGESTÕES DO PESSUAL.

-=A MIAINHA ESTÁ VENDENDO sEU CORAÇÃO A PREÇO DE LIQUIDAÇÃO.
APROVEITEM! SENÃO FECHA PARA BALANÇO.- ATENÇÃO: PESSOAS INTERESSADAS EM APRENDER A ESCREVER CARTAS DE
AMOR, FALAR COM ANY E RACHEL( FONE :242-7884 E 294. 8306),A QUAL—

QUER HORA DO DIA(E DA NOITE, PRINCIPALMENTE).SOM PESSOAL, ESTAMOS O SERÃO DO SHABAT DE HOJE, MAS VOL TAREMOS
NA PRÚXIMA SEMANA CUM BOAS NOVAS, ESPEREM E VERÃO!(vocês IHÃO DAR RISADAS UAS VESGRAÇAS ALHEIAS),

AD דחה tmaçomangi

MICHTAVIM:

DEIVIVIZINHO:À CADA VEZ QUE VOCÊ ME CUNTA SUAS FASCINANTES AVENTURAS » EUADVEÇO DE PAIXÃO ,
טו0 SONHEI COM ודא OU סו Um הספזאהטטט ; E CUM VOCÊMEU SUNHO SE TUHNA REALIDADE, 50 SER SUA JANE , QUEMO SEM SUA CHITA,QUERU PERTENCER AO ScU MUNDO DE EMOÇÕES , VOCÊ JÁ JEVE SABER «UEM EUSUU , PulS NÃO PAHO DE TE ₪ הזהה

.PARE DE LER UM PUUCO E OLHE PARA TODOS OS LADUS S= ALGUÉM ESTIVEH
Te OLHANDO PROVAVELMENTE SEMI EU

DA SEMPRE SUA,
JANEMICHTAVTIM: MARINHO:

EM BREVE M= REVELAREI. SUA CARTA ME DEIXOU ESPERANÇOSA; E GUANUO VOCÊ
MENOS ESPERAR; TCHAN, TCHAN, TCHAN... SURGIRÁ A MARAVILHOSISSÍMA, PER-
FEITÍSSIMA, LINDÍSSTMA E GUENTÉSSIMA ROSA CHOK!

\FXPERLMENTE-ME E DEPOIS VEIXE-ME SE FOR CAPAZ!
SUA ROSA CHOK!.  

 



 

כזרז:

. EXPLODE COHAÇÃO

DE: GONZAGUINHA

CHEGA DE TENTAR DISSIMULAR
E DISFARÇAR E ESCONDER
O GUE NÃO VÁ MAIS PRA OCULTAR
E EU NÃO POSSO MAIS CALAR
JÁ QUE O BRILHO DESSE OLHAR
FUI TRAIDOR E ENTREGOU
O QUE VOCÊ TENTOU COUNTER
O “UE VUCÊ NÃO LUIS DESABAFAR
E ME CORTOU
CHEGA DE TEMER, CHORAR
SOFRER, SORALA, SE DAR
E SE PERDER E SE ACHAR
E TUDO AQUILO QUE É VIVER
EU QUERO MAIS É ME ABRIR
E QUE ESSA VIDA ENTRE ASSIM
COMO SE FOSSE O SOL
DESVIRGINANDO A MADRUGADA
0580 SENTIR A DOR DESSA MANHÃ
NASCENDO, FOMPENDO, BASGANDO
TOMANDU MEU CORPO E ENTÃO
EU CHORANDO, SOFRENDO| GUSTANDO, ADURANDO, GRITANDO
FEITO LOUCA ALUCINADA E CATANÇA
SENTINDO U MEU AMOR SE DERRAMANDO
NÃO DÁ MAIS PRA SEGURAR

EXPLOVE CORAÇÃO.
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KOLI, MECHUKI oHELIעזבו
HATISHMA KOLI BAASHER HINCHA

KOL BOCHE BIDMIאאש0286₪1,
UMEAL LAZMAN mETZAVEI BRACHA. 
TEIVEL 20 HABA UDRACHIM BA ROV
NIFGASHOT LEDAK, NIFRADOT LA AU

8 MEVAKESH ADAM, ACH KUSHLUT RAGLAV
LU YUCHAL LIMTZO ET ASHER AVAD.
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HATISHMA KULI...  
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CHÔNICA

ב 00E DE CAMISETA

Vinamarca,28/9/979

Sr. diretor do Kibutz,
הס

Israel.

