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CALENDARI ELECTORAL (primera part) 
Familiarització deis vo-

tants amb els partits polí-
tics. Aixó es fará de la se-
güent manera: El dilluns es 
visitaran els locáis de For-
pa Novella on els habituáis 
faran exhibició d'armes 
sofisticades, d'insults selec-
tes i, en general, de mala 
educació. 

El dimarts l'extrema-
esquerra ens ensenyará les 
vergonyes del sistema. Vi
sita ais barris periférics i 

miserables de les aglomera-
cions ciutadanes. I després 
d'una lectura rápida de les 
obres complertes de l'amic 
Lenin, s'acabará amb l'a-
costumada assemblea po
pular autocongestionada. 
Aquest acte final és consi-
derat tan important per 
l'organització que es fará 
encara que no hi assisteixi 
ningú. 

El dimecres tota Alian-
ca Populatxera. Llastimo-

sament l'escolá Rodó no 
podrá oficiar la cerimónia 
de la confusió inicial. De 
tota manera l'Organització 
vol donar una bona ¡m-
pressió i ha llogat l'Orzo-
wei per tal d'animar la vet-
llada. Cal aclarir que l'ele-
fant que assistirá a l'acte 
será de plástic. Pero no us 
penseu que aixó será un 
circ perqué el pallasso Fra
ga no podrá assistir-hi car 
té prou feina a la seva 

ES NETEGEN CURRICULUMS A BON PREU 
El curriculum personal 

és quelcom important per a 
un candidat. El que ja és 
mes difícil de comprendre 
és com poden haver-hi can-
didats amb el curriculum 
que teñen. Potser perqué 
s'está perdent el respecte a 
tot i a tots. I és que la po-
lítica és així de llardosa. 
Es per aixó que compre-
nem la consternado deis 
pocs candidats que teñen 
un curriculum poc brut en 
veure el deis companys 
que el teñen mes negre que 
l'aixella d'un mono, pero 

que el presenten tan reto-
cat que sembla el d'un in-
fant amb vocació de car-
toixá. 

Evidentment amb aixó 
deis curriculums hi ha pa
tota. 

Pero amb aquest tema 
de retocar "vides perso
náis", també hi ha classes i 
classes o, millor encara, 
"manetes" i "manasses". I 
vosaltres sabeu de sobres 
que els de LA PIPA treba-
lem fi i amb molta cura. 

Per aquest motiu i per veu
re si recollim alguna 
"pela" —que bona falta 
ens fa— podem oferir ais 
candidats mes porcs els 
curriculums mes nets. Dis-
posem d'un nombrós i es-
merat equip especialitzat 
en "rentats de tota mena"; 
advocáis, sociólegs, met-
ges, capellans, públic-rela-
tions, etc. que resten lies-
tos i freturosos per a poder 
complaure ais nostres 

clients. A manera d'exem-
ple del que podem fer us 
oferim alguna mostra de 
les nostres possibilitats en 
aquest terreny. Animeu-
vos dones, senyors candi
dats!!. El preu és módic i 
ben escandallat. 

(Nota: com podeu com
prendre i tenint en compte 
la mena de gent que sou, 
no fem ni descomptes ni 
pagaments aplacats. Aquí 
cobrem al comptat i en 
pau). 

PER A C. 
LARS 

SENTÍS IS IMI -

Fe, constancia i catala-
nitat han estat sempre les 
carácter ístiques cabdals 
del senyor Marit f¡del i 
pare exemplar ha sabut 
conjuminar sempre la seva 
vida familiar amb la lluita 
per la democracia per Ca
talunya. Té anys. 

Des de les planes deis di-
ferents diaris i revistes on 
ha col.laborat, amb la seva 
ploma punyent, ha ferit 
greument a l'antic régim, 
siguent detingut i jutjat 
per atemptar contra la f i 
gura del dictador. Ja en la 
guerra contra el feixisme 
va destacar per la seva va
lentía i patriotisme cátala; 
closa la lluita, va restar 
setze anys en un camp de 

concentrado, planant da-
munt seu tres condemnes a 
mort. 

"No em faria res 
deixar la pell peí meu po
blé", ha estat una de les 
seves darreres frases, que 
demostra —una vegada 
mes— la seva aleada patrió
tica, que no de talla. 

