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СТАЛИН АЭРОДРОМЫШТО ЛЕТЧИК-ШАМЫЧ ДЕНЕ

1934 ийын 2-шо май. Эр годсек сай, ояр 
кече. Московский аэродромыш ала мыняр 
шӱдӧ самолет чоҥештен толын. Теҥгече нуно 
кӱшыч радам ден кайше комбыла Йошкар 
площадь ӱмбалне чоҥештылыныт. Пеш кугу 
первомайский парад лийын.

Таче чыла металлический кайык-шамыч 
мланде ӱмбалан строитлалтыныт. Нуйо пеш



шукын улыт, шотленат ноет! Тыште изи, пи- 
сын кайше истребитель-шамычат, кок веран 
разведчик-шамычатулыт. Лилипут-шамыч кок- 
лаште великанла койын, грозный бомбовоз- 
шамыч шогат. Самолет-шамыч радам ден кужун 
строитлалтыныт. Кажне машина ончылно лет- 
чик, механик, радист, пулеметчик да бомбардир- 
шамычын командышт строитлалтыныт. Чыла- 
нат шӱштӧ пинджакым чиеныт, шлемым упша- 
лыныт. Чылаштынат летный шинчалык да 
перчатке. Ваче гочышт— картым пыштыман 
сумка да револьвер-шамыч кечат.

Чылаштынат шинчаштышт пеш чот куаны- 
маш коеш. Ме шкенан дек аэродромыш шерге 
уна-шамычым вучена.

Кенета команда пуалте:
—  Смирно!
Ме шкенан машина воктен кенета шып 

лийна.
Тиде жапыште куанен „ура“ кычкырымаш 

рад мучко шергылте.
Ме уна-шамычнам —  Сталин, Ворошилов 

да Горький йолташ-шамычым ужна. Ончыл- 
но спокойный ошкыл ден Сталин йолташ 
ошкылеш. Ме куанымына ден „смирно"







командымат мондышна. Кажныжат великий ай- 
демым сайын ужаш тыршен туддек лишемын.,

Чылаиат Сталиным саламлат. Чарныде „ура“ 
кычкырымаш эре вияҥын, уло аэродромым 
темен.

А Иосиф Виссарионович саламлен то пурла 
кидшым кӱшкӧ нӧлта, то тудым шинель 
урвалте шентаке шылта. Мемнан радам мучко 
коштшыжла тудо летчик ден механик-ша- 
мычын чурийыштым тӱслен ончен. Простой 
шинель, кем, тыглай картуз тудын поро 
кумылан, энергичный, чалаҥаш тӱҥалше ӧр- 
шан чурийжылан пеш келшен. Тыште мын 
тудын ушан, изишак воштылалше шинчажым 
лишычын первой гана ужынам.



КРЕМЛЬЫШТЕ, СТАЛИН ДЕНЕ

Кокымшо гана Сталин йолташым Кремльы- 
ште ужынам. Тиде теве кузе лийын.

.Мый самолетный заводышто летчиклан 
ыштенам, машина-шамычым испытыватленам. 
Икана, у самолетым испытыватлыме деч вара, 
мыйым Кремльыш ӱжыныт. Мый ӧрым, куа- 
нымем ден шӱмемат пырткаш тӱҥале.

„Мыйым Кремльыш молан ӱжаш? Мый вет 
тыглай летчик велэ улам“.

Палемдыме жаплан мый Спасский капка 
дек мийшым. Тушто мыйын удостоверением  
ончышт да кудвече гоч шуко пачашан ош 
пӧрт дек ужатен колтышт. Мый ӱмбал вур- 
гемем кудашым, вара лифт ден кӱшкӧ кӱзы-



шым. Тушто комнат-шамыч моткоч шуко, 
вашке йомашат лиеш. Ик йолташ мланем 
калык погынымо залым муаш полшыш, ти- 
дыже пеш сай лие.

Мый омсам почым да залыш пурышым. 
Тыште мыйын палыме еҥ-шамыч шукын 
ыльыч. Мый нуным портретыште шуко 
гана ужынам. Ворошилов йолташ ойла ыле. 
Молотов йолташ председательствоватлен. 
Сталин йолташ окна воктен шоген, шке йӧ- 
ратыме трубкашкыже тамакым оптен.