Com a minha maior consideração:
Eu sou o pai de Nils, o jovem religioso que viveu com vocês cincomeses seguidos e regressou para casa 8 0015

viajar a Israel, nosso filho era um Jovem culto e instruido,

החספפ8

que se conduzia respeitosamente com seus pais e vizinhos e cuidava desuas boas maneiras. Was desde que regressou de Israel trocou, O jovem,de forma notável e irreconhecivel os seus costumes e maneiras, o que nosdeixou perplexos. Tem agora umas manias de vida particular e até nosobrigou, a toda família, a adota-las. Ele diz que: como no Kibutz vivea Sociedade Humana mais iluminada do universo, nós não temos outra saí-da senão nos adaptarmos a suas exigências.
Creio interessante or, Diretor, trazer-lhe vários Exemplos e lhgpediria que me aconselhasse como tratar meu filho, e converte-lo mova-mente em um ser util a sociedade,
Por exemplo: ele costuma ao nosso lado, dos parentes e dos vizinhossem cumprimentar sequer. (tuando repreendemos o seu comportamento elenos explica que cumprimentar é um costume burguês corrompido e a ju-ventude revolucionária do Kibutz parou de conduzir-se hipecritamente,€ cumprimentar pais, parentes e vizinhos.
Lurante o almoço costuma comer descalço e de camiseta. Ele insis-te em que não nos Preocupemos, que os jovens do Kibutz comem no Cheder-Haochel da mesma maneira, e eles sabem o que fazem, No jantar minhamulher tem que perguntar se ele quer ovo duro ou mole, então ele 05₪016ovo duro, que alias tem que estar mole.»

para poder transportar todo O tipo de produtos alimentícios já que essa6 8 única forma de abrir-lhe o apetite; o carrinho tem que ter:creme,azeitonas, molhos, tomates, pepinos, alfaces e outros tantos alimentosdifíceis de se Conseguir por aqui, além de pelo menos 5 tipos diferen-tes de queijo. Faz uma semana escutei um ruído suspeito vindo da co.Zinha, as duas da madrugada, e, quando corremos armados de paus e pe-dras, encintramos o Nils, absorto totalmente na fritura de batatinhase a geladeira toda aberta, Ele nos explicouque esse era um dos costu-mes mais simpáticos do Kibutz. Costume que concentra à Jovem geraçãodo Kibutz desde o ponto de vista sócio-cul ture? ₪ setimila a trengui-lidade espiritual o O desenvalvimonto físico dos jovens.Cada semana devemos realizar uma "asseifar familiar, onds de-batemos distintos problemas da vida familiar. Eu tenho que apresentaralgum problema e dar minha opinião Pessoal, Ele, por sua vez, deve serruidosamente contra. Minha mulher veve trazer uma posição conciliadora,E o irmão de Nils tem que Propor algo para a ordem do dia dareunião, etc, etC...

Nils sustem a necessidade de complicar toda pergunta simples,até não poder encontrar"pé nem cabeça", E é proibido, terminar o deba-te sobre qualquer tema, na mesma noite, quer dizer, deve-se esticá-laaté a "Asseifa" familiar que vem. Esta forma Singuitrde democracia
יה35:י%>9בש>"כ
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SUNTINUANDO:

»arlamentar ele aprendeu no Kibutz. Isto faz a vida mais interessante
2 introduz um estado de tensão espiritual e intelectual constante; coi-
ja que para qualquer outro tipo de Sociedade Humana se obtem com 8 aju-
da dos filmes de Hitchkok,

.
coisa se aproxima da loucura quando vamos ao cinema. Ele leva varios

ה

cinzeiros de metal e nos momentos mais dramáticos costuma atirá-los ao
chão.» E de vez em quando ele grita: -Ei MOTKE as figuras estão tortas!
vu; —Chaim, não se escuta nada aqui em baixo!

