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“SãoFaulo, 29 de Vaiode 1955:
A. Vandal Hameshek do Kibutz Bror Chail +.

Bror/.Gha sl

.

Caros Chaverim,

Confirmamos nossas cartas de 10 de Abril o de 8 do corr., com que lhos

informamos detelhadamento a respeito das negociações para a aquisição do Perna

%

nha chegado quaiquer resposta de sua parte, nem por Somunicações indiretas; a
dora 4176888008 8פעק88מ0885 08 207810 José litrog, antes de sua saida do Brasil,

2%

mocânico destinado a esse Kibutz. Lamentamos bastante que atéagora não nos te= |

as rêzões de maior sontato conosco. Extranshemos seu silencio também em virtude de termos enviado o "affidayit" legalizado pela Legação do Rio de Janeiro, afim
de conseguir a licença de importação em 782881 do mencionado tôrno.

Acabamos de receber noticia dê qué até o dia 13 dó Junho proximo, o sr

Eng* Tsraolo Kalk estara em Israel, podendo ser encontrado
no seguinte enseres)
Rechoy Ruppin
__Iel Aviv » Telef. 66.311. Como dissemo-1hes na nossá ante=
rior, 0 Eng Kalk € o Diretor da Camara de Comércio
Italo Israeliama de Milano
(Italia);

slo ficou encarregado dos entendimentos com a firma Tovaglieri

4 C.
fornecedora do tórno. Achamos que, se possivel,
a relação pessoal com ele sô
poderá ser

proveitosa, nfim de contornar qualquer
eventual dificuidado, espetialuente no sentido das exigóncias
burocráticas. Esclarecemos

que ele esta informado de tudo o que se refere à aquisição,
podendo intervir junto aos fabricaútes para solucioner os problemas que
o Kibutz eventualmente evidenciar.

Permit imósnos destacar mais una
Yºz

que as boas e frequentes comunicações contribuem, com grande influê
ncia, pars quo nosso apoio material
e moral seja eficiente e para que a vangua
rda em Israel do Ishuy brasileiro seja
de fato constituida pelo Kibutz, como
ole pretendo ser.

E
rarão.

Ficamos aguardando suas noticias, certos
de que elas não mais demo-

Enviano-inos nosso cordial shalom!
Comite dos "Am
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