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WASHINGTON. —Kongres
ui onas Mansfield, kalbėdamas
■ WASHINGTON, D.C. — apie paskolas ir svetimu vals NEW YORK. — Taikos praSpaudos laisve ' yra visai neži tybių insiskolinima Amerikai, naszai po pirmo pasaulinio ka
PRANCŪZIJOJE
noma net 57 pasaulio krasztuo- tarp kitko, patieko Treasury ro susirinko in Versailles ir suse, kur valdžia prižiūri ir varžo Department paruoszta skoli- dare Tautu Sanjunga, suskaldė
BEDIEVYSTE
spauda. Reiszkia tenai žmones ninku sarasza isz kurio matyti Vokietija ir pradėjo pamatus
tik ta ir tiek žino, kiek valdžia kad ir Lietuva liko Amerikai del ilgai tverianezios taikos ISZ PARYŽIAUS. — Karas
nori kad jie žinotu.
Europoje. Visam pasauliui pri labiau paveikė Prancūzus ne
skolinga $6,197,682.
Amerika vis reikalauja kad
žadėjo taika pasaulio diplioma- gu mes iki sziol žinome. Vokiespaudos laisve butu duota vi Nuoszimcziu per metus ne tai ir mokslineziai: Lloyd cziu užkariavimas Prancūzi
siems žmonėms. Bet Rusija sa mokant, iki sz. m. Sausio (Jan) George isz Anglijos, Vittorio jos palaužė Francuzu dvasia ir
kę kad ne žmonių biznis žinoti 1 d., ju prisirinko $2,974, 242.37 Orlando isz Italijos ir Prezi atitolino juos nuo tikėjimo ir
kas kitur ar namie darosi. Ru kas, kartu su pagrindine skola, dentas Vilsonas isz Amerikos. nuo Dievo.
sijos laikrasztininkai ir redak sudaro $8,171,924. 37.
Ana sanvaite paaiszkejo
toriai gali ežia pas mus atva Estijos skola panasziai isz- Kai antras pasaulinis karas kaip ir kiek tas nelemtas ka
žiuoti ir raszyti ka tik jie nori, nesza $24,777,965.81 ir Latvi siautė, Prezidentas Roosevel ras paveikė Prancūzus. Pran
tas su Anglijos Premieriu
bet musu laikrasztininkams ne jos $10,234,589.04.
Churchilliu susitiko ant mariu cūzai kas metai duoda dvi divalia nei kojos inkelti in Rusi
Be Lietuvos, Latvijos ir Es- ir sudarė Atlanto Cziarteri, ku-jdeles dovanas rytojams kuja.
.
.
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geriausiusvailralna
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sijos tame paeziame insiskoli- ris
užtikrino
visoms
tautoms
Dabar, mažu-pamažu kituose
WASHINGTON. —- Kongresas, rengda
nusiu valstybių sanraže pažy “Laisve ir Nepriklausomybe.” ar knygas per tuos metus. Tie
Kunigaiksztiene
krasztuose atsiranda nors biski
mėta Belgija, Czekoslovakija, Sutiko kad nei vienas krasztas rasztai turi atvaizduoti Fran
mas dabar nauja byla arba instatyma su
laisves spaudai. Czia negalima
Von Hesse
Suomija (pastaroji savo skola nenukentes, nei vienas krasz cuzu gyvenimą ir tikėjimą.
laukti ar tikėtis kokio stebuk
iszmoka reguliariai), Francu tas nebus užkariautas, kad vi Visas mokslincziu ir raszytovaržyti ir sustabdyti szita tikrai visko pa
lo, kad viena diena visur spau
zija, Vokietija (peremusi Aus si žmones galės laisvai pasi ju pasaulis nustebo kai iszgirda taptų laisve, bet gal, laikui
branginimą, dabar pats isz tikro durnavotrijos skolas), D. Britanija, rinkti jiems tinkama valdžia. do kad pirmoji dovana arba
bėgant net ir patys Sovietai
Graikija, Vengrija, Italija, Reikia dirstelėti in Lietuva su stipend j a, Pleiade garbes do
ja! Isz to instatymo kuri jie dabar rengia
iszdrys spauda iszlaisvinti. Bet
Lenkija (skola isznesza $310,- prasti kiek tas Cziarteris, tie vana teko Kataliku kunigui,
dabar, jie ne tiek tos spaudos
visai nieko nebus, nes visi Kongresmonai
kuris parasze knyga neikda
laisves bijosi, kiek teisybes ku 080, 634.20), Rumunija ir Ju- prižadai buvo verti.
goslavija.
mas tikėjimą, bažnyczia ir visa
savotiszkai szeimininkauja! Senatorius kuria ta spauda pasakytu.
Prie Casablanca, Roosevel- tvarka ir girdamas anarchija,
Be to, “unfunded debts” tas su Churchilliu pasiryžo pa
rio valstijoje randasi aliejaus bagoeziai rei
betvarke ir revoliucija. Katali
skyriuje
atskirai
pažymėti
Ar

