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Tzofim e Solelim encerradas e os madri”

chim aliviados desta responsabilidade,

todas as attenções dirigem-seas atiwi-

dades centrais e volta a toma os em-
tros inesquecíveis ,as zugot que se

enovam, &s amizades que se fortaleçam,
dxperiências estas que valem o esfor-

יי 3% horas ou mais para desfruta”

 

/
/ Eis que reaparecem as gozações do

sotada cariocaço dente quente dos curitiba,
nos o trio Clarice,Noemia e Irma que desta vez

não estar resento ooo OS novos madrichim que voltaram de Eretz ,en 1
fim uns 2º dias variados entime cultura e esporte e que dão o animo
nececsaopara continuar labutando (para aqueles que fazem istdeoo) o

e
O concurso literario que deverta

A a
4encerrar=se neste numero prorogou « seu prazo por mais um mês e em

a es
isto contamos com mais colaborações dos nossos vatessoo

Os vetibulares motivo de tantas ex.
pectativas já começam a dar os primei ros resultados. aparecendo sempre|
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E os rcmes dos: nossos: chaverim entre os que passaram 4 1
/ vd

CONTO RUBENS .
TURKLENICZ ENTREVISTA COM GOLDA MEIR %

ESCOLA DE CADETES 6 | 7
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"Nós somos contra uma elite mi-

litar.sAqui o Exercito é uma parte integral
da nação", Quem diz isto é Sgan Aluf. Baruúch
Levy atva 1 diretor de uma das duas Academi-

] as Militares de BRGA Lo

A Academia de Hertzlia segue
exatamente os mesmos padrões da Escecla Boram

- em Haifa,é organizada de tal mineira que os
\ seus alunos assistem às aulas regulares de um

Colégio e depois de um dia inteiro de aulas
“oivis" voltam ao colegio interno para'mais
aules do quadro das matérias milita >s,

Apôs 4 anos de estudo na Academi.-
“a,08 alunos fermam-so com grau de tonento o
entram na TSAVA para serem imediatamento o=
ficialis,pois entram na escola detreinamento
do oficiais Eles permanecem no exército além
dos 2 anos e meio'de serviço compulsório mais

3 anos adicionais,A idade dos alunos medeia
ontre 14 17 amos;

  

PROGRAMA DIÁRIO
 

Cs cadetes retornam do Colêgio ,no
caso da Hertzlia ,ão norte de Tel-Aviv -usan-=
do o uniforme azui dos Colegiosàs duas da
dia para o kak.. 68 Academiaçaimoçam;
o tom algumas horas para fazer a lição das
"asו civiso!

Depois vem o treinamento físico

022610108 ססמ armas o munição, topografis
primeiros socorros ,conforências sotre tco-
ria militar,

Então,dspois da cerimônia da ban-
doira,hã uma hora livre para estudos segui-
do por mais atividados da noite,A oscola” posS-
sui uma revista de alunos,uma orquestra e rea
liza muitos passeios polos campos.

 

COMPOSIÇÃO DOS ALUNO)
  

Mais ou menos 9c% dos alunos são
sabras,o muitos sao filhos de sabras-mas fa-
zondo uma estatistica do país de Otigom dos
pais em primeiro lugar encontra-se Polonia,

Uns dez por cento vem do cidades de
dosenvolyvimento Beersheba-Dimona Kiriat

"יו"

ADEJE
Quem decide em fazer este

dificil estudo,os pais ou os íilhos ?

 

Na sua grande maiori a ,são
os jóvens êles mesmos que desejam alistam

se;que' ouviram sobre a.escola por parto do
amigos Goralmente as mães se opoéêm ...

Quando os pais decidem po
sua iniciativa enviar os filhos ;geralmom-
te estes casos são mal sucedidos.Calcula-go
que: mais'ou menos 7 a 8 por conto abandona
a escolas

 

VOCÊ SbRVs PARA O 8.71000
metais רש

ALGUMAS | AVALIAÇÕES
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“Um aluno “do terceiro ano expli=
cor: "Se eu soubesse então quando entrei
qe fosse assim,éu acho que t-ria escolhim
donoutro caminhosViveria em casa,iria para
o “olégio como todomundo ce depois faria
ir>“namento básico oc curso de oficiais

