
"הידה"הרד[

uh % Froomn -com, PO-86/24%
e

Mas-
25 ANOS

0

a

 

77 R| IGUERET LACHAVER
ORGÃO DA HANHAGÃÁ

  
 

4 ART EE
א.ס 5

גאסצ

ICHUD 1 /
HABONIM 1 jo 1 ,

.- Esta é uma das Últimas igarot do ano de 70º

e não podemos deixar passar em brancas nuvens, sem

mencionarmos nesta e nas próximas igarot a passa-

gem do 25º aniversário da nossa atuação judaica e

sionista no seio da juventude do ishuv brasilciro,  
Êistes 25 anos são história, a construção do sa

Kibutz Bror-Chail foi seu início, o nosso trabalho
0. . 2 *

neste momento é a sua continuidade num processo .

 

que passaram gerações e mais gerações, onde nen

todos foram suficientemente fortes de espírito 6

realizaram, onde poucos fizetam grandes obras.

O que é que faz com que jóvens mudem radical-

mente seu caminho de vida? Que ideais motivam jóvens
.- . . - . -a tomarem consciência da condição dopovo judeu o ,

da necessidade da continuidade do atual processo |

 

do povo judeu que inicioú no princípio do século
aE , , %

  

Estas respostas nós a encontra₪ ב nossa

  

. " a +, לק . .propria essencia de Movimento Juvenil.

 

-. ₪ .. . naA Tnua nos seus 25 anos regozija-se com a criação 
do Snif Bahia, o 0270 Snif ho nordeste brasileiro  
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virando a ppágina
RACHEL BIUVSTEIN (1890-1931), Nasceu en%

Rússia, sendo que em Kiev estudou arte e escreveu os seus princiros pcemass

 

Foi para a Palestina em 1909, onde trabalhou como lavradora em Rechovot, e

mais tarde no Kineret. Escreveu nos seus poemas o seu amor pelo canpo e pe-

la natureza. Nos últimos anos, sofrendo de uma doença devastadora, a proxi-

midade com a norte rofletiu-se tanbóm em sua obra. Muitos de seus voemas

foram colocados em melodias. Seus poemas escolhidos apareceram sob o título

de Shirat Rachel ( A poesia de Rachel). Foi enterrada en Kineret, a terra

que ela mesmo ajudara a lavrar.

E talvez ...

Talvez isso jamais tenha acontecido,

Talvez, do algum modo,

eu jamais tenha despertado

ao raiar do dia

para o trabalho no jardin

con o suor de minha fronte

jamais, nos longos e

abrasados dias de colheita

ten*-. eu, do alto da carroça

carregada de feixes

levantado minha voz en rima,

jamais eu me tenha bangado no azul

e na quietude teu fluxo

6 meu Kineret, O Kineret neu 4

Eras tu mesmo? Ou foi um sonho?  



  

COMEM
- . a 5 :

4 ?8 6 ב razao, mesmo que mutuanente independentes e con frequencia

dianetralnente ca podem armonizar-se no trabalho e na personalidade do pensador,
que é tanbên horien 06 +6. 1 luta intelectual e as realizações do filósofo judeu-alenão
Hernann Cohen, 6 un destacado exenplo,

Cohen nasceu em Koswig, Anhalt, em 1842, Filho de um cantor e pro-
fessor de hebraico, recebeu שיא educação judia completa. Ingressou
no Seninário Teológico, Judeu de Breslau a fin de dedicar-se ao ra-
binato, nas voltou-se a filosofia. En 1873 foi chanado à Universi-
dade de HMarburg por Friedrich Albert Lange, o conhecido autor da
"História do Materialisno'"!, e alí recebeu o título de professor ti-
tular de filosofia logo após três anos de ensino, O brilhante jovem
judeu havia alcançado o máxino er sua profissão nuna época en quo
a universidade alemã se encontrava na cúspide de sua influência e
ocupava una posição de proeninôncia na vida intelectual européias

Coen absorveu-se totalmente em seus ensinos. Seu judaísmo era prin-

cipalnente una recordação das exporiôncias do sua infância, não una vivida e vivente

realidade, Numa conversação con Lange, Cohen rovelou sua convicção, nôsse monento, de

que o cristianisno liberal e o judaísmo liforian 85(01%8 0604 Lange disse-lhes

" Quanto ao cristianismo, presuno que nossas opiniões diferen", Replicou-lhe Cohens

" De nenhum modo, to que o senhor chana cristianisno, eu o chamo judaísno profético."

