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Bror Chail, 29 de outubro de 1954
ho

E

Ep dos Amigos de Bror Chail

pauso

a

Prezados

Chaverin,

Cordiais Saudações, Por culpa inteiramente nossa interrompeu=se o contacto
que havíamos Sd.
gado a manter com os chaverim, contacto que sempre resonhecenos da
maior importância e que € nos
-

tenção, agora, reatar definitivamente. Não foi por negligência nossa que

meses, crelan=nos.

O meshok passou uma

fase

estówos silenciosos estes

de concentração interna, na organização

de planos Im

portantes para o futuro, em conjunto con as instâncias do país, e Isto
desviou todas as atenções para
nossos planos e problemas internos,

Por outro lado, tivemos que fazer o balanço do ano que passou, de cujo resultado
dapendia saber=
mos direito o que desejavamos para O ano e os anos nue entray, e finalmente
houve eleição de nova maskiruth, o que sempre pertuba

o contacto

com os amigos do esirangeiro um pouco, pois O novo grupo

precisa adaptar-se ao trabalho, tomar as rédeas nas mãos, o rédeas nas mãos significa sempre
uma infinidas
de

de pequenos problemas imediatos a resolver, quo meiimenaxa fazem passar
tempo e atrapalham as
coisas mais importantes, o contacto con o ishuv, o movimento, 03 nossos amigos,
Tal situação, porem,
e

ultrapassada, ja.

À situação social interna

passou por uma fase de roadaptação.

Multos dos antigos companheiros,

O... egipcios que haviam fundado o meshek, abandonaram O kibutz, para
pesar nosso, O grupo brasilsiro
é hoje a compisigio principal da chovrás As novas responsabilidades
se espalharam sobre mais ombros,

quer pelas saídas, quer pela entrada e integração no trabalho do quarto garim.

0-4 esto novo equilíbrio social do mesehk, e « composição

atividades, também, pela proporção

de "novos" quo possuem,

das conissões

A nova maskiruth, alias

que cuidan das diversas

À situação meshakf, economica, está bastante bóa. O governo, em vista do exelente funcion
de nosso refet ( estábulo de vacas), aprovou a instalação e financiamento de uma máquina de ordy

mecánica, que será construida en partes, o facilitara muito o trabalho, À falcha
(goreais) racebeu Bals
un trator, e esperamos receber mais un, de esteiras. Isto eleva para sete O número
de tratores atualnen
te en funcionamento, ou, pelo menos, em possibilidades de funcionamento, pois com uz ou dois sempre há
problemas. À construção de mais dez quartos para o galinheiro ( 2.000% galinhas
posdeiras) está em
desenvolvimentos,

O Fato mais Importante, porém, liga-se à agua. Como o famoso cano de ¿gua que vai do

rio Yarkon,
em Tel-Aviv, até o Negev norte, esta sendo terminado por partes, recebemos ,
há cerca de cinco meses,

a primeira ligação de águas do referido sistema. Isto aumentou nossas possibili
dades

de consumo

diário
de 600m3. para 2.000m3., e voto possibilitar , finalnonto, o desenvolvimento da horta, das forragens
,

dos vinhados e arvores frutíforas. Segundo um plano do governo, todos
os kibutzin do Neguev serão obrigadós, dentro do um ano, a dobrar sou consumo de agua, isto significa, aumentar
ao dobro suas areas

irrigadas. Receberemos, assim, 4,000 m3. por dia. Ahorta sera mais aumentada ainda, e far-so-ã à pri-

meira experiencia do plantio de cemoais por irrigação, o que dobra sua produção,
por dunam,

No terreno das construções foram aprovados importantes planos, quo mudarão
o aspecto do meshek, O
plano definitivo do meshek no futuro, sua nova disposição de construções,
parte de moradia, chadar haochel, parte de trabalho, foi aprovado e encontra-se em execução, Estao sendo construidos mais cuatro
grupos de casas de moradia, com quatro quartos para cada um. Será instadado
o prinoiro sistema de
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Os trabalhos

.

que o torno devorá executar

-

*

aquí no moshek são os mais variados possiveis,

desde poças grandes e pesados, nos tratoros de esteira, até parafusosinhos delicados ou pecinhas

miudas em motores pequenos a gazolina. Poristo, devera a máquina ser de boa qualidade, pesada,
resistente e de precisão; so possivel, moderna a de fácil manejo, pratica, onfim, para ₪
ao porca excessivo tempo, por exemplo, na troca de engrenagens

cara fazer roscas.

Além, \

deva vir pronta o equipada com motor o feramentas essenciais, segundo a Vista que segue abaixo.
Isto porque tudo, qualquer colsinha destas custa aquí um prego enorue, além de sor dificil de

encontrar.

