
 

 
 
 

 

  
 

 

    “2º semeslre
25/8/ -1979 -

     



XDITORIAL

CAROS LXITORXS

Hojx nossa máquina xstã com um pxquxno problxma. Hã uma
Ixtra qux.não xstá funcionando xntrx 42 txclas, x isto faz muita!

יי

Sx por acaso algum dia vocx não sx achou importantx, to
mx como xxxmplo nossa vxlha máquina IX XSCIXVXTI.

Nós somos um grupo assim como xssas 43. txclas, x sx al-
gum dx nós falhar vai havxr uma grancx difxrxnça.

X, sabxmos qux para um grupo progrxdir x.nxcxssária.a./

ק35100.9516108080.50250x.כ8.תאחוסיס5%אפאאתםה441.

סר526.5665EEEוש

6אקא65500

"HOC eos eco rosca voe vosesececocsvasecosesecasc soco Finalmente conse-
guimos arrúmr » "e" de nossa máquina, e isto foi porque nós não!
nos acomodamos em deixar a máquina estragada, porque snbemos da /
importância desta letra 0 porque acreditamos que com a ajuda desta
letra em noss> editorial ele fica bem mais legível,

É assim, como acreditamos em vocês, 68 que sabemos que so
. / +: 3

zinhos e dificil levar כ barco pra frente.

ALEH VTAGSHEM

SHABAT SHALOM

Vaadá Itonut  
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1, REDAÇÃO ESCREVE

É um barulho ensurdecedor
, . e ,

Há matos claraes no ceu

Ouço assobios de bombas

Ouço bombas explodindo.

De repente vejo um homem,

caído ao meu laco.

Seu peito está jorramdo sangue.

Posso notar que ele não tem muito tempo de vidas
Está fraco

Percebo que quer falar-me

Não cpnsigo entender

Ele fala muito baixo

Um sussurro suave

O barulho de tiros e explosões c alto,

Consigo ver su» face

6 assustadora, nas está sui ja

É uma face limpa, no meis de tanto barros

Um homem moço, uma criança ainda

So consigo sentir uma coisas penas

Não há nada que eu posso fazer

Se me mexer eu morro

mas tento suví-lo

Me pede algo

muito estranho, mas ouço
ב

ele diz

para que em 1979,

de março, eu não chore,no dia 26

somente fique feliz.

Não consigo entender » porque”, mas, se eu viver,

saberei o motivos

Pergunto à seu mome

Nan ouço resposta, apenas manda-me slhar para 5 céu

Obedeçõe

Logo volto-me a ele
, .

S2 vejo a terra e o sanbues.

1Hoje, dia 26 de março de 1979, no dia em que foi assinado 0

Tratado de Paz entre Israel e Egito, eu, uma judha, ao ler a mi -2 , , 2

ו7ב Ka 3 1 . 2 nhaו “estoria”, posso saber » motivo daquele estranho .perlido e, com
. : 0 %

preendo, agora, com» sobreviveu gehte aquela guerraseo

Obrigado Senhort

 



B» SNIE & FOFOCAS

LOBO MAU OSNA E CHAPEUZINHO VERMELHO GUELMANN

Estava- Vermelho Guelmann andando feliz e fa
ceira pela mata virgem e terrivelmente embrenhada do Centro ב
lita, quando, de א lhe aparece » terrível e mau encarado Lo
bo Mau Osna que lhe disses

“Linda e alegre menina, não sabes por acaso que é peri-
g9S> caminhar por estes locais? Aqui há de todos 2s perigos, prin
cipalmente os gaviões e lobose Sendo os primeiros realmente amea-
çadores, venho aqui com minha aparência linda 0 benevolehte ofere
cer-lhe minha proteção,

-Mas Seu Lobo Mau Osna, nas conseguirei me acostumar com
essa sua barbinha e seu parzinho de óculos, disse-lhe Chapeuzinho,

Mas então כ ameaçador animal retrucous:
Não seja por isso, Chapeuzinho Vermelho Guelmann, fica

remos como meus ôculos, seremos um parzinhos.
E daí em diante, a carniça, ersee. quer dizer, Chapeuzi-

nho e o Lobo Mau Osna andaram sempre juntos, e foram felizes para
sempre.

