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юqюіляохсdт3є жоя" "нТеяош }.оненоdо9єє єL .т.онжзіfвнен аЩсшиdіі оН .иниtҐош оіПеdп и 3ешішя оняиt,€[ен
"ониh иипщ о9е цо9оd 3t»кПонпеdен ошєюІҐ!іію9 `®ПияоПеdео еhо9оd ажоdоа 3снdоаю `!8еhвхАію Мож-qВА9
3^жоd[€є о9в зАжиниdL[ енвг `Аянтеяоіі Анhиє!ф о9е &юеаою з9зо а з€hопfяа еП .Iиdщ * ішіюhяен oeh tґ!ш ацящфноя
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`69Ь/ТОz  бN  AHOd   866Т   ШВАdі   т€  Н!а  ищеd)іА  ицяоо  еяюdeющрлі  йн.крd]іл  иниLішош   юнqшещоо  eL  іпеdш

еяюdзющл( иоєt2жн оIонежПdеяI,t2€ `А!8оо лнщхеL-ощ!озфоdш qmея^9оН8 рін `и€9оо.о .т.Щ€.і!ф!mая іпінзоdоиdш
єL ttпеLОзL€ .т.ощЩ"!ф!пия ноіґвdоіі оdш ішнежоіюш оІҐ онВтаоііПтя юqізошоиТ€ шн€hяен оюмdоф (снощЩmLо")
сно.інoП  еє  я!dПtя  хиhинц9оd  ]шшаон!ф[шан  ЩаоLQШщ. иdп .іfтПеюаm  tzщ!П"!ф!іфая  ешежdзІҐ  .і.?

•хин оВ dАLооП нзюоаиігжои ! я[оd^озd-9еq з:и"тяо"[а ошзщявен є шнеhаен о[они!ПmюиП
ичоіfонхеL  иішш}юиdонш  є!  о9е  !яmин9оdиq  t2н  хmо"  хиhо9оd  вн .жо"  е  `хвяюdt2ПоіюоI  хинqіґвh8вн`хеігТєоdВш   хиhин9оdш-онqігвшен   ^   `хвиоdПоdо"вdL  ;хеиоdВсшае   `хtzdеженеdL  `хеноIщош  єн   `хшdзюиси
хиhин9оdйяонqшhяш   л  юqшіґоаоdп   t  ияи"еdш   .t.онqіфhа€н   `.і.оhинgоdия   `Ешнеhаен  оIоhин9оdия   Швшш
л онhо о9t2лL оюиdоф (оющ!ґіmю") dоннеП еє юqюоіноиТє "яою"щ енhи"еdіI-ощ!озфоdп  .g.?

• !іпщ t2L .т.!m.LqіfАонон `кіше€ !нdoLеdо9еіґ bшшеє !нhи"еdп `хоdА
`dt2щЮО `В!mеіf :З іmНt!hаt2Н ОЮМdОф (СНОЩ!ПmЮИІҐ) "ОННеП t2Є qLВНВ8 ХИНqІfЄhЯtШ ИМt!"8 ИМИНЯОНОО   .f .С
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