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AONDE VOCÊ ESTIVER? à TODA HORA? > 2
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Te» TODO INSTANTE, ALGUÉM PRECISA SABER DE

Ê VOCÊ.

ש* SABER QUE VOCÊ EXISTE, O QUE É, יש

E O QUE FAZ? O QUE VOCÊ TEM PARA DAR. |

É HORA, É HORA DE ANUNCIARS str
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₪ 1)yom Hagueto

2)Crônicas

3)Milor Fernandes

4)Fofocas
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A mais trágica Página da história do povo judeu. O massacres
de seis milhões de seres אויש sem discriminação de id» ou se.

אס ,0único deli .o, cuja única culpa foi serem judeus
Não podemôs permitir que o HOLOCAUSTO, seja esque ido, ame

nizado, apagados

Não podemos admitir que alguém duvide e pergunte: > a ver-
dade? Precisamos escrever e mão cansar de repetir a historia dos /

.
e .

e .
.acontecimentos, para não deixar nenhuma duvida, nenhum + “ismo,

nenhuma desconfiança ou incredulidade, a fim de que gera * vin-
douras ram av 811רע 8 hecatombe que desabou sobre o pc judeu
durante a época do nozgismos

“e. 1“egg

O LEVANT: DO GUETO DE VARSÓVIA

Em 22 de juio dc 1942 entrou em pleno funcionar per-
to de Varsóvia, o ca D0 d. extermínio - TREBLINKA — Seu uidante
eza Stangl ( extrad ado após a guerra, do Brasil para a emanha,
onde foi julgado e condenado à prisão perpétua.)

No dia0 o primeiro transporte de Varsóvi- chegava.
As três câmara s de gas existentes entraram em funcionar: 4

Assim, diariamente, um trem entrava nos desvios à “reblin
ka e descarregava a sua gauge humanas

No Gueto de Varsóvia קאי a circular rumores “bre a
"fábrica da morte', Os judeus já não acreditavam que 085 לנ 58
estavam sendo feitos para povoar 2 Ucrânia - segundo dizi«m os ale
mães - para trabalhar na agricultura,

Surgiram os líderes, Os judeus recusavam-se a se ». cesen -
tar para o transporte, não queriam ficar inertes e seguir - mo /
sacrifício 50

Esfomeados, | Cracuecidos, quase sem armas, revoJ” -m.se
e reagiram.

O Levante do -seto de Varsóvia não ficou sendo um iso
lado, Os guetos de Bialistok, Vilna, Luck, Cracóvia, Czest-. ow,
e Bendzin, também fo m palcos de levantes que terminaram na fni-
aniquilação dos seus abit 5">s, Os judeus também se mani -aram
de outras formas comt 3 os nazistas, quando incendiaram, n cidade
des de Dwinsk 6 1062: , 58 guetás, preferindo morrer entre ; cha-
mas, do que cairem vivos nas maos dos 08202850084

Desses guetos, houve, milagrosamente, sobrevivento que es
caparam para contar os horrores vividos.

 



 

1020 0בת60,סח quantos sutros guetos, onde ocorreram lc-vantes sem que ninguém se salvasse, nunca se saberá,
Nos campos de concentração e extermínio também houve le-vantes: Trablinka (2 de agosto, 1943), Sobibor (14 de outubro,1943)Auschwitz (7 de outubro, 1944), e Mauthausen (20 de feverciro,1949,Mas, O símbolo de 'resistência e do hero ismo" dos judeus ficará para sempre na história: "O Levante do Gueto de Varsóvia",
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CRÔNICAS

CONTINHO

Era uma vez um meniná triste, magro 0 barrigudinho, do /sertão d: Peenambuco, Na Soalheira danada de meio-dia, elo estavasemtado na pocira do caminho, imaginando bobagem, quando passou /um gordo vigário a cavalos
Você aí, menino, para ondo vai essa estrada?
-Ela não vai não, nós é que vamos nelas
—Engraçadinho duma figa. Como é que você se chama?
Eu não me chamo, não, os outros 6 que ms chamam.

