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A HARMADIK  NAGYGYŰLÉS  ELÉ 
Vissza  kell  lépnünk  a tnullba,  hogy 

megérthessük  a temesvári nagygyűlés-
nek, a romániai magyarság  harma 
dik  szabad  találkozójának  jelentő-
ségét. 

A MADOSz  régi kongresszusain  a 
világosan látó földmives  a Gyimesvöl 
gyéből,  a gyárvárosok,  ipari centru-
mok öntudatos  munkása, a haladó  ér-
telmiségi,  a magyarság  jobbik lelki-
ismeretének  szavát, népünk tömegeinek 
a becstelenség  ellen feszülő  akaratának 
szavát emelte fel.  A terv kristályosan 
tiszta és egyszerű  volt:  az itt élő  ma 
gyarság  utjának  helyes iránya. 

A kongresszusok  közé  fergeteges  erő-
vel csapott a háború. Azután, a meg 
próbáitatások  évei után a szabadság, 
a párhónapos szabadság  levegőjét  sziv 
, J. - ii. 
luk  magunkba. 

A Magyar  Dolgozók  Szövetségéből 
kiszélesült  a Magyar  Népi  Szövetség 
és újra nagygyűlésre  üli össze. Most 
már az élharcosok  maroknyi  csapata 
kibővült  a nemzetiségi  szervezet  képvi 
selőinek  százaival. 

Régiek  és ujak találkoztak  azon a 
kongresszuson  és leküzdve  a kezdeti 
nehézségeket,  felvették  a harcot a sö 
létben lapuló és áljasan, különböző 
jelszavak  álcája alalt  támadó  reak-
cióval. A reakció  egységbontó  jelsza-
vait az „önkormányzat"  „valódi  de 
mokrácia"  álcája mögé rejtette. 

De a fiatal  Magyar  Népi  Szövetség 
ifjúságának  lendületével  verte vissza 
a támadásokat. 

Egységbontó  tervei kudarcán  nem 
okult  a reakció,  l/jra  és újra táma-
dott,  annál élénkebben  támadott,  minél 
előbbre  jutottunk  mi a megvalósítások, 
az eredmények  utján. Kimutatta  ez-
által  foga  fehérjét,  vagyis hogy szá 
mára nem a nép érdeke,  nem a nép 
boldogulása  a fontos,  hanem a letűnt 
idők  kiváltságosainak  a fiatal  és egyre 
erősödő  demokrácia  vérkeringésébe  való 
bekapcsolása,  nem alkotó  elemekként, 
hanem bomlasztókként. 

Igazi  célja az volt,  hogy prédára 
leső  imperialista  gazdáit  kielégítse  és 
az országnak  ebben a részében minél 
nagyobb bonyodalmai  kavarjon  Jel, 
nemzetközi  hullámmá dagassza  a ma-
gyar román kérdést,  miután itt a két 
népet egymás ellen uszította. 

A második  nagygyűlésen  még ar-
cátlanabb lett  és még vakmerőbben  iá 
madott.  Itt  is tévesen épített  a min 
denkit  egybeölelés  kispolgári  ábránd-
jára, annak ellenére,  hogy a székely-
udvarhelyi  nagygyűlésen  résztvevő,  időt 
álló  kádereink  még fiatalok  voltak, 

sorainkban  éberséghiány volt  észlelhető, 
de  éppen ezzel a nyílt  ostrommal  ed-
ződtünk  azzá, amik lettünk  és ahogy 
indulunk  a harmadik  kongresszus  elé 

A demokratikus  építés  román és 
magyar ellenségeivel  szembeni harcban 
mi megedződtünk,  éppen ezeken a kon 
gresszusainkon  keresztül. 

Ma  már rátaláltunk  arra a helyes 
útra, melyen népünk érdekében  egye 
nesen és következetesen  haladhalunk 
emberi és nemzetiségi  céljaink  kitelje-
sítése  felé. 

Ezen az uton csak ugy haladhalunk, 
ha sorainkból,  éppen a saját soraink-
ból takarítjuk  ki  a demokrácia  orgyil-
kosait  kímélet  nélkül. 

