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ragino Tėvynės sąjungos lyderis Vytautas Landsbergis
savo kolegas rugsėjo 2 dieną Vilniuje įvykusiame partijos
suvažiavime, skirtame rinkimams.
Suvažiavime beveik 17 tūkstančių Tėvynės sąjungos kon
servatorių atstovavo 494 delegatai. Partijos vadas ragino
savo kolegas nesiblaškyti, nelenktyniauti “pažadų turny
ruose”, o dirbti.
“Mes - Tėvynės sąjunga esame statybininkai, valstybės
statytojai ir tikim to darbo svarba mūsų vaikams ir vaikų
vaikams”, - sakė partijos pirmininkas. Pasak jo, dirban
tiems ir besistengiantiems kuo geriau tvarkytis, kuo ma
žiau vogti, sukti ir gerti, ir Europa, ir Dievas padės.
Konservatorių gairės išdėstytos “naujo vėjo” rinkimų
programoje. Ją suvažiavimui pristatė Ministras Pirminin
kas Andrius Kubilius. Džiaugdamasis programa,
A.Kubilius apgailestavo, kad kitos partijos yra idėjų sek
lumoje, savo veiklos seklumoje.
A.Kubiliaus teigimu, persirgusi ir egzaminą išlaikiusi
Konservatorių partija šiandien verta vadinti “naujo vėjo”
partija, reformų partija, sugebančia įgyvendinti savo vizi
ją, europietiškos Lietuvos viziją. Pasak jo, ši vizija - tai,
pirmiausia, būtinų sąlygų laisvai kurti saugią gerovę Lie
tuvoje užtikrinimas, narystė Europos Sąjungoje ir NATO.
Antra, tai - naujoji ekonomika ir žinių visuomenė ir tre
čia - sisteminis, o ne populistinis biurokratijos galių ribo
jimas ir verslo sąlygų skaidrumas.
Konservatoriai kartu su Politinių kalinių ir tremtinių są
junga daugiamandatėje apygardoje kelia 140 kandidatų, o
vienmandatėse - 40 kandidatų.
Vytautas Landsbergis, sveikindamas savo kolegas nepa
gailėjo pagyros žodžių Vyriausybei ir jos vadovui An
driui Kubiliui. Atsižvelgdamas į situaciją Lietuvoje bai
giantis konservatorių valdymui, tikino, kad Lietuva pagal
lengvųjų automobilių skaičių lenkia kai kurias šalis, o
premjerą A.Kubilių gyrė už tai, kad jis rodo pavyzdį va
žinėdamas dviračiu. “Nebūsiu rokeriu, bet dviratį ir aš
pirksiu. Jau 1992 metais norėjau Seimą ant dviračių pa
sodinti, tik nespėjau”, sakė V.Landsbergis. Jis ragino
nepamiršti meilės artimui, Tėvynei ir Dievui, o sekma
dienį (rugsėjo 3d.) kuo gausiau dalyvauti krikščionybės
dviejų tūkstantmečių ir Lietuvos atgimimo eisenoje iš
Tytuvėnų į Šiluvą. Baigdamas savo įžanginę kalbą klausė
bendražygių, ar jie šiandieną “girdėjo saulei tekant, kaip
giedojo raibi gaideliai.”
“Dienos nūnai gražios, gaideliai smagūs, jie renka ne
Seimą, bet grūdelius; grūdai užauga, vienur geriau, kitur
prasčiau, taip visada buvo, ir Lietuvoje ne viskas blogai”,
- baigė jis.

Premjeras, Konservatorių partijos vicepirmininkas An
drius Kubilius, kalbėdamas suvažiavime, kritikavo anks
tesnes konservatorių vadovautas Vyriausybes. Sakė, kad
per pastaruosius ketverius metus būdami valdžioje kon
servatoriai daug išmoko, darė klaidų, kurios brangiai kai
navo ne tik jiems patiems.
“Buvome ne vieną kartą išduoti ir vėl atsitiesdavome,
tačiau šiandieną aš galiu drąsiai tvirtinti - mes egzaminą
išlaikėme - galbūt ir ne geriausiu pažymiu, bet išlaikėme.
Jo neišlaikė Gediminas. Jo neišlaikė ir Rolandas”,-teigė
A.Kubilius, galvoje turėdamas ankstesnius konservatorių
Vyriausybių vadovus Gediminą Vagnorių ir Rolandą Paksą, kurie pasitraukė iš konservatorių partijos.
Konservatorių vicepirmininkas tvirtino, kad pastarieji
išsigando atsakomybės priimti nelengvus sprendimus, nes
jiems lengviau buvo pabėgti ir prisidengti demagogija
/faktų iškraipymu, red./.

Tėvynės sąjungos pirmininku dviejų metų kadencijai vėl
perrinktas Vytautas Landsbergis. Jis šiai dešinio centro
politinei partijai vadovauja nuo pat jos įsikūrimo 1993
metais. Nors į partijos lyderius buvo iškelta ir Andriaus
Kubiliaus kandidatūra, bet jis savo kandidatūrą atsiėmė,
motyvuodamas tuo, kad partijos vadovybėje svarstant šį
klausimą vieningai buvo sutarta, kad ir toliau partijai turi
pirmininkauti Vytautas Landsbergis, kuris sutiko ir toliau
“vežti tą vežimėlį”.
Slapto balsavimo būdu už V.Landsbergio, kaip partijos
pirmininko, kandidatūrą balsavo 391 suvažiavimo delega
tas. Prieš buvo 17. Negaliojančių rasta 16.

Tarptautinė socialdemokratų konferen
cija Vilniuje
Tą pačią dieną (rugsėjo 2 d.) Vilniuje pirmą kartą susirin
ko įvairių šalių socialdemokratai.. Šią konferenciją Seimo
rūmuose surengė Algirdo Brazausko socialdemokratinė
koalicija.

