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I  loyelet.
Den rusalake framgangen forteetter over hele Majen. Dan'tyske

hmre øverstkommanderende, korporal Hitler, hax forlengat forlatt sitt
hovedkvarter 1. Smolensk  oe  trukket seg seirende tiltake til Agek, hvor
han inntll videre føler seg slicrere. Etter Moshalsk hadde faIT", Varte
det ikkd lenge fer russerne kunne melde om Wir-M7 .-fremeane på medt-
sektoren av frontlinjen Lenlnerad-Smolensk. På en aa. 150 km. bred
front rykket de her plutselig frum hele 110 km. i vestlig og sydveetlig
retning. Mellom 2 - 3000 byer oe landsbyer er blitt gjenerobret av
russerne samtidle som henemot 1500e km2 russisk jord er blitt renaet
for tyskere. Blandt de viktigste stedene kan en merke see byene Cholm,
Adriopol, Orovero, Olmino, yoroen ce Toro ets. Av serlig ator baesigning
er det at TriirjeiEirdner cr agekTret - rs oe  fremst den som fører
fra Moskva tll Ree a over Vellkiele Luki. -;Både Rsiev og Wjasma er langt
Inn riniWrt  onfintit, sasitlarjaom c»sseme ryk:trvideie fram mot
Smolensk og Welikije Luki. MoekVa er,defrUr'etklertutenfor fare og
det er blitt opplyst at kamFfirakal føres videre for å frigjøeg
gead. -jAh kan merke aeg at det er Voroshilov aon ledereoperasjonentrna:
UWYTe avsnittet - tiltross for atrnrin an‘st er likvidert av de na-
zistiske journalister. Den russiske offensiven hax danner en stor klle
som bl.a. skal avakjære de tyske styrker I nord (under ledelee are,

k'g  ydfra sarmeen. - Nermere detaljer fra dette avenittet er lkke—gitt
siste dagene. Derimot har det begynt å skje atore ting på syd-

fronten.
H er har russerne eått utenom Mario ol 1 en bue.nord oe vest

for byen - slik at de har gjenerobret bl.a.  lTg. tre byers Perestmea,
gegprilowka oe Losowaja (alle på en linje gjennom  f:harkow ofleirrent
Yett iYaUVer).  VeTte  betyr at Donezbekkenet som ei at e7-get  vletle in-
dustristrøk mcd atore kullforeY6MbinTer ejenerobret. Deesuten truer
russeane nå Dulleepropetroseek. Chatkow er henleot omringet. Herfra går
froeten videre opeover stiasTrriir 22Aelee .rod, ICursk oe Orel or så_.... 6
vest for %uge.

De betyr at tyskerne nå har måttet trekke seg tilbeke til
stlllinger som ligger bak den llnje de hadde 2, oktoberiLipe - dengang
H itler erklearte at sluttkaepene nettopp var grarigang-b-UaT Sovjets
ekjebne var beseglet. Molotov påpekte også dette faktum i en tale I
slutten av jenuar, samtidie som han understreket at denne krigen I
virkeligheten er en krlg Oln reserver

,
både mannskeper, materiell og

maakIner - og at den part so=nstørste reserver kommer tll å vin-
ne krigen. Sir Stafford Cripee uttalte ved sin hjemkonst til England
at Sovjet nå aw 11 oner mann under våpen oe dessuten ubeereneete
reserver å øse av Han antydet at meningen visstnok var at tyskerne
akulle  fa nådesetøtet til høsten eller nekte vinter.
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bølger  fremdelee kampene freit oc tilbåke I Vest-Cyrenalka.

-e Men i det-store oe hele har det lykkes Rommel å slå see videre fram-
eVer tIl Benehazi ogmot Dmeee, etter arrirhadde fått forsterkulnger
4.1ennomTriverrazi11.Det-engeleke telbaketoe har emidlertid ikke vert
forbunnermed nevneverdeee tvertemot i motsetnine til tyakere
nee tilbeketog til Agedabia, da da alllerte forutee store mengder ma-
eerlell også tok ea.32000 mane tilfange av aksetroppene. En må ware
klas over at-AtrIkafrontenlitkedirekte er avejørende for kriGens ut-
eass. Det kan tvertimot ha eln betydning å holle den gående, Dette
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betyr nemlig at aksemaktene stadig må tappe hjemlandene fOr forsterk-
wInger fersterkninger som må sendes over Middolha v et og derfox bldx
ste-~.kt teslfattet av den engelSke marine. Rest.3 bilr ytterllgere be-
kattot av de ollierte stridskrefter-når akserraktene kommer tilflrekko-
lig'lan6t ørkenen. V1 mener tderfor et åst slztt1 ikko or iXen
grunn til å se possInistisk på den 3:orandring sen for tldan er :nutrådt
1 Libya tvertirret, når alt tae Ibe traktning..

