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eellaakkmmaanneeffrrddIIkkaammYYyy@@  ––
--  ®®bbeeTTsseeyyIIggmmiinnddwwggeeBBllNNaa  rrYYccBBIIxxMM∆∆¨V̈VrrSSggeeTT  ..  VVrrSSggmmkk®®ttYYtt®®ttaa®®ssuukk

eeyyIIgg  hhiinneehhaacc®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††GGss''  KKµµaannGGII√√ccMMeerrIInnrruuggeerrOOggeessaaHH,,  ddUUcceeyyIIggrraall''KK~~aaeeXXII
jj®®ssaabb''eehhIIyy  GGaattµµaaeeFFII√√bbuuNN¥¥rraall''́́ ff©©  bbYYggssYYggssMMuu[[EExxµµrrVVnn‰‰kkrraaCC¥¥mmkkvviijj  eeddIImm∫∫II
kkMMuu[[bbrreeTTssCCiiHHCCaann''eeyyIIggtteeTTAAeeTToott  ..

xxNN:eennaaHHeellaakkttaamm~~aakk''eeJJlleeLLIIgg  ––
--  kkrruuNNaammççaass''kk**KKiittddUUcceellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥EEddrr  EEttmmiinnddwwggeeFFII√√eemm""ccVVnnQQ~~HHBBYYkkVV

rrSSggeeTT  ..
ccMMNNuucceennHHVVnneeFFII√√[[TTwwkk®®BBHHTT&&yy®®BBHHGGaaccaarr¥¥rrIIkkrraayyeeBBkk´́®®kk  ..  eellaakkkk**ttbbeeddaa

yysseemm¬¬gg®®kkGGYYnn®®BBmmTTSSggjjjjwwmmppgg  ––
--  BBrrCCaakkaarrggaayyeeTT  eellaakkrraaeebbIIeeyyIIggccgg''VVnn‰‰kkrraaCC¥¥  ee®®JJHH®®BBHHssmmµµaassmmıı¨T̈TÏÏ

®®TTgg''bbgg˙ȧajjpp¬¬ËËvv[[eeyyIIggeeddIIrr  eehhIIyyffaa  ««eesscckkII††ssaammKKII  nnSSmmkknnUUvveesscckkII††ssuuxx®®KKbb''
yy""aagg»»  ..

EEttkkaallNNaaeeyyIIgg®®ssuuHH®®ssYYllKK~~aa  eeyyIIggnnwwggGGaacceeFFII√√GGII√√@@eekkIIttmmiinnxxaann  ..  GGaattµµaass
ggÙÙwwmmffaa  eebbII®®bbCCaarraa®®ss††eeyyIIgg®®ssuuHH®®ssYYllKK~~aa  mmuuxxCCaaQQ~~HHVVrrSSggeeBBllqqaabb''@@eennHHmmiinnxxaa
nn  ..  EEtteebbIIEExxµµrreeyyIIggmmiinn®®ssbbKK~~aaeeTT  eeyyIIggBBMMuuGGaaccddeeNNII††mmyykkeessrrIIPPaaBBeennaaHHmmkkvviijj
VVnneeLLIIyy  ..    GGaattµµaammiinneeBBjjcciitt††nnwwggGG~~kkxx¬¬HH  EEddlleeKKyykk®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  eeddIImm∫∫IIbbMM
PP^n̂n††mmttii®®bbCCaarraa®®ss††  eehhIIyyeeVVkk®®bbCCaarraa®®ss††CCaaddaacc''xxaatt  ..  eellaakkttaa  !!  eellaakkTTSSggGGss''
eeXXIIjj®®ssaabb''eehhIIyy  ®®bbeeTTsseeyyIIggmmaannGG~~kkbbnn¬¬MMxx¬¬ÁÁnn  eekkggyykkkkMḾ́ rrBBIIssaassnnaasseemm∫∫IImm
NNaass''  ..

