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Bror Cheil

ve

Sa

queridos Chaverim,

1-Tôrno - Em aditamento à nossa de 17 do corr., temds o prazer de
confirm

ar o
recebimênto de séu telegrama de 16, com que nos vem
sendo sugerido do efetuar
o pagamento da

rtáncia total por intermédio da Bank Leumi. Ontem mesmo

lhes
 ויque ja tinhamos despachado o cheque a
fayor da Vediná, Misrad Haser.

, Aguardando a carta quenos foi anunciada com seu telegrama anterior,
de 6 do: corr., mas que baménta

velmente ainda náp chegou, esperamos as suas 607
municações até o dia 17, date em Que resolvemos,
providenciar conforme roza nos-

se carta acima moncionada, afim de evitar que shrgissei novos embaraços na eventualidado de não chegarmos om tempo para o dia 1º do Novóubro, Soubenos so=
mente ontem, dia 19; pelo seu telegrama, que a phertura de grédito poderia so
realizar por meio bancario; todavia temos certera que não lhes sora dificil
conseguir a perfeita regularização do assurto.
Na nossa resposta de ontem, lesbramos a oportunidade do envio da Li

cenga de iuportação a Firma Tovaglierz 4 C. de Busto Ársisio, efim de que “O

Consiga sem demora a Licença de exportação da Ttalia.

2. Outras maquinas — Ja em passada escrevemo-lhes a respeito do possivel
fornecimento de outras maquinas, além do tôrno. Pedimo-lhos averiguar se nos de=

positos do Kerem Haiessod se acham disponiveis apetrechos ou instalações que
lhes siryami mencionamos até uma caminhonete ou uma maquina para
ordenha. No
assunto não tivemos resposta. A cousa nos interessa diretamente, mas também
na esperança de orientar os Comitês dos dômeis Tshuvim parece-nos absolutamento inderrogavel que o Kibutz nos envio as suas diretrizes
.

a
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3. Desenvolvimento da ajuda em prol do Kibutz.- As últimas
0688088 606 yisitaram rocentomento o Kibutz voltaram com à promóssa
de ajudar o-seu desenvolvimento, mas parece de forme bastante diferente da adotada
até agora por este
Comitê. Nos fizemos angariacóos de donativos, es passo
que os mencionados visitantes, especialmente. o Sr. Tesac Teperman sobrê, têm
a idéia de se associam
rem em determinada atividado ou empresa esplorada
polo Kibutz.

Não ha dúvida que também essa orientação pode ser aproveit
ada, mas

antes de maior aprofundamento é nosso desejo que o
caso seja objeto de clara

opinião do /100%%. Pedimo-Thes, pois, explicita manifest
ação

a respeito, e
to lhes informamos que os Chaverim que agora
estão viajando (de maneira espe=
cial Erwin 96867 8 João Drucker) poderão relatar
o que foi discutádo no nos=

500.

Contamos receber nos próximos dias ques sempre
gratas noticias,
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