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São Paulo

Prezado Dr. Covinoldi
Estamos absolutem nte surpeeendidos com sua comunicação de-ciê de noticias.
Escrévemos lhe no dia 29/3,uma comungéação especial sobre: o tornoque foi énviada a jornais judeus no Brasil,e no mesmo dia uma Corta.telatando sobre o livro de Bror Chail, orçemento para a cozinha e ré- É-feitório,snr.Chaim Cimering,caminhonete, visitad do ministro de indusviria e comercio visita do snr -enashe Kzebitzki,visita do snr FelipeWritzhendler e notícias sobre omeshek.Enviamos também a Copia de umalista: de enderégos de pais de chaverim em -Sror Chail.Esperamos que neste interim jó tenham chegado as cartas .Si por aca=so não chegaram enviaremos à cópia.
05 aproveitar esta cBttespare-poór hheiao opr des coisas do me=shek:

|) Aliat Hanoar: os neorim Ave chegaram ao meshek há apenas 5 meses,foram absorvidos no kibutz do melnor mancira possivel. Jó falam ivrite entraram excepcionalmente bem no trabalho.Es+8) em todos os ramosde trabalho. Nocampo, nas oficinas, nas casas. de criancos e nos serviços. Se pudessemos conseguir. loo jovens como estes, poderíamos ter 6certeza de conseguir um kibutz grande e desenvolvido como é de nossa .

ausen-

vontade,
Foram já construídos pora “eles casas de madeira: 'tzrifim ) estamostratando

-

do moadon e estamos começando a construído as casas definitivas que serão o. inicio da "Shchunat Hanoar". O Único problema é oseu nº restrito.Estomos tratando da sua has hkamá,
2)J0 gariin em -Ramat Yochonan- é este sem dúvida o melhor garin que omovimento jameis enviou, “Eles entrara em todos Os ramos de trahalhoSão operérios ótimos,e segundo Ramat Yochana,um dos: melhores garinimque “eles já recebéram 808

₪165 chegaram ao paiscom um nivel de ivrit bastante bom,e se adiantaram bastante.Suas atividades são Organizadas, c mantem estreito contato com o movimento no Brasil,
3)Máquina selecionadore de batatas- Não temos tel máquina ainda. Logoque a recebermos,a retrataremos e enviaremos as fotos.4) Foram eleitas as noves instancias da meshek para: um ano.
Merakez meshek-Arie Molotchnik

Merhkez avodó - Amir Plut 
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guizbar- yossef Etrog
merakez vaadat avodá- Yehuda Chazón
merakez kniot- Yechezkiel Brikman
kupaT= Ahrón Kilinski-,

Logo que elegermos ss demais vaadot. (dentro de alguns dias. enviar
| IS moOsS..

despedimo nos aguardando breve resposta.

Dov Tzamir=mazkir

P.S. anexo enviamos a relacóo de pais de cnaverim no' Brasil, em

Ramat Yochanan

 


