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VAAD LEMAAN HAHACHSHAROT

Organisagáo Sionista Unificada
Sáo Paulo

Presados chaverim,

Tem a prosente a finalidade de comunicar-vos a constituigao
do 22 Grupo Aliá do 4º Garin, constituindo assim um total de 45 chaverim

(33 do 1º grupo), devendo dentro dos proXimos dez dias nosso movimento,
informar-vos a respeito dos restantes que constituem um grupo de 50 cha-

verim em aliá no ano de 5713.

Constituem este grupo os seguintes chaverim:

NUCHEM HIRSZ FASSA
SARA GITLA SHREIER FASSA
ZIGUE FRIESEL
ARON SHNEIDER
BENJAMIM BUCHBINDER

CHANA WATCHEL
MARJAM GENAUER
EFRAIM BARIACH

Se No referente a estes dois últimos chaverim temos a informar quesao 6168 madrichim do Cmmso da Sochnut (de 1949), e portanto não passam seu
periodo em hachshara, ineluindd-se nas normas ja estabelecidas pela OSUB.

Outrossim, queremos indicar-vos nossa preferência de datas. Po-dera o grupo partir nas datas de 29 de agosto (Giulio Cesare) ou 31 de a-
gosto (Bretagne), sendo nossa opinião de que devera partir na última e em
navio frances, pelos seguintes motivos:

a) Por serem mais redusidas as passagens em relação a outras
linhas de navegação. é

b) Porque a continuação é feita em navio israelÍ (da Shoham) e
não de outra nacionalidade.
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Nosso pedido se estende também quanto à bagagem, pois também estegrupo, como o anterior, levara excesso de volumes, que poderam atingir a25 m3.

Para facilitar a compra das passagens pode-se contar com mais 6(seis), de meninos que seguirão pola Aliat Hanoar, esperando ainda esta Ha-naga a confirmação última do Jerusalémp bem como, da eventual viagem dasurta, AMELIA ATZUXO, noiva do nosso chaver Saburo Senda, que partiu nomes último e sobre a qual escroveremos oportunamente. 2

Aguardando vossa pronta resposta, bem como a quota respectivade documentos, para o inicio da preparação, subscrevemo-nos com
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