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0arar0A E“2. Respondemos 8 900 adrograma de 10de Junho p:ps Com alguu atrazo, a
QUO aguardavamos coma imediata outra suasartacomasultoriores noticias:

. beram. Lamentamos que ainda hojo não:nos teuhemchegado es anunciadas informaçõe LOM0 6052080 de, com ised, demorar ainda mais. &Aquisiçãodefinitiva do torãomecánico, apro=- vê do escasso intereoso por parte do Kibutaom relação hs iniciativas deste Comité deter=
mina condições que, lafánal, so prejudicamao proprio Kibuta.' Glaro está que o Comitê, BED

podendo dar por solticionadohemo primeiro problema, não vas melhorando. sou prestigio nemBumentando sua influónciéentre os membros daColetividado. E

Contamos, pois, que og chavorim de עס Chail, no interesso do Kibutz; venham go en-contro de; nosso repetido desejo de meior o mais frequento contato conosco. E

Em relação aos diversos itens de nossas Pendências, oscrevemo-lhes o seguintol

Tórno - Esperamos que todas as dúvidas a rospoito dos caratoristicos de méquina 6 6Beus acessorios tenham sido eliminadas nas conversas que cortamente Vocês tiveram com oEng? Israol Kalk, Dirotor da Câmara de Comércio Traliana-Israsliana de Vilão: costergyde confirmação, para entrar nos entendimentos definitivos.
Em relacio ao fornecimento de place magnótica ou da placa pneumática coro plementoשמה do torno, em virtudo de Novos esclarecimentos 00628008 6 poder, parecedbosQue a segunda seja ppuco pratica,no caso de Oficina do Kibuta, exigindo a instalação dean Comprimido. Alemdisso, a diforenta de preço nos parece bastante Hotavel. Todavia sguar-“damos suas indicações tambénaestorespeito, ju que nos disesram ter consultado ₪ Gasê |fornecedora: eE E ;
89 8 dificuldade de obter a liconça de importação em Israel fôr devida ao de”sejo dd-ovitar o pagamento. de alfandogza, talver soria conveniente indicar qual a importán-018 que deveria ser vagaspois poderiamos estudar de ficar Dea ponsavois disso, Bo só tra-tar de algarismo razoavel. Tambem o tempo é fetor digno de consideração! ;

Visitas a Bror Chajl= Anoteros com intóresse os nomes das pessoas que -lhes visitaramrecenterénts, o com mlgumas deles já entramos om contato, afim de que não osmoreço a boaVontade de que se demonstraram animadas; Volteromos 8 assunto. Assinalamos' por enquantoo brilhante éxito do chaver Gabi Boleffi com as fotografias o à fita cinsmetogratica queelo nos apresentou.”

Outros Comités - Segundo as informá-0es reosbidas'; julzamos que .om Porto Alegra s noRío de Janeiro (telvoz ¡juntó com Niteroi) estejam so movimentando alguns chaverim, ctPropósito dê dar impulso à atividades semolhantes às desenvolvidas em São Paulo, 9

Fornecimento de vutras mequinss = O atual eneliach do Departamento da Juvontádo doKeren Buis8ssod, chavor Ieragi Amitai, insiste cónosco na possibilidade do que io Koren Ha-1698006 fórnépa slgunes des maquinas que PRi8 interessam ao Kibut=y visto que nos depositosdoiproprió Koren lpissgod ogtarizm guardadas justamente máquinas para testo fim. Por exem-plo, eledesindicou | trator com rodas Formel, 1 trator com rolas Ferguson, TI trator deósteira Bristol,1 Mtombinod” para: Torrazom, 900. Sugerimos que: Yocês se. entendam com oDepartamento de: Adoção do Kerenliniessod om Jerushalaim (sr Kraus), indicendo-nos a semguir se e aqueja condicoós. podoriamos satisfassr seus desejos. 1

parabreve as suas noticias, eprovoitamo-nos do ensejo para onviar=lhes aתו
saudação mais caloroso.
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