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Prezado dr, Corinaldi

Recebemos sus prezado carta e apressemo-nos a responder: ש

CAM INHOMETE ; Recebemos comunicação que ele estará em nossa posse
a 15 de Agosto,
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Dr. ARNALDO FELMANAS: Estivemos em contecto com ele e foi nos pro-
=posto apresenter projetos,ficou encarregedo do problema.o nosso
chaver Dov Tzemir, Neste interim tomamos contacto concreto com o
Ministerio das Industrias e seus especialistas e com a Organização
das Indenizações,
Recebemos alguns projetos que estão sendo examinados sob o ponto devisto economico, pois quanto é parte cientifica e industrial, jg
foram verificados. Esperômos tambem nestes proximos dias receber
mais propostesjtão logo as yerificarmos serão enviadas.
Em nome do Ministerio das Industrias, viaja em Agosto o snr. Stern,Fol proposto que viajasse junto com ele, chaver de Bror-Chail, na
condição deque hajom projetos aprovados, No intuito de conseguir
isto, estamos trabalhando com intensidade, porem o problema se nos
apresenta bastonte dificil, e ainda. não ests claro se o conseguiremTombem viaja so Brasil o Dr.Kotik em nome de Sobris, entramos em
contacto com ele, e no caso de nio viajarmos junto com ele, pedtr- O
=lhe-emos que se comunique consigo.

PROPAGANDEBA PRO BROR-CHAIL: Estivemos em contacto com 6 sr.Krous, e elenos disse que fará o folheto como lhe fol proposto. Estaremos nos pro==ximos dias em Jeruzalem e lhe escreveremos é respeito,

SELECIONADORA DE BATATA : A maquina está no meshek e jê terminaram
a primeira temporada selecionando 300 toneladas de batata, enviar=
-fhe-emos fotografias.
NO MESHEK : Terminamos satisfatoriamente a colheita de batata, Conse=
-guimos aproximademente 300 ton. em 100 dunams= Tipo A 80% do total,
Tembem as outras culturas estão se desenvolvendo bem= algodão, milho,
amendoim, tomate, etce As colheitas já se Inicisrsm e temos grandes
possibilidades de que elas sejam muito bem sucedidas. Iniciamos tenbem
e colheita das uvas; cremos que chegaremos é 13 toneladas aproximadas 



-mente, não chegeremos & mais pois o vinhedo sinda é muito jovem,cremos que conseguiremos 60 tonelados dentro dos proximos 3 a 4 anos,Foram terminadas e insugurados as novos 20 unidades residenciais deum quarto, terreço e Instaloções sanfterias. Serão éstas as primeirosresidencias com táis instalações em nosso kibutz. Também 8 construçãode nova oficina mecanica e do novo silo para cereais, estão se ulti==mando e dentro de breve estarão prontos. Iniciaremos dentro de uma &duas semanás a construção de 3 construções. para 40 jovens (Aliat Noar)com salas de estudo e instaloções sanitarias.Tombem “iniciamos 4 reforma ds casa de cultura "Ru! Barbosa"que esperemosterminar dentro des proximos 2 ou 4 meses,
Para o proximo ano finánceiro devemos construir um jardim de infancianovo, ums caso escolar completa contendo: dormitorios, sela de8sala de jogos, e classe p/ estudo., e mais l6 ou 20 unidades 6>=ciaís,
0 |2 grupo do 6º garin que passou a sua hachshará em Rama? Yochanan,já feio integrar o kibutz de forma definitiva, Nessas poucas semanasconseguiram adaptar=se completamente nos diversos ramos de trabalho,e tambem na vida chevrati,

ULPAN : Terminou com mutto sucesso, o 2º ciclo do Ulpan, e Intelou=se
o 32 ciclo, Nesse curto espago de tempo, conseguimos desenvolver ee elevar de tal forma.o nosso Ulpan, que a Sochnut esté se empenhandoem abrir tambem uma 3a, classe,
VISITAS :Visitaram-nos ultimamente os snrs. Portinari e familia, o
snre Paschoal], Carlos Magno, que muito se impress lonaram com o kibutz,especialmente, o snr, Portlnari,
O sr. Ernesto Boas, da "Parambra" de São Paulo: Sr. M.Cahamovitch,sheliach para a lagblt no Brasil. >
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Sem mais para o momento, esperando as vossas breves noticias,

SHALOM. U:'VRACHA

 


