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30 CHALUTZIM EM ALIÁ

O ICHUD HABONIM (DROR)(Ichud Hanoar Hachalutzi-Dror-Gordônia) após 13 anos

de incessante labuta no seio da juventude judaica brasileira, anuncia com viva emo-

ção o lançamento do seu segundo grande empreendimento chalutziano: a edificação de

mais um kibutz brasileiro em Eretz Israel ,a hashlamá do kibutz EREZ.
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Durante todos êstes anos consagramos todo o nosso esforço no afã de atingir-

mos um só objetivo: participação na luta pelo renascimento físico e espiritual co

povo judeu depois de 2.000 anos de exílio,

Nosso caminho ficou demonstrado como correto e ninguém pode lançar dúvidas

sôbre êle. As dificuldades foram ultrapassadas e os impossíveis removidos. Aqueles

descrentes da fórca dinámica e realizadora do movimento chalutziano, apresentamos

o nosso primeiro resultado insofismável — a criação e o desenvolvimento do Kibutz

Bror Chail, composto de garinim do movimento brasileiro Ichud Habonim (Dror).

O Kibutz Bror Chail constitui hoje um símbolo para tôda a nossa geração de jovens

judeus brasileiros. E' a constatação inequívoca do que pode fazer uma juventude

imbuida de sua; responsabilidade nacional e social. Não existe uma só pessoa brasi-

leira — judeu ou não — que tendo visitado o Estado de Israel, não tenha entrado

em contato direto eavaliado a obra de chaverim saidos das fileiras do Ichud Habo-

nim (Dror) do Brasil.

A vontade, a consciência ,a visão lúcida do futuro e a racionalização de traba-

O lho, conduziram-nos à consolidação do primeiro mif'al e deram-nos fôrças de ampliar
nossa frente; iniciamos neste momento, a edificação do Kibutz Erez, em cuja van-
guarda encontramos a chativá do 8.º garin, a primeira a ter sido totalmente educada

nos moldes de nosso movimento.

Situado ao longo de fronteira de Gaza, EREZ é um ponto de resistência criado
durante a guerra de libertação, por um grupo de jovens da Palmach. Como Kibutz,

participa ativamente no desenvolvimento da região do Shaar Haneguev — o portáo
do Neguev. É pra lá que nos dirigimos.

Somos a maior fôrça chalutziana de todo o Brasil; nossos snifim se espalham pelas
principais capitais do país, e nossa hachshará uma das melhores do mundo.

Ao ishuv pedimos que se mantenha como sempre ao nosso lado. A juventude con.
clamamos repartir nossas tarefas.

Aceitem nosso apêlo e sintam nosso manifesto. Lutem a nosso lado e partici-
pem da edificação do Kibutz EREZ, que será mais uma prova incontestável da
pujança e determinação do Ishuv Brasileiro.
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