No entanto, em novenbro de 1879, esta tranquilidade foi alterada pela

publicação do folheto de Treitschko, " Ein Tort Ubor unser Julentun" (Uma palavra sô-

bre nosso judaísno). O famoso historiador atacou o judaísno cono a religião nacional

àe uma tribo cxtrangeira; não tinha nada que oferecer ao cristão-alenão em sua busca

por una nova e mais pura forna de cristianismo. O ataque de Treitschke feriu profunda-

mente a Cohen, e em 1880 publicou una rópliga, " Ein Bekenntnis zur Judenfrage" ) 0
rroblena judeus una confissão). is palavras introdutórias indican quão ponoso cra pa-

ra Cohen entabular esta classe de controvérsias

Una vez mais sc faz necossário que façanos uma declaração

pública do nossa fé. Nós, os da geração mais jóven, tenos ousado

esperar quo lográssenos cventunlnente convorter-nos en parte in-

tegrante da nação de Enanuel Kant; que as diferenças que ainda e-

xistemn desaparecerian gradunlnente nuna atmosfera que armoniza a

moral em assuntos políticos con o respeito pelos fatos históricos;

que seria possível dar livre expressão a nossc arnor por nosso país

e a nosso orgulho por una plena 6 igual participação posta a ser-

viço de nossos esfôrços nacionais, Esta confiança ten sido agora

destruída. 4 antiga ansicdado :enases.

  



Cohon favoroccou ug prograna de assinilação deliberada nôste folheto prO
lininar. Foi tão Icngo. que até chegou a aceitar a justificação da queixa de Treitsch-
ke de que os judeus recusavan renunciar a sua identidade raciale Cohen escreveus '' Que-
renos analganar-nos físicanente con o povo gernano. Não deve hnver uma dupla personali-
dade nen sentimento algun de dupla lealdade", Has o que nais distinguiu a Cohen, ainda
8 nonentos, des judeus assinilacionistas de extrema, foi a nrofunda seriedade con
que discutia os aspectos religiosos do problena judeu. Pretendia que o judeu slcrão
tomara sua religião a sério precisamente por seu dever con o povo alemão; ' Respeitai
vosso nonoteísno hebraico; aprendei a conpreendê-lo; preservai-o en vosso coração e
convertei-o em guia de vossa vida religiosa",

Não obstanto, Cohen acreditava, ainda nessa éroca, que o judaísno era
-ssencialnente idêntico ao cristianisno protestante. Quando mn colega católico, duvidan-
30 86 seria correto que 6le assistisse a una celebração em honra a Martinho Lutero na
Universidade de Marburg, perguntou a Cohen seu parecer, êste respondeu-lhe: ' Se eu não
assistir, quen então?" Estas nesnas opiniões expressa-as en seu pequeno livros.

Sua posição foi agudanente rechassada pelos dirigentes do judaísno ale-
não e pela prensa gernano-judias No entanto, o mesmo Cohen - ainda en seus últinos anos
le sua vida, quando sua atitude para con o judaísno havia mudado radicalnerto - séntiu
que sua defesa do julaísno contra os ataques do Treitschke havia sido o princípio de seu
retôrno ao judaísmo, posto que havia definido a essência o unidade do nonoteísno judaico
en sua insistência sôbre a espiritualidade de Deus e sua 98202900