I Мый ӱстел коклаш летчик, инженер-шамыч
I ден пырля шинчым. Ӱстембалне у самолет-
5 шамычын модельышт шогат. Нунын кок-

лаште мый шкенан машинамат ужым, тудын 
I ден мый шукерте огыл гына чоҥештылынам.
I Ворошиловын ойлен пытармекыже, Сталин
( ӱстел дек тольо да модельым ончыктен йодо:
I —  Тиде машина ден кӧ чоҥештылын?
I Мый ӧрынрак шогальым.

—  Ну, Байдуков, мланна машина нерген 
каласкален пу. Тудо тланет мо шот ден келша? 
Тудын могай йӧрдымыжӧ уло?

Модель дек миймем годым Сталин мыйым 
ласкан ончен. Тудат лишкырак тольо.



Мый спокойно ойлаш тыршышым, самолет 
нерген мом шинчымемым чыла ойлен пуы- 
шым.

Иосиф Виссарионович то мыйын ӱмбаке, 
то модель ӱмбаке чӱчкыдын ончышто. Тыге 
тудо мыйын летчик-испытатель способностем  
налаш тыршен дыр.

Мыйын ойлен пытармекем, Сталин йолташ 
икмыняр йодышым пуыш. Сталин лач лет- 
чик, инженер семын йодышто.

Мый чылт ӧрым. Кужеч авиацийым Сталин 
тынар сайын шинча? Вет тудын пашаже мот- 
коч шуко!

Тунамак мланем чыла раш лие. Сталин —  
великий, гениальный еҥ. Пашам честно ыш- 
тыше-шамычын кажныштын илышыштым тудо  
шергеш шотла. Сталин летчик-шамычым йӧра- 
та, нунын нерген тырша. Санденак самолет- 
шамыч сай лийышт, илышлан шучко ынышт 
лий манын тудо шеклана. Санденак Сталин 
йолташ пашазе, инженер да летчик-шамыч 
ден каҥашаш йӧрата.

Иосиф Виссарионович спокойно, эркынрак 
да шоналтен ойла. Тудо раш ойла, тудым 
пеш сайын умлаш лиеш.
8







Шӱшам мучыштарыман тудын простой 
френчшым, кем шулыш гоч изишак кечен 
шогышо брюкыжым да тудын лапка таганан 
хромовый кемжым мый ончыштым. 111ӱ- 
штӧ кисетым ужым, тушко Сталин тамакым 
да шке йӧратыме трубкажым пышта. Мый 
тудын ойлымыж годым простой да спокой- 
ный движенийжым, шутитлымыж годым кузе  
воштылалмыжым ончыштым.

Ятыр йӱд лиймеке мый Кремль гыч лек- 
тым.

Йошкар площадь мучко эртен кайшемла, 
Ленинын верный да сай ученикше —  Сталин 
нерген мый шоненам. Тушто, кӱкшӧ Кремлев- 
ский стена шеҥгелне, мемнан илышнам саем- 
дышаш верч тудо йӱдшӧ-кечыже пашам 
ышта...



СТАЛИЕ ДЕК УНАЛЫКЕШ МИЙМАШТЕ

В А Ш Л И Й И А Ш

Сталинский маршрут ден кугу да нелэ пе- 
релет деч вара Валерий Чкалов, Саша Беля" 
ков 'да мый отпускым нална. Ме канаш Кав- 
казыш кайышна. Мемнан ден пырля ватына, 
шочшына-шамыч ыльыч. Чыланат ик дачыш- 
те канаш тӱҥална. Ме кажне кечын теҥы- 
зыште йӱштылна, кечеш капнам калитлышна, 
теннис ден модна.

Икана, чыланат ӱстел йыр шинчын эр коч- 
кышым ыштымына годым, телефонный звонок 
шергылте. Чкаловым ӱжыч. Тудо коридорыш 
лекте. Вашке гына мыйымат ӱжӧ.

Валерий куанымыж ден ӧршӧ гай лийын.
10



—  Колышт, Георгий.таче ныл часлан Сталин . 
йолташ мемнам ватынаге шке декше дачыш 
ӱжеш,—  манын Чкалов эркын каласыш.

Мый шым инане.
—  Мом ойлыштат? —  манам.
Мый тунамак мӧҥгеш савырнен кайнем 

ыле. Но Чкаловын шинча ончалтышыж гыч 
да кидше пеш писын тарванылме гыч мый 
умлышым: тудо ок шутитле. Тыге шутитлаш 
лиеш мо?