reikalauti isz Vokietijos ir Ja
DAUGIAU MĖSOS IR
kalauja kad aliejus nebūtu varžomas, Konmėnija ir Rusija. Pastaroji su ponijos pasidavimo be jokiu kas Kunigas Jean Natai Grosjean
parasze
ilga
poema,
eile$452,782,633.76 nepamoketos sanlygu. Stalinas czia nepasiMAISTO
gresmonas isz kurio valstijos iszeina viso
raszti užvadinta “Terre du
skolos.
rode.
Temps” tai reiszkia “Musu
NEW YORK. — Nors dabar
kia mesa, reikalauja kad mesa nebutu var
sztoruose ir buezernese randa Didžiausia skolininke lieka Moskvoje susirinko Ameri- laiku Žeme.”
D. Britanija — $6,491,614,782.- kos Sekretorius Hull, Rusijos Jis tame savo raszte drąsiai
žoma, kitas toks pats durnas Senatorius
si biski daugiau mėsos ir mais
58.
Užsienio Sekretorius Moloto- sake kad nesantaika ir priesz
to negu pirma, bet kiti daigtai
kurio valstijoje randasi daugiausia ūkinin
bus sunkiau pirktis ar gauti. Toliau seka
Francuzija vas ir Anglijos Užsienio Sek valdžia sukilimas tai geriau
Dabar fabrikantai daug daigtui (daugiaus puspenkto milijar retorius Eden ir nutarė kad vi sias tarp žmonių susipratimas.
ku, farmeriu, reikalauja kada visztiena ir
norėtu sztorninkams parduoti, do) ir Italija (daugiau dvieju si prieszai bus visiszkai nu Jis niekina visus Bažnyežios
kiausziniai nebutu varžomi, o ir kitas tokio
bet sztorninkai bijosi per daug milijardu doleriu).
ginkluoti, nusikaltėliai nu raszytojus, mokslinczius ir mo
pirktis, kad paskui, už dienos
bausti ir Austrija su Italija bus kytojus. Vietoje Bažnyczios
Czia Kunigaiksztienes Von paties plauko politikierius reikalauja kad
iszlaisvintos. Jau daugiau ne mokslincziu jis stato bedievi Hesse paveikslas kaip ji iszkitos valdžia nenustatytu pre UNIJOS PRIESZ
kes tiems daigtams, ir taip jie
gu metai kai karas užsibaigė, o Pierre Joseph Proudhon ir pa rode tomis dienomis kai pas javai ir rugiai nebutu varžomi. Isz szitokio
BRANGENYBIA Austrijoje randasi Sovietu ar gonį raszytoja Arthur Rim ja svecziavosi Hitleris ir makamoliaus aiszku kad suvaržymai bus tik ant
turėtu parduoti už mažiau nemijos, Italija da laukia nu baud. Jis toje savo knygoje sa Georingas. Ji yra Prūsijos
• gu jie patys mokėjo.
tokiu daigtu kuriu mums visai nereikia, o visas
WASHINGTON, D.C. —Da sprendimo kas su ja atsitiks.
ko: “Asz in politika nesikiszu,
Kunigaiksztyte.
Isz jos
bar žmones eis ant straiku
bet jeigu szios dienos politika
puosznaus Kronberg palo- maistas labiau pabrangs, nes valdžiai dabar mu
Szimtai Valstiecziu
Didžiunai
susirinko
Cairo
priesz tuos sztorus kurie per
yra Bažnyczios priimta tai asz
Su
Generalissimo j norįu ta politika sugriauti. Asz' ciaus buvo pavogta tie visi su gerbiamieji Kongresmonai ir Senatoriai sa
daug lupa ir suka. Darbininku mieste.
Varomi Naikinti
tikiu kad
kad žmogaus
vienatinis ’ žemeziugai ir brangumynai
^mniraiK vipna+.inię;
Unijos organizuoja žmones Chiang Kai-shek, Prezidentas i tikiu
. Lietuvos Miszku protestuoti ir nepirkti isz tu Rooseveltas ir Churchillis suti-iį kelias in taika yra viską su del kurios vagystes yra su ko nesikiszti. Jau isz anksto galima beveik
imti keli augszti musu armi
sztoru kurie per daug ima. Szi- ko invaryti visus Japonus isz griauti ir isz naujo statyti.
tikrai pasakyti kad Prezidentas Trumanas sziNEW YORK. (LAIC) —
jos žmones.
toks pasiprieszinimas jau ple- Kinijos ir isz visu salų ir duoti Kai jis buvo užklaustas ka
Lietuvoje Bolszeviku leidžia