Könnyű  ma ezeket  megismerni. Ezek 
a népünk szégyenei, ezek a nov. 19 iki 
választások  gyászmagyarjai,  Maniu-
bérencei, önmagukat  leplezték  le élőt 
tünk  és ugyanakkor  önmaguk  felett 
mondottak  ítéletet.  Elveik,  irányvona-
luk  napvilágra  kerültek.  A félszem-

mel Maniu  felé  való kacsintgatás,  az 
áporodott  hagyományok  falai  közé  való 
zárkózás  meghozta a megérdemelt  bűn 
tetését. 

Ma  ezek az elemek  végleg  ki vannak 
seperve soraink  közül  és a magyarság 
harmadik  kongresszusának  lázas elő-
készületei  egészséges  légkörben  foly 
nak. 

/i.  magyarság  a román haladó  de-
mokráciával,  a román baloldallal  akar 
szorosan együttműködni.  Ez az ut a 
magyarság  belső  demokratizálódásá-
nak az útja. Eltűnt  a „délerdélyi  ki 
sebbségérzet"  és az „északerdélyi  ha-
talomérzet".  Ma  már csak egy gond 
él a romániai magyarság  vezetőiben  : 
hogy a magyarság  valóban éltető  eleme 
legyen a demokratikus  fejlődésnek]  és 
ugyanakkor  a saját boldogulását  is 
teremtse  meg ezen keresztül. 

A népi demokráciát  épitő  haladó 
románsággal  nekünk  közös gazdasági 
feladataink  vannak, ugyanakkor  a 

helyi sérelmek  orvoslását  is román 
testvéreinkkel  végezhetjük  eredményesen. 

Nekünk,  Románia magyarságának 
az ország függetlenségének  és békéjé-
nek megvédésében  is hatóerőknek  kell 
lennünk.  A Magyar  Népi  Szövetségnek 
nemcsak egy nemzetiségpolitikai  szerv-
nek kell  lenni, hanem szerves ténye-
zőnek  az ország demokratikus  köz-
életében.  Nekünk  az imperiálista  me-
rényletekkel  szemben, fel  kell  vennünk 
a harcot a román demokrácia  ol-
dalán. 

Eddig  harcoltunk  a sorainkba  fér-
kőzött  aljas elemek  támadásai  ellen, 
most a harmadik  nagygyűlésen  ki kell 
állanunk  és szint kell  vallanunk  a 
román haladó  demokrácia,  a román 
baloldal  mellett,  hogy ezzel is bebizo-
nyítsuk,  hogy a nemzetközi  imperiálista 
törekvéseknek  nem lettünk  és nem le-
szünk martalékai  és az utunk  egyenes 
és egy a román demokrácia  útjával, 
mert ennek az országnak  mi is, a ro-
mániai magyarság,  alkotó  elemei kí-
vánunk lenni. 

B. BAKSA  MÁRIA 

Előre az Egységes Munkáspárt megvalósítása felé 
Ma, amikor a romániai munkás 

osztály az ország vezetésében felelős-
ségteljes szerepet ért el, ma már az 
Egységes Munkáspárt megvalósítása 
történelmi szükségesség. 

A romániai munkásosztály maga 
köré gyűjtötte az ország demokratikus, 
haladó elemeit. Ezáltal megerősítve 
sorait a munkás egységfront  és szak 
szervezetek keretein belül. 

Ugyanakkor megerősödött a városi 
dolgozó és falusi  dolgozó kapcsolata is. 

Mindezek tették lehetővé országunk-
ban az uj tipusu demokrácia kifejlő-
dését, melynek keretében nagy társa 
dalmi, gazdasági átalakulások tör-
téntek. 

A történelem kísérletei bebizonyí-
tották, hogy egy opportunista refor-
mista ideologia elfogadása,  az osztálv-

elvek elhagyása, a munkásosztályt a 
burzsoázia igájába hajtja. 

Az Egységes Munkáspárt alapok-
mánya biztosíték arra, hogy ez a Párt 
valóban a munkásosztály élcsapata, va-
lódi vezetője és le fogja  győzni a re-
akciós kísérletezéseket, amelyekkel a 
munkásosztály egységét próbálták meg-
bontani. 

B. B. M. 

Befejeződött a volt Nemzeti Parasztpárt 
vezetőinek pere A vádlottak éltek az utolsó szó jo-

gával, de a bizonyítékok megsemmi-
sítő terhe alatt, a tanú vallomások el 
hangzása után védelmükre semmit 
sem tudtak felhozni. 

