
Iš Lietuviškų Dirvų. 

Dorrisville, III. 
Lapkričio 18 dieną š. m. 

čia buvo surengtas šv. Juo- 
zapo lietuviškos parapijos 
pasilinksminimo vakarėlis p. 
Litviną vičiaus svetainėje. 
Žmonių buvo susirinkę kuo- 
ne pilna svetainė. Pirmiau- 
siai pagal vakaro progra- 
mą bažnytinis vyrų choras 

po vadovyste vietinio var- 

gonininko p. J. Šilingio pa- 
dainavo “Lietuvių Hymną” 
ir dainą “Lietuvos dievai”. 
Dainuota labai dailiai, dau- 

gumas net susigraudino, su- 

sirinkusieji trukšmingai 
plojo delnais. Toliau vie- 
tinis lietuvių parapijos kle- 
bonas kalbėjo apie blaivybę, 
plačiai nurodydamas alko- 
holio kenksmingumą, ragin- 
damas žmones skaityti nau- 

dingas knygas, šviesti sa- 

vo protą, rūpintis dorai iš- 
auklėti savo vaikus, inkvėp- 
ti jiems savos kalbos ir tau- 
tos meilę. Kalba buvo 
trumpa, bet gana aiški ir 

rimta, už ką delnų plojimui 
nebuvo galo. Reikia pami- 
nėti vieną drūčiai užsigėru- 
sį žmogelį, kuris be palio- 
vos darė trukšmą, kursto- 
mas kelių moterėlių, kurios 
svetainėn atėjo ne naudin- 

gų prakalbų pasiklausyti, 
bet tiktai pašokti. Po pra- 
kalbos gerb. klebonas pa- 
dainavo duetą, pritariant 
vargonininkui. Maišytas 
choras padainavo “Sudiev 

Lietuva”, nors mergaičių 
balsai buvo kiek persilpni, 
nes visos yra dar jaunos. 
Iš eilės pagal programą 
kalbėjo p. J. Juseviče apie 
lietuvių tautos praeitį nuo 

seniausių historijos laikų 
net iki šių dienių Pabai- 

goje savo kalbos kalbėtojas 
nurodė, ko lietuviams la- 
biausi ia trūksta, idant jie 
vėl butų tokie galingi ir lai- 

mingi kaip senovėje. Del- 

nų plojimai tankiai per- 
traukdavo kalbėtojui kalbą. 
Pagalios choras dar padai- 
navo “Tu, Lietuva” ir “Žil- 
vitį”, gerb. klebonas gra- 
žiai padeklemavo eiles ir 

prasidėjo šokiai. Per šo- 
kius buvo leidžiama ant iš- 

laimėjimo parapijos žemės 
lotas. Buvo padaryta pen- 
ki laimėj antie j i biletai, 
Pirmąjį biletą — $50 lai- 
mėjo J. Mockevičius, ant- 

rąjį — $20 J. Krasnauckas, 
3 — $15 J. Rusiaviče, 4 — 

$10 A. Dumblauskas ir 5 — 

$5 J. J. Juseviče. Stebėti- 
na yra, jog tarp musu yra 
tokių ištvirkusių žmonių, 
kurie daug užkenkia savo 

pasielgimais tokiems kil- 
tiems vakarėliams. Kada 

jau mes pagalios susiprasi- 
me ir busime žmonėmis! 

Ten buvęs. 

So. Omaha, Nebr. 
Darbai pas mus dabar ei- 

na neblogiausiai, Lietuvių 
parapijos reikalai gerai ve- 

dami. Bažnyčia viduje bu- 
vo dažoma, tatai dabar vie- 
tinis klebonas kun. J. Jo- 
naitis paskyrė komitetą, iš 
trijų narių, kuris perėjęs 
per parapijonus surinko ne- 

mažai pinigų, nes už baž- 
nyčios dažymą nebuvo kuo- 
mi užmokėti. Lietuvių čia 
gyvena nemažas būrelis, 
priskaitoina apie 600 žmo- 
nių. Nekurie lietuviai ir 
pirklyba užsiima, taip lie- 
tuviai laiko 6 smukles, 1 
mėsinyčią, 1 skutyklą, 1 
karietų parsamdvmą, 1 au- 

tomobilių parsamdymą, 1 

laikrodžių krautuvę ir vie- 
nas užsiima laikraščių užra- 

šinėjimu ir knygų pardavi- 
nėjimu. Yra čia trys drau- 

gijos: Šv. Antano, Šv. P. 