Obs: os fatos e persânagems citados acima são fictíccos,Qualquer semelhança é pura esimoidência,

PHOPHOC/,S

a
. / . . . .*+ Rosane anda atrainds vários chanichim das .Shichavot!
A 2 o ,Bogrot que chegam e falam: Você viu à Rosane como estas. (pensou

o que, hein malandro).
“A Vivian com suas roupas "cheguei! anda cegando todos?,

תב

"Por favor, né Vivian, ajude-nos, que sinã» nóis num guen
tas

“E atenção, Salmo. /. Mirinha (s5 pros íntimos) anda atrás
da você, Corre, senão o bicho pega (e que bicho feio, hein),

.
, . , ,*O Dario que desabrochou nesta última machane esta cor=-,

6 - .rendo atràs das bonot novas, "Cuidads, garanhão à solta!Ds: . / : : , .* Ultima fresquinha 45 Dario. agora ele se acha 9 mariA - E A - Ado da Fê Fê e o pai da Mone, É bom voces tomar cuidado porque a FêA + eFe j2 ta com paiziahos no fomos,לא , 4 , , 1 / 3 . . 5 לרב4 “E o Saul que est” atrás da nossa Querida Liriries. (6
-L

é
.com "ate! ma 2não adianta pensar besteiras,  



“Ganhamos um novo Boguer no Ichud. É » nosso paulistinha
o Eli (Ah! Que nome mais inspirador),

“E a tchurma do 8%%% Barddal está cada vez maior, e es-
peramos mais amigos, Inscrições com nossa secretária Vivian ou com
nosso Guisbar Bernardo.

“Sobre o tão esperado Yom Avoda, esperamos, nós da Moa-
. 4 Ea , . .don, maior colaboração no próximo que este foi uma

0%master

39999999599999S
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SHIRIM

MARINA, MARIA

Maria, Maria é um dom

Uma certa magia,

Uma forço que nos alerta

Uma mulher que merece viver

6 amar como outra qualquer no Ploneta.

Maria, Maria é 5 som,

É COL, é 5 Suor,

É a dose mais forte o lenta de uma gente que ri,

quando deve chorar,

Que n?o vive, apenas aguenta.

D
a

V8 5a preciso ter força,

preciso ter raça,[T
A

ת
ה
precis» ter gana sempre,

Entra ho corpo a marca,

Maria, Maria, a mistura da dor e alegrias

, a , =Mas e preciso ter manha, e preciso ter graças,ת
ה
preciso ter sonho sempre,

entra na pele esta marca,
.

. , .possui 9 estranha menina de ter fe na vida.  



  

LU Y'HEE

Od mifras lavan b'ofok

Mul anan shachor kavdd

Kol sh'n'vakeish lu y'hee

V'im b'chalonot haerev

Or neirot hachag roed

Ko1 sh'n'vakeish 104

Lu y'hec

Lu y'hee

ôna lu y'hee

Kol sh'n'vakeish lu y'hec.

Ma kol anot ani shomea

Ko1 shofar v'kol tupim

Kol sh'n!vakeish lu y'hee

Lu tishma b'toch kol eila

Gam tfila achat mipee

Kol sh'n'vakeish lu y'hee,

Lu y'hec.oo
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PHILOSOPHND Õ |

% 0 ; 0 € - ָָ“Para que resulte o possivel, deve o impossivel ser ten

“Facilmente se vence o luxo, quan!s se tem um objetivo,

“Mesmo o bem, não devemos fazê-lo sob pressão,
“Se alguém consider certa uma coisa, tem a obrigação '

de fazê-la. |

“Uma meta atingida já nãs é mais uma metas

“Temos os destinos que nós mesmos chamamos, e que a nós

proprios convême

*0 homem é um ser ansioso pela felicidade e, entretanto,
não a suporta por muito tempo.

(O) espírito não pode lutar, contra à força, nem a quali
dade contra a quantidades.

