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NOVIDADES DA SEMANA s-

PARA TODOS QUE ESTAD AFIM DE FAZER ALGO AQUI ESTÃO ALGUMAS DICAS,

CINE CONDOR:- A ILHA,Filme des produtores associados Zanuck-Broun

os mesmos produtores de TUBARAD e o FUNDO DO MAR, CENS, 14 anos

Vale a pena assistir,

CINE BRISTOLs-EXPRESSO DA MEIA NOITE, filme contando umaestória veri-

dica acontecida na Turquia, com um jovem que tenta sair do país

com alguns quilos de Haxixe,. Cens. 18 anos

COLABORAÇÃO: VAADA ITONUT

APELO ANGUSTIADO, o

A VNADA ITONUT VAI TENTAR ESBOÇAR UM TIPO LEGAL DE ITON, ONDE
HAJA TOTAL PARTICIPAÇAD DE TODOS OS CHAVERIM E QUE ASSIM O ITON
SE TORNE REALMENTE O QUE O PESSOAL DO SNIF PENSA,

NOSSO PRIMEIRO OBJETIVO É O DE FAZER COM QUE O PESSOAL LEIA O
ITON ( COSTUME ABANDONADO A LONGA DATA) DEPOIS, TEMOS CERTEZA QUE
TUDO VAI SEGUIR BEM, POIS ALGUEM, QUANDO LÊ ALGO QUE KK ELE PROPRIO
ESCREVEU AS COISAS FICAM BEM MAIS. INTERESSANTES DO QUE QUANDO UM

PEQUENO GRUPO DE PESSOAS ESCREVEM,

QUANTO AO BOM NIVEL DO ITON, NÔS ESTAMOS DESPREOCUPADOS COM
ISTO, POIS CONFIAMOS NO BOM NIVEL DOS ARTIGOS DO PESSOAL DO SNIF,

50 QUE PARA QUE TUDO ISTO SE REALIZE NDS PRECISAMOS DE APOIO,
SEM O QUAL SERÃ MUITO DIFICIL LEVAR ADIANTE O NOSSO ALON HASHABAT,

TODÃ RABÀ

COLABORAÇAD: VAADA ITONUT
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O ASSUNTO Ês-

 

IRÃ E IRAQUE,

SERÁ O FIM? |

O mundá esta.em guerra de novo. Esta é uma guerra especial,0 mun-
do está em perigo. E os culpados disto tudo sao os sionistas, pkma pe-
lo menos é o que andam dizendo por ai, O Iraque está comendo o Ira, Í
pois caô que ladra nad morde. O que torna essa guerrinha especial, 8
que ela está ocorrendo no meio de um mar de argia e petroleo, Todos
os paises, inclusive o nosso, que dependem do petróleo do Golfo Pérsi-
co, prenderam a respiraçao, Estao até sem folego, has de pensar no |
perigo que estao passando, A econômia moderna precida de petróleo co-
mo nós precisamos de oxigenio para vivers.

Essa guerrinha ainda naô terminou. Muitas coisas ainda podem a- |
contecer. Imaginem se o Ira, desesperado comTeera cercada, resolve
fechar o Estreito de. Omuz, fazendo chantagem, para que o mundo force
a retirada do Iraque, Este em represália queima e arrasa os campos de |
petróleo iranianos. As torres de petróleo queimam bem melhor que pali-
tos de fosfóros. Os E.U.A. nad podem aceitar uma situaçao dessas e
resolveram reabrir o estreito no pau, e conseguem. É claro que a
U.ReSeS. resolve intervir contra esta açao imperialista e pau, Come-
ça uma guerrinha um pouquinho maior, entre as 2 super potencias.
Bomba.prá cá, bomba prá lá, aviao prá la; aviao prá cá, morte e mais
morte. Quando resolvem parar, nao há mais nenhum campo petrolifero
funcionando, o estreito, de tanto mnavio que afundou ali, está
mais que bloqueado, Já que é só imaginaçao, sei lá quem, estoura uma
bomba Atômica e tchau, tachau petróleo. Tudo isto pode acontecer, mas
nad precida ir tao longe para haver a falta de ouno negros, 0 Iraque
exporta, mas deixaria de exportar mais de 4 milhoes de litmos de
petróleo/dia, fora os 800 mil barris que saem por oleoduto terretre,
o Irã nao tem gasolina nem para ele. E como ficaria o resto do mundo? |
Todos andando de bicicleta, e os pneus seriam feitos com borracha da
Amazonia, As.charretes iriam ressúcitar. Cada um teria em sua casa א
uma cocheira, O Presidente é que iria vibrar, Teriamos que voltar |
aos velhos tempos e os discos voltariam a ser de porcelana ao invés
de plástico, que seria impossivel conseguir.Até que seria uma boa
vida, sem poluiçao e muito simples, Só que o preço pago por cla seria
alto demais, Será que nao existe um caminho mais facil para conseguir
a harmonia mundial, do que estourar bombas atômicas? Pleo menos muito 1