Um outro aluno já formado expre8%

sa-seassim- "Naturalmente '“que foi dificil,
Mas não, trocaria por nada 8 8 que eu
+4(2 serao amigos pela vida inteixa-

“A noção de haver futuros oficiais
talvez até o Chefe do Estado Maior do fútum
ro - assistindo aulas com futuros profes=

Sionais e até com futuras donas de casa =
x

é uma clra d-monstração das atitúdes do Em
rets em relação ao "militarismo”,

“

O Exercito investe muito nisto.las
a esperança de que muito dos seus melhores
oficiais escolham o Exercito comc uma cam

reira permanente ,



 

,) הוו KISHON |

.20 82000 61 1%

  

 

 

TRATANDOOPqn
E Senhores e Senhoras, - Treascada protesto por nossa parto vendoPresidente de Gaulle não é um anti=Somita,nem Mirages como bolo quente Nós servimos o0808 conosco;e com certeza êle não General 24 horas Por dia,o oferecemos agsguarda nénhum rancor contra o Estado Judeu 828068 polo nosso olhar cfitico,como tal.

. Presidonte de Gaulle 6 1 Por isso o escritor apela aosimpiesmente um "Realpolitiker"!, bom senso do nosso povo e pede: acabem.a Co-operação como General -vamos pararO Presidente descobriu 66 021%108-10 | 86 queremos pressionálo”corte dia em maio que'na verdade os árabes tudo o quonôsdevemos fazer é elogiá-lo,não gostam dos judeus Esta d.scoberta alterou .. A'zendo que êle nos ajuda bastante p radicalmenteוגס toda sua visão : "Mon General", êle nos ajuda disfarçadamento que 8le fazdisse De Gaulle para si mesmo,” so você corm tudo por nôs,..var as relações com Israel você será a namora-ia do Oriente"?
ESHKOL: "NÃO POSSO LXPLICAR,MAS

0 SAIBAM ,O PRiSIDiNTO Du GAULIS AINDA É
2 "E foí isto queélo foz; NOSSO LuAL AMIGO 4

por nossa agressividade desmas-
סמפטיסש<>08

carada Nós reagimos moderadamente, jornais isrnelis estavam um pôuco Surprosos,mas nao hou7e nenhuma quebra real de relações,

No dia seguinte deste cabeça! is
Iraque canelará seus contratos de petrô=Leo e o Líbano devolverá os seus Mi rages.De Gaulle é tomado por um pânico e paraEntão o Genoral áocla- salvar êle imediatamente divulgará emdiscrou התספצש0 ₪002 288 6 0000002 8 021612 001- - curso televisionado para a nação de que os“as impossiveis. Jcu succêso foi apenas parcial= judeus em Pessach assa mo sua matsá'com0 La “Nós esperamos sfoi dito, Sangue de nenes gentios assassinados.quo à Presidente mude sua decisão injusta",

Qual'á nossa resposta ?Isto pom- Então De Gaulle realmon- 6 acontecer. ssNada de protestos,“e Zangadoporque sem cooperaçãode Israel. não Ele quer gritos de protestos ?
havera quebra das relaçoes e sen o corte não Ele terá que nos dar Mirages ;hã petrólesçe sem Petróleo não há sentido Da vil .REALPOLITIC &
א6ב

| Então o Presidente viumSo Torçade em tomar algumas medidos disciplíirias tais Somoconvidarrepreseitantes daVorça Aérea Isracii e dizo=lys : "Estão Vemdo “stes Miráges ;Pois eu vou dá-los ad Ira-que Porque eles sao um Povo civilizados!

  

Lie esperava que nós per.* nossa calma,mas Aba Ebam ,este codeclarou que isto ainda não era a úl-ima palavra nas nossas relaçoes ."luiio bem!disse o General, "Vocês 6 que exigem isto!,
e êle apareceu com terminotogia antisemíita e nôs que controlávamos co-moçames a abrir grandes Protostrs.0 resto| 982 60260160 soontratos do 60conpras 66

82088,00מ0088608-לט caiu ma
סרשמה1תמש 66 26 0811116

          

    

Isto. porque nôs somos estú-
Não existo mísica mais do-cuvidos do General do que os nossosde raixa,Cada editorial contra éle émportante passo para sua Penetração na é
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Isto acontuceus

