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“KVUTZOT-KVUTZOM ISRAEL | |
NO KIBUTZ BROR- a 4 E

OS CHAVERIM da CHATL jserá aberto à horágio: k 4
: É nó Fim dêste -mês ה -rikudim-sábadas l4horás
kv.Haifa, lamentam um centro cul= Egg às 1Zhoras
que alguns tenham turê&l sob q nome : «chalilim-Acmingo às

x E . de' Oswaldo Aranhas no 0 sda
Pescado na Como sc sabe, Ás- ל
sita á ferroviá” -waldo Aranha feéi dentro em breve:—

ria por 1586. de

futebol,Da pró-

xima vêz;08 que

foram contam ecm

ôs que fhtaram,

PARABENS!
os chaverim 8
kveGalil,compri'
mentam a chaverá
Leila pelo seu
anivers ário .

KVUTZA.אב
eomo- todos bém,
astro no gnif
uma nova kvutzá-
fcrmada por ba-
churot;que está
crescendo dia a
dia.Centinuem as-
ditas:

BEM ESTAS FORAM
46
RECEBEMOS , LOGO
AQUI. VAI:
AS. OUTRAS KVUTZOT
NÃO DERAM NOTÍCIAS,
EPOR ISSO AQUI,
NÃO FIGURA0
QUE ESTAS KVUTZÔT-
QUERIAM INFORMAR.
avi e010886 0 a
Sérgio Meimes, nao
esteja sábado a
tarde no snif,pecdem|
Pá-las ão marakez
לא Yaada 3לסמוגל)

| Janeiro,  

  

 

 

  

 
=" makeilá(côro )de

Taofim 5
%

o chefe-da mega
da ONU que permi=”
tiu a partilha |
da PAM

|
a די

ו/
4תב68860ע1₪

Dari Salvz de ,15
antis chegou ao
Brasil para- pra-
ticipar na.Maca- +

81:סם
Paul, =

 

 

 

 

  
TENÇÃO CHEVERIM!!!
CONVIDE SEUS PAIS PARA Q
CABALAT SHABAT DO DIA.ו
2DE. SETEMBRO. Deaad -

aviso em casatfia;(doishaverá”.

umcabalat ehabat'para ₪] 0

Senhores, CONVIDE DESDE JA, |

*- NÃO ה 4 81

 

MAZKTRUT-MAZEÍRUT- comenTiRTO.
Os" chaverim do grupo; | | TIUL, êle devria |Ber sor

' ALÉM estas preparando cometários,principal-

suás vozes fara E |, mente-em: reláção aos
darem suas teses תל
Kiruz Artzi(cengres=-..

| SO Geral )a ser rea-
. 112880 no Rib de -

bonim,e- alguns 806
lit.Mas. segundo fon-
tes-bem informadas,

| 6 tiulesteve:bom, a.
pesar do pouco núme-
ro chaverim,quem pa Jump afim==—

Os bohim estao res-
ponsáveis per Iton.
Geral a Sair dia EA
dois de setembro, . DEE cad     