Ele leva cardaços de sapato e os amarra nos encostos das poltronas,mas não exatamente nas nossas, 8 ninguém consegue tirá-lo daquele lugar,
porque ele diz ter reservado aqueles lugares quando os chaverim ainda
estavam jantando no Cheder Haochel.

Faz uns dias nosso filho foi preso, &, com muita sorte conseguimos
tirá-lo da cadeia. Minha mulher havia mandado Nils ao supermercado com-
nrar4 4kg de maçãs. Ofrutciro pesou as frutas 8 as colocou num pacote.

Ve repente, reparou que meu filho enchia seus bolsos com frutas eatê havia enffiado 2 maçãs dentro do chapéu. O fruteiro chamou a políciaque Levou Nils a delegacia. Ali ele afirmou que os chaverim do Kibutz
também costumam, quando saem da colheita, levar frutas da mesma maneira.

E, costume enraizado no Kibutz aonde vive a sociedade mais progres-
sista do mundo, deve servir, sem dúvida alguma como exemplou e modelo,
aq שח país tão pequeno e atrasado como a Uinamarca,

Agora, Sr. Diretor, gostaria de saber algumas coisas à respeito de
uma tal sra, Tzipora, sobre a qual meu filho não deixa de comentar:

Ele me contou que costumava visitá-1a amiúdo porque sempre lhe oferecias
nigarros, café, chocolates, sabonete perfumado e balas de hortela.

Escutei de meu filho que a tal Sra, Tzipora é casada. Se algum dia
puder ו terei prazer em encontrar-me cara a cara com
Tzipora e dizer-lhe umas boas. Como nao se envergonha de induzir jo-“ens castos com ajuda de chocolates e balas de hortelã.

Gostaria de terminar esta carta, mas o assunto não tem fim. Untem
por sxemplo ele me obrigou a comprar-lhe um trator. Ele nos explicou
varias vezes O quanto esse ato fortalece a segurança pessoal do jovem
3 especilmente quando teem que p
ra. Entendo que “ssa vivência
31558. Não o é assim?

agar uma multa por conduzir sem cartei-
.

aprendeu tambem em vosso Kibutz progres-

Meu filho foi também expulso da Universidade porque se dirigiu a
Lm professor da seguinte maneira:

-Escute Gustav, se você insistir em continuar me bútando essas notas
aixas, terei que tomar atitudes dramáticas contigo, até que te esqueças
=o és do sexo masculino ou feminino. ו

Ueduzo, por isso, conclusões interessantes a respeito ao caráter das
selações entre professores e alunos nessas regioês.

Resumindo, Sr, Diretor do Kibutz: Nossa família chegou a um estado
“splorável de esgotamento físico e mental, certamente teremos que recor-
rer aos serviços de um bom especialista nos próximos dias.

Com isso finalizo a carta com esperança de que algum dia possa
“sitá-los para poder ver com meus próprios olhos esse maravilhoso
"ugar que meu filho chama com tanto entusiasmo Kibutz !

Com todo o meu respeito,

O pai de Nils.
P,S.- LEMBRANÇAS A TZIPORA.

Col.-Mario Hirsch.
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ALÔ ALÔ radioespectadores , esta É a sua rádio ICHUD HABONIM |,
pontualmente chegando aos ler«ss da jJudeuzada curitibana + 33 anos
de historia no radio; em 0 Kilohertzhirschkleinaptorsender
weishofaiguenblumkatzete .

Começamos a programação matinal com O programa :
9 COM CSPUNDENTE INCºGNIT? nm

leremos «sta carta que mos chegou aos estudios desta radio
emissora

" Sou um rapaz simpático , mais ou menos bonito
mais ou menos rico, mais ou menos inteligente , mais ou menos
simpático "

Procuro uma capricorniana muito bonita , muito ri-
ca , muito inteligenta, muito simpatica .

espero umirdemente atarves desta 4 miçora de radio
que tanto ajuda aos secos ovintes a encontrar a peçoa procurada.

Ass: DEMÔNIO DO CUNJUNTO RESIDENCIAL BATEL.

   
RESPOSTA DA EI SoÔRA:

se você não liga muito pra simpatia, mas realmente está interes-
sado no KESSEF se corresponda com:

" BAIXINHA DA SILVA JARDIM, CHEIA DA NOTA E VAZIA DA CABEÇA" ,.