Konferencijoje dalyvavo svečiai iš Jungtinės Karalystės,
Vokietijos, Prancūzijos, Latvijos ir kitų šalių. Konferenci
jos dalyvius laišku pasveikino Lietuvos Prezidentas Val
das Adamkus. Linkėdamas kūrybinio atsinaujinimo. Pre
zidentas sakė: “Tai vienintelis kelias siekiant pateisinti
Lietuvos žmonių permainų lūkesčius. Tikiu, kad eidamos
šiuo keliu net pačios skirtingiausios Lietuvos politinės
jėgos turi daug bendrų tikslų”.
Buvęs Prezidentas Algirdas Brazauskas konferencijos
tribūnoje pažymėjo, kad socialdemokratinės koalicijos
prog/tąsa sek.psl./
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/atkelta iš 1 psl./ Tarptautinė socialdemokratų...
ramoje nėra populistinių pažadų, jog joje daug dėmesio
skiriama socialinei apsaugai. Jo nuomone, Lietuvai
šiandiena reikalinga santarvės valdžia, visuomenės ir
valdžios supratimas. Ragino užgniaužti ambicijas, pakilti
virš tarppartinių ginčų ir ieškoti būdų, kaip išeiti Lietuvai
iš dabartinės labai nemalonios, sudėtingos padėties.
Socialdemokratų partijos garbės pirmininkas Aloyzas
Sakalas išreiškė viltį, kad konferencija leis geriau
Lietuvos socialdemokratams orientuotis kuria kryptimi
žengia Vakarų socialdemokratija. “Turime pripažinti, kad
dar ne rytoj ir ne poryt gyvensime taip, kaip gyvena
žmonės
Jungtinėje
Karalystėje,
Vokietijoje
ar
Skandinavijos kraštuose. Taip gyvensime tik gerokai po
to, kai pradėsime žymiai daugiau investuoti į švietimą,
mokslą, pramonę”, - sakė jis.
Konferencijos dalyvius laišku sveikino Didžiosios
Britanijos lyderis Tony Blair.

Komunizmo nusikaltimų tribunolas
Rugsėjo 4 dieną Seime darbą pradėjo Tarptautinio
visuomeninio
tribunolo,
tiriančio
komunizmo
nusikaltimus, antroji sesija.
Joje komunizmo ideologiją bandys ginti filosofijos
mokslų daktaras Jurijus Radovičius.
Jis teigia, kad sovietų santvarkos nusikaltimus reikia
priskirti ne komunizmui, o “partiškumui.”. Jo supratimu,
dabar komunizmo samprata yra “labai išpūsta, viršijant
bet kokį sveiką protą. Komunizmas yra tam tikras
istorinis reiškinys, kuris buvo, bet praėjo. Bolševikų
valdžia perėmė visą ortodoksinę marksistinę terminiją”.
Jis teigia, kad “tai buvo nusikaltimai, padaryti dėl
profesinių politinių sumetimų, kuriuos turi kiekviena
politinė partija, tik bolševikai buvo patys kraštutiniai ir
ciniškiausi. Tačiau šiaip jie buvo revoliucionieriai,
profesionalūs politikai, kuriems buvo svarbu paimti
valdžią ir ją išlaikyti bet kuria kaina.”
Jo manymu, Rusijos bolševikai buvo “patys nuosekliausi
ir brandžiausi politikai.” Įžvelgia, jog šis komunizmo
tribunolo priskyrimas komunizmui visų Sovietų Sąjungos
padarytų nusikaltimų kvepia siaurais nūdienos politiniais
interesais. Tačiau jis pats smerkiąs komunizmo politinę
praktiką lygiai taip pat, kaip ir kiti žmonės.
Šis visuomeninis tribunolas yra vadinamas antruoju
Nūmbergo procesu. Jo pradžioje birželio mėn. dalyvavo
20-ies valstybių visuomeninių organizacijų atstovai ir
politikai. Nūmberge po 2-ojo pasaulinio karo buvo
tarptautiniu mastu pasmerktas nacizmas, nubausti
svarbiausi nacių nusikaltėliai. Šis tribunolas siekia
pabrėžti
nacizmo
ir
komunizmo
nusikaltimų
žmoniškumui paraleles.
Komunistiniai režimai per pastarąjį šimtmetį išnaikino
apie 100 mln. žmonių. Vien Lietuva per sovietinę
okupaciją neteko apie 80 tūkst. savo žmonių.
j

Lietuva
remia
Kaliningrade

lietuvių

mokyklas

Lietuvos generalinis konsulas Edvaldas Ignatavičius
Kaliningrade, naujų mokslo metų pradžioje lankydamas
dvi aukštesnes mokyklas, kuriose lietuvių kalba yra įvesta
į mokyklos programą, pareiškė, kad Lietuva ir toliau rems
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mokyklas, kuriose yra mokoma lietuvių kalba įvairiomis
mokslo priemonėmis, knygomis, sąsiuviniais.
Apie 40 pradžios mokyklos vaikų pradėjo lankyti lietuvių
kalbos klases, o ketvirtoje aukštesnėje mokykloje
mokiniai turės pasirinkimą ar studijuoti lietuvių kalbą.

Kaliningrado
pasieniečiai
kontrabandininką

apšaudė

Rugsėjo 2 dieną, Rusijos pasieniečiai, siekdami sulaikyti
iš
Kaliningrado
į
Lietuvą
bandžiusį
patekti
kontrabandininką, buvo priversti jį apšaudyti.
Kaip pranešė Pasienio policijos departamentas, rugsėjo I
dieną apie 16 vai. netoli Šilutės rajono Kučų kaimo
Lietuvos ir Rusijos pasienio ruože Rusijos pasieniečiai
pastebėjo žmogų, kuris su naro kostiumu ir apranga
rengėsi Nemunu perplaukti iš Rusijos į Lietuvos pusę.
Plaukikas prie kostiumo buvo prisitvirtinęs talpas,
suvyniotas
į
polietileno
maišus.
Pasieniečiams
pareikalavus grįžti atgal, pažeidėjas atsakė keiksmais.
Rusijos pasieniečiai iššovė du įspėjamuosius šūvius,
tačiau kontrabandininkas nekreipė į tai dėmesio ir
pasieniečiai buvo priversti jį apšaudyti.
Dvi kulkos kliudė automobilį “Audi 100”, stovėjusį
Lietuvos pusėje. Pasienio policijos departamentas paneigė
Rusijos pasieniečių pranešimus, neva automobilis laukė
kontrabandininko.
Pasak Lietuvos pasieniečių, automobiliu du 38-erių ir 30ies metų mažeikiečiai buvo atvykę žvejoti. Žvejai buvo
gavę pasienio policijos leidimą žvejoti pasienio ruože.
Viena Rusijos pasieniečių kulka pataikė į priekinį
automobilio stiklą, kita - pataikė į dešinį sparną ir išlėkė
pro galinį žibintą.
Kontrabandininkas po apšaudymo buvo priverstas grįžti į
Kaliningrado pusę, kur buvo sulaikytas, nešęs 259
degtinės butelius.
Rusai pažadėjo atlyginti mažeikiečiams už automobilio
apgadinimą.

