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EDITORIAL
2 2 20 א CRÂÁVERIMA

Por problemas de ordem técnica relacionados com o mimeó-

grafo do snif são Paulo, nosso iton, avesar de estar pronto

há mais de um mês, comente pode ser impresso e distribuído

agora. Portanto pedimos desculpas pelo atras» deste número

dois do KOLEINU, porém com o intuit> de que este atraso não

se constitua num obstáculo para nosso trabalho futuro» Mas o

KOLEINU esta aí, cheio de novidades para todos nós, falando

muito de amizade, sentimentos, filosofia, literatura, humor,

e como não podia deixar de ser: Fofocas!

Chodesh Hatnuá, passagem de shichvá para Mordim, macha-

not, este é o nosso dia-a-dia, Vivemos intensamente este moa

mento, que acreditamos ser importantíssimo na nossa vida

tnuatí. Somos uma shichvá forte, cristalizada e com idéias,

apenas temos de ter força de vontade e colocar pra fora tudo

o que pensamos e sentimos. Vanos partilhar nossas idéias com

todo mundo .

E é para isso que existe o KOLEINU, para botar pra fora

esse "gigante adormecido" que vive dentro de ade que nos dei-

xa inquietos e que nos impulsiona a agir. Portanto, nada melhor

que estas páginas para estravasarmos tudo aquilo que nos aflige.

Lembre-se KOLEINU é a nossa v>2z. Vamos, portanto utili-

zá-la, nem que seja numas poucas linhas.

Até a machanéi

ALEH VEHAGSHEM!

A MASKITRUT  
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Envolvido pelo clima musical de sua grei-mais conhecida come pateesa; O rapazinho comprou umamagnif-ca guitarra elétrica de 45 cavales,trantomadores, amplificadores, compressares e destiladores, e passamva os dias inteiros tocando seut. instrumentos, num tom estrêdente emonotono(no bom sentido, um tom s0) capaz de enlouquecer um frade depedra, |
|

O pai, um homem de sensibilidade ultrapassada, condicionada a ouvirBach e Debussy, procurou, durante muito tempo, dar uma de avançada,não cheteando o filho, e lhe criando inibições as desenvolvimento so-cial retacionamento familiar, codificação com os de sua geração, et-ceterxa e tal coisa, Mas no fim nãoaguentou mesmo. Chegou perto aoserotinc e gritou(não que estivesse com raiva, mas o garoto não pasa-va). "Escute aqui meu filho,sé você esta tão interessado em música,porque não estuda um pouco de técnica, teoria,harmonia,isso tudo?" "Que éque há bicho” ssritou o garoto sem gazgax dz 2ממתאצ parar de tocar,"Esse negócio é retórica, Sargare jo, cascata. Eu tô no sensitivetraining cs não vou contaminar minha naturalidade com conceituado forada moda," “Que é isso meu filho?",explicou o velho, "Não tem nada dissonão. Tecnica é tecnica, senão você vai ficar a vida inteira assim eomovocê está aí] Desde que você comprou esta guitara aprendeá essa sóposição, fixou os dedos nessa posição e não sai dela,Um musico presi-Sa antes de tudo, agilidade digital para fazer todas as variaçõesQUe ses!

"Que é que hã?"Interrompeu o garotão.,
"Não vem com essas do teu tempo ,meu xikm velho.Acontesse quetua geração tava completamente perdida em tudo,emtudo.Até em música,“sse negocio de variações e posições é porque não sabiam onde tacar,Nós já encontramos o lugar", | |

0800: 28 םסטהה gerações botarsm odedona ferida de nosso tempo.
Autor:Millor Fernandes
Por| Marcos Jacobovitz(Recife).
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Obs: À opinião dos colaboradores maliúcos não interfere nos

 

Pensamento do Iton,
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NOS ₪ 0 0
OlheiJá são seis. horas |
5 0 801 já está vermelho:
Se pondo ao oeste do mundo,

Eu gostaria de ver senpre

O nascer e o por dosol,mas jurto ati,
Pois ele é tão belo quandó nárce 6 quando se poe,
Tanto quanto és tu tão ס610 em todos os momentos para mim,