Eram mais ou menos uma hora da manhã.. 0 ₪

. A tua doserta,a noite 1218,0 06וג 08%201880 6 comuma anorme
lua nêle a boiareEstava lindos

Defronte à avenida um caminhãozinho, =

P Todo amarelo,com propagandas de Coca-Cola por todos lados.) ”'
E o"Zó Passaporte",Zé é o nome do dono c o Passaporte é a mercadoria,um cachorro-quente .- . : Es 5 sedes gg

Por incrível que pareça,ãlf,naquêle lugar e naquêle instan=”
te so mo colocou diante'dos olhos tôda uma realidade dêste país,ow de uma forma de viver,
ou de ver a vida passar. A

O quadro era assim:

Estacionados em” frente ao caminhãozinho, carros os mais varic-
dos Em cada um dé. »s homens Som sua mulheros,bem vestidos ,os rádios tocando alto. Comiam”
sous v“arios cachorros-quentes e bobidas,entro risos e brincadeiras que tornávam mais om
vidontes os seus dnsejos sexuais,quo iamsatisfazendo com mil e uma fantasias,

Do lado esquerdo do caminhãozinho, sentados em caixas debebi-
688 ,8 זהסמ1.מ08]10שס8,יפסוג++ב008,תפ=708%1608,טט860ט8הזתפהוגשפש 688 ₪0228188 usadãsum”
208%0 80 líquido e pechinchavam por uma amostra grátias de cachorro -quente «Fome e 600
eram os seus problomas mais imediatz:. 2

atrãs do caminhãozinho uma mulher«Tamibiie nogra,também mal vos»ב|
tida,com alguns trastos na mao,nao parava do rosmúngar coisas sem noxo Também tinha -10

sêdesporêm já não pechinchavaçcostava demente sמס0

-

: Bom até agora isto párece uma mora descrição, porêm êsto cra o
ambiento ,o nôle se deu o quadro גס

08 homens bem vostidos saitam dos carros e vieram até o oáâm
minhaozinho pára comprar mais comida e bebida, E sq puseram a comer ea beber como por-
coSp som parara

Os meninos aproximaram-se dêkes e começarama podir=-lhes com
mida,0 quo se ouviu foi isto tm

- Dá um pedaço aí chofe'?
- Não cumônu nada hoji 4 2
“O que os-homens rosponderams

7 = ג 86 negrão, é colorado ou gremista ? -onquanto esperava rogs-
posta ruminava seu alimentos - j : י

O nogrinho na csperança do ver um pedaço daquêle manjar em sou
esquecido cstômago, lhe rosponde. : - 2

1 - Sô coloradó, Seis: moço À E 9% om
- Muito bey à ôsse daí é dos bons | Essa negada não nega araças

| “Eficou gozando as suas palavras enquanto o outro hoemem porgun-
tava no outro menino se 610 628 gremista, prometondo-lhe o naco de pão e o resto d tebi-
da pola resposta.

O outro menino foi rápidos 2 5 2
te

- Eu sow grenista.Grêmio é que é timi bão."at6 a pé móis irômue!
E o homem atirou-lhe o naco de pão etobida, ”

--

O menino agarroui as duas preciosidades, chamou seus companheiroé*א
e dividiu om três a comida 68 bebida,o êles puscram-se a deliciar com aquelas maravilhass
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: ira um riquíssimo industrial.Possuia,nada mais nada menos ção que
quase a metade das:fábricas do paíseEra fábrica de tudoçdos mis diversos produtos e dos

mais inimagináveissCalçados, sardinha enlatadaniscidos,velas,palitos,enfim tudo o que se
pode inventar e um pouquinho maiso

-

Possuia uma enorme casaçse é que o verdadeiro nome daquela”man
são era palácio e não casa,Morava num bairro afastado,bem longe do centro da cidadeà

qual ia todos os dias;no seu impala com chofer,tratar dos sous nogócioso

A luxuosa mansão era cercadadeimensos jardins,os quais à noito
eram guardados por imansos cacs,E tudo isto poxquo êste homem vivia num perene mêdo do
“que roubassem suas valiosas joias e sous prrciosos tesouros, ₪ ERR E