tokia byla atmes kaip atmete ir ana, kuria Kon
cziasi po visa kraszta. Gal isz laisve ir nepriklausomybe Ko-; jam jo Bažnyczios vyresnieji
mas “Jaunasis valstiotis” Nr.
jo nieko gero neiszeis, bet visgi rėjos gyventojams. Sziandien pasakys už tokius rasztus ir NUMALSZINO
gresmonai norėjo investi. Musu Kongresmo4 pranesza, kad Rukainių apy
žmones atsimins tuos biznie Korėja yra in dvi prieszingas'I iszsireiszkimus, jis atsake kad
QIT17TT
FT
IT
IQ
linkėje (Rudaminos valscziudL'iYlLLLlL'd nams ir Senatoriams dabar visai nerupi žmonių
rius kurie dabar sau szeinauja dalis suskaldyta. Viena dali; ne visi Bažnyczios tarnai yra'
je) komjaunuoliu iniciatyva
Sovietai
laiko,
antra
Amerikieir gera bizni daro. Ateis ir
durniai ir mulkiai, kad jie su
(kurio pildė kompartijos nuro
ir kraszto gerove, bet tik savo kiszenius ir bal
cziai.
jiems diena kada darbo žmogus
pranta
ka
jis
nori
pasakyti.
O
TRIESTE.
—
Amerikos
ir
dymus) neseniai buvo suorga
gales sau pasirinkti ir buezie- Irano Konferencijoje jau kiti nedrys jam kojos pakiszti. Anglijos kareiviai su lazdomis sai del ateinaneziu rinkimu. Republikonai da
nizuota raudonoji gurguole,
riu ir sztorninka.
pats Stalinas pasirodė. Tenai Visas jo tas rasztas yra per-J ir su tam tyczia prirengtais dumiszko medžiagai iszvežti.
Mesa, sviestas, duona ir pie buvo nutarta taika visam svie- dem bevilties szauksmas. Jis’mais kurie žmogų laikinai apa- bar nori viską taip sumakaliuoti kad jie per rin
Gurguolėje dalyvavo 480 vals
nas dabar jau labai brangus, tui užtikrinti, stoti in pagelba sako kad žmogui pirmiausia kiną, numalszino Italijonus, kimus galėtu in visa Demokratu Partija pirsztiecziu ir jaunuoliu su 200 ve
bet bus brangesni! Drabužiai Irano krasztui ir jo gyvento reikia gyventi, nepaisant nei kurie sukilo ir vieszai marszažimu. Miszko medžiagos iszvelabai daug daugiau pabrangs, jams duoti laisve ir nepriklau- kaip nei kiek kasztuos kitiems, parodyti savo nepasitenkini- tais badyti ir sakyti: “Žiūrėkite kaip jie visa
žimo sziu metu pirmo ketvirczeverykai ir vyrams marszki- somybe. Tik ana menesi Sovie O tokiam iszgamai Prancūzai ma. Jie visi labai pyksta kad kraszta nuvargino.”
O kiti Demokratai ne
czio planas iszpildytas 103%..
niai bus brangus. Marszkiniu tai buvo panevalia iszvaryti paskyrė savo garbingiausia
do1
Trieste
miestas
dabar
yra
nuo|
g
Vodinasi, iszveže daugiau, ne
paiso savo partijos, bet tik rūpinasi kad jiems
vyrai tuoj aus gales pirktis isz tenai. Bet, dabar ne Irano vana,
Jeigu
Fran-'Italijos
atskirtas.
Garsus
mustipendija.
----,
----—
o
_________
___
d
--------------------------gu užgyvento buvo planuota.
kiek tik norės, jeigu tik tiek gyventojai valdo, tik Komunis- euzai taip toki raszytoja pa-'zikantas ir garsiausiu orchesvėl szilta vieta tektų de! ateinaneziu keturiu me
pinigu turės.
gerbe, tai reiszkia kad jie visitru dirigentas, Arturo Toscanitai ir j u padupezikai.
SKAITYKIT
Kanadoje,
mieste taip pat tikt Czia matyti kad[ni nutrauke sav° koncertus pa- tu. Tarp visu tu politiszku rupeseziu paprastas
Kanadoje, ųuebec
Quebec mieste
Rooseveltas su Churchilliu vefjie visa vilti prarado per kara rodyti sav0 nepasitenkinimą darbo žmogus, Amerikietis yra visai užmirsz03F “SAULE”
ir dabar visa Francuzija užsi- su Amerikos ir Anglijos nusiPirkie U. S. Bonus
kretus bevilties liga.
| statymu.
(Tasa Ant 4 Puslapio)
■
PLATINKIT!
tas ir nepaisomas!

