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Metai XXI

Balkanuose vėl Užvirė 
“Pragaro Katilas,5

niauja dėl valdžios žiauraus 
apsiėjimo su politiniais opo
nentais. Kaip kitose Balka
nų valstybėse, taip ir Rumu
nijoj visi valdžios oponentai 
yra krikštijami “komunis
tais" ir persekiojami žiau- 

i riausiu budu.
Bulgarijoj, socialistams 

vadovaujant, pradėjo mobi
lizuotis visos opozicijos par
tijos tikslu nuversti dabarti
nę “baltąją valdžią.” Su ši
tuo judėjimu eina ir Bulgari
jos ūkininkai.

Jugoslavijoj, kur kroatai 
su serbais ligi šiol plovėsi 
tarp savęs už valdžią, dabar 
susivienijo visos kariaujan
čios frakcijos, kad atsilai
kius prieš Italijos Mussolini, 
nes suprato, kad jisai dau
giausia jos ir kurstė vieną 
prieš kitą, idant jam leng
viau butų įsteigus naują 
“Romos Imperiją."

Čia jau kryžiayojasi visi 
keliai. Svajodamas apie fa
šistinę Romos Imperiją, 
Mussolini turi akį ir ant Tur
kijos. Jisai stiprina Italijos 
’-ytus ir Mažosios Azijos pa
kraštį. siųsdamas tenai tūks
tančius emigrantų.

Tuo pačiu laiku Turkija 
riejasi su Anglija dėl Mozu- 
lo. Taigi tarp Italijos ir Ang
lijos čia jau susidaro reika
las eiti iš vieno, ir Anglijos 
užsienių reikalų ministeris 
Chamberlain lankėsi šiomis | 
dienomis Italijoj, kur jis tu
rėjo keliatą slaptų konfe
rencijų su Mussoliniu.

Nenorėdama apsileisti, 
sutartį su

VISOSE VALSTYBĖSE
PASIDARĖ NERAMU.

Graikija rengiasi Į karą su 
Turkija, o turkai galanda 

ginklus prieš anglus.
Balkanų valstybės senai 

jau yra vadinamos “amžinai 
verdančiu katilu." Daugybė 
mažų tautelių tenai riejasi 
amžinai, kaip katės vienam 
maiše. Iš Balkanų kilo ir di
dis pasaulio karas, kuris ne
senai da pasibaigė.

Rodosi, po to karo smū
gių visi turėtų vengti naujų 
kivirčų. O betgi šiomis die
nomis Balkanų katilas ir vėl 
užkunkuliavo. Išrodo, kad 
velnias pradėjo tenai virti 
naują košę. Ugnį po tuo ka
tilu kursto Rusija, Turkija, 
Anglija, Graikija. Rumuni
ja, Italija ir kitos.

Vengrija, kuri sėdi arčiau
sia prie ugnies, išrodo dau
giausia susinėdavus. Prieš 
jos diktatorių Horthy pradė
jo kilti jo paties sėbrai na
mie, norėdami atsteigti mo
narchiją. Tuo tikslu jie at
spausdino ir pardavė 30,- 
000,000,000 falšyvų frankų, 
kad pripildžius tuščią savo 
kasą pinigais. Sakoma, kad 
iš tos priežasties ir F raneuzi- 
jos finansai suiro. Skandalas 
pasidarė tarptautinis ir Fran 
euzijos valdžia pareikalavo, 
kad Vengrija sugaudytų pik
tadarius ir nubaustų. Po visą 
Vengriją prasidėjo areštai. 
Tarp suimtųjų yra ir gen. 
Jose Hajts, buvusis valdžios 
mapų spaustuvių galva. Ven
grijos sostinė Budapeštas Turkija padarė 
dabar pilna kareivių ir nuo Rusija ir nusiuntė vieną ga- 
durtuvų gatvės išrodo kaip biausių savo diplomatų į 
geležiniai šepečiai pasišiau- Balkanus.
šę. ■ Taigi durnai Balkanuose

VELNIO APSĖSTAS 
KUNIGAS.