Det fjerne østen.
Vi skal denne gangen innakrenke oss til å gi bare

kortfattet oversikt over stillingen.
I Malgya har nå japsene kommet seg 'fram helt til sydspissen av

Johore. Strzi,kpore er derfor direkte truet i nmste oagang, wen.de
±,-rUkket størstedclen av sine . styrker over til øyafør

japsene tok Jehore. Dissu sty.rkenS samt.andren¥4409 nå ti. fsrevaret
av Singapnre. Art111er1dueta*.t.t11~ uvet• Stindat  tdelist  Johure
ets øya: Flyangrspono Slagaluore øke::
svrrie mensr  a  slåss tii siste mann..SawtidIg maldes ot
har T.:tt en degatjs.liss t11 ey: iit de;ri de
storc foxJte:knIng:c arm uu at. us1ve12 , ket7,-ier

I iiursia or det framdeles heftige Icampar meIlem kineserne.hg japs.
ene i norC:ilesså forsvbrer de onusIske st;Trkane 5(14 Eyd-
lige delen landet, steer har da.t:Ukkat ser_ytille, nen
tilbaketrekkingen fore3.x her m/,geL le.ngsennu±:  en): de'2..bjarie 1 ttalaya,

På Ftiwinone_holder goflaral foytsatt  sisjs  stkieiIner
og det  7,—slutteli fotri.77;:.:;TV+: ean vura-
net cn stor  0O.L, Juut dc  aworLkar1.3ThH:  11dC;e sit llbake og
fullstendig tti!ntetiort et starstUet anIts;t- japansk answep ssm ble
satt izct med ckstrs utvalgte olitetrop. - astei::ansk destreyer
har vært -,_nna 1 bifsten vod ManilLa senket og beskaalgat japsnske
fartøyur.

Borneo, Celebas og Java møtes ansrepene.mod fortitret.mot-
p. stand. sfl2 at den  j3p2n3ke  lynkri:geu ar stopiiat opp. voldsomme

orkamens p3 Jav'(-;.fla I3orneo hsr-  orh12:1_ av ds viLtijste
olje.f.C.tene-:Yitta rOir.wes, Da  dfJg  helt odelasr jApj u3.ade fram.

Anjtep.::t t'Jt Ez:W.noq.og Blswerek-firk;ÆeIss..er forel7.p1g stans-
et, attcfr at )spsEern:: "ssc:rflått-75-  tiTader, Dettt: er av
betydalr.7i.dn j_11:anWs. hcneaøulwe ,r9Z: er-eir4rte. trussal-wel; Anstralia
DG1 &1-1.1.;_nett at de jap-. sporesje.ser her ble stans'n "ar—
dot  51crJ 3jrAi5-Jakckt  t Tiakwsar-stredet Bornso z C=Iabss;. ijet
er det så igjeu weldes ssnsieg
av .7a:an:nct=a3jc. De ai t i t4 tt vs e. aow
har .. s  tsUijrd't, 5\Secss ble C jep. tflt-,,ecser
sSal-svas a 51Gt  10.1:4:A2;-9øns,rz,- av amartkauslie sjstxt.1:37-
t:772-

