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Prezados Chaverim

Tendo sido suspensa a aliá marcada para a primeira
a parte do nosso 3º Garin marcada para meados dejaneiro, info rmamo-vos

queem assefá Klalit do dia 16 defevereiro foi emúltimainstância ra
tificada a aliá do primeiro grupo para fins do mês de março.

E constituído o nosso Garin Aliá dos seguintes cha-
verim: zHenrique “isberg

Xx Ester Fisberg
x Miguel Dechtiar
Xluiza Dechtiar
Salomao Bergusr
Miriam Berguer

xSamuel, Oksman
xFani tner
xRifka Einguemachtz
X*Jacob Libman
Smauel Iamsol ski

«Silvia Shnaider
«Luiz Shraiber
“Aron Loberbaun pelo porto de Santos
+ Francisca More pelo porto do Rio

Fazem também parte deste grupo de aliá:
a) Os chaverim More: pais de nossa chaverá Francisca More, (cujas

duas irmãs Ana e Rosa figuraram no 1º gripo dealiá de nosso 22
Garin) e que por dificuldades finaneriras aliadas ao fato de E
se ligarem ao nosso garin, passarão a figurar em nosso erupo de
Aliá.

b) Henoar: Constad de nosso primeiro grupo de aliá, os chaver im
que constíbuem o nosso grupo paraáliat Hanoar -

nun total de 8 chaverim. Esp es detverao embarcar” 7 no porto de
Santos e um no porto do Rios

A aliá dos chavcrim Paíss, por não ter sido possível
na data anteriormente solicitada por desarranjo nos documentos da
chaverá Mina, está provisdriamente suspensa por mais alguns dias,
não sabendo se ela se verificatá em conjunto com o grosso dos chave-
rím ou sé em data mais próxima. Esperamos poder informé-1b nospróxiae
mos dias.

x

Ainda com'referencia à Aliá, desejaríamos solicitar
um adim tamento de Cr$ 20.000,00 para as 86806228 de documentos!
Tendo em vista a alta iminente do dolar, pomos também a critério dos

chaverim a 0088180 do fornecimento da quota per capita de Aliá, pois
gostarígnos que os mil cruzeiros setraduzissem em, pelo menam, 32
dólares 