Marijos Rož. moterių ir 

merginų draugija ir 87-ta 

kuopa Sus. Liet. Am., bet 
pastaroji pradeda mažėti, 
nes daugumui narių nepa- 
tinka naujoji Sus. konstitu- 
cija. 
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šv. Antano draugija suren- 

gė balių su prakalbomis ir 
dainomis naudai lietuvių 
parapijos. Prakalbas ati- 
darė klebonas J. Jonaitis, 
trumpai pratardamas į su- 

sirinkusius. Vietinis šv. 
Antano parapijos choras po 
vadovyste vargonininko R. 
Bračio' padainavo tautišką 
dainelę. Iš eilės kalbėjo 
Aleksandras Lemontas, iš 

Chicagos atkeliavęs, apie al- 
koholio gėrimo pasekmes 
vyrams ir moterims, kurie 
net tankiai ir savo vaikus 
išmokina girtuokliauti; 
kuomi paskandina juos į 
vargus ir nelaimes; apie lie- 
tuviškus socijalistus, kokie 

jie yra bemoksliai ir kaip 
save statosi daug žinančiais 
ir kitus mokinančiais, o pa- 
tįs nei a-b-c nežino apie so- 

cijalizmą, stengiasi tiktai 

kitų darbus ir draugijas su- 

griauti; pagalios ragino vi- 
siems gyventi santaikoje ir 
remti gerus užmanymus iš- 
vien. Po prakalbai dekle- 
mavo J. Zolpiutė ir daina- 
vo parapijos choras. Ant- 
ru kalbėtojum buvo B. K. 
Balutis iš Chicagos. Kal- 

bėtojas pirmiausiai sulygi- 
no kitų šalių apšvietą su 

Lietuvos apšv^eta, kuri ta- 
me atvejyj yra labai atsi- 
likusi; nurodė, kaip senovė- 

je 500 metų atgal Lietuva 
buvo viena iš didžiausių 
Europos valstybių, kaip 
paskui papuolė po Lenki- 
ja, o vėliaus po Rusija, ku- 
ri buvo užgynus per 40 me- 

tų lietuviams turėti savo 

spaudą; vienok tokie lietu- 
vių raštininkai kaip Petras 
Arminas, F. Kuršaitis, An- 
tanas Juškeviče, Simanas 
Daukantas, Vincas Kudir- 

ka, Jaunius ir kiti gaivino 
lietuvių kalbą ir raštą, ku- 
ris per tiek metų nepražu- 
vo, tatai kalbėtojas išvedė, 
kad mes kaip buvome lie- 

tuviais, taip jais ir paliksi- 
me. Toliaus ragino visus 
skaityti laikraščius ir nau- 

dingas knygas, nupeikė lie- 

tuvius, kad nepalaiko savo 

tautiečių, o prie žydelių tai 
net be kepurių eina, nupei- 
kė dar ir moteris, kad jos 
nesigriebia apšvietos ir pa- 
dėkojęs lietuviams už gražų 
užsilaikymą, užbaigė kalbą. 
Pabaigoje dar buvo mono- 

logas ir choro dainos. Bu- 
vo matyti, kad publika pra- 
kalbomis yra labai užganė- 
dinta, ką išreiškė dideliu 
delnų plojimu. 

F. B. Vėrsockis. 

Harrisburg, III. 
Miestelyje Gaskins City 

lapkričio 20 dieną š. m. at- 
sibuvo krikštynos pas p. 
Drabišaucką. Į krikštynas 
buvo susirinkę artimi kai- 
mynai ir linksminosi sau 

gražiai. Staiga atsibeldė 
pusgirčiai policistai, norė- 
dami prisigert pas “onkes”, 
kaip jie čia vadina visus 
lietuvius ir lenkus. Bet 
susirinkusieji neprašytą 
svečią nemokėjo greitai pa- 

vaišinti, tai. jie savo lazdo- 
mis pradėjo žmones dau- 

žyti. Lietuviai įstengė sa- 

ve apsiginti ir vieną poli- 
cistą gerokai apkulę išižtėtė 
per duris. Svečiai vėl ra- 