“SO quem caminha pode escorregar e cairg quem se senta!
. . , . . , - , ,jamais correra o 215680 de cair, porem não sera um homem, sera um"
cogumelo.  



| Pois

“Os caminhos mais usados sao geralmente os mais seguro Ss

Mas não espere encontrar caça em seu percurso

“Três coisas são boas em pequenas quantidades e nocivas

em grande quantidade: o fermento, o sal e a hesitação.

“O homem se assemelha com o pássaro, pode voar muito al

to, desde que continue batendo as asas.

“Se o problema tem sclução não se preocupe; se não tem,
pra que se preocupar?

* natureza nos previne por um sinal evidente, que foi!
atingido nosso objetivo.ee esse sinal é a alegrias digo alegrãa e

não prazer. » alegria anuncia sempre que 2 vida tem êxito, alcan-

çou alguma vitória. Onde hº lalegria há criação. Quanto mais rica |
a. criação, sais profunda a alegrias. sd

3006165 que já choraram e gritaram em eonjunto, jamais -

serão estraahos uns 208 outros..

*iprender sem pensar é inútil; e pemsar sem aprender é'

perigosos

“*Engana-se quem pensar que pode viver sem os outros. /

Mas ilude-se quem presumir que os outros não podem viver sem ele

“Sejamos com» es raios de um círculos tod:s se conver -

gem para o centr> e se unem 811% não sejamos porém como as linhas

paralelas que correm permanentemente separadase

-

*O importante nº vida não 3 só fazer 5 que se ama, mas!

amar » que se faze

Muitos poucos são os que vivem o presentes a maioria 2

separa para viver mais tardes,

9939993339999999999959

O PESSOAL ESCREVE

SENÃO NÓS POR NÓS, QUEM POR NÓS?

Numa ênoca em que se רטטפ falar mais e mais sobre atos!

de terrorismos no mundo todo, venho qqui falar uma coisa quê nao!

podem esperar que digam. Como se já não bast-ssem os problemas in

ternos de Osracl, agora e como sempre que começa-se a fagar sobre

o assunto palestino, aumenta a escala de terror em Israel, Israel

tem apenas trinta e um anos de idade, mas já enfrentou mais guer=

ras que qualquer país do mundo, E como sempre, os árabes depois do

perderem as guerras, vem com aquela velha ladainha de Direitos Hu

manos. Quem quer ser respeitado tem que aprender a respeitars

Não há lugar na Torá, Talmud ou Midrash que conste que!

-

uma vez que se e agredido, deva-soe aquietar-se ec deixar-se תטח1צ%א

lharo à cada ato de terrorismo dos Fedayn da OLP, Israel responde  



com uma bofetada. 4º contrários ds que diz » profetas: nãs dente por
dente e olho por olho, mas uma cabaça por um dente e um corpo por
um olho, Citands um exemplo de abandono em que foi deixado o povo
judeu quando não tinham condições próprias de defesa, voltamps até
3 Segunda Guerra Mundial. Por motivos alheios a tuds 2a todos não
foi lançada sequer uma granada contra a máquina “e morte dos nazis
tas. Durante 5 Levante do Guet> 8 Varsóvia, nenhuma posição do ga
neral Stroop foi atacada quer Por americanos, quer por forças ir-
regulares russas « polonesase 4 aviação aliada causou 2 6868 to -

L
tal nas ferrovias da maquina de guerra “lemã, mas deixou livre /

do acesso aos campos de concentração e mortes. Nenhumaos mesmos t

suprimento sequer foi enviado aos vombatentes ds Gueto que lutavam
somente com os próprios punhos contra o poderio nazistas Mas nós!
não precisamos regredir tanto ao tempo. Em 1973 houve um seques -
tro de um avião DC-10 da Air France e desviado para Uganda. Nº ag
roport' de Entebbe, onde ficoram, foram desembarcados e colocadas
em alojamentos, com» se já fossem esperados há muito tempo. Havia
neste avião 250 passageiros a bordo sen!s 107 deles juleuse Os ter
roristas membros dos grupos Setembr- Negro e Baader Meinhof, mos&»
travom que eram como assalariados, que servem q quem pagas Começou
assim a já tão conhecirs guerraFria entre embaixadas. à França, In
glaterra e Israel. Pôr resolução não se sabe de quem, foram libera
dos todos os passageiros na» judeus. E a partir deste momento Is-
raecl ficou como muitas vezes: de frente 6 7 com o inimigõees 4 !

