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Žinios iš Lietuvos. 

LINKMENIS, 
Švenčionių apskr. 

Nors ši parapija yra gry- 
nai lietuviška, bet apšvieti- 
mas ir tautinis susiprati- 
mas labai menkas: kįlant 
kitoms apylinkės parapi- 
joms, Linkmenįs toli pasi- 
liko. Saulė, rodos, visur 

šviečia, šildo ir gaivina. 
Bet linkmeniškiams tur- 
būt nešviečia, kad jie taip 
saldžiai miega ir nei many- 
ti nemano atsikelti. Laik- 
raščių pareina tiktai 2 egz.; 
rašyti niekas nesimokina. 
Nei vartotojų draugijos, nei 

“Blaivybės” skyriaus, nei 

jokių kitų draugijų čia nė- 

ra; net nei vieno lietuviš- 
ko vakarėlio niekas ligšiol 
neintaisė. Monopolis, alu- 
dės ir slaptosios smuklės 
gyvuoja puikiausiai. Sulyg 
kun. Silv. Gimžausko dai- 
nos: “Oi tas šnapšas, ta 
degtinė, visus Linkmenis 
sutrynė”... Jaunimas skai- 
to sau laime, kad šventa- 
dieniais turi progų susi- 
rinkti į aludę. Gretimoje 
Palūšėje, per atlaidus pas 
monopolį, kame būdavo 
riksmas ir peštynės, dabar 
žmonėms pametus gerti, 
monopolį vyresnybė užda- 
rė. Linkmenyse kitaip yra: 
netik prie šviesos neina, 
bet ir doriškai skursta. 
Kas buvo prieš keliolikų 
metų skaitoma labai blogu, 
tai dabar paprastas daly- 
kas; mergaitė, ar jaunikai- 
tis, prasikaltusieji prieš do- 

rybę, buvo laikomi panieko- 
je, dabar gi nieko tame nuo- 

stabaus nebėra, nes daugy- 
bė~ tokiu yra. Tėvai .neap- 
kenčia vaikų, o vaikai tė- 

vų, tėvai bara, kad vaikai, 
duonos daug suvalgo, lftid 
niekam verti, vien tik pei- 
kia ir baudžia dėl menkų 
jų prasižengimų. Šie, ne- 

patirdami tėvų meilės, bet 
tiktai aštrumų, išauga už- 

kietėjusiomis širdimis. Pa- 
augę bėga nuo tėvų, nes 

negali sugyventi; tuomet 
skundžiasi tėvai ant vaikų, 
kad senatvėje neturi prie- 
žiūros; vaikai gi ant tėvų, 
kad reikia klajoti po svietų 
ir vargti, nemokant jokio 
amato. O nesutikimai 
tarp kaimynų... kur gi čia 
visa aprašyti: skauda širdis 
rašant apie tai. Gal kam 
pasirodys, kad perdaug juo- 
da visa man matos, bet aš 
parašiau teisybę ir galėčiau 
duoti daugybę prirodymų, 
bet daug vietos užimtų. 
Antra vertus linkmeniškių 
labai kaltinti negalima, dėl- 
to, kad nėra kas juos para- 
gina prie augštesnio tikslo; 
tam visam, žinoma, kalti in- 

teligentai, kurių čia mažiau, 
negu kitur. Girdėjau pa- 
rapijoms taip kalbant: 
“Kur kunigai blaivininkai, 
tai ir visus į blaivybę trau- 

kia, o kur medžiotojai, tai 

parapijonįs ir visi medžio- 

tojai”. Išeivė. 

LIETUVIŲ KOLIONIJA 
POLOCKO APSKRITY. 
Šią vasarą važiuodamas 

traukiniu susipažinau su 

vienu lietuviu iš Vitebsko 

gubernijos. Iš jo gavau 
patirti, kad Polocko apskri- 
ty esanti nemaža lietuvių 
kolionija. Nedaug teko 
man su juo šnekėti, ir nie- 
ko nesužinojau apie tų ko- 
lionistų gyvenimą, Iš jo 
kalbos sunku buvo spręsti 
apie visos kolionijos tarmę; 