Dievobaimingi katalikai no
rėjo pagaliais išmušti is jo 

“piktąją dvasią.”
Laikraščiai praneša iš 

Francuzijos šitokį atsitiki
mą. Miestely Bomben tamsus 
katalikai nusprendė, kad 
velnias yra apsėdęs jų klebo
ną. Taigi vieną dieną jie ap
stojo savo dvasišką tėvelį 
bažnyčioje, sviedė jam sau
ją trintų pipii-ų į akis, kad jis 
nieko nematytų, paskui nu
plėšė nuo jo drapanas, suri
šo jį, ir pradėjo skaityt jam 

į“ekzortą,” norėdami išvaryt 
iš jo velnią. Tik skaitė ne žo
džiais, bet pagaliais, sušla
pintomis virvėmis ir bizu- 

į nais.
Kada po miestelį pasklido 

apie šitą “ekzortą” žinios, 
pribuvo prie bažnyčios poli
cija ir pusgyvi kunigą išgel
bėjo, o fanatikus visus areš
tavo.’"Tarp jų yra 10 moterų, 
prigulinčių prie turtingų šei
mynų. Visi suimtieji pareiš
kė. kad jie nėra jokie bažny
čios priešai, bet labai dievo
baimingi katalikai ir visi pri- 

i klauso prie Panelės Šven
čiausios Ašarų D-jos. Dabar 
kunigas guli pusgyvis ligon- 
butyje, o “ekzortininkai” už
daryti belangėn.

Ištikrujų gi tuos tamsunus 
reikėtų ne kalėjimai, sodinti, 
bet atiduoti mokyklon ir iš
aiškinti jiems, kad tokio su
tvėrimo. kaip velnias, visai 
nėra. Kunigams gi. kurie 
mulkina žmones velniais, vi
siems reikėtų tokią pirtį už
kurti.

i

šę. 1
Kiekvienos valstybės pat- jau rūksta ir greitu laiku ga

li kilti naujas gaisras.riotai nerimauja, bijoda
miesi užpuolimo iš kaimynų 
pusės, ir visi susirūpinę savo 
šalies apsauga netik iš lauko, 
bet ir iš vidaus. Graikijoj 
gen. Pangalos šiomis dieno
mis apsiskelbė diktatorium, 
panaikino parlamentą ir at
šaukė naujus rinkimus, ku
rie turėjo neužilgo įvykti. Jis 
sako, kad Graikijoj priviso 
perdaug partijų, kurios besi- 
pešdamos tarp savęs naikina 
sali. I 8 metus Graikija turė
jo 3 karalius, 1 prezidentą ir 
6 revoliucijas. Nusilpninta 
šitais perversmais Graikija 
buvo skaudžiai sumušta tur
kų, kas baisiai pažemino jos 
vardą. Todėl partijas reikia 
išnaikinti, šalį sustiprinti ir 
jos vardą pakelti iš naujo. 
Reikia atsiimti iš turkų tas 
žemes, kurios buvo anuomet 
pralaimėtos. Tas, žinoma, 
reiškia naują karą, ir dikta
torius Pangalos prie to karo 
jau rengiasi. Šitam tikslui jis 
jau užsakė Franci joj artile
rijos už $12,000.000.

Rumunijoj taip pat nera
mu. Šiomis dienomis kara
liaus Įpėdinis dėl moteriš
kės išsižadėjo sosto ir, panie
kindamas “karališką stoną," 
pareiškė, kad karalių gyve
nimas šiandien nėra užtik
rintas ir pilnas visokių pavo
jų, todėl neužsimoka ant so
sto sėsti. Ir tas pareiškimas 
nėra tuščias, nes Rumunijos 
gilumoje žmonės labai neri

VEZUVIJAUS VULKA
NAS IŠSIVERŽĖ.

Pe/eitą savaitę Italijoj iš
siveržė pagarsėjęs Vezuvi
jaus vulkanas netoli Neapo
lio miesto, keliose jo vietose 
atsivėrė naujos ugnaduobės, 
iš kurių su didžiausiomis 
ekspliozijomis šaudo stulpai 
durnų ir pelenų su liepsno
mis. Kalno viršūnė, kuri pas
taruoju laiku buvo jau apsi
dengus sniegu, dabar nakti
mis išrodo rausva nuo šau
dančių liepsnų. Dangus taip
gi būna paraudęs nuo lieps
nų.

I

MUSSOLINI PRAŠALINA 
IŠ TARNYBOS VISUS 

MASONUS.
žmogžudžių valdžios gal

va Italijoj. Bar.ito Mussolini, 
išleido Įsakymą, kad visi ma
sonai, kurie tarnauja val
džios Įstaigose, nuo 10 vasa
rio turi būt prašalinti iš tar
nybos. Prieš šitą despotiz
mą užprotestavo Amerikos 
ir kitų šalių masonų organi
zacijos.

