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Prezados Chaverim - Shalom. 4

Recehenos con praser vossa carta de 0,857 pois atravéz doe

14 6 fembím atroevén de notícias par iculares ue nos chegoram, senti

mos cue a peguishó de chelutziut £63.: oorosda de Bxito e todos, as cha

vobim cue porticivárem anitacom esntrito: Oyimista e elovaios

Tossa carte também nos deu gatitfaçãos pois percebemos que

ya ee 1

continuamos tendo opiniao e crtenticso” comum em סיס Temas de timorkán

cla, apeñar do tempo + aijstánecia que nog geparam.

Fo houve nenhum mal entendido, porém, reclmente à falha de

haior explica" Bo vogóa 80026 0 astunto sy principaime a peinde

importêmcia que 9 mesmo poses fiveram com que nos escrovesgenor do

- é
forma tão completa e persistentes

Quanto ao: mbrito do resolvido. sôbre "on tivár do 89 garin »

nadá temos s acrescentar d) quoromos c-êr qe 6 nómero añusl -= 48.= ,

sindo será ampliado attavéz de proselitismo, 650.4 Aproveitamos esta
>

primeira osastão nara congratular detos. chaverim (por nosso intermb-

dio) ey certos de sua sapacidndo, desejar-1hes tx to em ma tonefas

Oporttin nte (em preve)s pengaiios volt=x com vocês no as —

sunto da orientação dosta chativá, bem como soritrmos dé tira? (

oeasido que ₪6 resolver oricisimente sôbre' seu destino) um "Danim" =

penecial 50076 8 chativk e seu futuros

cabro os remanecontes do 6% 6 75% gariny o problema $ 0 86-

guinter- we. remos vantogen nenhuma om adiar para novenbro 8 יסה01ו1-

cio de nartilhar o grupo de marco, noia.os problemas em tômo da -

a118 n20: ten nonúhuma tenda ia ןרבתהניטמ4 A hípotese de tim. srupo:.-

malos em maxço”S completmente soro é contas Compreendomoé muito |

bem O problema da Thuá e deixamos a Vosso cargo as. sol a ;

ventertes. Quanto a ha cnesharé em meshex vatik, seria Ce vantagen הנ

mentar o grmipo de derenbro e 66 rest ntés virem o mais. cêão posefvel

0 0 £ » norso pensamento em geral, nao só por emisa da hach-

shará. Vacas gaberao julgar sôbre o melhor cominho. FMochsharê em
a :
0AREDs So, por חו 80800 não >

“o

ter conveniente rafolver agota, s5 en novembro entaos ao menos a

Tanhagá 35 08970, 28707 sua planificacao clara, nois nisto não heovos

yA mudan. 



 

Outros assuntos.p. Lo- Colômbia- usrtendo intensa טסוייס
dência com 0 118100 eSbre os assun

tos da aliê e exortendo tôda 4 pressão nosstvel cóbro a Sochmut e =Aliat Noar para nembar rinidamente com. as. formalid» dos,

Chaverim já viajaram especisImente para tratar dêste assun-
to em Jezusalem:

  

 

Pe Regebomos- a no
2 meskimtide Porto Ale

₪284 Voto:
frentes róésultadoss

3+- 0 Ghavor Davia Feta, Já chesou ao monher; inda ado Esalou à Guova4OT notivos de saldosPp

O garíin: crê mito bom. Bendo que ₪
em gerals está nun zitmo excolontes

Suaucardes dofilale e amigas à véote)

Mei WFagehem
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