
Organização Juvenil "Hu יתסולאיצוס apID
ד o a =

EE y rr

Sionista "DROR” \

עיצאזינאגרָאטנגועשיטסיליצאס-שיטסינויצ

DIRETÓRIO NACIONAL

Brur Chail, 24 de maio de 1905
À Fanhagáã Aruzit

ados chaverim
Atz da reunião da atado hatnuéá de 26-9=1553
egá Elio0u4- Foi apresentado o relatorio da ultima reunião da Has
em 29.a) Garin nêrrocano em Ein Gev= estuda-se » seu futuros; re-

1-se adiar a discussão final por 6 meses. b) Schlichut- resolveu-se
o casal Russo, atualmente em Marrocos, para Merz e Surasbourgs na

manecerá Joe Fuchs, «gadé irá para Africa do Norte. Neustat já
als sairá, de formp definitiva, c) OLA- a Hanhsgá concordou em prin=

o com a proposta dos brasileiros, de não insvivuir um organismo terri
Intermediario da H, Elioná, como a OLA, Em seu lugar propõe-se uma

€ centralizar ppeckanoty programas) oe com pepel de inver
H. Elioná do para os paises pequenos; m do mis seria um

constivuciona 1, isvo É, s us elementos de S 1608 6184
semo=-nas 8 68.8 prop ae À di scussão foi adiada

1

para depois que se
da moa sul-americana, d) Bachsha ré rara

Pony 16180 Hashachar e vrat ] a lista
ב para vi זז formou-se וגו

anan Olami vinovitch. e) Chninuch=
O 0on,para duscus rrobiemas pratico s será

sa Ler devido & presença £, er ו de grande numero de
nc para a e dos programas, a vaadar ha vnuá

 ehavegim Lea 6 0 em Jerusalem, € 6860 =
Brur Chail,

de junho e guiho o mesh =4
movimento Hatzotiiw de Haifa, ףג6 18250 ₪6 9100

arte organizacionai, contacto com o meshex, divisão de urabalho e

המ106160שטא1, 1108280 a cargo da 79808 6 מטמוגא + 680012160 6

comun acoruo com o movimenvo Hatzoi im como madrich das kvu TZoL 6 אב
com o mesnek o chraver Eli Argamsi, O vaad name chané que deverá +8 08.1 חמי

gun ele, é formado pelos chaverim Karavina e Arale,
3) Sehiichuv para o Brasil= O nome que está em

chaverã de Chatzerim, que desempenhou pap 1

eds Resolveu-se entrar com ela em contacto
camos antes de concluir qualquer coisas,

4) Livrodo KEL= receb-mos do KKL centrai uma circular, na qual

onaOR a participar com mat.rial e fotografias de um livro
vodos os meshakim sul-americanos, Resolveu=se levar à Hanhag

2 uma proposta para que o mite:ial dos mesh
m mesna Jinho de ação. Forai para isso des gnados

kim nossos seja basea-
os Chaverim

Karabina, Arale e um da mazkirut do meshek,

discussão É o de
salivntissimo no Near

direto, para que nós à co

Sem mais, seudamo-Los com un chaiuuziano
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