Sver1g2a  holdnim
har vi omtalt.flara sanger tidligere. Som påvit

står størsteparten av svenskene varside - og tilslutning øker atad-1. I  jDakt,ens Eeko" 4-2.b1 e  det  saledea  redegjort Tor.det stexe h jelpe-
arbeid sow ex satt igang tll besto for.norske Underewnwrta barhj for-
eldrolase barn og farløse baro, siamt.nødxo os kvinnex..-Det nedsatt
er hjelpskommite strallerede har utføysyno6et-os axbeidat

under..støttet fra nllo hold..Eveurjke Ssinstnere heirIaratik.ijensr o.ver billed-
er 0g-sks12turer sCW sefies tll ::aintskt fer b,ie11ekonilt7eu, Dr't

erImidiertid tEks bac:s di eatelextasfle las sem har slr.tot masnjsvnt
op:t ow ssiren, meu også alle astrs eiJIcr av Oeu svouake tsfoLIkriing tar
del fugorga.lisaLsionen,:o fem a.v purige_.
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bidrag sterkt framhevet. 1 sln almlndelighet ble vi omtait av sven-
skrjrD  sem."vårt lidanda broderfolk". - Det er diese tlittkene, denne
virkelige og sanne folam for "fellesnytte fremfor egennytte" sOiu

raser et s).,r - Ikke minzt vesle Vidkun som etter erare fra
sine store herre  bkal  'ordne" .0;p  med :;verine, 16Jef911 truct  han
fielt sist senass.

12227.presidenten,
ja, lyder det ikke storartet. Det et Vel det meste

enkan sl om det hele. Ellere tkel yi wed det første kemn* meå en nærm
ere redegjørelse og oversikt over eituaajonen. Zer pkal vl Inuakrenke
oes til å  p4eke  at dot faktlek  ake  er skjedd noa# reell forandring.
Det er jo fremdeles Terboven og tyekerne wom haz slt å ni spørsmilet
er bare hva de tenker å oppnå for 224 ved dette Skuespillet. Sveres
røst gir oss-gn klar fornemmelse at nvor stor vekt dxfiwc rstat;St£2.-
len" tiallegges av andre. Svenske ov:_ser påpeker nemlig at de.t iJico er
skjedd noen forandrIng I i de :ejle'tatt, uten  at maricrietterea
gjeringen har fått en ny - den tyzke.insflydc^Lse blir
akkurat like stor som

OtOre ord o fett Ileek
sitter ikke fast I halsen Wier-et norsk ordtat

Fleeket er det vanakel1g å uttal2 sog om for oss skikkelige nordmenn,
man det er lett å se at de store  el-dene glir ly ttrsek. For eldri harv1 sett så mye  skrtyt på  en som Oet avisene .flestorte A servere
for oss 1 forbfhLesso med barneforentillIng sist søn-
dag. Bl.a. var det Ikke crz.z j lov..”H for Prvti.‘e .1rodkomJtentio. Han
hadde blandt F'ytor;:rtginine uors-Lce o asgelske
finansirteres2ene Russlsna etter - tC. beslic fer JIJVVC,  StAr
det. Saftnnotkm ur  at ian;ene ordnot --ved sfe-rula3j(€-ur.; -
til best(J ro. Ctinet Pricz CO. Senerhca..kjeptL han  bej3nt
godaet :jtOr—Ca t; 1=6i :::?fon landet?

Viktig Adveree  lk

1,1 Vi hax fått bragt på det rene at krimlnalpolitiet I Trondheim
1 januar måned fikk seg bavilget kr. 10000.- til avlønning-fler

I

og angivere. For å holde det hele hemmellg, er ikke denna summeu en-
gang budgettert. - Meningen er at disso snushanene først og fru.mct
skal inn 1 de få foreningene som ennå eksisterer, for å finne ut hvam
som har mest mot NS og tyskerne -- og hvem som aÅeider mest inten2t
mot nyordnIngon og for vår frihot. - Det er av stor vlktighet zt datte
blir alminnelig kjerrt-Onnareet mul1g. Briug det derfor videre.

SUIFLEA.2.14
Vi advarer på det 1nnstendigste mot de sosiale "fedre" o "m d-

re". De har ikke en eneSte hjemiet praksie, langt m re noen re -
meseig 1ov el.lign. å støtte seg ttl. 221e forutagendet er direkte
forbrytersk. Vi har bragt i. erfclrinb at selv atorau4nrene polit±pres.
Laue og tindheim ikke kan finn3 nue. smotthuli til tvinge folk ttl
a •1/2 imotr=edrene osv, du rettut tfl Judas Lle
sak3ns  ric.icar.aig for å høre hana svarte han at Tt ftck bare

frik run  flåtte spørre, at"::.3t  ia besr  t  inct ES
svakt gtt: alitrA hele  dutt r: luvtlifyunt tiltaket. - 3 må

en 12 Jcn sliju. I”- -;ler
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åyi dem de minste skplisninger. Parelen er kort og gOdt: Soark svina
ut. Vi hører  eil e5e-  forferdelse at det virkel1g fInnes enkelte som
hai latt seg lure til undertegne det skjemaet som samtidig stlkkes
nevan på en. Dette  ma  ander enflver omgtendighgt ikke forekomme - vi .