Paulo Mendes Campos

Colaboração: Mário Hirsch

COMPOZISSÕIS IMEÍSTIS

O SEXO

O sexo é um coisa que todo mundo tem, só com a 01+0200-ça que nos homens é masculino o nas mulheres é feminino. É um coiSa que quando a gente quer saber mais sobre, a mamãe manda pergun-tar ao papai c o papai diz que depois explica, Eu já sei também /que o sexo é um forma de energia pra fazer fúncionar a +010+001-09, porque noutro dia minha tia disse que se não existisso ele (sexo) os telefones do mundo não funcionavam nem a metade.

Milor Fernandes

Colaboração: Rosane Chamecki

FOFOCAS e
Provérbios construtivos devido a graves erros cometidosna Aflgãá,

Pos
,*É vordado que de medico e de louco todos nos temos um /- ,Pouco, mas nao tudo, ne Salmo?
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“Atenção: Conselho para Bonim Velhos: mais vale uma bonánova nº mão do que cinco voando,
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nova na mão do que cinco voando.

60 328 Conselho pra Bonim a, lhass mais valo uma ב

*O gostoso da “ida é viver difcrente, com as bonot novas
bem pertinho da gente. OU aostoso da vida é não se acanhar, elas são
bonitihhas podem se'aproximar.

*Tudo começou cuando o Mário chegou para a Miriam e dis-
. . . א .se bem assim: Mirinha, você gosta de mim?2

. :הרהו e , -*Fiz brilh-r a lua, fiz à chuva parar, so o que não
pudo foi fazer você me בוול"

, . - - ,Mario, por ?8טסעח30 me leve a mal, voce e um cara /
legal.

SA 2” 5
\4 טגתנבס+32ב?כעֶסבְּג as bonot novas fazem à força.

- -.
Colaboração: Anônimo.

Obs: O anônimo 0060638 pola lingua solta e prome-
. L .te mais prra » próximo.

Colun”> das Maaviiot
4

. e י
. ,*Um boger € porco, 2 bogrim é om; 3 bogrim 6 melhor, 4

. . . = 2? 21: . .bogrim ainda mais, 5 bocrim 2 otimo, 5 bogrim maravilhoso, 7, 8,
9, 9

“Duas maapilot “So poucas, 3 mapilot é bom, 4 maapilot a
ainda passa, 5 maapilot c Jomis.

Coliboração: Anônimo,

Observação: Não soncordamos em publicar artigos que che-, , . . .gam ate nos sem assinatura. pois consider:mos covardes aqueles que
não assinam 9 que escrev.:. No entanto, fomos tomados por umã pro
fundo senso 8. humor, q! 2s levou à pub icar esta folha, esperan
do que todos encarem ta: ה o mesmo humor.

E aproveitamos. vedindo ao "anônimo! que se idontifique,
e o convidamos a participar nas próximas edições a esta coluna, des
de já intitulada: DOCE VENENO,

contamos com o espírito esportivo
de cada um «

VºADÁ LTONUT
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POLÍTICA

IDI AMIN SA. DE CENA

Ninguém, como cle, nestas últinas décadas, soube transfor
mar o exercício do poder nm ramo de atividades tão singularmento”
debochado. Pucos, como c!. conseguiram criar tantos casos - com
os ingleses,.com os israc. «nses, com os vizinhos africanos, com seu
próprio povos Também poucos, como ele, nesta dêcada de 70 = 6 esta
é um faceta menose engravida do dirigente ugandense =, se permié

-

tiram assegurar à poder à custa de tanto



 

tiram assegurar 0 poder às custas de tanto sangue e opressão de /Seus compatriotas. Por isso, ao se ter notícias de sua derrubada,22 cabo de uma arrastada guerra entre Uganda e a vizinha Tanzânia,não se estava diante de mais uma monótona troca de guarda na Áfri-ca, ou do desfecho de mis um esfarrapada .batalha nos consfins domundo. Afimal, ecra Idi Amin Dada que sc ias

