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Ontem escrevi-lhe um carta me fui obrigado a pó-la

de lado porque ontem a noite voltou nosso guisbar de

Jerusalem com a noticia de que o ministório,isto É a 60missão de Ergo ça arróovou a vinda do torno mecanico.

Isto quer dizer que já recebemos a licença de importação,
Falta somente receber o numero da liceça » qual deve

vir de É 10 dias à duas seranas,Logo que o recebermos
cominitaremos-lhe telegraficamente,

VISITAS: Recebemos o último sabado a visita do minise

tro plenipotenciário do Brasil em Israeldr, Nelson Tatajara
de Oliveira em compania de sua familia e do dr,Lerner,

secretário do Irgum Olei Brasil, .Passou aquí algums horas

visitando todos os anafim e em palestra amigavel com os
chaverim,
Amanr£ deverá vir,tambem para alseunas horas o escritor

10986 11מ8 de Rego.Passará ele aqui
ecreveremo sobre esta visita,

us horas, Oportunamente

MESHEK, Foram estes ultimos meses de um intensa ati-

vidade neste setor.Derois que recebemos a agua da linha

Yarkon nos decurlivamos a extensão do terras irrigadas,Parte
das culturas nestas teras É mecanisada como a alfafa e o mil-

0.6 8 paeta 8 mis de trabalho manual.Assim tivemos
há um mes at: 8 a colheita de batatas que deu uma btim 601heita.quase 150 ton.1.é. 3 ton.por dunam.Temos ainda 50 de
de algodão como experiencias50 d,de pepinos e abobra;50 ds
de cenoura é mais outras culturas melhores,0 desenvolvimenneste setor é muito grande, e esperamos que esse ritmo de
desenw 14 mento continue por longo tempo.
AN, Em lo de Agosto abriu=se no meshek um Ulgan de
estudosde ivrit, destinado a olim e turistas qe queiram

aprender ivrit e trabalhar no meshek durante meio ano, As

pessoas que frequentam o UViran ganham o seu sustento tra-

talhando no meshek durante méio día, O outro meio dia eles
estudam, Dois chaverim do meshek, professores formados,

são os responsaveis pelo Ulran, O ntmero de yarticiyantes
do Ulram deverá chegar a 40 pessoas, À Sochnut é que or-

ganísa os Ulpanim, e estamos interessados tambén em rece-

ber, nessas condições, pessoas do Brasil que não disponham de muitos recursos financeiros,

Sem mis até o momento, e esperando em
rondênda vossa, enviamos nossas cordiais