.jis yra važinėjęs po mies- 
tus ir gerokai pamiršęs sa- 

vo šneką,. Beto, vienas 
žmogus tai ne visa kolipni- 
ja. Jis man pasakojo, kad 
Polocko apskrity Rukšinės 
parapijoj esą didesnė pusė 
lietuvių, kad bažnyčioj pa- 
mokslai sakomi vieną ne- 

dėldienį lietuviškai, kitą — 

lenkiškai. Polocke irgi sa- 

komi kaikada lietuviškai pa- 
mokslai. Lietuvių esu dar 
šiose parapijose: Ūlos, Zas- 
kargos, Biešinkavičių, LeJ 
pelio. Minėtose parapijose 
taippat esu sakomi per at- 
laidus lietuviški pamokslai. 
Tie lietuviai atsikraustę iš 
Kauno gubernijos į Vitebs- 
ko apie 30 metų atgal. Da- 
bar ten verčiasi žeme. 

Tiek žinių tegavau apie 
tų lietuvių kolionijų iš ne- 

tikėtai mano patikto žmo- 
gaus. Butų labai geistina 
daugaiu kas žinoti apie 
juos, jei jų ten ištikrųjų 
yra. Jaigu jau jiems sa- 

komi pamokslai, tai turi bū- 
ti ir lietuviai kunigai, kurie 
sako. Gal jie teiktųsi, ar- 

ba kas kitas, pranešti per 
“Vilties” redakcijų, kur ir 
kiek ten yra lietuvių jei jų 
ten tikrai yra, ar jiems sa- 

komi pamokslai, kuo ver- 

čiasi, kokie papročiai. Ypač 
indomu butų žinoti apie jų 
tarmę; tam tikslui galima 
butų nuvažiuoti patyrinėti 
jų kalbos. 

Pagaliaus, gerai butų, jei 
kas iš vietinių mokančių 
žmonių jų tarme užrašytų 
ir užrašęs atsiųstų daimi ir 

pasakų. >J. B.* 

KUN. ŠOPAEOS BYLA. 
Spalių 29 d. Vilniaus Rū- 

mų teisme buvo nagrinėja- 
ma indomi Ceikinės klebo- 
no (dabar Perlojaus) kum 
Ignoto Šoparos byla. Be- 
klebonaujant kun. Šoparai 
Ceikinėje būdavę daug jo 
nesusipratimų su Ceikinės 
dvarininku Tadu Golovnia 
— daugiausiai dėl žemės, 
kurios p. Golovnia nenorė- 

jęs bažnyčiai duoti, nors bu- 
vo jo dėdės dovanota. Jiem- 
dviem besivaidijant, veikiai 
buvo prikergta ir politika 
ir šit Golovnios rupesniu 
kun. Šopara buvo apkaltin- 
tas, kad bažnyčioje ir mo- 

kykloje per tikybos lekci- 
jas, taippat savo namuose 

besikalbėdamas su moki- 
niais kurstęs priešinties vy- 
riausybės darbams šiame 
krašte nurodinėdamas, kad 

mokykla turinti čia platin- 
ti katalikybę ir lietuvybę ir 
kad dėlto visai esančios ne- 

reikalingos rusų mokyklos 
ir rusai mokytojai ir vaikų 
nereikią į jas leisti, ir 

steigti lietuviškas moky- 
1 klas; neklausančius šių įsa- 
kymų grasęs nepriimsiąs iš- 
pažinties ir nepriimąs į Šv. 
Sakramentus; kad platin- 
davęs Rusijos ir stačiatiky- 
bės neapykantą, ir kėlęs 
augštyn Lietuvos praeitį ir 

garbę. 
Kun. Sopara buvo suim- 

tas ir paskui uz 5000 rub. 
kaucijos paleistas. Taip- 
pat buvo atstatytas nuo 

Ceikinės klebono vietos. 
Teisme Golovnios pusėje 

buvo 10 liudytojų, kun. Šo- 
paros gi — 20. Gynė kun. 
Šoparą prisiekusis advoka- 
tas Povolockis. Teisinas 
tęsėsi 7 valandas. Kun. 
Šoparų išteisino. 