Durante as duas décadas seguintes Cohen foi totalnente absorvido pelo
desenvolvimento de seu sistena filosófico e tomou pouca participação na vida pública,
Alzou a voz; no entanto, senpre que se nanifestaran inportantes assuntos judeus, como
por exemplo num processo ao Talnud en 1888, Un professor de escola de Marburg havia a-
tacado o Talmud, alegando que a lei judia e a lei talnúdica en especial, governava É
sonontc a relação judeu a judeu, nas não a relação entro judeus e não judeus. 4 co- \
munidade judaica de Marburg instituiu procedinentos legais contra o professor por di-
famação da religião judia. Ac julgamento foram chanados dois esperts, o conhecido
orientalista antijuleu Lagarde e a Hernamn Cohen, e fornuitaran-lhes duas perguntas:

1)- São as leis judias consideradas cono obrigatórias para o fiel judeu o é, por tanto,

a fifanação do Talnud equivalente a caluniar a conunidade religiosa judia?
2)- Estabelcce o Talnud que os nandanentos éticos da lei nosaica se apliquen sonente na

relação de un judeu con outro ser: referôncia alguna aos rão julcus,

A comunidade judaica ganhou a questão, e o ecusado foi úreso por pouco sem-

poe Cohen publicou seu testenunho baixo o título " Die NHchstonlicbo in Talnuã " (Amor

fraternal no Talmud). Sun preocupação central foi tentar estabelecer une conexão entre os

princípios avarentonente contraditórios da religião julias o particularisno judeu e o
universalisno judeus a posição de Israel cono '! povo cleito!, e a unidade nessiânica de

tóda a bnganidade, Cohen estabelece a conexão concobero a Deus cono ''ohev guer" aquele que

ana o forasteiro. 4 vocação de Israel coneça con o faic de sua eleição. .  



 

  

 

  

 

    

   

    

 

    

  

   

    

 

  

    

  

Apresentanos abaixo, alguns extratos de uma carta enviada pela

chaverã Sílvia Czersnia duranto sua ostadia no Kibuts Afikims

a carta é datada &e 19 ds setembro ds 1970,

Acnei muiito boa essa idéia de intercambio e vou procurar ser

o mais clara e objetiva possível, o que é tem difícl pois Israel é

antes de tudo um conjunto de sentimentos e sensações que se tornam

difíceis de se racionalizar num papel,

A minha opinião quanto à kvutzá brasileiras é muito boa.Não

nenhum fanático e nem desfanático, todos estão situados muit à

  

   

  

  
   

  

  

  
  

ou ם5208 xvun mesmo aível de vivências e cultura e isso faz com qu

não haja muitos atritos e todos se entendan, Frequentemente se

escuta: !! Zu não concordo mas o entendo" - e creio que isso é bom

e há muitas vêzos cooperação vara os vroblemas em grUDO «

O Kibutz Afikim apresentou uma série de dificuldades iniciais,
.%    

Vo devem estar a par e que agora parecem menores, Istamos nos
"4a

2 +

O mais em casa, todos &êm mais ou menos um trabalho fixo(es-
2  tou trabalhando na cozinha vegetariana e gosto muito)e conssguimos

manter um contato maior com o pessoal em geral, .

A gente insistiu tanto no problema ivrit porque Sete Foi

sendo o maior probloma para mim pois a gente sente que faz tudo con

fuso e se sente muito confusa mesmo quando não se entende & língua

que se fala em redor. Quanto a dinheiro enquanto está-sc no Kibutz

não ss gasta nenhum tostão e inclusive ganha-se 10 liras por mês e

mais 8 liras para comprar coisas na vondinha do Kibutz, porém se

gasta muito dinheiro no chofesh que não é tão terrívcl se vocês pl

nejarem os gastos antes. Isso para se ter uma idéia do que é pros

ciso monetariamente pero se viver um ano.

O Seminário em linhas gerais foi bom. Nós brasileiros sen-

imos que faltava bastante base judaica para acompanhar o ritmo do

Seminário, mas isso creio que só poderomos consertar nos vróximos =

macbgorims.