O sol ilumina muito meu caminho,
», enquanto ele está no céu
estou pensando em ti,

Pois tu és o sol da minha vida,

XARLA(Curitiba)

UM SORRISO...

l.Não custa nada e rende muito.
2.bnriquece quem o recebe,sem emprobecer quem o dá.
3.Dura somente um instante,mas seus efeitos perduram para sempre,
4.Ninguem é tão rico,que dele não precise,
?- Ninguem é tão pobre que não possa dar a todos
6.0678 8 felicidade a todos e a toêa parte.
7.É sinbolo da amizade, de boa. vontade,é celento para os desani-
mados, repouso para os cansados, raio de sol para os tristes,res-surreição para os desesperados.
8.Não se compra,nem s e erpresta,
9. Nenhuma moeda do mundo pode pagará o seu valor,
10.Não Há ninguem que precise tanto de um sorriso,comoaquele/que não sabe mais sorrir,

11.008מ60 voce nasceu todos sorriram, só voce. chorava,eu vivo/
de tão maneira que quando voce norrer todos chorem,e apenas/
Voce sorria,

ra RAFAELA(São Paulo)

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE... k



PENSAMINTO DE ALBERTO BINSTEIN

Todos os dias, centenas do vezes,lembro-me que minha vida interior e
exterior, dependo do trabalho de outros homens,vivos e mortos,e queA
DEVO esforçar-me pare dar da mesma medida em que sempre recebi e cen
“inuo recebendo.

O laço que uniu cs judeus por milhares Ge anos e que os une hoje é,
acima de tudo,o iúcal0 de justiça social aliado ao ideal
de ajuda e tolcrancia sutus entre todos os homens,

4

O verdadeiro progresso humano nao depende tanto do talentoinventivo
quanto da consciencia.

Nós judeus devemos mais uma vez nos tornar conscientes da nossa exis
tencia. como povo,c recuperar o auto respeito que é necessário para /
uma existencia sadia.

Já é tempo que o ideal de sucesso seja substituido pelo ideal de ass
sistencia, Israel não é basicamente um local de refúgio para os jude
us do leste Europeu, masá a incorporação do espírito unido que re-des
perita de todo o povo judeu.

As ciências geraram o periodo,mas o problema Zêeal está nas mentes e
corações dos homens.Agora mais do que nunca preservar a comunidade iu

Ddaica de maneira vital,

A paz não pode ser preservada pela força,ela pode ser atingida apenas
pelaconpreensão,

Atualmente todos os judeus sentem que ser judeu significa assumir uma
série de responsábilidade não apenas perante sua própria comunidade,
mas tenbem para com « comunidade e humanidade.
Os ideais que sempre se sobressairam diante de mim, enchendo-me de ale
gria de viver são: BONDADE?BELEZA à VERDADE,
A ciência sem religião: é falha,a religião: sem ciência é sega.
A busca 60 0090 per sí só,um amor quase fanático pela justiça
e o desejo de independencia pessoal..Estas são as três caracteristicas
da tradição judaica que fazem com queeu agradeça as minhas estrelas por
rertencer a ela,

colaboração: ANNETE KLABIN(São Pa ulo)  



Vamos Revolucionar tudo Itudo?

e Na frente do auditório,o palcos,

Auditório sem ouvintes, palco quase sem artistas. Só ela brilha-

. va ali,em pleno palco, porque os outros eram velhos.á única que tinha

esplendor era ela.0s outros,pobres outros porque são chamados de ous

tros, já estavam roucos e desafinados.Muitos já não vibravam as cordas

vocais de velhas que estavam e mais tantos não tinham maisg” fôlego,
Aquelesque outrora fizeram os solos mais lindos agora descansavam no

solo sujo de poeira.E a nossa reluzente amigaagora brilhava mais que

nunca.k cada grito seu o auditório pulava,mexia,dançava.E seu som erc.

forte. lossem qual fossem seus gritos,surdos ou estridentes,o públi-

co vibrava.