PER A A. SENI LLOSA I 
DEIXEBLES 

Home sense vicis. L'abs-
témia és una de les seves 
virtuts principáis. Malgrat 
el posat aristocrátic, el sen
yor ha estat un gran de
fensor del proletariat i de 
manera especial deis obrers 
en atur forcós, ais quals 
ha ajudat en diferents oca-
sions a pagar-els-hi el "me
t r o " per tal d'anar a cercar 
treball. 

Home molt ben relacio-
nat amb gent important de 
Madrís, ha aconseguit pels 
catalans que poguessin fer 
constar en el D.N.I. el nos-
tre nom en cátala. Acorra-
lat diverses vegades per la 
policía, sempre ha pogut 
escapolir-se grácies a la 
seva preparado física que 

i ha permés deixar sempre 
enrera a les forces repressi-
ves. 

"Salut i feina" és el seu 
lema. Els seus.... anys 
están plens d'ajut al proís-
me i de viatges a "la capi
t a l " tot gestionant l'auto-
determínació de Catalun
ya. 

PER A J. M. TRIGINER I 
"COMPAÑEROS"  

Qui pot dubtar de la se
va intel.ligéncia?. Pocs 
homes que tinguin 
anys han assolit una ment 
tan ¡I.lustre com la seva. 
Cátala i catalanista de 
soca-rel, el senyor... ha de-
fensat el cátala i ais cata
lans en tot moment, po-
sant moltes vegades la seva 
propia vida en perill. Ja en 
els seus temps d'estudiant 
va descollar pels seus 
afanys ¡ndependentístes i 
socialdemócrates. Detingut 
trenta-sis vegades, coneix 
totes les masmorres de les 
comissaries de policía del 
poblet on va néixer. 

Sempre el veureu em-
bolcallat amb una senyera 
fent proselítisme per les 
Rambles de Barcelona i 
principáis ciutats catala
nes. Darrerament va ésser 
detingut ¡ torturat per in
tentar penjar una senyera 
a l'orella d'un deis lleons 
que hi ha a l'entrada de 
les "Cortes". "Per una se
nyera omnipotent arreu 
del món" , és el seu eslógan 
electoral. I de segur que si, 
surt elegit complírá la seva 
paraula com sempre ha fet. 

Xato de la Xexa 

¿Z>c 

capital. D'orangutans hi 
veurem els de costum. 

El dijous, dia de les cría-
des, és el dia del PC. Co-
mencará la jornada amb un 
solemne acte d'acció de 
grácies. Passeig peí zooló-
gic i xocolatada fraterna. 
Després, acte de solidaritat 
amb alguna cosa, adobat 
amb insults ais companys 
socialistes peí cap d'esque-
lla del proletariat mílitant. \wa»,u 
El poeta de la casa recitará <rf?~ 

el seu celebrat poema: cíes 
"Revolución, revolución, 
quien te ha visto y quien 
te ve". Traca final amb 
coets de fabricado espe
cial: "marxismo fulguran
te" , "estrellas leninistas", 
"carrillismo estelar", s'aca
bará amb l'última paraula 
d'artefactes fosforecents, 
el coet de concentració 
"entre-tots-ho farem-tot". 
Atención, enmig de l'acte 
hi haurá la presencia cons-
tant deis submarins de 
torn. 

El divendres la UCD. O 
siguí que será el dia avorrit 
de la setmana. En Suarás si 
fa calor, parlará mes d'alló 
que és el marxísme que no 
pas d'alló que és ell. Cal 
reconéixer, sincerament, 
que és mes explicable alió 

ja teñen daca per tal 
que l'acte no resulti fall it. 
Després deis miracles tor
naran el banc en bon estat 
que per una ocasió tal ha 
cedit amb gust la familia 
Coca i Bicoca. S'acabará 
amb la bonica caneó: "So
cialismo, socialismo de mi 
corazón". 

