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1 Regeba hoje sua carta "oficik1" de 29 de ABril p+p+,

y particular; pera pedir-lhe, de
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6.860 denora;lhe respeudo de pod 1"

o para emigo, se for possivol uma maior eee lo

ago

-Sas raleções, Enotorie aut Vocés todos 66186muito egupados,a/que os afazoros váricolas o De
"situaçãopolitica talvez lhes etrapalien; wan deso talvez),paranos que estamos tão longo, uo
nos justifica Que é Vaskirvt não fundtonodireitinho!
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im A carta a queVocê se refere é cortamento snossa da 7 de

+

Abril; nesquéla: época somente 1 4

- EBUAVA 60 00890 Poder a sue! cartade 14.2, que - outro: outros pisuntes —- podia com um "5.043.

pdespacho suplementar de US$-300,00 9-2 Bsginaturade "afiidaçit! roletivo ao embarque RA tear
-minhoneto. Tinhamas imediatamente providenciado, como escrevemos em data 323; mas até o 7 e A
ainda dosconhaciamos 6 0008886 dodinhoiro &do "affidavit", nem sabiamos de outras questões
importantes. Então quem devia expressar 4 surpresa éramosnos, pois, decorridas 01660

de despacho de nossa carta; pensavamos que ips teria chegado pelo menos à confirmação da otetis

vada operação bancaria,
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de poub lo vinta cosas”)
Mita» uarmteino/

hos nossos podidos denoticias Claras e sxplícitas, Você nac:respondeu ainda; e 808,987

beros neri hoje de tudo m que se refere Es novas. edificações (chadar haochel, cozinha, enfer-
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maria, chedar hatarbut, sálo, etc): De manoireespecial destaco que nada corunica e sue cur”!
ka em 2915780. à caminhonsto; ao passo que expressanénte confirma'q noticia do 100557
ב
reos bido e maquina selecionadora de הל88885. 20 0681 porque? Você podera entender fecilmonts

como io silencio e à demora não nos agradem, om primeirolugar 6 principalménto posque Vocês

Continuam com as dificuldades é as deficiências que de nospa paris ponsavanos resolvidas, e

depois pelas rapercuasões nom sempre fayoravois' que tel falte do noticiaé pode ocasionar:

Das. informações relativas A eventual industria de agucar, Vocês não deram prova de e
aproveitado, e nade escreveram sobre vs programas de desenvolvirento do meshek.
Corto vê;

caro Dow,

é bom evitar do Invarter os papeis! Em conclusioy.

com a maior cordiali-

dade lhe: pego a gontileza de rover novanonis a corresponéncia, é responda logo do que
Tha -nsrs
guntaros. Uscláreço que: isso neo é n ménor critica 2 atividade de Kibutz; sor
duvida: bom encas

ninhada, mas é somente a expressão da necessidade de andarres
ambos do mosmo passo, entenden-*

do-nos por oomploto. Lembre-se: que nosso proposito é do dermos efetivo apoio ao
Kibutzs e que:
nara tanto é preciso que'o Kibuta mantenha a maia erpla Comunicação com nosso Vend.
E
Agradeço-lho,

pois;

as novas noticias contidas na sua Carta dá 29.4, e especialmente

Eratulo-mo polos hons“óxitos dos noarim e dos chavorim 00.6 gerin. Justamente: por ₪82
8
próximes e chogada-de bumerosos novos eleronbosno Kibubz, urgo que as instalagões
as
0 adequades 2 aumentada 600180804 Dal nogsa insisténcia 0m obtér informações valiosas
208809 esforços e uteis para Vocês todos.
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“Nesbe intervalo de Lompo,-Vocês 59266 26000100 nossa carta de 22,4;
tenha Epresentado alum interssão, Dentacto especialmente as questons:
rolativo
te, 403. o0rgarnéntes é e visita de Vinistro dapirs;

bom como o exi:

tação realizada na Chacara Alianças Alics, a respeito desta Ultime, acharia
de-bo

(penso que Vocês ogtejam informados tenhém por intormédio dos onavaram Ghartonik's

que e proxira carta para o nosso Vend juntesson à Lgumes palavras pire
estes. nossos

gondominás do sitio no Eldorado.

Gou a TielorGordialidade; receda o ahtaro de
Adalb9rto Corinal
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