3 Tinha inímeras obras de arte,únicas às vêzes no mundo intoiro 0
não apregiava ,mas que no entanto mantinha para impressionarsuas visitas.Passava horas

o horas admirando seus cadernos ,ondo' mantinha uma espécie de contrôle de sua fortunaçal.i-
ás a única coisa quo sabia apreciars,oL não faltava dia em que não acroscontasse uma E
tia qualquoraumentando assim,dia a dia,suas posses,

Esto homom ora casado e sua espõôsa só se preocupava om dar 081-
les para mostrar seu último vostido,o às vêzos para drscargo de consciôncia ,dava uma corita

soma para as campanhas do boneficiência, pis

Esto casal não tinha filhos,por uma corta doença da mul 1650
proócupâma|devoras o nosso rico industrial,pois não haveria herdeiro para sua imensa 202+ו-
na o êle não quoria que a mosma caissc em quisugro nãos ,

“Depois de muito confabulor o casal ch»gou à uma decisão sbriam
adotaruma cciança,Primoiro porque daí teriam um herdeiro o sogundo porquo demonstrarins
à socicdade quo êlesoram "bonzinhos! ,alotando um pobre menino quo não toria,so não
fosscm 8%os,rádo, a csporar da vidas

“

לש

> ם 88818 foi decidido e foitoçVisitaram um orfanato e escilhoram
uma criança com poucos dias do vida,

: “E todo o tempo que não 028 80040860 aos negpcios 028 806108088 00
futuro hordoire:Foran-lho comprados-os melhores brinquedos ,as molhores roupas e tudo do
melhor quo o dinheiro podo comprarcB,pouco'a,POUCO GNO coração do emporúído industrial fai
nascondo uma espécie do amor polo pequonino.Não ora muitv o 302006 8125088stó
nunca haver amado a ninguém além do seu dinhoirosHavia se casado por pura convenção, pois
nao amava sua esposa e 1 ela a êle

    

 

     

   

 

os outros meninosaBra muito 0. וו um aspecto meio doontio.Isto aד
intrigaro pai,e aos doisan
irritante,êle resolyeu chama
dictosEsto. menino jãao tem.
do que-dois môses de vida 4

rum medi oo 0 doutor veio, examinowa criança e deu seu: voe
8 com tuberculose em fase adiantada.Não lhe dou mais

2% chocou de tal maneira o homem,que mesmo por uns instantoé,8-
lo esquecem sua foi unat Súa primeira providência foi a de convocar outros médicos;mas.
todos dizia mesma coisasGastou rios de dinhriro em remédios,que nada 'adiantarám,O mom

jhando,definhando,até que um dia gritando pelo nome do ic 5
.

    
  

+ O homem fácou apatetadosNão comia hão dormiaçesqueceu=sc do sua
Sentia sómento um vazii enormo no peitosE por maior que fôsse sua dôrnão saiu
a siquer dos seus olhoss
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O que sabemos nós da vida ? Apenas queela nos traz al=”
gusn dissabores e de vez em quando-algumaalegria.O homem pensa quê sabe mas no fundo dogm
conheco acausa de tôdas as coisas.ho que sêtuz-sabido pergunte-se-lhe--como surgiu o pri=
meiro homem ,de onde vem e para onde vai depois que mprre ?Será que seu corpo se tranfor-
ma em pasto de vermes e sé sô ou ainda existe alguma coisa que não 8800008 ,2018 que do oum
tro laio da morte ninguém ainda voltou?Será que alma corsinua a existir ?ou morre-junto

ו

com O corpo ?
Ê

O homem é e sempre'será um eterno frustrado.As perguntas
que בס se respondem agora nunca serao respondidas, E - .

E afinal pode-se dividir o homem ? Nao vive se dizendo que
cada homem é um indivíduo 5 "כש0 %%1 um ser completamentediferente de todos os outros?
Então para cada homem exis: “xa definição e considerando-se o homem em geral,êle não pos-
sui. definiçãos

Por que vivemos ? E a pergunta a qual todos os homens ten-
tam responderUns se apegam a um ideal yara so esquecer que sua temporada sobre a Terra é
curta e efêmeraE numa amsia voraz de aproveitar c tempo que vivesêle,o homem tenta do tum
do para ser feliz.B às vizesesta 1931018886 é conseguida a custa de outros.Oraçdizem , para
que nos preocuparmos- com a felicidade dos outros.Há por acaso ulguôm que se preocupe pela",nossa :

: Has eu vou dizer a verdade agora Escrevi sô porque ostou
muivo chateado com todo mundo.Volte agora do colégio;cheio de ver sempre a mesma coisa.