miai sau sėdėjo. Neilgai 
trukus pribuvo policistai su 

daugybe valkiozų-airiukų, 
apstojo p. Drabišaucko na- 

mus, keli įėjo vidun, liepė 
visiems iškelti augštyn ran- 

kas ir pradėjo pančius ant 

rankų maustyti. Visus vy- 
rus išvedė laukan, inoterįs 
gi buvo kitam kambaryje, o 

tarp jų buvo ir Kazimie- 
ras Gotautas, kurį paėmę 
už rankų policistai išvedė į 
prieangį, pridėjo jam prie 
šono revolverį, riktelė 
“lookout” ir šovė, kulipka 
išėjo net kitoj pusėj per 
ranką. A. a. Kazimieras 
krito negyvas, o polieistas 
pabėgo su kitais savo drau- 

gais. Netrukus jie vėl su- 

grįžo, rado viduje Kazimie- 
rą Serafiną, pagriebė už 

ranku, ištempė per dūlis ir 
tam pridėjo revolverį prie 
krutinės. Kazimieras pra- 
dėjo prašyti, jo moteris me- 

tėsi jam į glėbį, tuomi tar- 

pu vyras kriptelėjo į šoną 
ir girtas polieistas nepatai- 
kė jam iš revolverio. Vė- 
liaus dar kartą pridėjęs 
jam prie krutinės revolve- 
rį norėjo šauti, bet revolve- 

ryje jau nebuvo daugiau 
šovinių, tatai polieistas už- 
keikė ir trenkė revolverį 
Kazimierui į galvą, nuo ko 
šis apsipylė kraujais. Po- 
licistai grąsino revolveriais 
ir moterims, klausinėdami, 
ar jos nori mirti. A. a. 

Kazimieras Gotautas paėjo 
iš Kauno gub., buvo lėto 
budo ir doras žmogus, jis 
nebuvo nei matęs tų. muš- 

tynių pradžios ir paliko nu- 

šautas visai nekaltai. Bar- 
barai policistai kartu su vi- 
sokiais valkatomis airišiais 
jau ne pirmą žmogų nušau- 
na. Bėgyje trijų metų jau 
trecią lietuvį ir vieną lenką 
jie nušovė. Nieko jiems 
už tai čia nebūna, nes teis- 
mas juos išteisina, tatai 

jie ir giriasi, kad galį 
“onkes” šaudyti ir nieko 
jiems už tai nebus. Tur- 
būt niekur tokios barbariš- 
kos policijos nėra, kaip 
šiame Saline paviete, dori 
žmonės su šunimis geriaus 
apsieina, negu vietinė poli- 
cija su svetimtaučiais. Bu- 
yo atvažiavęs velionio Ka- 
zimiero brolis, norėjo su- 

areštuoti žmogžudžius, bet 
teismas jami nedavė “war- 
rant’o”, vėliaus, girdėjau, 
jis suareštavo žmogžudžius, 
kurie užsistatė po $500 pa- 
rankos ir vėl liko liuosi iki 
teismui. Dabar baisu ir sa- 

vo namuose būti, nes poli- 
cistai areštuoja žmones, 
liepia užsimokėti po $25, tai 
tuos paleidžia. Nežinome 
nei kas daryti ir kaip ap- 
siginti nuo vietinės barba- 
rų vyriausybės, tad kreipia- 
mės į kitus tautiečius, pra- 
šydami suteikti mums tame 
dalyke patarimą. Nekurie 
mano šauktis prie rusų 
konsulio, idant šis užtartų 
už mus, kaipo už Rusijos 
pavaldinius. Tai kokia yra 
vietinių yankių civilizacija! 

J. J. 

Wilkes-Barre, Pa. 
Iš Kingston, Pa. kokis- 

tai lietuvis Bižis, 18 metų 
amžiaus, apiplėšė traukinį 
Buk paėmęs apie $1.700, 
daugybę čekių ir nušovęs 
darbininką, kuris prie ge- 
ležinkelio dirbęs jau apie 
15—20 metų. Kokioje-tai 
stotyje tarpe Wilkes-Bar- 
re ir Scranton, kuomet 

traukinis pradėjo0* eiti. ir 

garvežis sušvilpė,' tiiomi lai- 
ku Bižis nušals tąjį dar- 
bininką siuntiiiija?vagone, 
kiek pavažiavus? išmokęs iš 

traukinio, reVčfvei'į ir če- 
kius irimetęs o pats 
pasileidęs bėgti! f Berauto- 
ji’e viešbutyje €atebv plė- 
šikas apsinakvojo, kur ne- 

trukus detektyvai jį su- 

areštavo ir rado pas jį vi- 
sus paimtus pinigus. 

