
 

 

 

 

  

  
 
 



 

 

EDITORIAL

Shalom chaverim,

"APESAR DE VOCÊS" ; cá estamos novamente.

Não é preciso dizer o porque de ,APESAR DE VOCÊS.

O trabalho que aqui realizamos 8 pra vocês e de-

veria ser tamém de vocês, mas não é! É NOSSO, .por-

que nós o realizamoss

FUrtuito, provamnos que vemos capacidado suficicen-

te para trabalhar sem o auxílio de vocês.

E, se falhamos semana passada, .nad foi por falta

de incentivo, apesar de vocês não nos darem nenhum

incentivo, mas sim porque acreditamos que o ICHUD

seja um todo, e a responsabilidade de mantê-lo vivo

é de todos!

As falhas existem, e todos nós temos falhado, e se

pretendemos corrigií-las, então devemos estar todos |

juntos, lutando pelos mesmos ideais à procura de dias

melhores, 70

O incentivo que nos manteve e nos mantem de pé,

APESAR DE VOCÊS, vem da gente, de dentro da gente,

da consciência e do coração.

Por isso continuamos, apesar de vocês + lembrando
que aquele que não colabora perde o direito de cri-

ticars

Apesar de vocês, aíestã...

SHABAT SHALOM!

Ve ITONUT,

  
 



 

e
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A REDAÇÃO ESCREVE

EU IS OFEREÇO
,

Eu te ofereçoães

Minhas duas mãos para trabalhar,

5 קל

Minha vontade pra te levantar,

E meu coxpo pra te sustentar,

A cnalquer hora quo você precisars

Ainda quo possa me prejudicar,

Eu te oferec minhas dis 58
A Ds / .

םט₪

A minha vida inteira

E tudo te darei de coraç:

Mas tem um preço,

Uma pequena compensação,

letade da metade daquilo que careços

Eu te 6505

Tanto quanto conseguir extrair

Da verdade escondida

Do corpo cansado

Da força retraidas.

Eu te ofereçoeoe

Todo o meu fogo

Todo O meu grito

Todo o meu amor

1 , É
E todo o meu odio.

1º4
Tudo aquilo em que cu acredito.

Eu te ofereçoese

As duas mãos,

A vida,

Todo o meu seres

A qualquer hora, quando você precisar,

De toda a minha atenção,

Manda chamar
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Mas eu tambem 6870000 5 8

וה01.עלכה   
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NOSSOS OBJETIVOS PERANTE O IZOFÉ

 

Ao considerarmos os fins que queremos alcançar coma !
shichváã de Tzofim devemos nos lembrar em primeiro 1 de que !
sendo o fim último do movimento a formação de um homem íntegro,
com uma concepção ce vida propria e preparado para construir uma
nova sociedade, deve-se portanto iniciar este trabalho desde a me
nor shichvã.,

Nos programas elaborados, tentamos dar as crianças uma!
visão geral do mundo, da sociedade, da natureza, dos povos e na-

es, dos trabalhadores e de seu modo de viver, das grandes inven
es que o homem realizou e de tudo, enfim, que possa interessar!

o tzofe. Disso queremos diferir da escola, que os instrui, trans-
mirindo-lhes PR ו que se liguem o mais diretamente à vi-

da e principalmente à sua própria vida, ainda tao limitadas
Queremos que a criança comece a pensar e a opinar sobre

aquilo que ouve , desenvolvendo o seu próprio raciocínios que os
conhecimentos que lhe conseguimos dar, scjam aplicáveis nos seus!
pensementos.e vic diárias e que sejam comp etamante compreendi -
a = 5 di ₪

Quanto a expressão própria dos tzofim, é necessário que
o madrich comece a ensinar e a acostumar o chanich.a saber expri-
mir seus pensamentos de maneira clara e organizadas

A atividade é uma característica desenvolvida mais facil
mente nesta shichvá, principalmente porque o próprio organismo da

criança o requer.