Eu já estou atô com dor de cabeça.Será que escrevi tudo
istó apenas para me esquecer que estou chateado ?Memo tomandomelhoral tudó continua indo-maisSerd que é de televisão ? Eu bem que nunca gostei mesmo de comprimidos,

4

. +1 Ora. bolas,pelotas: Se cu escrevi para squecer então tudonao passa de uma alienação 1
1 2 Provurai o âmago da vida abri bem os olhos e quando on-xergares a verdade nu, e crua,diante de sua extrema ruroza ficareis Cegos

4

ea Não ria,pode parecer cômico;mas éna verdade trágico 1 Quan-do se chora e na verdade se sento uma vontade louca'de rir de 816008 é loucura,ou serêtal-voz sadismo ? Como é facilrir do sofrimento alheio.Será que pararei por aqui por não tormais o que escrever ou porque o papel já está no fim 7
e - ras - a =; ג se . 4 pet
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 O SABIA CHORAR      | 2 Por mais força que fizesso,e ombora fBsse grande seu so=
עמסמלמ conseguiu chorar uma sô vez que fôsse,

Sua mulher abandoncu-=oc,éle deixou de cuidar de seus nogó-0208 606 foram pouco a pouco passarl oà outras mãos.Abandonou sua linda mansão o foi vivornuma pequena e solitária casinha.fora dos limitos da cidade .E sontiw para o resto da vidaaquela dor horrivel dentro dk u prio .que jamais pode ser amenizada,

 

  
   

  

tido” Hoje em dia.o viajante qu «casualmente passando pela ostra-
dos verá um. pcquena casinha,E sentado em sua frente um velhinho,

o“sol,e nunca ;maginará que temà sua vista os rostos do que foi um

da,çclhar para um dos :
vodo onrigadostoma
rico e poderos  
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Anúncios luminosos.
Multidão apressada e

Filas intermináveis para fitas medíocres e poças um pouco menos.

Arotina impassível segue seu turno.

Sem dar um sogundo de atenção ao doente que sofre dores atrozos.

Ao pris.onvixo que sofre de angústias a

Ao marido que sofre da infidelidade, da mulher,

À criamça que sofre fatta 66

À mulher que sofre dores de parto.

Ao pobre que sofre de carteira vazia(se é que não sofre da falta
de carteira).

À mãe que sofro a perda do filho.

Ao filho que Sofre uma mutilação
Os anuncios seguem

Dentro êles s;Jóvem do 49.Chega a.sua voz de cumprir o direito

de serviço à Pátria.Apresente-so,

A multidão continua a correr,-

Dentro. dessa multidão está amãe aflita :

Que quer dar (talvez o último) um beijo para o filho que parte

Os filmes que assistimos versam sôbre a guerra e a platoia
jubilosa vibra aq zor lances dramáticos.

Parece tão longe. Outro planeta. .%

Coisas desagradáveis, sempro não 88602

 é eo fl “e 4

CONTINUAÇÃO s:- Conto - Rubens6

E Enquanto isto o burguês gremista dava a contra-gozada no burguês

sol סי

 

Durante todo o tempo aquela negra atrás do caminhãozinho não parou.

do falar sua loucuracada 762 תפ18 8segudentro do carro, preparavam-se pa-
vo sua prostituição, entre risadas sem fimo

Os Durguêses acabaram de goz:r ,entraram nos seus carros,as mulhres

voltaram para cima dos seus homens,os canos de descarga rugiram esdepois da fumaceira ,pcTe

doram-se de vista na sualouca disparada,

Os negrinhos foram bajular outro burguês que chegavaça negra con=

tinuava na sua,“loucura ,o Zé vendia a sua mercadoria. -

.4 - ם 814 estava formado o quadro desta podridão total que estrutura e

sustenoa1 tanta gente nêsto lugar.  “

E isto aconteceu,
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SECRITARIA-GaRAL DO MAPAI,LiSTA sN-