    

 

  
   

2 muito difícil mesmo te dizer o que é Israel porque isso

eu ainda não sei e nem sei sc vou saber, só sei que gosto daqui,

que tudo aqui tem um auszinho especial que só vendo e vivendo Ee

conhece. Escrovo isso para que vocês não tenham dúviês nenhuma em
2 * Ed 2 רז -

passar sobre toêas as dificuldades para virem. 110800 que vocês
. - . - Ca» sy 9% .

depois não gosten daqui é válido como exneríência e como respos
ta a verguniagque cada judeu tem dentro de si.

sflvia

 



 

. . : 2 .

"Dr. Spielvogel, sonontos, isto 9 2minha vida, o a vivo co
no nur conto judaico. Sou o protagonista do conto judaico, so quo vera nin não é unוכ , Ro

conto 131
. a - . 2 4 . 2»

Se € voce tao armvcl, poceria diser-no quen nºs perverteu
. A - . . A 5

assin, quem nos transformou em seres tão ncl-mpolicos o sem força םשרמה +
Estns são as palavras que enpregou en sua grande confissão

Alox Portnoy, deitado no Civãlo psicanalista Dr, Spievolgel.

A biógrafia do personngen se dá desta vez como a confissão
>O (um doente mental que padece de um grave crise, uma ospécie de choque que sofreu
após una visita a Israel, e segundo se explica após duas aventuras anorosas 000 10-
vens issro elis que feriram seu orgulho viril, lhe provocaran sentinentos de culpa te-

ólio, irritações a si mesmo, tudo o que 6le rcurulou em su» alna lolorida desלאש
16 cedo na sua infância. Sua principmml cxigóncis ao psicanalista: Dr. o que levo 1i-

vrer-no nesta etapa tardia da minha vida - de meu amor, ou o neu ódio por 5188 ?

80 2862026 som dúvida 8 8008 קה18 juleus, sua nãe autoritá-
ria o agressiva.

Os dois são responsáveis por um complexo que o prime, e que
foi tratado 0 denominado pelo estudioso Dr. Spielvogel - Conpiexo Portnoy, con os se

guintes sintomas: pertubação psíquica grave cxprossaia por essa luta constante ontre

os inpulsos de moralidade e altruísno, por una parte e fortes desejos de extremas -
porcursões sexuais por outra.

A novela de Phillip Roth, não ô una análise de nais um qua
יס clínico, de un único protagonista, nas a análise de uma situação en que un gran-

de número de protagonistas que nela ten parte ativa. Procurando analisar a luz das -

intoirações do indivíduo con o meio, no caso as relações sociais do um joven judeu -
7 onericano, pertenconte a geração los perplexos e errantes, e os preblomas «a -
sua identificação com a sociedade em que vive e trabalha, o dever espiritual a sous
ancestrais (fanília, anigos ec o Povo juleu) e inclusive o fator que stê agora não -

ocupou aos escritores julous - O Estado 06 182801 0 c novo honén israeli,

Portnoy, 33anos, capaz e inteligente 2010860 a uva posie
ção ie estima pela sociedade de abundância - ל integrante Ca cosmopolita classe

nódia norte anericana, Portnoy se encontra frente a si mesmo, e a seu próxino, 008-
provido dos clementos mininos de 10%+088. Una formação judnica superficiel 9688 8 al
guns alfinetes, e ligada a alguns valôros exteriores, carentes de conteúlo profundo,
deixa ao joven judeu, só, no seio de um» scciodnde desrraigada e competitiva.

