
Bror-Chatl, 10 de junho de 1955,

ho
Comité dos “Amigos de Begr-Chatl?
Caixa Postal, 3744

Sas.Paula. *

Prosados thaverin,

Em nãos suas provadas cartas que eontirasnos. Podinos exeusas é desculpas
por nao tor respondido antórteruente, 0 último periodo carstorissu-sa pola .
troga das Instancias de meshok, eleição das novasvandpt o maskirut, Gorálmanto
a passagem da cargos, vem acompanhada dá introdução do novos Chavorio - q que

via do regra e pop vezes atrasa os trabalhos normaio o o contactoו

Passamos a responder ₪09 diversos tópicos do gua cartas

ministériosו
respeito da ligença de Importação do torno, O ministério

do Indústria o 1 vasolondu dé principio pornitip a licença nas condi-
qões por

nós

pedidas. passou o Comitê do Pposentas, constituido por
representantes dos diversos mins tos euenonicos (Tessuro, Desenvolvimento e
industria é Comércio), Soguido a promessa dos maszosy dentro de duas semnes
nos darão resposta,

Ne Interim entraños en contacto cos o sar, inracio Kalk. Divepaña vezes
procurano-to om casa de sous parantos é não o encontramos. Delxou-nos avisadá,
de Seaia visitar-nos nos diaé próximos y no deningo iambón encontri-Lo-años
en Toldiy,

Nona do sumo cartas appossntas a dúvida sobre ו 8hidráviica,
Rególvenos 4 rospoito ostrovor à fabrica (gópia onviarinos) a então poderenos
resolver a rospuito, También tonsultarénes o sur, idolo Kalk > digno diretor da
Camara de 00090019 Italósigrao! lama,

MOS

Xd:  Agradacenas pou Interosse apoia aG dito companbalro 68
que continses a aporá-lo cono até agora 00

YISITAS.ABROR=CHAJA .- Rozebtmes visitas do Bresil ;

nos dias do Possash é fanbim participaras do Suldor : lanas Teporman Sob?, Or, Seltear e
seu cunhado (do oridom belga - jualheiro) o respectivas esposas, Prosetóvas, sógundo ses
própriz infelativa conseguir úna grande soma pare y compra de untrator (0 0 - Catorpilar)
púra o kitbutz (111). Jorta bón visitá-los e delos conseguir o apóio para o conttó, Estava
am sua companía - כ dor, Sibnar Uoifgang, que poderá a esto rospuito dar amplas Informações,
tenbs visitoucnas > asar, Joino Kilinski a femilia, qua aquí tem sobrinhos e 1pmá, Pronetén

auxbliar do confio ey Sio Paulo,

% , 3 sar. Zuersor e familia,

» . 3 Mauriti Resonviitt do Rio, agora sa Cholon,
, , 3. amp, Julio Disimas o senhora (tios do Esuta),
» » 3 Prod, A. de Silva Vello e enhhora, en compania de Prof,

K)imghpfor que (ol nscratório geral da Federação das
801964058 Israciitas do Brasil , O prot, Silva Mello -cstové no kibutr durante ua día q poatizou una>
a noite do Nóshak, א

do Erotz visitaran-nos: 9 90.4 Eshko! 9 barg. ministro das Fimancas.

Em breves dias bnviarenos Informações complótas sobro o meshok,

Saudações

iron Talonherg - Haskty 