TR4VISTA POLI TIRADA DO" T4RUSALAM

POST"PARA QUI OS CHAVSRIM TENHAM

UMA IDÍIA DAS SUAS OPINIOUS NAS

VESPuRAS DA FORMAÇÃO DO MIFLSGUST

HAPOALIM, PARPIDO QU AJUDOU A SURGIR

ç
a


מ

הגש

       P- Quais serao as tarefai
do Partido Obreiro Uni-

E = 60 17

Suas<<< imediatas são assegurar a
paz “longo das fronteiras e garantir
0segurança «Bu colocaria alia cor» Ros

* próxime em importancia.O Partido Tii-
tem tarefas importantíssimas e r.o
rão feitas apenas pelos membros “a Ra-

5, Mapai e Achdut Avoiã cHsperamo. que

nos nossas fileiras unem-so jóvens.  os-
mtes e um grande nimero de iniielec-

  

  

Pe O que será do MAPAM +

+
À pergunta &

+6₪₪ AMAS

58 118088 que juntar suas

naceFala-se em. Alinhamen
o problema “não 6 o marco mas
associação,. = .

o סמ 0040052 e cu

qua לב po qe

Quentica posição do Mapam em assuntos de
segurança e relações exteriores não 6

  

nciivo de obstáculo para wma combinação

ba êles aceitarem o “úroito da dom

cisão da maioria após verdadeiros doba-
“os Afinal das Contas, todo partido E Re

רי possue diferemtos áreas de opiniao

Po O que siginifsa para
- Si socialismo em 1967 7

וו 0eliminandoDu não aceito o
que se considera na Europa Oriental cos

wo Socialismocim ו lugar e em

iugar mais importante” síggil a. ma
sociedade domocrdticaçisiu O insepará-

do socialismo.lim uma casca de noz
00086 dizer ףוגס 301168 em social

racia, justica social,combaie a po-

za'e'dar oportunidades iguais para”

08541409 tom uma visão diforente
disto tudo.Afinal nós temos celulas
o uma sociedade igualitária e igual en

tre nôs;tais como o kibbutz e ספה

o Histadrith,

Eom

Sem esquecer

Pas A” chaverá Moixr aceitaria
ser Secretária-Geral do

novo Partido ?

 

  

 

0200028040 que Sim es-
a dirigir uma Entidads

do aliás

Ainda não me 60

taria jáspost

voto. trate
aro

ps sea em
RD PR

P» Ela não pela que dova-

se roformar radicalmen=

ho a maquinaria quo tra-

ta do aliá 7

Algumas pessoas que sº Scupamnosta
089928 crêm que nós devemos pregramar
exatamente quantos novos olim nés po-
demos ' absorver em um determinado pe=

rfodo.Devemos reunir גת 60700 de pla
nejadores tais cemó economistas, pro-
fessores,esiudantes

Cheguei a conclusão que a única so=
lução é unir projetos de desenvolvi
monto com planificação de alião -

milhares de ese

nós devemos prq
ês podemos “t=azer 1

tudantes Judous mas
04108 668

P- Qual a ovirião a 208-

peito da maquina de ab=
sorção Y

Não apenas deve-se fazer mudanças no
clima social.mas certas coisashá quo”
nem os melhores: administradores podem.

Nem o Governo nem a Sochnush podom

convidar 6 imigrante a tomar um com
po de cha.Isto muitas vêzos podo mm
dar'a 0001880 de uma pessoa vivor a
8

P= LIxistem 0688088 )7

sentem que ola nãosor»
ja mais Ministra de

Extorior ?

Para que ? Nós temos um *inistro de
Exterior fantastico 016 fez um tiza-
balho tremondo agorasNão vejo domam
noira alguma modificiçõoes necessás
rias ,hánaturalmente divergências
de opinides,mas não houve nohuma mom
dificação básica na polftica.

2-5 Qual”na sua opinião 60-

vo ser a formulação do
Mapai a respeito do fu
turo dos territórios

Nao acho sábio do Mapam em publicar
suas fóriiulaçoes para um programa
do paz...eu sou daqunles que não
querem extremos nem daqueles quo nãc
querem devolver «ma pologada nomda-
queles'que estamos anexando emépoca
do paz



 

Pp

NO RANCHO Du  טסחא0מ|0908

Levy Eshkol em sua visita aos Esta-
dos Unidos foi recebido em Texas no rancho

de Jonsohn ,iratando os dois ostadistas
principalmento do equilibrio armamentis+r
entro Israel oc os países ârobes.