Um dia pararam todos os outros 6 86 618 deu seu show.elNesse dia

0 público não dançou e reclamou:
L z na E

So tem bateria? Onde estão os outros instrumentos?

MORAL: Revolucione-se a cultura, criem-se novos sons, palavras,

. ,ָ . . .

desenhos, ideias e ideais,mas nunca esqueça-se que a base de tudo

e . 2
eo antigo e a partir dele faz-se o novo.

sutoria: Ismar Neumann Kaufman Mazo

a Recife).. Eu,uma estrada e um violao tão )

Eu,um ser enigmático,pobre de amor,rico de carência,

amigo uma pessoa vinda de não importa aonde. Complefmento do

outro caminhando sempre juntos pela estrada,

= É ninguém te conhecia,você era impreciso,um sol que nascia 8

% cada madrugada no meu sólido coração, derretendo-o.

Te quero agora, ouvindo sua doce melodia de cada fim de tarde,

Quero sentir teu cheiro novamente. suavidade do teu perfume

me cativou.

Chega dessa vida séria de tanta miséria que o mundo nos traz

Quero brincar novamente, brincar que o presente é o mundo ideal,

Mas o que me rewtou?Uma sefresta,nossa estrada de turvos cami
. e e: a 0 E

4 nhos,o emor eo meu 730180.006 é voce meu querido amigo!

+

Autoria:sândrea Bisker.



KOL HASHICHVA

- 0.8.C.B.M. (Serviço de caça aos bilhetes da machané)revelzrá com

total exclusividade para este iton, bilhetes que infelizmente não/

. chegaram ao destina tários devido a. certos defensores da comunica

ção intra shichva(por conciência membros deste serviço)que por es

te fim arrecadavam os bilhetes do nosso querido correiod da macha

né("Doar a quem doer"), olhemsó:

Mazo, estou terrivélmente abalada psiquicamente e "Fisicamente"ע

não pela suspeita de caxumba, como muitos pensam,mas sim pe-

la sua. "Brochura",

Caso issh torne a acontecer essa noite,ama nha mesmo eu vol-

to para São Paulo, alegando estar muito doente, pois não con-

6 siguirei mais olhar na tua cara.Dá sua querida, (será?)"

JANE

-"Esta nem nas Hebreucanas:

"Katia, tendo em vista a facilidade encontrada pelos Refiflen-

ses(Marcas e Dudu)em conquistala,gostaria de passar este fi

nalzinho de machané afagande-a em meus braços.

Te espero esta noite no meu leito,

Do esperançoso: ALE(O Hebreu)

-"Motty, caia na REAL!!!

De sua nunga mais "VIVIAN"

-"08 bilhetes poderão ser encontrados na nossa. redação para /

a Fins de comprovação e esclarecimento,"

-"Por trás de sua pacidade e ingenuidade escondiase em gua /

sombra uma violenta doença,ciêntificamente classificada co

mo "Taradum Malignum",0 perverso Binhu(RS)mzais conhecido /

por seus colegas de profisão como El Taradeux,não: se: conte-

ve na veidá uma violenta crise fez com que essa triste al-

. ma ataca-se indistintivamente as meninas de shortinho bran

co, e outras de vermelho que por sinal cariocas,

. e "E atenção esta6

A nossa ilustre Maskiré(Mirian pra quem está por fora)não

deixou escapar das suas terriveis garras aquele tão bom /

homem e tão hospitaleiro anfitrião,o seu francisci, que tão

bem nos recebeu, serviu e nos acomodou no acampamento VIPS.

SEGUE—  



08 dois individuos foram flagrados pelos nossos redatores, fazen-

do shmiréá no quartinho quente onde aqueles belos cachorrinhos se

defendiam do frio.Graçaus às fotos tiradas pelos reporteres podem

comprovar o que foi escrito.