1
. . . € . .responsabilidade dos outros dois paises acabava ali, ficava somen

te o "apoio moral" Jas duas nações. Mas, num lance fulminante, ques
2 . . , . . . oate hoje I!i Amin se perginta como, Isracl invadiu 5 aeroporto de

.
,

::Entebe e libertou tudos os refêns com 5 sald: de sete terroristas
mortos o três judeus mortos à feridos. Estes são apenas alguns /
casos em que 052381 %8צע0 que contar com 5 seu modus operandi. 08
ra, aparece não sei de onde, um tal de Yasser Arafat, um debil men
tal, que se diz o representante do povo palestino, povo este que!
nunca p reconheceu com tal, Um louco que recebeu calorosa delama
ção dos membros das Nações Unidas, quando entrou em cena com duas
brilhantes pistolas colt 45 na cibtura. Ele, um pobre coitado, /
não passa de um joguete nas mãos dos Senhores do Petróles. úgora,
com a maior petulância que lhes cabe, eles vem falar cm direitos!
de terras e coisas desse tipo. O único direito que eles têm 5 כ /

Eכ se nã» bastasse, pretendem insta -mesmo que o nosso: de viver.

lar uma Embaixada do Terror, neste país, que foi sempre um exemplo
de paz e integração. Pois para quem não sabe, OLP significa morte.
Onde quer que esteja haverá disturbios de toda espécic. Não cale-
mos, 99ois calar é consentir. Façam o que puderem, escrevam a repre
sentantes políticos, à pessoas ca destaque na comunidade e exijam
que seja tomada uma posição mais forte ds que uma tímica nota de!

repulsa no jornal. SHALOM. Fernanda Potrik  
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NOSSO KIBUTZ!

Hoje eu o exterminei definitivamente e isto sóme cus -

tou dois quilos de dinamite, mas eu não tinha outra solução. .
Eu não podia suportar seus eternos alardes que tanto /

enojavam os meus mais profundos sentimentos de patriotismo local!
. . . 4 .kibutziano, Era impossivel que seu kibutz fosse sempre melhor que

Ca 4 . /No onibus que viajava para a cidade nos encontravamos זז
1sempre e cada um fazia alardes sobre vs encantos do seu kibutz.

. mioria das conversas começava assims
Nós juntamos este ans 1172 tonelaias de. amendoim em /

terras irrigadas 0 1/2 toneladas em terra sem àgua.
E ele respondeu-me:

Bom, para um kibutz com» o vosso, não está nada mal, mas
no nosso kibutz juntamos 2 toneladas de amendoim em terras irriga
das e 1 tonelada em terra sem água: Sempre 1/2 tonelada a mais!

-—Dutro exemplos: anteontem houve um casamento n5 nosso
kibutz, lhe contei com entusiamo (fácil entusiasmarsse, eu não esa
tava entre os que se casavam)s e que gasamento, noss> confeiteiro
preparou um bolo de seis andares,

—Ha, ha, ha, -riu Motik- 6 andares. Noss» confeiteiro +:
seis andares e 1 balcao.

Por aquela época tive as primeiras impressões que meu !
amigo possuía tendências para exageros

* Nossa próxima conversa girou sobre a disponibilidade de
absofição dos dois kibutzim. E nesse. assunto, estava seguro, tinha
todas as vantagens para convencê-lo,

Lhe contei, por exemplo, que há 1 ano atrás veio para o
kibutz, uma mulher de Haifa que se divorciara do marido, Depois /
de um mês apareceu q marido, eles se amigaram e agora vivem feli-
Z&S CONISCI.

“Issa não ê nada, me disse el>, nao faz muito tempo se!
incorporou à nós uma mulher viúva, que há um mês havia enviuvado,
pobrezinha., Bom, faz uma semana, apareceu כ Ágora vivem !

felizes. os dois no kibutze
1
00 abandono, me perguntou em oueE 5 que hã a respeito

tra ocasião,

“Em nosso kibutz, quase não hã abandono, respondi com /

orgulho. O Último abandons foi há sete anos atràse E vocês têm /

muitos aban:lonos, ah?