tilføyer at ingen har uoe å frykte av den grunn selv NS kan Ikke
straffe noen  for at du licke fyller ut og underskriver et ulovl1g pap1r.
Til oxlenterIng skal vi  1;jeng1 det her:

:lovedperson, navn: fødti

Teceee1sk utdannelses
Pree-elsk utdannelse:

utdannelse:
Yrke, fag:
Arbeidsgiver:
Har De vært frImurer:
Medlemsskap 1 tagl. organiasasjon:
Medlem av tidligere politisk parti:
Medlom av N.S.:
Innstillin til NS.'s arbeid for å ejenvinne vår
Tatesevsan e :

På baks1den av skjemaet:

øvr1ge personer 1 husetanden, fullt navn osv.

Og så tilslutt:

Jeg.erklærer på ære og samvittighet at forestående  ppplysninger
er gitt sa fullstendig og riktig som mulig.

Vi anbefaler alle våre lesere å lese dette  nøye  igjennom -
det taler for seg selv.

sk  fa s a -  eller brua som ble borte.
ar opp yst a en  nye  rua mellom de to bydelene 1

Steinkjer ble Innviet under stor poff dagen før lille-julaften. Den
Skulle være et bevis på den nye tid - og  serlig  tyskernes serbegavelse
1 alt. Den hadde kostet oss nordmenn 80 000 kr. Og så 1111e-juleaften,
dagen etter at den var innviet, styrtet den helt og holdent sammen.
En mann som tilfeldigvis nettopp var på vei over bruaejble drept. Det
er nå sendt bud til Tyskland ettex en spesiell undersøkelseskommisjon
som skal påvise at det  er  sabotasje. Alle vet imidlertid at den virke11-
grunnen er at tyeeene ikke hadde undersøkne gamle brokarrene godt
nok, men bygget brea på dem 1 håp om at alt var 1 Orden. Det var de
altså ikke - for eet var bare en ganske almindelig isgang i elva som
flkk brua til å atyrte sammen. Sl1k skjødesløshet ville ha vært helt
utunk,lia  i ct  gamle, demokratiske samfund - som nå fordømmes.Så sterkt,

Harmon1en.
Prannen av Harmonlen er uten tvil det mest tragiske som

hittil er hendt 1 Trøndelag. Den er absolutt uerstattelig - og ansvaret
skal i sin tid få hvile tungt,  meget  tungt på nazistene. Vi skal her
bare understreke at det gamle styre 1 Harmonien ble avsatt da en f r
brannen, og at det i skrivelsen fra departementet me or ren om en -
ledigelsen hut seg at departementet så seg nødsget til å avsette sut
gamle styre for å sikre Harmenien. - Det gamle styre hadde som bekjent
kumpet med nubb og=¢17—motat lyskurne skulle få benytte byggningen
til innkvaxterinG osv. - Out nyc styr.! seg meget imøt_kummande.
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Kristendommene verdier venlees.

Da det har begynt å vereere cie rareete og villeøte rykter m.h.t.
hvi:Som egentlig for sist slefr1hetadag"-.-'uten-
forog 1 Domkirken. Itnøn - på

våre nye
er v1 det ettiget å gi en fremstill1ng av

de faktiske hendelser.
.I•sluttan av forrige uk (284) flkk Yidaros Uskop telegraf-

lek beskjed fra K1kredepartemeatetl t Skanoke hadde beatemt at domprost-
Fjellbu var fratatt sin rett til ette høymessen 1 Domkirken på
søndag 1. fabruar Samtidig bla de r, t beskjed om at sokneprest
Bles3in,z_Dahle (nasitype fra 0510) ha kirken. Domprosten hevdet
75171Wf31--IJ;Ctementet at han villa a sin gudstjeneste selv og at det
strea DrIe mrt kirkelig tradisjon lovglvning å gå fram på denne måt-
en. Dett.) skjedde med biskoppen bl 'Igelse. Den 28-1 fikk biskoppen på-
ny telegram fra departemenetet, hv det fastholdt sin beslutning, For
Ikke å bryte kilefreden, fant da mprosten å måtte høye seg. Istedet
valte han å holds sin gudstjeneste 1.14 samme da, - altså etter at
naa1sten-hadde hatt tirken. Dette ble kunngjort i Domk1rkens menighets-