K. K. 

Taylorville, III. 
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šiame mieste St. Vineent li- 

gonbutyje pasimirė nuo už- 

nuodijimo kraujo lietuvis 

angliakasis Pranas Šūkis. 

Ekspliodavus kasyklose ga- 
zams, velionio Šukio užsi- 

degė drabužiai, nuo ko jis 
labai apdegė ir gavo už- 

nuodijimą kraujo. Velio- 
nis turėjo 34 metus ir šia- 
me mieste išgyveno 20 me- 

tą. Dideliame nubudime ir 

varge pailko jis žmoną ir 12 

metų sūnų. Laidotuvės at- 
sibuvo St. Mary’s katalikų 
bažnyčioj, kur kun. J. W. 
Merscher suteikė dvasiškus 
patarnavimus ir palaidojo 
ji Oak Hill kapinėse. 

X. 

Spring Valley, III. 
Nuo 5 ant 6 dienos gruo- 

džio š. m. nakčia čionai pa- 
simirė lietuviškos parapijos 
klebonas, kun. Fr.. Valaitis. 
Gruodžio 6 d. į Spring Val- 
ley iš Chicago išvažiavo 
kun. džiakonas M. Krauču- 
nas, kuris užsiimsiąs velio- 
nio laidotuvėmis. Velionis 
kun. Valaitis paėjo iš Su- 
valkų gubernės ir trumpai 
Amerikoj išgyveno. 

: Tą žinią mums pranešė 
per telefoną dž&konas Kr. 
prieš pat atiduodant spau- 
don laikraštį. 

LAIŠKAS REDAKCIJAI. 

Gerbiama “K-ko” Redakc. 
“Kataliko” No. 43 pasi- 

taikė klaida skyriuje kores- 
pondencijų. Vietoje She- 
boygan, Wis. padėta Ke- 
nosha, Wis. Aš esu paskir- 
tas į Sheboygan, Wis., o ne 

į Kenosha, Wis. 
c Su pagarba, 
į Kun. J. A. Gadeikis, 

537 Collinsville Ay., 
E. St. Louis, III. 

RED. ATSAKYMAI. 

Tautos Bandai. — Apie 
tas prakalbas pirmiau 
mumis parašė kitas kores- 
pondentas, tatai Tamstos 
raštelis suvėlavo ir laikraš- 
tin dabar jau netinka. 

į 
A. Zalpiui. — Straipsne- 

lyje “Ar reikalingas dien- 
raštis Amerikos lietu- 
viams” naujų minčių nepa- 
duota, atkartota 7tas, kas 

jau daug karįu irf.musų ir 
kituose laikraščiuose buvo 
rašyta, apart ,to raštelis la- 
bai silpnas, tųtai dėlei to 
viso laikraštiDr,ned^sime. 

J.Y 
St. Račkauskui. -— Eiles 

rašant reikią] prisilaikyti 
tam tikrų eiliavimo taisy- 
klių, apart to ir talentų rei- 
kia turėti, Tamstos gi pri- 
siųstos eilės tinka tiktai 

tarp savųjų pasiskaityti. 
Laikraštin nedėsime. 

Sparnas. — Tamstos ko- 
respondencijos apie blogų 
plekatuose rašybų, nedėsi- 
me tuo tarpu ; laikraštin. 
Laukiame žinučių. 

KOKIOS GERIAUSIOS 
DOVANOS KALĖDOMS. 

Kalėdų, arba Dievo Už- 
gimimo šventė be abejonės 
iš visų metų švenčių yra 
meiliausia. 

Visos krikščioniškos tau- 

tos tą šventę apvaikščioja 
kuoiškilmingiausiai ir tą 
dieną visokiais prieina- 
mais budais stengiasi links- 
minties, kad ingijus sau 

bent kokią malonę. Suvie- 

nytose Valstijose ypatingai 
Kalėdos pagimdo didelį 
žmonių krutėjimą, rėksmą 
ir pasikakinimą. 