Мыят пеш чот куанышым. Пеш куанымем 
ден шӱм адакат чӱчкыдын кыраш тӱҥале.

—  Да, да, Георгий! Лач ныл часлан —  
Сталин йолташ дек! —  Чкалов мыйым столо- 
войыш вӱден пуртыш. , . , .

Ме шкенан куанымынам Саша Беляковлан 
да ватына-шамычлан ойлышна. :
‘ Нунын куаныше 'да волгалтше чурийыштӹм 
нимогай мут денат возен мошташ ок лий! 
Телефон ден мутланыме кажне мутым нуно 
лу пачаш.йодыштыч. , : е * : : :

Чыланат шке пашаштым^ вашке пӹтараш 
тыршеныт: южыжо парикмахер дек бритлык- 
таш каен, южыжо платьйым гладитлаш 
тӱҥалын. е . .ч-.;:::
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Але жап шуко улмьш шинченна гынаг, 
часым пеш чӱчкыдын ончен улна. Тиде чу- 
десный еҥым, мланна лишыл йолташым, пеш 
вашке ужмына шуо.

Теве час стрелка кум часат пелыш шуо. 
Чыланат ямде ыльыч.

Автобусыш шинчын ме Иосиф Виссарионо- 
вич Сталин дек кудалына...

Мемнан деч ончыч Михаил Иванович 
Калинин кудалеш. Ужар сатер покшелне шин- 
чыше кок пачашан изирак дача дек ме ик 
жапыште гаяк миен шуна.

Сталин йолташ Жданов ден пырля мемнам 
уремыште пӧртыш пурымаш дене вучен шо- 
геныт. Сталин веселан здоровитла, кажныжым 
тӱслен онча. Кузе ме курортышто тӧрланен 
улна, тудым терген дыр.

Т у д о  моло годымсо гаяк простой да скром- 
ный вургемым чиен: ныл кӱсенан да покшелке 
ик рад ден полтышым ургыман куштылго 
сур френч, куштылго брюко-шаровар да кав- 
казский пушкыдо кем. Кече волгыдышто ту- 
дын нугыдо ӱпшӧ суремаш тӱҥалшыла коеш. 
Сталинын чурийже свежаракын коеш. Тудын 
изишак каналтымыже палэ.
12
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Иосиф Виссарионович мемнан ватына-ша- 
мыч ден знакомитлалтеш. Кузе каналтымына 
нерген йодыштеш. Тудо простой да скром- 
ный улмыж ден чыла уна-шамычым шке де- 
кыже вигак привлекатла.

Сталин мемнам аллей мучко да корно муч- 
ко коштыкта, шкенжын дачыже нерген ка- 
ласкала, кажне вондым да пушеҥгым мланна 
ончыктылеш. А тыште пушеҥге пешак шуко. 
Сталинын фруктовый пушеҥгым чот йӧраты- 
мыже вигак палэ.

Лимон вондо дек миен шуна.
Кугу нарынче саскам укшлан кучен шога- 

шыже куштылго лийже манын, Иосиф Висса- 
рионович бамбуковый тоям тӧрлатен шогал- 
тыш. А вет шукыжо тыште лимон ок шоч 
манын шоненыт! Сталин первый вондым шке 
шынден, тудым шкак ончен куштен. Ынде 
тудо шке примерже ден ятыр садовод-шамычым 
убедитлен.

Сталин йолташ тидын нерген весела йӱк 
ден ойла, чӱчкыдынак ойго-садовод-шамычым 
воштылеш.

Кугу пушеҥге дек лишемна. Мый тиде пу^ 
шеҥгым йӧршын ом шинче.

13:



— Тиде пушеҥге кузе маналтеш? —  мый 
Сталин деч йодым.

—  О, тиде пеш чапле растений! Тудо эвка- 
липт маналтеш,— пушеҥге гыч лышташым 
кӱрлшыжла, Иосиф Виссарионович кала- 
сыш.

Тудо копашыже лышташым туржеш да каж- 
нылан ӱпшынчаш пуа.

Шижыда, кузе чот ӱпша? Вот тиде 
ӱпшым малярийный шыҥа ок чыте.

Американец-шамыч Панамский каналым ыш- 
тымышт годым эвкалиптын полшымыжо ден 
кузе шыҥам пытареныт, тудо эвкалиптак 
купан Австралийыште пашам ыштыме годым 
кузе полшен,—  Иосиф Виссарионович чыла 
каласкалыш.