Ibblad allerede fredag, likesom det også ble kunngjort 1 AdresseaVlsen
for lørdag 31-1. Annonsen var også seit4S443 . 4A8spesten men her ble
den nektet innt't+ av de stedlige nazifører - under påskudd av at dette
var ordre fra kixkudepartementet..Dette er den første lffignen 1 sakens
anledning.

Søndag 1.feb, k1.11 holdt så Blessing-Dahle sin "guds"tjen-
'este, Våre medarbeidere som selv var tilstede garanterer at kirken 1k-
ke vax mexe enn møyaktig halvfull. I avisreferatene het det seg at den
vay fyllt t11 sis» plass, Dette var altså den andre løgnen, - Ved høy-
alteret var det plasert ett norsk flagg og ett AS-flagg, i hvert av de
to sideskipen: ar aet plassert en dyeter hirdgutt med hirden svarte
klut. - bet bkal poizteres at allerede på dette tidspunkt viste 3. LInd-
helm sinabsolutto-mangel på de mestelementære former for dannelse. .
Siona den 225be1. hanr1 virk.(41gh4en er, opptrådte han kirken med xe-
vOlVer - soxi-tilooneTblot-året uat synlig. Han forholdt seg dog rolig
taader førsv; del av gudstjenesten. tinder altertjenesten - da det som

Aekjent ti.loagied er pAbudt absolutti;08 elminnelig stillhet begynte
han å vandxe omkring. På sin vei ct tte han rett under kuppelen på
kirketjenexen 30121 gjorde ham oppmer på det lite sømmellge i hans
Oppførsel og som dessuten påpekt. jÇchst var direkte forbudt å gå
kring på dette tidspunkt. Hertil s: -te Isindheim såpass høylydt at fle-
re kunhe høre deti at'kirketjonerei: ktu hadde noe å si og at han heller
kunno se å ha sea ut..(Vi påneker 8 betegnelsen "pøbel" på dette sub-
indlvidet'ikke kan eller skal botr ,as som noes skjellsord det er
bare en av de beste kerukterlstikie4M vi kan finne) hans egue  handling-
er vider jo dette til evidens). - " er hittil helt uhørt or- uk.:1ent
at nocn norduann har oprtrc,dt inn.. tjm kirku med våpen seiv tyskerne
viser bu777-27Itur, o det siur )-" lpå lite.

Allerede kl.125° kbm de førsli.4ilhørere til domprostens guds-
tjeneste - alto;: -ael"Va -/nen - tine ;".1årtriskulle finne sted. Disse btod
trass i aet useavanig xelde IbiJrut nalv time utenfor døren og ven-
tet til den blo 09;.4-1Ek:i otterhvert henimot full og stad-
lg kom dat flure til. Ll lertid Lindheim med et støxre
politiopplud arst.gte dJ)3:no ut følk å  gå  inn i kirken ±det
han påstod at L3.1(Istj-r.:est.:( ver iflz. ordr, fra kirkedepertement-
et. Dut hadou ae Jen,12t Jg gtoy...2-aenkemasser og strømmer av folk
kom ett,rbvext til jo på dennu tidon. Det hole
artet S. wrrabt sun ,LiAt:Ln;":.. os det var ike råri å ta

imlelertid ikke lykius for
ac g6 b fra jj4sè, , tavc vo påstå et 61.7f..2t4en:i3ten
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var avlyst, gikk  han  Med resten av ,SStVt t14. det hittil uhørte skr
å  dra køllone. Do sIo vildt omkring s  sle løS'på  folk som var ln

nen rekkevidde. Eh eldro dame ble en.e da foran Lindhoim. Hu

rakte bare armene ut til siden og sa at ville han  srå  - så vezsågod.

