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Presados, Gho vez ims

Régedbemos hoje vossa pressds carta de 10 de julho € pas”

samos a Fesponder,
/

Quereros cxrlicareyos que a falta de resposta de nossa

rtesnão frvem do falta de interesse às iniciativas do comi-
«Pelo contrório,é de nosso mor interesso apoií-lo;não só
10 tado mterial ds questão ms como tambem pelo intercam-
10.66 cartas e pessoas e pelo intersse natural que nos temos

> Qsr em vrivo contato sn o lehuv em geral é com o comité
amigos e roses en especial, esrondi

em tempo foi únicomente poreTioque TesFon 6

Tag Já *lguns mesos que nos dirigimos ao 3181886210 do Comer-
6010 e Industria com o pedido de importação do torno mecanico,
Mio Wibemos ao certo quiis en motivos que este ministório
Zevou tanto tenro pora der 2 resrosta.No dia 8 dejunho reco»

bemos 2 resrosto positiva Á nosso pedido deste miristério
e ques o foi transferido jara à tomissão de יי ep
No die 10 de junho estreremos-lhes comnicando isto,é de quemite
dentro de duas seranas teriamos à resjodsta,Serana e meio após

isto dirigiu-se nosso Guistar ao mk uinistério para & respos-
taçFoi Jhe dito que u tal comissão passou por transfermações

e que teremos de esyérar mis algumas sereras,Dirigimo-nos

ao Iobud Farvutzot V'hakibutsim para nos ajudaremmas tambem é
não conseguizo: nada, Pode ser que seja por causa da reforma
ministerial 0u pela proximidade des eleictes,0% fato É que
até esse momento núa temos a: resposta,A sena possada 6802686 ,
yomós nóvamente a cles me ne? nos resrondezam 001
o Guisbar,yara Jer salem ontém,e tambem nio :obteye a rospostas
Niko paimos de térotar deste eso por um m to,Cada ves e
ramos que esto serona chegará a recsrosta 61 6 6980267606
Tanbem não É nós muito agraánwvel estrever 40606
histórito sobe nossa jovem burocratialas remos que 06

תל 6: po trato de falta de intersse da parto mis dire -
tamente ligada, é

No que: concerne so torno.Talamos tom o eng, Kilk,mes não
poude ele nos dear mis esclsresimentos,Comunicamosnos qom a fir

m da Italia pedindo prosrectosos quais já recebemos,Não há
mis dÚlAS a respeito.Féá mis 1 complementos $ mis no
momento ₪680 neces jtmos o que tambeifvêncareceriam em muito à
maquinaçO mésmo em relacio? a plsca miennien ou hidraulica
Achamos tambem que $ desejavel que a placa mejs mecanica,

Pesuntam neta esrta »o = dificuldade É conseguir a licença
por motivos de &lfénices.NSo se trota disto me sim o conseguir
A i1lcenço de importação em geral, 



Quanto 50 fornecimento de outras mquins entreromgs

logo en contato dom o comité de adoga? do Keren

Fajessod para sabermos detalhadamente o que Há nos seus

deyósitos ,A basco disto poderemos tratar do assunto MB

nossas instêneios e logo comunicar-lhos-emos sobre 08

resultados,

Esperando em breve poder vos comunicor definitivamente

sobre a litonça”de importaçãodesyedimoenos com saudos
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