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שלום

דיוק וביתר לחולה" "ללכת מתכננים אתם כי שונים, מצדז־ג־ם לי נודע
ב נ והנכם אחרים של בעניינים להתערב אוהב אינני .ה נ £ ד ל

 לי יש ;;בל בעצמכם. להחליט
 ובכל התוכניות בכל עיינתי

עתה, לבב כותב י נ ש» מה

 הנוגע בכל ביותר מהימן מידע
הדר"חוה.

בשבילכם, ערך בעל להיות עשרי

 די ונים
לחולה.

ה ר;; אבל

הצורך

בזאת
 איטי, מכתב

שעה לפי
עבורך. רק מיועד

החולה. את לייבש התוכניות כל יתגשמו לא
 נסוגה. - פעם טוב - והממשלה £1 000 000 שיל גודד בסדר הן ההוצאות
 עו כל - כך על נוסף חוץ. עבודת המצא לא שם, ההישב אשר קבוצה, ההוצאה:

 סבורני, לכן בריא. לא מאוד יישאר האזוו־תזהץ הביצות, אה מייבשים לא
 (ה■'?????דפנ אה לנטוש החליטה הזאה ירהצע השומר קבוצת מדוע הסיבה שזאת

 בקרוב. הקרקע דהכשרה סיכוי ן י -א(3 בריא. -לא;ב חוץ. עבודת א(-אין
 יכל לא וכמובן ציפיות. מלאה )?( מספר ״ינים לפני לשם עלתה הזאה הקבוצה
בית?00 נ־ ־י מ: מעמד להחזיק

נ^וח. ידהר וקצת יונה קצה עבורכם המצב כי אם
המקום! אה נמשה י'ל נ ה הקבוצה מדוע במדויק לדעה עליכם אבל

 לך אראה ואז . דיר׳ ביתר העניין את לברר נוכל י.., ל לירוש הזדמן אב
התולה. תוכניות אה

התקופה ר במש □ ג ו שניב 5 קפקול_n 2___ז_ה החולה, ה א להכשיר מתחילים אב
 כי נדע, אז כי ך, כ ל כ נורא איננו זה אבל מלריה! אזור יישאר זה ההיא

בלבד. זמני העניין
 יוכל לא ואיש מאוד גדול בגרעון רק להתבצע תוכל הזאת ההכשרה

כר- להצליח

 בעל הוא לעיל הנאמר אולי
 בה שתזכו החלקה, י ל ר א י אתכם

להאמין תמיד לא יותר □ו□ כי

 לייאש רוצה אינני עבורך. מסוימת השיבות
 יודע, אני מנכירני אבל מרבה. הלקה היא

רבים. אנשי□ של ב"ידיעות"

אחיך יוסף ר ר ב ע ו ך ר ר ב ע יישארלעיל הנאמר בעם: ערד

לי