“O pensamento vivo de Idá Amin Dada

Durante os oito anos em que foi presidente de Uganda, /Idi Amin, regularmento despachou extravagantes mensagens a persoenalidades inter--cionais = סט emitiu opiniões abrangendo de assuntos como » casamento a Adolf Hitler. Abaixo, algumas de suas maiscelebradas citações:
fSobrc seu estilo pessoal = "0 problema é que estou de /cinquenta a 100 anos à frente de minha épocas Minha velocidade é /rápida. Alguns ministros tiveram que sair do meu gáverno porquenão conseguiram me acompanhar."
“Sobre os imgleses em Uganda = “No futuro, qualquer ci-dadão britânico que desejar mo Ver, deve ajoelhar-se diante de mim,da mesma forma que o povo “baganda" costumava-so ajoelhar-se diantedos inglesese"

“Sobre 162301 « "Hitler estava certo sobre os judeus, /porque os israelens:s não estão trabalhando no interesse dos po =vos do mundo, Foi por isso que ele matou os judeus nas câmaras de
gás, no solo alemão.

“Ao Presidente Nixon, após sua indicação, em 1972, parao Nobel da Paz - “Gostaria do poder congratular-me com o senhor.Mas acho que sua indicação foi apenas para o senhor ouvir que seunome estava sendo cogitado 0, assim, recuperar-se do escândalo deWatergateç"

“Sobre ».exórcito do Uganda - "Nãá se deve falar mal doexército de Uganda. Já servi nos exércitos da Inglaterra, Itáliae Índia. E, Com os americanos, na B,rmânia, Garanto que as forçasugandenses estão acim dos padrões internacionais. Naturalmente,todo mundo erra de vez em quando, excets Deus.'!
“Sobre comunismo e sexo - "Não somos comunistas. Queromeu povo livre. Nos países comunistas não se pode falar livrementee Há um espião em cada três pessoas. Aqui, nimguém tem medo, É

como as garotas ugandenses. Eu Sempre digo a elas que sejam orgulhosas, que não sejam tímidas. N3So é bom levar uma garota tímida
para a cama= você me entendo?

“Sobre as razões de tcr-so proclamado marechal-de-cam-
- "8021 1 quando eu invadir a África do Sul, e também a Ro

₪
.

שס

D
a

Oo

oה

- 



 

PIADINHAS RÁPIDAS para o cafezinho:
“Cochilei.com o cigarro na mão, quando acordei tinha fumado

860 cotovelo.

“Garção, mo traz outra mosca, que esta morreu afogada.
*Fregues no restaurante: "Garção, leve este bife, que mal

lhe encosto a faga c cle começa a gemer."

Colaboração: Celso Sender

POES IAS

ESPELHO

NNo além das tentações mais íntimas,
Nº interior desgastado pela irresistível vontade de lutar,
Forço q entrada pelo bem cruel da incontrolada mancira

de agir,

E na desistência do amor,e.
Sou uma entre mil cabeças e mil chamas acesas, que não

me canso de dizer que sou uma, uma 080068 620103 תה
Penso em fugir, mas a cada minuto que penso sou infcs

dito

Do» amor já desisti, porque dele sobrou כ amargo na bao
Cas.

Tenho que seguirees

Minhas mãos imploram para por si próprias se levantarem,
Pois negam ajuda, negam a súplica, negam a lágrima,
O perder é algo que não me alcança, pois já me ultrapas

SU.

E no poço mais profundo, um obscuro desejo
Um> ânsia de poder maligno

Tenho que sebuire.ee

Um» estrada com dois rumos

Tudo é claro na vontade de alcançar
Ultrapassar as barreirns do impossível
E no magia, conseguir voltar.

Estúpida por momentos irrevelados
Apelo pelos meus .sentidos inertes.
Tenho que seguirece

Mas dos momentos que se foram
Nada resta, apenas a vontade de niinca mais poder vol-

tar a aquela

Inútil possagem da vida

C
o
sRenego a túdo aquilo que me

é

imfame, porque viver não
, , à

m: 014

Tenho 406

Mas para onde?



MILAGRE DO NORDESTE

Ante a desolação da terr: comburida
,O homem depondo רה 0900068. 20002800 8magoa

- 8% “+ .Pos joelho no chão e mal pode dizer:
, . .Deus, com sol que me Cas, tu me tiros a vida

. /Manda-mo por piedade um כסטסס 00.30

Para

»

meu pobre gado no morrer.