A tárgyalásnak a befejező  része sok 
érdekességben bővelkedett. 

Serdici és vádlott társai leleplezik 
Maniu bűnösségét és hazugságait. 
Roiu vádlott Maniu és a fővádlottak 
felé  fordulva  azt mondja : „Azt hittem, 
jó román vagyok, becsületes ember, 
Ezek a banditák ellopták a hitemet". 

Mihalache megjegyzi, hogy az össze 
esküvés egy felelőtlen  embernek gyer-
mekes tette volt. Maniu mérgesen te 
kint rá és idegesen dobbant a lábával. 

Kedden délután 7 órakor hirdette ki 
a hadbíróság az ítéletet. 

Életfogytiglani  nehéz börtönre < és 
vagyonelkobzásra ítélték a fővádlotta-
kat. Maniut életfogytiglani  kényszer-
munkára ítélték, de magas korára való 
tekintettel a hadbíróság az ítéletet élet-
fogytiglani  nehéz börtönre változtatta. 

Penescu főtitkárt  5 évre, Lizăr Ilié t 
12 évre, Serdici Vasile t 10 évre, Ca 
randino t, a Dreptatea főszerkesztőjét 
6 évi nehéz börtönre ítélték. 

Ion Mocsony Styrcea báró, mert 
bár tudott az összeesküvésről, de azt 
nem jelentette fel,  2 évi fogházat 
kapott. 

Az Ítéletet megelégedéssel vette tu-
domásul az ország dolgozó népe. A 
reakció főfészkét  felszámolták.  A 
harc azonban nem szűnt meg s nem 
is fog  megszűnni mindaddig, mig a 

reakciós maradványokat végleg fel  nem 
számoljuk s mig az utolsó reakciós 
akadályozni fogja  országépitő mun-
kánkat. 

Balázs Pál gyilkosai 
felett a bünügyi tábla 

Ítélkezik 
A semmitőszék megváltoztatta a vád 

minősítését, „halált okozó testi sértés" 
helyett gyilkosságnak minősítette e 
tettet s az aktákat átküldte a táblához, 
ahol az ügyet tárgyalni fogják. 

A reakciónak nem sikerűit az ügyet 
eltussolni s a fasiszta-módra  elköve-
tett gyilkosságot testi sértésnek minő-
síteni, 



A MNSz ismeretter-
jesztő tanfolyama 

A Magyar Népi Szövetség székely 
udvarhelyi szervezetének kulturbizott-
sága a téli estéken, a helybeli állami 
és felekezeti  tanítók bevonásával írás 
olvasási és ismeretterjesztő tanfolya 
mot rendez. 

Mind a két tanfolyam  f.  hó 24 én 
este 6 órakor nyilik meg, az állami 
leányiskolában. Az ismeretterjesztő 
előadás sorozat anyagát az előadók a 
jelentkező hallgatók kívánsága szerint 
állítják össze az első összejövetel al 
kalmával. 

Mind a két tanfolyam  teljesen in-
gyenes. Jelentkezni lehet a MNSz szék 
házában, vagy az állami fiu  és leány 
népiskolában, minden hétköznap 8—12 
óráig. 

Zárolták a nyersbort 
és a faggyút 

Az ipar és kereskedelemügyi minisz-
térium határozata értelmében zárolták 
s a bőripari hivatal rendelkezésére bo 
csátják 1%z alábbi szárított és sózott 
nyersbőröket: szarvasmarha, bivaly, ló. 
sertés, kecske, juh és kulyabőröket. 
Ezeket bármely mennyiségben be kell 
szolgáltatni. Ugyancsak zárolták a 
nyers, vagy olvasztott faggyút. 

Minden 100 kilósnál nehezebb disz-
nót le kell nyúzni és a bőrt át kell 
adni a bőripari hivatalnak, mely az 
eddigi ORAP szerepét vette át. A bőr-
ipari hivatal a nyersbőröket a timá 
roknak osztja szét feldolgozás  végett. 

Firtosmartonos 
község lakosságára jellemző az, hogy 
amig más községekben a középületek 
a legelhanyagoltabbak, addig itt köz 
ségháza, templom, kulturház egyaránt 
kiválnak a lakóházak közül. 

