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ICHUD HABGNIM — SNIF PORTO ALEGRE

PONTO ANEERE,ÕA DE MINHO DE AVR -

0BA/ Aqui estou eu de volta com muitas alegriasea.

Mas não é só alegrias quo tenho que falar com vocês hoje.

Parece que as kvutzot estão esquecendo de limpar o “snif

depois das peúlat. a vêzes passo para oclhar os trabalhos

manuais dos Tzofim que estao muito bacanas vejo com

profunda tristeza n sugeira sem ser limpada, Olha nose...

20 , - ,

acht que e melhor nao falar mais ..i Todos sabem que e
ָ

impossivsl viver num lugar8
, , +

Ba, que bacana, no Colegin me devoraram semana passada,

5 5
o o 5

com p número 107... Kadima, acho que essa foi a primeira
A -

s

vez que no sobro nenhum Shavuon, faltou. = olha que fo-

ram feibos 100 numeros. .

Mas o mundo continus dando as suas voltinhas diarias
,

e eu sempre me protejendo das famigeradas campainhas dos

tzofim que deixa-me profundamente assustadb; e nesses

dias andei espinndo alguns chaverim falarem sobre uma

reuniio do Vaad Ennonr que porece que está em pleno trabalh.

Kadima הספמם08808 5... 3
2 ב 4 5 e 3 £ 5 =

Estou pensando por que sera que ninguem mais se intoressa
"9 ,

de entregan noticias porra o Shuvuen,

% | Pacego que haverá uma Messibn de enserramento de atividades
1 x 7 5 é - 3

A AN pergunte הס seu Madrieh o que sua KVUIZÁ teri ףגט

/

AN Pucha, sábado passado não pude assistir הס MIFKAD com me-

do do pisarem na minha toin tão bonita, presontedos chaverir
9 e ₪ ב

da vasda pola passagem de 1DO anos, opa 100 numeros do Shav:

 

x

- Coma ostava dizendo, era tanta, mais tanta ₪09006 que n-ao deu para essistir ao MIFKAD.

. aviso de ordem ticnica: "mudem o lugar de Mifkad

|) para o comprido da canchase 0 הל

es | א" | :
POR HOJE É Sô (Apnth 8

KVUIZÁ CHEVRÁ

Sábado estava muito bem o dias

nós fizemos o seguintes

um filme e depois co-ע812000-

locamos, digo, cobramos 00,6 '

a inteira é 0% Os 56 a medas E 27 4 RR

com à renda que ganhamos

fomos lanchar..s  



   

   

 

   

  

 

  

  
   

  

  

 

    
  

 

   
  

 

  
  

  

  
  
  

 

  

  

  

 

   
   

 

  
  

 

  

 

   

 

  

   

ginkans-substantivo própio feminino-un tróço que se faz para
conseguir coisas que sao impossíveis de0

Pois foi no dia 15 de junio de 1968 que se resolveu fazer ur

ginkana no snif.Daí avisou-se que ninguém jantaria em casa
cariam no snif e comeriem por lá(capim,cupim, terra oucoisa

Rs parecida).Daí com meia hora vortualmente de atrazo,começou
tal ginkang com uma lista de coisas 2810088 ,0000:0018 6 bombe
ãe chimarrao;um dicionário greco-português:um cachorro e um.
esto ל juntos;um ,סעמהב 0número de alanos de
olégio Israelita Brasileiros e outras loucurinhas dêste tip

Pois das sete hores da noite em diante só via uns car:

de camisas azuis correndo como uns doidos pelas ג

“tando, gemendo, esculhanbande etce...Um senhor de idade |

& disse para sua espõsa:

Minha. velha, facha a vorta é ag janelas pois tem louco,

na rua .

foi indo,lentamente foram arranjadas ag Loucureאל
peisáas.Soube-se que o exército foi chamado para fiçarde pr
idao para o caso de a situacao de agravar.A: gituação era a

dosסטסעעסתם60שש10820-9522222ב chaverim
Imaginem só:um senhor de idade sentado em casa e derepente
alguémbate na porta,0O senhor vai alrir a 0 e uma figur
suada, suja,com cara de mishiguener 1ne dig: .

tem um dicionário de grego português.O senhor têm.890ממסע-
"jornal antigo?o senhor tem uma cuia e bombaZo senhor tem um

par de patins?o senhor tem 3 moedas diferentesde Israel? a
O senhor olha apatetado aquela figura estrambótica e dá tu
o que êle pediu e até o que nao pediu,só para contentar"aqu
qu poderia morder-lhe,., E

m
o
d

Após mui ta corrida fói conseguidn tuco e às nove e.
6 nos reuni-mos no snif. E começa 0 julgamento ; 0 juízo ,

ן imparcialíssimos,nao ná aúvida(ou será que há?22), |
Tudo foi visto, juigado,visto, cheirado,Lambido,apal
dostasgado etc, ,:ÚS juízes me reuniram para contar |
pontos.E a platéia aelirava ,+comendo pipóca,e suja:
-tudo com paiel higiênico,com um cachorro maluco la
“toetodo mundo sc R<z a bendendo( parecia até hpra6

oPelo no hospíc. .).Daí os juízes voltaram e dera
'Wêsultados.Gruro Gumel,9135055;Beit,13,05 e Alef

“pontos,Foi uma bagunça e iniciou-se uma "sui-gener
Guerrinhade 148 tampinhas de 6ca-Cola.E O Q-suco.
.6 88 pipocas voaram para todos» os lados e foi uma
gunça muito bem organizada,

como vêcês viram,íisto foi uma ginkana no enif.nao parece mais.
OL. +ta

 

   

se gostoa do relato detsa saiba que temos coisas mais geniais
ainda ainda.noseo enderêço: 6

E 5CAMARÃO 487.
 

 