Maineriai Atmetė 

Kompanijų 

Pasiūlymą.

STREIKO PABAIGOS 
NESIMATO.

Angliakasiu prezidentas Le- nagrobiai 
wis sake, kad kompanijos 
nori nuiraukti derybas.
Derybos -p streikuojan

čių angliakasių ir kasyklų 
baronų ėjo New Yorke išti
są pereitą sa vaitę, bet neda
vė jokių rezultatų. Šį pane-

NUŽUDĖ 20 TURTINGU 
INDIJONŲ.

• _ Valdžios agentai susekė 
šaiką p’ktadarių, kurių tiks
las buvo žudyti turtingus in- 
dijonus ir savintis.jų turtus. 
Pereitais metais daug Osage

DA giminės indijonų pralobo iš 
aliejaus, kuris buvo atrastas 
jų žemėse. Krikščioniški pel- 

i mano, kad tik 
jiems pinigai reikalingi, o 
indi jonams turtų nereikia. 
Todėl kaip senovės laikais, 
taip ir dabar baltveidžiai 
pradėjo galabinti raudon
veidžius, kad pasiglemžus 
jų savastį. Sakoma, kad ke
turi tokie piktadariai nužu-

Baisus Razbaininkų 
Darbas Meksikoje.

UŽPUOLĖ TRAUKINĮ, IŠ
SKERDĖ 50 PASAŽIERIU 

IR UŽDEGĖ VAGONUS.

“Mes r.e razbaininkai, bet 
revoliucionieriai’”

Aš paklausiau vieno jų, 
prieš ką jus keliat revoliuci
ją. Jis atsakė: “Prieš prezi
dentą Callesą. Jis yra socia
listas, o mes socialistų val
džios nenorim. Pamatysite, 
kaip mes jį nuversime!”

šitą istoriją panasakojo 
amerikietis G. M. Wvnkoop 
iš Berrvveille, Va.

VYRAS IR PATI SUSI- 
PIAUSTĖ PEILIAIS.

Chicagos Kaufmanų šei
mynoj Įvyko kruvina trage
dija. Vyras pradėjo išmeti
nėti pačiai, kad ji jam neišti
kima ir užsiimanti su kitais 
vyrais. Moteris pradėjo atsi
kirsti, ir prasidėjo muštynės. 
Nusitvėrę abudu po peili 
pradėjo vienas .kitą badyti ir 
pjaustyti. Pagalios moteris 
visa subadyta, pabėgo pas 
kaimynus ir kritus tenai mi
rė. Pats Kaufmanas buvo 
rastas pusiau gyvas nuo 
kraujo nubėgimo.< ___
MOTERIS NUVEŽTA TEI
SMAN SU LOVA IR NU

TEISTA 2 METAMS 
KALĖJIMO.

Cortland, N. Y.— Tūla 
Edith Haske! čia buvo atga
benta teisman su lova ir nu-

Bėgdami sustojo pakelėj ir 
išplėšė miesteli. Kariumenė 

vejasi galvažudžius.
Pereitos subatos naktį 

Meksikoje gauja razbainin
kų užpuolė traukinį, kuris 
ėjo į Meksikos sostinę, iš
mušė sargj’bą, išžudė daug 
pasažierių, paskui apiplėšė 
visus, uždegė vagonus ir pa
bėgo sulipę ant garvežio.

Valdžia išsiuntė 4,000 ka
reivių, kurie dabar vejasi 
galvažudžius per kalnus.

Vienas amerikietis, kuris 
važiavo tuo traukiniu ir išli
ko gyvas, papasakojo apie 
tai šitokią istoriją:

Buvo pradėję jau temti 
subatos vakare, kaip aš pa
stebėjau . ant nedidelės sto
ties netoli Guadalajaros apie 
20 vyiii. Jie išrodė labai ne
ištikimi ir turėjo po savo 
drapanom pasislėpę karabi
nus. Jie sulipo į traukinį kai
po pasažieriai ir pasiskirstę 
po vagonus sustojo prie du- 

stiliaus miestelį. Degant traukiniui iš Qba- 
_________ lą statomi iš ap- dalajaros į Meksikos Miestą, 
valių rąstų, rankomis tašytų, p'e žmonės staiga pradėjo 
ir tie rąstai busią jaučiais su
vežti. Rakandai bus suran
kioti visi senoviški, ir net se
noviškos girnos grūdams 
malt bus įtaisytos.