De maradjunk csak a kultúrháznál, 
amelyet az ifjúság  újra padoltatott, 
újra meszelt, újra festett,  sszinpadát 
rendbehozva, közös munkával, közös 
adományból teljesen uj függönnyel  lá-
tott el. Megmutatva ezzel azt, hogy a 
közösségi munka iránt, mint szüleik, 
odaadással és jóindulattal viseltetnek. 
Kiemelendő az is, hogy a költségeket 
a táncok, rendezvények tiszta jöve 
delméből fedezték,  szemben egyes nagy 
községek szervezeteivel, akik a ren-
dezvényekből semmit sem adnak az 
általuk legtöbbet használt középületek 
megjavítására, a közmunka alóli me-
nekvés megnyilvánulásáról nem is 
szólva. 

Útmutatásként szolgáljon számukra 
Firtosmartonos ifjúságának  szorgalma. 

Az atom-diplomácia vége 
Molotovnak, a szovjetunió külügy 

miniszterének a szociálista forradalom 
30 éves évfordulója  alkalmából tartott 
beszéde nagy riadalmat keltett az an-
golszász imperiálista reakció körében 
s nagy megnyugvást a békeszerető 
emberek között. 

Molotov egyszerű bejelentése, hogy 
az atombomba titka nem titok többé, 
halálos csapást mért az atom-diplo 
máciára. 

A háborúra uszító imperiálista nak-

ció, akinek kezéből kicsúszott a félre 
vezetett tömegek irányítása, az utóbbi 
időben már titkot sem csinált abból, 
hogy egyetlen reménysége elvesztett 
hatalmának visszaszerzésére az atom-
bomba. \ 

Az imperiálista reakció, mely Hitler 
megmentését a csodafegyverektől  várta, 
Hitler bukása után tovább szőtte a 
fenyegető  legendát, az atombomba 
csodáját, hogy a megfélemlített  és el-
csüggedt tömegek felett  világuralmi 
törekvéseit megvalósíthassa. 

Az imperiálista reakció bátor és hiu 
álmának immár vége. Fenyegetésekkel 

sem lehe»» társadalmi fejlődés  útját 
megállítani. 

Az imperiálista erők ellen felsora-
kozott a demokratikus erők békére 
vágyó hatalmas tábora s az egyszerű 
emberek békevágya és akarata minden 
» csodafegyver*  nél erősebb. 

Az atomenergia, mely lelkiismeretlen 
háborús uszitók kezében a civilizáció 
bukását készítette volna elő, a béke-
szerető Szovjetunió birtokában a tech-
nika merész haladásának záloga s az 
uj társadalomnak, a demokratikus szo-
cializmuson alapuló béke társadalmá-
nak biztositéka. 

A kolozsvári szovjet-főkonzulátus felhívása 
A Szovjetunió kolozsvári főkonzu-

látusa tudomására hozza mindazon 
orosz (lipoveni) és ukrán származású 
egyéneknek, akik Arad, Alsófehér, 
Brassó, Bihar, Kolozs, Marostorda, 
Máramaros, Besztercenaszód, Udvar-
hely, Szilágy, Szolnok-Doboka, Sze 
ben, Szatmár, Háromszék, Nagykü 
küllő, Kisküküllő, Aranyostorda, Fo-
gáras, Hunyad és Csik megyékben 
laknak és akik a Szovjetunióba haza 
akarnak települni, hogy 1947 decem-
ber 15 ig a Visszatelepülés'! Hivatalnál 
kell jelentkezzenek. 

Az emiitett hivatal tisztviselői meg-
látogatják a legnagyobb román váró 
sokat ós falvakat,  amelyekben nagyobb 
számban orosz és ukrán eredetű hon-
polgárok laknak. 

Az összes oroszok és ukránok, akik 
különböző okokból kifolyólag  a fenti 
repülőbizottságok előtt nem tudnak 
személyesen megjelenni, kötelesek sze-
mélyesen a Szovjetunió kolozsvári 
főkonzulátusa  előtt 1948 január l-ig 
jelentkezni, 

A Szovjetunió kolozsvári főkonzu 
látusa tudomására hozza az összes 
beszarábiai és észak bukovinai illető 

ségü lakosoknak, akik a fentemiitett  me-
gyékben laknak és akik akaratuktól 
függetlenül  nem tudtak 1940 junius 
28 án, Beszarâbiţba és Északbukovi-
nába visszatérni és akik jelenleg ha-
zájukba akarnak visszatelepülni, azok 
1947 december 15 ig jelentkezhetnek 
felvételre  a Visszatelepülő Hivatalban. 

