
doandas eine 38 _Eibuta הפו
0%: 7» ל

vel para ₪PARTA DRESonae 686 horas de16₪ 8
86 טת 818 de intenso trabalho - a' outres ocupações: mag pormitime-nos, acher bastante
dificil de entender que isso so: verifique “tambem' om: relação a corrospondóncia' oficial
do:“Véghak; para a qual a Vaskirut som duvida deve estar apare lhada;.

tacaños que. este lamentado silencio é- causa de projuizos para o proprio Kibutz, Dois. 2
Não nos é possivel 1מ008088₪1628111097תע6] 869 701508" 300 dar as noticias o as UfHa
explicações devidas às possona que- bonevolamento nos acompaniam; o nao-lnes surpreen-
dera saber que, imposs ibilitados que estamos de agir, e perda de "tempo o.s demora em

qualquer deliberação significam um "resfriamento" do entusiasmo em quem visiteu o o

“butz, um afestamentode seus problemas, um desvio a favor deste ou daquele empresudi
mentos: Dotermina-se então um fatal postergar-ge, de nosso esforço!

Portanto, repetindo-o que mais do uma voz já assinalamos a rospeito da frequencia 5
de nosso intercambio de correspondência, torna-se Impróscindivel sua resposta a hogsa
de 12 de Novembre de 1955, com que lhes comunicavames. o énvio, por intermédio bancá-

“rio, da quentia de US$ 3.600,00. Muito embora lhes tenhamos escrito novamente em 12:
6.18 86 Degombro p.p+, julgamos que a cenfirmacio de recobimento. de remessa devia sor
enviada de qualquer modo; somento podemos pensar que a remossa chogot, per neo ter re”

060100 80808 solicitações postorioros.

Pedimos que. Vocês considerem com seriedade o mal estar 8 deriva-sa dessa indeter=
winação, o quereros ter certeza que o Voshek esta psrfoitamonto. ao. par" dá ação contra-
producente que a falta de ritmo e de eficiencia ocasiona na nossa etividade.

Tambom não nos é possivel continuar dôpendendo de notícias que nunca chegam em. re=
tTeção ao oferecimento ida caminhonote o ao desenvelvimonto de outras atividades finan-

ceiras'em prol do Kibutm.

Fara & caninhoneto, praticamente, ostamos com o dinhóiro pronto para 6-

o do Eibutz não nos foi respondido a quem e de que! forwa despachá=lo (vojam=se nossas |-
cartas de 20.10,:12+11, 12.12, 18:12). Afim de desenvolver8 avividades, é pre-

6380 que a -Kibutz se manifeste em relação as: propostas de associação com determina=
dos capitalistas, e diga-nos até que ponto tal critério é compativel com a linha ses
guida até agora pelo nosso 0001564 6 9260180 que so saia do genérico, para indicar

expressamente es diferentes obrigações.

Repet imos outrossim que devemos, -de ambos os lados, simplificar as respotivas

tarefas, pois: somente assim ovitaróomos dosperdiçar e valiosa contribuição quo o Ki-
tuts e-o Comitê contam obter,” entro outro coma consequência das visitas efetuadas
8. Bror Chait. + Ea

esperadas neticias, subscrevemo-nos 3o. cordial shalem!המ
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