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קרבינה ,שלום רב!
עצלנות.

אני מתנצל על ההתכתבות הבלתי-סדירה ,אבל תאמין ל",

שזה לא מרוב

אנ" מצרף מכתב פולל על הדבר"ם במשץק ,שאני מקווה שיענו על חלק 01

השאלדת ,אכתוב דברים ספציטיים:

 פעולתך היתה מוצלחת ביותר ותוצאות"ה 2º0133לסידור וכעת אנחנור מתווכתיט על התנאים.
בברזיל ,אבל לא תרמוז שהפעולה e
אני מבקש שתמבור תודה לאחראי
נסתיימה ,ישנם  099770שנצסרך לפנָות ולב  Div vpאת התערבותם ,על מנת להיסיב
את התנאיס .נוצלע לך על כך.
נעלם.
 > naהפסקת" את המכתב הזה באמצע היות ו וקרא פגצ'ר ומכתבך
משום כך אנ" אענה לבעיות שאנ" זוכר אוחן ,אנ" מבקש סל*חה ממך ומבקש שתשלת
לא

אמרר

לבוא.

טופם

כבר

שאנו

»» שוב את המכתב וָאגי"אענה ,

שמואל שורץ -שמואל מגיע לברזיל לבקור הוריט רגיל .אנתנו הסברנו לו את כל
המעיותהכספיות של הועד ,ובקשנו ממנז שאולי הוא יוכל לעזור לבקר הוריס,
:
רולעזור לקורינלד" בפעולתד.
אני מותב לקורינלדי ואללי תוכל לעזור לד להפעיל את שמדאל.
מסשפחת

מלגרום:

et

חר כל הברור*ם,

ם על המשספחה הזחת ,ספרו

העחילו

להופי

ממפלסיט שהיו

או

חבריֶם שונים הרהורים

רבה מאוד בעיות ,הצליחו

לסדר לו עבודה ,שהיו בעיות אתו בנוגע להתנהגותו .בל וינידברים שאני לא
אול" תשב עס ברוכיס ותברר דוגרי את הענינים ,אם הכל
יכול מכאן לברר ,
כבשסורה ,בבקשה ,אני משאיר בידיך את ההחלטה,

>
:

חברה של עליזה סוסקיגדו איני זוכר את שמה אבל צברתי  0yעליזה  ,כנראה
הבית-חולים למולישנפש .ועליזה לא מע"זה לכתוב לה עפשב
 3239 DATA Nadaה*ת ב
שלא תבוא משום שהיא מלעאה  erasהיא מפחדת פן הבהורה תבוא ותפול עַלִיה והיא
ישנם אנש"ס שעברו משבריס ואהרי
יכול לשפוס,
תהיה אמראית על המצב ,אינני
היא אורגנית ואין
אשר המחלה אצ
כן מתרפאימוהכל בסדר ,אבל ישנ ם אנס'ים
כל אפשרות אחרת אלא לספל מדי פעם בפע
אני מבקש ממך לבקבף אינפורמציה מלאה עד כמה שתוכל להחליט,
 721שתחליט זיהיה בסדר.
קליסה
את זא
האנשיט
לעשות,

בכלל :אנחנו צמא"ם לאנש"ם ,המשק גדל והחברה 3*x
בעיה המףפכזית של המשק .צריך לקלט מפל מקור: ,
שאתה כתבת היו מקרים שגם אתה פקפקע .ואם אתה מ!
Eau 2 DA
חבר'י,תרבותי  2? UKצריך
צריך באופ
שש
יד היATT
ת ד
3
א

nan

2071
לי שבין
מה

נוער.

ב) ילדים מבת' -יתומים.
ג) הלוואה גד לה בתנחים סובי
לת
מבקש 0₪
אלה  0919 Unדברים שבמחשבת והיית"

שתשקול היסב ותענה לי

;

9

 - 2א) האם רצוי ועפצאי לשלוחה איש שיסע במיוחד לארגן חברת נוער חדשה ,ויהד
, JARגליה ,אריה אזולחי והכריס שבברזיל ולמטך כמה חדָשיט יבייס הברט.
אנו זקוקים בחופן דחוף ותחמור לחברת-נוער הדשה; הדרוריםס נקלטר ו"מענית"
יוצאת לצבא .אנו מוכרחים להביא חברה ואני מרגיש שבל" פעולה צרסטית לא
>

ייעסה.

