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PORTO ALEGRE IS DEOUTUBRO DE 1966

KVUT2Z0? O QUE FOI A ICHUDIADA???22992992?9?
Eram duas e meia quando ela(a Ichudiada )co;

SÁBADO, DIA 8,08 Pontualmente meia hora atrazada,De início to.
tzofim das kvu- ping-pong.A Galil massacrou os tzofim con co.

tzot,Neguev e Na Depois o- grupo;Alef,deu um banho nos bonim.
chal,foram no sã | Entao veio a hora 8 pomta=pés (futebol... Gull

bado passado ao para manter a'honra,derrotou os tzofim, depois »
cais do pôrto.Êl= muitos ferros .Então entraram em cancha, 08 0

es visitaram dois Hatikva e Grupo Alef Saiu muito ponta-pé pontn-..
navios.Um de guer ponta-pé e mais pontaspés,Como puderam ver foi

rae oUtro movnan um jôgo'cordial!,É natural que não contamos of
te. Estava muito empurroes, que não foi possivel saber o número(ào

  \]14 tanto que foram!),A Hatikva"entrou pelo canotáir.
to, sem escala, Depois o futebol entre a Galil o

1) JA NA KVTZÃ Hai- o grupo Alef,a prieméira teve o mesmo fimclMnis

A” fashouve um camp tarde houve jôgo de caçador, AHatilva- entrou ser:

«peonato de totó. apela dentro do maior cano da história, junto cor

-QRenvenceu foi a os tzofim e'solelim.Como viram a Grupo Alef vent

dupla Sergio-Mil- a Ichudiadaçapesar dás esforços de tofos para 6

8 0 rota-los.Uma coisa ficou provadasos bonim devem

Co havera uma peulá melhorar suas equipes de futebol, ping-pomg,caç -

+ mito legal sôbre

|

gor etm,eto etc... É de se estranhar, que ningu.
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4| ESTÊVE MUÍTO 2e-
>. galo cabatat sha
eSbaida Galil.A

sº a yerao!!!

> saiu de cabaça quebrada, como de costume. ce cvs.
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QUE-É QUE HA com
«AKveAviv?el, ba-
+ Churot,Vamos vir
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stiágia da "foguet-

bat ;6; de tôda a
-shartê artistica
fójsmuito legal.

 

 

 

 

ATENÇÃO KVUTZOT :
QUAL SERÁ A MELHOR
KVUTZÁ DO CHODESH .
HATNUA?PARA ESCLA
RECIMENTOS, FALE“
COM SEU MADRICH.

  

      
   