Baigėsi bado streikas
Prieš mėnesį bado streiką pradėjusios Kauno “Inkaras”
fabriko darbuotojos dėl už daugiau nei metus
nesumokėtus atlyginimus, jį baigė rugsėjo 1 dieną kada
joms buvo apmokėta bent dalinai.
Bado streiką 10 darbuotojų pradėjo 1 rugpjūčio, bet iki
galo išlaikė tik keturios. Kitos šešios buvo nuvežtos į
ligoninę sveikatos patikrinimui.
Rugsėjo 1 d. Lietuvos kariuomenė ir kai kurios valdiškos
institucijos sutiko nupirkti kiekį neparduotų batų, kad
galėtų į “Inkaro” sąskaitą pervesti 430,000 litų, kuriais
įmonė galėjo apmokėti. 1200 darbuotojų nors 17 proc.
atlyginimų. “Inkaras” yra skolingas 3.8 mln. litų
neišmokėtų algų.

Baravykų rekordui pavojaus nėra
Spaudoje pasirodžiusi žinutė, kad neva šiais metais
surastas rekordinio dvdžio baravvkas klaidina žmones.
Baravyko, surasto 1971 metais rekordas dar nėra
sumuštas. Jis svėrė 3 kg. 50 gr., turėjo 49 cm. kepurę ir
28 cm. koto skersmenį.
perdavė Lietuvių grįžimo i Tėvynę informacijos centras
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Rugpjūtį krito A.Paulausko ir AJBrazausko
populiarumas
Rugpjūtį žymiai krito socialdemokratinės koalicijos
lyderio Algirdo Brazausko ir Naujosios sąjungos
pirmininko Artūro Paulausko populiarumas.
A.Paulausko populiarumas rugpjūtį krito net 7.3
proc., todėl jis, surinkęs 16 proc. apklaustųjų
pasitikėjimą, lyginant su liepos mėnesiu, nukrito iš
pirmos į trečią vietą.
Apklausos
duomenys
rodo,
kad
rugpjūtį
A.Brazausko populiarumas sumažėjo 4.4 proc.
Pasitikėjimą A.Brazausku rugpjūtį pareiškė 16.9
proc. apklaustųjų, dėl to jis nukrito iš pirmosios
vietos į antrąją.
Populiariausias politikas rugpjūtį buvo prezidentas
Valdas Adamkus, kuriam pasitikėjimą pareiškė 23.3
proc. paklaustųjų.
Rugpjūčio apklausoje, kuriais politikais gyventojai
labiausiai pasitiki:
1. Valdas Adamkus - 23.3 proc.
2. Algirdas Brazauskas - 16.9 proc.
3. Artūras Paulauskas - 16 proc.
4. Rolandas Paksas - 13.6 proc.
5. Kazys Bobelis - 8.3 proc.
6. Vytenis Andriukaitis - 4.3 proc.
7. Vytautas Landsbergis - 3.7 proc.
14. Kazimiera Prunskienė - 1.9 proc.
17. Algirdas Saudargas -1.2 proc.
18. Gediminas Vagnorius - 1 proc.
24. Antanas Terleckas 0.2 proc.
Apklausos duomenis šeštadienį (9/9) paskelbė
dienraštis “Lietuvos žinios”.
Pirmadienį (11.9) Prezidentas Prezidentūroje priėmė
pagrindinių Lietuvos politinių partijų lyderius:
Vytautą Landsbergį, Algirdą Brazauską, Artūrą
Paulauską ir Rolandą Paksą.
Sekmadienį, rugsėjo 10 dieną prasidėjo paskutinė
šios kadencijos Seimo sesija.
Seimo rinkimų kampanijos pradžia rugsėjo 8 dieną.
Rinkimai į Seimą įvyks spalio 8 dieną

Jungtinių Tautų Organizacija
moterų padėtį Lietuvoje

įvertino

JTO rekomenduoja Lietuvai gerinti dirbančių
moterų padėtį, kovoti su nusikalstamumu prieš
moteris, smurtu šeimoje, prostitucija bei prekyba.
Atsižvelgus į alternatyvioje ataskaitoje nurodytus
trūkumus JTO komitetas atsiuntė rekomendacijas
Lietuvos Vyriausybei.
Kaip pranešė Moterų ir vyrų lygių galimybių
kontrolierė Aušrinė Burneikienė, komitetas atkreipia
dėmesį į tokius negatyvius reiškinius kaip lyčių
stereotipų
egzistavimą
švietimo
programą
žiniasklaidos kampanijų trūkumą kuriuose būtų

gvildenama neigiama samprata. Rekomendacijose
siūloma skirti daugiau dėmesio moterų dalyvavimui
įvairaus pobūdžio apmokymuose, kvalifikacijos
kėlime. Ragina remti moterų verslą

Įtariama,
kad
Rygos
supermarketo
subombarduotojų kelias veda į Lietuvą.
Latvijos spaudoje plačiai spėliojamą kad Rygoje
supermarketo subombardavimo, kurio metu žuvo
vienas ir sužeisti 35 žmonės, organizatoriai yra
lietuviai.
Nusikaltimo tyrinėtojai dar tiksliai nenustatė
bombarduotojų ryšių su “Vilniaus prekyba”, bet yra
įtariamą kad ši supermarketų kompaniją kuri
Lietuvoje turi didelį tinklą parduotuvią kaip
Minimą Media ir Maximą planuoja atidaryti Rygos
mieste apie 30 savo prekybos centrų.
Latvijos policija sako, kad buvo panaudota 500 gr.
sprogmeną

Lietuva ir Suomija
apsaugos sutartį

pasirašys socialinės

Rugsėjo 9 dieną Suomijoje buvo pasirašyta Lietuvos
ir Suomijos socialinės apsaugos sutartis.
Ši sutartis buvo pasirašyta Socialinės ir darbo
ministrės Irenos Degutienės ir Suomijos Socialinių
reikalų ir sveikatos ministrės Maija Perho.
Sutartyje
numatyta
plėtoti
abiejų
šalių
bendradarbiavimą socialinės apsaugos srityje
integruojantis į Europos Sąjungą užtikrinti socialinę
apsaugą žmonėms, kurie iš vienos valstybės išvyksta
gy venti ar dirbti į kitą valstybę.
Suomija yra pirma ES valstybė, su kuria pasirašoma
tokia sutartis. Kadangi sutartis remiasi svarbiausiai
ES principais, ji bus taikoma ir Lietuvai tapus ES
nare. Lietuva yra paskutinė iš Baltijos salią
pasirašiusių tokią sutartį. Latvija ir Estija jau seniau
tokias sutartis yra sudariusios.

