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[05 CHAVERIM DA 
IAADA - TNUA KIBEUTZ  BROR CHAIL 

Caros cha erim 

Gostariamos atraves desta carta reiniciar uma | כללה corgesponden- 

cia entre a Inua e o kibbutz Bror ב Antes de na nada entretanto, gosta- 

riamos saber se existe uma vaada מוג funcionante e; o seu campo de acao, 

Pois nos nos Brasil aba, as. gaia ה dom que nos nos defron- 
tamos nao temos sentido, 1 que visassc colaborar 
na solucao dos nossas : E : |8 pouquissimas gestoes 

     ea ה a 

enas ae Bror 4 

     

  

ordazo com isto,de hi ae מ 

de coisas,pois a 0 a ER principal caúsa ,0 as- 

sim chamado falta de ele “di pata tal finalidade. 

5 ia de Bernardb 9% 1 para Philip cpmo maskir, 

adido | “d ו 6 8 -Hasheva) compoe a 

  

A maskirut Peil: 

Moshe guisbar e | 

maioria dos elementos 4 Hanh 018 % ו 

chaverim, E 2 0 RA 
GARIN ALIA 1 de ac d ג ו foi in Bror Chail o garin 

partira dia 15 de barit compé sta de 7 elemento E e Pedro, Jairo,Marcos, Isa- 
que, Michal e Beti. Gostaria ir receber E té informacoes sobre suas 

E gil fatia, ' A 

8 . TNua sabem como a formacao 

ret esta reduzida a sete 

  

  

   

    

primeiras impressoes e: 

chaverim desta vas / 

deste garin significa ua, a / 

da Tnua,pois ficaremos desfalc ok. de 7 zkem chaverio centrais, 

Esperamos que assiu as afirmacoes mais pessimistas sobre a validade de assistencial 

buto no que tange “a “elementos de dirigencia 

a aTnua sejam esquecidas ate pelos chaverim mesis criticos.Como tambem que a Vaa- 

da Tnuacom um reforco deste tipo posssa realizar as suas tarefas. 

SIIRUACAO DO MOVIMENTO : Realizou-se ha uma sgmana uma reuniao do grupo mai 

velho da Inua e na qual algumas coisas ficaram claras para nos,pelo menos ate o 

o fim deste ano, 

CONTINUA 
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