Мый .тиде чапле растенийым шинчен омыл 
да мыланем сайын ыш чӱч.

Тыге мутланен, 'м е шижде чыла сатым 
эртышна.

Вара мемнан поро кумылан озана пӧртым 
ончен савырнаш'каҥашым пуыш.

—  Чыла комнатлам ончен коштса, ида во- 
жыл.

Пӧртыштӧ нимогай уто ӱзгарат, нимогай
14
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роскошат уке ыле. Тыште чыла проста, 
скромно да яндар.

Столовойыш кайме годым Сталин окнаште 
кечыше шторым нӧлтале да обед шуын але 
уке манын йодо.

Вара ме адак сатыш лекна.
Жданов виян кокыраш тӱҥале. Тудын ко- 

кырмыжо летчик Чкаловын кокырмыж гай- 
рак шокта. Мый тидын нерген йӱкынак 
ойлышым, летчик-шамыч кылмымышт ден эре 
кокырат, манын ешарышым.

Иосиф Виссарионович изишак сырыше 
йӱк ден ойлаш тӱҥале: завод да конструктор- 
шамыч летчик-шамыч нерген але пеш шагал 
тыршат, самолетын кабинжым сайын огыт 

'ырыкте, мане. Адак пашалан сай условийым 
йоддымыланна, шучко жапыште шукыж то-  
дым парашют ден тӧрштыдымыланна мем- 
'намат, летчик-шамычымат, шылталыш.

—  Айдемым пытармешке, лучо самолет 
пытыже! Машинам ме шуко ыштен кертына, 

"а  айдеме кола гын, тудым ылыжташ нигузеат 
‘ок лий,—  манын Сталин-каласыш. - 
‘ Веранда дёк'мийышна. Тушто „кегли" 'мо- 
дыш шындылме ыле. Иосиф Виссарионович

15
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кегли ден модаш ойым пуыш. Нелэ пу шарым 
тудо эн первояк шке нале да, кидшым оҥай- 
ын рӱзалын, шарым доска мучко колтыш. 
Тудо покшелне шогышо кегли-шамычым —  
корольым да икмыняр салтак-шамычым перен 
шуыш. Вара Беляков модаш тӱҥале. Саша 
шарым палемдыме верыш пӧрдыктен колташ 
тунеммешкыже ятыр жап модо. Ме эреак  
нунын модмыштым ончен шутитлен шогышна.

Чыланат ситышын модын теммекышт, ала 
обедым ышташ жап шуын манын Сталин 
16



уна-шамычше ден каҥашыш. Ме келшышна. 
Тудо мемнам устел дек вӱден наҥгайыш. 
Иосиф Виссарионович пеш весела кумылан 
ыле, сандене кочмо годым чыланат шкеныш- 
тым ласкан да веселан кученыт. Мланем кугу 
весела пайремыште лиймыла чӱчын.

О бед деч вара Чкалов, Беляков да мый 
Сталин йолташлан Северный полюс гоч чоҥеш- 
тыме план нерген каласкалышна. Полюс 
нерген мемнан але шагал шинчымынам Иосиф  
Виссарионович мланна пеш раш ончыктен 
пуыш.

—  Ончыч полюсеш станцийым ышташ да 
тушто ийгечым тунем шукташ кӱлеш. А тлан- 
да тидлан сайын ямдылалтман. Тиде пашам 
„айда йӧра“ да „айда лийж е“ манын ышташ 
ок лий. Чыла кӱлеш семын ыштыман,— мане 
Сталин йолташ.

Ме тудын мутшым колыштна.

С Т А . 1 И П Ы Н  О Й Л Ы М Ы Ж О

Сталин советский летчик-шамыч нерген 
шуко да кугу куанымаш ден ойлыш.

А ме ожнысо илыш нерген ойлымашке 
куснаш тыршышна.

2 —3650 17



Иосиф Виссарионович шуко ий ожно ку- 
гыжан жандарм-шамыч тудым ссылкыш, Си- 
бирьыш колтымо нерген, тужечын кузе курж- 
мыжо нерген ойлыш.

