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Erősödő hullámverések 
a külpolitikában

Az elm últ héten esemény- 
dúsabbá v á lt a külpolitikai 
aréna. Sehol nem  tértek  napi
rendre a  varsói szerződésben 
résztvevő állam ok politikai 
testületéinek nyilatkozata fö
lött. Ez az okmány igen h a tá
rozottan kimondotta, hogy 
folytatni kell a szovjet—am eri
kai tárgyalásokat a  ném et bé
keszerződés megkötése érdeké
ben. Sajnos, a  nyugati hata l
m ak tak tiká ja változatlanul a 
régi: ú jra  meg ú jra

e lo d á z zá k  a d ö n té s i.
Sem a  csapataikat nem von
ják  ki Nyugát-Berlinböl, sem 
a  megszállási rendszert nem  
akarják  megszüntetni. Ezzel a 
nyugat-berlini tűzfészket a  ve
szedelmes fellángolás lehető
ségének állapotában ta rtják . 
Érthető, hogy a  varsói szerző
dés állam ai leszögezték: ha a 
békeellenes, hidegháborús pro
vokátorok olyan cselekedetek
re vetem ednének, am elyek ve
szélyeztetik az NDK biztonsá
gát, akkor m inden rendelkezé
sükre álló eszközzel és a leg
nagyobb határozottsággal m eg
véd ik  biztonságukat.

Óriási érdeklődést keltett 
m inden országban a KGST | 
tanácskozása is. Nyugaton 
m ind a  mai napig cikkeznek 
róla és se vége, se hossza a 
rádió- és tv-kom m entátorok- 
nak. Különféle hangnem ben 
elemezgetik a  KGST határo 
zatait, de e „gazdasági csúcs- 
értekezlet" jelentőségét köz
vetlen vagy közvetett form á
ban elismerik. Valóban, a 
KGST határozatok a  k ívánal
m aknak megfelelően fejlesztik 
a résztvevő országok gazdasá
gi életét. Ugyanekkor törté
nelm i jelentőségük is van, hi
szen egy olyan átfogó keres
kedelmi világszervezet létre
hozatalát is javasolják, amely 
m egkülönböztetések nélkül 
szabaddá tenné az államok 
külkereskedelm ét az egész v i
lágon, m inden viszonylatban. 
Ez reális javaslat, m ert meg
felel az egész emberiség érde
keinek, és m ert előterjesztői 
—■ a szocialista országok — 
őszintén akarják . Idő kérdése 
csupán, hogy ez a KGST-ja- 
vaslat legyőzze a nyugatiak 
értelm etlen ellenállását.

Abban a délkelet-ázsiai té r
ségben, am ely m agában fog
la lja  Észak-Vietnam, Dél- 
Vietnam, Laosz, Thaiföld, 
Burm a és Kambodzsa földjét, 
egy új világégés rém ét idézte 
fel K ennedy kormánya. A jen
kik elhatározták, hogy Laosz- 
ban és Dél-Vietnamban m in
den eszközzel — a katonai be
avatkozás eszközével is — tá 
m ogatják Boun Oum és Nosa- 
van im perialistabarát klikk
jeit. Ezt a  hivatalos USA- 
politikát a népek á tk a  kísér
te, de élesen b írálták  magában 
az Egyesült Á llamokban is. 
Ú jra  bebizonyosodott, hogy a 
nemzetközi közvélemény h a
ta lm as erő. Ennek akarata  
mozdította elő a laoszi koalíciós 
korm ány létrejö ttét. Örvende
tes fejlem ény ez, m ert lehető
vé teszi a laoszi válság végső 
felszámolását. Sajnos, m ind
ezek ellenére bizonyos

je n k i e lle n h ú z á so k
és fenntartások m áris megfi
gyelhetők. Legszembeötlőbb 
az  a tény, hogy a Pentagon
nak esze ágában sincs kivon
ni csapatait Délkelet-Ázsiából. 
Ez pedig azt jelenti, hogy a 
béke testében ottmaradt a 
rozsdás szög s vele együtt a 
vérmérgezés lehetősége.