LIEPOJUS. 
Visur smarkiai kovojant 

prieš girtybę, ir Liepojaus 
Lietuvių Šelpimo Draugija 
buvo sumaniusi panaikinti 
laikomą prie draugijos bu- 
fetą su svaiginančiais gėri-; 
mais. Teeiau verčiama ap- 
linkybių draugiją turėjo at- 
sižadėti to savo prakilnaus 
sumanymo. .Panaikinus 
bufetą, kurio laikymas da- 
bar apmoka nuomą draugi- 
jos salės, draugiją nebega- 
lėtų toliau turėti nuolati- 
nės savo salės. O nustoti 
salės, ką ir sveikam žmo- 
gui atimti abi koji. Todėl 
draugija ir buvo priversta 
pasielgti, lyg butų blaivy- 
bės priešininkė. Draugijos 
valdyba per savo posėdį 
spalių 2 d., balsų dauguma 
nutarė prašyti gubernato- 
riaus ir jau išsiuntė prašy- 
mą, maldaudama, kad leis- 
tų draugijai ir po Naujų 
Metų laikyti bufetą su svai- 
giaisiais gėrimais. 

Draugijos narys, 
Petras Klimka. 

ANYKŠTA, 
Ežerėnų apskr. 

Anykštos parapija trau- 
kiasi prie pat Kuršo sienos, 
gyventojai lietuviai ir lat- 
viai. Parapija turi tris mo- 

kyklas: miestelyje dvikle- 
sė ministerijos su trimis 

mokytojais, iš kurių vienas 

lietuvis, Baršių sodžiuje 
pradedamąją su lietuviu; 
mokytoju ir trečią ką-tik 
atidarytą Kalnageidenų so- 

džiuje; mokytoja joje lat- 
vė. Apšvietimas pas mus 

pradeda po truputį kilti, 
žmonės ima blaivinties. 
Vertas paminėjimo toks at- 
sitikimas: susipratę Mažu- 
čių ir Baršių sodžių ūkinin- 
kai nutarė nebegerti svaigi- 
namųjų gėrimų, savo nuta- 

rimą surašė ant poperio, 
kad paskui už jo nepildymą 
galima butų pasižadėjimą 
sulaukusius net pinigais 
nubausti. L. Z. 

SKAISTGIRĖ, 
Šiaulių apskr. 

Skaistgirė — nedidelis 
miestelis, stovi prie vieške- 
lio iš Žagarės į Joniškį. Be 

bažnyčios yra pernai atida- 
ryta ministerijos vienklesė 
mokykla. Žinomas daiktas, 
yra ir monopolis, keletas 
nedidelių krautuvėlių ir 

prie jų karčemėlių. Para- 

pija grynai lietuviška, žmo- 
nės gyvena gana tvirtai. 
Didžiausia jįj nelaimė, kad 
geria, vienok kova su girty- 
be pradeda rodyti savo ge- 
rus vaisius: kai kur per 
vestuves ir kitus pokylius 
meta vartoję degtinę ir ki- 
tus svaiginamuosius gėri- 
mus. Sodiečiai iš dalies 
mėgsta ir dainavimų, dai- 

nuoja daugiausiai naujųsias 
dainas, nors šiek tiek moka 
ir tautos dainelių. 

L. Z. 

DEL VYSKUPO A. BA- 
RANAUSKO PAMINKLO. 

Keli jau metai praslinko 
nuo to laiko, kada buvo pa- 
duotas sumanymas pasta- 
tyti Seinų katedroj vysku- 
pui A. Baranauskui pamin- 
klų. Tuoj pabiro aukos — 

daugiausia skatikėliai pras- 
čiokėlių. Surinko apie 500 

rublių. Bet ilgainiui au- 

kos liovėsi plaukusios. Au- 

kotojai laukė, laukė to pa- 
minklo-, o dabar tur-but jau 
ir patįs apie tai užmiršo. 
Bet kad tas paminklas lig- 
šiol nepastatytas, tai ne ke- 
no kito kaičia, kaip tik tų 
pačių aukotojų, Kasgi tuo- 
reikalu rupįsisi Juk jokio 
komiteto tam reikalui ne- 

buvo išrinktu? Tiesa, tą. dar- 
bą galėjo organizuoti “Šal- 
tinio” redakcija, pas kurią 
ir didžiausią dalis aukų gu- 
li. Bet* matyti, tas jai ma- 