ב) אני מתהלך במחשבה שכדאי למתקשר עם בתי*-תומים ולהביא ילל"ם ,לחנכם
בתוּר חברת נוער צעירה ,אולי לקיים שתי חברות נוער .אני יודע שהדברים
לחפשמקורות קללטה ,אנת-
חנם קסים אבל קרבינה ,אנתנן מוכרחים ,מופרחים

נו מוכנים לשלוה חבד או חברה ,ש"עשו אתאותה פעולה שמושקה עשה,

חושב אותה כפעולה מוצלחת וסובה ,אני מבקש שתשקול ותענה לי.
מלווה מכרזיל :מבלי

ואני

לזלזל בפעולת הועד ,אנ" מתחיל לחשוב שאנתנו לא מגצ-

לים אתהאפשרויות של ברזיל דד צרכץ ,שאפשר לגייס בברזיל סכוס של 08.

עד  000,001דולר,

אולי

פהות,

א) מן

המסדות בברזיל.

ב) מן ההורים.

בתנא' של הלוואה לזמן ארו .
אני בדקתי את העזרה שמגישים לדרוס-אפריקאיס,
2
וע yלא יפוליס לעזור לנו?
לאמריק*ים וחשבתי בלב
יסנס בערך  05הורים בעלי יכולת ,אפשר לבייס מן האוני-
פיקדה ,מן הפדרציה או משהו כזה ,הכסף הזה דרוש לנו  49384כדי לשנות
באופן רדיקלי את רמת החיים הירודה שאנחנו תיים,בה ,להשקיע בשרותים,
בחדרים ,במפבסה ,בבל מיני דברים על מנת לעשוע את ההייס קשים פחות y
ואני חושב שההורים והמוסדות יפכול"ם לעזור לנו .לעשות זאת לפני שנסע
לברזיל לבקש השקעות לבית-ההרושת .לפי צעתי , warלשלוח אתחד 55310 017
המרכזיים ,ל 5-תדשפם ,על מנת לעש ת זאת.
אחד ושתענה לי,
אג" מבקש שתחשוב ,שלא תדבר עם אף
שר נם ברזיל וארז :לאחר שקבלתי אחד ממפתביך והרגשת" שאנחנו מפסידיס
את הקשר העמדק עט ברזיל ,קראעי לישיבה מיוחדת והותלס לחדש את הפעולה.
התקסרנו עם מדריכי המכון ,סדרנד סמינר קצר ,נוסעיםָ אליהם כל שבוע ,מריו
כותב לתנועה ,מסדריט עתוץ בפורטסובזית והתחלנו לבהר את העפשרויות של 0000:
מוגברת ,אבל את הפעולה הרצינית ביותת עש'נו בארז.
במסך כל השנה אנשי ארז לא רצו שנספל בגרעין ,טרבו לקבל
מקשר משלנו בהכטרה ,ואמרדו לנו בצורה תד-משמעית שמעדיפים שלא געזור להם,
לאנבלים,

9

כעת הדברים הג"עו למשבר ממש ,יש עזיבות ,והדברים הס בלתי-ברורים .התחלנו
לפעול ,תברים נוסעים לשס ,מדבריט ,א 32אבל אני מתרשם רע מאוד מן המצב.
אינני בטוח כיצך 'סעיימו הדבר*ס אך אגי תושש שהדבר יגמר בכשלון חרוץ.

 vivoכלף אני דורש ועומד בכל תוקף סנחדש את הפעולה,

ושאנו

נשאר בקשר הדוץ,

ואם יהיה שס מסבר שהאנשים ידעו שיש לקס בית אחר בארץ .השנה  1782שלא

עשינו

מאומה

פוגעת

קשה

חבל

אין

מנוס.

832

רוצח

לדעת

87

מתרשמים

חברים

בברזיל ,בעיקר הנהגת התנועה .לדעתי מוטב שאתה באדפךץ מפוקח תכין אותט
לאפשרות

סל פנצ'ר ונראה כיצד הם מגיביס ,מצדנו אנו עוחים את הכל על מנת

להיות בקשר,

לעזור ובמקרה של פנצ'ר שנוכל לפתור אותו על הצד הטוב ביותר,

₪
gi,מ לש

D

 0102כך

מוגדר אבל
ביננן לרין

ה

3183

"ב

צמזיר,
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מואל ,שלוט!

בנוגע לפר ה עם "אמיק"א" ,אני רוצה
להודיע לך ההתקבלנו

וכעת עומד הויכוח רק על הסכום

נקבל 913720 %21 299 ,377 9010 2731 7737 ,9Y
הגכניות כדי

להגייך

ל"אמיק"א".

חו ביט

אנו

על פל הענין ה דה הקלפיע הלחץ מלונדון

ובדה כנראה
a

הודות לעבודתהך כנידון.
מה

ילדם המחפהה?

את מכחבה 

ל גליה

קבלנו לא מזמן.
בברכה

Q1n3

הבריס

