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שלום רב
סוף סוף הגיעו לברז*ל המכתבים אשר היו

חסרים פה

והצלח-

 DNלפרוע את החוב אשר ה"ה הולך וסצסבר;;והפכתגבים באו כבשם לאדםה

רועה וצסאה ,הרמה אסר בנדבנות סלה עונה בי*בוליםסלבטסי Ops
כבר שטח עם המכתב המעודר וכבר מדבר עם כולם עלנו בסן פאולו בם הדב
רים זזים,טוב שהבינותם שאבחנצו םמ" פה לא נעשה שום דבר אם:לא יבואו
ER
E
באופן קבוע סכתבים מן המשק.

הגיעו השבוע,כפעט *חד,מקס גוניק ומשפחת רפפורט; מספר

אנס" ברור-הצל הולך ובודל בברז"ל,הנני

פבין שזה דבר שאין

פנוס א

מימנו וצריכים לנצל את זה לח*וב.אָגב ,הית" צריך אתמול לענות בכל

תוקף לאבנרי אשד טען שברור-ה*ל שולחת אנטים לתנועה כד* לפתואר את
בעדיותיה ה*אןהסברת" לו טוב מאוד שאנ" ו"וסף אריה יושב"ם פה לא כד*
לפתור בעיותינו הא"סיות ואם "ש מקרה כמו של בובי זה לקטור את המועיל

עַם הנעים.הוא כבר

העלה אותו ענין דרך גב בשחות פרטיות והנני תקווה

ס*סתפק בזה ,אחר* שענת* לו כפ* שענתי.
מקס ,חנניה ועליזה הב"או לנו תמונות סן המשק והקדשות
על התפתחותו בכל המובנים;אנו פה אשר *כולים לראת את הדברים בפרס-

פקטיבה  D>DVINDלטובה מן ההתרחסויות אשר חלו במשק ;סמה*ם בלראות
יא שי EASME AT
בָּדיו ענקיים ליצוב החברה.
אנו סצפים לבואם של בנ"מין וחבה ובמדה והוא*עזרתנו.
שוחחת* הרבה  537981 2180 Dyעל החזרתם,ואומנםאצא אני

 7%Dטוב את הבעזה החמורה אשר נוצרה במשק עם העדרצתה,נראה לי שאין

אפשרות לחזרתה לבד;טאול עוד במצא במצב ק HOP

והיא לא *כולה לעזוב

אותו*.ס צורך לחכות עוד קְצתוָהם כבר קבעו את חזרתם ב 26/1/2-או
 25וצרל*ך לקבל את התאריך הזה כפופ"*,גם מ" צדכלם ובַם מי צדם.
מהפכות,

המצב הכלל"

בברז"ל הוא מאוד

מעורפל,עם איומים על +

פקוח רווחים ופקצָונצת בחו"ל וכו' .חבלשהיהודים רק סבלנים

את הדברים אחרי שהם נמצאים במלוא עצומם.על עליה מדברים רק לעתי4%

רחוק וצל העברת כספים אָארץ רק מטפל מעוט מצוסצם מאוד,האנטים עוד
נמצאים בהשליה המתזקה"סל* האסריקה ההחופשית והליברלית.
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מק מהפכה

* Dm posaכול להזיז אותם מן

נוה"ותיהם השטחית.בכל

זאת

עלנבו לעשות מה שבאפטרותנו להסבדת הענין.
ובאופן א"שי,הנני כבר נמצא בברזיל  41חודש וסתחיל כבר

? 210nעל החזרת*".נראה ל* שתפקיד זה הוא מפתח לסספר דברים אשר
צריכים להשתדל לא להפסידו,לכן בנראה ל" שאתם צריכים לחשוב ,אף על
פי סיש עוד זמן,על חבר משקנו אשר יחל*ף אות* (ספטמבר ;)2691סוניה
והי"לדים בסדר ,מתגעג"ם ? pasולחברים הטובים אשר שם השארנו8332 .

 vpadשתמסרו לכל החברים ד "ש המה מהם וסמנו.

