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Ünnepi ülésen alakult meg Szeged 
megyei jogn Városi. Tanácsa 

Szerda délután 5 óra. A Városi 
Tanácsháza dísztermében fényesen 
világítottak a lámpák. A padso-
rokban, ahol egykor a tőkések, a 
földesurak, a város népét nyúzók 
ültek — most munkások, parasz-
tok, orvosok, mérnökök, tanárok, 
a népből való, tettrekész emberek 
beszélgettek. Az emelvény felett 
kis tábla: „Üdvözöljük az ú j ta-
nácsot." Két oldalán virágcsokor. 

Megkezdődött az ünnepi ülés. Az 
ú j tanács tagjai megválasztották 
az ülés díszelnökségét. Az elnök-
ség tagjai voltak: Ábrahám Antal, 
u Csongrádmegyei Pártbizottság 
titkára, Ladányi Benedek, a Városi 
Pártbizottság első titkára, Pozso-
nyi István, a minisztertanács osz-
tályvezetőhelyettese. Buza László 
egyetemi tanár, akadémikus, a Ha-
zafias Népfront szegedi bizottságá-

nak elnöke, Mison Gusztáv, az I . 
kerületi tanács VB. elnöke, Bité 
Vince, a MÁV igzgatóság osztály-
vezetője. Komócsin Antal vállalati 
igazgató. Nagy László főorvos, líi-
gó József honvédőrnagy, Kelemen 
Miklós rendőrőrnagy, Mucsi László 
üzemi munkás, Árendás György 
tsz elnök. Bozó Szilveszterné tsz tag,; 
ördögh Mihály egyénileg dolgozó 
paraszt. 

A mandátumvizsgáló bizottság 
feladatának elvégzéséig az elnök 
felfüggesztette az ülést, majd je-
lentós hangzott: „A tanácstagok 
mandátumait rendben találtuk, 
megválasztásuk törvényes." És 
megkezdődött Szeged megyei jogú 
városi tanácsa első ténykedése: a 
végrehajtő bizottság tagjainak 
megválasztása. 

A végrehaj főbizottság megválasztása 

Az új , megyei jogú Városi Ta-
nács Végrehajtóbizottságának tag-
jaira Ladányi Benedek elvtárs, a 
Városi Pártbizottság első titkára 
tett javaslatot. 

— A Városi Párt-végrehajtóbi-
zottság nevében, a Hazafias Nép-
fronttal egyetértésben — mondot-
ta — figyelembe vettük javasla-
tunkban, hogy a megválasztott ta-
nácstagok közül kik azok, akik 
eddigi munká juk nyomán bebizo-
nyították, hűségesen munkálkod-
nak dolgozó népünk, városunk la-
kói jobb életéért, milyen a szak-
mai gyakorlati felkészültségük, te-
hetségük; kik azok, akik eddig is 
fáradhatatlanul harcoltak a párt 
célkitűzéseinek megvalósításáért, 
forrón szeretik hazájukat, s bebi-
zonyították, hogy készek szakadat-
anul erősíteni a munkásosztály s 

a parasztság szövetségét, s mint a 
haladó értelmiség legjobb képvise-
lői tudásukkal szolgálták a nép 
nagy ügyét — méltók arra, hogy 
tagjai legyenek a most megalaku-
ló megyei jogú Városi Tanács Vég-
rehajtóbizottságának. 

Ladányi elvtárs felolvasta a ti-
zenöt tanácstag nevét, majd Ipo-
vicz András, az ülés megválasztott 
elnöke személyenkint szavazásra 
bocsátotta a Vb tagoknak javasol-
takat. A tanácstagok lelkos tapssal 

egyhangúlag választották meg a 
végrehajtó bizottság tgjait. 

A Városi Tanács Végrehaj főbi-
zottságának tagjai: 

Árendás György, a Felszabadulás 
tsz elnöke; 

Bite Vince, a M A V igazgatóság 
osztályvezetője; 

C/irok Illés, egyénileg dolgozó 
paraszt; 

Dénes Leó, a Városi Tanács Vb. 
elnöke; 

Farkas Istvánné, az MNDSZ vá-
rosi titkára; 

Gallé László, a Radnóti gimná-
zium igazgatója; 

Komócsin Mihály, a I I I . kerületi 
tanács elnöke: 

Martonyi János, egyetemi tanár; 
Mison Gusztáv, az I . kerületi 

tanács elnöke; 
Magyorósi István rendőrszázados; 
Szilágyi András, a 65. Építőipari 

Tröszt dolgozója; 
Tombácz Imre, a Városi Tanács 

Yb. elnökhelyettese; 

Vereska András, a Városi Párt-
bizottság titkára; 

Vincze Antal, az Üjszegedi Láda-
gyár igazgatója. 

