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50E em Aliá
ICHUD HANOAR HACHALUTZI

(DROR- GORDONIA)

Manitesto  



 

Cinco meses após a unificação dos movimentos juvenis chalutzianos

DROR e GORDONIA, apresenta-se o novo movimento formado, o ICHUD

HANOAR HACHALUTZI, (Uniáo da Juventude Chalutziana), com o maior

grupo de aliá já constituido no ishuv Rosie 50 chaverim, que durante

o ano de 1953realizam sua aliá para Israel, e lá se integrarão no kibutz

brasileiro do pais, BROR-CHAIL.

Em tão significativa hora, quer o ICHUD HANOAR HACHALUTZ

(Dror-Gordonia) congratular-se com: todo oishuv brasileiro, cujos filhos -

nossos chaverim, serão em Israel a vanguarda e a representação do ju-

daismo brasileiro entre os homens de nosso povo que hoje labutam na

construção da Mediná.

Congratula-se com o ishuvbrasileiro, por ser hoje a aliá chalutziana,

canalizada para o kibutz, uma necessidade básica do erguimento do país

quer pelo excepcional valor qualitativo e poderosa força construtora que,

representa, quer pelos principios de justiça social que a iluminam e a

dignificam: perante as mais sadias aspirações do homem, aspirações qu

em nosso povo, constituem já um legado histórico, E no momentoY

que Israel enfrenta os graves problemas de um estado em crescimen-

to, não há aporte mais valioso que as vanguardas jovens e resolutas na

ação pelo fortalecimento dos alicerces económicos e sociais do pais,

vanguardas das massas de milhões de judeus que os seguirão em aliá,

pelo imperativo histórico inevitavel de Kibutz Galuiot, a Reunião de to-

das as Diásporasnusna terra própria e livre.
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Congratula-se como ishuv brasileiro, pelo imenso significado que a
aliá de 50 chaverim possue para o próprio ishuv, já que pela sua am-
plitude representa a vontade, não apenas de um grupo restrito de indi-

 

viduos, mas a tendência e a orientação mais profunda do próprio juda-
ismo brasileiro, cujas aspirações e cujo apoio constituiram osolo fertil
onde. poude desenvolver-se o movimento chalutziano que este ano,
apresenta tão excepcionais frutos.

E, congratulando-se, conclama, nesta hora de alegria e satisfação
/

.

+ todo o ishuv, para prosseguir no apoio vivo ao ICHUD HANOAR
2 HACHALUTZI (Dror-Gordonia), a juventude que representa a van-

É guarda na grande missão histórica com que foi abençoado nosso povo

nos dias do presente; construção de Istael forte e poderosa, onde se

, reunirão todos os dispersos de nosso povo, e se amalgarão numa na-

5 ção soberana, edificada em bases de justiça e igualdade social.

E particularmente dirige-se à juventude judaica, concfamando-a a

cerrar fileiras ao redor do ICHUD HANOAR HACHALUTZI (Dror-Got-

Ñ 3 donia) movimento que reune a juventude que, sensivel aos anseios e ne-

cessidades nacionais de nosso povo, bem como ás aspirações de igualda-

de sociai que agitam o mundo de nossos dias, congrega-se ao redor dos

nossos marcos de construção e realização, o Kibutz, e o kibutz- de nosso

movimento, BROR-CHAIL.
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Sáo Paulo, 22 de Junho de 1953.

HANAGÁ ARTZIT

DIRETORIO NACIONAL DO

ICHUD HANOAR HACHALUTZI

(Dror-Gordonia)   
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ICHUD 1Mir HACHA LUTZI
(DROR-GORDONIA)

Convida a coletividade israelita para seu

Festival de Despedida

IOM HAALIÁ
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NITERÓI RIO DE JANEIRO SÃO PAULO

\ 4 16 20
\ DE DE DE

Junho Junho Junho

Centro Israelita Teatro Republica Teatro Colombo
7 Rua Soma Freire 2 Largo da Concordia - Braz

ו de S. Excia. Gal. DAVID SHALTIEL

Anteressante parte arlística Israelí

/ Sobo patrocinio das crganizações: Organização Sionista Unificada - Keren Kaiemet Leisrael - Poalei

LS \ Síon Hitachdut -Organização da Pioneira Judia -Wizzo - Grupo Sirkin  


