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XDITORIAL

Hal” pxla manhã quandonós. iamoscomeçara da,
tilografar xstx itan nósnos dxfrontamoscom שמ +

rívxi problxma nossa máquina xstáva com umatxe lmtra

xstragada » Xntão txntamos dx tudo para tentar arry
ma-lo > infxlismentx não consxguimas , rxsolvxaos ;

xmwtão chamar um txcnica, mas ainda xlexlx não cha -

chxgouy 5 Xnquanto xspxramosvamos falar sabrx q 9

Xpa , o txeniica chxgou' ,tomara qua: x1lx: consiga ar.

FUMA
>אאאאאאאאאא<>>אאאאאא<אאאאא<א>>אאאאאא>אאא+צאאא\א

XAXXXXKKANLXXXXALANAAAXAAACCCEGAECERSCESSASSCECECLE

sesesesseccomessceesesasse, collfa , conseguimos ainda

bem , viis so como todas as letras funcionando o meu
trabalho e o davocês ficoubem mais fácil + VOCÊS

agora podem ma entender melhor » nãa é mesmo ?

O mesmo acontece com q iton , vocês já per

saram se todos colaborassemncomele com els 6
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QUEBRE A CABEÇA

As aguas deste rio eram muito poluídas, mas foram ,
recuperadas , trazendo a vida vegetal e animal . Uma FÊ

gura célebre deste páis foi Winston Churchilk, Qual &
o nome deste rio ?

Desde os anos 60, os hippies , os astrólogos , 8 ny

sicos , enfim s todo mundo vem falando numa: novs era.Foi

tema de vários filmes » músicas epeças de teatros . Qual

a épaca que marca a: entrada dessa nova esra? Que era é essa,

QUEM TROUXER AS RESPOSTAS CORRETAS POR PRIMEIRO CONCORERÃ A vhs
RIOS PRÊMIOS ;
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| os ciquenta anos da grande aliá da Rlemanha , quecomeçou com à subida |
|
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O EX-PRESIDENTE DE ISRAEL SERÁ O ASTRO EM UM PROGRAMA DE TELEVISÃO
Atelevisgo israelemse esta preparando-se para gravar umanevesem

sarie , subrs imteresses da populaçad. Em90tera um: debate ,
entre quatro pessoas

s

sobreumassuntãdefinida s Como : as 26180066|
etnias em“Astaei-rasasmelaçaes entre os religiosas e os leigos , cu Es.=+"

8emtre os judeus q os árabes . 0 8א- presiderte Navom fara \₪
discurso e abertura e tambem fará perguntas de vez em quando . O sed
grama sera gravado na casa dao ex-presidenteem Jerusalem.

|CINQUENTA ANOS DA ALIÃ DA ALEMANHA 3

Duzemtas pessoas vindas da Alemantia para Israsl se encomtram na 1
casa da presidente em Jerusalem . Eles vieram para motificar sobre o |

do governa nazista , no ano de 1933 o

jnússra LEVANTOU UMA BASE DE MÍSSEIS AO LADO DE DAMASCO E HOMS :
| Os russos levantaram ne Síria duas bases de mísseis do tipo 9'' 5-8-5 '' , ₪ב 1800 ₪Damasco e de Homs 5 As bateria dos mísseis
bão ativadas por seiscentos tecnicos sovisticas » & &les preparam
.ito síria para manipularem os mísseis ,

ש

NOTÍCIAS RÁPIDAS
\ -0 najoregenaral Moshe Levi serã o chefs do estado maior das forças

armadas do Exercito de Defasa de Israel .
ieOs dois navas principais rabinos são 4 Avraam Shapira dos askema -\

zim e Nardechai Eliaw dos sfamedim .
Apos q termina do encontro da comissão internacional para os jude

us ovieticos, ficoudecfídido pedir a goverma russo: autorizam para as
ana s que vão a Israel .
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retirado do jurnalE-SHANALA MATCHTL Jemalי
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| : GEOGRAFTA DA MULHER

- dUs 15 aos 20 aros , a mulher € como a África -. meio vir.
gem , meio explorada ;

.. 4- das 20 aos 30 anos elaé como--a Ásia0
- dos =sos 40 amos , ela é como ₪ ההאחישמהשהפר subLo,
6idoAL

- “dos 40 aos so amos , ela € coma a Europa - meio cansada 9
mas aírnda aproveitavel .

- das cinquenta anos em diante » ela é como a Oceania - tods
mundo sabe onde e, mas minguém vai lá .»

Se tado homem fosse medico a mulher talvez seria mais paciente .

 

 



  

LUSHEV AL A CADENR

oshev al a gader vetamid , tamid

'eguel pó reguel sham nimtza ba inianim

oshev al a gader iushev al a gader

esseder im kulam reguel pó reguel sham

otem riuchim joshev al a gader

1 8+ lokeach et a zmam

8530106 , tamid הס%פה riuchim

vimtza ba iniamim lecol a kivunim

joshev al a gader vetamid , tamid

regusl pó reguel sham aimtzã ba imianim

jushev al a gader toshev choshev al a gader

naskiv al a olam mabit le po metzitz le sham

otem riuchim kore itor shomea chadashot' ba zmam

lecol a kivunim atef et atzmo be massach asham
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| ANASHIM TOVIM

tifkechuet a einaim , tistaclu saviwv

pa. ve; sham nigmar a choref ve nichmas aviv

ba sade leiad aderech iesh kvar dganigt
1 7

al taguídu Ii she col ze lo iachol 11º iot

PIZMON amashim tovim be'emtza adereckh

" amashim tovim meod

| amashim towim iadim et aderech

' ve itam efshar litzod
dai Ca . Eee.
ish echad kama li sefer bem mea shana. -

ish achem bama Kimar she Lesh bo marguina...

ve isha tova acheret li matma et shma ps

umeaz ani baderech shara. bimkoma PIZMON: amashim tovim ve.

 

ish echad ivne li quesher kedel lachtzot naar

ist acher tatzmiach laar bg mordot a ar

ve isha tova acheret im ilhie kashe

ral tatzbía el a ofek ve tavtiach she: « PIZMON: amashim tovimooo

umamasth kma tzimchei abar abodedim

em aotzrim tamid et a cholot a nodedim

a rakia mitbaer ve kvar efshar lirot

snashim el em aderech metzapim leot PIZMON: anashim tovimo.oe  