Моткоч йӱштӧ годым Сталин сибирский 
тайга гоч каен. Кылмыше Енисей эҥер мучка 
каймыже годым изиш гына колен огыл. Эҥер  
покшелне тудо кенета ий йымак волен каен. 
Ийыште ваке улмаш, тудым Сталин йолташ 
ужын шуктен огыл. Но вий да чулымлык 
тудлан ий тӱрым кучашыже полшен. Иян вӱд  
чыла вургемым вошт нӧртен. Сталин писын 
гына ий ӱмбак лектын. Нӧрышӧ вургем ӱм- 
баке виян сибирский мардеж керылтын. Чы- 
ла ийышке савырен да кӱй гай лийын. Чурий 
ий ден леведалтын. Эҥер дек вӱдлан мийше 
ӱдрамаш-шамыч, эркын кайше иян ош капым 
ужынытат, лӱдмышт ден ведраштым, вӱдвн" 
раштым кудалтеныт да кычкырен-кычкырен 
ялышке куржыныт. Тиде ий ораште айдемым 
палаш пеш йӧсӧ улмаш.

Сталин, кызытак шокшо верен! шкемым 
ырыктен ом шукто гын, колемак, манын шо- 
нен. Тудо ялышке вашкен. Но туштат лӱдын 
пытыше кресаньык-шамыч тудым пӧртыш- 
18
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кышт пуртен огытыл. Мый чын еҥак улам, 
омеш кончышо ом ул, манын Сталинлан шу- 
ко сӧрвалаш да тӱрлын инандараш логалын. 
Пытартышлан ик пӧртын омсаже почылтын 
да ындыралт пытыше Сталин шке вургем- 
жым кошташ, тӱҥшӧ капшым ырыкташ 
тӱҥалын.

Тыгай случай деч вара илыше кодашлан 
пеш кугу вий да тазалык кӱлын. Тунам пеҥ- 
гыде организм гына Сталиным колымаш деч 
утарен коден.

Тидын нерген Сталин спокойно каласка- 
лыш. Каласкалмыж гыч тыгай случай тудын 
ден лийын манын йӧршешат от шоно. Ме 
Сталинын весела шинчажым ончен, шижде 
туддек чакемын улна, тудын ойлымыжо 
мланна тунар чот келшен.

Тидын нерген писатель-шамыч молан алят 
огыт возо манын мемнан кокла гыч кажны- 
жат ӧрын шонен,

Вара Иосиф Виссарионович эш е ик кана 
ссылка гыч кузе куржмыжо нерген шарнал- 
тен ойлаш тӱҥале. Тудлан весела ямщик 
логалын улмаш, тудо корнышто чӱчкыдынак 
шогалын да шкенжым арака ден ырыктен.
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Шогалме годым Сталин ямщикым сийлен, 
тыге нуно эре мӱндыркӧ да мӱндыркӧ кае- 
-ныт... Прощатлымыж годым ямщик Сталин- 
,лан шуко гана ойлен:

—  Тый пещ сай еҥулат!Ты й кужеч улат?!
Сталин веселан вощтылалещ. Сталин пещ 

сылнын каласкала, ме тудын ден пырля весе- 
ла ямщикым щарналтен уло шӱмна ден вош- 
тылна.

Ленин дек, Российысе пашазе-шамыч дек, 
шке партийже дек тыршыше Сталиным 
наҥгаймыжым, конечно, ямщик щинчен кер- 
тын огыл...

К А С Т Е Н Е

Ӱстел коклаште ятыр жап шинчышна. Ва- 
ра чыланат воктенсе комнатыш кайышна. 
Диванын полкылаштышт Иосиф Виссарионо- 
вичын йочаштын фотокарточкышт шогат. 
Сталин шке Светлана ӱдыржӧ нерген шыман 
гына ойла. Тудо шукертак Москвашке каен. 
Школышто тудын занятийже тӱҥалын.

—  Мыйын ӱдырем дисциплинированный: 
занятий тӱҥалын гын тунемаш кӱлеш! —  мане
20



Иосиф Виссарионович, вара фотокарточкым 
шке верышкыже сайын гына шогалтыш.

Йоча-шамыч ден пырля сниматлалтме фо- 
токарточкым мланна шарналтен илашна пу 
манын ме йодаш тӱҥална.

Сталин, тыгай пеҥгыде уна-шамыч ден мом 
ышташ, манынат шоналтыш дыр. Вара тудо 
мланна пушаш кум карточкым ӧрдышкӧ на- 
лын пыштыш.

Ынде мый тудо карточкым чӱчкыдын он- 
чем, ӱдыржӧ да эргыже ден Сталиным 
ужам, шке илышыштем эн сай кече нерген 
шарналтем.