TAMBÉM NOS CHEGUU ESTE SELHETE:

Cara emissora de rádio; Escrevo esta cartinha,
sentindo muito sozinho,bem na verdade É que estou ancas a falta de
alguém, pensei que finalmente depois de um longo jejum(7 meses) veria |neste fim de semana o que é que à baiana tem, mas puseram pimenta no |meu vatapá e me deu uma indigestão na barriguinha, agora estou aqui
só, eu e a minha barriguinha,

O TELDI DA VISCONDE DE GUARAPUAVA.

pois estou me

Ass:

RESPOSTA DA EMISSÕRA:

CARO TEDDI, NÃO DESANIME, SE ESSA NÃO DEU PARTA PRA OUTRA,
PORÉM DEIXE DE SER EGOÍSTA » PENSE QUE SE VOCÊ NÃO PODE VER O QUE É
QUE A BAIANA TEM, OUTROS ESTARÃO USUFRUINDO DELA EM SEU LUGAR; AME
O PRÓXIMO COMO A TI MESMO .

CUNSELHO: CELIgue em outra coisa.

E Agora o momento romântico, da sua emissora:

OFEREÇA SUA MÚSICA:
DE ZALMEN PARA CRISTO:

JESUS CAUSTO, EU EoTOU AQUI.
DA CELI PARA JONAS:

REGRA TRÊS.

DO PÚBLICO PARA A ROSANE:
"DANCE AND SHAKE YOUR TAMBOURINE".

DO MARIO PARA O PESSOAL DO ICHUD
"TECHEZAKNA",  DO MICHEL PARA JUDITE:
DISPARADA.

ETT==""———— -segue-————  Ssgue=--==>———segue-—-——-———segue-————  



 

 

 

 

CONTINUANDO: 000
POgG.

LVepois desta hora romântica, nossos comerciais:
KLEIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DÁ UM PRESANTÃO DE NATAL(em pleno

setembro). Se você adquirir todo o material na construção da sua casa
própia você ganhara uma maçaneta para colocar no banheiro da empregadas.

Ea antes da nossa emissôra sair do ar, O seu noticiário noturno:
"O FATO NO ATO"

Atenção Rosa Chok: tome muito cuidado, pois o Mario "CARA DE SANTO"
esta trocando você pela Rosa Diamante(alias, em se tratando de Rosas,
ULAMANTE 6 sempre melhortr), pois ele andou recebendo uma cartinha dela
nestes últimos dias; TE CUIDA!

alias, o Mario sempre foi dc preferir cores, começou com o André CELESTE,passou pela BRANCA Lescher, e agora as ROSA S(CHOK e ULAMANTE), as más
línguas andam dizendo que a maior ambição dele agora é a TEMAGA dci que?

Armarinhos “" ARCO- ÍRIS " ORAS
 

E aqui sai do ar a sua tradicional emissóra RÁDIO ICHUD HABONIM,
voltaremos a semana q us vem com sua programação em FREQUÊNCIA DOUTALNADA;

PENSAMENTOS:

U WILAGHE UVAS MÃOS VAZIAS:
JAM U SURRISO CUANDO

EM NÚS SÓ HÁ TREVAS ,
YnH O AMOR QUANDO O AvOR

JÁ FUI DESENGANADO,
DAR APOIO E SEGURANÇA

GUANDO ESTAMOS
SOFRENDO A PIOR SOLIDÃO,
MATAR A SEDE DOS UUTROS

CUM O NOSSO PRÓPIO DESERTO,
SER CHAMA QUANDO

EM NÓS NÃO HÁ FOGO.

AMIZAVE É UMA PAIXÃO QUE NÃO FOI PRA CAMA.

011101 Fernandes.
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HÊAROS:

aGoracuquero ENRAR queroescreverscmpensar

semme קנסססטקהץססהע1ץסט185וו:,:ו:ו:ווווווווווו

ו  .--0 MATUSCULAS E minusculas

E S P A ÇÃO ecomoencherlinguiça.

atresdiasatrasaprendiabateramaquinacistofoi

quandocomeceiabateresteiton.

