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Сүйлөшүүлөр башталганга чейин 
кандай суроолор бар?

Бул жооп.
Ал эми азыр болсо Сенин 
сүйлөшүүлөр көп ийгилик.
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Friedhelm Wachs wachs@laxwachssebenius.com жете алат
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