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Meshek - Como em. todo” oe” país, a seca entre nós teve:sefettós 5:02
ráveis;“asrim a preparação de feno e alimento ensílado para o ano todo para... /
as vacas (tem geral feitos emmeados de abril) já estão em seus trámites, Ti — Secar
nais, as-combinadas pera colheita de: cereais estão sendo preparadas ₪818 66 - 7%
pressa, do que em geral e há lugares em que se espera colher já na 2% quinze -

na deabril. ( em geral antes de mesdis de maio não se começa) da mesma forma |
já estamos no fim da semeadura: dos cereais de verão ( grão de bico, sorguit).
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ante ás culturas extensivas tambémé grande a faina; terminamos a seme- אס6
ad ¿de180, dunáns (18hectares) de batatas, 50 d. de cebola e 40 de cenoura; |

prepárar * 0:“terreno para o algodão ( 200 eפפאמהמ).6 OSacabando de

)má: ho(150); ¿da mesma forma já estão em pleno periodo derirrigaçaõ tanto
/ vinhedo..

Je ntanto “devemos ressaltar que estamos na זו “de desenvolvimento dos

ramos decriação. Assim, no estâbulo já introduzimos à máquina de ordenha me-
“cânica ( gamos & construção do prédio para a ordenha e vêmos começar & no-

construção para 80 vacas leiteiras. Também entre as ovelhas o crescimento
e rápidoe 00880"air" (estábulo de ovelhas) está uma beleza. Vamos também |
em breve: omegaraconstruir novo galinheiro . ¡

Na parte de serviços à situação é bem mais díficil mas com a construção
do refeitório qn veremos nogso principal problema.

   

  

  

 

neral “Continua ₪ onda de nascimentos. 0 Último Vardit, filha de
Eliezere.Mimi -Mazel dove 0 5

“. O garin chegou de. “ueva, já entrou em trabalhos, parte em seus Jugares
fixos € parte en trabalhosgerais.

Moises e Mindel. Shraiper.partiram em 17.5 para o Brásil em visita aos.
pais. Desejamos-lhes boas,fériase breve. regresso,

Acatam de ficar prontas 6 novas casas e 3 de crianças; & dificuldade de
“moradias está sanada até o próximo garin.

Na próxima. semana escolheremos| &s instituições do meshek para abril
1958 - abril 1959. Já foram escolhidos - mérakez kniot -“nmuéel £hvartz, à
“Sadranei avodá : Pinchas Falbel, MRnn Banvol. É)

 

  

  

e TarbutOsão os epa: Rivos para Pessach, ensaios diários
o Coro e do 'grupo de danças, “compra.de novos talheres pata o chadar heochel,

* preparo do programa e recepção de visitantes e, Assim por diante. .
livemos ultimamente duas interessantes conferências, dadas por chaverim

do Ichud: Zeev konד -A "Chevrá ovdim"(orgão realizador da Kistadrut)
EfraimRRaizner - Problemasda - chevrá no movimento kibutziano .

ג 160 01590 continuam constantes O.Ps de ו" e as aulas bisemanais
de. ivrit.

Tnuá ;, Chegaram os 6madrichim do Brasil e etario entre nós em Pefsach.

Que BrorChail seja sua nova cata. O chaver. lochanán Drucker foi mobilizado como
militante integral dá HElioná e o chaver Nachman 81061 00020 06 32 mexKx sema - /
nas terminará seu trabalho e voltará para cara, Seguimos com dm interesse os trêá-
mites entre os vários movimentos Juyenís ligados ao Ichud com finalidade - em

uma ampla fizão. Nossos votos de que todas as barreiras:sejam vencidas omais
breve:PORNEA, e surja um mais florescente e vibrante movimentoAd

   


