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Prezados dhaverias

Recebemos a carta de 18 de março último, que passanos por meio da presente a responder. Da mesma
forma que para os chaverin, a realização de nossas machanot kaltz impedivenos de lhes escrovor com rogularids-

dés Despachano-lhes poróa até o presente: Circular de comunicação do Ichud, tenários das Voltdot a as atas das
da llanhagá Artzit, por cujo recebimento pedinos contestação, Com o ostabelocinanto da 860%048%]2 סי-106

nica da Hanhagã esperamos poder, doravante, manter, de nossa quite, um ritmo satisfatório oa nossos contactos,

Nesta querenos tratar don os ehaverin do problema das atívidades sul=anericanas on garal, o en par
ticular das que os chaverja nos ppopde para malo. De וו aprovoitamos o ensejo para manifestar aos chaveria
a nossa extranhesa pelo caracter que assuniu o últino oncontro sul=amebteano, do qual, por motivos tecnicos, já
do conhecimento de vocês por nossas comunicações anteriores ao ichud, estivomos ausentes, Historiandoz a então

conissão aixta DrorGordônta do Brasil, por mojo de continuas cartas e telegramas comunicou aos chaverin a inpog
sibllidado eo que nos encontravamos de enviar nas datas por vocês propostas uma delegação, quando chegou-nos de
vocês us telegrama informando de que apesar de nossa Inpossibilidade a data fora fixada, convidando-nos a envia
ar, apesar de tudo, representantes. 03 chaverin podas comproendor a nossa surpreza dianto de tal fato consunas
do; Imediatamanto comunicano-nos telefonicanente, una vez que não se podia mais esperar nonhun dia, con vocês,
tondo o Nuchem falado, ao que paraca, con o chaver Júlio Pupkin. Este afirnoublhe de que nossas cartas haviam
sido levadas en conta, nas que a nosessidada urgente dep organizar os trabalhos, especialmente perante as macha-
not, nos paises con tnuot nanores, obrigava a realização de uma ainda que rostrita conferência que seria nero
pespsrativo para o vordadoiro encontro Sul=angpicano, que seria realizado en margo ou abril própinos, e que a
conferencia qua iria ss realizar, rosolvoria somento os problemas do trabalhê latino-ansricano até agtes mesos.
Apesar de seu caracter provisorio e das dificuldades que nos acarroteria, não quisouos estar ausentes ao 80000-
tro, tondo sido indicado o chavor Sigue Friese!, para participar em nosso none. Infalizmente, cono tudo Isto já
amásdia nos últimos dias antes da data fixada, dovido à um tongo atrazo na partida, motivada por dessaranjo do q
$ usado, interrompedos a sua viagem,pois que chegaria para o fim da conferencia, o que 830 justificaria o
grande gasto sossssario, Reenbomos entao dos chavarin a ckreular com as decisões tomadas. Para nossa total sur
preza, constatamos que os chaverin haviam dedidido oficializar, cono 13 808828 Sulânoricana, ao que Fora conbing
do eonoseo sepia una simples poguisha proparatoria, erfaram toda una estrutura do wovinento continental, o o fi-
zoran, assim eono con todas as rosoluções, tanbón on nosso nomes Além da erftica à forme con que aciram, año po
60008 8800884" ב0 5tomadas pelos chaverin e passamos a lhes expor nosso pensamento a respeito do assug
to, o qual, aliás, chavorin ja torao tido onortunidade de ver nos temários o resolugdos das Veidot.

É nosso pensamento náo constituir instâncias sul-anericanas, con os poderes rosolutivos que vocês
propoam, mas tão somente una secretaria de coordenação de atividades conjuntas para os novinentos sul-americana
nos. Propuzemos mesno que fossem criadas secretarias regionais, em todos os lugares onde a proxinidade goografi
68 0 linguistica o ו Achamos que a constituição de organismos tatino-anoricanos, tirarian toda a for
ga da Hanhagá Elioná, úma vez que constitulmos un grande peso dentro do movinento mundial, Soria transformar a
Hanhagá num organisno quase que sem finalidades, em grande detrimento das relações mundiais do nosso movimento
da partletpagão o orjantação dos movimentos que não so gitual na Anórica do Sul, nosso ponsamento relovantar
05%8 6150 8580 no proxino encontro sul-aneticanos
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tlo reforente as propostas de última carta do vocês, quanto as proximas atividades de maio, emvel

cono=lhos o goguêntos Propomos de que, so possivel, a data da Velas seja adiada para fins de junho e começos

julho, Explicamos: o nês de maio é o último nês de atividados relativanente normais do senestre e2 muito at

cil para nos interromper todo o kitmo do trabalho nesta9 para enviar chaverin para o seminário, Podera

mos no máximo,enviar uma pequena delegação para a Veidé, Sabenos do grado valor da presonga do chaver Kitron

nesta realização, mas pedimo-lhes vojam as possibilidades de mudança da data, Ma data por nós proposta, podería

mos enviar chaveris para o seminário e una delegação para a Veida; em maio, a pensanento de chaverim para o 58

minario 6 difiel, e a delegação tera de sor menor, Em todo caso, participarenos mesno em maio.

Pedimo-lhes que nos envian urgente:

1) Ordem do dia.
2) Tenários
3) Quais são os relatores ?

Datas exatas,
Informes sobre a delegação a enviar,

6) Possibilidades de nos arrumaren dinheiro para os passagens. Be depender de nos, será muito dificil.

Eserevewonos brave, dando informes dobre 0 nosso movimento, Recebemos já orientação da Banhagá E-
lioná sobre o laar Lochamej Hagetaor e nos poremos ao trabalho muito brevemente,

Pedimos que nos eespondan urgente, as questões relativas ב Veida, pois os ,Shaverin 34 sabes os
transtornos que tes causado a falta do tempo sufisionte para proparo dos papeis novessários para a viagén,

Sem mais por ora, nosso chalutigno é
Alet V Aghshem
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