Kauno meras kandidatuoja į Seimą
Rinkimuose į Seimą Kauno apygardose mažiausiai
atsirado norinčių konkuruoti su Lietuvos laisvės
lyderiu. Kauno miesto meru Vytautu Šustausku
Šilainių rinkimų apygardoje.
Kauno miesto Centro policijos komisaras pradėjo
tirti bylą dėl Kauno mero Vytauto Šustausko
grasinimu susidoroti su leidinio Kauno skyriaus
korespondentu
Viliumi
Litvinavičiumi
už
publikaciją “Kauno meras Vytautas Šustauskas
kėsinasi pasmaugti “Lietuvos aidą”.
Sumažino atlyginimus
Konservatorių valdžia smarkiai sumažino algas
teisėjams ir teisėtvarkos institucijų pareigūnams,
tačiau išsaugojo didelius atlyginimus Krašto
apsaugos
ministerijos
žvalgybininkams
ir
kontržvalgybininkams.
H Lietuvos spaudos
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UPsuhainTtnimte IL^nnMja ir ILietava
Lietuvoje leidžiamo savaitinio žurnalo “Veido”
redaktorius Liudvikas Gadeikis Nr.35 dalinasi su
skaitytojais savo kelionės po Lenkiją įspūdžiais ir
lygina dabartinę Lenkiją su Lietuva. Tai įdomūs
palyginimai, į kuriuos reikėtų atkreipti visų lietuvių,
į Seimo rinkimus besiruošiančių partijų bei
Vyriausybės dėmesį.
Pacituosiu čia keletą jo pastebėjimų, kuo lenkai
skiriasi nuo lietuvių.
L.Gadeikis, neseniai pervažiavęs visą Lenkiją
vaizdžiai parodo Lenkijos padėtį jos kelius ir jos
daromą pažangą žvelgiant į Europos Sąjungos
narystę.
Didžiausią įspūdį jam sudarė siaubinga Lenkijos
kelių padėtis, kuriais tegalima važiuoti (jis rašo
“stumtis”) vos 60 km. greičiu. Duobės keliuose yra
sunkiai pervažiuojamos, net pažymėtos geltonais
ženklais. Pakelėse miesteliai gerokai apšiurę,
netvarkingi. Tačiau: “dar labiau į akis krinta tai, kad
visa Lenkija statosi. Ne tik stikliniai Varšuvos
dangoraižiai - kiekviename miesteliūkštyje kas nors
statomą rausiamą tvarkoma. Kai vos ne ant
kiekvieno namo regi visokiausio dydžio ir išvaizdos
iškabas, siūlančias pirkti baldų ar jų priedų, pasidaro
aišku, kodėl lenkiškos prekės taip plūsta į Lietuvą
Visa Lenkija kruta. Ypač tą pajauti, kai grįžti į mielą
Lietuvą Važiuoji pro fantastiškai gražias Veisiejų,
Seirijų apylinkes: žalią mielą ežerai - bet...bemaž
jokios gyvybės. Koks gyvulėlis lauke, sena bakūžė
be langų. Palinkusi eglelė su P raide kviečia į
poilsiavietę ant ežero kranto, bet ten nė gyvos
dvasios, vien sovietinių laikų palikimas — tualetas
betoninėm grindim. Jau geriau ne itin skoningas
motelis, negu šiokia “neliesta” gamta. Ir dar vienas
pastebėjimas tarsi iš kitos srities: lenkai moka
palaikyti savo tautinį identitetą “
Pasirodo lenkai, kad ir mažesne skale, visur prisimena
savo praeitį savo žuvusius, savo didvyrius. Ne Įkyriai,
dirbtinai pompastiškai, bet paprastai - tiesiog
prisiminimą. “Tiesą sakant, valstybė tiek ir stipri, kiek
jos piliečiai jaučiasi jungių savyje praeitį dabartį ir
ateitį. Pridusinta dabarties sunkumų mūsų visuomenė
vis menkiau bejunta tuos į praeitį ir ateitį tįstančius
vektorius (dydžius red.), todėl darosi vis lengviau
pažeidžiama. Ir dėl to darosi išties neramu”, - baigia
L.Gadeikis.
»
Tai pastebėjimai žmogaus, kuris gerai žino savo subjektą.
Kuris nuolatos stebi žmonių gyvenimą ir palinkimus.
Kodėl taip yra? Kodėl Lietuvą taip pat horizonte
įžiūrint! ES, nesugeba žengti pirmyn?
Ar lenkai yra turtingesnį gabesnį darbštesni? Ar jie
daugiau myli savo šalį? Juk lietuviai buvo pirmiejį kurie
susikabinę rankomis sudarė Baltijos tiltą parodė
pasauliui savo tautinį pasiryžimą.
Negi jau viskas pamiršta?

DBLS TARYBOS
SUVAŽIAVIMAS
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įvyks
Š.m. spalio 14 dieną,
13.00 vai.

I
I
I

lenkų klubo patalpose,
Stafford Road,
Wolverhamptone

I

DBLS Tarybos prezidiumas

Skautiškuoju keliu
LSS Europos Rajono 2000 metu vasaros
stovyklos “Skautybės takas"’ finansinė
apyskaita
Pajamos:
stovyklos mokestis................ £3065.00
aukos .................................... £ 440.00
viso £3505.00

Išlaidos:
maistas................................. £1701.63
programa................................. £751.71
autobusai...................................£500.00
draudimas............................... £336.00
medicininiai reikmenys........... £ 65.46
smulkūs reikalai .................. £217.39
viso £3572.19

Deficitas:

£67.19

Apyskaita rodo £67.19 deficitą kuris buvo
neišvengiamas paremiant daugiavaikių šeimų
vaikus.
Buvus tokiai didelei stovyklai, iš apyskaitos
matyti, jog daug išleista autobusų samdymui.
Reikėjo samdyti du autobusus stovyklautojų
tradicinei iškylai.