Ami a nemzetközi politikai 
erőviszonyok alakulását illeti, 
e tekintetben ■ az olaszországi 
községi választások általános 
figyelm et keltettek. K iderült, 
hogy a  keresztény dem okrata 
p á rt veszített tömegvonzásá
ból. az olasz kom m unista párt 
pedig IS ezerrel gyarapította 
szavazóinak számát Rómában  
és jelentősen m egnőtt a befo
lyása Hisa és Foggia városá
ban. Ä szocialisták nagy.iában- 
egészében megőrizték pozíciói
kat, de a neofasiszták az egész 
jvonalon a  törpe kisebbség sor
sá ra  jutottak.

V áltozatlanul fortyog a kat
lan  az A tlanti Szövetség bo
szorkánykonyhájában. V itat
ják  Anglia felvételét a Közös 
Piacba. Adenauer ugyanekkor 
szeretné átalakítani a Bonn—
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Párizs tégelyt: nyugatném et— 
francia— olasz hármasszövet
ség tervével hozakodott elő. 
És miközben gyorsuló ü tem 
ben gondoskodik a  Bundes
w ehr korszerű felfegyverzésé
ről, nyíltan  kim ondja: Nyu- 
gat-Németország azt akarja, 
hogy Franciaország ne lehes
sen még egyszer a  Szovjet
unió szövetségese a  nyugat
ném et m ilitaristák  ellen.

Nem m egnyugtató az a tény 
sem, hogy a  nyugatiak mes
terkedései álomba szenderítet- 
ték a  genfi leszerelési értekez
letet. A tárgyaló felek képvi
selőit egyhavi szabadságra 
küldték. Ügy látszik, Nyugaton 
m ár-m ár még beszélni sem 
hajlandók a leszerelésről. El
lenben Kennedy parancsára 
szakadatlanul fo lynak a nu k
leáris robbantások a Kará
csony-szigetek térségében. Sőt, 
kísérletezni akarnak  a  „kilyu
kaszto tt ég”, vagyis a  m agas
légköri hidrogénbom ba-rob- 
bantások eszközével is. N a
gyon is indokolt tehát a népek  
és a Szovjetunió tiltakozása. 
Éppen ezért fogadta m egértés
sel m inden békeszerető em ber 
Hruscsov levelét, am elyet a 
hét végén a  japán m iniszter- 
elnöknek küldött. E levélben 
többek között arró l van szó, 
hogy a Szovjetunió

n em  le sz  t e i le n  
sz e m lé lő ié

a NATO -hatalm ak háborús ké
szülődéseinek és kénytelen  
lesz gondoskodni védelm i ere
jének megfelelő színvonaláról.

M indent egybevetve a fegy
verkezési hajsza im produktív 
kiadásai egyre súlyosabban 
érin tik  a  világot. M ár a vala
m ikor oly korlátlan hatalm ú 
Egyesült Államok gazdasági 
élete sem b írja  a  hadügyi 
költségvetés szakadatlan em e
lését és a dollárm illiók vég 
nélküli folyósítását csatlós 'á l
lamok „felvásárlása” céljából. 
Ékesen szóló bizonyítéka en 
nek a W all S treeten az árfo
lyamok újabb  zuhanása is.

Szokatlan fegyvert vetnek 
be az am erikaiak  a dél-viet
nam i partizán harcosok ellen: 
vörös festéket. Elképzeljük az 
am erikai tanácsadó vezérkart 
Saigonban, s- az Egyesült Á l
lamok hadügym inisztérium á
nak illetékes csoportját ott
hon, W ashingtonban, am int 
azon törik  a fejüket: vajon 
m it is tehetnének még?

Be kell látni, a  problém a 
nem  egyszerű. Dél-Vietnam 
ezer és ezer falu jában többé 
nem  Diem d ik tá to r az úr. 
Igaz, ha nagy létszám ú kor
m ánycsapatokból és am erikai 
tisztekből álló büntető expedí
ciót vezetnek egy-egy vidékre 
— csupa békésen dolgozó pa
rasztot találnak. De éjnek ide
jén. vagy más alkalm as pilla
natban a parasztok partizá
nokká válnak  és lecsapnak 
Diem katonáira.

Beh jó  lenne — sóhajtottak 
a fent em lített bizottságban 
—, ha felism erhetnénk, hogy 
a parasztok közül melyik a 
partizán, s békés m unkájuk 

I közben elfoghatnánk. Ebből I

az óhajból szárm azott a külö
nös ötlet: harc közben lemos- 
hatatlan  festéket fecskendez
nek a  partizánok fejére, hogy 
m int békés parasztok, felis
m erhetők legyenek.

