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Subject Classification; (iii) if the title is long, a shortened form of it, no more than
forty characters in length; (iv) the address of the author(s) for publication in the
journal.

3. In the case of joint authorship, a letter should accompany the manuscript
stating which author will assume responsibility for correspondence and proofreading.
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