ES

Dados:

)

tomprimento:-entra pontos, da 1,75m  ג.1
alturat-

entro o centro dos pontos o as guias(barramento) o mais alto possivel.

Lava:- dosmontavel, grandes
Norkon:- para fazer roscas./ Se for possivel, cabeçote de engrenagens, para mudança

do velocidades, en vez de cerrolas)
,

daArvore:= diámetro grande.
independente de quatro castarfas

%

Plaga universal orande, o so possivel, de bastante precisão.
Mandel] para brocas até 2/4" (furo grande) modelo Jacobs

Suportes - para ferramentas o ferranentas variadas

ה

2

Brogas - 00 " לת8 EA RA SSA TA TE AT

Motor:= 220-380, 3 fases, 50 cfelos.
Retífica (motor e pedra do asmoril) - para adaptar nos suportes de forramontas,
ג.

,

Se for possivel, uma plaga magnetica e un ponto giratorio.

A respaito do lugar onde se encontram tornos, havia ¿ no acu tempo, una firma no Urasil
bastante sórias cujo produto ara de qualidade * Mecanica Nacional", Hoje, nao estou  סגpar do des
envolvinanto da Indústria brasiloira nasto torrono, talvez haja até coisa molhora Na alia, has

veria cortaza de encontrar un produto de qualidado boa, e

O transporte $ mais simples,

Aquí no

país não há alnda muita oxpartóncia noste ramo; iniciaram agora uma ind:ústria do tornos, mas não
se conhece ainda a qualidado do produto, e isto apenas com o tempo se saborãs
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acessórios higiênicos nos quartos, banhoiro, chuveiro, privada; fol erguido um novo arsonal, uma
solida construção Intelramonto em concreto armados Foi torrinada uma nova casa de crianças, Ésta

Planejada a construção de um silo o de un grande armazen de graos, para 300 toneladas.
Como ven, viva o meshok uma faso de expansão, Do lado cultural, os organismos e comissões
destinadas & cultura ideológica e comemorações internas, ten-se ativisado bastante bem, desde a

eleição da nova maskiruth, Brovonento chegara o “Alon* , publicação do kibutz, onde os chaveris se-

rao informados de tudo com mais detalhes, Alea disto, ha um companheiro trabalhando sou tempo Integral numa grande publicação sobre o movimento e Bror Chatl, com a parto de meshek muito desen=

volida,do 150 páginas, Impressa, o abundante material fotográfico, Creio que será de interesso

para os chaverin e seu trabalho para o moshek,
5

Finalmente, estarão no Brasil dentre de pouco mais dois companheiros nossos, Moshka, que ven
organizar uma cheyra noar para Bror Chail e Chaitchik, on shlichut para o movimento. 9
chaverin colaboragao con os companheiros e os chaverim do Comité dos Amigos de Bror Chall
do que for necessário
dm
Passamos para alguns assuntos específicos:

a) Aliat Manoar - Resolveu o kibutz fornar un grupo grande do allat hanoar no Brasil, jovens
entro 13, 14 515% ancs, que viverão o serão educados en Bror Chail, o que futuramente se tornarão
nosso companheiros. É uma forma do aumentar nossa força numérica, pois o desenvolvimento do mo-

shek torna inprescindive! un núnero grande de chaverin, dentro de alguns anos. Por isto, viajará
o chaver Moshka para o Brasil. Rosso companheiro fez un curso de madrich de aliat hangar,
e está
bastante capacitado para o trabalho. A colaboração dos Amigos de Bror Chafl, porem, sera
preciosa

e Imprescindival, pois não nos iludimos sobra ss dificuldades da tarefa de que nosso conpanheiro fol
encarregado, Queremos que 0 grupo chogue a quarenta jovens, se possivel. Enfim, qualquer suges-

tão dos chaverin sorá ben pecobida, De qualquer forma, nosso chaver estará no Brasil om dozombro,

b) Torno - Já divórsas vezes conversamos com chavoria do Comité, quando en visita no país,
e tambén escrevenos, sobre a necossidade que temos de un torno. Parece ter havido úsa confusio de
cartas, pois ja escrevemos uma vez dando os dados, e recebemos informações que ninguem conhecia os

dados do torno. De qualquer maneira, abaixo seguem novamente dados completos.

e) Filme - Recebenos Inforsações sobre sugestões de fazar-=50 un filno sobre Bror Chail
mo não recebemos nenhuma informação especial , não sabemos direito como os chaverin pensam NPs-

peito. Podimos mais detalhes, oxatamonte o que deve ser,
atingir, este.

Esperando que esta venha a estabelecor

como seria financiado, que fins pá
|

o contacto regular e a ligação mais estreita entre

nosso kibutz e nossos amigos no Brasil, enviamo-ihos nossas mais cordiais

Saudações,
RR cemfo
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