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דב,

משסשום מה כתכבנו לאמיר על משפ ,אפלזיט במקוס לכתוב

לך ,היוה  782332יודע אם אמיר העביר לך המכתם ,אני מעתיק כאן

מכתמנו אליו מה 26,5,71-ומבקס אועך לספל בדב 3בדתיפות ולהסיב
לנה בהקדם.

משטפחת אפלזים -:סל הסיפול במשפהה זו ,עד עכסיו היה ביד" MD
חעל'השלהסוכנות ,לפני במה ימים הוזמנתי לממל .הקללטה בת"א
( MIR JAN DRIאפרים אביגור וגב ,סברדלוב) ,בפני מצב אשר
עד כה היה לגו בלתי ידוע לבמדי ,בעיות עם משפחה לד 10191
TIP

לפנייעליתה ארצה בפעם הדאשונה ב,75-

בין

יתר

המכתבים,

קראתי בתיק שלה משתם של אגסי מתאריך  16,8,3בו הוא מביא הסָ-
 17410רבה על המשפתה ,ביתוד הבעל ,וכן ספקות עַל הסארותה בק-
בוץ)(לא ברוד לי כיצד דפרים אלח !רועיס לאגסי ולא הגיעו

אליך) .מכל מקום ,ישנה נתיה בפוכנות לא לטפל במשפהה זו במ -

קרה וךְא פשאר במשק [תרצה לעבור למקום אתחר ,אבל אם אנמחנו נע-
מיך תנאי לקבלתם ,יתפן ויקבלו על עצמם האהריות עליהם אם לא
ישארו אצלנו ,התרשסמותי הכללים היא שיש במשפתה זו הדבה דבריס
מאורפללםט  199290יהיה להכנס בתוך בעיות אשר הפתרון הטוב
ביותר להון הוא לא להכנס בתדכן ,אבל קיימת המלצתך ולפני שנת-
ליטס סופית לא ? 9291 $100 2319 0217 13in3xדעעך לאור עובדות
חדסות אלו אשר כפי הנראה לא ידעו עליהן קודט,
 punaחלו בזמן האחרון שנויים רכים ,אני אכחוב
על אחדיס ואילן על אהד"ם אני מקוה שהמזכיר יכתוב לך.

לך

בריכת הסחיה כבר פדעלת ופן המרפאה החדשה ,הסורה
הראשונה של צריפים (מרפאה הדר המהנדטים וצכיה לשעבר) כבר לא
קיימת ונוצר נוף חדש במשק ,מגהש כדורגל גבס כן מוכן .בעת בקו-
רו ש %סגסלאבו דנמס במסק הוא הניח אבן הפינה לבית התרבות ע"ש

אוטולדו ארניה,

על האסון המחריד של אהרון דפני בודאי בבר שמעת ,המ-

שק מתאבל על מדתו,

מה נשמע חפלך ,איף אתח מרגיש כאבא? פה שלוט צביה
ואוגניה? וורדה? תמסור ח"ש לבולס,

בב"ח

מקס קיאגובסקי -פוסיר מנהלי