Os negativos das fotos, poderam ser pedidos pelos fones 3263629/

ou 3265061( tratar com dudu ou marcos).Esses numeros sempre deve

ram ser prefixados de 081,e nunca com ligações a cobrar,

REDATORES, REPÓRTURES, PESQUISADORES,REVISORES RESPONÁVEIS e final

mente COLABORADORES

Marcos Jacobovitz
-DIRETAMuENTo DE RECLEE

Sérgio Schnaider

hooXXXpho ho AAA2200 2202 20 KRAO A Ko Bo De RD DA e

CASO DE POLICIA

-"Vamos relatar para vocês como aconteceu a. grande fulga em mas-

sa de um dos guetos de poa nas ultimas férias dos Vagais, como

São chamudos pela cidude,

O fato aconteceu naquele certo dia(o dia não importa para vo-

cês,lcitores),os guardas já haviam ido para os seus leitos dor

mirem, quando o cabeça do bando-ANNETTY SAPATão-deu o sinal:

AgoratCorram seus vandalos!!!

E a manada começou o correr pela cidade.Foi quando os guar-

da s acabando de tomar seu "LEITINHO? soaram o alarme e come-

çou a caçada,O camburum estava cheio dos"macacos",

As três horas da manhã a operação resgate já. estava acabada,

Entre mortos e feridos,não sobrou nenhum.

Especial para o Iton;

Davi Jacques Adissi

Bene Feller  



8;0.8.-8000880 DE VIDA
Gritos no ar,pavor,um homem morrendo, Afome estava no fim.

 

Suas ultimas palavras foram: Só deus salva.Joãao Francisco, Profisaão:
Pedreiro.Estado civil: casado, Filhos; oito. Salário:mínimo,
Pobre João. ..Nasceu no interior, fez até a quarta série. Infancia /
de um garoto de rua.Seus pais?morreram quandoJoao tinha 17 anos,
Veio tentar a vida em São Paulo, Conheceu Isabel,era pedreiro. Jun-
tou-se com ela e tevetrês filhos.0 mais velho? Morreu fugindo da/
Policia,era inocente.O do meio?morreu de minigite.Omais novo?Ti-
nha apenas três meses,

Chiquinho-apelido que João ganhou na obra-trabalhava demais, esta
va esgotado. Atarde, com muito desgosto davida:

"Chegals! Não aguento maisvs!
Dona Isabel ia embora. âbandonava chiquinho, Aquele instante, chi-
quinho estava só no mundo,

Seus ultimos dias e seu ultimo salário?
-Lá estava ele,na calçada com uma garrafa de pinga,
Gritos sem Som, panico,um homem morrendo. à fome acabava naquele: /
instante.Suasultimas palavras:Pelo amor de deus!
Joao Francisco morreu, ..Profisão; desempregado. Estado civil; aban-
donada, Filhos: acabaram, Salário: não existia mais.
Infeliz João,

dm

Pouca s Palavras

 

Até quemio quando a humanidade vai soportar gsso? quantos João vao
aparecer no mundopara que issi mude?Criar uma força,ou criar uma
conciencia geral vai ser muito dificil.Com este texto espero trans
mitir algo que faça as pessoas refletirem antes que aconteça outros
casos como este

Autoria e Colaboração:

Davi Jacques Adissi(São Paulo)



CANTE LÁ, QUE EU CANTO C4

Poeta, cantoda rua,

Que na cidade nasceu,

Cante a cidade que é tua

Que eu canto o sertão que é meu,

11

Se ai voce teve es tudo,

Aqui deus me ensinou tudo,

Sem 1ê livro precisa,

porfa vor,não mexa aqui

que eu ta mbem não mexo aí

cante lá,que ca nto cá,

ELI

Repare que a minha vida

E diferente da sua

A sua rima pulida

Nasceu no salão da ruas

Já eu/sou diferente

Meu verso é como simente

Que na sce invila no chão

Não. tenho estudo nem arte,

À minha. rima faz parte

Das obra da criação

IV

Mas porém,eu nao invejo

O grande tesõso seu,

08 livros do seu colejo

Onde você aprendeu...

