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Shalom chaverim 4

, Tem «sta carta a finalidade de levar vo conhecimento das eravorim

da chstiva e de enif, quais 8 18808 futuros pars a hachehara,

ate amor» entamos reorganizendo tndo à que fot deixado velos cha.

verim do garin anterior, como vor exemplo o gen not, > atzei pri, O gon bafto

et Vossos planzs são bem objctivor e já estâmos prepara0s8 re21 128790

dos mesmosy comegamos pela esnstrugás do lul, cue ar: :ara de dois aslosts
66 35 nor $ euda, nara eriação de pintos de 1 a 3 06868, 08050108068 mil

e quatrocentos cintos, ., 2
O refet tambêm nofrerá suso troneformações, com a compra de duas

vscas que 1070860780 um total de 30 Litros, 2

Ss Já sé encontra tambem cronta umapiscina para criação 68%

já que ésto »eixe ge reproduz faciluente q van oferece difienldedes sua eri-

ação. Os pator terao seu ceresdo e um pequeno lega,
O pads ce apregenta diforente, noltsndos=ee no gar bolt uma longa

faixa de terra 81718148 טה 688661788 vara couves, 600007886.2% almsi-
rão, rabanste, etc, Terminamos o vlantio de comro de morsngos, pera cosecumo
interao (3,000 nes).

Tnicínmos oe trabalhos no atzei prt e no gsh noi florescem as nri

meiras flores; sofremo- nestes anafim com a craga das formigas, que já 89 =

feo sendo duramente atgeadas, - ¿
A negurió [8 se encontra em ordem, com a recunoração de maquinas -

antigos, ou veja ums serrg de fita e uma circular,
Isto chaver im 8 8,006 966 ץ6811287ס"0"101ס5 8ia ago

a .

5. 5 603ףוצ8סמהפשה:תבע8 , 8%6 0mês de Julho, cuendo co comennrars o dé-

cimo aniversário de nosea haciebara,

2 Sem msfe, onrismos nogeas esudações Chalutzicvas, no décimo art «

vergário de Israel e primelra hashalamáa Hraz,

Alebh Vehegerem

neA
AGAR DE es 22 E
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MB, - aoraveltomos nara elembrar se cuavejin de chutivá o das enitim que

mantenham corresnondéência com a ms Lirut da chstivã,

Ichud Hanoar Hachalutzi 
 