Sutalpinti visus stovyklautojus, reikėjo pirkti
Va
daugiau palapinią kurios kainavo £1,110. Si
suma paimta iš skautų iždo.
Stowkios
vadovybė
V
W

1
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Lietuviu Narnai Bendrovė (LNB)
1989 m. buvo svarstyta Lietuvių namų nr.1-mo
pardavimo klausimas. Namas buvo įkainotas 1
milijoną svarų bet argumentas, kad likusio nr.2-ro
neužtektų Sąjungos reikalams laimėjo ir buvo
atsisakyta nuo to sumanymo. Be to, buvo galvota,
jog pasikeitus padėčiai Lietuvoje, gal tokie namai
bus reikalingi jai.
1990 m. “Europos Lietuvis” buvo tik renkamas
NIDOS spaustuvėje, o spausdinamas kitur, nes
spaustuvės mašinos sugedo, tuo sumažėjo ir
spaustuvės darbininkų skaičius. Tais metais
Bendrovės finansinė padėtis pasitaisė ir jos
apyvarta siekė 322,000 sv. Lietuvių namus pradėjo
lankyti nauji ateiviai, politikai ir valdžios atstovai iš
Lietuvos.
LNB valdyba suprato savo užduotį, žinodama, kad
mūsų tauta įvertino išeivijoje nuveiktus darbus ir
tikisi susilaukti iš jos tam tikros paramos ir
tęstinumo. Dėl to buvo labai svarbu tvirtai išlaikyti
Bendrovės ekonominius pagrindus.
Penktasis dešimtmetis išeivijoje atnešė vilčių
išsipildymą ir laisvę Lietuvai, o su tuo atsidarė durys
į bendravimą ir artimų ryšių palaikymą su tauta.
Lietuvių namuose vis daugėjo lankytojų iš Lietuvos,
jų tarpe tautos vadai, reprezentantai. Kuri laiką
Namuose veikė Lietuvos Informacinis centras.
Juose apsigyveno Lietuvos atstovai, lankėsi svečiai,
menininkai, ansambliai, meno grupės, o su jais ir
nauji imigrantai.
LNB valdybos ir tarnautojų darbas smarkiai padidėjo
ir pasunkėjo. Padidėjo ir išlaidos.
1990-91 finansiniais metais “Europos Lietuvio”
leidimui išleista apie 35,000 sv., DBLS kultūrinei ir
politinei veiklai 7,000 sv., Lietuvos Informaciniam
centrui - 3,500 sv., priėmimams ir reprezentacijai 3,300 sv.
Atsiradus daugiau naujų ateivių iš Lietuvos, Namai
tapo perpildyti socialinio draudimo žmonėmis ir greit
prarado savo išvaizda, tiek iš lauko, tiek viduje. Teko
susirūpinti namo remontu, nes įsikišo ir vietinė
savivaldybė, reikalaudama padidinti kambarius ir
patogumus, pritaikant juos prie tų laikų reikalavimų.
Vidaus remontams išleista apie 50,000 sv., bet ir tas
nepatenkino savivaldybės inspektorių ir prieita prie
išvados, kad reikės atlikti pagrindinį remontą.
Tam tikslui 1993 m. valdyba sudarė specialią
planavimo grupę, kurios uždavinys buvo ištirti padėtį
bendruomenėje, apsvarstyti Lietuvių namų stovį ir
patiekti planus dėl jų pagrindinio remonto ir
atnaujinimo.
Po ilgų svarstymų ir narių apklausinėjimo, komisija
pranešė, kad Lietuvių namus ir Sodybą reikia
stengtis išlaikyti, o Namų atnaujinimas kainuotų apie
750,000 sv.
Po tiek metų Bendrovė vėl atsidūrė pavojuje, nes
tokio kapitalo ji neturėjo, o tokio dydžio paskolą
apmokėti buvo tiesiog neįmanoma. Nutarta •
sumažinti komisijos projektą, iki 300,000 sv. ir šaukti

