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Caros Chaverin, ו

Ref: Tórno para o Kibutz :

% 06288600מ66)0-1 seusmorogramas do 16/5 e do 7/9, Este Último nos
Chegou com bastante rapidez ma semana retrazada.

Antes demais nada retribuimos com 08107088 simpatia os votos que
arayelmente nos expressarem na ocasião de Rosh Hashana. Que o Ano agora iniciado
de para todos 9 cada um o que demelhor pode-se desojar!

Têâmbém nos ficemos admirados que & Licença de importação tenha sido
concedida com diversas modificações em relação ab que foi solicitado e ao quo es-tabelecemos nas negociações vom os vendedores. Em nossa opinião, as modificações
introduzidas e as exigências burocráticas que somente agora estão sendo eviden-
ciadas, aconselham que todas as incertezas estejan eliminadas antes do embarque
da maquina e de meus pertences, afim do evitar que novos motivos dificultem o de
sembaraço pela Alfandega de Haifa, com Consequentes mujores prejuízos,

Parisao, logo escreyomos ao Diretor da Cámara de Comércio Italo-Is-
rasliena de Milão, Engº Tarasjo Knlk, a carta de 18.9 cuja copia (traduzida) a-

“ companha a presente. O tóxto da carta se explica por si go; julgando desnocossa-
rio comentá-ia; Por sua voz, é preciso quo o Kibutz se interesse para aplainar o
caminho, colaborando com o que 6 2 Kalk eventualmente sugerir e mais sinda fe-
zendo com que se eliminem as divergóncias apontedas nos diferentes itens da men-
Cionada carta. Ch £ especialmente sua atencáp a res d ontos
as,

Esperemos com interesso que os Amigos, intervindo com o maior óm=ponho, possam esclarocer todas as dúvidas e satisfazer ou contornar todas as e-xigencias, afim de efetivamente encerrar este caso, cuja solução 80 encontra im-pecilhos e dificuldades. Vais uma vez confirmamos estarmos inteiramente a seudispor, com a maior bon vontade pare lhes dar a ajuda real.

— Alguem, por acaso, tonsiderou 08 prejuizos que a demora no Tornecí:to deste torno esta ocasionando: à economia do Kibutz o Aquela. de Pais, alem dadimimiição de-nosso prestigio perente a Coletividado7

Agumadamos para breve suas noticias e subscrevemo-nos com o cordial

Shalom!

aaComité dom Amigos de Bror Chail"
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Anexo: cópia da carta 19/9 A. Gorinaldi, presidente: 


