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ENEL O ADAM
Essa notícia é mais falada aqui na machans, pois É sôbre a

מו
E por isse veu lhes narrar a ntstória:
“Era um linde dia de lua cheiao. é estrelado(esse"dia 1a preposite viu),as 4 horas da manhã, quando owve-ESaquele
“guinoho matinal, era aquela maldrita corneta“scada peig masro Rubensaftein,
Ato sairmes exam 5,30.
Caminhames = caminhames,erepito coccwsve soc va GAMÍnhamOs,218 que nesse memente quve-ssa doce € melançulica voz de“Gil,q ue" nos fêz parar per mumentos ivfinitos:
--Perdoemm .mas estamos ne caminho err5
E o resto eu conto depois POPace ON EA Ono AND e
Essa noite fizemes e jégo de "Ataque a Acampamerte”,e o
resultado fei empates. .

גיאס 0 ATENÇÃO ATENÇÃO.» . «o .Migas
Esculhambaram com a ngjaria dos acampamentos,
2601508 que levem em esnsidsração esse fato e suspendam
as pentes ,e a visita aos ditos cujos.

Gratus: /

intraBueiAdams
ENDEREÇOS PARA CORRESPONDÊNCIA; \
Joseph Didiv-Jeãc Telles 7 apt 6i.
Nelsa n Spritzer-Santana 351 apt 204,

% 06186 0615מ627-/1808מ46 8. 216 BErazec 1046,
as Marçes Raskin<sOsvalds iranha 2 apt 1.

Gerson Raskin=Byastc Gaertner 797,
Beatriz Mazer-Olavo bilac 54
Jaques Mazer-Pinguis 295
Simone Selfer-AtÉlio Bório 503.
Deris Feigenbaum-Presidente Gettlio Vargas FO
Jeans Mara-Tibagi 83 apt €,
Suli Cuperstain-Prancisco Perrer 402 apt .4
7-00

3

DENTRO DE POGENS008אהטב<פ6INFORMAלע2גוגז[

MEN DIOS

Hoje pels manhã femes para v acampamento.

Nessa sicha foi sôbre como vivem as crianças nos kibutzim, em
Israel.

Comparamos com rivem as crianças em euiros paises e vimos que

º melhor sistema e em Israel nos kibutzim . 8
095. ץבט6מ a criança no kibutz? vivem ben , porque a- ha tudo que
uma criança deseja.

Pergus ha esse sictema nes kibutzim? A esse sistema nos לשש
porque a criança precisa de liberdade e educação.
3816 finalmente acabamos nosso acampamento, amesa ficou muito

bonita «e bslanço tambem, e depois fizemos uma fogueita , mas
quandas chegamos ficamôs muito tristes ao saber jle 05 acampanéntos

das outras Kvyvutlazat foram destrúidas.
1 1 ; 0 5 1 7 ל plEnsaiamos umas de teatro (peças) e de música quando chegamos.

יבהדר ] que É | % 5 .ריבר = 2 =STEPSVanNU

Hoje nro jogo Ge ping-pe £ ja havis muita

as

 



* compre chegando atrasado + hergis k.. pedias para Jogar

enige estende ne jogo reselvei 087-126 s lugar cus gehos

disgo gs 011050

Queremos felicitar e nesse madrich Sérgina M. e tara. Queremos

וגס8618םיג166

ea do qe am

O que hs. entre Xilten ( Curitiba ) Seres , havera um remance?

cuidade Mílton ( Curitiba) vecê tem um rival. וגס sera.

« LANTANTANTA
KeXekoXsKKKKKSNSXST=SKSX=X=K sXeKSK=KX=K-K=-KX=SKX=K-NeX-A=-
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Ontem não tivemas edição de BAMACHANE, pertanto ag no-=.

tícias sôbre a Haflaga irão nessa adição :levantamos Bo 4 hexas da ma-

מש para sair para uba haflaga. Caminhames quaze des 1180679084

Um pouco antes de מ a Kive começou a sentir sém

sinal de mai estar (para varias):

Resalvemos veltar.4 volta Tai de maminhão
va,

Cnagames e femss direto para * quarto. Passados algu

5 1888, ₪ 2818918 e Rosane entraram em nesse quarto com a seguintes

palavras: -"Bem chaveret, agara que vocês ja estãe mais descançadas qe

quers dizer , que teda essa confusão de hoje Eci combinada na reunião

45 816 a ncite.” Sera que ce verdade”