Délkelet-Ázsiában főképpen
Laosz és Dél-Vietnam nemzeti 
felszabadító mozgalmaival 
szemben m ár eddig is sok m in
dennel próbálkoztak az am e
rikaiak, a hagyományos dol
lárm illióktól a  fegyverszállí
tásokon á t addig, hogy repülő
gépről vegyszerekkel ir tjá k  a 
partizánfedezékül szolgáló er
dőket. Most vörösre akarják  
festeni a  hazájuk felszabadu
lásáért küzdő partizánokat, 
akiket ők egyébként leegysze
rűsítve a  dolgot somm ásan: 
„vörösöknek”, vagyis kommu
nistáknak neveznek.

K ár fáradniuk festékszóró 
repülőgépekkel. Az elnyomás 
és a szegénység, am ely az am e
rikaiak tám ogatta diktátorok 
uralm a a la tt a  népre neheze
dik, flügy is „vörössé” teszi az 
egyszerű em berek millióit.

ti

F e lh ő sz a k a d á s  a m eg y éb en

AKCIÓK -  FÜSTÖLÉSSEL
A napokban nyílt meg Thai- 

földön az ország első izzólám
pagyára, ezentúl hazai égők 
világítanak m ajd  o tt, ahol 
egyáltalán bevezettek a  vil
lanyt. Igaz, a  gyár részvényei
nek fele nyugat-európai tőké
sek kezében van, ez azonban 
nem  volt akadálya annak, 
hogy a  felavató ünnepségen 
buddhista papok egész sora 
imádkozzék az új gyárért és 
európai gazdái hasznáért. Ott 
volt Nai T hanat Khom an kül
ügym iniszter is, aki maga 
gyújtotta meg az ünnepi gyer
tyákat és füstölőket.

A külügym iniszternek per
sze volt fontosabb dolga is, 
Fogadnia kellett a Thaiföldre 
érkező több ezer am erikai ka
tonát és tárgyaln ia kellett a 
SEATO katonai tömbjéhez 
tartozó országok diplom atái

val, ugyancsak csapatszállí
tósok ügyében. Az am erikai 
tengerészgyalogság thaiföldi 
bevonulásához ugyan nem  
gyújto tt gyertyákat (bár az 
ügy elég sötét), füstölésben 
azonban nem  volt hiány. Nem 
a buddhista papok füstölői 
működtek itt. hanem  a  véde
lemről és a  „szabad világ” 
összefogásáról papoló szóno
kok igyekeztek szavakból vont 
füstfüggöny mögé rejten i a 
tényt: a  laoszi lázadók és az 
őket katonailag m ár korábban 
is segítő thaiföldi reakciósok 
által provokált tám adás ku
darcot vallott. A ttól tartunk, 
a közös thaiföldi—am erikai ak
ció további füstöléssel járhat, 
ha az am erikai tengerészgya- 
lcgsúg laoszi földre próbálna 
lépni: tudniillik  a behatoló 
kifüstölésével.

G. G.

V asárnap délután a tatai és 
a  dorogi járásban felhőszaka
dás volt. Nagy mennyiségű 
víz zúdult a völgykatlanban 
fekvő Szomód községre. A fa
lu t átszelő 3 m éter mély pa
tak  nem  bírta ' levezetni a ro
hanó vizet, az kilépett a me
derből. A víz ellepett három  
házat, betört a  pincékbe, az 
udvarokba, a  kutakba. A 
helyszínre siető állam i tűzol
tóegységek este 9 órára  kiszi
vattyúzták  a  házakból és a  ku
takból a vizet. Az egészség- 
ügyi szervek vizsgálata alap
ján  hétfőn újabb 8 kú t vízte
lenítését rendelték el.

Hasonló felhőszakadás volt 
vasárnap Dunaalmáson. I tt  is 
több házba tö rt be a  víz, s a 
helyi tűzoltók a  lakossággal 
közösen te tték  lakhatóvá a 
házakat. A hegyekből sok 
hordalékot, iszapot m osott le 
a  víz, egyes helyeken té rd 
magasságig ellepte a közsé
gen átvezető nem zetközi m ű
utat. A  baleset megelőzésére 
rendőrök irányíto tták  a  for
galmat. Hétfőn reggel a  la
kosság lá to tt hozzá az ú t fel
szabadításához, s  délelőtt 10 
óráig le takaríto tták  a m űútról 
az iszapot. Baleset sehol sem 
történt.

