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אמיר פלוט

ברזיל

אמיר ידידי,
בעיות!-

קודם כל הג שמח לכולכם ,אמ כי באיתור רב אני עונה לך על “nv

 (1פאולו מושקוביץ 0190 -במזכירות לקבלו .אני מבקס אותך להסביר לו היטב
הבעיות של קבוץ ,במח שנוגע ל"דקו" ,הדברים כעת ברורים לי יותר לאתר שי-
חה עַם ארוין ,קיימים סכויים שהוא יוכל להתאיסאת עשמו ,אבל רק לאחר שהוא
יתאה את המפעל .אני הוזר ומסקס אותך  AMIDOאתו באופן גלוי על הקבוץ ' 0:
תוב לנו התרשמותך.
 (2משה קץ -החבריס בספק עם הדבר הינו חִיוהי ,בכל זאת סוכם שאתה תנסה לברר
שוב מהן הבעיות ותכתוב לנו.
מכתבך מה -32/72-תהיה סמוך ובסוח שסנקבל כרואי

החברים אשר עליהם «nano

) 1מספ ,אלבלינק -אני זוכר מצוין את "כבאינו" ופרשת המשפחה כולה ,משום כך
הערכתי הינה מסויגת מזו שלך ,למרות שנסיון משפ ,מיקוק הצלית ללא כל ספק.
סיבה להסתיגות נוספת נאוצה בתנאי השיכון הגרועים בבית ,לפני במה שנִים,
פאשר הרבה מאתנו גרו בצריפים ,להכניס משפ ,בצריף היה דבר מובן מאיליו,
עבסיו המבצ הוא מסובך וגורם לקסיים לֶא קטנים ,שסיכונים במצב נוח יותר ,יהיה
לנו

תוך שנה,

ובעיה נוספת היא

הלוקתם

ויס

לנו

מספיק בעיות עם

מים .אני מבין סהבעיה דוחקת ומקקס אותך לתת לנו

הרוקים הקיי-

זמן לשקול נוסף ,באותו

 jotaתוכל להתיעץ עס החברים האהרים שלנו בברזיל על מנת להגביר בטהוננו

אלהקטין את הספקות ולבחון שוב את הבעיה לאוד הדברים שנכעובו,
)2משפ ,אפלזיס -קבלנו מן הסוכנות מכתב אשר נשלח גם לאגסי בו הם מודעים לנו
שלמשפ ,זו אין עוד הזכות לקבל הוצאות הנסיעה היות והם יורדים ,יש להתקשר
 DARולהודיע להם על כך ,אולי יש אפשרוע כלשהי לעזור:להם,

מספ בלומנטל ומשפ,

ז'נטילה -בתזרתו מברזנל הביא

לנו בלאו הצעה לקבל שתי

המספ .הללו.
א) אריך ואנגה בלוּמנטל בני  24ו 63-ושני ילדים בני  4ו ,8-היא אחותו של

בלאו ,סוכם לקבלם אחרי בדיקות יסודיות שלהס ושל הילדים ואחרי שאתה ויוסף א,

תסוהחון אתם ביסודיות .תתליש מי מכםס יעשה

זאת,
ב) דוד וסרה ז'נסילה,
בני  94ו .63-ושני ילדים בני  4ו ,01-במקרה זה סוכם
קודם כל לבר
ר מצבו הגופני של הבעל .הוא בכל זאת בן  .94רק אתרי זה נתן 003
בה .לכן ,אני מבקס
אותך להפגש אתו רק אס הוא יפנה אליך .משספחתו של בלאו
תפנה אליך או ליוסף א ,פפי שתמצא לנבון,

קופה-
קבלנו בינתים הודעה סופית על משכורתו של דב א ,אני חוסב שכב

ר בצעת
או אש
ר היה דרוש פלפיו .אני מבקש ממך אס תופכל להכין דו"ח מלא על כל ההוצ-
זר
$

 yשל דב מאז בואו לברזיל.

אהר.

 יוסףצוק,

החומר דרוש לנו יואק מסיבות צדקטיות מכל דבר

א ,כתב לנו על משפ ,אהרונוביץ ,הוא מהנדס .אשתו היא אהותה של שרה

גם היא ואריה בקטו

לחזור למשק

 .,בקשתי ממנו

דריט*ת סלום לסוניה ולילדיס וחג שמח לכולפם

בקרוב אמסור לכס דו"ח על הענינים במשסק.

להתקשר אתך על זה.

דב צמיר

מזכיר