Kiekvienas tik ir mąsto, 
kaip čia pasilinksminus, 
idant sau ir kitiems pada- 
rius malonumus idant tą 
dieną nesijaučius liudnu ir 

apvienėjusiu. 
Kalėdomis abelnas pa- 

protįs liepia apsidovanoti 
dovanomis, tatai kiekvienas 
iš laiko po truputį skatiko 
renka, už kuriuos paskui 
butų galima nupirkti kam- 
nors dovanas. 

Kalėdų davonų klausimas 

pas turinčius dideles šeimy- 
nas, daug giminių ir pažįs- 
tamų yra labai sunkus ir 

keblus, nežiūrint net į dide- 
les lėšas. Nes ar-gi tai 

lengva apgalvoti, ko kiek- 
vienam reikia, ko kas trokš- 
ta, kas kam patinka. 

Paprastai atsitinka taip, 
kad ant visokių daiktų iš- 
leidžiama daug pinigų, o iš 

tų padovanotų daiktų nie- 
kas neturi naudos, o ret- 
karčiais dovanotuosiems tie 
visokie daiktai nei nepatin- 
ka. 

Nesykį pav. pasitaiko, 
kad vienas ir tas pat as- 

muo Kalėdų dovanoms ap- 
laiko desėtką kaklaraiščių, 
arba antsyk kelias lempas, 
laikrodėlius ir kitokius vie- 
nodus daiktus. 

Pinigai išleisti, dovano- 

jančio kišenius pasilieka 
tuščias, o gavusis dovanas 
buk tai dėkoja, o dūšioje 
kitką mąsto ir rugoja: Kas 
man iš to? Turiu už tai 
kuomi nors atsimokėti, iš- 
leisiu pinigus ir galiu taip 
pataikint kaip jis man pa- 
darė. 

O tų su Kalėdų dovano- 
mis nesmagumų galima 
lengvai prasilenkti. Kas 
nenori laužyti sau galvos 
apie dovanas, kas nenori 
veltui išleisti pinigų, o turi 

širdingą norą savo artymus 
ar pažįstamus apdovanoti 
maloniomis dovanomis, te- 

gu dovanoms perka knygas, j 
Knyga — tai atsakanti 

dovana kiekvienam amžiui, 
kiekvienam luomui, kiek- 
vienai lyčiai. 

By tik atlikus atsakantis 
išrinkimas, idant suteikus 
kiekvienam veikalėli, koks 

yra jam atsakaneiausias, 
koks geriausiai tinka jo bū- 
dui ir koks jam gali atnešti 
didžiausią protui naudą, o 

to viso pasekmės visuomet 
bus užtikrintos. 

Kiekvienas apdovanota- 
sis jausis užganėdintu, pi- 
nigai neišeis ant nieką, au- 

kotojas išleis mažiau^ nei 

pirkdamas kitokį kokį daik- 
tą, o apart to viso prisitar- 
naus visuomenei, kaipo ap- 
švietimo veikėjas tarp sa- 

vo brolių. 
Apšvietimas — tai svar- 

biausias musą tautai reika- 
las, tai toji kasdieninė duo- 
na, be kurios musą išeiviai 

Amerikoje apsieiti negali ir 
be kurios yra labai sunku 

šioj šalyj gyventi. 
“Kataliko” išleistuvė tu- 

ri įvairaus turinio knygą, 
kurios labai tinka kiekvie- 
nam Kalėdą dovanoms. 

Šiomis dienomis Sijamo karaliaus Maha Vajira- 
vudh atsibuvo vainikavimas. 

Kaip senesniems, taip ir 
jaunesniems pasiūlytum 
Kalėdų dovanoms nusipirk- 
ti nesenai išleistą “Katali- 
ko” išleistuvė j e knygą 
SVEIKATĄ, kurios kaina 
tiktai 2 dol. Joje labai 
daug aiškių pamokinimų 
kaip būti sveikiems, kaip 
auginti vaikus ir tt. To- 
kios knygos lietuviškoj kal- 
boj dar nebuvo. Pasiūlija- 
me ir kitas dovanoms kny- 
gas, kokias galima rasti 
“Kataliko” katalioge. 

Visokios-gi kitos dova- 
nos, susidedančios iš valgo- 
mų produktų, žibučių, to- 

aletinių daiktų, greitai susi- 
naudos, susinaikins ir paga- 
liau visai išnyks. 

