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Hot: Torno: Pecênicos 0000000 O AS y

AN Recebemos o dia Y sou tolejráma do 1º do corr., cujo conteudo nos ocasionou |

bastauto -Surprosa. De feto: o cheque qué enviamos não ente de 800980com seu “podido te”

102981100 846 18 de Outubro, mas é perfatemente conforus as Indicações anteriores, fe 1

especialmente às que nos Indicou sou anterior 191640800 do 6 de Outubro), as quais des:

verinm nos sor confirmadas por carta enunciado e:não chegada (mas provavemento nunca

esorita!...). Todavia, qomo já lhos explicamos com é nossa: do; 20 p.p., no die 17 de 7

| <טלעס0מץ18008 a importância total, afim de evitar 3878 6 06167 perda de tempo.

Laréntanos so-não foros לסה 900663868. (56 6818860008 perque o cheque foi

definido "inserviyo1”, 16 que teria bostado, do nosso vor; o ondosso do Ministério a

de favor do Bank Leumi: em todo caso, tentamos: seguir o caminito: sugerido, o que lamenta”

ve lmenté núo foi pessiyol, ná podendo fexer quelaquer operações som à posso mtoriO

chegue devolvido. ;

Somente ontem 11 de Novembro, com o recebimento de; sãa carta de, 1* de - ו

podemos providenciar, e entem mosto dinpomos para que 6 co Exchanze Fimonz AG. dO

Zurich, Suíge, transfira ao Bank Léumi de Tel Aviv, sm favor de Kibutz Bror Chail, e

importância de US$ 3.600,00 (tros mil o soicontas dolares):

Agora € preciso que o Kibutz providencie o seguinto*

u) so: ponka em contato com o Bank Loumi de J61 Aviv; efaim do, tão logo chegue a

contirmação da transferência do dinheiro, seja prontamente disposto conforme

as oxigências burocraticas; /
bt) regularizo mais uma voz s Licença dá importação, em virtude da impossibilidade

materiar do efetuar ag operacoos requeridas antes de dia TS de Novembro;

9 c) 650187608 se efetivamente é dispensável a copia da Licença-de impertação para

os Srs. Tovagitori & C«; visto. que a Ttelia deve conceder & Licença de expor”

tação correspondente.

e Fazonos votos de encerrarmos definitivamente a fase das oxigências; que =

Tamentanos observa-Llo = evidenciaram incompreensão o oscassa boa vontade. O

Rot: Qutras maquinas.

Já estamos funcionando Ycolaboração com 6 Departamento de Adoção de Ke”

ren Hasossod, mas nãe sabemos o que on! Awigos ontêndem dizendo-nos de transformar e”

ficinimente” nosso Comité. Os Amigos bribam que não nes é' pessivel aduitir » intervenm

ção de Orgãos mais ou menos políticos em nossa atividade, dirigida exclusivamente do

desenvolrimônto do Kibutz. Rogame=1hos,; pois, esclarecer sua opinião a respeito da 807

gerida transformação o das 1001686668 do Sr. 88.

A proposito da aquisigio de uma; caminhoneie ou de outros apetrechos, é Lavor

141067 e importáncia em dolares de que o Kibuta procisaria. j

. - ,

Agurdemos: com Interesse suas comunicagoss, Que esperamos proximas.
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