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A Yiadat Hameshox do Kibutz Bror Chail
5 עת 0 831

Chaverim
ebastante dias que recebemos seu acrogramade 18 de Julho p.p., 6a
suas informações e suas noticias. Anotamosquo não há nem houvgo menor negocasifparte do Kibutz em relagáo às atividades de nosso Comitê, o que sli&s nom podiamos Evidar. Todavia é preciso que Vocês entendam - e eventualmente façam entender a tercoros — como & injustificavel demora na solução do problems do tórno nos cria um cortomal estar, já que não temos a pomibílidade de esclarecer a todo o mundo o porque ceaAtrazo fenomenal: isso por motivos óbvios. Felo contrario o que todo o mundo pode sador 6 que o Comitê angariou algumas contendo de milhares de cruzeiros, e ainda não po-de anunciar o despacho da máquina, de que explicamos a urgente necessidado om inúmerasdonsiões. O prejuízo, pois, não é somente de ordem matorial. a

 
Lamentando a demora, pedimos tambem ao Sr. YWinistro de Israei no Brasil, GeneralDavid Shaltiei, sua bonovolente intervenção junto às Autoridades israelonses; e ele,sm data 25 de Julho, nos confirmou ter-se dirigido aos Orgáos competentes, convidandoa dar solução satisfatoria e urgente do caso. Infelizmente ainda estamos aguardandoo deferimento do pedido, e pela última carta particular de Naftali Czeresnia sabemos"que até o dia 4 do corr. a situação era sempre a mesma.

Qual a razão dessa incomprensivol lentidão? Se as Autoridades acham de interesesdo Pais que não seja permitida a importação, mesmo de uma grande maquina dede de pre-sento 9 001088 são, sem duvida, fora do Comun, é bom que isso seja decla=rado rápida e categoric . gão tomaria diferente endereço, pois claro estáque a questão apresenta dois aspetos, um relativo as Eibutz é outro ao Comitê, que sur-Ein para ajudar e tem razão do sdbsistir somente se fôr do auxilio efetivo ao Kibuts.
Rogame-ihes, pois, redobrar seus esforços para a solução da pendência, indicando-“Bos Urgentenente como devemos Concluirnossa atuação. Observauos ser difitii pensaem novos fornecimentos quando ainda está en Suspenso o primeiro; mas desdo já anota-mos que parecem Lhes interessar uma caminhonate ("tender") o uma maquina para ordenhaautomática. E'favor que Vocês assumau todas as informações complementares, sspocial- (Ymente no que diz Fospoito a possibilidade de achar em Israsi as wáquinas convenientes,evitando os aborreciuentos da "Licença de importação”.

Aguardando sempre, 602 0 esmo elóvedo interesso, suas renovadas noticias, apro-
veitamo-nos do ensejo para relterar-=lhes nossa calorosa Símpatia,

Shalom!
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