O livro de Phillip Both é uma elcquente mostra dos extremos

que pole chegar a diluição do judeu na socicirde global.

e. E você chaver, tambêm não ostá acometido do Conplexo
Portnoy. e

Leis o livro - analise-o, critique-o

OMPLEXO PORTNOY - Thilli» Roth  



  

ARIE BLI.V - Atual Scorotário do Miflaguot Avodat Isracl-Partido Trabalhadore-que -
ממ 602000 68 Criação do Estado 201 67 077628 dos Manptlin, e quedesde cede-Sé inclinou

per um Dstado Judeu Socialista de cooxistência con seus vizinhos, te-integração con
os Povos, e que foi unadasprimeiras vozes a favor da Criação de un Estado Palesti=

no coro soluçãopará o Problema Palestino como ceninho inicial para uma Taz no Orien
te llédio. Eliav foi divlomata Israeli na União Sóvictica, quando então escroveu o Li
vro, entre a "Foico e o Martelo!", com o pseulonino 686 Ari Benari, onde retrata o nro

blena judew-na União Sóvietica, antes da Guerra dos Seis Dias. Foi Vice linistro de

Absorção, onde percorria os Ulpanin e Mercazei Klitah se interessando por cada um dos
problemas existentes.

JAMAIS NECAREMOS AOS PALESTINOS O DIREITO À [UTODETENTINAÇÃO
 

A nação palestina é identificável cono una unidade nacional

vor unaconsciência nacional, um território contínuo nele que vive a micr parte dou

malestinos, una história de várias decádas de batalhas c guerras, c una diáspora que

nantén um nexo con a pátria palestina. Ao nesno tonvo ter consciôncia da catástrofe

nacional, de sacrifícios, sofrimentos e atos de heroísmo conun, Abriga sonhos e conta

com uia literatura e poesia incipientes.

Seu núnero se eleva a 2,5 milhõos, um vilhão Gos quais vi-

ve en territorio administrados por Israel, tais corc Margem Ocidental e a Faixa de -

Gaza, Outro milhão vive na Margen Oriental do Jordão, mesmo que o resto se acha dis-

perso por todo o Mundo Arabe,

Nossas relações con os palestinos árabes constituem o ele-

nento nais inportante de nossa relação com o llundo irabe em conjunto, e ambos estão

inseparavelnente vinculados, Aqui reside a chaver para a solução do probléma em sua

totalidade.   
   
  

   

   

  

Nosso exórcito e Ilnção não se prpuseran

quistar novos territórios. Sua fôrça deriva do Estado Judeu que

taram de defender com sua vida. En defesa do Estado o exército |

gou até o Suez, e Estreito de Tiran, o Jordão e o Heruon, Torono st

Cenonstrar a nós nesnos, aos arabes e ao mundo inteiro que lizeno 0% ה ver

fade o que esta verdade segue sondo válida tenbón hoje en dias

nos declarar sem que reste algum lugar a dúvidas que manter

os territórios somente cono uma gnrentia de segurança e Tag

cono objeto de anexação,

  
   

 

Façamos con que todos saibam, princi= Imen-

te nossos vizinhos ininigos que se eles esta, dispostos a fa-, ar de

Paz o não guerra, se estão disvostos a firrar tratadosdo Aq “4 que con

tenham garantias adequadas, nós estaremos dispostos a fenunc Zu 208

"territórios”, Façrnos cor que os Estados arabes saiban, que nun ega-

renos o direito dos palestinos a autodeterminação oc a realização de suas aspifaçoões

nacionais.

Una Ceclaraçao neste sentido por prte do Estado de Israel.

produzirá uma transfornação radical na posição internacional. É duvidoso que alguna

potência possa ameaçar, con expulsar-nos aos territórios me que se consiga a Paz Ani

GOS e Inimigos por igual conprçenderão que atê que se logre a Paz nos ranterenos fir

hes nas fronteiras de 11 38 juhho de 1967.
 