--  kkrruuNNaammççaass''  BBiitteehhIIyykkaarreennHH  !!
kkaarrssnnÊÊnnaaGGMMBBIIeerrOOggssaassnnaanneeyyaaVVyy  nniiggGGMMBBIIkkaarrEENNnnSS[[®®bbCCaaCCnneeccHH®®bb

kkbbkkaarrggaarrcciiJJççwwmmCCIIvviitt  ®®ssbbttaammKKnn¬¬gg®®BBHHssmmıı¨T̈TÏÏ  VVnn®®bb®®BBwwtt††eeTTAArrhhUUttJJkk''kkNN††aa--
llGGaa®®FFaa®®tteeTTIIbbQQbb''  ..

eeBBllnniimmnn††eeTTAA®®ssuukkmm††gg@@  ®®BBHHGGaaccaarr¥¥EEttggnniimmnn††®®KKbb''ppÊÊHHbbggbbÌÌËËnnNNaaEEddll®®kkII®®kk
CCaaggeeKK  ..  eellaakkeeBBjjcciitt††®®VV®®ss&&yyCCaammYYyyCCnnCCMMBBUUkkeennaaHH  kk**ddUUccCCaaeellaakkeeBBjjcciitt††
nnwwggPPUUmmiikkMMeeNNIItt……®®BBHHssmmıı¨T̈TÏÏEEddrr  ..

❑                           ❑

❑



EEhhmm--eeccoovv  vvIIrrbbuurrssCCaattii                                                                                                                      1166

kkffaaTTIIbbYYnn

®BHVLat' Ehm-ecov
®tUvVraMgcab'pßwk

®®BBHHGGaaTTiitt¥¥CCiittGGss††ggttrrlltt''rrssIIµµeeTTAAeehhIIyy˘̆˘̆˘̆
sseemm¬¬gg´́rryyMM®®KKllYYcc  BBIIeellIIccuuggKKKKIIrrmmkkbb""HH®®tteeccookkbbuurrIICCnn  [[®®sseeggHH®®sseeggaacc

eexx¬¬aaccppßßaa  eessIIÊÊrrTTbb''CClleenn®®ttBBMMuuVVnn  ..
qq~~SS11994422  CCaaqq~~SSEEddll®®bbeeTTsseeyyIIgg®®ttUUvvVVtt''bbgg''GG~~kkeess~~hhaaCCaattiimmaattuuPPUUmmiiGGss''

CCaaee®®ccIInn  ..
®®BBwwttii††kkaarrNN__sskklleellaakk  VVnnttwwggEEttggCCaallMMddaabb''  ..
ssÂÂggaammeellaakkeellIIkkTTII22kk**ppÊÊ¨ḦHeeLLIIgg  ..
ssƒƒaannkkaarrNN__kk~~¨g̈g®®bbeeTTssEExxµµrr  mmaannssPPaaBBttwwggEEttggeessIIÊÊrrEEkkEEllggrrYYcc  ee®®JJHH®®bbCCaa

CCnnEExxµµrreeyyIIgghhaakk''ddUUccCCaallgg''llkk''  eeddaayymmiinnddwwggffaa  ®®bbeeTTssGGjjeennAAee®®kkaammGGMMNNaacc
rrbbss''VVrrSSggeeTT  ..  EEtteebbIIddwwggvviijj  kk**®®KKaann''EEtt®®ttwwmmddwwggeessIIÊÊrr  mmiinnhhflflaanneeFFII√√sskkmmµµPPaaBBGGII√√
eeLLIIyy  ..  eettIIeeddaayyssaarrGGII√√  ??  CCnnCCaattiiEExxµµrrEEddllVVrrSSggccaabb''xx¬¬ÁÁnn  KKµµaannvvrrCCnn……eess††ccNNaa
eeTTAAssMMuuttvvaa""[[rrYYccxx¬¬ÁÁnnmmkkvviijjeeTT  ..  eeKKEEbbrrCCaaCCMMrruujj[[bbrreeTTssssmm¬¬aabb''eeccaalleeTTAAvviijj ..
eemm""¬¬aaHHeehhIIyy,,  GG~~kkmmaannccMMeeNNHHttiiccrrEEmmggxx¬¬aaccss¬¬aabb''CCaaFFmmµµttaa  kkaarrPP&&yyxx¬¬aacckk**eekkIIttmmaann
eeLLIIgg  ..