žai rupi. Taigi nebuvo ir 
nėra kam tuo reikalu rupin- 
ties. Tiesa* pernai “Vilty- 
je” seinieciams tą dalyką 
pajudinus, paminklo suma- 

nytojas, gerbiamas kanau- 
ninkas Prapuolenis pamin- 
klo reikalais pavedė rupin- 
ties seiniškiams ir tarp ko 
kito gerb. kanaun. išsitarė, 
jog tas paminklas busiąs 
Seinų katedros plikų sienų 
papuošimas... Bet ir po to 

jau baigiasi metai, o pamin- 
klo kaip negirdėt, taip ne- 

girdėti. Seiniškiai tyli. 
Taip ir dar gali praeiti vėl 
keli metai, po to vėl kas, at- 

siminęs tą reikalą, paklabįs, 
primįs visuomenei, šioji gi 
sumes kelius rublius, ir vėl, 
rasit, visa nutils. 

Kitais metais (lapkričio 
mėn.) suveis 10 metų nuo 

vysk. Baranausko mirties. 
Žinoma, lietuviai tą jubilie- 
jų švęs. Ar gi ne laikas 
butų per tą jubiliejų ir pa- 
minklą atidaryti? Ko gi 
susilauksime, kada patoges- 
nį laiką surasim? 

Jei seiniškiai tuo reikalu 
ar nenori ar negali užsiimti, 
tai patįs aukotojai privalo 
pasirūpinti: būtent, tuoj iš- 
rinkti tam, tikrą komisiją, 
kuri tuo reikalu turėtų ru- 

pinties, išgauti iš vyskupo 
leidimą katedroj paminklą 
statyti, parinkti daugiau 
aukų, surasti artistus-daili- 
ninkus ir tt. 

Mano gi nuomone, už 
tuos 500 — 600 rub. pamin- 
klas katedroje butų labai 
menkas. Statant kur ant 
kapų, tai gal dar pakaktų, 
bet “katedroje tie 500 rub. 
yra labai, nftnka suma. Su 
netikusiu gi paminklu butų 
gėda pasirodyti net prieš 
svetimtaučius. Juk pamin- 
klas statomas savo garsia- 
jam poetui, kurio “Anykš- 
čių šileliu” ne vien mes, bet 
ir vokiečiai atsigėrėti nega- 
Ii... Toje pačioje Seinų ka- 
tedroje yra jau paminklas 
kokiam ten seniau miru- 
siam vyskupui. Niekuo 
ypatingu paminklas neatsi- 
žymi, ir pirmą syk matant, 
netraukia akies; atsiėjęs te- 
čiau 3000 rub., o mes turi- 
me tiktai 500 — 600 rub. 

Bet kokiu tikslu tas pa- 
minklas yra statomas? Kad 
pasirodžius ir pasigyrus 
prieš visus lenkus-endekus 
savo garbingais vyrais? 
Bet tam persiauras tikslas. 
O gal, kaip sako kanaun. 

Prapuolenis, kad papuošus 
Seinų katedros plikas sie- 
nas? Bet argi lietuviams 
verta puošti tokią bažnyčią, 
kurioje jie kenčia nuo len- 

kų kuodidžiausias nuoskau- 
das ir paniekinimus?... Pa- 

galios ir iš lietuvių nedaug 
kas tegalės juo pasidžiaug- 
ti. Seinai tai, ne koks Vil- 
nius ar Kaunas. Į juos 
tris dienąs važiuok — ne- 

privažiuosi. 3’oks pamin- 
klas, manp nupmone, mums 

nebus taip naudingas. 
Kas kita, jei už tuos pi- 

nigus butų įsteigta Seinuo- 
se Baranausko vardu mo- 

kykla dzūkams šviesti. Ji 
labai ten;.butų reikalinga, 
kad sulaikius nuo to Lietu- 
vos pakraščio lenkinimo 
bangas. Arba ar nemalo- 
nu butų išleisti visus Bara- 
nausko raštus, kurie dabar 
yra išmėtyti knygose-kny- 
gelėse, o kiti ir suvis dar 
spaudos nematė ? Plačiai 
paskleidę tuos raštus po 
Lietuvą, ar nepastatytume 
tuo žmoiiių Širdyse daug 

\wANrwmm?, 

Chinų revoliueijonieriai taip smarkiai automobiliumi važiuoja, kad Maneliu 

dinastija kaip tik suspėja iškrypti iš kelio su savo senobiniu vežimėliu. Orei- 
tai dinastiją į šipulius sumals. 

puikesnio paminklo, negu 
sukraudami tuos šimtus be 
naudos kur tai Lietuvos už- 

kampyje? 
Kam rupi tas dalykas — 

atsiliepkite! 
Aukotojas. 

