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Y Estáde partida para Eretz; 2dejunho,56 de maior ga-
rin alió“que e ishuv. brasileici ouviou. Este fate adquire um significa
de excepcionalna| época. que. ו 6prríede, em-que e Sion
nismo perdeu e ו e dinamisme da épeca de criação de Estado, tor
na-se cuda vez menor e número de elementes que fazem aliá. Arrefecida a

enda de emoção que atravessou es cerações judeus nes momentes difíceis
de luta pela consecução e conselidação da República dá Israel, já 06 -
meça o espíritedeacemedagío 2 temar conta de judaísmo galútice. Jus-
tificativáas as ARA váae rápidamente suzgindeo, tentande descul-
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  par a não realização

nistas,passande peles problemas ecenómices, de saúde, prefissienais; pe

lítice-partidíries, nedessidade de manter centribuintes para a Magbit,

etC., etc., etc.,. Atitudes pesitivas de aute-realização e aliá ternam-

 

-se cada vez mais raras, ;
Sêmente os mgvimentos juvenis têm trilhado e caminho 4 censtrutiuB=e

cesrente. Sêmente dsimeximentasxjuvenfaxkx cm seup seioff se educa a ju-

ventude (mm e atravéz dela, o peve) ne espírito de judaísmo sionista.
E quase que unicamente de suas fileiras têm s ide clementes para a ebra

celenizadera. Foi de interior des mevimpntes juvenis que sairam 6 conti

nuam s=idée os grupes mais esclarecides e preparades para a tarefa nacio

nal. O primeiro Kibutz vrakilecire, Brer-Chail, é a demenstraçãe cencreta

de que pede criarum mevimente juvenil. O garin de Ichud Hanear Ha6halu-

tzi ( Drer-Ggrdenia), que agora está partinde, formado de guaxa meia
centena de elementes preparados, será um valiese têter de conselidação

de Meshek Bragileire. Mas, per maier que seja êsse grupe, nae cerrespen

de à capacidade e às necessidades de Eretz Istsel. A grandiosa tarefa

de mevimento kibutziane nãe. terminou. Ela se terneu ainda maier e para

realizá-la conta com um impreseindívêl aumente de bhalutzim em suas fi-

leiras. A ebra vanguardeira que vem reslizande é de impertância vital

para 6 país sob es aspectos mais diversosó. Na econemia, e kibutz ecu-

קא155אאָצא posições fundamentas na agricultura, e eferece perspecti-

vas amplas para a indústria. Na xim celenização não é pessível imagi -

nar um instrumento mais eficientg: o deserto de Neguev, as planícies '

da Galiléa 6 as montanhas de Judá, são testemunhas irreterquiveis de

seu trabalhe$ Sémento e kibutz teve ferças para invadir e de=

pe 
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ninar as terras insalúbres, sra secas era pantanesas, era de dificil aces

do Arecuperação de sele, cis uma das grandes ebras de mevimente kibuts

ziane!

A situação pelítica de Oriente Médie ubrifga obriga Israel a um es

tado de contínua-vigilância. As frenteiras devem estar sob” a constante

Buarda de grupes preparades. E nevamente vemes 6 Kibutz come elemente de

vital impertáncia, Os " ishuvei-mishlat" ( colónias-fertalezas) cercan

integralmente e país, estabelecende ae seu reder uma faixa de seguranca

de impertantíssime valer militar. A fuerra de Libertação já nes demens-

treu a eficácia de Kibutz cemo elemento de defesa. Ná páginas gleriesas

escritas peles chalutzimi

O Mevimente Kibutziane carrega censige a bandeira des mais elevados

ideáis sociais. É a vanguarda esclarecida de epereriade judeu na luta

por um regime secial mais justo e humane, mais condizente com o espírito

de judaisme sadie, cem as pregações de nesses prefetas.

Pretendemos em artigos pesterieres analisar detalhadamente es pen-

tes a que nes referimes rápidamente. E mais nítida será a visão de que

significa e Kibutz para Medinat14 Analisarémes também es preble-

mas que enfrenta o Mevimente Kibutziane, ressaltande-se dentre êles e

ão número reduzide de elementes que atualmente se incerperam a êle. Is-

te nos deixará mais clara a inportância da alió que era se realiza.

£ pensamente de Ichud Hanear Hachalutai ( Drer- Gerdônia) despe-

dir-se de seu garin em cenjunte cem e £snhuv brasileire en grandes fes

tivais, a se realizarem nos centros maiores como Rio de Janeiro, S.Pau

lo, Porto Alegre, Curitiba e Belo Herizente. Para isso mebilizeu tedas

suas ferças. Cem e apeie e auxílio das instâncias e erganizações sionis

tas oferecerá a seus chaverim um despedida cendigna.

Que esta aliá signifique para e sienisme ne Brasil um série impul-

so revigorante!