 



   

  
  

   ARON TALENBERG, Arale para os íntimos,

fOLFS pondo Maskir do Kibutz Bror-Chai

Foi um dos fundadores da Tnuá 66entrevista
P- Que mudanças você notou no Ishuv

-em Shlichut no Brasil de 1962 8
: . s

veio novamente para cê no mes passado
   

   

 

dosde sua 610106 cotada no0 para tratar do Mifal Hachaverut, ocasião

    
em que foi realizada esta entrevista.* 5 -

R- Basicamente tres coisas:

 

a)- Identidade quase que total da cdl

  

da guerra dos seis dias, quando | ₪08 80מ%1008 8 ameaça do genocídio, sem
que nenhuma das potências o tontas

 

  evitar. Íste fato demonstrou para o povo
judeu a necessidade que tinha de umPEstado de Israel forte.   

    
b)- Grande parte da dirigência local é da segunda geração, que conseguiu dar ímpeto

nôvo na vida judaica e organizacional local. Nas escolas, o que é básico em qualque
coletividade, nas miflagote( em parte), inclusive nos clubes recreativos ( que

 

  

 

tambén é muito importante ), essa nova geração inicou um caminho de remodelação

  

das atividados nessas organizações, dando-lhes un caráter nais condizente con

  

a 509310206 817081 « Se já naquêle tempo as organizações fenininas ecran as princi

  

pais atuantes na vida judaica e sionista, hoje são 8 base fundamental da vida e

  

atividade do ishuv, especialnente as Bioneiras e a Wizzos

  

lo )- A juventude continua cada vez nais 8245108, Com exceção das Tnuot Noar que

  

ainda nantôm acesas as chamas do idealisno, grande parte da juventude é apática

  

e afastada da coletividade. Não se encontrou ainda a maneira de organizar e
vincular os estudantes judeus a vida da coletividade e o Sionismo, Nêste ponto

o Brasil é uma exccção, já que em todos os países ê dada a prioridade ao trabalho
con jóvens, com resultados.

    

        

  
  

Você acha que a Aliá da Tnuá brasileira devo dirigir-se a Bror-Chail?
Não tenho dúvida alguna a respeito. Sem nenhuna, hesitação, penso que Bror-Chail

  

deve continuar a ser o Kibutz Iacd do Movimento brasileiro. Os motivos são vários

pofuo citar v5 soguirtess     

 

Primeiramente o Movinento não ten força suficiente para fúrmar garinim com continu:

 

  
  

dade condição Sine qua non para dar o caráter de um nifal do Movinento brasileiros,
08 chaverim que fossem para outro neshok que não Bror-Chail se diluirianconpletaner

te, transformando a planejada aliá tnuatit numa aliá individual. Em segundo lugar,
Bror-Chail é o kibutz de nosso Movimento e cono tal está ligado diretamente ao
Movinento através do shlichin, trabalhando com chaverin Machon e Shnat Hachsharg,

da Aliá Gos chaverin, e so preocupa con a coletividade. Por fin, e como consequênc
do que foi dito, Bror-Chail é o único lugar onde, depois de sua Aliá, os chaverin

continuarão em se preocupar em influir na Tnuá Brasilocita-

      

   
  

   

    
  , a a . - >Sono voce ve o Kibutz dentro da educação tnuatit, levando em conta a abertura dos

estudos universitários?   
 

 



R- Para responder a isso, primeiro devemos ver o que ven a ser Movimento Juvenil e o que ê

a sociedade kibutziana. Movimento Juvenil autêntico, é aquéle formado por jóvens que
ainda não tem encargos sociais, não concordan con o carinho indicado pelos pais e prê-

curar nchar um caninho novo nais autêntico. O Movimento “ão nretendo sonento una

nudança geográfica. O que lhe dá autenticidade são os ideais nacionais e sociais.
Quanto o Kibutz é uma sociedade en bases novas sociais e nacionais, que demonstrou

poder ir 06 ecnçontro aos nossos anseios humanos de una sociedade melhor do que a que

fomos educados, Existe portanto uma identidade 13 caminhos ertro o Movinento

Juvenil autêntico e o Movinento kibué£iano, já que sômento no Kibutz o jóvem pode con-
tinuar na prática cotidiana os ideais pregados velo Movimentos,

O kibutz , com todo o seu desenvolvimento, continua sendo a sociedade mais justa

existente, É a contribuição do judaísmo moderno para a cultura hunana.