A Visszatelepülő Hivatal tisztviselői 
végiglátogatják mindazon romániai vá-
rosokat és községeket, ahol nagyobb 
számban élnek beszarábiai és észak-
bukovinai eredetű lakosok. 

Azok a beszarábiai és északbuko 
vinai állampolgárok, akik különböző 
okokból kifolyólag  a fenti  repülőbizott-
ságok előtt jelentkezni nem tudnak, 
legkésőbb 1948 január 1 ig személye-
sen kötelesek feliratkozni  a Szovjet-
unió kolozsvári főkonzulátusánál. 

A jelentkezésnél minden családfő 
írásban kell, hogy bemutassa azokat 
az okokat, amelyek ugy őt, mint a 
családját megakadályozták, hogy ha-
zájába visszatérhessen. 

A Szovjetunió főkonzulátusának  ko-
lozsvári címe : Kolozsvár, Mócok utja 
18 szám és vasárnap kivételével min-
dennap 11 és 14 óra között fogad. 

SPORT 
Az országos férfi-kézilabda baj-
nokság II. cs. jelenlegi táblázata. 
1. Autó-Sport 3 3 22 13 G 

(Udvarhely) 
2. Akarat (Megyes) 4 2 1 1 21 20 5 
3. I.M Sz. 4 2 — 2 16 18 4 

(S,-szentgyörgy) 
4. Arsenal (Szeb.) 3 1 - 2 10 8 2 
5. 23 Auguszt 2 — 1 1 8 12 1 

(Lúgos) 
6. Viforul  Dác. 2 2 4 10 0 

(Bucureşti) 
November 23-án az Autó Sport Sze-

benben játszik az Arsenal csapata 
ellen. 

IMSz (S.-sztgyörgy) —Arsenal 1 :0 

UMTE I—Dinamó 6 : 1 = 4 : 0 (Ba-
rátságós mérkőzés.) 

Sportolnak a diákok 
L a b d a r ú g á s . Városunk közép 

iskolás labdarugó csapatai az őszi 
szezonban a következő eredményeket 
érték el: 
Ref.  kollégium—kath. gimn. 2:0(1:0) 
Ref.  kollégium—ipari szakisk. 3 : 3 (2;1) 
Ref.  kollégium—keresztúri k. 1 : 0 (0:0) 
Keresztúri k ző- ipari szakisk. 2 :0 (2:0) 
Diák válogatott—Dinamó 3: 2 (1:2) 

A nyolc ref.  kollégiumi tanulóból, 
egy gimnázistából és két szakiskolásból 
álló tartalékos diákválogatott váratlan, 

de megérdemelt győzelmet aratott a 
Dinamó felett.  A mérkőzést az Arlusz 
ünnepélyek keretében játszották le és 
az igazi baráti találkozója volt a mun-
kás és diák ifjúságnak. 

A s z t a l i-tennisz. Ipari szakisk.— 
ref.  kollégium 3:2. 

Vasárnap, nov. 22 én délelőtt fél  12 
órakor és délután fél  3 órakor a ref. 
kollégium rendezésében tartjuk meg 
városunk középiskoláinak csapat baj-
nokságát a kollégium tornatermében. 
Az érdekesnek ígérkező mérkőzésekre 
szeretettel meghív mindenkit a rende-
zőség. 

/ 

Udvarhely vármegye megyefőnöksége 
Építészeti hivatal 

Szám: 7629-1947. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 
Az érdekeltek tudomására hozzuk, 

hogy 1947 nov. 27 én 16-30 órakor a 
vármegyeháza épületének II ik emele-
tén az építészeti hivatal helyiségeiben 
nyilvános árlejtés lesz, egy vizpumpa 
felszerelés  szállítására. 

Az árlejtés az LCP 88—110 szaka 
szai, valamint a nyilvános árlejtések 
ről szóló szabályrendeletek alapján 
történik. 

Kikiáltási ár 107.500 lej. 
Az előméreti költségvetés, valamint 

a vállalati feltételek  naponta megte-
kinthetők az építészeti hivatal helyisé-
gében. 

