
tartm-so como:Qosajustados frente soBoasicumpre BATA

epim não:“levantaram estas questões, de 682810858 6 מפמוג-

2mas sim, odaliberaram nor; conta própria), Nosso pen sa

ênaverimapresentapam Argentos providos.de subjetivis-

SO andor7

0901 ה 56 conjunes que 



(MBE, porem a Mazkirut ainda TIRO: eו um pen

ouve uma assefá BS biparator consultivoeem

us pareceres, «yoptará novamente a ser

; q tenha o problema

ו.סע6הוגש de

  
  

E21

semento a ros     

 

 

   
   

 

   

  

    

   

   

 

  

     

    

  

 

AE כ % 88 061 6nido de adaptação :

8 סוג 6madrich pora estas lvutzog. Neste sentido, o 8011 pla=

19560uma ação 0008 em três etapas! a) coda chayer davera tra-

zer. רח 1001 04 300 “paraomovimento: (claro. está 8 rolatividade disto).

¡día deTou. סוג Lot. lançeda a ação de: novos elementos cujos resul-

ados ainda não divemós: a oportunidade de constatar. Somanto nofim da

semanaSaberamos plguns: resultados.:parolals dependendo ainda do contac=

so com os elementos:proselítados. e): Uma proseliut contírua, a ser: Betta:

é a basede listas ¡existentes e qe conhecimento de chaverimóA par: destas.

ESstividadesqueE ₪ Suma; 'se refetem na. ampliaçãodes:shchavot menores o:

E osso maior probaema dEnad 6 ה e magshimbm,irao E guns “eontao

à com,elomentos desta.idade àmases קנס pia formagá de uma

 

 

  

    

  

  

 

    

  

; uporvislonados.“peto:menghel. Pachipuohg
hugde solsltw b mma acontinuiAnde do Chaver ohcarregedo“pelo: chug 

1 perteydo ifque era %
tihuldado netúbal|esta. ainda

atoda hora, senda
orem uma outra. 2

בו de Sanvolyi=

  

 

      



 

2
> Bier ; 68 ₪.874qui > S 3 AEEPAUR de
um. empirismo gere ¡Sebae ן 1ted » Teresita rabalho & dia todo

a É“no ו É pando a

andea macessáriaו para O exquo:médico, ה éste. a espere das

¿380) leltadas qechas médicas para os garinei-haghshará, Quetito aos 5ה

6Chaoanses). devido ¿do “Borin bala De demais,
4st5 partir do dia 5 ando | tendo me:a Para.

meu. pl 5 de vista: expresso no;: Último relatório,ה

63 ATIVIDADESEMRAos00 ועומס Norma¿AAAGERAL
é Têmse as, aulas dei60“pola, elhaver a Hana Zatz para os:

RatosTtonut,penisa esforçado era 6 0mento:dos Lito
nelladm-“nãoena content 0) 07dos

dos“quiPODe den> Raete

de:
noooE וכ náoha: la

melts 0 יט do parti ovi

À 

 



 

 