EEttEExxµµrrQQaammGGggrrvvtt††  FF¬¬aabb''eeFFII√√CCaammhhaaGGMMNNaaccmmYYyynnwwggeeKKEEddrr  kk**ee®®kkaakkQQrrTTaa--
jj´́ddbbggbbÌÌËËnnQQaammxx¬¬ÁÁnn[[ttssflflUU®®bbyyuuTTÏÏeeLLIIgg  ..

®®kkuummbbddiivvtt††nn__VVnnttssflflUUeeFFII√√sskkmmµµPPaaBBrrbbss''xx¬¬ÁÁnnyy""aaggmmmmaajjwwkk  eeddIImm∫∫II[[TTaann''ssƒƒaann
kkaarrNN__sskklleellaakkEEddllkkMMBBuuggcc∫∫SSggKK~~aa  ..  eeBBlleennaaHH®®BBHHggaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  EEttgg
nniimmnn††eeTTAAGGbb''rrMMEExxµµrr®®ssuukkEE®®ssccMMkkaarrCCaajjwwkkjjyy  eeddIImm∫∫IIssMMuukkaarrååbbttƒƒmm∏∏BBII®®bbCCaarraa®®ss††  ®®KK
bb''mmeeFF¥¥aaVVyynniigg®®KKbb''ssmm∏∏aarr: ..

ccMMEENNkk®®bbCCaarraa®®ss††nniigg®®BBHHssggÙÙ  VVnnKKSS®®TT®®kkuummbbddiivvtt††nn__  ttSSggpp¬¬ËËvvcciitt††pp¬¬ËËvvkkaayy
≤≤ttssggßß&&yyeeLLIIyy  ..

EEppnnkkaarrssmm©©aatt''rrbbss''EExxµµrrbbddiivvtt††nn__  VVnnddwwggddll''®®kkssYYggeessIIuubbGGeegg˚t̊t´́nnBBYYkkbbrreeTT
ss  ..  kkaarreennHHddwwggeeddaayyssaarrTTaahhaannEExxµµrreeyyIIggEEddlleennAA®®ssLLaajj''VVrrSSgg  eehhIIyyyykk
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kkaarrNN__eeTTAA[[VVrrSSggeeddIImm∫∫IIxx¬¬ÁÁnnVVnnbbuuNN¥¥ss&&kkii†† ((11)) ..
ttaammeessoovveePPAAKKuukknneeyyaaVVyyrrbbss''eellaakkbbflfluuNNˆ-̂-ccnnÊÊmm""uull  EEddllCCaassmmaaCCiikkmm~~aa

kk''́́ ddssMMxxaann''́́ nn®®kkuummbbddiivvtt††nn__  VVnnssrreessrryy""aaggcc∫∫aass''llaass''ffaa  eeddaayyBBYYkkTTaahhaann
EExxµµrrEEddllVVnnmmkkTTaakk''TTggCCaammYYyyeellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  nniiggeellaakk  nnYYnn--DDYYgg
eennaaHH,,  mmaannTTaahhaannxx¬¬HHEEddll®®ssLLaajj''VVrrSSggdduuHHEEss¬¬kk~~¨g̈gxxYYrrdduuHHmmiinn®®CCHHeennaaHH,,  vvaannSSeerrOOgg
ssmm¬¬aabb''eennHHeeTTAA®®VVbb''VVrrSSgg  ffaaeellaakkGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  nniiggeellaakk  nnYYnn--DDYYgg  CCaaeemm
ddwwkknnSSBBYYkkTTaahhaannEExxµµrr[[bbHHeeVVrr®®bbqqSSggnnwwggVVrrSSgg  ..  TTaahhaannEExxµµrrccMMnnYYnn1155nnaakk''  ®®ttUUvv
ccaabb''ss©©aatt''@@eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[EEbbkkkkaarrNN__  ..