Bet jei Fordo nuomone, 
senovė yra geresnis daiktas 
negu dabartis, tai kokiems 
galams jis daro automobi
lius? Jis turėtų daryti jau
čių traukiamus ratus.

.1-1* ) • • . . tUll LUA1V UlALCtklCtl Idl IlUzSU“
d? ..Pug- :Jų a?,e,ntai. pa- išviso 20 indijonų pasta- 

■ r. i'.. ,ana; bet ang- ruoju Įaiku. Bet šiandien jau
įa tai-iU uni/ - atstovai jį at- neĮ)e tje laikai, kuomet krik- 

I mete ir Komereneija uzsida- baltveidis galėjo už-
:re iki sekančios dienos. __ J.. •

hapitalist spauda tuo- turtą. Šiandien įstatymai ir 
jaus susuko. Kad streikieriai ‘ 
nenori taikytis. Bet anglia
kasių uni /rezidentas Le- 
wis išleido paaiškinimą, kad

.

mušti indijoną ir pavogti joj

indi jonus gina. Todėl pikta
dariai tapo areštuoti ir ati
duoti teismui.

\vis išleido paaiškinimą, kad 
j kompanijos nori derybas nu
traukti. užtai ir daro tokius 
pasiūlymus, kad maineriai 
negalėtų jų > riimti.

Šitas neva “naujas,” o iš- 
: tikrųjų labai senas planas, 
|kiffį kon : į agentai bu
vo šį pant dėli pasiūlę, reika
lauja penkių metų kontrak
to, su teise kiekvienai pusei 
reikalauti syi į ant metų per
žiūrėt: aJausimą. Jeigu 

i unija negalėtų su kompani
jomis ši. ■ klausimo išrišti, 
tai tuomet buvusis valstybės 

į sekretorius Hughes ar kas 
nors kitas jam panašus pa
skirs ai iii racijos komisiją iš 

.trijų žmonių. ii- kaip šita ko
misija nutars, taip turės būti.

Šitokio plano maineriai 
negali • 'riimti. sako Lev.is,O A

įneš jis nieko darbininkams 
i neužtikrina. Gyvenimas gali 
Įateinančiais metais pabrang
ti ir maim riai gali reikalauti 

■didesnių algų, bet jei kom
panijos nenorės, jų niekas 

į neprivers su darbininkais 
tartis, šit-'kį precedentą yra 

: jau įsteigę tokie šimtapro
centiniai patriotai, kaip plie
no trusto galva_Gary ir alie
jaus

' kurie 
i savo

LIETUVOS ATSTOVO BI
ZAUSKO NELAIMĖ.

Jo automobilius susikūlė su 
D-ro Edisono mašina.
Drg. Levinskas prisiuntė 

mums iš “Philadelphia Bui- 
letin” 7 sausio numerio iš
karpą. kurioj yra padėtas 
Lietuvos atstovo p. K. Bi
zausko paveikslas, o apačio
je Šitoks paaiškinimas: “Lie
tuvos pasiuntinys, p. Kazys 
Bizauskas, važiuodamas au- 
tomobiiium, susikūlė su D-ro 
E. M. Edisono automobi- 
lium. Kadangi svetimos vals
tybės diplomato areštuot ne
galima. tai D-ras Ellison ap
skundė Bizauską Į Valstybės 
Departamentą Washingto- 
ne.”

Kur šita nelaimė atsitiko 
—Washingtone ar Philadel- 
phijoj — prisiųstoj mums iš
karpoj nepasakyta.

karalius Rockefelleris, 
jau nesykį atsisakė su 
darbininkais tartis, 

kuomet tas buvo nenaudin- 
!ga jų korp racijoms.

Negana to, kasyklų kom- 
jpanijos n<>ri svarstyt tiktai 
■algų k’; - ną, bet visai ne- 
Įrrori lei>-i svarstyt savo pel
enų nei kainos, už kokią jos 
parduoda anglis visuomenei.

ŽYDAI MOKINSIS KRIS
TAUS MOKSLO.