.
,mais gente poderia aproveitar a Bonanza que vem apos a tempestade,

COLABORAÇAD: SALMO ZUGMAN  
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DIGAIS SABEIS DIZ SABE DIRÃ NAD SABE 4
FAÇAIS PODEIS FAZ PODE FAR NAÔ HOUVE

ACREDITEIS |OUVIS ACREDITA OUVE ACREDITARÁ INAD DEVE |
GASTEIS TENDES GASTA TEM שהפדהאג6 TEM |
JULGUEIS 58 JULGA vÊ בטח NAD VIU     
 

Estas sao as regras aureas e básicas de vida encontradas a 2,000 mil

kilometros de distancia de qualquer lugar civilizado, no coraçao dg

África meridional. Supoe-se ser as Famosas regras de Alexandre, magno

que era masson e por onde passava, implantava um templo com o simbolo

do Compasso e do Olho que tudo vê. Apesar da data nao ser precisa, ela

ê totalmente aplicada em nossos dias e em algumas situações que pode-

riam ser evitadas se fossem seguidas as regras acima. Para ler siga o

exemplo abaixo:

nd DIGAIS,TUDO QUANTO SABEIS, PORQUE AQUELE QUE DIZ TUDO QUANTO SABE,

MUITAS VEZES DIRÁ O QUE NAO SABE.

COLABORAÇAD: VAADA ITONUT
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ERA UMA VEZ...

UMA FLOR, UM HOMEM E UMA MULHER. e o

A flor: se reproduziu, e o homem também.

Começaram a surgir cada vez um maior numero de arvores e o o homem

também começoú a multiplicar-se.

Havia vegetais lindos e outros atrozes e carnivoros; assim como havia

homems bons e maus.

A mae natureza esbanjava suas criações e o homem mostrava que também

era capaz de criar,

A beleza dos bosques, p azul do mar e o azul do céu tudo era lindo e

vivia-se em paz e alegria,

De repente, surgiu uma coisa chamada PROGRESSO,

As flores diminuiram suas reproduções, as arvores preferiram secar,

os vegetais ja nao eram tado lindos e a mae natureza estava -zangada,

pois a beleza que ela havia criado, estava sendo destruida,

Tudo se fazia em nome do X tal PROGRESSO, Bosques inteiros, que leva-

ram anos para crescer, eram derrubados em apenas algumas semanas.
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ERA UMA VEZ... (CONTINUAÇAD)

OS Homens, após destruirem tudo o que havia de bonito no mar, no

céu e naterra, voltou-se contra si próprio e começaram a destruir-se

mutuamente. As bombas acabaram com que restava da natureza e tudo vi-

rou um grande deserto, sem qualquer tipo de vidas, ₪0 se ouvia um

barulho sequer, a nao.ser o barulho do vento, Apenas sobrara um homem

uma mulher e uma flor.

E ELES COMEÇARAM TUDO NOVAMENTE...