Jaras Alkis

ypatingą akcininkų suvažiavimą Į994 m. sausio 15
d. Akcininkai pritarė paskirti Namų atnaujinimui
300,000 sv. ir įgaliojo valdybą išimti atitinkamą
paskolą. Tuo metu Bendrovės apyvarta siekė
300,000 sv. per metus.
Plačiau svarstant Lietuvių namų ateitį buvo siūloma
atiduoti juos Lietuvai, arba parduoti nr.1-mąir
pasilaikyti nr.2-rą. Lietuva į tai nereagavo, o, be to,
pasilaikyti vieną namą daug kas sakė, būtų
neekonomiška. DBLS pirmininkas tarėsi su Kultūros
ministerija Vilniuje dėl steigimo Kultūros ir Biznio
centro Lietuvių namuose, bet ir tai neatnešė
rezultatų.
Tuo tarpu laikas bėgo, pasikeitė LNB valdyba ir,
pagal ypatingo suvažiavimo nutarimą pradėjo
ieškoti paskolos ir pagal išgales atlikti būtiniausius
remontus, nes namo lauko sienoje atsirado
pavojingas plyšys, buvo įtartini ir pamatai. 300,000
sv. paskolos nepavyko gauti ir 1995 m. paaiškėjo,
kad buvusi valdyba neįgyvendino Kensingtono
savivaldybės nurodymų reikalavimų bei nuostatų
kas įteisino savivaldybę perimti Lietuvių namų
atnaujinimą pagal jų paruoštus pianus ir tai atlikus
pateikti sąskaitą Lietuvių namų bendrovei.
Valdyba su tuo nesutiko, ištuštino namus ir nutarė
juos parduoti. Buvo sušauktas ypatingas akcininkų
suvažiavimas Nottinghame 1996 m. sausio 6 d.
Suvažiavimas pritarė direktorių vaidybos siūlymui
Namus parduoti ir suradus kitus informuoti
akcininkus. Balsavo: už 7680, prieš 708.
Tame suvažiavime buvo nutarta uždaryti “Europos
Lietuvio” leidimą Vilniuje ir pradėti jį vėl leisti
Britanijoje, 8 puslapių dvisavaitinį, kurio kaina būtų
20 sv. už metus.
Lietuvių namai 1-2 buvo parduoti už 1,250,000 sv.
Naujų namų pirkimas užsitęsė gana ilgai, nes buvo
įvairių trukdymų ir pasipriešinimų dėl kokybės ir
vietos. Nupirkti jie buvo 1997 m. kovo 12 d. [skaičius
gana didelį remontą jie kainavo 475,000 sv.
Adresas: 17 FREELAND Rd, London W5. Buvo
gautas leidimas verstis viešbučio teisėmis, bet pilno
leidimo klubui ir barui nepavyko gauti.
Parduodant namus (Ladbroke Gardens) buvo
nuspręsta pirkti mažesnius ir pigesnius, kiek toliau
nuo centro, nes valdyba planavo paskirti apie
400,000 sv. Sodybos atnaujinimui. Jos senieji pasta
tai reikalavo pagrindinio remonto iš lauko pusės, ir
taip pat reikėjo keisti vidaus įrengimus, ir baldus,
kad visi kambariai atitiktų viešbučio reikalavimams.
Tenka pastebėti, kad jau pradedant penktąjį
dešimtmetį Sąjungoje ir jos direktorių tarpe atsirado
tam tikrų nuomonių skirtumų ir ginčų kas vedė į
skilimą ir atsiliepė į Bendrovės veiklą ir gerbūvį.
Lietuvių namų (Ladbroke Gardens) pardavimas
sukrėtė visą Britanijos lietuvių bendruomenę, bet
nesantaikos pasireiškė stipriau nupirkus Freeland
Rd. namus, nes valdyba buvo kaitinama, kad juos
perkant pilnai neinformavo visuomenės.
/pabaiga sek. nr../
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Niekas oficialiai nerenka žinių apie svetimose
kariuomenėse tarnaujančius Lietuvos piliečius. Viena
iš tokių kariuomenės dalių yra Svetimšalių legionas
Prancūzijoje. Daug lietuvaičių išvyksta į Prancūziją,
bandydami įstoti į Prancūzijoje nuo senų, kolonijinių
laikų egzistuojančią iš įvairių tautų sudarytą
Prancūzijos kariuomenės dalį - Svetimšalių legioną.
Nei Lietuvos Vyriausybė, nei Lietuvos ambasada
Paryžiuje neturi jokių duomenų. Yra spėliojamą kad
šiuo metu legione tarnauja apie 40-50 lietuvių, kurie
yra apmokomi legiono “Rembo mokykloje”. Si
mokykla randasi Castelnaudary miestelyje, netoli
Ispanijos sienos. Po apmokymo jie siunčiami tarnauti
į karštus kraštus Afrikos kontinente. Net ir norint
surinkti tikrus duomenis būtų neįmanomą nes kariai
legione tarnauja ne savo, bet išgalvotomis
pavardėmis.
Tarnavimo populiarumą išgarsina tarpininkavimo
firmos, kurios užsiima savanorių pristatymu. Už tam
tikrą mokestį suteikiamas legiono karių verbavimo
adresas, tačiau firmos negarantuoją jog kandidatas
bus priimtas. Tai paprastai priklauso nuo jo sveikatos
ir psichinio stovio. Nors anksčiau buvo manomą jog
legione tarnauja visokie iškrypėliai ar nusivylę
meilėje, tačiau tikrumoje į narsuolių dalinius priima
tik fiziniai ir psichiniai stiprius, ir ištverme
išbandytus vyrus.
Į legioną nepriimami paieškomi nusikaltėliai,
narkomanai. Norėdami išvengti bedarbės ir sunkaus
gyvenimo savo krašte, į legioną masiniai stoja jauni
rusai. Sakomą kad 80 procentų legionierių moka
rusų kalbą Kiek iš jų yra tikrų rusą patikimų
duomenų neįmanoma gauti. Tokių pat sąlygų
priversti, po Antrojo pasaulinio karo legione vyravo
vokiečiai.
Praėję atrankos reikalavimus, naujieji legionieriai yra
reikalaujami pasirinkti svetimas pavardes, nes savo
tikrosios pavardės pasilikti neleidžiama. Valstybė
naujiesiems kariams garantuoja visišką asmens
įslaptinimą
Kodėl lietuviams yra patrauklus svetimoje
kariuomenėje tarnaujančio kario statusas? Atsakymas
turėtų būti suprantamas visiems, kurie domisi
Lietuvos ekonominiu gyvenimu ir su juo surištais
gyvenimo sunkumais. Didelis bedarbių skaičius,
bankrutuojančios, alkų nesugebančios apmokėti
kompanijos, jaunų vyrų nuotykių troškimas patraukia
tam tikrą dalį vyrų prisitaikyti prie kario dalios ir
bandyti laimę kitur. Ypač vilioja aukštos legionierių
algos, kurios iš pradžios, ištarnavus pirmų trijų
mėnesių bandomąjį laikotarpį, gali siekti iki 4
tūkstančių litą Pasižymėjusiems tarnyboje
suteikiami paaukštinimai, su kuriais kartu eina ir
algos pakėlimas.
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Legiono tarnyba nėra surišta vien su kariavimu ar
tam pasiruošimu. Jame yra galimybių gauti ir įvairias
specialybes, surištas su kariniu gyvenimą kaip
administracijoje, virėjo net ir muzikanto specialybę,
jei tam parodoma tinkamų sugebėjimą Sakomą kad
Rytų Europos kraštų vyrai daugiausia yra naudojami
sunkiausiems darbams. Pasiekti ką nors aukščiau
reikalinga gerai mokėti legione naudojamą kalbą
kuri, žinomą yra prancūzų.
Legionierių apmokymas yra gana įvairus. Jie yra
paruošiami specialių sąlygų kovingumui. Jų
parašiutininkų dalinys, dislokuotas Korsikos saloje,
yra geriausiai parengtas ir priklauso "‘greitojo
reagavimo” pajėgoms. Kiti daliniai yra parengti
nakties kovai, dar kiti miesto gatvių susirėmi llHm
prieštankiniai daliniai, kalnų kovos daliniai.
Legionierių apmokymas vyksta anksčiau minėtoje
mokykloje. Prancūziškai nekalbantieji apmokymui
yra suskirstomi pagal tautybes, religiją Kariškas
apmokymas vyksta nuo ankstaus ryto iki vakaro.
Mokoma ne vien tik kovingumo, bet pagrindinės
ištvermės, nes legionieriai yra pasižymėję savo
kietumu sunkiose sąlygose. Jų išsilavinimas paprastai
viršija kitų sausumos dalinių išsilavinimo vidurkį.
Naujokų vidutinis amžius — 24 metai. Ilgiausiai
legione leidžiama tarnauti 25 metus. Po to,
legionieriams yra specialūs pensionatai, kuriuose jie
gana gerai leidžia pensininko gyvenimo dienas.
Lietuvos ambasada Paryžiuje gauna daug laiškų iš
jaunų vyrų Lietuvoje, prašančių patarimo, kaip įstoti
į šį legioną tačiau ambasada tokių patarimų duoti
negali, nes tai yra kiekvieno asmens privatus
reikalas, nieko bendro neturintis su Lietuvos
Vyriausybe. Daugelis nepatekusių į legioną taip pat
kreipiasi į ambasadą prašydami surasti darbą
Prancūzijoje.
Legionierius nuo kitų Prancūzijos karių skiria tai, kad
jie nekovoja už jokius idealus. Jie neturi patriotinio
pasišventimo. Jų idealas - legiono gero vardo, kaip
kovos vieneto, išlaikymas. O atlyginimas už tą
Prancūzijos valstybės jiems suteikiamas gerbūvis.
Lietuva nėra tokia didelė, neturi tiek daug jaunų
žmonią kad galėtų juos prarasti užsieniui, bet
dabartinė ekonomikos padėtis diktuoja kitaip.
Skurdas ir sunkus gyvenimas verčia jaunus žmones
ieškoti geresnės ateities, o Svetimšalių legionas yra
viena iš tokių išeičių. Kur nebūsi, visuose Europos
kraštuose dabar sutiksi jaunų lietuvių. Jų daug yra ir
pas mus Didž. Britanijoje. Bet ar galime juos kaltinti,
kad palieka Lietuvą? Kaltė turėtų kristi ant Vyriau
sybės pečią už nesugebėjimą per 10 nepriklausomo
gyvenimo metų sudaryti sąlygas, kad jaunimas
pasiliktų savo krašte.
/iš Lietuvos spaudos/
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Senieji Trakai vėl lankomi turistų
Senuosiuose Trakuose, Vytauto Didžiojo gimtinėje,
neseniai iškilo Šv.Benedikto skulptūra. Ji sutinka
kiekvieną, vos įvažiavusį į miestelį ties geležinkelio
pervaža, ir primena antrosios Lietuvos sostinės
istoriją.
Ąžuolo skulptūrą išdrožė Birštone gyvenantis
tautodailininkas Andrius Likas. Tai antrasis jo
darbas prieš trejus metus sumanytame Vytauto
Didžiojo kelyje, kuris dabar prieš Trakus nukreipia į
Senuosius Trakus.
Prieš metus šis autorius sukūrė karalaičio
Kazimiero, paskelbto šventuoju, skulptūrą
Vytauto Didžiojo kelyje Šv.Kazimieras keliautojus
pasitinka Trakų prieigose, ties posūkiu į Senuosius
Trakus.
Tautodailininkui patiko kurti senojoje sostinėje ir
net sumanė surengti savo autorinę parodą. Medžio
darbus A.Likas eksponuoja ypatingoje vietoje šalia Trakų, Užutrakyje esančiame grafo
Tiškevičiaus buvusiame dvare ir parke. Paroda
pavadinta “Moterys, velniai ir kaukės”, lankytojų
laukia ką tik baigtame restauruoti buvusiame dvaro
svirne.
Šv.Benediktas - tai jau septintoji skulptūrą vedanti
Vytauto Didžiojo keliu į Trakų pilį, kurią pastatė
Gediminas (joje gyveno Kęstutis) ir kurioje gimė
Vytautas Didysis. Šiandieną Senieji Trakai tampa
vis patrauklesni ir daugeliui yra savotiškas
atradimas. Vytautas Didysis vienuolius pasikvietė iš
Lenkijos, Tyneco vienuolyno, ir juos Senuosiuose
Trakuose, savo pilyje įkurdino 1410 metais. Tuo
metu ši pilis jau buvo netekusi buvusios savo
reikšmės. Nuo 1323 metų Lietuvos sostinė buvo
perkelta į Vilnią o kunigaikščių rezidencija į
Trakus, pusiasalio ir salos pilis.
Benediktinų vienuolynas Senuosiuose Trakuose ilgą
laiką buvo mokslo ir kultūros centras, garsėjo viena
turtingiausių to meto bibliotekų.
Šalia buvusios pilies šiuo metu stūkso tik bažnyčią
kuri buvo perstatyta iš vienuolyno pastatų.
Su kadaise čia gyvenusiais vienuoliais benediktinais
siejama ir Senųjų Trakų Dievo Motinos paveikslo
istoriją
Manomą kad šį paveikslą vienuolynui padovanojo
Vytautas Didysis. Viena versija teigią esą Vytautas
savo ir Lietuvos krikšto proga 1387 metais gavęs
dovanų iš Bizantijos imperatoriaus Emanuelio
Paleologo.
Kita legenda tvirtiną kad paveikslą Lietuvos
valdovui Vytautui Didžiajam 1429 metais
padovanojo Vokiečių imperatorius Zigmantas su
žmona.
Kai XIX amžiuje caro valdžia vienuolyną uždarė,
paveikslas buvo saugomas Nesvydžiuje, o vėliau
buvo atiduotas Vilniaus arkikatedrai. Ten jis yra iki
šiol, pakabintas virš Vytauto Didžiojo paminklinės

