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Prezados chaverim,

Servimo-nos da presente com o fim esrecial de voltar ao as-

sunto sôbre o qual já tivemos orortunidade de tratar com
os snifim em

807828060, sem que obtivéssemos alguma resposta, o que constitue

sério
entrave para os trabalhos da preparação da Moshavá Seminário de mi
Julho
próximo, Referimo=nos ao auxilio financeiro dos snifim,
independente da
contribuição pessoal dos participantes. Para que esta Moshavé Seminário
possa se concretizar com o êxito que todos nôs desejamos, é absolutam
ens
te indispensável
que os chaverim enviem para o Tesoureiro de Lishká, Ru-

win Pikman, com a urgência requerida, sua contribuição total
ou, pelo
menos, parcial, sem o que estamos impossibilitados de dar iniciê
aos tra-

balhos práticos.

Com a oportunidade chamamos a atenção dos chaverim para a
MOATZÁ do nosso movimento que, como sabem, será realizada no
transcorrer
da Moshavê Seminário e para a qual é mister que os chaverim venham
suficientemente preparados, A base do relatfoio que lhes enviamos
e no qual

o assunto foi amplamente ventilado, aguardamos suas sugestõe
s e comentá-

rios para prepararmos a ORDEM DO DIA da Moatzá. Orortundmente os chaverim
serão informados sobre o regimento interno da Moatzá que
estamos estudan-

do (Numero de delegados dos sniffim, eto). Não fosse já pelos premert es
problemas que esta Nostzómtratará, dentre os queg destacamos Hachshar
á
e Aliá,

teria ainda um significado especial, visto que deverá estabele=
cer uma orientação ¿lara e una para o nosso movimento no Brasil, motivo
pelo quel deverá
merecer umá arurado estudo por parte dos chaverim,
Finalizan

pedimos sos chaverim nos fornecer a relação dos

provaveis yarticirantes do Seminario, bem como relatorios dos preparativos que estão sendo feitos com relação ao mesmo,
No aguardo de imediata resposta, subscrevemo=nos com cordial
ALÉ VEHAGSHEM

Lishká Merkazit

SÁO PAULO

RUA JORGE VELHO, 89

BRASIL

ORGANIZAÇÃO JUVENIL SIONISTA DROR
-LISHEÁ MERKAZITo
"MATERIAL PARA A MOSHAVÁ - SEMINÁRIO?

(Rocomenda-»se trazer exclusivamente o indicado)
é camisas (blusas) quaisquer - 1 camisa (blusa) branea
2 calças (saias) quaisquer - 1 calga (saia) azul marinho
2 pijamas.

Roupas Intorior (a eritério de cada chaver mas o mínimo indisponsável)
Roupas de 1á (2 coletes e roupa quento om geral);
1 calção de ginástica azul
1 comiseta (blusa) de ginástica, bmanca.

à calgão de bamho (maillot)
1 travesseiro

2 cobertores ou mais
2 lengois

:

Material higienico (tenlhas, escova e pasta do dente, sabão eto:
2 paros de sapatos (Zechados). |
1 par de tonis
1 par do tamancos

1 chapeu para sél (facultativo)
18188 68
2 0000008 - lapis > tinta - papel para carta é exvolopos - 80108 0

correiolivros e material de estudo.

;

Recomenda-se traser lanternas, cantil o material fotográfico.
MOÇAS: - Recomenda-se às moças não trazerem vestidos, semento calças come
pridas é uma sais azul marinho,

IMPORTANIE:» Os chaverim deverñoter em conta o rigoroso frio reinante:

EAS

na "FAZENDA DO 30L”, trazende roupas quentes e agasalhos!