E aponta com o braço escarnado a campina
Onde cs trapos daquele imenso reino

Mugiom com vergonha de vivecrs.

-Deus, meu cavalo ontem morreu de fome e de sede
Enterrci-o envolvido er minha redes:

Err que tinha de melhor para lhe dar.

E sem poder dizer tudo o mais que sentia,

Os braços alongados

«

tarde cue morre,

O homem, junto da enxadad atirsu=-se Chorareos

E sobre cle choveu a noite táca,

Olccâri

8

sem parar.ee

lariano

Colaboração: Celso Semder
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A (DURA) REALIDADE DA VIDA

eDeus crou buzrco disses

9
à , 4 .

,

0060660208רסתכתטתב718608%7088800810091820050822000208-
LÁ - , 0

veras 30 anos. Seras Burro,

O Burro virou-se pars Deus e dissos

-Senhor! Ser Burro, obedecer ao Homem, carregar fardos pesados nas
. 6 ואו

costas e viver 30 anos? E muito Senhor! Bastam-me apenas dezs
Deus criou achorr ₪01%

, E - 0 ,-Comeras o osso que te jogarem רס6ה30, 500032158 conta da casa do
. L ,

Homem e viveras 20 anos. Seràs Cachorro.

O Cachorro virou-se para Deus e disses

-Senhor! Tomar conta da casa ds Homem, comer 5 que me jogarem no
- 9 A . 9

chao e viver 20 anos? םתט59-1%תתכט! 5ca natam-me deze

QDeus criou o macaco disses

e
, ה » . , A—Pularas de galho em galho, faras macaquices viveras 30 anos. /

,

6285

SeO Mcaco virou: Dous e disse;

-Senhori Pular d

É muito Senhor.

para

3
- galho em galho, fazer macaquices e viver 30 anos?

Bastam-moe dez.

1 14- ser isa oDID. OQ 4AISGOSE Daus foz

 



52 5 1062 ר Homem q dissos
-

“Coto
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562368 o Rei dos Animais,

יסונחהנשל
₪Mndo, seria intaliganto o

»

viveris 30 anos,
O Homem Virou-so Pºra Deus 6 disses-Senhár: Ser Rei dos Animis, dominar 5 Mundá, ser inteligento e

viver 30 anos É muito p Ucà, Sonhar: « 20 anos que o Burm não =

quis, 10 “nos que Cachorr Tecusou e 10 que » Macaco não está

querendo, dai-me q mim, Senhor, Para quo eu viva pel5 menos 70

ANOS eee

E Deus atendou as Homem, Até 9S 30 anos » Hmem vive a vida que

DEus lhe dou, É HSmome
Dos 30 aos 30 anos 5 HBmem 0158 0 Carrega as fardos nas costas

para Sustentar a fomília, É Burro,Dos 50 aos 640 anos, já Cansado, ele Passa a tomar Conta da Casas

É Cachorros,
Dos 60 aos 70 2Nos, mais cansado ainda, ele Pãssa a viver aqui e

311, תב Casa de um filho su de outro o faz 97º cinhas para as crian

625 rirem, É Macaco,

Colaboração: Mário HirschCOCOgp ms gas sim

VALE 4 PENA, LER, ce

Não é necessári- Grande cultura para levar-nos a uma ati

tude doe Cortesia c atenção
קרעבססת 8ricos su Com os de beleza e

de fama, Onde q Verdadeira ciúltura se mostra é na maneira de tra-

tarmos “8. Pequenos, os fracos, OS “desprozívoisn, os de espírit»

humilde...

Cumpre -nos Usar do invariável 2 Contínua Cortesia para

com todos ss que POr Qualquer motivo não são "inferiores", Não pode

ser Considerad Cults quem não trata todas as Criaturas, sem uma

só exceção, Com o mais Profund interesso hum-nos,
John Powys

Colaboração: Saul Hirsch
,

Mr AVARECHMa AvVvarech lo, bameh Yevors ch 22º hayeled Sha'al hamalach
Uvelirech lo Chiyuch Shekamohu ka for
701260 0 Ciynayim + Veroot

Litfos ban kol Perach v'chai V'tsipsr
V'ley l'hargish bo et kol תרמה +  
 


