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תונח מיך על מכתבף.

7730
) 1אני שולח לך העתק של המל
 (2משפ" מילגיר  :אני מקבל על עצמי את ההמלסה שלך .הבעיות נתעוררו הרבה
זמן אחדי ההחלסות ,כפאשר  92810 17971 21772באיש .אבל ,נעשה אע הפל על

מנת שהם יצליהו.
ב 21-41-נערים,
 (sעלית-הנוער :יש לבר בעת חלק רציני של הבדת הנוער,
אנו חייב*םס להשלים אותה ויהי מה .דק למען זה כצאי לשלות איש לברזיל.
TE
וכדאי.
ואם אפשר לפעול בקרב בתי-יתומימ .אז אין שאלה ,פדאיה
לנו מנוס אלא להטתכן ,כמו חעשינו עד כה בכל bתפרץקים הקשים של חיינו ,בתנו y
ny
ובמשק .ללא עוז-רום ונעוונגות ללקבל ספונים ,לא היינו מגיעים עד הלוס ,ואם
כבר הגעגו יש הפרח ? y vanעל מנת להפצלית , RESיורע כמה דרושה נהצלחזה
על מנת לסמור על
של התבדה וסמכות מנההיגיה,
 )4מלווה מכרזיל :אנ* יכול לקבל  Dxזהירות כ  pm , DINOאבל אני מופרח
להתדדר את המחסבה הזאת ,משוח שאני מאמין שאפ; שו" להצליח עאפזלו אם בפעם
הרעשןגה נכמסל ,אנןו מוכרחים לשלוח איש מרכזי מאוד משום שרק הוא יכול

שו

להצליח במשימה הזאת ,אבל יצלית בודאי לקשסור מחדש והזק יותר את הישום
 ₪חברים שבכרז"ל ואת התנועה אלינו.
הערובופת תהיינה בנקאיות ,כמו מלווה רציני וצדלרים נשיג
ב"דקו",

אבל אולי אפשר לשפטנע

להשאיר אע כמפספם בבנקיס בארץ .כאשר

או

יבוא קורינלד* נשוחת אכל אנ" מבקס לדכר ע 5כל עם החבדים שלנו ,ידידיט

קרובים והדרים ותכתוב לז

קל הלך רוחס.

 )5אני אכתוב עוד היוס לזוהנה
)) תגועה בברזיל :אני
¡

יזרעאל -5קרבינה,

בברזיל ואולי
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סה את המהפבה

4

e

והר

ו

הדו"ח המעודד של
עוד
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בזמנך

מוצה .אבל עד אז,

ו שהית תפו;נז ,צני
ישנה
אס
אל תחדול מלהתיעץ ולהכפיץ i NP IO
לברויל;.
נוע גמורה ,ש"ש צוורך שנסלה ab new
ק
Hp
ח בתחשבון בדצי -
ד
ברית בודאי פבד מסר לך שאנתנו אחלטנו 'סYלוח אע אמיר פלוס
במקומו של ברוכ"ס ,אבל לאפשר  701 9770 %7 MDבאמר"קה על מנת לגנסות את

הרפוי ב-

ל=<%+

 .|+חני מקווה שסהוא יקית לך לעזר בעיקר

בעניני הנועה והמשק .הוא התפתח הרבה בעופיוף וקכל תכונות חיוכיות הנו-
וגוץ-
נשאר
געות לתחקיפות ,כושה החלטת ,הוא תיה מזכיר סוב .הוא

שע,

ואגי מאמין שבפעולה בקרב צכור זה הוא יערפך ו"ק
חזרתך למשק:אגה יודע שזוהי בעיה איש?

לעבוד יחד אתך; 7

מכיר טוב את חולסותיך,
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מוע את אלה של",

אנ
" מחוד רוצה אותך קְרוּב ,אבל אנ" מקבל עת ההנתם שאסור לנו לשכוד את 22

ציפות טל הסליחות3 ,אא

) 8עבודתך :אתה עוד צא כ
תכתזרב רכקסה תת הדברים ה

ולא נזיז הותף חלא כאשר נבסיח שסיח ¿nx

ל*ז מ"לה קל עבודתך והדבר מדאיג אועי מאוד
בים והרעיס(אם "שנם כאלה) דזה בודאי יעזור לנו

להבין את מצב השליתות ומצבך ¿MON

( 9סוגיה מוחמד :אני שולח את המברק.
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