Os Estados Unidos enviarao avioos
"Savanah" ec tanques"Panton!" pedidos por
israel 5 |

Eshkol depois do participar em ali=
gumas rocopçoss oferecidas polo yshuv amo-
ricano viajou a Montroalec Ottawa como hos

pede do governo canadense

Eshlrol mantorá encontro com Wiison
premicr da' Inglaterra na sua viagem do vo”
ta a Erg ג

  

| COMMORADOS 5 תו |
 

Com uma 26067020 0+0200188 pelo pre-
40176 de JerusalemTedy Kollek comemorou»
so simultaneamente em um ambiente de fra»
tomidado as fostividades de Chanúká.Ano-
Novo o Id=c1l Fitr (fim do Ramadm).

0 O presidento Shazar xocoboy no dia
do ano novo prolados tristãos representan-
do «vas comunidades e outros dignatarios
religiosos presontes em Jerusalem

Bntre os visitantes que passara: n Na

tal om Beit. ochem destaca-se o Arce spo”
lão Porto Alugre, Mo-sonhor Vicente8

ANDANTE DA NACEAI דד7|

Alutf Mi shnd Moshe Netzer do kibbu'tiz
fRamat Lochananfoi noemado chefe da Nachal
eb departamento do Juzentudo do Ministério
do Defesa. substituindo ao chaver Ychudas.

Shuster do kibbutz Mefalsim.
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PACIIDO TRABABHISTA ₪15 0 אס |
mr aro “ap = MEDA pç peça mena)

A uni”o de Eapai,Achdut 1887008 0'98-
fi scrá denominada. Partido Trabalhista.

Cada partido. terá rospoctivamenio 56%
226 O Safi sem Bon Curion trará 3 LO
résentantes o mosmo número do Achdui A

 

   

É
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bncorram--se no dia 14,com as machânot Curi-
iba-Rio em Jundiaí na Hachshará e Solelim
e São Paulo em Campos dn Jordão, asatim*
vidades-escauticas para schichavot monoros.

ho passado tivemos um aumento de quase 5

BATNUÁ.
MACHANOT ENCLRRAM-S 00110

Participando nais de 220 chavorim

Comparando com as machanot do am

 

7% É

   FATOS EM DESTAQUE cv.

1) Trabálho incansavel da DONA NATA
1.1 em esprcial ,possivilitando

a nóa ordem na parte dos mantimeh-
tos, / +

2) O sucesso dos Vaadei Noar do Cu
ritita e Sao Paulo que auxilia-
ram realmente nas machanot. -

3) Miguel que foi duasvêzes rosh
com sucesso - a revelação das
machanot .

4) Ratinho o chanish 7 anos”e mtdo |
que participou na machané' tom al

tura inferior a 1 e meio«s»,

VAMOS PARAR DE SER CRSCHÊ o e-

5) O chanich de0,
ףוגס701%0ו0 66

6) O ambiente cheyrati 620610מ%0 *
entre os solólim de Curitiba o
Porto Alegre,

7) A briga sobre bandeiras,bisocim
tos,servir a mosa,eto entro Lee.
ICHUD E BuNbT דץ, Os socos do

Tito. -

8) A escaladada Pedra do Bau o 8
chaverá que foi carregada para
ciua pelo Miguel;pois ela pensam
va que ia morrers

9) Beni Slud como amelhor c'mais
rosponsavol parte tecnicas

10) AS visitas a Machané de Tzofin'
de Sao Paulo por parto dos .ee
"madrichim em segunda época", como] '
diria o Raymond - "Caga do Ircnef.

11) O adiantamento do relógio por .
parte de um chanich de São Paulb

que levoua Schmirá a acabar2
horas antes c a machané sor 8%8-
cada e esvaziada por vizinhos mf
bros da CIR, ne

12) A noticia que Mauricio pIdal o  
 

88 0

ער oe קא = pó, ל era E pa e Aa

BANCOS EX-JONDANTANOS ABRIRÃO Si 4
- - זיפ >>

Desligaaram-so occonomicamonto das suas
natra do cutro lado da LTONTOITOs Paro-

“vai ser 8001%0 polos intoressa- 
bular - Parahers,

 

 