Devemos pensar mais neleslii

0180028080 :- Sarita Kulish

—599999999555565
 

NOTÍCIAS DE ISRAEL

NS NAT PODEMOS CALAR /

Trecho da carta de Denise Faiguenblum“uu

...035 o que se ouve aqui, e o que hã de mais bonito, !
8 8 Campanha que esta sendo feita em todo Israel para ajudar os re

fugiados do Cambodja.

5 parecido com o que foi feito no Ano Internacional da!
Criança, mas em escala muito maior. Cada noite, artistas 068

visao e cantores se voluntarizam para dar shows sem cobrar, sendo  “no cada. um 9808 o que quer para ser dado aos refugiados.   
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Na televisão existem agora programas de 24 horas como!
um que o Roberto Carlos fez aí. para arrecadar dinheiro, Em todos
os Bancos foram abertas contas para o povo depositar e parece que

estao arrecadando bastante. Na Rádio "Kol Hashalom'!, a cada meias

hora tem um anâncio que di, mais ou menos assim:

nós comos 9 povo dos guetos, dos campos de concentra-
ção, das camaras de gas, dos barcos de refugiados, dos milhões !
de mortos, Nás sahbems + que é querra, o que 8 Holocausto. Nós !

sentimos na alina o que e a morte do amigo ou do parentes. Nós sabe

mos o que é.ser negado pelo mundo toco, como animais. Nós não po

demos calar. Nós não vamos calar, Não deixemos que o mundo faça!
com os refugiados do Cambodja o que foi feito conosvo!"

E isso é seguido de um minuto de silêncio em nome de &

todos os mortos de todas as guerras. E depois disso, toca-se a !

cançaao “Lu Ichi",

Nas escolas e nas universidades estão sendo feitas cam

panhas, as crianças fazem pipoca e vendem na rua, vão de casa em

casa, e todo o dinheiro é mandado aos refugiados. É muito bonito

o ênfase que estão dando a tudo isso, o povo de Israel mostra que

sabe o que 6 sofrimento, o que é guerra, e traduz em atos as pala

vrasg de um soldado, À morte e a guerra não são boas pra ninguém,
e - ,

Nos nao as queremos para nos e nem para os outros. E lutamos pela

82156 >

3099499999 3999

POLÍTICA

ששצא -Judá N . AN Tu

. . , à ₪ “os“Begin intervem e tudo muda: na Cisjordênia ocupada".

Foi com» mergulhar de cabeça num ninho de marimbondos.
Na semana passada, o.governo יקי decidiu demitir e pren -

der o prefeito Bassam Shaka, de Nablus, no território ocupado da

Cisjordânia, sob a acusação de que ele endossara o terrorismo pa

lestino. O resultado Goi a renúncia dos 24 prefeitos da Cisgorda

nia e de Gaza, junto com seus conselheiros municipais - deixando

Israel não apemas diante da perspectiva de ter de administrar um

território de mais de | milhão de palestinos como também de en -

frentar uma vagã de “agitação sen precedente na regiao e, mais ain

da, de ver compremetidas as negociações de paz com o Egito.

Não fosse o pesadelo em wurso no Irã, o episódio estarãa
decerto mobilizando em Washington as atenções da diplomacia ame ri

canas E não seria para menos.

    



 

 

rosto ו ça ca iaPRETREIOLOa

O incidente põe em causa a questão da autonomia palesti

na - a mais delicada de todas as penosas negociações conduzidas !

pessoalmente pelo presidente Jimmy Carter para obter um acordo en

tre árabes e palestinos.

A agitação na Cisjordânia, alíãs, já começou co a decre

tação de greves gerais em cidades com Hebton e Nablus.