Вара Иосиф Виссарионович молодежьым 
танцоватлаш ӱжӧ. Тудо шке пластинкым 
ойырен нале, патефоным заводитлыш да куш- 
тымо муран пластинкым шындыш.

Чылан танцоватлен чарнымекат Сталин па- 
тефон деч ойырлен огыл, хоровой волжский 
муран пластинкым ойрен нале. Эн первояк 
тудо мураш тӱҥале, тудын почеш меат тӱшкан 
кужу русский мурым мурышна.

Ждановын мурымо йӱкым колын, Сталинат 
тудлан келыштӓрен мураш тӱҥале. Сталин, 
очыни, Сибирьыште мураш тунемын.

21



Калининлан каяш жап ок шу ыле гын, ме 
але ятыр жап дружно мурена ыле.

Михаил Ивановичын каймыж деч нара 
Чкалов кушеткыш каналташ возын да чот 
мален колтен.

Иосиф Виссарионович одеялым кондыш, 
мален кийше Валерийым сайын гына леведе, 
да адак весела патефонный пластинка-шамыч 
ден мемнам куандараш тӱҥале.

Пелйӱдым чыланат биллиард ден модаш 
кайышна. Ончыч нылытын модна, а вара
22



Сталин йолташ мланем коктын модаш тӱна- 
лаш ойым пуыш.

Жап шижде эртыш. Мый часым ончальым: 
пелйӱд деч вара часат пелэ ыле.

Тиде замечательный еҥ деч каймем пешак 
ыш шу. Но вет тудлан, ниген деч коч, канал- 
таш кӱлеш. Мый шинчем: тудо канымаште 
гынат, садак эрла эрдене пашам ышташ 
тӱҥалеш.

Ме Сталин йолташ ден прошатлышна да 
шкенан дачыш кудална. Простой, поро кумы- 
лан еҥын, чыла калыкын йӧратыме вождьшын 
да учительжын чапле образше мемнан шӱ- 
мыштӧ ӱмыр мучкылан кодеш.

Ц 193,
к.т " '9 

Вкладн. л.
'ш



Г. БАЙДУКОВ

ВСТРЕЧИ 
С ТОВАРИЩЕМ СТАЛИНЫМ

На лугово-восточном марийском языке

ПЕРЕВОД К. ЛЕНСКОГО

Ш К ОЛ Ы Ш  К ОШ Г А Ш  К УШ КЫ Н ШУ ДЫ МО  ЙОЧЛ-  
ШАМЫЧЛАН

Р ед ак то р  переиода Н , О р е ш к и н . Т ехн и чески й  р е д а к т о р  Г . Т а т у р а .  
С даио в п ро и эв о д ств о  13/1Х 1938 г. И оаписано  к печатн  5/1Х 1939 г. 
Д ет и зд ат  М  2037. И ндекс Д Н -5. Ф о р м ат  72 X  IV* У полномо-

чениы й Главлита А-5476. Г ираж  8 500. З а к а з  №  1647-

Н ао р ан о  и см ат :)и и и рован о  на 17-ой ф -ке нац . книги  О ги за  Р С Ф С Р  тр е ста  
„ П о л и гр аф к н и га“. М о скеа , ш л ю зо в а я  н аб ер .. дом Ю.

О тп ечатан о  с м атри ц  на Ф абрнке д етско й  книгн И зл-ва д етской  литера- 
туры  ЦК ВЛКС М . М осква, С уш евски й  вал , д. 49.





П  4̂





1!!1;|!!!!;!1!!!1!;;|;||!Н|;|' 
;!;!;!!;!!111!;!||ш|!!!|!р 

: !; ! ;!!!!;!!!; 1 ! ! ! | |: : ! ! |! ; ; ; ! ! ! 1 1 ! 1

!''!’:!!!!';!!1|!!!!;:!!;|1|!:1!' '"'’;|;1;1;:....
 ,,;1

,Ы м |,*"1;иГ ..
|И н '

!!;;!'!1!;:!'!!!;!|!!!'!!!;1!:.,-,„ 
"'!!!'1!!1!'!;1';|!;!!''!!'!*'!;''!! 

ис.*.' ;1!!;!'1!!;'Г1 !:!;!;
(11и

;! 1 ; : . ; ; ! ' 1;;;;:;;||1!

:.;::;:;;|;;;.,1111!

•!!|| 111'!