Pre gente aqui sê poeta

E fazê rima compreta,

Não presisa6

Basta vê no mes de maio,

Um poeta em cada gaio

E um verso em cada fulô,

v

Augi findo esta verdade

toda cheia de razão

Fique na sua cidade

Que eu fico no meu sertão

Já lhe mostrei um ispiro

Ji lhe dei grande conseio

Que você deve tomá,

Por favô,nio mexa aqui,

Que eu tumbém não mexo aí,

Cante lê, que eu cunto cá

Tirado do livro:

Cante lá,que eu cantocá

Filosofia de um trovador

Nordestino-Patativa do Assaré
254

0BS,-Centro de Documentaçãoe pesquisa(CENDEP)decreto no Ceará

editou junto com a "Editora Vozes"esto livro, Compiando as

melhores poesias de "Patátiva dá Assaré", "um monstro sagra

do"da cultura popular sertaneja,

Colaburação:

Ismar N.Kuufman(Mago )

(RECIFE)  



ADEUS, AMIGO

Um grande irmão parte,a caminho de Eretz Isra ecl,Seu nome?

-Artur, conhecido como CEBOLA.Ele fez muito por nós,Devemos muita

coisa a ele,sim é isso mesmo!

Ele fez com que tivessemos ums ótima ma cha né, quem não achou/

ótima,aculpa não 6 delc.Cebola,uma pessoa que gempre lutou pela

útnoá,e fez de tudo para sempre nós termos todas as coisas,e /

ainda está fazendo agora em Belo Horizonte. Cebola,o Rosh de nos

sa segunda machané central.Espero que quando você estiver em Ls

rael, sempre lembre de nós,e no ano de 1.985 estaremos todosnós,

Adeus irmão,adeus amigo...

Por:

BeneFeller

Davi J.Adisei

dio dp eia ho Ko Le Xe XhsXo Xe Xe Xe Xe Ko a a ea dig A q A DD) O a DSOaa ea DO

A VIDA É UM PALCO
 

As cortina s se abrem. Oque vejo por trás da quelas cortinas?

Meu ser reprimido tão indesejado como querido. Tive medo que to-

dos enxergussem o que se passava por dehtro de mim, Tudo em mim

ecra. irreal;meus pensumentos,minh.. fule.Por que tunta falsidade?

Por que não ser eu mesma uma vez só?Porque dar uquele sorriso/

falso, sendo que o que acabura de ouvir em indeesjado?Eram per-

guntas que viviam na minha ment..E fui descobrindo que além de

mim,na frente de todas 0000108 0888088 0 jugando, estava team

bem meu outro ser que eu precisava descobrir.E cle foi chegan-

do,e cada pusso que eu dafa eu sentia um: luz iluminando meu /

coração. Até que penetrou totulmente,E foi ui que estourur.am os

apluusos.E foi/ui que eu descobri que « vidu 86 é um pulco «os

que fazem dela isso.

Autoria e colaboração: Andrea Bisker,



 

AMIZADE 0. .

...2 um adolescente disse| -Fala-nos da amizade.
É ele respondeu dizendo:

Vosso emigo 6 8 satisfação de vossas necessidades.
Ele 6 0 campo que semeaus com carinho e cefais com agradecimento.

É vossa mesa e vossa lareira.Pois ides a ele com vossa fome eo pro-
curais em busca de paz.

Quando vosso amigo manifesto seu pensamento,não temeis o não de
vossa própria opinião nem prendeis o sim.

B qdo ele se cala vosso coração continua a ouvir seu coração; Por-
que na amizade,todos os desejos,ideais,csperanças,nascem 6 0 parti
lhados sem palavras numa alegria silenciosa.

Quando vos separais de vosso amigo não vos afeijais; pois o que
8 amais nele pode tornar-se mais claro na sua ausência, como ש 6
alpinista a montanha parece mais clara vista da planicie. |

E que não heja outra finalidade na amizade a não ser o amadurecia
mento ao espirito pois o amor que procura outra coisa a não ser a ra
velação de seu próprio misterio,não é emor,mas uma rede amada,e 80-
mente o inaproveitável é nela apanhado.

E que o melhor de vôos próprio seja para vosso amigo.
de ele conheceu o fluxo de vossa maré, que conheça também o seu re

fluxo.