Estamos quaze terminando a cogstrução do acampansa -

te > |

Na volta de acompamento ficamos sabendem que aperas ב

o acampamento de duas kvutzot não haviam sido “Gesiruidos".Cairaçha

im e Adamaçoo

Hoje a tarde tivemos um joga de futebol cortra a A:

Bnei Sdamk, um SWOB de bcla: seis a zero vara ns « Tambem ja estava em

tempos

סמ4108

de rs oga סרו O O Do

dor lho veta ! de 5 - 460 tom films +

+ \

1) Hoje quando so acampamento wma decepção , O nos

go acampamento estava completamente destride. Como as freiras havis

nes visitado, logs supomos que elas.seriam as culpadas, Bem, vo fina

da estúria não falamos eom freira neth nenhuma pois elas estavam em

rettro'soi lã o que > 188%". ;

2) Omtem goi realizado um jogo chamado "Ataque =

campamento” que foi muite bacana, mas as consequências de quem tem

cegas come a Resane . Bem nãa se pode dizer nada.
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:( Hoje foi aniversaria às Talba, on desçulons, da “Talma” ,

4 = . a + . + 2 . . 9180aniversarioטצפו junto comט6618818\ר9צהמ8+268%808

soQuem cabe hoje a neite teremos uma bda 0000066045 4

Yinalmente chegou é equipamente fategrafice, es chave-

rim tranearam-se numa sala escura 6 0 אבבמ começou: Primeiro passamos

2 negativo esqui, depois ali. 8 finalmente lê. Bem no fim de toda enda

ga Voighs o filme estava quéimadec

FOFOCAS

= e 4 3 2.4"
0

* Soubemos por fontes infermstivas que é 168 )2.2.(8

gamado pela 8

b) Porque sera que 08 2% SHCLO vive indo para Caxias de Sul

Betti, Miriam, 6 2ל0ְ 7

construção de acamnpa-תאטתת1074: תעמהמ1,ףטה896046821118860881

mentos? 5 :

RESPOSTA : -Como muitos acampamentes féram destruídos ache que estes

não deviam entrar para a ceuntagem des pentos.

ENSREVIB£A: O que EU achas das selelet maiores?

RESPOSIA :» Acho que elasevieram na Macrantpara cenquistar es chaverin |

> ₪

33 (ג6 não tiveram Gxito.

ENTREVISTA: Qual a gua apinião 0678 os madrichim”

ERSPOSTA : trabalhar mimarximo para sastifazer es chaverimo A

ENTREVISTA: Qual a sensação que vracê sentiu ao ver e acampamento des=

“do 0 טד.

RESPOSTA % Trabalhamos 61068 dia: sra 6883020810, e estava baçana, é

)- 1 to 3

quando e foi destruddo mo deu vontade de dar uma machadada na cabaça

q A pe $
68 068 1627 6
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KVUTRA MAÇABIM

O GATO PRÁ FORA PRESS" - rm

Ontem do 4 novas da manhã, tados levantaram-se para a Has

que mais tarde saberéemos. que era apenas uz tiul, em que tedos caminhas

“am muito e ficaram cansados depeis de andarem vítrios Kilômetros cem nechilas

improvisadas de caberteras: alegria maior 181 na volta quande apareceu um ca-

ER \ = Sa ויו , 5 E

pinhão para Eevar de velta todos que participaram daquêle “sacritieio".

Pele que ue censta ficames umas 20 horas 800768086 sem MU

, . 0 q : ,

acrmic, tudes esperam que je vma proxima vê: saia uma verdadeira Haflaga ₪

que O

זי

8 E

Iceal não seja quitolonge da machane.
Ainão ontem av 3680 neturuu de ataque a acamnpamevte wu kvu

cabim e Bnei Israsl a porte ds vt Li ao 4 ram55 para ataca: +₪

às רג z5 42vairushalaim e à sutra parta des tzefim, mas heuve

injustiça per parte dos juízes centra anesga equipes. depeis de um sepetacular

= orandieso ataque contra emscampamento inimiga.

