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S.Paulo, 12 de Março de 1958

A VAADAT HATNUA

Chaverim, Shalom,

ASSUNTO:  PROXIMA ALTA

Alguns problemas imprevistos de chaverim, e uma planificação diferente do| ששה da Tnuá, feita pelo Kinus, causaram algumas modifivações no grupo aliáe Abril,

O grupo aprovade pelo ultimo Kinus $ o seguinte:
1- Oscar Zimerman
2- Rute Soria
3- 21028 Gam
4- Yoche Rapaport
5- Sara Czeresnia
6- Gerson Koster
7- Nelson Krasne
8- Clara Chassavmaster
9- Fani Kremer
10-Elisa Susskind
11-Isaias Geboki
12-Jaime Averbuch
13- Tuba Averbuch

- Og chaverim Mario é Suzana Vizenberg, x Janete Grunevald, e Joni Yurguel,ficam para trabalhos na Tmué, e Chulinho e Ilana Shneider, por problemas familia-res, tivoram tambem que adiar mua aliá, Todos estes chaverim, entramão numa novaplanificação de aliá dos Temanecentes de Bror Chail para o ano de 58, que em breveremeteremos aos chaverim,
- Os chaverim Kutner e sua bachurá, que normalmente deveríam fazer aliá com 88-te grupo, inexplicavetnente não nos mandamnoticias há já cerca de dois meses. Aultima informação que tivemos então, era que concerdavam com esta data. Caso nãofagam parte do mesmo, consideraremos seu nome riscado de nossas listas,- O chaver Abrao Kaufman, que tambem se compbemetera a fazer aliá com este gru=po, não o fará. Os chaverim já conhecem o historico deste chaver. Fai lhe curuni-cado à decisao da Hanhagá de suspender seu Sheilon, Podem es Chaverim tambem reti-rarem o seu nome de suas listas,
- Deverão fazer Parte deste grupo tambem, os pais do chaver Henrique Kupershmitdachativá do 8? garin, Ben Zion e Sara Kupershmit, conforme cartas anteriores,- O grupo partirá no dia 28 de Abril Próximo, pelo navio " Provence", devendorealizar um tiul pela Europa, A data de contimuagao de Vingen, assim como o navioserão mais tarde cumnicadas aos chaverim,
= Voltaremos a lhes escrever em breve, mais detalhes sobre a aliá, como meshek,Xktáy Baús do Comitê ão Bror Chail, etc.
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