
     Um olhar, por mais rápido que seja, em tua volta, dirá que a assi-
milação está tomando conta de nossa juventude. As estatísticas não
mentem apezar de sua frieza. E são elas que nos atestam que aqui tem,
lugar o maior processo assimilatório de todo o mundo.

Por que isso?
Porque os jovens estão afastados da cultura e dos valores judáicosy

A não sentem sob os seus pés a terra própria, não tem, a consciência de sua,
e eli missão, cairam na letargia.
ss Contra todo êsse ambiente lutam os movimentos juvenís chalutzianos

ERA: e o Ichud Hanoar Hachalutzi à frente deles.
Ve ; Agora surge um novo setor, uma nova esperança: a possibilidade

de jovens de 14-15 anos imigraram para Eretz.
Esta possibilidade foi oferecida ao ishuv brasileiro por iniciativa do

: 1º Kibutz Brasileiro em Israel: Bror-Chail, com o apoio do Movimento
o Educativo Aliat-Hanoar, da Agência Judáica.

/ A Aliat-Hanoar (imigração da juventude) tem atráz de si já 2 ;
anos de experiências educativas. fiste movimento comecou quando no

horizonte mundial surgiam as ameaças e o perigo hitlerista. Foi a mesma
' Aliat-Hanoar quem tirou os jovens judeus dos paizes árabes, oprimidos

física e espiritualmente e os trouxe à Eretz para uma vida livre e normal.
Éste movimento já educou 45.000 jovens e estão sob seus cuidados

- outros 15.000
O nosso continente tornou-se hoje um dos mais importantes do

mundo. O movimento Aliat-Hanoar compreendendo a importância fun-
damental que tem a aliá de um grupo de jovens, que poderão mais facil
mente adaptar-se ao paiz, patrocina tal empreendimento levantada em
bôahora pelo Kibutz Bror-Chail.

Lá em Bror-Ohail encontram-se moços e moças que se educaram aqui,
passaram pela Hachshará Ein-Dorot e foram construir o 1º Kibutz
Brasileiro. Poderão êles, conhecedores que são da juventude e do ambi-
ente que reina aqui, dar o maior apoio, compreensão e ajuda à êstes
jovens imigrantes.
/ No Kibutz Bror Chail será erguido um centro de educação da juven-

: tude israelita do Brasil. 1560020720 eles uma educação integral, teórica
3 e prática, o que se mostrou em todo o mundo como a mais eficiente e por

6 issofoi adotada em Eretz Israel, principalmente nos Kibutzim.
- Terão os jovens estudos escolares (de manhã), adquirindo cultu

geral e judáica básicas; aprenderão um ofício (à tarde), capacitando-se
para o futuro, e gozaráo de um ambiente social agradável e benéfico,
que prima pela variedade: reuniões dos grupos, conjunto teatral, côro,
danças, palestras, discussões sôbre problemas determinados, etc.

Este grupo que está sendo organizado em todo o Brasil, deverá fazer
a sua aliá junto com o 6º garin do movimento Ichud Hanoar Hachalutzi
em 3/10/1955.

| Antes disso, passarão um mês no Kibutz Hachshará Ein Dorot em
Jundiaí - São Paulo, aprendendo rudimentos da língua hebráica e de
nossa formade vida.

"Asinscrições para os candidatos estão abertas até o dia 15 de junho,
4 Y em qualquer setor do Ichud Hanoar Hachalutzi,

j y y Vocé, judeuconsciente que quer zelar pela causa judáica e vér pro-
gredir MedinatIsrael, deve dar-nos o seu inteiro apoio à nossa obra;רעונה/\

Y LU educativa.

KIBUTZ BROR CHAIL
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