Loje polo manhã so chegarmos as nosso acampamento, vim:



 

  

cabana 3282 quebrada, à su, 4-2 ad 6

da 19. arrasada 98 a entrada 181 arrasada e muilas coisas mais, que ave 6

que uma “belada gen s=sa passado em cimaç*

exgreçode foi que 48d» esgr dcstriíçãe rarees “e :

causada por sêres hu nes e nãe cor ani 104 3078 008206068 vãs ed ni,
mas tagbem em mais ânas kyctrst “achanes que es pentes qus seriam farnev: ss

pelo acampamenta construído, devem ser eliminados,"

Vepeis de vermes aquilo, ningusm se animeu a reconstruir,

pois tuãs aquilo havia causado tante sstârço e tinha sido destruido,
do hejo Talames sôbre a Organização Social da Ho-אה51המב

nem, e madrich nes centeu sbre a necessidads de hamem viver cum eutres hamens

perque cv homem esta progredinda, ceme é hemsm progrediu durante a Historia, mí

eis us exenplc: RB hemen das caverras que ne inívia ca sabia caçar s repraduziz

'-

aveluiu taxto durante a Bistória de mundo que hoje pade mandar satélites su

espaçe, farer cemputaderes eletrônicos g fazer descobertas medicas 4 descsbrir

fodas as téquicas da ciênsia e da tecnolsgiac

E tambem ne: centos que atraves da educação dos jovens do

. se fora cv vrogrezss de amanhã, e isto tem 7188088 às repúblicas juvenig,

seunte de sicha passada, |

No mifkad da manha 8 Kosh faleceu que & nossa colocação na

parte tutal àss pentes « a de 2º lugar, e velatarde jegamos a partida decisi=

va 6. compeonats de futebel de salão, em que 7666288 a kvutza Bnei Israel por

ce sagxamos CAMPEDES am גלה

holdesalge: cum é Pinkel de aktilheirc qum 10 gols, sendo que 6 nosso tims

Fê: 20 gole é 4 partidas, cum o arco RÃSvasado, ganhando 50 pentoso

A chavera Shalme completou hoje o seu décima segundo ano

às vida, e * chever Byerton ira ombara amanhã, mas nãa parque rão postou da ma

, + 2 דאב a 248 es E Ee ו :

2 2 9, 8 "גבאשב fez três guis e 0 269082090 וב 6

 

chans, mae sim pur mative que pãe pede ser divulgado, 81e vai com 9 Suli pelo

nesms mativo

8 E por 68 e se mírha gerte, um coráisl shalum do

AMמ3

rita TAPA CL PELti Etrate cito: To fa ater7 ל-7
E agura chaverim, a Machane esta chegando as fin, אש enbrasças

bsas eu ruins 98 chaverim vão ter desta machane que teve a o bel co%

serte completamente centra ela, mas, uma Coisa fez com quee

esta machane tivesse » sucesso, gas 38 C fato des chaverim

viverem em função de uma Mathane melhor de יג 1

sempre maier fêz com que todos es chaverim aak naqqb:

decanimagsem e lutassem vom tâdas as forças possixes: . | 90|
mas chaverim a luta nãs acabeu amanhã teremos um tiul /o

AMO ITA
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espetacular e nevamente e Mei ta,PimPim e q resto da turma

3 sui 1 ' 2 ר 1
vai entrar em ação mas cuidada cuidads mesma peisamanha MO con 7

tuds que viu e que deixou de ver nesta Machang E QuamdoEcrê

inclusive segrêdas de Quarta(bachuret) nunca paO קשש :

Mas tudo ists eu deixo para amanha sera 6 meu. digo “ otra

₪8 para terminar... " \ 4 vem 2

Snemirt= 30:80 ב8. 88 11.39 hs. Ronaldo e Ilana A JS

11.39 hs. as cleee hs. Sergio é Denise Ex rxERG 7

91.409 hs. as 2.30 hs. Milton e Jussa poniE PE / SR AA
2.34 hs. as 4.88 hs, Marcas e Irene mpbo- COME Za

boom hs. as 5.99 hs, 9 UC

E um detalhe impertante am todas 9s shomrim, uma carta-reesbiáa ontem

peio chaver Suli, diz que. heje acontecera algo no Periodo de 11.00 as So pd

ENVANDO 0 : ₪02 006 !!ו 4 \/ ragga

que canta

      
   