Az elnök szünetet jelentette be. 
amíg a végrehajtó bizottság tagjai 
maguk között megválasztják az el-
nököt, a két elnökhelyettest és a 
titkárt Vereska András elvárs je-
lentette a tanácsülésnek: 

— Az újonnan megválasztott Vá-
rosi Tanács Végrehajtóbizottsága 
Dénes Leó elvtársat elnöknek, Tom-
bácz Imre és Vincze Antal elvtár-
sakat elnökhelyetteseknek, és Szi-
lágyi András elvtársat a Városi 
Tanács titkárává választotta. 

Hosszantartó taps üdvözölte az 
újonnan megalakult végrehajtó-
bizottság tagjait, akik ünnepélye-
sen, arccal a tanács tagsága felé 
fordulva felsorakoztak az elnöki 
emelvény előtt s letették az esküt. 

DISZ fiatalok, úttörők, MNDSZ 
asszonyok üdvözölték azután a ta-
nácsülést, az ú j végrehajtó bizott-
ságot, s virágcsokrokat nyújtottak 
át nekik. Ezután Búza László aka-
démikus, a Hazafias Népfront sze-
gedi bizottságának elnöke kért 
szót. 

— A Hazafias Népfront szegedi 
bizottsága nevében szeretettel üd-
vözlöm a most megválasztott vég-
rehajtó bizottság tagjait és a vb. 
elnökét, Dénes Leót — mondotta. 
— A mi feladatunk, hogv a sze-
gedi népet a Hazafias Népfronton 
keresztül bekapcsoljuk a tanács 
munkájába. A Hazafias Népfront 
táborába sorakozó szegedi lakosok 
alkotó tevékenységükkel elősegítik 
majd a tanács munkáját , a párt, 
az ú j szakasz célkitűzéseit. 

Búza László felszólalása után a 
tanácsülés elnöke a megyei tanács 
üdvözlő táviratát, olvasta fel, 
amelyben köszöntik az újonnan 
megalakuló megyei jogú városi 
tanácsot. Majd Vincze Antal elv-
társ, a végrehajtó bizottság elnök-
helyettese a pénzügyi és költség-
vetési, a mezőgazdasági és begyűj-
tési, az oktatási, a népművelési, a 
városgazdálkodási, a lakásgazdál-
kodási, az építési az egészségügyi, 
a szociálpolitikai, a közlekedési, a 
kereskedelmi és az ipari állandó 
bizottság elnökeinek, titkárainak és 
tagjainak megválasztására tett ja-
vaslatot. A javasoltakat a tanács-
ülés egyhangúlag megválasztotta. 
Ezután került sor a kerületi ala-
kuló tanácsülések által megválasz-
tott kerületi végrehajtó bizottságok 
tagjainak jóváhagyására. A szava-
zatok megerősítették a kerületi ta-
nácsok végrehajtó bizottságának 
megválasztását. 

évben már 70 százalékát fordíthat-
ja erre a célra. Ez körülbelül évi 
nyolcmillió forint. Ebből 5 mill ió 
értékű munkát a K IK , hárommil-
lió forint értékűt pedig vállalko-
zókkal végeztet el. 

— A vízellátás megjavítására de-
cember hónapban 1770 méter víz-
vezetéket építünk hét közkifolyó-
val. Több közvilágítási lámpát sze-
relünk fel. A Honvéd tér elhanya-
golt állapotán a közeljövőben vál-
toztatunk, helyreállítására 60 ezer 
forintot használunk fel. Előirányoz-
tuk a Mátyás tér parkosítását az 
1955. évre, a fák pótlásával együtt. 
Az utcai sorfákat a város egész 
területén felülvizsgáljuk és a ki-
öregedett fákat újakkal pótoljuk. 
A lakosság széles tömegeinek bevo-
násával programunkba vesszük több 
olyan utca burkolását, amelynek 
megoldása már régóta szükséges 
Az első beruházási pénzből ú j bur-
kolatot kap a Cserepes-sor és a 
Népkert-sor. Tervbe vettünk útja-
vításokra két és félmillió forintot, 
ebből 1,800.000 forintot a Földmű-
ves- és a Sárkány utca modern út-
burkolására fordítunk — így a 
Ilattyas-telepi autóbuszforgalimat 
beállíthatjuk. Fejlesztjük « villa 
mosvasút és az autóbusz hálózatot. 