Og Lindhuim slo - dennegangen rlktignok ikke Med køllen men med knytt

ziLvJnd liennes mann gjorde forestillinger forLindheim - i megut for-

siktige or,5Uag  - og  ble følgelig slått ned. - Menneske massen hadde
nu ri;.dd opT; i  aærmure 3000 - de stod tett i tett helt fra dgren i dom
kirkæ til aedeefor Katedralskolen og Tinghuset, - Biskoppi_n var 1 me
lob.tiden b1itt budsendt og innfant seg da tumultene vax på det værate

Han f,;:tu-tc. Ltndheim hva  det hele akulle bety, og fikk det svar at gud
tjuoutun vux avlyst. Dette drot hsa straks  1  tvil og påoakte at da m

fatt beskjed om saken. Lindheam ble straks usikker  1  sin  på
stamd og omblder var det klart for alle at han påny hadde vart ute me
en frekk iØ4ç Liskoppen oppfordret foIkemaseen til å forlate klrkegå
en g dbnme aapfordringen bla etterfulgt. En av de tilstedevarende er
klørte høylydt for Undhelm at når  deaphar ia4g.telbake var det for å
telge biskoppens orerN. og  Ikke for å  etterkommee2lexdre" fra Undhelm.

y Etteravert samlet'folkemassen wnernd Themås Angells Stift
eise hvor de sang "Vår Oud hab er så fast en borg", "Gud signe vårt
dyra fedraland" og to vers av "Ja,  fl  elaker". Dutte skjedda  altså sa
ting med at QuIsling fikk landets "frihet" tll tonene av den  Szeks
nasjonalsangen og Horst Wessel-sangen.

Vi skal påpeke at før 4,1aldheimriak løs på menneskemaasen uteni
2111Pktkklipt val  haa Inna i ken for.A forsøke å få arrestert dompros
PSel bu‘ ittaima-WY1 'adMaer rfleeliaer-ba.a. rneat1hase irMiew
kapellat. Dog uten holl, da Fjellbu kom en annen vei unn ventet, dan
fikk derfor holdt sin gudstjeneste.

Vi akal også  få påpeke at d•t  arie4r  averande vad hele  saken ez
at Lindsheime akajon fant sted på v lrka • Dette er noe
absolutt oneståenda 1 vår histor1ø as o • t har ingen ar
re sidestykker enn alle de redseldhandlinger vi  har  fååt av
om barbariet i Rusaland og I Spen te under kommunistanes herredømme.

emsakesøssessmeW

Frihetsdagen,
er.blitt det stora 4agordet 1 nagipressen 1 anlednims

1.februarforestillingen 1 Oalo. 1/1 uaderstreker dette samtidig som vi
minnur om at samme dag ble klaopublikum 1 to av byens kinoer, Verdens
toateret og Rosendal, sperret  Inne under le-foreetillingen. For å hpi]
på overføringun av Talagulbrands svada fra Oslo. Forestillingene ba-
gyute som vanlig, men en ged dul merket seg at det straks ettor kom
inn ,Jtore menglor mud politi (ea. 30 menn) og hird og at dørene ble
Nvinimot 1z1.19..%3  bim lyset plutsultg tt å  oa  det ble varslet at en
akulla få ee4au.ovezferi-ng‘n lJtedet  leat,  eMmtidig som det ble
adv art moL 43rsøka *kosine seg ut,_Inge4 få gå, uten tysken
1;t•Lirhv,.1't vur ciat flere'som forsøkte å få gå  på We dette ble til å
b,g-p-£nJ,a mod intrIlgu s  mot at manla igjen hatt, frakk m.v. som pant

s r, ma:s ikke gikk sim voi. Deseuten ble endel fulgt og passet på
ander en vanlig okamun.Senere bje ogeå dette nektet, og folk som

tog,t Og  haddu returbillett t1logmed) og andre med smA barn,
ogaa n‘ktJt 4 gå. Dut viste seg Imidlertid at dot var de furrusta
1 det  h,lu  tatt høre noe - dertil var det for mye snakk, skrapt
o. trkLe.  Følgeme utthlalse passur umerket på denne akajou&t Vi e:
bitt-t txl,  ut vi må sperres iune fox å høre hvor fri vi  eI

inLdlrtiJ hefl  uferståujig at det ennå ikke  Lkal'gå  a
holdu iuL, i orL fla k:n.June. fl dutte purkt er trønderne ar rase

eue -  l2Ji !Iinsi()esvaallganordmenn, bet er vhr e.,tørstu skam for t.
v~vvrvrv.77vv.‘.vvvvvvw


