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לאהרון ,יהושע וז'ימיקו
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בכסלו הטכ"ט

רב,

קבלתי את מכהבכם המשוהף מן ה 86.11.91-ומזדרז להשטיב לכם על-מנת שההרוץ הישך
של "כל הסליחיט" מן העבר ,ההווה והעהיד  -שאין המזכירים כוהבים  -לא יתפוס.

E

שמחנו לדעה " posa aveברור  -חיל" נישא ברמה שם בקצווי הבל ,בברזיל ,ע"י
הארגון הכוצלה של הגיגות  02פנה . Saxמציע לכשתהזרו לארגן בארץ חגיגות ה 52-שנה,

אול" זה ירים קרננו גם בפינה זו MIDA ההימון.
ההוברת על ברור-היל:

עט דודו אוכל לדבר רק לכשיהזור מספרד ,כלומר ,אהרי הצגת הבכורה

פל מהזה מאת לורקה שהוא מביים .כיום הוא ראטו

קבוצית.

ורובו באוירה הספרדית וזו לאו-דוקא

משפחת נובק :אהט כותביט שבאים בראטיה דצמבר ,מהי ,באיזו אניה  -לא ידוע .נוסף לזה אין
שכון במשק כרגע ,רק בעוד כחודש או הודש והגי .ידוק לי שסוכם ענ הסוכנות שקודם כל יסדרו
*אותם במרכז קליסה בעיר ,או בשיכמון זמני בעיר ,עד שיהיה מוכן אצלנו הטיכון( .אבקטכם
לכתוב בטעםט הבאה עם טרוט נוסף).
 nar bosאשתדל שמ"עשהו מהמטק יהיה בנמל.
אמא של ז'אבו :באסיפה הוחלט כבר על נסיעתו ,הוא מתכונן לנסוע בפברואר .אם זה לא מתא*ם
אנא ,הודיעו לנו ונטפל .אמ יש צורך  -תשלחו מלקס.

e

חדשות המשסק :השלכה השתלשה על הכל ,עצי האצדרכת הצחיבו והעליס נושריט ומכסיט את הדסאים
ומלבינו הנחמדים נתניט בההגלגלם במצעיס הרכיק הללו ,גם פהי האשפה וטביבהט נקיה 'ותר -
>> בעוד שבועייט (כך מבטיח אריה מליץ,כבר מבטיח אריה מליץ במשך טלושה חדשים) יתחילו
באיסוף אשפה אזורי.
הגשם כבר הופיע (בשעה פובה ומוצלחת) והמדרכות ממשיכותח כדרכן .מבין העגנים מתחייכת
לנו השמש ומייבטת קצה את הבוץ  -כי אחרה היינו טובעיט בו .בכדי לפתור בעיה זו נסלול

 ru» 1,400כבישים ברוחב של  5מטר היסוד ו 5.2-מטר הזפת ,גם זה מבשיה לנו אריה מליץ
זה שלשה חדשים ,שיהחיל בעוד שבועיים ,כלומר ,עד האביב זה יחיה מוכן.

כותנה :נגמר תקטיף והיתה שנה ברוכה ,יבול ממוצע  604ק"ג לדונם ,אבל גם בזה ישנו צד
שלילי .עד היום לא היה כסף וכולם ידעו זאת .עכשיו יהיה כסף ויתהילו לריב מה לעטות אתו.

בנית:

שוב יש פרוספריטי ורעש מכונוה הבטון והפטיטים נשמעים בכל קצווי המשק 21 .יחידות

שמון ( 1מהם מ'ועד לגלבוצקי) עוד שמונה יחידות שיתהילו  TIPמעט לבנוה ,מועדון לילדים,
לבני הנעורים ,הכפלה מחסן הבגדים ועוד היד נטויה ,יחד עם זה אין לנו שיכון והבעיות
שכון

היומ-יומיוה מרובות ולפעמים שוברים את הראש היכן לשיט מיטה לאיס אחד.
בלומר ,בסך הכל "עולם כמנהגו נוהג" שני צעדים קדימה וצעד אחד אחורה .בעיות המסק שהשארתם

האן ממטיכוה אבל בכל זאה מנסים ללכת קדימה.
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עניני עליה:

אבקשכם שכל פניה היוביה שתפנו אלינו לצרף מיד שאלון מודפס הנמצא ברשותכם  -גם

ללא הבדיקות  -אלה יכולוה לבוא בטלב שני.

בזה אסיים ,אני פקוה שתכתבו לגו הרבה על מצב הענינים וגט על הסקפהות.
דריטת טלוט

לכל המטפהות וכל טוב,

Lob
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