Em recente manifestação, por exemplo, os estudantes car

regavam cópias do Corão e gritavam úm slogan até então pouco fami

liar - o mesmo "Alá é grande", que se tomou grito de guerra da !

insurreição islâmica no Irã. Nas demais cidades, o clima também é

do revolta latente, Com a reníncia coletiva dos prefeitos, eleitos

cr maio de 1976 sob a influência da OLP, uma vez mais o movimento

lideradà por Yasser Arafat prova sua força na regiao - 6, 0 até!

a semana passada era difícil encontrar na área um interlocutor '

comprometido com a OLP, agora, como advertiu.o primeiro-ministro,
' , ָ

Bhutros Galli, esta tarefa parece90

e
s3999990999999933

WAGNER

Ãos 69 anos, Gustav Franz Wagner tenta pela terceira '!

vez o suicídio. à primeira, na polícia federal, em Brasília, quan

do aguardava que p pedido de extradição formulado pela Alemanha

fosse julgado pelo STF, o ex-sargento nazista quebrou as lentes '

de seus óculos e 6005

A segunda, quando estava internado no Hospital Psiquiã-

trico, limitou-se a uma série de batidas na cabeça contra a pare-

dee Wagner feriu-se, mas seu estado nao ofereceu perigos.

Agora, já libertado, na casa de um amigo alemão, ele des

fechou vários golpes de canivete contra o tórax e 9 abdome, procu

rando acabar com a vida, Não conseguiu. Os ferimentos não lhe atin

giram nenhum órgão importante.

É fora de dúvida que ele deseja morrer, mas não tem co-

ragem de se atirar de um viadutos.

Conforme confessou a um repórter, Vagner teme machucar!

outras pessoas. Nº estado mental em que se encontra, já perdeu p'!

conmtrolê sobre ככ corpo F ela, que na mocidade assassinou

friamente tantas pessoas, está impossibilitado de acabar com a !

própria vidas.

Texto extraído de "Manchete!

por Carlos Heitor Cony

   



 

 

SHIRIM

DON QUIXOT

Tasim et ha shiron be toch teivá

Od lo metim ioter me ahava

Le Dulcinea iesh sear seiva

Kol ha guiborim alchu el ha tzava

Don Quixot ata iachol la nuach

Iesh kol kach arbe tachanot ruach

Ata lo taspik (3) Don Quixot

Tishmol kama chavatzalot ba gan

U teshalem et ha missim ba zman

» melech met ve al kitro nafal

Kol ha milchamot achshav ve al chashmal

Don 1%...

Sancho Pancho le darko alach

Ve kol aguirim kanu ekdach

Tie raguil ve al tie guibor

Im tatchil lishbor lo tuchal ligmore
k
41

ANACHNU NAAVOR

Le kol ha metzzzim

Iacholnu ve gavarnu

Mi kol ha metzarim

Iatzanu am eitam

Avarnu et ha sach

Gam et Sinai avarnu

ímachnu naavor be metzarei tiran

Anachnu haavor

Ba choshech u ba or

Be 8690081 kchol lavan

Be metzarei tiran

Ki kol ha am daruch

Ki kol ha am mishmereté

Ve kach ha shir ole

Mi chof Eilat at Dan

Anachnu naavor

Ki derech ein acheret

Anachnu naavor be metzarei tirans

   



 

 

 

SUPE RHOMEM

Gilberto Gil

Um dia

Vivi a ilusão

de que ser homem bastaria

Que o mundo masculino

tudo me daria

Do que quizesse ter.

Que nada

Minha porçao mulher

Que até então se resguardara

É a porção melhor

Que trago em mim agora

E que me faz vivers.

Quem dera

Pudesse todo homem compreender

Oh mãe, quem dera

Ser o verao, o apogeu

Da primavera
mo o?

E so por ela ser.

Quem sabe

O suprehomem venha
א Poa

Nos restithir a gloria

Mudando eomo um Deus
4 ;.

O curso da Historia

Por causa da mulher.

ALCE

Gilberto Gil

Não se incomode

O que a gente pode, pode

O que a gente não pode explodirá

A força é bruta

E a fonte da força é neutra.

E de repemte a gente poderã.

Realce, realce

Quanto mais purpurina melhor,

Realce, realce

Com a cor do veludo, com amor

Com tudo de real teor de belezas

 

 

  



 

 

Não se impaciente

O que a gente sente, sente

Ainda que nao se tente afetará
,

O afeto e fogo
,

E o modo do gogo e quente
. ,E de repente a gente queimara,

Realce, realce

Quanto mais parafina melhor...

