
 

 

 

 

  
 

 

 

 

    
 

 

 

     
 

 

    
      
 

 



“EDITORIAL

Cã eetamos nos de novo pare dar um pouco de diversão e im
formação aos chaverim da tnua,

Infelizmente estamos de luto pela morte de Moshe Dayan. Que
remos deixar nossa homenagem a ele,suma pessoa que lutou por Is-
rael, lutou pela paz,um homem que não tinha medo da morte. Dayan
significava muito para o povo de Israel, Heroi em 67, culpado em
73.Foi um homem revolta do, saiu do Degania para formar o 1º mo-
shav em Israel,saiu do trabalhista e uniu-se a Beguin,e agora
tinha formado um novo partido, para estas últimas eleições.

Dayan e Sadat, duas pessoas importantíssimas para a jaz no
Ori ente Médio, Será que sem eles a paz durará, ou sera que a paz
morreu com e1e5222
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A OBSERVAÇÃO DA REALIDADE

E lá eu estava, esperando o ônibus para ir pra casa,Enquan-
to eu esperava, comecei a observar o que acontecia ao meu redoi.
Tuêo acontecia. Tudo acontecia,mas esse tudo acontecia com frie-
za,se tornando um nada. As pessoas,com vida,mas podemos chamar '
isto de vida?Uma vida massacrada, uma vida hostilizada?Se todas
as pessoas, tivessem na memória ,וגמש68%0 0fácil de se fazer,de
se construir,talvez o mundo seria melhor.0 gesto de se estender
a mão. As pessoas deveriam entender, que aqueles que trabalham pa
ra a gente,o lixeiro,o vendedor, etc, também tem ida. Vida que *
se torna brinquedo nosso.Um brinquedo muito fácil,mas que as ve
zes se transformana maior das realidades.Mas fazer o quê?Somen
te estendendo a mão vamos acabar com essa pobreza exterior?Não,
mas acabando com a pobreza interior ja ajudamos muito.E 18 vão ,.
eles sem amor, sem carinho,mas com uma esperança,

A esperança de subir na vida, que infelizmente 6 uma espe-
rança | fracassada.Na memoria de todos aqueles que se banham na
boa música da vida,de todos eles eu tenho certeza que todos pen
sam nos pobres e nos infelizes,ms infelizmente isso não passa
de um' pensamento, de pena,e de medo «Medo porque talvez algum dia
esse bom som ,Se torne um péssimo som,o som da miséria e da an-
gústia. Mas nós não podemos generalizar o problema.

Enquanto existe muito ódio, o pequeno amor existe -: cora-
ção de alguns, enquantoaa ganância de ter mais e mais, toma con-
ta de algumas pessoas.0 sonho de couer dia a dia um pouco de '
feijão e um pedaço de carne ainda reina...

E o ônibus chegou.

 

PIADINHA

Um aluno do jardim de infância volta para casa e ouve
da sua mãe a pergunta inevitável: "Que foi que você aprendeu na
escola hoje?”

"Aprendi que quatro e quatro são=0 ₪ג-
04

. , a -
“Mas isto esta errado”,diz a mãe.
"Então não: aprendi nada", concluiu o garoto.



 

PENSAVTVIOS
,

“Nada abaixa mais o nivel de uma conversa do que elevar a voz."

"Quando vo: e pensa já שמ12800מה 680018 3esperiência,
-lguém inventa um-novo curso."

"07daqueles que respeitamos, vale mais que o aplauso
de uma multidão.

, . . .

"A fofoca,ao contrario dos rios,corre nos dois sentidos."

"Preconceitos são correntes de ferro sforjadas pela ignorência
para manter os homens separados,”
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SHIR-MACHAR

Machar,ulai nafliga basfinot Machar ulai bechol hamish'olim
Mechof Eilat ad chof Shenav Ari be'eder tzon inhag
Veal hamashchatot izieshanot Machar iaku beelef inbalim
Iat'inu tapuchei zahav Hamon pa'amonim shel chag

PIZMON PIZMON
Kol ze eino mashal velo chalom Machar keshe hatzavá ifsrot madav
Ze nachon kaor batzohoraim Libenu ia'avod ledom
Kol ze iavo machar im 10 haiom Achar kol ish ivne bishtei iadav
Veim od lo machar az mochrotaimn Et mashchu chalam haiom

Machar iakimu elef shikunin .

Veshir iauf bamirpasot pizmon
U-hlal kalaniot vetziv'onâm

1* '81וג 1506 haharizot

PIZMON
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OUTRA PIADINHA

Alguém resolveu promover8 na Rússia,.0 camponês di-
rigiu-se à mesa ppara votar e um funcionário. entregou-lhe umenvelo
pe contendo a cédula a ser colocada na urna, Quando o c-mponês come
çou a abrir o envelope,o funcionário russo gritou:"Hei,o que está
fazendo?”

"Eu so queria saber em qem estava votando" respondeu tibia
mente o camponês . , 2

"Esta maluco, rapaz?", rugiu o funcionârio."Ainda não sabe '
que o voto e secreto?"
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OS CÚMULOS

Você sabe qual é o cúmulo do(a):

-Vagarosidade ,

-Apostar corrida com si mesmo e tirar 2º lugar.

-Rapidez *

-Aposta uma corrida e tropeça em si mesmos,
-Burrice e

-Ser reprovado num exame de fezes.
-Elasticidade

-Colocar um pé no Pão de Açucar, o outro no Corcovado
e lavar o rosto na Baie da Guanabara.

-Ardência

-Eschrregar num escorregador de lâminas e cair numa
piscina de âlcool. e

-Egoismo
-Não te conto.
-

-IhtEsqueci.

- Cumulo

-o cúmulo.
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INFORMADROR
 

Livros

Um livro que lhe arrancará gargalhadas é "Democracia
a Vista"de Carlos Eduardo Novaes. No livro tem de tudo:mo
da, política, machismo, esporte, violência, Hitler, Freud-e Marx
prevendo o que seriam seus filhos-"quaindo crescessem.A edi
tora0BELA Ba você não rir pelo menos 32 vezes,
pode voltar a livraria que nós trocamos o seu livro por
um di scurso do Delfim Neto".
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RICARDO SASSON