El diumenge foteu el 
que vulgueu. Pero recoma-
nem pensar-s'ho bé que no 
és cosa de broma. I no hi 
ha eleccions cada setmana. 
I, si voleu, és el día mes 
adequat per a montar-vos 
el vostre partít mes radical 
que l'óstia. Nosaltres ja ho 
hem fet, hem creat el 
PIPA: Partít Imbécil Per 
Animáis, que no és ni de 
dretes ni d'esquerres. Es, 
com si diguéssím, una uní-

que és el marxísme que no tat de destí en la cosa uni-
pas alió que és ell. L'Oreja versal. I si ningú no el vota 
fará la seva acostumada és que no hi ha ni humor 
cara de tonto i pot ser ni filis naturals. Toma ya!. 

La setmana que ve po-
dreu llegir la segona partí 
de l'apassionant Calendan! 
Electoral. Dedicat ais úti lsl 
del vot). 

Esfínter Ocupadíssiml 

molt divertít. Podeu apro-
fitar I avinentesa i portar 
els nens, que encara que 
no entenguin res, riuran 
forca. 

Él dissabte, cursa de 
braus. El " to rero" Pelipe 
Tontález, alias Bílly el 
Brand, prendrá l'alternati-
va, la normal, perqué per 
l'altra: Mare de Déu! ja 
sabeu, la guineu i les f i -
gues verdes. Els vailets de 
la base faran exhibició de 
socialisme en acció i nacío-
nalitzaran un banc, de bro
ma és dar. Amb el banc, 
nacionalitzat faran mira-

ESLOGANS 
PERAT0TH0M 

Apa noi, vota al d 'Alcoi! 
Aquell és un coníll porquí! 
Visca l'Entesa estesa! 
Jo també menjo patates! 
Tanoques els altres! 
Ep, noi! 
Defensem el mocador de 

cap! 
Visca la bufeta de la bilis! 
L'holotúria, alternativa de 

poder! 
Visca el cigronet! 
Som-hi, vota'm! 
Maconería cada dia! 
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CARTA AL DIRECTOR 

LA MORT DEL CINEMA 

L'exhibició de senyores al cinema fa perillar l'exhibició de 
pel.lícules. 

AUGMENTA LA MILITANCIA AL PSOE 

Les tensions internes del PSOE originen l'augment de baixes 
al partit. Concretament la darrera era rossa i feia 1 '42 metres. 

REUNIONS D'ALT NIVELL 

Kl dia 30 el Sr. Abril Martorell es va reunir amb sis-cents 
empresaris, Malgrat aixó, els seus treballadors auaren a la feina, 
com cada dia. 

PSUC I BENET 

Benet ha manifestat que no és cap submarí del PSUC. Fonts 
d'aquell partit han dit que, sortosament, encara no fan aigües. 
Es tractará dones d'una canoa, afegim nosaltres. 

BIM IBC 

BC (Banca Catalana) estava embussada. Per aixó compra 
BIM (Banc Industrial del Mediterrá). 

PARTICIPACIO ELECTORAL 

"Espero una alta participació electoral", va dir Felipe Gon
zález, ais tres assistents al seu míting de Murcia. 

PRE-AUTONOMIES 

Kl ministre de les regions manifestá l'altre dia que les pre-
autonomies no tronquen Kspanya. Nosaltres no ho sabem. 
lmagincu-vos si n'estem, d'enfeinats, buscant els trossos dé 
Catalunya. 

Sr. Koc: 

Avui volem trencar una 
Manga, una espasa, un vas i 
un setrill per un home, per 
un home que ho ha fet tot 
peí país. I mira que quatre 
galifardeus queescriuen en 
una mal anomenada Pipa 
d'en Roe, ves a saber per
qué, sempre me'l posen de 
volta i tres quarts. I no hí 
ha dret. 

El que és moral no n'en-
senyen a les escoles. Fa 
temps que ja ho déiem. 
Menys matemátiques i mes 
seny. Mes respecte. Mes 
mesura. Mes vímets i ju l i . 
Si aixó hagués arribar a 
temps, i no a misses dites, 
perqué ara totes les misses 
son dites gairebé sense co-
mencar, pero aixó és coste-
lla d'un altre berenar; si 
aixó diem, s'hagués impo-
sat quan fora hora, a I'hora 
de l'escudella, ara com ara 
no es dirien aquests disba-
rats. 