Knyga-gi tai dovana, ga- 
linti tesėti visam žmogaus 
amžiui. Ir juo ilgiau ji es- 

ti namuose, tuo darosi mei- 
lesnė, reikalingesnė ir su- 

teikianti mums daug at- 

minimų. 
Mes lietuviai išeiviai esa- 

me perdaug bėdini, kad 
įstengtumėm leisti pinigus 
tuščioms dovanoms. 

Išleiskime savo centus 
vientik ant to, kas mums 

gali suteikti morališką ir 
medžiagišką naudą, nesi- 
gailėkime pinigų knygoms, 
nes knygos tai apšvieta, o 

apšvieta tai geresnis ir lai- 

mingesnis rytojus. 

VISOKIOS ŽINIOS. 

Trečiame numeryje žur- 
nalo “Buduščeje”, kurį lei- 
džia Paryžiuje žinomas 
Burcevas, yra išspaudintas 
laiškas garsaus provokato- 
riaus Azevo. Paduodame 
indomesnes to laiško ištrau- 
kas: 

“Taip, aš padariau nedo- 
vanotiną klaidą, — rašo 
Azevas. — Aš senai turėjau 
pasirodyti draugams, prisi- 
pažinti savo nupuolime ir 
nuimti nuo savęs dėmę dar- 
bu. Priežasčių, kodėl aš to 

nepadariau, yra daug. Aš 
norėjau veikti kuodaugiau- 
siai. Aš dirbau ir gyvenau 
tiktai revoliucija. Visą 
darbą norėjau užbaigti. 
Man rodėsi, kad be manęs 
to nepadarysią. Lai mane 

teisia, tiktai teismas turi 
būti ne kilpomis. Aš pra- 
nešu, kad iškalno sutinku 

išpildyti teisino nutarimą, 
nors tai butų net ir pasmer- 
kimas mirtin.” 

Lapkričio 27 d. Vatikane 

atlaikyta slaptas popeziaus 
konsistorius, kurian pas- 
kirta 19 nauji? kardinoli}, 
kurių tarpe du amerikonai 
arcivyskupai New Yorko ir 
Bostono. Taigi nuo šiol 

Amerikoje bus 3 kardinolai. 

Lapkričio gi 30 dieną nau- 

jiems kardinolams suteikta 
kardinoliškos skrybėlės. Vi- 
sos tos apeigos buvusios la- 

bai iškilmingos, pagal seno- 

binį būdą. 
* 

Persijoje laisvai sau šei- 

mininkauja Rusija. Persi- 

jos vyriausybė išpildžiusi 
visus Rusijos reikalavimus. 
Kadangi Rusijai-daug ken= 
kia dabar Persijoje esan- 

tis generalinis kasininkas 
amerikonas Sbuster, vy- 

riausybė gal ir jį prašalįs, 
by tik užgana padarius 
“matuškai” Rusijai ir ne- 

davus progos perdaug ten 

maišyties. 

Turkijos pasiuntinys 
Austrijoje Rašit-Hikmet- 
Bei andai Austrijos vyriau- 
sybei perstatęs raštą, ku- 

riame Turkija užtikrinanti, 
kad ji tik tuomet su Italija 
susitaikysianti, kuomet ita- 

lai leisią turkams laisvai 

valdyti Tripolį. 

Pasklydęs girdas, kad 

Paryžiaus policijos prefek- 
tas Lepine sumanęs pasi- 
traukti iš savo vietos 

idant pasidavus kandidatu į 
senatorius prisiartinančiais 
rinkimais. Policijantas už- 
simanė senatoriauti. 

• 

Vokietijos metalurgijos 
fabrikų savininkai apskel- 
bę savo darbininkams lo- 

kautą, tatai dabar į 60.000 
darbininkų netekę darbo. 
O kadangi prisiartino aštri 

žiema, tatai užgema darbi- 

ninkų tarpe baisiausias 
skurdas. 

* 

Buvęs Meksikos preziden 
tas Diaz andai per Parvžii 

iškeliavęs į Nizzą, kur ža 

dąs praleisti žiemą. Pa 

klaustas, ar manąs grįžt: 
Meksikan, atsakęs: “tikdai 
ne dabar”. 

• 

Vienoje pasibaigus byla 
dalmato Njeguso, kuris ki- 

tus kartus kelis sykius šo- 

vęs parlamente į Austrijos 
apšvietos ministerį. Nje- 
gus pasmerktas 7 metams 

'kalėjimo. 