lentos. Su šiuo vienu seniausių Dievo Motinos
paveikslu yra siejama jos garbinimo kulto
atsiradimas Lietuvoje.
Šiuo metu dailininkė Živilė Jasutytė tapo Senųjų
Trakų Dievo Motinos kopiją kurią žadama
padovanoti bažnyčiai.
Šios iškilmės žada būti Vytauto Didžiojo mirties
570-ųjų metinių proga šiemet, spalio 27 dieną
Negavęs žadėtos karaliaus karūnos ir sužlugus
karūnavimo iškilmėms, iš Vilniaus į Trakus jojęs
Vytautas Didysis nukrito ant žemės ir susižeidė.
Pasiligojęs 80 metų Lietuvos valdovas Vytautas
Didysis mirė Trakų salos pilyje 1430 metais spalio
27 dieną.
Vytauto Didžiojo gimtinės atgaivinimo idėjos prieš
trejus metus ėmėsi Trakų istorinio nacionalinio
parko direkcija.
Buvo sumanyta kelią į senąją sostinę nužymėti
devyniomis medinėmis skulptūromis, kurios
įprasmintų ir gaivintų istorinę atmintį, sietųsi su
tautinės svasties ženklais. Nužymėtas skulptūrų
Vytauto Didžiojo kelias ėmė populiarėti, jis - vienas
naujausių ir netikėčiausių turistų maršrutų.
Pirmoji - Švč.Mergelės Marijos su kūdikiu skulptūra buvo pastatyta buvusioje piliavietėje prieš
dvejus metus. Daugeliui ji buvo labiau panaši į
pagonę vaidilutę Birutę su sūneliu Vytautu ant
rankų.
Meninis simbolis, kurį Įkūnijo skulptūrą vos nevirto
skandalu. Neva krikščioniškos minties
neatspindinčią skulptūrą atsisakė šventinti
tuometinis Senųjų Trakų klebonas.
Nuo nesusipratimų išgelbėjo iškilmėse dalyvavęs
vyskupas Jonas Borutą kuriam abi idėjos buvo
visiškai priimtinos ir jis skulptūrą pašventino.
Tais pačiais 1998 metais apie 7 kilometrų atkarpą
nuo Vilniaus kelio iki Senųjų Traką pavadintą
Vytauto Didžiojo kelią papuošė Šv.Jurgio
skulptūrą
Prieš metus buvo pastatytos dar keturios skulptūros
- Kęstutis ir Birutė, pieta dailės kūrinys,
vaizduojantis Mariją. RedJ, Šv.Kazimieras, ir
“Pabėgimas į Egiptą”, simbolizuojantis karaimų
atėjimą į Lietuvą
Daugiau nei prieš 600 metų šios tautos atstovus
atsivežė Vytautas Didysis ir apgyvendino Trakuose.
Ligi šiol Trakai yra laikomi karaimų Meką
Šiemet Vytauto Didžiojo kelyje iškils dar dvi
skulptūros - Šv. Kotrynos bei Vytauto Didžiojo.
Pastaroji skulptūra bus pastatyta Lietuvos valdovo
570-ųjų mirties metinių dieną - spalio 27-ąją
Vytauto Didžiojo kelio idėja bus visiškai
įgyvendinta.
iš “ L. rytas Sostinė ' Nr.202.
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Kronika
LONDONE 2000 METŲ JUBILIEJINĖ ŠVENTĖ
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Westminsterio arkivyskupijoje, sekmadienį rugsėjo mėn. 24 dieną, 14.00
valandą, Westminsterio arkikatedroje bus švenčiama tautinių bažnyčių 2000
Jubiliejinė diena. Arkivyskupas Murphy-O’Connor kviečia visas tautines
bažnyčias gausiai dalyvauti ir skatina visas tautines bendruomenes vilkėti
tautinius rūbus.
v
Sv.Mišias atnašaus pats arkivyskupas Murphy-O’Connor su visais tautinių
bažnyčių klebonais ir kapelionais. Londono parapijos vadovybė kviečia
visus Londono lietuvius dalyvauti. Arkikatedra pasiekiama požeminiais
traukiniais: Circle, District ir Victoria linijomis ir autobusais 2, 8, 16, 24,
36, 38, 52. 73, 82 važiuojant į Victoria autobusų - geležinkelio stotį.
SĄSKRYDIS - TAUTOS ŠVENTĖ BRADFORDE
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v
S.m. rugsėjo 9 d. Bradforde susirinkome į metinį - tradicinį Britanijos lietuvių
suvažiavimą - susitikti, pasikalbėti ir paminėti Tautos šventę. Minėjimą įžangine
kalba pradėjo Bradfordo skyriaus pirmininkė Irena Gerdžiūnienė. Po sveikinimų
paprašė DBLS pirmininkę Vidą Gasperienę trumpai papasakoti apie dabartinę
DBLS veiklą
Pirmininkė savo trumpoje kalboje pasidalino įspūdžiais iš neseniai vykusio
Pasaulio lietuvių bendruomenių Seimo Vilniuje. Pasakojo, kad didžiausias
Seimo rūpestis ir visa išeivijoje gyvenančių lietuvių ateitis priklausys nuo to, kaip
mes sugebėsime išlaikyti lietuvybę jaunimo tarpe. Seimo atstovai kreipė ypatingą
dėmesį į jaunimo, daugumoje gyvenančio Rusijoje, tautinį auklėjimą paramą
Sekantį trumpą pranešimą padarė LNB direktorius Vladas Gedmintas bendrais
bruožais apžvelgdamas LNB padėti, pradėtus darbus Sodyboje ir jos tolimesnį
gerinimą neužmirštant kad yra dar vienas pasižadėjimas, nuo kurio dabartinė
valdyba nesitolina - tai įsigijimas Lietuvių namų Londone.