Não desespere

Quando a vida fere, fere

E nenhum mágico interferirá

Se a vida fere

Como a sensação do brilho
De repente a gente brilharã.

68100 ק 8

Quanto mais serpentina melhor...

3999999985

CONPOZISSÕIS IMPÃTIS

PERGUNT INHAS

Por que é que papai vive dizendo que a medicina é uma !
grande profissão e nunca paga as contas do médico?

Por que será que a titia se chateia quando a tratam por

senhora e não por senhorita, se estã doida pra casar?

Por que dizem sempre que no destista não vai doer nada!

e dôi tanto?
Por que a mamae sempre diz que quer me ver crescido pra

não lhe dar mais trabalho se a minha irmã começou justamente a dar

trabalho quando ficou crescida?

Por que sempre que eu pergunto a» papai como é que foi!

a libertação dos escravos ele diz : "Menino, não faz perguntas im
becis, que eu estou muito ocupado"?

Por que só os pequenos tem de womer do que não gostam?
Por que ê que papai me deu um cofre pra eu juntar dinhei

ro e quando eu peço dinheiro às visitas cle me dá um peteleco?

Por que sera que papai sempre briga por a mamãe usar o

aparelho de barbear se a mamãe não tem barba?

Por que todo livro que a mamãe lê papai diz que não 6 '

livro que se leia?

Por que mamãe desmaiou só porque eu enchi a cabeça de !

suco de tomate?    



 

 

 

 

Por que me pediram pra eu me comportar feito homem e me

botaram pra fora da sala assim que eu comecei a felar indecência?

Por que me botam o termômetro e me mandam pra cama assim

que eu fico meia hora comportado?

Por que papai diz sempre que gostaria de ser pequeno de

novo se grande ele nunca foi?

Por que à mamãe só chama aquele amigo do papai de Don

Juan e papai chama ele de Carlos Pereira?

895559993399959

B. SNIE

O ASSALARIADO

, , , ú :.

Cartas chegadas ate nos após a Abertura" do salario.

Aos atuais ichudistass:

Venho por meio desta comunicar que abrirei um processo

na justiça onde exigirei os cinquenta mil cruzeiros a que tenho di

reito, Ra ter trabalhado por esta entidade a 30 anos atrás. Fui!

madrichã, merakeset da Va adã Chinuch, participei da Vaadá Tarbut,

e portanto exigo que me paguem o que deveme

Shalom!

Uma mãe

 

. E , . .

Este testamento foi achado num bau dum ex-ichudistas:

através deste documento, divido os meus bens da seguinte

maneira:

43 50,09 que devem ser confiscados do movimento Ichud Ha

bonim, por esgotamento físigo devido a uma caixa de garrafas que!

carreguei no dia 22/71/58 para um Tiul, deixo tal valor para o lei

te do cachorros

4% 20,00 do mesmo movimento acâma citado pelo riseo de

vida que corri ao tirar uma galinha do banheiro do mesmo estabele

cimento. Esta quantia deve ser paga ao alpiste do papagaio.

os 500,00 Esta quantia o movimento me deve polo esgota =

mento nervosos apôs três anos como madriclã ce uma kvutzã de tzo -

fot novas. Numa próxima reencarnação pegarei uma kvutzã de solelim
1

com a qual provavelmente ganharei mais. Deixá este valor para a

viúva ds vizinhos

8 2.000,00 que devem ser confiscados do movimento Ichud

Habonim, que gastei com. taxis para a compra de material, quando !

,
.

merakes da Vaada Moadon. Deixo este valor para a caderneta de pou

6ז |ןחביש והאי   



 

 

 

0% 30,00 do já tão mencionado movimento calunista, aliás

Ichudista, pela ssla de sapato que gastei a» vender vinho durante

13 festividades de Pessache Esta quantia deverá ser paga ao meu !

sapateiro por uma dívida antiga.