— A körzeti orvosi hálózatot el-
sősorban a külterületen fejleszt-
jük. 1955-ben ú j körzeti orvosi ren-
delőt ál l ítunk fel a Szentháromság 
utcában, a Sztálin körút 20. és Új-
szegeden a Ráday utca 5. szám 
alatt. Petőfi-telepen a Simkó-villa 
épületét körzeti orvosi rendelő cél-
jára átalakítjuk és korszerűsítjük. 
Uj anya- és csecsemővédelmi in-
tézményeket létesítünk, különösen 
a külterületeken, ahol erre foko-
zottabb mértékben szükség van. 

Foglalkozott ezután Dénes elvtárs 
az iskolák ezévben elvégzendő ta-
tarozásával, Szeged kulturális fej-
lődésével. Ezzel kapcsolatban meg-
említette; 

Dénes Leó elviára felszólalása 

Ezután az ú j Városi Tanács vég-
rehajló bizottsága nevében Dénes 
Leó elvtárs Vb. elnök kert szót. 
Bevezetőjében köszönetet mondott 
a megválasztott ú j végrehajtó bizott-
ság iránt megnyilvánuló bizalom-
ért, majd hangsúlyozta azt a gyö-
keres és mélyreható változást, 
amelyei a felszabadulás, az elmúlt 
tíz esztendő hozott Szeged város 
lakosságának életében. Megemlítet-
te, hogy a felszabadulás előtt a 
140 ezer lakosú városban 38.375 
embernek volt választójoga — ma 
pedig a 90 ezer lakosú városnak 
65 ezer választópolgára van. Ki-
emelte, hogy a dolgozók jelölés 
alapján választották meg az ú j ta-
nácstagokat; a Hazafias Népfront 
első győzelmét jelenti ez a válasz-
tás. 

A tanács munkájának gerince 
lesz az elkövetkezendő hónapokban 
— mondotta a továbbiakban Dénes 
elvtárs — a városi lakosság köré-
ben felmerülő javaslatoknak, kéré-
seknek — a lehetőségeknek teljes 
kihasználásával való teljesítése. 

Beszélt ezután Dénes elvtárs vá-
rosunk fejlődéséről, a tanácsi vál-
lalatok közszükségleti cikkeinek 
gyártásáról, a különféle régi szak-
mák — papucs, halbicska, halá-
szati cikkek stb. — gyártásának 
és a kisiparosok munká jának elő-
segítéséről. 

— A mezőgazdaság fejlesztésé-
ben alapvető feladatunk — mon-
dotta — a város lakosságának me-
zőgazdasági termékekkel való bőséges 
eJ látása, az átlagtermés növelése. 

Majd a kereskedelemmol kap-
csolatDan így folytatta. — Az áru-
ilák létesítésében nem volt terv-
szerűség, mert ott nyitották meg, 
ahol erre alkalmas helyiség volt. 
A jövőben ezt a hiányosságot meg 
kell szüntetnünk. Tervszerűen lé-
tesítjük az árudákat. főképpen a 
város külső részein. Tervbe vettük 
a népbüffé felállítását, a Vadkerti-
tiren élelmiszerüzlet létesítését, a 
Marx-téri ú j házakban kereskedel-
mi boltokat, a Somogyi utcában 
tejivó megnyitását. Korszerűsíteni 
kívánjuk a vendéglátóipart. Külö-
nösen nagy hiányosság van a kül-
ső területeken, ahol nincs rendes 
vendéglátóipari üzem. amely a dol-
gozók kényelmét szolgálná. Szeret-
nénk úira fáspincéket nyittatni, 
hegy a doteozóknak r e v-ellten min-
den kis tételért a TÜ7.ÉP telepek-
re menni. Az eddiginél jobban fi-

gyelembe vesszük a lakosság javas-
latait. 