Pois,que echais, seja vosso amigo p/ que Oo procureis somente a fim
de matar o tempo?Procurai-o Ssempre,com horas p/ viver,pois o p:pel
do amigo é o de encher vossa necessidade é não vosso vazio.b na doçu
ra da amizade que haja risos e o partilhar dos prazeres;pcis no orva
lho de pequenes coisas,o coração encontra sua menhã,e se serite re-
“frescado...

asutoriasGibran

Colaboração:Miriem Schneider(8.P.)

Obs: Essa autoria referece a todas as pessoas que precisam e
querem ter um pouco de amor em suas vidas.
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ESTATUTOS DO HOMEM

artigo l:Fica decretado que agora vale a verdade, que agora vale a vida €
que de mãos dadas trabalharemos pela vida verdadeira,
ertigo 2:Fica decretado que todos os dias da semana inclusive as terças-
feiras mais cinzentas, tem o direito de converter-se em manhã de domingo.
artigo 3:fPica decretado que a partir desse instente haverá girassois em
todas as jahelas, que os girassois terão direito de abrir-se dentro da som
bra e que as janclas devem permanecer o dia inteiro,abertas p/ o verde on
de cresce a esperança.

artigo4:Fica decretado que o homem n precisará duvidar nunca mais do ho
“men, Parágrafo Único:
O homem confiarê no homem como um menino confia em outro menino,
artigo d:Fica decretedo que os homens estão livres do jugo da mentira,Nun
ca mais será preciso usar a couraça do silêncio, nem armadura de palavras.
O homem se sentará á mesa com seu olhar limpo porque a verdade passará a
Ser servida antes da sobremesa,

0... G:fica estabelecida durente 10 sécs. a prática sonhada pelo profe
ta Isaias,o ₪888%8 888%8 48 2מ9ע54 16006 6 o cordeiro pastarão juntos c a
comida de embos terá o mesmo gosto de amora,
artigo 7:Por decreto irrevogável fica estabelecida o reinado permanente
da justiça e da caridade e q alegria será uma bandeira generosa pj sem-
pre defraldada na alma do povo.
artigo 8;8:210מ 0que o pão de cada dia tenha no homem o sinal do
Seu suor.Mas sobretudo tenha sempre o quente sabor da ternura,
artigo 9:Fica permitido a qualquer pessoa,a quelquer hors da vida o uso
do traje branco,

artigo l0:Fica decretado que a maior dor sempre foi e será 1 poder dar
emor a quem se ama,

. .
. . -

,ָ : .
0 11:2108 decretado par definiçao que o homem é um animal que ame e
que por isso é belo;muito mais belo que e estrela da manha,
artigo 12:Decreta-se que n será obrigado nem proibido. Tudo será permitido.
Porágrofo Único

Só uma coisa proibida:amar sem amor,
artigo 13:Ficadecretado que o dinheiro n poderá mais comprar o sol da
manhãs vindouras, Bxpulso do grande baú do medo,o dinheiro sea

qUno espada fraternal p/defendsr o direito de contar e » festa do dis que
“chegou.

artigo l4:Fica proibido uso da palavra liberdade a qual será suprimida dos
101082108 6 do pântano enganoso das bocas... portir desse instante a 14
08260688 algo vivo e transperente como um gogo cu rio,ou semente do
trigo e sua morada será sempre o coração do homem,
artigo final:Fica decretado que esse artigo entrará em vigor no próximo
dia em que a humanidade tenha a copacidsde de entender, compreender c po-
der cumprir esses artigos.

assinado: DEUS
Colaboração:kafaela.
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"Voce ganhou um migo!
42 a , 8 as "Quando voce esta 6608מם1₪060 « com problemas,e voce precisa

de algum cuidado carinhcso.

Enedo, nada esta dando certo.Feche seus olhos e pensc em mim,
e logo eu estorei ai para

. . 5 . .iluminar ate mesmo sua noite meis ESCUTA,
₪ , à,

Voce so precisa chemsr cuto meu nome.
5

3 . . . 5
-7006 8808 606 0260 estiver eu irei correndo pira ver voce de

NOVO

Inverno, Primavers,Verão e Outono.
tudo que voce preciso fozer e chamar 6 eu pEtarei ai.