eennAA´́ff©©1177  kkkk˚d̊daa  11994422  ®®ssaabb''EEtteeXXIIjjccaagghh√√aaggKKiijjVVrrSSggmm~~aakk''  nniiggeellxxaa
FFiikkaarrEExxµµrrBBIIrrnnaakk''eeTToott  mmaannkkaann''ssMMNNMMuulliixxiittmmYYyyddMMuuppgg,,  VVnneeTTAACCYYbbeellaakk  GGwwuugg--GGIIuu
nnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††  ®®BBmmTTSSggeellaakk  TTaa--ssaann rrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggmmhhaa´́ppÊÊnniiggFFmmµµkkaarr
nniiggmmÂÂnnII††‰‰eeTToott  ..  ®®KKaaeennaaHH  eellaakk  TTaa--ssaann  VVnnbbJJÇÇaaeellaakk  CCMMuu--mmYYgg  ((kkaalleeNNaaHH
eeFFII√√CCaaeellxxaaFFiikkaarree®®kkaammbbggaabb''eellaakk))  [[eeTTAAnniimmnn††eellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  mmkk
..  eellaakk  CCMMuu--mmYYgg  nnwwkk®®bbEEhhllCCaammaannkkaarrFFMMeehhIIyy  kk~~¨g̈geerrOOggssmm©©aatt''CCaammYYyyKK~~aa  EEttccaa
bb''eellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  eeTTAAnnwwggrraallddaallddll''GGaattµµaaGGjjmmiinnxxaann,,  bb""uuEEnn††BBMMuuTTaann''
ddwwggcc∫∫aass''CCaaeerrOOggGGII√√EEddrr  ??  eeddaayyBBMMuuhhflflaannssYYrreeKK  ..

eellaakk  CCMMuu--mmYYgg  kk**eeTTAAvvtt††ååNNˆâaeellaamm  nniimmnn††eellaakk®®KKUU  EEhhmm--eeccoovv  eellaakkkk**VVnn
nniimmnn††CCaammYYyyKK~~aaCCaabbnnÊÊaann''  ..  ttaammpp¬¬ËËvv,,  eellaakk**VVnnssYYrreellaakk  CCMMuu--mmYYgg  BBIIddMMeeNNIIrrEEddll
eellaakkrrddΩΩmmÂÂnnII††[[mmkknniimmnn††eennHH  ..  eellaakk  CCMMuu--mmYYgg  kk**TTUUlleellaakkttaammddMMeeNNIIrrEEddllVVnn
eeXXIIjj  EEttBBMMuuddwwggCCaaeerrOOggGGII√√  ..  eellaakkmmaanneeffrrddIIkkaaffaa  ––  eebbIIvvaassYYrrBBIIeerrOOggeeyyIIgg  eeyyIIggeeqqII¬¬
yy®®bbEEkkkkffaa    EEttBBMMuuVVnnddwwggeeTTAA  !!  rrYYcceellaakkmmaanneeffrrddIIkkaattmmkkeeTToottffaa  eellaakkssWWgg--
gg""uukkffaajj''VVnnpp††SSffaa  eebbIIVVrrSSggvvaaddwwggeerrOOgg  ®®ttUUvv[[®®bbjjaabb''rrtt''ccUUlleeTTAA‰‰mmnnIIÊÊrrkkggGGaavvuuFF
hhttƒƒCCbb""uunnCCaa®®bbjjaabb''  eeTTIIbbrrYYccxx¬¬ÁÁnn  !!  eeyyaabbll''TTSSggBBIIrrnnaakk''yyll''ffaa  cc∫∫aass''CCaaVVrrSSggvvaa
ddwwggeerrOOggssmm©©aatt''eehhIIyy,,  bb""uuEEnn††BBMMuuVVnnKKiittddll''eerrOOggGGII√√eeTT  nnwwkkffaa®®bbEEhhllCCaavvaa®®KKaann''EEtt
eehhAAssYYrrssiinnEEttbb""uueeNNˆâaHHeeTTyy""aaggeemmIIll  ??

lluuHHeellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  eeTTAAddll''  ®®ssaabb''EEtteellaakk  TTaa--ssaann ee®®bbII[[bbMM
eerrIIeeTTAATTiijjxxaa11  GGaavv11  mmkkeehhIIyy  bbgg≈≈MMeellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  [[pp¬¬aass''ss∫∫gg''ccII--
BBrrBBIIxx¬¬ÁÁnn  eehhIIyyeess¬¬øøkkJJkk''eexxaaGGaavvPP¬¬aammrrYYccVVrrSSggvvaannSSeeTTAAttaammrrffyynn††vvaaVVtt''eeTTAAEEttmm††gg

------------------------
((11))  mmaannccaass''@@xx¬¬HHVVnnnniiyyaayyffaa  GGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  EEddll®®ttUUvvVVrrSSggccaabb''eennHH    mmkkBBIIeess††ccssIIhhnnuuxxßßwwbb[[

VVrrSSggccaabb'' eeTTIIbbVVnnCCaaBBYYkkvvaaddwwgg  .. eess††ccssIIhhnnuu  xx¬¬aacc®®kkuummbbddiivvtt††nn__rrMMllaayyrraaCCbbll¬¬gg˚e̊eccaall  eeTTIIbbeeFFII√√ddUUeecc~~HH ..
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rrkkEEttrrtt''eeTTAA®®VVbb''GG~~kkNNaakk**mmiinnTTaann''  ..  KKiitteeTTAABBYYkkeeKKccaabb''eellaakkppßßwwkkTTSSgg≤≤ttCCMMnnMMuu
eessaaHH  ..

eellaakk  CCMMuu--mmYYgg  kkaann''EEttPP&&yyxx¬¬SSggffaa  GGjjcc∫∫aass''CCaaVVrrSSggvvaaccaabb''xx¬¬ÁÁnneeTToottCCaaBBMMuuxxaann
..  lluuHHddll''eeBBlleeccjjBBIIeeFFII√√kkaarr  kk**eeTTAACCMMrraabbeellaakk  ssWWgg--gg""uukkffaajj''  ttaammddMMeeNNIIrr  ..
eellaakkkk**®®VVbb''ffaa  [[®®bbyy&&tt~~xx¬¬ÁÁnn[[EEmmnnEETTnn  VVrrSSgg®®VVkkddCCaaccaabb''eeyyIIggeehhIIyy  ..

eerrOOggccaabb''eellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  kk**eeppIIÌÌlleeqqaaeeLLaaeeLLIIgg  kk~~¨g̈gbbNN††aaBBYYkk
eellaakkssggÙÙCCaanniissßßiitt´́nnssaallaaVVllIICCaann''xxııss''  nniiggvvtt††nnaannaakk~~¨g̈g®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  EEddll
ee®®ccIInnEEttCCaammiitt††PP&&kkii††nniiggCCaassiissßßrrbbss''eellaakk  ..

kk~~¨g̈geeBBllCCaammYYyyKK~~aaeennaaHH  eellaakk  nnYYnn--DDYYgg  kk**®®ttUUvvKKiijjVVrrSSggeeTTAAccaabb''‰‰ppÊÊHHEEddrr  ..  
eennAAeeBBllEEddllVVrrSSggccaabb''ppßßwwkk  eellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  mmaannkkaarrQQWWccaabb''