Amerikos Sekretorius James F.
Byrnes Su Kitais Atvyko Isz
Paryžiaus Konferencijos; Eks
presinis Trūkis Susidaužė Su
Kitu, 23 Žmones Sužeisti Arti
Lewistown, Pa.
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prastas dalykas!

Sztai Kur Vyras

Kas Girdėt

MAHANOY CITY, PA.

SOVIETAMS KAREI
VIAMS NEPATINKA
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
MOLOTOVAS
50c., o aplaikysite knygas per paczta.
ISZ BERLYNO — Ameri
kiecziai laikrasztininkai Ber
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO.. Mahanoy City. Pa

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—

i Jeigu Rusijai pasiseks pasiTseks pasilaikyti tuos devynios (
------- Udeszimts tris Amerikos laivus,
Viena moteriszke, kurios vy-Jtai gal visi Komunistai juriras'buvo suimtas kaipo razibai- ninkai kurie musu jurininku Į
ninkas ir vagis, buvo in teismą unijas valdo, gaus sau szilta
lyne susitiko ir ilgai pasiszne-'
paszaukta.
>
vieta ir gera darba ir sau ra
jos
už’
miai
tupės.
No. 128 Dvi istorijos apie ValdiNo. 160 Keturiolika istorijų
kejo su paprastais Sovietu ka No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
Lajeris, advokatas,
kus apraszymas, didele knyga, 404 mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsareiviais. Sovietai kareiviai sa puslapiu. Popierinei apdarai. 50<
klausė: “Tu žinojai kad tavo
—
No. 129 Keturios istorijos apie jrguma in balta vergija; PusiaugaveNo.
102
Prakeiktu,
meilingas
kriko
kad
Stalinas
yra
labai
gabus
Ketvirtas
prisakymas Dievo; Kėliau- inis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
vis didesniu ir
vyras yra žulikas ir vagis, Anglija
—stato
tninaliszka apraszymas, 202 pus. 35c tojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu- idžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
ir apsukrus dipliomatas. Jie No. 103 Vaidelota, apisaka 182
pirm negu tu už jo isztekejaij'galingesniui kariszku laivu.
nūs prigauna. 58 puslapiu...........15c : žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua,
gerbia
ir
pilnai
invertina
Ang

pirmutines
puses
szimtmeczio,
'
Rusija
nuo
Japonijos
ir
nuo
iszNo. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
ar ne?”
imta
isz
Lietuviszku
užlieku.
Su
parius
isz Valenczijos; Kožnas daigt-aa Meszla-vežis; Grapaa; apie t Egh
lijos Anthony Eden ir sako kad
“Taip, asz žinojau,” drąsiai į Italijos reikalauja 'beveik visa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 85c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Pui /
jis yra ateities žmogus. Bet be No. 104 Trys istorijos, apie Ne paeziuoiaa. 76 puslapiu................ 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25
atsake moteriszke.
'kariszka laivyną, ir nuo Vokie-j
veik visi jie smerkia savo už valioje pas Maurus, Vieszkelio Du
“Tai'kodėl tu už jo iszteke-j ežiu ima geriausius laivus.
No. 161 Keturios istorijos apie Aut
No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25
prapulties
kranto; Mistras ir Krepesienio
ministeri,
Molotova
ir
kamas
žiedas
ir
Apie
Drūta
Alkani,
jai, žinodama kad jis sukezius Vien tik Amerikiecziai rengia
No. 106 Penkios istorijos, apu
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
62
puslapiu
.............................
15c
sako kad jis tik priežaseziu Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė,
si didele dali savo jau ir taip
ir vagis?”
No. 134 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu................. .2fc«
.Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,
jieszko
del
kito
karo.
silpno
laivyno
paskandinti
su
No. 162 Trys istorijos apie Baie#
“Mat,” atsikirto moterisz
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
Sovietai kareiviai sako kad pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 43 puslapiu.....................................15c naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
ta
sprogstanczia
“
Atom
”
bom