— EMELETES TŰZOLTÓ
LAKTANYÁT avattak  június 
12-én Ácson. A földszinten ga
rázs, az emeleti részen tanuló- 
és szórakozó szobák épültek.

— K ETTES JELZÉSSEL  
autóbusz közlekedik napjában 
többször, az oroszlányi X V I-  
os akna és az A lko tm ány u t
cai óvoda között. Ugyancsak 
többször közlekedik helyi 
autóbusz M ajkpuszta és Orosz
lány között.

— SIKERESEN BEFEJE
ZŐDÖTT a  fegyelmi bizottsá
gok szakoktatása a komáromi 
járás term előszövetkezeteiben. 
A szakoktatás eredm ényessé
gét a  többi között a járási 
ügyészség m unkatársai is elő
segítették.

— A CSÖKUTAS SZÁNTÓ
FÖLDI ÖNTÖZÉS megvalósí
tásához már hozzáfogtak az 
ácsi Jövő Tsz-ben. A Kísérleti 
Kutató Intézet a próbafúrások 
alkalmával máris olyan for
rást tárt fel, ami elegendő vi
zet ad az öntözés megkezdésé
hez.

— IFJÚSÁGI T A L Á L K O 
ZÓT RENDEZETT június 9 és 
10-én a Vas megyei K1SZÖV. 
A  találkozón fe llépett a Ko
márom megyei K ISZÖV ének
kara is.

—  KIÁLLÍTÁS NYÍLIK a 
takarékossági témájú iskolai1 
rajzverseny legjobb rajzaiból 
június 22-én Tatabányán a 
Zsdánov Művelődési Otthon
ban, ahol ekkor kerül sor a 25. 
heti lottó-sorsolásra. A kiállí
tás 22-től 24-ig tekinthető meg.

— MUNKAVÉDELMI F E J
TÖRŐT SZERVEZNEK a kö
vetkező hetekben a dorogi 
szénmedencében a különböző 
társadalm i szervezetek. Há
rom  helyen rendeznek körzeti 
vetélkedőt, s' azok győztesei 
m érik össze m ajd  tudásukat 
Dorogon.

— 18 EZER F IA T A L  vállal
kozott az idén az Ifjúság a  
szocializmusért mozgalom  kö
vete lm ényeinek teljesítésére. 
A  je len tkezők csaknem fele  
ebben az évben '■kapcsolódott 
be a mozgalomba. K özülük  
m integy három és félezret tesz 
ki a K ISZ-em kívü li fiatalok  
száma.

—  ZENEKART ALAKÍ
TOTTAK Kisbéren a helyi 
ktsz-ek s a művelődési ház. 
A zenekarnak m integy húsz 
tagja van s érdekessége, hogy 
az ötven-hatvan esztendős 
idős m űkedvelő muzsikusok 
együtt ja tíje n á k  a tízegyné
hány éves légiijabbakkal.

Amijj az új korszerű tejüzem felépül

Két vélem ény 
a tatabányai autóbuszokról

Nagyon sok utas panaszkodik arról, hogy ruhája  beszeny- 
nyeződik az autóbuszokon. Néha még olajfoltok is kerülnek a 
tiszta ruhákra  az ülésekről. Ezért helytelen, am ikor poros, ola
jos öltözetben száll fel valaki a kocsira. Hiszen m a m ár min
den üzemben van fürdő, mosdó, ahol megfelelően tisztálkod
ha t m indenki. Azok, akik ilyen m unkahelyen dolgoznak, m un
karuhát kapnak, melyet m unka végeztével az öltözőben levet
hetnek. Jó  lenne, ha az utasok olajos, kormos öltözetben nem 
szállnának fel a  kocsikra. Viszont az sem lenne nagy fárad 
ság, ha a végállomásokon a kalauzok, vagy a vállalat tak arí
tói gyakrabban törölgetnék le az üléseket. A ku ltu rá lt közle
kedés és az em berek egymás iránti figyelmessége, m egértése 
ma m ár ennyit megkövetel.