LIEPOJTJS. 
Rugsėjo 25 d. buvo čia 

padarytas miesto gyventojų 
sąrašas. Pačiame mieste 
pasirodė esą 83.650 žmo- 
nės. Senajame Liepojuje 
gyvena 47.278 (21.372 vyru 
ir 25.907 moterįs). Kiti 
Naujajame. 

Imant pagal tautų: 8.244 

rusai, 9.617 vokiečių, 35.947 
latviai, 17.687 lietuviai ir 

lenkai, 10.308 žydai, 357 pa- 
sidavę mahometonų tautos, 
171 igaunių ir 1.180 sveti- 
mų valstybių. 

Pagal tikybos: stačiati- 
kiai — 8.461, katalikų — 

18.540, liuterų — 45.839, žy- 
dų — 10.300, anglikonų, ka- 
raimų ir k. — 169 žmonės. 

Pagal kilmės: bajorų — 

2,491, miesčionių — 25.962, 
valstiečių — 51.054 ir be 
kilmės — 2.624 žm. 

Tarnaujančių privatinėse 
įstaigose — 26.211; darbi- 
ninkų— 18.926, tame skai- 

čiuje fabrikų darbininkų — 

8.113. 
Rusiškai mokančių rašyti 

— 36.018 žm. 
Prie Liepoj aus reikia pri- 

skaityti ir Aleksandro III 
uosto gyventojus — 4.450 
žmones. 

Kiek yra Liepojuje lietu- 
vių, b kiek lenkų — neteko 
sužinoti, nes policija, dary- 
dama sąrašo lapelius, pas- 
kyrė vieną grafą ir lietu- 
viams ir lenkams. Mano- 
ma, jog taip padarė, kad iš- 
vengus agitacijos ir ginčų 
tarp vienų ir kitų. Užra- 
šant atskirai, prie menko 
lietuvių tautybės suprati- 
mo, be abejo, lenkų skai- 
čius, nors neteisingai, bet 
butų pasididinęs. 

Be to, katalikų skaičius 
parodyta: 18.540 žm. Te- 
čiau prie Liepojaus parapi- 
jos priklauso daugiau kata- 
likų. Sąraše nurodyti tik 
paties miesto katalikai; ne- 

nurodyti nei uosto, nei prie- 
miesčių, nei apylinkės gy- 
ventojai katalikai. Vietinė 
dvasiški j a mano, kad Liepo- 
jaus parapijomj-katalikų 
bus apie 20.000 žmonių. 

L. 
--■ 

KAUNAS. 
Kauno miesto valdyba 

nutarė duoti Kauno, vyriš- 

kajai gimnazijai pašalpos 
per trejus metus po 750 

rublių kasmet. Nutarta 

taipogi duoti pašalpos 7.000 
rublių pabaigti statyti žydų 
mokyklai “Talmud-Tora”. 

Žinia, galima tiktai pasi- 
džiaugti, kad Kauno miesto 
valdyba duoda tokias gau- 
sias pašalpas apšvietos rei- 
kalams. Vienas tečiau 
daiktas lieka nesupranta- 
mas: kodėl duodant pašal- 
pas išskiriama lietuvių mo- 

kyklos. Šiemet pašalpos 
prašė lietuvių draugija 
“Saulė”, paaiškindama, 
kad savo mokykloms užlai- 
kyti sudeda kasmet po 23 
tūkstančius rublių. Tie 
pinigai palieka Kaune, tai- 

gi miestas turi pelną iš tij 
mokyklų. Regis, pati tei- 
sybė reikalauja duodant pa- 
šalpas, lygiai jas suteikti 
visų tautų apšvietos reika- 
lams. Tečiau Kauno mies- 
to valdyba balandžio 28 d. 
raštu atsakė negalint su- 

teikti pašalpos “Saulės” 
mokykloms. Ar negalėtų 
kas išaiškinti, delko Kauno 
miesto tėvai (dauguma len- 
kai) žydų mokyklų reikalus 
maloningiau išklauso negu 
lietuvių. 

VABALNINKAS, 
Panevėžio apskr. 