/%

Voce ganhou um amigo.

de o ceu acime de você escurecer e 11608ע 6016010 6nuvens.

aquele velho vento ão norte, começo 2 soprar.

Mantenha sua cabeça no luger e cheme bem auto meu nome.
blogo vocês vai me cuvir, batendo à sua porto.
47% , -

אפס8ססמ 8808 que
a

iries com voce.

a

voce ganhou um amigo, quando pessoas forem

Eles vao te machucar, eles vão te desertar c eles vão tomar
E

conta de sua alma se voce
ma

deixar,

Mas n.o deixe, nãc deixe não.
,.- a :

%006 80 2260188 0מהמהש 80%0 meu nome.
a

4
Voceדר sabe que onde estiver, cu irci correndo para te ver de

NCVO .

,
ה

«utoriasJdames Taylor.

Colaberaçoao:Vivian.
. , . . ₪ ּך

.Uma dedicatoria de 96286 .mado A umo de suos moiores obras.
*«oagora eu quero conter as histcrias da beira' do cais do Bahia,

Os velhos morinheiros que remendem velas,os mestres de gaveiros,os
2 . 6 .

עע₪810%8500008,086%08מ0208 806 8historias e essºs cançíes.
&u os ouvi nos ncites de lua nc cais do 0020960 ,ם68 feiras,nos pe-

é
quenos pertos dc keconesvo, junto sos enormes navios sue

/ \ E
de Ilheus.0 povo de lemanja tem muito que conter.

Vinde cuvir cssos histórios e es

histórin da video de Guma e de Lívia que

omor no mar.E se elo n vos
que a n:rram.b que a ouvis

cilmente,um homem ds terra

quando esse hcmem ama essr

tas de dona Janecins,mesmc
= + , . א ;

mar.Pois o mar e misterio

as cançoes.Vinde ouvir o

t
s

Q

/ . 1 : ב =

bastozia da vida e do₪

parecer bela a culpa n é dos homens rudes

tes da boca de um homem do terro,e,difis

entende o coração cos morinheiros.kesmo

Ss histórias c cssas canções e vai às feg-

esim cle n conhece todos os segredos do
que nem os velhos marinheiros entendem.

Colabóração:Beni reller(eu recomendo este
livro pare todcs,seu no me é Mer Mor

Lo, autor Jorge .₪800( ב
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RELATÓRIOS

SãoPaulo:

 

shichva de Jonim de Sac Paulo tem participado rrzoavelmentoג

das atividadcs normais do snif.(sucbat,kis +1 .0504
Tem comparecido em media 25 a 30 chaverim nos ע6וג05%1סוגךןס 9%

continua sendo "6 םסמסמ 0 8 8001006806"

Já começamos o pré-chug, que estão sendo muito bem sucedidos.
Na Hadracha de Bonim continuam, como nc semestre 888860,0 8

Eveline.

» Kvutzá em geral tem colaborado com o trabalho da maskirut,o X
que possibilitou a edição deste iton.

Recife:
à Kvutzá Guezer voltou com força total as atividades,com 7 cho-

verim ativos.

Internemente as vaadot permanecem es mesmas pois é kvutzá não
teve cportunidade ds organizar uma usseifa,mas toda a kvutzé está
colaborando assiducmente comas vaadot do nosso snif.

Esperemos que toda a shichvá contribua ao máximo com a sua co-
muni coação, € principalmente que o ambiente chevroti continue o mesmo
para que cada vez cresçomos mais fortes

usleh Vergshem

kvutzá Guezer,

0 mendaram o relotório.

ו
Nac mandaram o relatório,

Portoalrgre:
Não mandaram o relatório.

Balvador:
ara : A
Nao mandarem o relatorio.

Coleboração: Maskirut São Paulo,
Maskirut Recife e

outros(rede jornalista do Iton).  