“* 100,00 pelas calças que gastei em fias de chuvas, quan

do o barro era grátis e a zona normal, Gastei com essa brincadeira

um total de mais àu menos 120 calçase Tal valor deve ser pago ב mã

nha lavadeiras

Este testamento, np entanto, exigia que a neta para quem

deixou f) 2.000,00 fosse ativista do movimento, Portanto, tal quan

%18 55 8 paga se a neta cumprir com as exigências do velho E

+ ב Válido até 1980.

 

Shalom Chaverim,

Eu gostaria de continuar as minhas férias em Recife após

a machané e talvez até mesmo dar um pulo na Europa. Para tanto, &

exijo o meu décimo terceiro, que deve ser pago até o dia 22/11/79

na minha conta bancária, para que este produza juros e correção !

monetária. Conto com a consideratão que uma empregada de dez anos

no serviço mereces

Obrigada

Um ichudista

 

Quanto custa?

Gostaríamos de saber quanto estã ecustahdo um artigo do!

ilustríssimo repórter da Vaadã Itonut, Gino Barcal? Parece-mos '

que, apesar da alta qualidade, os artigos deste sensacional repóre |

ter estão um pouco acima das nossas possibilidades, motivo pelo ma

qual os artigos estão escassos no mercado.
 

0 €Gostaríamos de saber do ex-merakes (Por que ex?) da Vaa

dá Tarbut quanto está custando um Kabalat Shabat?
. - € 1

Apesar da infãação, gostariamos de saber quanto esta '

 

. , .

custando a gasolina da sua gasa ate o Ichud? Caso esteja fora do!
2 .

seu orçamento, compreendemos a ausencia,
2 ,

Gostariamos de saber quanto esta custando o ar da sua A

graça?

 

icreditomos que o preço para o na» comparecimento nas !
. . . . f .

avlas de ivrit esteja muito acessivel, e portanto avisamos que /
“ ,

quem assiste as aulas de ivrit nada recebe, motivo pelo qual ha um

comparecimento em massa de 4 chaverimse ni==בה  mpgeושהואדחה0--
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Estaremos cobrando altp pelo risco de vida que passamos

ao escrever tais colunase Pelo veneno cobraremos (j 30.000,00 e pe

la verdade )(14

Os meraksim que cairam fora, aliás, exilados do Ichud, X
. ו . . me .

pedem asilo politico e uma indenização por danos moraàãs:

Dívidas do Ichud:

50.000,00 - para uma mãe

50,00 - para o leite do cachorro

20,00 - para o alpiste do papagaio

. 500,00 - esgotamento nervoso

2.000,00 - para taxis

30,00 - para o sapateiro

100,00 - para a lavadeira

900,00 - décimo terceiro
.

 

53.500,00

30.000,00 - veneno

GD 00,00 = vendado “fouro de vida

 

173.600,00

= . , . .

Esta a quantia que devera ser exigida por enquanto ao

“
O
s

merakes da Vaadã Guisbarut, se este não adicionar alguns milhões!

pelo ar da sua g. ação
- .

"Anonimo"

9
3 3993995399938

Num trem, Smith, Jones e Robinson são o foguista co '

guarda-freios e o maquinista, mas não nesta ordem respestiva. Via

jando estão rtambém três negociantes com os mesmos nomes: um srs

Smith, um sr. Robinson e um sr. Jones,

(Levar todos os fatos em consideração)

1) O sr. Robinson mora em Detroit.

2).0 guarda freios mora no meio do percúrso entre Chica

go e Detroit.

3)J0 sr. Jones ganha exatamente 20 mil dólares por anos

4) O vizinho mais próximo do guarda freios, um dos passa

geiros ganha exatamente três vezes o salário do guarda freiose

5) Smith derrota o foguista no jogo de bilhar.

6) O passageiro cujo nome é igual ao do guarda freios mo

ra em Chicago

Qual é o nome do magyinista?

Colaboração: Tchatchas    


