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Comité dos Amigos de Bror Chai!
SÃO PAULO

Prezados Chaverin,

Cordiais Saudações. Por culpa Inteiramente nossa interrompeu-se 0 contacto que havíamos conte
gado a manter com os chaverim, contacto que sempre reconhacemos da maior importancia e que é nossa in-
tenção, agora, reatar definitivamente. Não foi por negligência nossa que estamos silenciosos estes
meses, creiam-nos, O meshek passou uma fase de concentração interna, na organização de planos im-
portantes para o futuro, em conjunto com as instâncias do pais, e isto desviou todas as atenções para
nossos planos s problemas internos.

Por outro lado, tivemos cue fazer o balanço do ano que passou, de cujo resultado dependia saber-mos direito o que desejavaros para O ano é os anos que entray, e finalmente houve eleição de nova masekiruth, o que sempre pertuba o contacto com os amigos do estrangeiro um pouco, pois o novo grupo pre=cisa adaptar-se ao trabalho, tomar as rédeas nas mãos, e rédoas nas mãos significa sempre uma infinidas
de de peguenos problemas imediatos a resolver, que אטתאצפחשאש 8passar tempo e atrapalham ascoisas mais importantes, o contacto con o ishuv, o movimento, os nossos amigos. Tal situação, porem,é ultrapassada, já.

|
A situação social interna passou por uma fase de readaptação, Muitos dos antigos companheiros, |dos egipcios que havianm fundado 0 meshek, abandonaram O kibutz, para pesar nosso. 0 grupo brasiléiroé hoje a compisigao principal da chovrá. As novas" responsabilidades se espalharan sobre mais ombros,

quer pelas saídas, quer pela entrada e integração no trabalho do quarto garim. A nova maskiruth, aliás,reflete este novo equilíbrio social do mesohk, e a composição das comissões que cuidan das diversasatividades, também, pela proporção: de “novos" que possuem,
A situação meshakf, economica, está bastante boa. O governo, om vista do exelente funcionamentoY. nosso refet ( estábulo de vacas), aprovou a instalação o financiamento de uma máquina de ordenhamecanica, que sera construida em partes, e facilitara muito o trabalho. À falcha (gereais) recebeu maisum trator, e esperamos receber mais um, de esteiras. Isto eleva para sete o número de tratores atualnen-te em funcionamento, ou, pelo menos, en possibilidades de funcionamento, pois com um ou dois sempre háproblemas.

.

A construção do mais dez quartos para o galinheiro ( 2.000% galinhas poedeiras) esta emdesenvolvimento,

O fato mais importante, porém, liga-se à agua. Como o famoso cano de água que vai do rio Yarkon,en Tel-Aviv, ate0 Negev norte, esta sendo terminado por partes, recebemos , há cerca de cinco meses,a primeira ligaçao de aguas do referido sistema. isto aumentou nossas possibilidades do consumo diáriode 600m3. para 2.000m3., e veio possibilitar, finalmente, o desenvolvimento da horta, das forragens,dos vinhodos e arvores frutíferas. Segundo um plano do governo, todos os kibutzim do Neguev serão obri-gadós, dentro de um ano, a dobrar seu consumo de agua, isto significa, aumentar ao dobro suas áreasirrigadas. Receberemos, assim, 4,000 m3. por dia. A horta será mais aumentada ainda, e far-se-á a pri-meira experiencia de plantio de cereais por irrigação, o que dobra sua produção, por dunam.
Ho terreno das ensinos foran aprovados importantes planos, que mudarão o aspecto do meshek, Oplano definitivo do meshek no futuro, sua nova disposição de construções, parto de moradia, chadar hao-chel, parte de trabalho, foi aprovado e encontra-se em execução. Estao sendo construidos mais nuatrogrupos de casas de moradia, com quatro quartos para cada um, Será instadado o primoiro sistema de 
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agessórios higlênicos nos quartos, banheiro, chuveiro, ו foi erguido um novo arsenal, uma.
solida construção Intelramento ón concreto armado, Foi torn nada una nova casa de criangas. Está

planejada a construção de un silo o de um grande armazen de grãos, para 300 toneladas.

Como ven, vive o meshok uma fase de expansão. Do lado cultural, os organismos 6 comissões
destinadas à cultura ideológica e comemorações internas, tem-se ativisado: bastante ben, desde a
eleição da nova maskiruth, Bravemente chegara o “Alon*, publicação do kibutz, onde os chaverim se-
rão informados de tudo com mais detalhes, Áleu disto, ha um companheiro trabalhando seu tempo in=

tegral numa grande publicação sobre o movimento.e Bror Chatl, com a parto de meshak wuito desen»

volida,de 158 paginas, impressa, o abundante material fotográfico. Creto que sera de interesse
para os chaverim é seu trabalho para o meshek,

Finalmente, astarão no Brasil dentre de pouco mais dois conpanhoiros nossos, Voshka, que vem
organizar uma chevrá noar קפ"א 80% 0041! ₪6em ו pára o movimento, Ambos os . 1

chaverin colaboragão com os companheiros e os chaverin do Comité dos Amigos de Brcr Chail em tu=:

do que for necessario

73554805 para alguns assuntos específicos:

2) Aliat Hanoar -' Resolveu o kibutz formar un grupo grande de allat hanoar no Brasil, 1

entre 13, |) 0!51 005, 86 viverão e serad educados em Bror Chail, e que futuramente se וי

nosso AE € uma forma da aumentar nossa força numérica, pots o desenvolvimento do me-

shek torna inproscindivel un núnero grande de chaverin, dentro de alguns años. Por isto, viajará]
o chaver Meshka parao Brasil. Rosso companheiro fez ua curso de madrich de aliat _hanoar, 0 está:
bastante capacitado para o trabalho. A colaboração dos Amigos de Bror Chad, 068 sera praciosá
e Inpreseindivel, pois não nos ilúdimos sobre «+ dificuldades da tarefa de que nosso companheiro fall
encarregados Queremos qua o grupo chague:a quarenta jovens, se possivel. Enfim, qualquer suges- ||
tão do: chaverin sora bem recebida. De qualquer forma, nosso chaver estará no Brasil on 06798070. |

Y

b) Torno - Já divérsas vezes conversamos con chaverim do Comité, quando en visita no ג
6$screvenos, sobre a nocassidade que tomos de un torno, Parece ter havido uma confusão de

cartas, pois já escrevenos uma vez dando os dados, e recebemos Informações que ninguem conhecia os |
dados do torno. De qualquer mangira, abaixo seguem novamente dados complotos,

e) Filme -8 Informações sobre sugestios de fazer-se um filmo sobre Bror Chail,
mo nao recebemos nenhuma informação especial:, não sabemos direito como os chaverim pensam a res.
pelto. Padimos mais detalhes, exatanento o Edo deve sor, como seria financiado, que fins poderia
atingir, ett.

Esperando que esta venha a estabelecer o contacto regular e a ligação mais estreita entre
“nosso kibutz o nossos amigos no Brasil, enviamo-lhes nossas mais cordiais

Saudações,
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