Phi'.a-iflphijos žydų rabi
nas Fainšraiber praneša, 
kad ji- -avo lzraeliaus para
pijos kykloj aiškinsiąs 
Kristau- mokslą ir Naują 
Te.-tam 'tą. Jis sako, Jėzus 
buvo žydas, kurį garbina vi
si krikščF nįs, tai kodėl jį tu
rėtą i. >ti patįs žydai.

FORDAS STATYS SENO
VIŠKO STILIAUS MIESTĄ

Automobilių fabrikantas 
Fordas labai myli senovę. 
Kaip ir visi seni žmonės, ji-i 
sai nekenčia šių dienų nei i 
muzikos, nei šokių, nei dra-' 
panų, nei namų. Taigi, kad , 
palaikius nors kiek senovę, 
jisai . nutarė pastatyt šįalia 
Sudbm-y. netoli Bostono, se
noviško į
Namai busią statomi iš ap- dalajaros i Meksikos Miestą,

šaudyt, taikydami visų pir
ma j ginkluotus kareivius, 
kurie buvo traukinyje kaipo teista 2 metam kalėjimo už 
sargai. Ir jie šaudė be jokio 
pasigailėjimo, išmušdami vi
sus sargus ir daug pasažie
rių.

Aš mačiau daug negyvų 
meksikiečių moterų, vaikų ir 
vyrų—kiek, aš tikrai neži
nau, bet užmuštų galėjo būt 
į 50. Tai buvo baisi skerdynė 
ir baisus reginys. Net ir da
bar man nesinori tikėti, kad 
toks atsitikimas galėjo tikre
nybėj būti.

Kiek išviso buvo išžudyta, 
turbut niekas niekad neži
nos, nes traukinys paskui 
buvo uždegtas ir daug už
muštų žmonių taip sudegė, 

___ o___ r...... kad tik anglįs teliko ir jų ne
pažįsta esąs butlegeris ir sa- galima atskirti nuo sudegu- 
kesi at ' 
rence’ą alkoholio pirkti. Mi
nėtieji Greenleaf ir Sheehan rio aš negaliu suprasti, buvo 
pardavę jam 100 galioninių daromas svetimšaliams. Nei 
kenų alkoholio už $675, ir vienas svetimšalis nebuvo

* pridėję da užmuštas, nors pinigus ir ki
tas alkoholis tokias brangmenas razbai-

PARDAVĖ VANDENIO 
VIETOJ ALKOHOLIO.
Lawrence, Mass.—Šiomis 

dienomis atvažiavo čionai iš 
Manchesterio, N. H., tūlas 
Levigne ir užvedė bylą prieš 
Greenleafą ir Sheehaną, rei
kalaudamas iš jų $675, ku
riuos jie išgavo iš jo apga
vystės keliu. Levigne prisi- 

a <
važiavęs andai Į Law- vagonų.

“ ' Vienatinis išėmimas, ku-

apgaudinėjimą žmonių. Ji 
buvo areštuota už klastavi- 
rną čekių, bet kada reikėjo 
stoti i teismą, tai apsirgo. 
Valdžios daktaras pripaži
no, kad jos liga yra nuduota, 
todėl policija paėmė ją su 
visais patalais ir nuvežė teis
man.

ITALIJA PRAKIŠO 
$115,422,800.

Nors kapitalistų spauda 
giria fašistų valdžią Italijoj, 
kaipo pavyzdingą biznio rė
mėją, tečiaus skaitlinės pa
rodo, kad iš fašistų labai 
prasti šeimininkai. Paskelb
tos šiomis dienomis oficialės 
skaitlinės parodo, kad per 
1925 metus Italijos importas 
buvo 6.991,500.000 lirų di
desnis už eksportą. Ameri
kos pinigais tas reiškia apie 
$115,422,800. Tai yra gry
nas šalies nuostolis per vie
nus tik prekybos metus.“magaryčiom*" 

fordą, Į kurį 
buvo sudėtas. minkai iš jų taip pat atėmė.

“Aš parvažiavęs namo Tečiaus svetimšalių moterų 
pardaviau šitą alkoholį savo jie visai nejudino, 
kostumeriams,” 
skunde Levigne. 
jie prie manęs 
atidarė, tai pasirodė, kad Į traukinį i savo rankas ir nu- 
juos pripilta i ........... '
bet gryno vandens.” '

Tą fordą iš jo atėmusi plėšė krautuves, 
M anch esterio į 
dabar tyrinėjami, ar jis nėra 
vogtas. —

TEISMAS PASMERKĖ 
ŠUNĮ MIRIOP.

