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“TAVUONIM DO RIO!!
Pois chaverêni, o mundo começa ה trocar as suas 12--
Geranças. O homens escolhem oJtros para comandaren

תר é mundo, Faço votos cue o móvo presidente dos Esta-
CNDE aSTÃO AS NOrÍCIAS dos Unideos, saiba verdacdeirasente comandar a vida

- humana, nºs aranhas não temos êsses יס 019210 8
Mas mais imporvante que Asto'é sem dúvida a nossa0 4 CHOVERETO à 7 - És .= OS ARTIGOS? MESSTBÁ dia LU, Preste bem atençac, nos horarios dedo Ao : á

2
88108

124170- Sabado atarde
a SOLBLIM-: ( tratar com 5 mad62101 (130810 ,BONTM-- RIKUDIM. domindo as 3 Ho,

Co Mg q grego pi q e md TEATRO tn tentar Ceila O Faulo

TO 4 A TVI ב A É ב 2 A > % - 5 ho e” 3 5 it + 3 az
01014 DA DEGANIA Bem, alem disso dimingo a tarde à pertir das 19H.

E ו , ,224 20 NOSSO MA» havera um ensaio gera. da Messiba. Agrca ninguon
LRICH ESYAR AUSENTE mais poda, gesistir ces cnuguimo lrate de vender asNOSSA PEULÁ SAIU

NULTO 262. 508 JO-
:03 ₪ 218003880 6-

Pe 3 :

entradas,

A Bliva o a âmilha estiveras passeando pego So

a gauchado fezveu, não2

25 108100 080876 0002060ה260 81008 8
יב.ה*הח+י 66מ8ע00  » “Liimo fim do seanna, Parece que os frutos
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Messibá. E mais do ue nunca as vecvonsabilidades
dos chaverim aumenta É vresiso ou

agora sim o négodeio é ss-io Não tem
Os chaverim dever se esforçar o mêeximo nos ensaios
de seu chug.Se em rilkudia s meraxez grite. se em teatro
O mezakez grita, se nº tizmoret o merakez grita,se
na peça dos taofimios mudrichim griian e assim por
diante é poxaMessi:0066munca 6158 sentem« respon-
sabilidade dasbers ilanOschaverim Cevem entender que
5 716898108 é super tmportante.Os ensaivã devem ser 1.
intensivos e nãor temé mais eqreLa história de não poder.
Agora devemos. ir até o fam,A r sponsabilidaãe. agora
é tôda nossa. Se y mer

. כשש ₪960 ₪604 um cnsiao ele deve
Sair de qualquer maneira, todos os cheverim Gevem co-
laborar.Dia 8 é a messibá, vamos agora mandar fichha,
chaverim, vamos upertar a onda Car AQUÊLE duro,
Logo, -m8os à obra, Falta menos de duas semunas,
E ATENÇÃO DOMINGO DE TARDE TEM ENSAIOSK NO TEATRO
SÃO PEDRO. ESTEJ AM LÁ Á PARTIR DAS UMA DA TARDE:B ENSAIO
GERAL LOGO, NADA DE CINEMA, NADA DE PASSEIOS - ENTENDAM,

“NÃO É uMAY IMPOSIÇÃO, É UMA RESPONSABILIDADE,

Ó SEU XXXXXX( CENSURADO)
VÊ SE FAZ ISTO DIRETIO SUL
XXXXXXKX( CENSURADO ) !
REPETE ISTO DIREITO E SEM
2208 SEU XXXXKXX(VENSURADO)
VAMO ג,לאס 1 \
MAS QUE XXAXKA, QUE JOD
E QUE XEDOM( TU | 2

3502080 :%060 סמ /
ZXXXé censurado,
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hã muito tempo estavan na escolas,תעהמ68,10,50מבממה08886

enquasto elas no chegavam o nosso “guia” nos legou a passear pelas plon-

taçoes, pelospardessim, que estavam carregacdinhos de laranjas gostosas,

prontas para serena comidase

Depois passamos por um curral.

vimos um espetáculo maravilho- 0
Vivos como uma vada dava de50,

0 " nos seus bezerrinhos, que Go/%

vinham ₪868180 naquela madruga:

3 mesmos Ficamos enc.ntadoso E

inda por cima bebemos leite fresquinho tirado na horinha, quando saímos

80 18, Ouvimos um berulho de ônibus. iram as VICHADIM" (crianças) que vol-

Savam do Exit sefer.Correramn em direção a nos e fizeram perguntas sóbre

vida no Brasil,ה

Fomos para 9 cheder haochei ( refeitório) quo tinha um cheirinho de comís ,

  
da muito agradável.Foi preparada uma mêsa sô pura nós e -s chianças do

Kibutze Un chaver me explicou que no iibutz se come, 002946 6 680088 junt's |

quando a eriânça nrsce no kibuiz, ela fiva algun tempo em casa e um pou

co mais sarde 6 levada para « casa 088

criinçisey onde cla vive só cem eriangas

orientadas por uma madrichã. Elas possuem

um campo onde trabalham e os frutos coin
E à e 1

808 830 ט6מ610608 6 ₪0 lucro 8 901.0

כ

par comprar brinquedos e cenaramelosae

 

Assim Imaginei, aos eriínças do kibuiz vivem ruma machan'e, Todos os

ias do ano com os madrichim, nos campos, jogos, estudo. 4 88 8

feita com chaverim,ssmore,

Saímos 60 KIBU!Z con voninde de 11%

Do chaver
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