COLABORAÇAO: FERNANDO POTRIK

O ASSUNTO És-

SIONISMO NAO É UM HOBBY:

 

Recentemente, o MAARIV publicou um artigo de Jonathan Guefen,

escrito provavelmente em dia ácido, onde o articulista, irradiando

toda a sua indignaçao, lembra a muita gente que o sionismo e galut
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sao palavras que nao se juntam nem com cola de marceneiro, Sionista

para Jonathan, é aquele que vive em Israel. Que luta, trabalha, e

enfrenta a sua inflaçao, dorme intranquilo com as escaramuças de

fronteira e dá o seu suor( e as vezes o seu sangue) pelo bem estar

de Eretz Israel, Ser Sionista na Diáspora, para Jonathan, é bastante

cômodo e nao dá qualquer responsebilidade ao cidadão, Sinismo fora

de Israel, garante o. jornalista do MAARIV, pode servir até como nome

de uma banda de Jazze

---Pelo que aprendi em varias escolas--prossegue o vibrante Jonathan

Guefen--o sionismo foi criado para achar uma Pátria para o povo de

Israel, O significado de sionista, entao é ficar aqui e nao vou passar

as férias em Israel, Sionista é aquele que trabalha em prol de um 8

ideal e nao aquele que escolhe um restaurante na Dizengoff, bebe demo-
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radamente um chá e come uma torta de queijo. Sionista nao é aquele 8

que apenas come um falafel na Tarrabá Merkazit ( rodoviaria) e pega

um Jumbo no dia seguintes

Tem razao o Jonathan, quando enfatiza que o sbonista verdadeiro ê

aquele que experimenta o verdadeiro mel produzido em Israel, mas come

também a cebola em meio a depressão, vive e sofre os sequestros de

crianças, enfrenta o chatissimo hamsim do inverno, acolhe os imigran-
% +4 3 , . . . a . .

tes soviéticos e participa de suas desventuras iniciais, discute os
רדר"
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SINISMO NAD É HOBBY ) CONTINUAÇAD) ל

avertos e desacertos de Menachem Beguin, mas discute em. Israel e nao

tomando um scoth em Beverly Hills, Copacaba ou Acapulco. Sionismo só

existe na píática, naS é hobby, e naô deve ser usado como pretexto

para viagens inúteis e dispendiosas programadas por organizações que

reúnem duzentas pessoas para discutir, em Jerúsalem, os rumos do

Sionismo ou outro tema qualquer, Enquanto muiots procuram a kavód

usando a bandeira do trabalho sionista e mesmo assim se omitem quando

a comunidade judaica mais precisa de um amparo psicológico, outros

preferem a coragem de fazer as malas, desvencilhar-se das raizes e

. .
. 5 . .

implantar-se no verdadeiro sionismo da verdadeira Israel, E isso ai,

COLABORAÇAD: JAQUES KOANE

EXTRAIDO DE O HEBREU

JULHO D/1980

O ASSUNTO És-

OS INIMIGOS DO PROGRAMA NUCLEAR.

PARÁGRAFO 6 - LETRA Cs-A COMUNIDADEJudaica, como grupo social 8 8

que mais combate o acordo. programa nuclear e, dentre os contes-

tadore, o mafár numero é judeu...

Em seguida seguem nomes, aliás nunca identificados com a cole-

tiuidade, entre outros, KURT MIROV. Para se ter noçao da seriedade

desta circular, basta mencionar, que o referido cidadao, citado como

judeu, é um alemao, naturalizado brasileiro, ariano puro, casado com

uma descendente direta de Hermann Stolz, proprietário na época, de

uma das maiores casas comerciais em Rio de Janeiro, citado diversas

vezes, no livro Suastica sobre o Brasil de Stanley E. Hilton, como

centro de espionagem nazista, antes e durante a guerra, A citada

Firma dirigida por Rudolf Stolz(pág. 38), tinha a concessao dos rebo-

cadores em porto do Rio; sendo acusada de fornecer suprimentos e rea-

bastecer os submarinos nazistas nas imediações de Cabá Frio. O resto

dispensa comentarios,

A referida circular, cujo conteúdo nao poderia ser melhor elabora-

do pelo próprio Goebels, deu-nos a idéia de reproduzir, na integra

tamanha baboseiras, COLABORAÇAB: VAADA ITONUT
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