≤≤ttååbbmmaa  eeFFII√√[[TTwwkkeenn®®ttaaeellaakkhhUUrreeddaayymmiinnddwwggxx¬¬ÁÁnn  ..  eellaakknnwwkkttUUcccciitt††nnwwggEExxµµrrKK~~aa
‰‰gg  EEddlleeFFII√√FFMMeehhIIyymmiinnCCYYyyQQWWqqÌÌaallkkaarrJJrrkkiittii††yyss®®BBHHssggÙÙ,,  EEbbrrCCaabbeeNN††aayy
[[CCnnbbrreeTTss  jjSSjjIIttaammGGMMeeBBIIcciitt††rrbbss''eeKK  ..  eellaakkKKµµaannnnwwkkxx¬¬aaccffaa    VVrrSSggeeFFII√√TTaa--
rruuNNkkmmµµGGII√√eeTT  EEtteellaakknnwwkkss††aayyKKMMeerraaggkkaarrNN__  EEddllnnwwggCCiittVVnnssMMeerrccppllpp††ll''
eeTTAA[[®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrr  EEddllrrss''kk~~¨g̈gGGnn¬¬gg''TTuukk≈≈ee®®kkaamm®®kkjjSSbbiissaaccVVrrSSgg  nniiggeess††cc
yygg''XX~~ggCCaaee®®ccIInnqq~~SSmmkkeehhIIyy ..

eennAAkk~~¨g̈gTTIIXXMMuuXXSSgg  eellaakkGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  GGgg¨ÿyssmm¬¬wwggttaammrrnnÏÏttUUccmmYYyy  eemmII
lleeTTAAeemmXXaaEEddllmmaannddMMuuBBBBkkrrssaatt''ee®®KKOOnn@@  ee®®bboobbddUUccCCaaddMMuuTTuukk≈≈ppuusseeccjjBBII®®kkeeGGAA
eebbHHddUUgg´́nn®®bbCCaaCCnnrrYYmmCCaattii  ..  ®®BBHHGGaaccaarr¥¥eeJJllEEttmm~~aakk''‰‰gg  TTSSggTTwwkkEEPP~~kkss®®ssaakk''  ––

--  {{  !!  ®®bbeeTTssGGjjeeGGIIyy  !!  eettIIkkaallNNaaeeTTAAnnwwggVVnn‰‰kkrraaCC¥¥  ssmm∫∫ËËrrssbb∫∫aayy
ddUUccssmm&&yymmhhaannKKrrvviijj  !!  eebbIImmÂÂnnII††FFMM@@ssuuTTÏÏsswwggllkk''kk∫∫aallyy""aaggddaacc''́́ ff¬¬  [[VVrrSSgg
eeTTAAeehhIIyy˘̆˘̆˘̆..

--  eettIÍ́ ff©©NNaa  eeTTIIbbEExxµµrreeyyIIggee®®kkaakkBBIIeeddkk  ??  eeTTIIbbEExxµµrrssaall''xx¬¬ÁÁnn‰‰ggCCaammnnuussßß
ddUUccssaassnn__dd´́TT  !!

--  {{  !!  ®®bbiiyymmiitt††  !!  EEddllrrYYmmeeffII¬¬mm  ssflflUUbb††ËËrrCCIIvviitt≤≤ttss††aayy®®sseeNNaaHH  eeddIImm∫∫IIssflflUU®®KKllaa
ss''xx¬¬ÁÁnn  [[rrYYccBBIInnwwmmGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSggEEssss  !!  mmiitt††mmiinnddwwggCCaa®®BBYYyyyy""aaggNNaaeeTT  !!
ee®®JJHHxx¬¬aaccEEbbkkkkaarrNN__  ((EEppnnkkaarrssmm©©aatt''))  rrbbss''eeyyIIgg  !!  mmiitt††eeGGIIyy  eeTTaaHHbbIIGGaaeeccaarrGGbb
llkkßßNN__TTSSggeennaaHH  yykkGGaavvuuFFmmkkBBuuHH®®TTUUggrrUUggyykkeeffII¬¬mmxxMM∆∆¨k̈k**eeddaayy  xxMM∆∆¨m̈miinneeqqII¬¬yy®®VVbb''nnUUvv
kkaarrNN__BBiittTTSSggeennaaHHeeLLIIyy  !!    xxMM∆∆¨m̈miinnssuuxxcciitt††[[®®bbeeTTssxxMM∆∆¨s̈s¬¬aabb''CCaaddaacc''xxaatt    eehhIIyyxxMM∆∆¨¨
mmiinnssuuxxcciitt††rrss''eeddaayyeeXXIIjj®®bbeeTTssxxMM∆∆¨k̈kJJÇÇHHeeKKEEddrr  ..