— Lakóházépítési programunkat 
a munkaerőhiány miatt nem tud-
tuk végrehajtani. A 144 ú j lakásból 
csak 62 lakás készült el, a hátra-
lévő 82 lakás elkészítése a jövő 
év tavastóra maradt. 

A Városi Tanács a jövőben azon 
lesz, hogy pártunk segítségével 
megkapja a központi beruházásoké 
bői a városra eső jogos részt; leg-
alább az évi minimális 100 lakás 
építésére. Nem használtuk ki eddig 
az emelet ráépítési lehetőségeket, 
pedig ezen a módon véleményünk 
szerint többstóz lakást nyerhetnénk 

gazdaságosan, mert minimális köz-
műberuházást igényei és épületfa 
megtakarítást jelent. Ebben az év-
ben 100 lakásnak alkalmas iroda-
helyiséget szabadítunk fel és ezt 
az akciót a legerélyesebben foly-
tatjuk a jövő évben is. Erősíteni 
fogjuk a családi ház építési akciót 
és ehhez megfelelő hitelkeretről 
gondoskodunk. 

— A lakosság köréből az elmúlt 
évek alatt főként a KIK-re el-
hangzott jogos panaszokat átvizs-
gáljuk és szigorúbban ellenőrizzük 
a K I K munkáját. 1954-ben a K I K 
a lakbér 16 százalékát fordíthatta 
tatarozásra, karbantartásra; a jövő 

— Meg akarjuk szüntetni azt a 
helytelen állapotot, hogy főleg a 
város belső területén vannak je-
lentősebb kulturális rendezvények. 
A népművelési állandó bizottságra 
ezen a téren nemes hivatás vár. 
Kultúrmunkánk megjavítása érde-
kében fokozottabban igénybe vesz-
szük a DISZ és az MNDSZ kul-
turális szerveit. 

— A tavaszi hónapokban el kell 
érnünk Újszegeden egy ú j úszóme-
dence elkészítését, távolabbi cél-
ként pedig a régen várt fedett 
uszoda építésére teszünk lépéseket, 
hogy ezzel megoldjuk a korszerű 
sportolási lehetőségeket. Szeretnénk 
a szomszédos népi demokratikus 
országok hasonló nagyságú városai-
val, azok üzemi csapatainak meg-
hívásával a sportbaráti kapcsolatot 
kiéníteni. 

— Várospolitikánk alapja az ed-
dig elhanyagolt külvárosok támo-
gatása — a beruházási és költség-
vetési lehetőségeket elsősorban er-
re használjuk fel. Ehhez a társa-
dalmi munkát minél jobban szer-
vezzük meg és szélesítsük ki. 

— A most megalakuló három ke-
rületi tamács: új szerv, munka-
módszereik még nincsenek kiala-
kulva. Ezért fontos feladatáiiak 
tartja a Városi Tanács, hogy min-
den erejével elősegítse jó munká-
jukat. Nagyobb hatáskört biztosí-
tunk számukra: ezzel elősegítjük a 
dolgozókkal való szoros kapcsosa 
tuk kiépítését is. 

— Maga a Városi Tanács most 
lett nagykorú — mondotta befeje-
zésül Dénes elvtárs —. Szélesebb 
munkakörrel, nagyobb feladatokat 
kell megoldania. ígérjük a végre-
hajtó bizottság nevében, hogy es-
künkhöz híven, a dolgoaúk javát, 
magyar hazánk, erősödő szép vá-
rosunk fejlődését, szeretett pártunk 
célkitűzéseit minden erőnkkel szol-
gáljuk. 

