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9 do Nevembro de 1935.

4º Heskirut dó Kibutz Bror
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tender os problema:
tar à solução»

ara aquiriga
meshek o gra

fetugada por 3ror Gnail, pondo

entre os kitutsim:.o interesa8
tudo das noticias as

tudo isso, estamos. ainda na fese primoira de nossas rela=
787088 informesל exatos sobre os proble=

nun: gpostas sairam do genérico, nunca recebemos

orgañont os certog, núñca nos foi reltatado com certeza o motivo do strazos e difi=
cutdades. Reclamamos as cartas dessa Vaskirut em coa18 ocasiões, que ja perdo-
08.4 vontede de fazer a conta!

bemos que o Kibutz tom espacialmente dificuldades de carater finaa-

as isso 80 aparece em forma indireta. Desde: Julho de 1256 - isto é quasi
dois. anos, e moio - estamos insistindo que tomosEpossibitidado do lhos fornecer
uma antia. (ao! nosso vor aprociavel) am dólares; houve estudos e tentativas a-

Po conseguir bois particularmente favoravel, mas o fato é que somente hgu-

yo o deposito de US .«D00,00 no Agrobank em Abril 57,-que porem paroco (nunca

Vocês foram ea ל a respeito!) não foi ut ilizado. Neste assunto, em sua car»

ta do 25 de Junho de 1958 םמטמ030786 06“nos proximos dias" nos teriam escrito
como enviar o disponivel; porem os "proximos dias” ainda não chezaram, embora te=
nhamos chgrada sua atenção a respoito (nossss cartas de 28.7 e 26.10 ).

ceiro, m

deAs cartas de 21 9-28 de Outubro a que estamos respondendo, sincera=
mento só nos déram une impres são desagradavel. E nosso desejo ficar nos elementos
positivos, deizando de lado as expressoes spologóticas e as frases de cór politi-
ca (a renovagáo do Comité do Rio $ "uma prova 888 2 nosso caminho" a a
"criação de mais tum 7800%, quando so mode ser a manifestação de: um lago obviamen-
te existente). Seu0 embora amplo, $ grayemente ו pois noticia
entradas e nãoPeas (não é preciso ser contador para saber que somente no ba=
lanço geral é que podem se apreciar os resultados econômicos), faz menção de df-
vidas antigas den espocificá-las, fala de me shek jovem e sua vitalidado; exalta-
ge 2 contribuição ao desenvolvimento da Vediná, mas' tudo isso não passa de ''pro=
sa" e nada influe para solucionar suas dificuldados. ARR
04

Não podemos deixar de evidenciar tudo isso, pois 6 nosso propósito It
- manifostedo em muitas oportunidades - 0 fornecer ag Kilbutzum rosSpoio,mas | ti

8 preciso que por sua vez o Kibutr tenha"a-nstássaria confiançae franquega para $
conosco. 
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Sonovamo-lhes nogsa cordial saudação.
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