Megyefőnök  h. Dr. Soós Mihály. 
Ép. hiv, főnök  : Lőrincz  András  mérn. 

H Í R E K 
— A MNSz székelyudvarhelyi szer 

vezetének 15 i műsoros estélye a leg-
nagyobb erkölcsi sikerrel folyt  le. Dom-
bora Gizella, a tanitónőképző növen-
déke Kodály- és Bartók-dalokat adott 
elő. Lévai Lajos dr. koll. igazgató elő-
adása a népmeséről mosolygósra si-
mogatta a gondoktól árnyékolt arco-
kat. Balogh Ferenc hegedüjátéka nagy 
sikert aratott, ugyanugy, mint a ve-
zetésével működő Ref.  Dalkör szép 
énekszámai. Keresztes Károly szava-
lata, K. Seprődi Anna Síró-nevető ki-
rálykisasszony c. mesejátéka, Weress 
Margit tanárnő rendezésében, az isko 
lai ifjúság  előadásában, általános tet-
szést keltett. A kollégiumi tánccso-
port népi táncait többször megismé-
teltette a közönség. A sikeres estélyt 
Jakab László MNSz titkár rendezte, 
ő töltötte be ötletesen a konferáló 
szerepét is. Az estélyt 18-án este 8 
órakor a ref.  kollégium tornatermében 
közkívánatra megismétli a rendezőség. 

— Felhívás- A székelyudvarhelyi 
UMTE vezetősége felhívja  mindazokat, 
akik az egyesülettől si lécet kölcsö-
nöztek, hogy f.  hó 22 ig a siket az 
egyesület székházában adják le. Mind-
azok ellen, akik a felhívásnak  nem 
tesznek eleget, a vezetőség a büntető 
eljárást megindítja. 

— Halálozás. Bokor Izsák, a Fenyő-
víz rt. közismert tisztviselője, f.  hó 
16-án városunkban váratlanul elhunyt. 
Temetése 18-án d. u. 3 órakor lesz a 
Szabó Árpád utca 8 sz. gyászházból. 

— Az UMGISz igazgatósága felhívja 
a tagok figyelmét,  hogy részvénytőké-
jüket haladéktalanul egészítsék ki, mert 
ellenkező esetben a részvényük meg-
semmisül. Az eddig befizetett  összeget 
törvényes átszámítási kulccsal vissza-
fizeti  a szövetkezet. Szövetkezeti árut 
csakis azok a tagok vásárolhatnak, 
akik könyveikkel igazolják, hogy a 
fentieknek  eleget tettek. 

— Török Dénes honvéd, orosz hadi-
fogoly  üzen hozzátartozóinak. Levői 
a kiadóhivatalban. 

— A közösségi munka nagy lendü-
lettel folyik  városunkban és az ered-
mény az előirányzott munkát már 
sokszorosan felülmúlja.  Ez a munka 
folyó  hó 19 én véget ér. Attól kezdve 
mindenkinek be kell fizetnie  a munka-
megváltási diját, ha természetben nem 
tett eleget a közösségi munkának. A 
városi időközi bizottság mérlegelvet a 
jelenlegi gazdasági helyzetet, ugy dön-
tött, hogy a közösségi munka meg-
váltási dija gyárosok, kereskedők, 
ügyvédek, orvosok, mérnökök, önálló 
kisiparosok részéről napi 200 lej, azok 
részéről pedig, akik a lakástörvény 
6 ik szakaszának a) pontjában vannak 
felsorolva,  valamint minden nő részé 
ről napi 100 lej. 

x Eladó favágógép,  hordó, kocsi stb. 
Árpád utca 58. 

x íróasztalt megvételre keresek. Cím 
a kiadóhivatalban. 

x Eladó Singer férfiszabógép  és te-
lepes rádió Sántha műszerésznél, Kos-
suth u. 35. 

x Singer karikahajós varrógép eladó. 
Szent Imre u. 16., földszint. 

x Eladó Homoródfürdőn  1600 Ő1 
villatelek. Cim: Scobaiu, Bucureşti 
Str. Romulus 45 Telefon  54.645 és 
30404. • 1—3 

x Eladó jókarban tartott pléh-fürdő-
kád élelemért, vagy pénzért. Bím u. 4. 