B ertalan József

M indennap.autóbuszon járok 
m unkahelyem re, s  így van a l
kalm am  megfigyelni, sok utas 
hogyan viselkedik a  kocsiban. 
Akad olyan, aki cseppet sem 
törődik ú titársával, tolakszik, 
letapossa mások lábát, s  a ka
lauz akárhogy kéri, húzódjon 
beljebb, el sem mozdul az a j
tóból. Vannak, akiknek hiába 
jelzi a kalauz a kocsi ind ítá
sát, mégis bepréselik m agukat 
az ajtón, melynek szárnyai az
tán  gyakran k iugranak a  he-

lyükből, rugójuk eltörik, meg
lazul. Persze, így az is m egtör
ténik, hogy a  kocsi közben e l
indul, és a  lépcsőre tolakodó 
keze vagy lába beszorul az a j
tószárnyak közé. Jó  volna, ha 
az utasok és az autóbuszok 
dolgozói sokkal figyelmeseb
bek lennének a felszállásnál. 
Hiszen nem csak a  kocsi ron
gálódhat meg így, hanem  
könnyen baleset is történhet 
ebből.

ökrös Mihály

Feltétlenül dicséretet érde
melnek azok az újvárosi KISZ- 
isták, akik lelkes társadalm i 
m unkával felásták az épüle
tek m elletti kis kerteket. H i
szen ezt az időt, am it erre  
szántak, fo rd íthatták  volna 
m ásra is. De ők inkább össze
fogtak, és közös erővel meg
szépítették a  házak környé
két. ügy  vélem, ezekre a  de
rék fiatalokra m indenkor le
het számítani.

M áté Erzsébet, • 
Tatabánya

A Dolgozók Lapjától — az 
olvasók nevében — nemrégen 
az irán t érdeklődtek: M iért
késett több tejkiszállításunk? 
Ezért néhány sorban szeret
ném  tájékoztatni a fogyasztó
k a t a tejellátásról.

A m últ évben a  tejhiány 
következtében voltak nehézsé
geink, de az idén 100 száza
lékkal, m egnövekedett a fel
vásárlás. Ez főként a  megyei 
felvásárlási kirendeltség jó 
m unkájának köszönhető. S bál
áz igények is hasonló m érték
ben nőttek, m a m ár m ind ki 
tud juk  elégíteni. Korszerűtlen 
üzem ünkben ez újabb problé
m ákat jelent, hiszen a . napi 
kapacitásunknak csaknem a 
négyszeresével kell számol
nunk. Műszaki berendezésünk 
tudniillik, 12 ezer literre  szól, 
s ezzel szemben napi 44—46 
ezer lite r  folyadékot kell ke
zelnünk. E feladatokat a be

ás kiszállítás pontos ütemezé
sével igyekszünk megoldani, 
ily módon ellensúlyozva a  fé
rőhelyhiányt és torlódást, 12 
gépkocsival végezzük a szál
lítást. Ha csak egyetlen kocsi 
érkezik be — rakodási vagy 
műszaki okokból — megkés
ve, ez úgyszólván az egész fel- 
dolgozási és kiszállítási ütem 
tervünket felborítja.

Az ilyen üzem eltetést csakis 
dolgozóink áldozatos m unkájá
val tud juk  biztosítani. Öröm 
mel m ondhatom  el, hogy kol
lektívánk szelleme kifogásta
lan, s m inden rem ényünk 
megvan arra, hogy az  új, kor
szerű tejüzem  felépüléséig az 
előttünk álló nehéz időszakot 
— kisebb zökkenőktől elte
kintve — eredményesen hidal
juk  át.

Kéménczy Mihály
üzemvezető

SZERKESZTŐI ÜZENETEK

FENN A TETŐN
Négy fiatalem ber dolgozik 

fen t a nyergesújfalui régi ON- 
CSA-telep háztetőin. V j csator
nákat szerelnek fel, am i bőven 
ad tennivalót. Varga Béla és 
három Jóska  — Vilinger, Mol
nár és Fenyvesi — serénykedik  
a tetőn, ha jó idő van, ha szél 
fú j. (Az idei szeszélyes időjá
rásban bizony gyakran meg
esik, hogy még a pu fa jká t is 
elő kell venniök.) De ők olyan 
magabiztosan mozognak oda- 
fönt, m intha csak a földön lé
pegetnének. Nemrégen befe
jezték  a viszkózagyár egyik

lakótelepén a javításolMt és 
jól halad itt  is a m unka e ki
csiny házakon. Közben kerék
páron m egétkezik  az építők  
m űvezetője, Sorosán Béla, né
hány szót vált velük, utasítá
saikat ad, aztán „kereket old”, 
siet, m ert ezerfelé van dolga 
még. S  a „magasban járó” bri
gád pedig szorgoskodik tovább, 
hogy a gyár dolgozóinak ne le
gyen panaszuk a lakásukra, 
otthonukra sem.

