 8ביולי
נחל לכיש דרו ם

9

551/206300p*n
129%

גליה וחמואל 7922
סאן > פאד %1.

ג א ז יל
], 3“ PR

אה מכתביך מט'  610,20 ,110,20 ,600,20קבלנו ,וזה לאסורם,
79391103 1
  012עחית בזה שעץקבת אוהה ,חדן היה מלא חרדה מצעדיה הבלתי071 41$ ,1
 foto %9 Aניסה לעה לא לעלוה ,קצה ץשה לנבא אס יהיה
אפשר לתתזיקה שם ,אבל עשה ככל האפטר לדהדת זאה,
 ?13 09D ,2בסקי = הדברים מסב*ב להבטההתה סך  “Ianססטרדססה תלן בימיס
האארונ*סהלדסיעתך סל מקס והפדונ ה היתה להכפין אה דעמו של בודינסקי
לפני בואה של דודה ,יש לי רושם חעמדתה הנוכחית חל גהת* סטרוסמה
אני 7מבין שהבינוה את
מהוצאה שבודינסקי לח ידע מההסכפמיט אחנו ,
כונתנו,.
 ,5מרפאה וחצרי

וחועד סל ריו,

טוליס > איגגי

רואה התנקטוה בין

ההרפאה אעלה בבניתה

כ 80 000,21,= -דולר בערה אותו 0310

הכעפה של גב'

ססרוספה

(תכגית שלמת) כ 2,00062ל"י ד"א

אם  370911 ,2979 0109 Pyp

במתכונת הנוכהית ,מבדיקה שעטינן בימיםס האורונים יש צורך להרחיב אה
ההכניה וע"י דה גק חדרי תחולים יעלו פהות  5-00051דולר ב ,0מכאך
שאף אחת מסהי ההצעחה לא ענועה בלל וכלל( ,להסוף  00051רולה במנאי
בראנצצל היום קצה קשה) ,גם כלפי ההבטחה של גב' סטרוטפטה אפשר להתגבר
ובמסרה ולא תעמוד על אוהם  =. 002034 0332379רק גקדיש הלק מהחדרים
) 1120 2מתוך  6הדרי חולים) ע"ש בעלה (אבל זה לא לפרסדס עדיין).
בימים הקרופים ל אחר אסור ההכנים הסופיתה גכ נחזור לבעייתה הכלכולצית
ולהצעות נוספוה בנדון,

a

a

%

\

 [DIAסטסרוססה  -אש בדיקת ההפנית הטופית של

À

ולח

צנבתיר אף המצב.

כרפקה

ומדרי

חולים

נפהב

 5, Eועדים  -טרם קבלנו כל הודעה קהועד בריו וגם לא על העברה  0051דולר,
ספברואספו  -מה  79997 9012גם מהוער  10,3הרבה צמן לא קבלנו
מפחביס ,את הצעד בפ ,א .יח לעודד ולהדריך אדתו בפעזלתו,

 ,6חופשות  -אנדרה פיטר-אודיע למדכירות ולאסיפה תהכללית ,חיים והנה
פנו לפני פרלין ובקשו הארכת החדפשה עד  6החדטים ,אם כי הודעתך
\

בטקילנו היא מוסמכת נכקס6ך להבהיר סופית את המצב,

 - "811 7ככחבך הניע אהאול בעוד כמה ימים נגענה על זת,

האם נפבטשת עם דור רוסרמך
אכתון למטשובהך ולהערותיך,
ד"שס לגליה ולילדיט,

אפרים ברית