Pero no hi ha vergonya. 
I sempre que poden, un 
reguitzell d'improperis de 
paraules de mal averany, 
amb l'escarpra a punt, 
aquests escanyacavalls, van 
atemptant contra les figu
res —oh, excelses figures! — 
del nostre mapa polít ic, de 
la semenca tan nostra d'on 
surten polítics i homes f i-
dels al pai's, que I'han aixe-
cat, que l'empenyen, que 
van mes lluny encara, que 
son una realitat de poder i 
que sempre han fet país. 

Per aixó, avui, i solament 
avui, volem trencar un se
tr i l l d'oli per posar una 

Ttiqíles (Fqhif 
PAp¡TO 

milico-I 

-Vosttt lltgtnt llibret vertí? 
—El que lom vetettrliru. 

colla de medalles, ja que 
les dé metal I no es cotitzen 
com,Déu meu, Déu meu, 
les liéis de Déu manen. 

I si la nostra menció 
honorífica no serveix per 
treure tot aquest regust 
que els galifardeus que a 
sobre anomenávem, ha ori-
ginat vagi per endavant el 
nostre mes fervent agraí-
ment: sense vosaltres la 
nostra tasca seria molt fei-
xuga. Us hauriem d'inven-
tar! 

J.T.J. 

ACCIDENT LABORAL 
SEAT augmenta el capi

tal estranger. Es a dir, 
FIAT participará amb mes 
calers en la producció deis 
utilitaris que es fabriquen 
aquí i pels d'aquí. La di-
recció de l'empresa, veñu
da ja fa molt de temps a la 
voluntat del Sr. Agnelli, 
es frega les mans de goig 
pensant que una bona part 
de la "migrada productivi-
ta t " de la má d'obra ibé
rica aniria a enfortir les 
caixes estrangeres, on la 
pesseta surt mes a compte. 

Els treballadors, pero, 
no están tan units com els 
seus patrons. Uns están 
d'acord amb l'augment de 
mangoneig estranger en 
l'administració de SEAT, 
pero en volen alió que ells, 
pobrets, en diuen "contra-
partides socials", pero que 

els patrons en diuen "al-
moi'nes perqué callin". 
L'altra meitat de "produc-
tors" exigeixen una racio-
nalització de la producció 
que faci innecessária l'in-
tromissió de capital italiá. 

A la f¡ queden els con-
sumidors, que están tots a 
punt de Henear el SEAT 
per la finestra quan Madrís 
es decideixi a guanyar mes 
peles amb la benzina. 

De tot aquest merder, 
que sembla teñir per fons 
l'economia, tan sois hem 
pogut deduir que no és ve-
ritat que SEAT (Sois Es-
panya Adquireixi Tras
tos") ni que FIAT ("Fins 
Italia Aparegui Trasteja
da"). L'única veritat és 
que FIAT ("Finalment Ita
lia Argollará el Tiberi") 
mentre aquí ens empassa-
rem les deixalles. 

UCDPAREIX UN PROGRAMA 
L'altra tarda va ésser 

presentat en un hotel ma-
drileny el llibre que resum 
les conclusions del Congrés 
d'UCD, considerades pels 
experts com el programa 
ideológic del partit mésl 
important de 'Tare con
sensúa!". 

A la presentació assisti-
ren quatre ministres, que 
és una cosa que no serveix 
per res, pero vesteix molt. 
Fixeu-vos si vesteix que, , 
si no tingues ministres, 
UCD estaría gairebé en 
pilotes. Vaja, ni aixó, per
qué les pilotes d'UCD son 
els llepons deis departa-
ments ministerials, que 
deixen els ministres mes 
xops que un segell, pero 
amb les idees eixugades. 
Vegeu-ho: 

El programa ve presen
tat en forma de llibre, i 
editat amb molta cura. 

S'hi veu pela, volem dir!. 
Té moltes il.lustracions 
(alió que abans en déiem 
"cromos" o "estampes") i 
molt poca Metra. Heu de 
teñir en compte, a mes, 
que la poca que h¡ ha no 
diu res. Pero els dibuixos 
son ben distribu íts. Del 
seu contingut gráfic desta-
quem, sense pensar-ho gai-
re, la fotografía de "Curro 
Jiménez" fent l'amor amb 
Bárbara Rey a l'entradeta 
de la Moncloa. La resta és 
impublicable (ara mes que 
maü). Bona enquadernació 
que desdíu del contingut, 
arou conegut com per no 
íntrar en descrípcions que 
íodrien ferir la sensíbilitat 
lels lectors. El pítjor, el 
>reu. El portem a l'esque-
la. 