Pikevillės miestely. Ken- 
tucky valstijoj, prisaikintujų 
suolas teisė šunį, kuris už
puolė ir apdraskė merginą. 
Išklausęs liudininkų, teisėjas 
Pruitt patarė šuolininkams 
“teisiamojo” nesigailėti, nes 
jis esąs pavojingas visuome
nei “asmuo.” Ir “džiurė” 
vienbalsiai nutarė, kad “kal- 
tinamasai Bill yra kaltas taip 
kaip valstybė jį kaltina.” 
Teisėjas tuomet paskelbė 
mirties nuosprendi, ir šuo 
“Bill’ buvo nužudytas elekt
ros kėdėj.

PER LAPKRITI ATVA 
. ŽIAVO 26,642 ATEIVIU.

Imigracijos vyriausybės 
j pranešimu, per lapkričio mė- 
,nesį į Suvienytas Valstijas 
i atvažiavo 26.642 ateiviu. Per 
i tą patį laiką 6,555 ateiviai 
j išvažiavo, 855 buvo depor- 
tuoti ir 1951 buvo neįleistas. 
Atvykusieji ateiviai paeina 
daugiausia iš Kanados, Vo
kietijos, Airijos, Meksikos, 

I Švedijos ir Škotijos.

MOTINAI ŽIŪRINT SUDE
GĖ 2 VAIKAI.

Talcville, N. Y. —Moteris 
i vardu Serviss išėjo čia trum
pam laikui iš namų ir paliko .

i vaiku. Kada ji sugrįžo imti visi ka tu, pabrango 8 ir bonkoms . . .. -. 3 j - - -

I

Banditai turėjo su savimsako savo '■
“Bet kada patyrusį mašinistą, kuris po 
tuos kenus skerdynės ir plėšimo paėmė'

ne alkoholio, važiavo į Yurecuaro mieste
li!, kur sustoję banditai iš- 
............ , apiplėšė 

policija, kuri gelžkelio stotį, iššaudė dau
giau meksikiečių, sunaikino 
telefono ir telegrafo susisie
kimą, liepė visiems svetim
šaliams išlipti iš traukinio ir 
paskui išvažiavo už mieste
lio. Tenai jie susikrovė į gar
vežį visą grobį, atkabino va
gonus ir uždegę juos pabėgo 
su gai-vežiu.

’a : ą .jiems niekas 
nesipri: sino, nes sargai f

MAISTAS EINA VIS 
BRANGYN.

Darbo Departamentas 
Washingt' ne išleido oficia
li savo 'rtą apie valgo
mųjų = i a • " U kainas. Pasiro- 
rodo, kad per 1925 metus 
įvairų> r o produktai, pa

REIKALINGA MAŠINA 
DEGTINĖS BONKOMS 

NAIKINTI.
Degtinės dabar tiek kon

fiskuojama, kad prohibici- 
jos agentai New Yorke pa
reikalavo tam tikros mašinos 

; ir keisams t r- 
kinti. Jie prašo, kaJ aidžia 

. B.___ _____ ____ j rudens iki 1925 metų nupirktų rmu* akmeni;
20,000 daugiau negu 1924 stuba ir kartu žuvo du vai- rudens maito kainos pakilo frin t-.ją, kuriuo n.a'aini 
metais. Ikai. 55 nuošimčius. akmenis ant kelių.

FORDAS PADARĖ 2 MI- 
LIONU FORDŲ.

Fordo kompanija prane-
ša, kad pereitais 1925 metais du ’
ji padarė išviso 2,103,588 namo, namai jau liepsnavo. pusę nuo-imčio. Gi nuo 191 
automobilius ir trokus, t. y. Jai bežiūrint supleškėjo visa metu ................ ..
OA niili .. . 1 1._____i - . -

5 ŽMONĖS ŽU VO ANT
Ji rtlŲ.

v - New Jz sey pakrašty pe-
ja h buvo išmušti, n ■ vgink- reitą -ubatą audra sudaužė 
liai žmonės biim priešintis, ant jūrių baržą, su kuria žu- 

Plėšdan n žudydau ivo 3 vyrai, 1 moteris ir vai- 
žmn» banditai šaune: kas.