“Nós? Espera, deixa-me pensar, Sim, houve um abandono no
dia em que o 1º Garin 20132 imigrou as país.

Jia em que nasceu no kibutz um toyro com duas cabeçasא:

 



 

fui enormemente feliz e esperei com paciência o nosso encontros

Hoje nascei no meu kibutz um touro com duas cabeças -.

disse como de passada e esperei para ver o efeito das minhas pala

יה

Bem, isso ocorre nas melhores famílias - disse-me indi
, . .ferente - tambem n5 nosso kibutz houve um acontecimento סכמכ gas

Que acontecimento, lhe perguntei rapidamente (veremos!

se não vai dizer-me que o seu touro tinha três cabeças).
—Imagine, que frzem dois meses que por fim nos nasceu 0

primeiro touro com uma só cabeça.

Por essa época, comecei a juntar bolsas de dinamite.

à competição começou a se agravar. Deu-se asas à imagi-
nação e colhemos records, desconhecidos pela agricultira israeli.

Se o nosso carpinteiro. arrancoy dois dedos com a serra!
elótrica, o delos três no mínimo,

Togos esses records, amendoins, bananas, uvas, dedos, e

etCoses foi colhido no seu kibutz na metade do tempo e voluntaria
mente.

Se eu lhe contei que as crianças do primeiro ano se mo=
bilizaram para ajudar na colheita da uva, eles obrigaram aos be -

bes, a suspender à venda por uma hora para que pudessem ser ama -

mentadose

Por Deus' Não podia competir com ele, Busquei novos ter

renos de concordância, mas Motik sempre saia vitoriosos

hº Professores! De repente me veio à cabeça e imediata
mente lhe perguntei: Diga Motik, quantos professores trabalham !

no laranjal? No nosso kibutz trabalham dois.

—No laranjai? Enlouquecestes? No nosso kibutz trabalham
dois no estabul » um engenheiro nos canos, e no jardim de infância
de meu filho, um orofessor de Zoologia.

Eu não podia suportar seus eternos agarcdes que me causa.
vam nojo aos meus mais profundos sentimentos de patriotismo local.

E depris que juntei uma quantidade suficiente de dina -
mite ) dois quilos) > fiz voar vel»s ares,

Quando chegou a altura, me olhou là de cima com despre-

zo c estas foram sas últimas palavras:

Inúteis:

Em noss» kibutz fizemos isto com meio quilo de”
dinamite apemase

aul HirschQ +

כ סי 5 [80]
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MICHT/AV IM E TEXTO

Quem passou pela vida em branca nuvem

E em placido repouso adormeceu

Quem não sentiu o frio da desgraça

Quem passou pela vida não sofreu

Foi espectro de homem - nas foi.homem
es ..4

פכ710328182859808-תּבפ4

, .

Mario,

» tua indiferença à minha carta machucou minha pe218 13 5

à Eni não é desculpa.

Sei que este seria um bom motivo para eu esquecer esta!

impossátel paixao.

Meu Último apelo 8 que me responda, póis caso contrário

"tentarei te esquecer",
/

Ate breve ou adeus
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D/NIELE,

9 4. < 4 ,
6 Rosa, a desabrcchar, tud> em ti es naufragio, es fome,

L

6%8
a es

O Rosa onde mora meu coraçao

Quero um dia poder abraçar-te e poder enroscar o meu /
. , , . . .

pescoço contra o teu. Deliro so em ver teus labios rosados sorrindo.
e . ב.

O Rosa, das rosas, sejas minhas

Korassão Qe Partio .

0

Elis

Você tem um jeito manso que 5 1 seu, e que me deixa lou

ca quando me toca no rosto, minha pele toda fica arrepiada. E me &

beija (ao lado) com calma e fundo até minha alma se sentir beijad ay

aie Eu quero ser su» menina, viu

E quero que voce seja o meu rapaz
2 , A '
Sua presença e testemunha d> bem que voce me faz,

Meu amorl