A hozzászólások 
Dénes elvtárs beszámolója után 

Szilágyi András elvtárs, a vb. tit-
kára határozati javaslatot olvasott 
fel, amely lerögzítette a Városi 
Tanács legközelebbi feladatait. A 
határozati javaslatot egyhangúlag 
elfogadta a tanácsülés, majd Zöldi 
Imréné jelentkezett hozzászólásra 
és örömének adott kifejezési, hogy 
a Városi Tanács tervbevette a vá-
ros külső részeinek segítését. A 
dolgozók több javaslatát tolmácsol-
ta az ú j végrehajtó bizottságnak. 
Bartucz József tanácstag felszóla-
lásában többek között javasolta, 
hogy küldjön a tanácsülés a Ha-
zafias Népfront országos elnöksé-
gének táviratot Szeged város dol-
gozói nevében, amelyben tiltakoz-
nak a nyugatnémet militarizmus 
újjáélesztése ellen. A tanácsülés 
egyhangúlag megszavazta a távirat 
elküldését. Vajda László tanácstag 
hozzászólása után dr. Nagy László, 
a Tüdőgondozó vezetője kérte a vá-
rosi tanácsot, hogy a Török-utcá-
ban lévő italboltot helyezzék más-
hová, mivel az ottani részegek bot-
rányai zavarják az intézet bete-
geinek nyugalmát. Lengyel István 
tanácstag a Tarján-telepi utak sa-

A primadonna a közép-
iskola I I I . osztályába járt. 
A Traktor SE-ben atleti-
zált, a Meteorban röplab-
dázott és a Vörös Lobogó-
ban úszott. Iskolába csak 
azért járt, mert szerette a 
kollektívát, ahol mindig el-
mondhatta a sportban elért 
eredményeit. Na, — meg a 
téli időben kényelmesebb 
volt a meleg teremben ül-
dögélni, mint valahol a 
gyárban a szövőgép mellett 
állni. 

De a primadonnának még 
mát tulajdonságai is vol-
tak. Például: a pótvizsgán 
való sikeres bukása után 
ismétlőnek nevezhette ma-
gát; a versenyek előtt és 
után pedig nyugodtan meg-
tehette, hogy önmagának 
szabadságot engedélyezve, 
hasfájásra hivatkozva ott-
hon maradjon. 

Egy ilyen gyanúsnak ta-
lált mulasztás — illetve 
versenynap — után talál-
koztam én is az ügyével, 
mint akit igazolatlanul való 
hiányzással gyanúsítottam. 
Számonkértem tőle távol-
létét. 

— Beteg voltam —mond-
ta konokul és állhatatosan, 
— ha kell, ád igazolványt 
az anyám. 

Kíváncsi voltam az iga-
zolványra, mert tudtam, 
hogy nem betegség miatt 
maradt otthon, hanem az-
ért, mert Szolnokon röp-
labdáztak és az orruk előtt 

UlelMe* tcÍMtUU 
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— Igen, egészen pontosan, rülnézne, A nem 
Ekkor csak annyit mond- sportprimadonnák 

tűnőfélben vannak. 

elment a vonat s így ter-
mészetszerűleg a hazatérés-
sel egy délelőttöt késtek, tam: 
Viszont őnéki, mint gyenge — Kívánja-e, hogy le- kordhajhászás és a munka-
tanulónak, eltávozását nem hívassam azt a kislányt, kerülő sportoló nem esz-
engedélyezték volna. akivel kedves lánya hétfőn ményképe a szocialista 

Az igazolványt másnap együtt utazott? sportnak. Es végülis, he-
megkaptam: „Mint szülő Erre azonban már nem lyes lenne eldönteni, hogy 
igazolom, hogy lányom gyo- került sor. A szülő megle- a lány mit akar. Sportolni-e 
morrontásból eredő beteg- pődött. De hamar feltalál- vagy tanulni. Mert ha nem 
ség miatt egy napot hiány- ta magát és a csendes meg- tanulni akar, akkor inkább 
zott". beszélő modort felváltotta maradjon ki az iskolából. 

Behívattam a szülőt, Ugy a támadó kipakolás. de ne rontsa az osztály kol-
ült velem szemközt, mint — Hát igen. Akkor meg- lektíváját. 
általában azok a szülők, mondom őszintén. Tavaly is Ahogy a szülő távozott, a 
akiket az ember azért hí- megbukott a lányom. De magam megnyugtatására 
vat, mert a gyerekükkel baj azért bukott meg, mert a felhívtam az illető sportkör 
van. Adva a nyugodtat és a tanárok irigylik a gyerme- vezetőjét és információt 
magabiztosat. kem sporteredményeit. De kértem a lány képességei-

Eléje tettem az igazol- én magam mondtam meg a ről, hogy valóban olyan 
ványt. lányomnak, hogy abba ne nagy reményekre jogosító 

— Az ön aláírása? hagyja a sportot, mert az sportolóval van-e dolgom, 
— Igen, Természetes. Az érettségivel úgysem megy mint azt a szülő kifejtette, 

én lányom nem csal és nem semmire, de a sporttal — — Közepes tehetség — 
hazudik. igen. Azzal kaphat jó ál- volt a megfontolt válasz. 