PAMALDOS
Londone Lietuvių
šv.Kazimiero bažnyčia
21 The Ovai, E2 9DT (rytinėje
miesto dalyje, prie Hackney Ro
ad) tel.:020 7739 8735.
E-mail:
london@ptverijonas.freeserve. co. uk
Pamaldos sekmadieniais:
9 val.angliškai.
11.00 vai. tik lietuviškai
18.00 jaunimo šv. Mišios
Darbo dienomis ir šeštadieniais
šv.Mišios 19 vai.
Šv.Kazimiero bažnyčia pasie
kiama autobusais 26, 48, 55,
253, D6.
Autobusai eina iš skirtingų Lon- i
dono dalių ir yra patogiausi, nes |
' beveik visi eina kelių minučių
ėjimo distancija nuo šventovės.
Artimiausia požeminė stotis Bethnal Green - Central line.

Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, Nottingham NG2 6AH,
tel. 0115 9821892.
Pamaldos šiokiadieniais 3 vai.,
sekmadieniais 11.15 vai.

Meniškai mus pradžiugino iš
Londono atvykusi dainininkėgitaristė-muzikė
Angelė Joknytė.

Pati sau akompanuodama. An
gelė sudainavo eilę savo kūry
bos dainų. Švelniu raminančiu
balsu mus nukėlė į tolimą Lie
tuvą jos grožį meilę motinai ir
tėvynei.
Vėliau, Julie Horwill pritariant
akordeoną visiems buvo proga
prisidėti prie vakaro programos.
Skyriaus pirmininkė L Gerdžiū
nienė programos dalyviams
įteikė po puokštę gėlią o visus
pakvietė prie puikiai paruoštų
stalų.