1910 m. žydas Atlas in- 
kurė čia fabriką: verpti, vil- 
nom karšt ir grūdams mal- 
ti. Už paprastą sumalimą 
ima nuo pūdo 4 kap., už pi- 
klių 15 kap. Dirba gerai, 
darbo turi ikvaliai, labiau- 
sia malimo. Visa butų ge- 
rai; tik vargas, kad pas 
mus svaigiųjų gėrimų įstai- 
gų perdaug. Tik atsirado 
fabrikas, tuojau ir smu- 

klę intaisė tas pats žydas. 
Suvažiavę žmonės ieško tik 

progos pradėti gerti. Žiū- 
rėk, tai laižybos, tai maga- 
ryčios, na, ir uolioj bitele. 
Paskui su girtais, žinoma, 
visiems vargas. Sumaino 
grudus, susibara, susimuša. 
O žydeliui kas? By tik 
pelnas eitų. T. M. 

VELYKIAI, 
Panevėžio apskr. 

Velykių parapijoje yra 
viensėdija Andrejava, kuri 
stovi girioje už 6 varstų 
nuo Raguvos. Valdo ją na- 

šlė ofieierienė p. Černiaus- 
kienė. Žemės nedaug vos 

tik 12 dešimtinių, bet p. 
Černiauskienė mokėjo ant 

jos gražiai- gyventi, sam- 
dėsi sau ūkininką berną, 
mergą ir piemenį. Spalių 

13 d. samdytasai bernas iš- 
važiavo Panevėžin į mugę. 
Pasilikęs namie piemuo ne- 

suspėjo išginti galvijų lau- 
kan, taigi pati p. Černiaus- 
kienė su merga išvarė gal- 
vijus, paliepus tik piemeniui 
parnešti vandens ir užkaisti 
virdulį. Piemuo pasakęs: 
išginti išgenate, bet kol par- 
gįsite, _ 

aš apsiruošiu. Ne- 
trukus miške pamatė jie 

i baisų reginį — visos tro- 
bos buvo ugnyje. Atbėgę 
namo, pamatė jie gulintį 
peršautų krutinę piemenį. 
Sudegė visos triobos ir 

drauge turtas, beliko tik 
vienas rūmas. Sudegė taip- 
pat ir samdininkų rūbai ir 
berno 200 rublių, kurie bu- 
vo padėti kietyje skrynelė- 
je. Visa tai padarė ir save 

nusižudė 17-kos metų pie- 
muo Antanas Žvirblis iš 
Kritžės. Kas per kerštas, 
sunku įspėti. Poni esanti 
labai geros širdies ir gailes- 
tinga žmona. Antanas 
Žvirblis gimęs yra iš tėvo 

girtuoklio ir pats jau buvęs 
bepradedųs sekti tėvų. Da- 

bar, sunui jau mirus, tėvas 

turėjo nemaža vargo, neži- 
nojo, kur padėti lavonų, nes 

ant kapų niekas nepriimė. 
Nukentėjusieji apskaito 

nuostolių virš trijų tūkstan- 

čių. Antė. 

MERKINĖ. 

Spalių 23 d. sekmadienio 
rytų patiko musų miestelį 
nelaimė, — greta bažnyčios 
triobų 6 valandų prasidėjo 
ugnis vienoj žydės pirkai- 
tėj, ir kaip matant išsiplė- 
tojo ant kitų triobesių. Per 
3 valandas sudegė 12 namų; 
liko be stogo 15 šeimynų, 
kurių beveik visa sudegė. 
Kad ne ugnegesiai, taip 
narsiai gesinusieji ir nepra- 
leidę toliau ugnies, butų su- 

degusi pusė miestelio; ug- 
nis bažnytinių triobų nepa- 
siekė. Reikalinga tuojau 
pagalba, kurių galėtų siųsti 
vietinio klebono vardu. 

(“Viltis”). 

Musų vaikai. 
— Jokūbėli, paduok tetai 

rankų atsisveikinant. Na, 
kas reikia sakyti tetai iš- 
einant? 

Jokūbėlis: — Dievui dė- 
kui. 

Nusiminęs poetas. 
— Nieko o nieko savo 

mintimis negaliu sugaudy- 
ti. Butų buvus man ge- 
riau antsyk gimti su girnų 
akmenimi ant kaklo!... 


