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São Paulo,23 de Março de 959.

Timo .Snre.

Aron Neumann
Aonde Vamos ?

Rio

Prezado Snr. Neumann:

Quando enviamos ao seu semanário uma circular sobre o

nosso mevimento,não foi com e intuíto de ver-mo-la publicadaye menos

ainda,deturpada e acompanhada de comentários málevolos,náo cendizentes

com a verdade dos fatos.
Queira per favor atentar a estaye tirar dela as conclu-

sões que se façam necessáriasspara que 6 senhor tenha uma idéia de quão
injustamente erraçao tentar ridicularizar em sua refista es mevimentos

juvenis chalutzianós —queira eu não o senhoresos únicos » cumprirem o

sionismo realizador ne Galuts
1. Enviamos a citada circular datada de 6 de Marge

a mais de 50 instituigdss sionistas de tode e pafsyincluindo=se os
diversos orgãos de divulgaçãoentre os quais e seu.

2. A circular é de cunho informativose não centêm no-

nhum pedido expresso eu qualquer insinuação,que obrigue seus destina-

tários de publicá-da eu citá-la «Depende exclusivemente da ética pros
fissional de que estiver imbuido qualquer jornalista intencienado 8
bem informar o seu público,ou entao,sdeturpé-la em seu teor.
7 3.0 movimento no Brasil não se formou à custa de nenhum
fator alhoio,ou trabalho invertido por pessoas de fora.Desde cedo,perên,
identificeu=so com o DROR,existente há miitas décadas,e conhecido na
Europa como Fraihaityque 6 a sua tradução literal,

4. Nem o DROR;nem e ICHUD HANOAR HACHALUTZI(DROR GORDONIA)
nem o ICHUD HABONIM(DROR), foram eu sáo setor juvenil de Mapai.Se e senhor
ou alguém ascim o pensam,é por pura e simples ignorância de termo "no-
vimento juvenil";com o devido "status".

5. ו Não houve,e nem pederia haver protesto de

parte alguma pela adeção de nome DROR,a não ser em sua fértil imaginação,
6. Em Dezembro de 1952,uniram se e DROR e e GORDONTA em

tdo o mundo, fruto de intensos esforços de parte a parto .Adotamos em todo
o mundo,a nomenclatura ICHUD HANOAR HACHALUTZI(DROR-GORDONTA ),Se o som
nhor acha que ele "ultimamente finha funcionando sob o nome de 7
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Hanoar Hachalutai",8 perque nunca deu atenção ao que ocorre no seio da
juventude judaica brasileira,e so o foryfoi para desprezé-la,

TeTonhh a fineza de reler & vircular quo lhe foi envie
adaço com 8 69108 6 consciência que devo personalizar todo e qualquer
jomalistasaveriguar so as informações quo lho fomescmos são verídicass
No caso positivo,convidêmo-lo a procedyr à devida retificação da pes
quena neta inserida no nº 620 de scú semanário,

Sendo vô o que so ros oferece no momentogaceits
9 nosso

Alei Yechagehem 4

 

 

E ו

SganlazkEr Masip

ICHUD HABONIM (DROR).