ke,‘“Asz jau buvo metuose ir
Bobby Townsend, 9 metu Molotovas nemoka kaip derin iszo Iszlins; Apie boba ka negalėjo No. 139 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
turėjau ženytis/, o tik du vyrai ba ant Bikini salos.
vaikutis žiuri su pavydėjimu tis del taikos, bet jis vis nori Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 2S puslapiu .................................. 10«
savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis kejimas kunigo. 47 pus............... 15c
mano rankos prasze, man pirNo. 164 Septynos istorijos apie Ju
in Alan Stephan, 22 metu smurtu ir kardu bosauti. Visi Jurgis;
No. 140 Keturios istorijos apie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
Galinga ypata galybe meiles;
Europos
ir
Azijos
žmones
da

szuosi; vienas 'buvo lajeris, o
amžiaus vyra kuris buvo isz- jie sako kad buvusis Preziden sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
kitas sukezius, tai nebuvo isz bar jau ima suprasti kad kur rinktas kaipo gražiausias ir
trumpi p&sakaitymai ir t. t.
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
tas
Franklin
D.
Roose
veltas
kas geriau būti Amerikos priepuslapiu, ..................................... .15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. |
ko pasirinkti.”
stipriausias vyras Ameriko buvo visu mylimas ir gerbia- No. 112 Trys apisakos apie pini- 64 puslapiai ............. . ................... 20c muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c
No. 166 Trys istorijos Sūnūs MaMotbriszke teisėjas ir lajeris szas negu draugas arba talki je. Alan Stephan sako kad
No. 141 Keturios istorijos apie
mas
ir
beveik
visi
sake
kad
Ikiaus;
Iszklausyta malda vargszo;
ninkas. Mes dabar gerbiama
nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam
greitai paleido.
jis tapo tokiu galingu vak- Churchillis yra Sovietu bai bsti
Geras
Medėjus
................
15c
Juokingi szposeiei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
Vo'kieczius, jiems maisto pri
tuodamas ka jis valgo ir siausias prieszas. Kiti sake kad Hukninai einiki ir kiti Bzposelei. 20c 61 puslapiu ..................................... 15c
No. 170 Asztuonios istorijos apie
Moteriszke yra kaip laik-f statome, jiems valdžia parūpi
i116
i Z? Istorija eni
ft SiiAroto
Barbele;
Mokytoja; Velniszkatiltas;
No.
apie
Sierata,
No.
142
Trys
istorijos
apie
Pavei

daug ir gerai dirbdamas.
Prezidentas
Trumanas
Auklėjimas
sveiko ir serganezio kuP®
1
"
puikus
apraszymas.
119
pus.
...
15c
kslas
gyvenimo;
Nuopolei
Mateuszo
rasztis. Abudu turi gražia isz-l nau!, ir juos u'žstojame ir pri
dykio;
Herodas
Boba; Kas nepažinsta
No.
119
Keturios
istorijos
apie
Jerubausko;
Osieczna,
40
puslapiu
daug pataikauja Vokiecziamš. |
vaizda. Vyrai myli laikraszti,' žiurome kad niekas ju nenu
Garžia Haremo nevalninke: i-Roszis:
...................... 15c Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
kaip ir moteriszke perdem per skriaustu. Mes Japonu mote Kun. Dr. J B. Konczius O apie musu Sekretorių Byr Viena motina; Vaikucziu plepėjimas No. 144 Penkios istorijos apie Ra msybe in szvieaa; Pasitaisiaa prasi
15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; žengėlis; Duktė m&lkakerezio. 121
nes jie sako kad jis pats be- 62 puslapiu
žiūrėti. Niekas neskaito seno ris isz nelaisvės iszvedeme ir
No.
120
Dvi
istorijos
apie
Valu
Baigia Lankyti Lietu veik nieko nedaro ir nieko nė-'
A
Ko Paskutine vale motinos; Pakutninkas; puslapiu ......................................... 2&e
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