{{mmiitt††rrYYmmssaassnnaa  !!  xxMM∆∆¨s̈sUUmmbbYYggssYYggddll''KKuuNNbbuuNN¥¥®®BBHHrrttnn®®tt&&yy  nniiggvviiJJÔÔaaNN
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kk≈≈nnÏḮ́ nnvvIIrrbbuurrssEExxµµrr  EEddllmmaanneellaakk®®kkLLaaeehhaammKKgg''CCaaeeddIImm  CCYYyyKKSSJJrr[[kkaarrttssflflUU
rrbbss''eeyyIIggVVnnssee®®mmcceeCCaaKKCC&&yykkMMuubbIIxxaann  eeddIImm∫∫II[[kkUUnneeccAArrbbss''eeyyIIgg  ssaall''nnUUvvssii
TTiiÏÏ  eessrrIIPPaaBB  yyuuttii††FFmm··  ssuuPPmmggll  ddUUccGGaarr¥¥®®bbeeTTssnnaannaa˘̆˘̆˘̆..

TTMMnnYYjjdd**eessaakkeessAAeennHH  VVnneehhIIrrccUUlleeTTAAkk~~¨g̈geebbHHddUUggEExxµµrrGG~~kkeess~~hhaaCCaattii  [[rrwwgg
rrwwttEEttkk¬¬aahhaanneeLLIIggCCaaeeTT√√PPaaKK  ..  eesscckkII††TTuukk≈≈llMMVVkkrrbbss''eellaakk  EEddllVVrrSSggVVnneeFFII√√
TTaarruuNNkkmmµµyy""aagg´́®®BB´́ppßß  eeddIImm∫∫IIssYYrrcceemmII¬¬yyeennaaHH  mmaannvviissaallPPaaBBmmiinnGGaaccBBNN··nnaa
VVnneeLLIIyy  ..

rrII‰‰eellaakk  nnYYnn--DDYYgg  eeFFII√√kkaarreennAA®®kkuummCCMMnnMMuuEE®®bb®®BBHH´́®®ttbbiiddkk  kk**®®ttUUvvTTTTYYllGGMMeeBBIIyygg''
XX~~gg  ddUUcc®®BBHHGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  EEddrr  EEttvvIIrrbbuurrssTTSSggBBIIrrrrUUbbeennHH  VVnnrrkkßßaaTTuukkkkiittii††--
yyssEExxµµrreeyyIIggrrhhUUttmmkkddll''ssBB√√́́ ff©©  ..

❑                             ❑

❑
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kkffaaTTII®®VVMM

mhaVtukmµ´f©20 kk̊da 1942
ddMMNNwwggVVrrSSggccaabb''ppßßwwkkeellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  VVnneeFFII√√[[ssaammNNssiissßß

eennAAssaallaaVVllIICCaann''xxııss''  rrMMeeCCIIbbrrMMCCYYllyy""aaggxx¬¬SSgg  eehhIIyyppßßaayyeeTTAA®®KKbb''vvtt††GGaarraammnniigg
eexxtt††ee®®kkAAeeddIImm∫∫IIrrYYmm®®bbCCMMuuKK~~aa  eeFFII√√VVttuukkmmµµttvvaa""[[VVrrSSggeeddaaHHEEllggeellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥  EEhhmm
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