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אל המזכירות = ברור חיל

שלום רב!

קבלתי ד"ש מכל החברים על ידי מכתבים והנני רוצה בזה קודם כל לברך

את כולנו אשר בעולם כה עוין
האדם וחרותן כערך עליון.

מצליחים

להמטיך לראות בסולם הערכים כבוד

שמעתי על המצב הקשה אשר שורר במשק מבחינת כח אדם ,ידענו  1702e,
הקשייט אשר יבואו עלינו עם הקמת התעשיה אשר אליה נהרו מן הכוחות הטובים
אשר ישנם במשק  jaמכחינת איכות והן מבחינח כמות , JRהיות וזו הדרך הנכונה
לפלילת דרכנו ,בסוחני שנתגבר על הקשיום ונמצא את הדרך הנכונה לחסול
המשברים שפוקדים

ושיפקידו

זאת רק

אותנו; נגיע' בכל

הערך כיח?ד/ר?א לראותפה כבורג בתוך מכונה.
שנית,
בין

המשק

הנני שמעתי על המחלה אשר פקדה לדב צמיר והביאה לקשיים בקשר

לבין שליחיו .הנני

המרץ האופני שלו.
Ya

nat

תקוה שהוא מהר

ישנן מספר בעיות אשר כתב(4

יתעושש

עליה]

ויחזור

לפני

עליהן תשובות ,כך מסר לי יוסף אריה רשימה כדלהלן:
)1

אם

נוכל לתת לאדם את

לעבודה עם כל

מספר שטבועות

ודרושות

מכתבן מ8.9-
(x

מכתב למר שרמן מפורטו אלגרה על גשי;

6

רשימת הצרכים לארגון 5עמ25ם;tos 

(a
e

נפונלם על חלק" חלוף  -גברת סמברג;

 gandaמ,8.32-

אפשרויות לממן

מן

9

o Voto

הארץ את בנית מחסן

להורי

גורי

מכתב! מ8.52-
החלטה על רייטשקוק;
הכשרה ובן שלום.
כמו כן הנני מביא כאן מכתבים אשרכתבתי ועליהץ לא זכיתי לתשובה:
מכתבי מ .5.62-מה עם הבת של מר רולניק?
dv:
מכתב מ .7,01-טרס קבלתי העתק מאשורכם לקוּרינלדי ובוזינסקי על
)2
הכפספים אשר קבלתי .חבינו שז(ן לא נעים לההחציף כסף מן המשק בלי קבלה מתאימה
לנותניםן ואם כבר שלחתם את האשור ,למה אינני מקבל העתק?
האנ |

מכחבי מ8.61-
משפחת שפירה :
קלאודט נורדצקי
 aSהררד דמקד:

מה החלטתם? תעלה על חשבונה או על חשבון הסוכנות?
טרס קבלתי תשובת על הנושא.
:
מה התשובה לשתי השאלות
:

.
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חולים? כמה חסר?

כמה נתרם כבר לחדרי
מה קרה עם השם של חדר חולים 

וחדר על שם סטרוסטה?

?| מה עם הנער א;זיאס פויגל?
6

אנא

מכרים.

ליחים בברזיל להשאר בלי חטשובות
אל תתנו לש

מכם למסור לכל חברי המשק בכלל
אני מבקש
דרששת שלום חמה.

ד"ש לכלם מסוניה,

מיכל

ועודד.

ולחברי

לשאלותיהם.

הפרטיים בפרט,

.₪