— Helyes — feleltem. — lást és biztos kenyeret. •— Több nála a külsőség. 
De nem is a kislányról van Mostmár megértettem mint az igazi érték. 
itt szó, hanem arról, hogy mindent. Ezért volt hát Elszomorodtam. Nem va-
valóban komoly beteg volt-e igaza otthon mindig a gyok ellene a sportnak. Tu-
a kislány? lánynak és ezert kapott dom becsülni azokat a ta-

— Hát hogyne lett volna, mindig hamis igazolványo- nulókat, akik szívós mun-
egész délelőtt hányt sze- kat, kával — a jó tanulás mel-
gény, mert elrontotta a Sok mondanivalóm már lett — a sportban is szép 
gyomrát. nem volt, midőn láttam a eredményeket érnek el. De 

A biztonság kedvéért szavai igazságához konokul itt más a helyzet, 
megkérdeztem: ragaszkodó asszonyt. Any- Mi történt itt? Az tör-

— Jól és világosan em- nyit azonban még kifejtet- tént, hogy a szülő túlbe-
lékszik erre? tem: jó lenne, ha kissé kö- csülte a lánya képességeit 

lakozását kérte választókörzetének 
lakói nevében. Lakatos Antal új-
szegedi tanácstag a Thököli-út 
megjavítására tett javaslatot és ki-
fogásolta, hogy a József-telepi is-
kola mellett lévő kúthoz sok kifo-
lyót csatoltak és így az kevés vi-
zet ad. Dr. Martonyi János ta-
nácstag köszönetét fejezte ki, hogy 
a végrehajtó bizottság tagjává vá-
lasztották, 

A tanácstagok több javaslatot 
tettek, amelyekkel kapcsolatban 
kérték, vegyék be a határozati ja-
vaslatba. Karácsonyi Béláné, Papp 
Mihály, Frank Iván, Vass István 
felszólalásai a Városi Tanács tag-
jainak aktivitását példázza. Ko-
vács Lajos főhadnagy, tanácstag 
kérte, hogy ismertessék a tanács-
tagokkal a lakók kéréseit, mikép-
pen tolmácsolják a végrehajtó bi-
zottságnak, hogyan tegyenek jelen-
tést tapasztalataikról, kérelmeikről. 

A felszólalásokkal a tanácsülés 

végetért. Az elhangzott javaslato-

kat a jegyzőkönyvek alapján a vég-

rehajtó bizottság megvizsgálja é ; 

programtervébe veszi. 

és nagy szülői álmokat fű-
zött hozzá. A szakkör ve-
zetői pedig nem világosí-
tották fel tévedéséről. Mi 
lesz majd akkor, ha rá-
ébred anya és lánya, hogy 
a sportköri tagság nem ad 
jövőt? Kellemetlen lesz! Az 
elmulasztott iskolaéveket 
pedig visszahozni már nem 
lehet. Kit terhel majd a 
lányért a felelősség? 

Elsősorban az anyát! De 
felelősség terheli a sport-
kör vezetőit is, mert nem 
mondták meg őszintén a 
lánynak azt: nem valószínű, 
hogy a sportban olyan 
eredményt ér el, amiért ér-
demes lenne elhanyagolni a 
tanulást. 

Sajnos, nem egyedülálló 
eset. Sok hasonló példát 
sorolhatnánk fel a diák-
életből. Számtalanszor ta-
lálkozunk sporteredmények-
re törekvő, tanulástmellőző 
diákokkal, akiknek mámo-
ros a feje a sportábrándok-
tól. 

És legtöbbször mi van a 
dolgok mögött? Egyes sport-
körök toborzó propagandája 
az emberszerzés, a tag szer-
zés érdekében. Ilyenkor az-
után nem nézik azt, hogy 
jó tanuló, vagy rossz ta-
nuló, tehetség vagy nem 
tehetség, — csak egy a 
fontos, hogy a taglétszámon 
át a sportkör életképessé-
géről szép számot mutas-
son a statisztika. 

BÁNFALVI JÓZSEF 

dolgozó 
napjai 

A re-