Gus Gauxet 

MULTA ELECTORAL 

Els savis d'UCD s'han 
passat de llestos i en voler 
entrebancar els partits de 
la competencia han co-
mencat la seva campanya 
electoral abans d'hora. I 
vet aquí que to t d'una 
aquells han denunciat la 
mala jugada deis ucedians. 
La Junta electoral va reu-
nir-se i després d'intenses 
discussions va decidir amb 
la consciéncia ben tran
quil.la de sancionar els in-

fractors amb una multa de 
cent pessetes. De mil pes-
setes, volem dir. Després 
del panxot de riure, els 
filis d'en Suárez varen aga-
far la goma i la brotxa ¡ 
au, som-h¡. Les mil pesse
tes es veu que no varen 
ésser gaire problema per
qué després d'unes rápides 
gestions d'en Sentís un 
banc americá els va fer un 
crédit per tal de poder 
quedar bé. 
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HORITZONTALS 

1) Quan s'utilitzen molt sovint vol dir que la cosa 
no rutila. 
2) En F.F.B. no les feia servir. I la cosa encara rut-
llava menys. 
3) A l'inrevés. Hores que no treballes i cobres. 

VERTICALS 

1) Posa-ho al forat, Montserrat. 
2) No et descomptis, Genis. 
3) A l'inrevés, Unta la computadora, Aurora. 

SUBSCRIPCIONS A TORT I A DRET !! 
Davant l'allau de cartes tot demanant una subscripcíó a la riostra i 

vostra publicado, el Consell de Redacció -reuni t en sessió extraordiná 
ría i sense cap necessitat de secretan- ha acordat obrir l'aixeta. 

Malgrat no ser aquesta la idea inicial deis que fem LA PIPA D'EN 
ROC, i fent palesa, una vegada mes, la generositat que ens guia, hem 
dacidit claudicar. Així que ja ho sabeu. Qui vulgui subscriu re's que 
retalli la butlleta ¡ la remeti dins d'un sobre a Edicions La Pipa d'en 
Roe, carrer República Dominicana, 51 1er, la , Mataró. 

Podem prometre i prometem que rebreu puntualment, i cada set 
mana, l'exemplar. 

SUBSCRIPTOR 

Nom i cognoms Tel.: 

Domici Poblado 

Em subscric a la col.lccció de fascicles satirios "La Pipa d'en Roe", 

per un any, a comptar des dfí la data d'avui 

El pagament de 1.000 ptes. el faré efectiu 

Qper correu certificat a nom de Josep NI. Fábrcgas, c/. 

República Dominicana, 51, 1er. la. MA TARO 

t2per domiciliado bancária 

Sr. Director del Banc/Caixa 

Agencia Carrer. 

Poblado 

Distingit senyor. 

Us ag-'airé volgueu fer efectiu amb carree al meu co/npte corrent/ 
d'estalvi núm el rebut que, per valor de 1.000 
ptes., uspresentara Edicions "LA PIPA D'EN ROC". 

Molt atentament 
(signatura) 

Data 

EDICIONS " L A PIPA 
D'EN ROC" 

19, bloc 12, n. 6- Barcelona 

r . . . m e o / Distribueix: Distribuidora 
N

8
 R e9- E m P - E d , t ' 1 9 6 3 / Pa,sosCatalans,S.A,Llúria 

42-Barcelona, 9 

ISBN 84-85539-01 -X 
ISBN 84-85539-00-1 (OC) 
Dip. Leg. B-34263-1978 

Fotocomposició: Copíste-
ria la Juliana - dr. farrero,6 
Argentona 
Imprimeix: Gráfiques Ibé 
ria, S.A.-carrer Constitució, 

Equip Redactor: Pere Arti
gas, Francesc Costa, Josep 
M. Fábregas i Jaume Grau-
pera.T. Albert 
Dibuixants: Josep Novellas 
i Artur Palomer 
Correcció: Ricart Morros i 
Rafeques 

Tots els dibuixos i articles 
signats no expressen ni 
l'opinió de llurs autors. 