Quanto ao problems dos universitários, hcje em dia os kibutzin necessitan também de

acadêmicos, chaverim completos do kibutze Ouvi falat da proposta da Tnuá de organizar

nisgarot de estudantes ligados ao kibutz atá o tórnino dos estudos, para depois entra-

rem «cmo chaverin ( a entrevista foi realizada as vêsperas da VI Veidá Artzit nota

da redação). Creio que o Movinento deverá exigir Bror-Çhail a forma organizacional

nais adequada da ligação dêstes chaverin con o Kibutze
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AS MEMÓRIAS DE BEN CGURION

Davhd Ben Gurion está celebrando seus 84 anos; éste acontecimento coincide com a publi-

cação na Inglaterra de nuas MEMÓRIAS (Unidade lic Donald 74, editada por Thomas R.Branstein)4

Durante várias décadas, a personalidade de Ben Gurion Coninou a vida do Movimento
Sionistas Foi a figura central da comunidade judia na Palestina e emergiu como figura pai
do Estado de Israel. Desde c ano de 1906, em que chegou na Palestina, estêve vinculado 68-
treitamente ao movimento trabalhista: foi durante muitos anos secretário ia Histadrut. Sua
vida foi a de um lutador; suas históricas realizações são fotórias, Mas também cometeu só-
rios erros, entre os quais hã que se mencionar sua atitude pós- Tstado com respeito ao
Movimento Sionista e sua cisão do Mapai em 1966. Ben Curion se abrandou nôstes últimos anos
e suas MEMÓRIAS constituem um testemunho de seu estado de animo filosófico, Segue sendo
tão apixonado como sempre em suas opiniões, mas agora as expressa mais como um mestre
do que como um líder político.

PEANTOM S
(Segundo fontes de Washington)
Pilotos resorvistas da Fórça Aórca e dos "marincs" entregaram sccretonente & Israel aviões
de combate "Phantom F 4 ! faz três semanas, segundo afirma o " Washington Star" Gesta cida-
de. Citando fontes informadas, o jornal adianta que ôsses aviões não são parte dos 50 que
os Estados Unidos se comprometeu a entregar a Israel, segundo Fashington Star os pilotos,

como civis e baixo contrato com a fábrica(Yo Douglas), tomam os ávides no estabelecimento
São Luis, em Missuri. Depois de una primeira escala de abastecimento num acroporto militar

da costa leste dos E.U,A,, voam aos Açores e são rabastecidos de combustível em pleno vou

80026 o Atlântico, por aviões cisterna, Sempre segunto o jornal, os aparelhos voam desde
os Açores à Chipre, onde a matrícula norte-americana é substituída velas insígnias israelis,

i
e dali voam a Israel, daonde os pilotos voltam a Nova York num avião 000920181,

 

“OUTRA DA ESPIONAGEM  SOVIÉNICA E

Os soviéticos haviam cavado um tunol que chegava até 0 edificio da embaixada israeli, O |
vespertino telaviviense "!םהעבט" 01758 ao rospeito um extrato do livro "Poder de ospiões!!,

que lançaram a venda em Paris as edições Fayard c cujos autores são dois voriodástas de

Israels Teshaiahu Ben Porat o Uri Dan. O parágrafo de roferencia oxpresse: "pouco depois

que se instalaram no edificio de sua ombairada em Moscou - construlda entre 1964 e 1965

pelos soviéticos - 08 isrselis descobriram um túnel cavado a uns cinco metros de profundi-

dade baixo os cimentos “us saia e um jardim, Graças ao túnel e a uma entrado secreta,

podia-se penetrar facilmente na embaixada!  
PLANO QUINQUENLAL

Durante o próximo quinquenio o Estado so propõe investir 3.:99.600,000 de liras

israelis - cifra equivalonto a mil milhões de dólares - em projotos de habitação Lara
- 9 .

poder alojar aos 200,000 imigrantes que chegarão ao país névses cinco aros, revelou o

ministro de habitação, Zcev Sharef, numa assenbléia do operários de construção.  


