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2 1 : ים
Mesmo, apôs, haver há pouco tempe ds escrito tomo a faze-lo

para levantar-te alguns assuntos.
primeire feles refere-se a norma do mevimento no momentos Pre-

seliut,
Pela primeira ves no snif P.Alegre, seus chaverim se dedicaram

cuidadosamente a este trabalho. AÍ vimos as reais pessiíbilidades da ci-

dade. São muito maieres de que pensavamos. bxistia em P.Alegre um club
pregressista denominado Cibic, e havia uma juventude (maiores de 17 e me

nores de 21,22) de uns 100 jovens a sua disposição, Os velhos do club
estavâm preparando o terreno para a juventude, e leva-los ao caminho do
cominismo. Pois bem, mm fins do ano passado, por motivos de desprganiza-

ção interna e falta de dinheiro, e club cerrou (provisoriamente) suas

0: Quande falo em club refiro-me a parte de jovens semente,
ontinuande, acontece que e presêdente deste club (ex-chaver nosso),tem

possibilidades reais e proximas de ingressar no mevimento. Resta tem-

brar que estes individues não possuem conteude comunista, e nem o pre-
sidente. Além diste o presádente disse que se "fer convencido da reali-

dade de sionismo" está disposte a trazer toda esta turma de volta, peis
segundo 8le próprie, os tipos e tem atacado na rua e lhe perguntado quam
de que o club vai reabrir. Declarou também existir possibilidades de
leva-los ao sionismo. O metodo usado por nós de proseliut é e de grupe

de estudos, Isto significa que existem possibilidades reais de entrarem
uns LO jovens (pessimistamente), completamente crus, no grupo de estudos
Outra fente: estamos trabalhando num bairro quase que inesplorado. Com

boas possibilidades também ( mm, 10 jovens), e afera uns 20 chaverim
com dispesição de entrar no grupo, podemos concluir que existem pessi-
bilidades de uns 60,70 jomens maiores de 17 anos para o snif, Digamos
que entrem no movimento uns 20 eu 30 deles, não seria bom?

Bem agora vejamos e outro lado da história. Temos muitos peuces

chaverim trabalhando niste, (uma questão de capacidade), e estes chaverim
estão acumulados de trabalhos no snif. Tu deves saber que para formar ₪

ns 4 ou 5 grupos de estudos é preciso uma deidçação muito grande, E nós
tão temos esta possibilidade, excluindo a concreta não suficiente capa-

cidade para sustentar tanta gente, Tu também deves saber, que é muito
fácil trazer estes individuos ao grupo de estudos, mas mais dificil ain-
da é conserva-los e leva-los mais tarde ao movimente, Per isto sugiro,
(também porque foi aprevada a sugestão em maskirut), que a Hanhagá mande
para cá um sugeito para se dedicar exclusivamente, umas 3 ou h semanas a
preseluit. Creio que somente assim poderia e trabalho alcancar o resul-
tado máximo. Estivemos até pensando que este sujeito poderia ser tw mes-
mo. O afastamento do trabalho por 3 semanas não seria tão trágico, tendo

em consêderações o por quê diste, Ou não? e que achas? Gostaria que tu

pensasses na solução que houver, Gostaria de te afirmar, isto como sendo
fato consumado, que o Hashemer de fato pretende se lançar em P.Alegre. 0

Jolsen setá f'azendo trabalho em nossa frente, Nós já estamos nos lan-
cando na Cibic, e o Jolsen está agindo 660 outro ladoda Ue.

: Gostaria de me congratular com a Hanhagá a respeito de shlichut.A
coisa aqui está cerrendo muito bem, A Marjam está trabalhando muite bem,
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