Kovács Mihály
Nyergerújfalu

Régen egyetlen egy gyerm ek  
unatkozott a grófi kert hatal
mas parkjában. Pedig volt 
m ellette dada, nörsz és vigyá
zott rá inas, kom ornyik. M ég
is unatkozott. Ma száz boldog 
gyerm ék játszik, dalol, táncol 
az óvó nén ik körül, a valami
kor tilos gyepen. Ha m űvész 
lennék, lerajzolnám, m ilyen  jól 
érzik magukat o tt bent a park 
fái alatt.

★
A z Ácsi Fmsz-t országos v i

szonylatban is az elsők között 
emlegetik. Már több kitünte
tést kapott. Sok szép, korszerű 
üzemegységgel rendelkezik. De 
m iért van az, hogy éppen a 
kenyérproblémát nem  tudja  
megoldani? Néha ugyanis 
hosszú sor áll a bolt előtt, s a 
végén mégsem ju t m indenki
nek a kenyérből. Igaz, a mai 
fogyasztó már csak a frisset 
akarja megvenni. De egy ilyen  
kitűnő szövetkezetnek jobban  
keli számolnia mindennel.

★
Végül egy találós kérdés. 

Ácson m inden boltnak szép, 
bepillantható a kirakata. Miért 
van akkor a húsbolt kirakatá
ban átláthatatlan, behúzott 
függöny?

Fonó Endre, Ács

Ferenczi Jenő, Tatabánya: 
A mésztelepi Kápolna-köz le
zárására te tt javasla tá t meg
valósítani nem  lehet, m ivel 
az Ipari és M ellékterm ék- 
íéldolgozó V állalat ezen az 
útszakaszon végzi szállítá
sait. (A vállalat egyébként 
a Cement- és Mészművekkel 
karöltve ebben az évben por
m entes burkolattal lá tja  el a 
fenti útszakaszt.) Az illeté
kesek véleménye szerin t a 
személyforgalom megszünte
tése is m egoldhatatlan. Az itt 
játszadozó gyerm ekek bizton
sága érdekében azonban len
ne m ás megoldás is: egy já t
szótér létesítése. M iután vá-. 
rosszerte megnövekedett a  já t 
szótér-igény, a tanács kereté
ből ide egyelőre nem futja. 
Ám lehet, hogy a  mésztelepi 
tereprendezések u tán  a ce
m entgyár segítségével mégis 
lehetőség nyílik egy játszótér 
kialakítására.

Nagy Lászióné: Helytelen
volt, hogy a  süttői „Vörös 
M árvány” vendéglőben ta 

pasztalt rendellenességet nem 
rögzítette a  panaszkönyvben, 
valam int az is, hogy lakcí- 
ijiét és az eset időpontját nem  
közölte, így az Á llami K eres
kedelmi Felügyelőség a fenti 
panaszügyben vizsgálatot nem 
tarthato tt.

Tuba János, Tatabánya:
A szénutalványok beadásá

nál valóban m egtörtént, hogy 
a szállíió vállalat irodáján 
nem tudtak  aprópénzt vissza
adni. Az o tt dolgozók hiába 
kérték központjuktól. hogy 
biztosítson váltópénzt — nem 
kaptak. Ez bizony szegénységi, 
bizonyitvány; helytelen, hogy 
a központ nem  biztosit apró
pénzt, de hát ezt a szénutal- 
vány-beadásnál dolgozók is 
m egoldhatják egy kis öntevé
kenységgel. Csak el kell m en
ni a postára és aprópénzt vál
tani. Az ilietmény-szénszálli- 
tás viszont az utóbbi hónapok
ban m ár zavartalanul folyik, 
egy elm aradt széncédula sincs 
az irodán.
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