EUNÃOPENSETAUEFOSSECAPAZhASFINALMENTEFUI CAPAZ

EAGORASETOGUANTOSOUINCAPAZjapassamdameianoite

ecuestouaquimasnaosepreocupempoiseutenhoumob-

jJetivoPRECI 50)oCARREGARTULOOQUEMEU SUEDOSESTAO

SENTINDOETENhoaindaumobjetivomaiormaSESSEEU CON-

tonofinal.

CRRARERRARERRA RE ARARERRAREARARERRARERRARERBAR

ISTOLAUME HAZE RINCAIVELVEPOLSUVETRESUILASTENTANDO

ALERTARprincipalmenteguandoapóstantotempotentan-

dosoconseguihHerrar,

e m todo casoagoraestouer-

randocomgostopravalerabu-

sa dodotituloedetod a inha

1 8 הסם"8חה81₪6ח6%065ע 8 8 code

maquina

שטבשש₪א85100₪א868
quevoceslevaraoapenasalgunsminutoslendotodoesse

i ToNgdeEubelio Relt ResdIa So RaBaTeRmasTaLvEzZEsSe
ArTiGoCoMtOdOsUs SeUstrRo Spossafazercomquevoces

sedemoremumpoucomais (secquevaiteralgumimbecil

capazdecontinuarlendosssabesteirada) .eessaespe-

rançamedaumaalegriaincrivelpoisaquisolevarei

elgUÍNSSEGUNDOSjaquenaoprecisereimepreOcupar com

essasfutilidadescomopontos?,;,:,!,virgulas,,,,14»

travessoes- —— —— -

etcetcetcetcetcetcetcetc.:tcetcetcetcetcetcetc.

FINALMENTEUMTI TOLOFEITOESPECIALMENTEP RAMIMUM

 

titulLoqueseencaixatotai-

mentecomaminhacapacidade

HE r rosnadamaisdogue Hêrros

6 o ₪ m o % r a n 9-77

b o זי d a É n o p sor a i—

3 o Écomoseencontrarnoportugues, Ecomoumades-

culpadecriatividade,

Nasemuitomaisdoquetudoissoeomeuobjetivo

MAIOR: O G 0 B A :

E 5 כ A Ç 1

edigamoquedi sseremxinguemcomoqui serem
” .

avaadacânseguiumai sumavezioitonestaai,

AMÉM!
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* “Como'a pessoa que esquece;

f

 

POESIAS:

Cecília Meireles

Eu não tinha esse rosto de חס 16

assim calmo, assim triste, assim magro / ו

Nem esses olhos tão vazios, nem o lábio tão amargo - \ ו
Eu não ל1החהה essas mãos sem força, |

» i
|tao. paradas e frias e mortas ;

, 1Eu não tinha esse coração que nem se mostras, 6

Euב.ו não dei por essa, mudança,

tão simples, “tão certa, tao facil

-Em que espelho ficou perdida a minha face?
4 0 |

.

. .

o |

b

D HOMEM( soneto)

Como a ave que voa, o \

Como a saudade que acaba,

Como a cançao que se entoa,

Como a maldade que se alastra;

e
u
a

g
o


ו

Como o Sol que brilha,

Como a noite que escurece,

valor da vida, 4
AGomoס

₪

Caminha o mundo sem rumok,

Caminha o homem da vida,

Ciminha na solidao, na intriga; !

sc erguêndo sobre a natureza,Sempre

“procura do melhor lugar,
-

Sempre a

E sempre sózinho a Vagares

0
|

 

POLÍTICA:וו|

comBepuÉNASסאד"

pes Bosmat vidon,ao norte de Israel,

oficiais beduínasy a esposa do Presidente egípcio, Jihan Sadat

árabe, enquanto seu esposo realiza contatos

num encontro com jovens

acaricia uma criança

com O Primeiro- Ministro israclense, Menachen Begin, na cidade
portuária de Haifa.

Houve progressos nas negociaçoãs entre Sadat e Begin, mas o

iproblema palestino e a questão sobre a cidade de Jeruselém con-
tinuam dificultando a celebraçaóde um acordo.

Enquanto isso, à esposa do Presidente do Egito manifestou a
intenção do governo de Sadat em fixar os bedúinos nômades em
diversas regioêsl.

DA. GAZETA DO POVO;

6/ 9/ 79
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