ESCORPÍSALAT 
De l'ordre deis arácnids té moltes potes. Mes que potes, diriem que té moltes "manetes". 

El seu eos está dividit en tres llargs segments: el céfalo-tórax, que és cobert per un únic escut 
dorsal que li permet Henearse a l'esquena qualsevol reivindicado laboral, el mesosoma, que li 
cobreix unes pa¡'dores mes grans que les del rector de la plaga de Sant Jaume, i el metsoma que 
és la part mes prima, Marga i móbil del seu eos i que culmina amb un agulló verinós. Camacho i 
Redondo l'han provat mes d'una vegada. 

Pero no tot son "manetes". L'Escorpí Salat té també un parell de manasses que acaben en una 
forta pinga, amb la qual agafen llurs preses —proletaris de totes menes— i les immobilitzen amb 
un 13 per cent d'augment verinós. 

ALTRES CARACTERISTIQUES: 
a) De dia resten sota les pedrés i de nit surten a cacar, pero no teñen res a veure amb els rat-

penats. Que els agradi la sang és pura coincidencia. De qualsevol manera prefereixen la plusvá-
lua. 

b) La fecundació ve precedida d'una dansa nupcial, cosa que no té res a veure amb la práctica 
diaria de donar peí sac. La dansa la bailen després en el consell d'Administració a l'hora de repar
tir beneficis. 

c) Pessiguen de sobte i amb traídoria, especialment peí centre. Suárez és la seva ungía de palla. 
L'Escorpí Salat neix a Catalunya, una altra pura coincidencia. Aixó sí, és molt alt. Tant, que 

se li obra la llaga d'estómac cada vegada que sent alió de "com mes alt mes animal". Amb perdó. 

Els acudits rojos no teñen res a veure amb cap mena d'anti ni pro sovietisme. Senzillament ens 
limitem a reproduir aquells acudits que la gent d'aquells paísos s'expliquen a cau d'orella. Les 
diferencies entre el "Reader Digest" i nosaltres son moltes, pero la principal és que nosaltres 
expliquem la veritat. Ells la inventaven. 

"Ahir nit la radio va enunciar un afer especialment 
escándalos i reprobable que va succeir ais locáis del 
Ministeri de l'lnterior. Una banda d'individus reac
cionara introduíts subrepticialment ais locáis va 
robar els resultats de les eleccions. A ix í , dones, i 
motivat per aquest acte de sabotatge, les eleccions no 
podran teñir lloc el proper diumenge com era pre-
vist...". 

• • f 
Al curs d'una reunió del Partit els responsables d'orga-
nització es troben preocupats peí nombre decreixent 
de membres. I després d'un llarg debat decideixen de 
publicar la següent declaració: 

— Qui trobi un nou membre peí Partit quedará des-
lliurat de l'obligació d'assistir a les reunions del Partit 
per sis mesos. 

— Qui trobi cinc nous membres peí Partit tindrá 
el dret d'abandonar el Partit. 

— Qui trobi deu nous membres peí Partit rebrá un 
document que provará que mai ha format part del 
mateix. 

• • • 
Un ciutadá es presenta a la policía i.demana de 

veure al cap de la jefatura. Insísteíx tan que no teñen 

cap mes remei que fer-lo entrar davant tan important 
senyor: 

— Camarada, vine a declarar que s'acaba d'escapar 
el lloro que tinc a casa. 

— Com!!! . Per aquesta tontería goses de molestar
me?. 

— No és aquest l'únic motiu que em porta aquí. 
Voldria, també, fer una altre declaració. 

— Quina declaració?. 
—Afirmo d'una manera solemne i sens confusió 

que jo no tinc les mateixes opinions polítiques del 
meu lloro. 

• • • 

Pavel arriba al camp de concentrado al qual ha estat 
condemnat i és rebut peí comandant del mateix. 
Aquest li demana de quan de temps és la seva con-
demna: 

— Es de quinze anys, camarada comandant. 
— I dones qué has fet per a meréíxer una pena d'a-

questa magnitud. 
— Jo, camarada, no he fet res. Res de res. 
— Mentider mes que mentíder, perqué em vols 

enganyar.Has d'haver fet alguna cosa perqué per a no 
haver fet res només condemnen a deu anys. 
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