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למושקה טלורטן
את מכתכך מת 6,01-קבלתי רעלי להתיתס לסעיפים אשטסר הקלית.

 slהקליסיט  -יוצמתו של מר מודיעי מנהל המכון להרבותח עברית בכראזיל
חיימה מבורפת , אבל אנחנו רק הסתתפנו בתופניתו כמסתהפים בלכד
וכל הפעולה נעסתה ע"י קול ציון לגולה אחר גם הבש יחה למר מודלעי
להעביר אליו את התומר ,נתקטר  OPקול ציוץ לגולה וננטה לזרז את
הרברים אם ב? למר מודיעי או למסרדו "ותר פמויים להצלחה.

עליזה ולדמר >  %832כמם ימימ קכלהי פַכתכה סל הנ"ל אחר דן בקלימתט
 var + MID $בממקנו ,מספ" צו ידועה לנו היסב לאור

 520031עם מר ברגמן קרוב סל המטפ' הנ"ל בנצדזן לפני כמה שבועות,
הסברנו  27191 9021והוא הסכים אתנו טבמחקנו אין מקום לבילים כפי

שהם של המספחה הדאת והצענו לו להתקטר עס מטקים והיקים יוהר אסר
 10 1321לחה ולאפסר חהיים סדירים יותר לילדיס ,מר ברגמן הסכים

אתנו והבמית לספל כנדון ,לאור פניתה ובהתהשטב עס מכהבך נוכל לבדוקץ

מחדש  URכי אינני מטוכנע כלל וכלל סהדבר ניחך,
ע*מ תדעו מה לענות.

נכתוב לך בנדון
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 - 070אביא לדיון במוסדות המסק את הצעתך.

 stשונות  -הנני מבקש לעיין במספר מכהביט אסר דנים בנוסאים Ci
מצחב*נו מתאריך  81באפריל אטר דןץ בנסיעתו של היים כהן,מה 03-באפ
במאי
ריל על מצבו חל  44/0336אביו חל ימאק בבסקי ז"ל ,מה51-
בקטת אינפורמצית על מחפחתו של שאול כרוס ,העתץ מכהבנו מה 21.במחי

 Y yנפתלי מיסוק ,העתק מכחבנו לאילנה ונפחלי ,ב 01-ליוני על

עגיני עליה,

אמןך של שסאול וכו',

העתץ מכתבגו מה 11-ביוני ל א ,210º

8גיוי עליה ,מכתכנו מ 01-ביו1י בענין דוד רוטרפן זכו' .210 x3
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 Jamשל שאול = במפתבנו מה 01-ביוני לאילנה הסברנו סההלטנו את
לח "סבנה יתצור מצהל ,בינתיים  93913» 3059 ninאיסי רבו
הסבר על מצבה ,למרות ההסבר ההלטנו בסלילה ואיך  %34מניחים 644₪
שאי אפסר לה להעלות בלי הסכמהנו (במיוחד למסץ) ,ימכן שזה קסוי
לקרוא כדוגמת "צנחנים אהרים  %09מגיעים" (אכיו של נלסון קרסנר),
ג ט במקרה דזֶה נצטרך לפעול לפי הסופם,
לושטובתך אנו ממתזינים,
בברפה חבריט
אפרים ברית

