
são Paulo, 6 de Julho de 1954

ג
Netsigut Sul-americana
a/a Abráo Dembinscky
Buenos Aire

(o/ copia a Hanhagá Elioná)

Prozados chaverinm:

Esecrevemo-lhes esta após tormos rocebido as resoluções e algumas cartas

a respeito do último encontro sul-americano, realisado em Santiago do Chile.

Temos a respeito algumas observações a fazer»

12) Caráter do encontro = A Notzigut convocou, e sob êste nome (ao me-

nos para efeitos internos) sc instalou e III? Peguisha Latino-Americana. Fi-

camos deveras surpresos quando rocebomos resoluções de uma "IIIS Moatgá La-

tino-Americana", Atravos das cartas trocadas antes da realização, deu-nos a

enteddar que so trataria, «omo realmente se tratou, de um encontro entro ro-

presentantes dos movimentos nacionais poxa, em conjunto, daxom soluçao a uma

50218 80 problemas continentais. Tratava-se pois de um encontro, e nao de um

congresso, sentido que assume no momento que a donominamos de moatgsa. Nao te-

mos o poder, formal ou factual, de roaiizar congressos do bloco sul-amorica-

no» Cabe-nos, isto sim, resolver problemas locais ou continentais atravós de

uma colaboração continental, de um mútuo auxílio,

22) Caráter das resoluções - implicitamente nas discussões havidas no

ano passado, por ocasião da constituição da Netzigut sul-americana, o expli-

citamento neste último encontro, ficou claro o carater recomendativo que as

resoluções deveriam tez. Espantou-nos a frequência do tórmo exigir da Hanha-

ga Eliona, quando o mais apropriado deveria ser recomendar ou solicitar. Re-

0900008 copia de uma carta indignada da Hanhaga Blionaa esse respeito, o da-

mo-lhe3 razão na sva indignação. 4 Notzigut e uma secçao da Hanhaga tliona e

esta, assim como os encontros que promove, submetido a ela. Porisso não ca-

bem as exigencias foitas na forma como aparecem nas "resoluções" .
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32) Algumas resoluções especificas in

1) Tema e - Chalutziut, item 2 - Aliah o Hitiashvut, parágrafo 2:

"Exigir que en el futuro dicha planificacion sea efectuada en

conjunto con los movimientos y con su instancia continental."

O que está dentro do nossas atribuições, é, quer isoladamente, quer

סמ conjunto, exigir o cumprimento de resoluções tomadas por instancias su-

poriores do movimento. Portanto, a exigencia deveria ser formulada nos tor

mos da Veida Olamit, quais sejam, a direção dos garinim sera dotorminada

pela Hanhaga Eliona em conjunto com o movimento de onde provem o garin e o

 



(continuação)

próprio garin. Caboria uma solicitaç-no de que fósso consultada a Netzigut.
Entretanto é um erro exigir que a planificação seja fóita em conjunto com
O movimento e sua instancia continental. Bm primeiro lugar porque nao nos
cabo resolver isto, e em sogundo porque é errado colocar em pó de igualda-
às os movimentos nacionais o a Notzágut, organismos do qualidade diferen-

tes, com força e atribuições diferentes. O movimento deve ser uma das par-
tor docisivas da resoluç80 sôbre 08 garinim; a Netaigut deve ser consulta-
da, apenas.

42) Mesmo tema, mesmo itom, parágrafo 5: "En el caso especial del
movimiento argentino ... " Do ל com apet tomada, A baso do,
rolatório do movimento argentino. Ch gou-nos da Eanhagá Elioná informações

diferentes, quais sojam, de que a 80 foi tomada após consulta no.

movimento argentino, somento que esta foi derrotada na votações

o completo esclaroscimonto da quostão, do como ocorreu,

52) Mesmo tema, item f- Taksiv, parágrafo 6: "La Netzigut tondrá a
ampliar estas fuentes ..."» Na rosolug380 aprovada nao constavam os movi-
mentos territoriais, pois a proposta apresentada neste sentido fci imedi-

atamento rejeitada em plenário. Recordamos as palavras do chaver losef
Levi na ocasião, de que a Netzígut foi criada para auxiliar os movimentos,

e não vara eriar-lhos obrigação.

Lamentamos profundamente os enganos havidos, e esperamos que ns cha-
veorim tomem as medidas convenhentes no sentido «de remodiar as falhas su-
pra mencionadas, assim como recomendamos uma revisão geral para, eventual-

mente, encontrar outras que nos tenham escapado.

Sem mais por ora, despedimo-nos com nosso cnelutziano,

Alei ViBgshem

 

Markin Tuder - Maskir

 

João Drucker - Sgan Maskir

 


