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Yhdysvaltain olisi 
suojattava Formosaa
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Kommunistit estettävä saarelta vaikka 
asevoimin, jos tarpeellista

WASHINGTON, tammik. 3 p. — Ent. pre». Herbert Hoover 
ja Ohion liittosenaattori Taft kehoittivat eilen Yhdysvaltain käyt
tämään vaikka asevoimia, jos tarpeellista, estääkseen kommunisti
en saamasta käsiinsä Formosan saaren.

Molemmat väittivät sellaisen tiukan ohjelman tarpeelliseksi jo 
oman maankin turvallisuuden takia.

----------------------------------------------
Käytettävä laivastoa

Hoover lausunnossaan sanoi, 
että Yhdysvaltain ei olisi käy
tettävä laivastoaan yksistään 
Formosani saaren puolustami
seen, vaan myöskin pienempien 
saarien, joita Chiang Kai-shökin 
asevoimat puolustavat pitkin 
eteläisen Kiinan rannikkoa. 
Väitti sen toimenpiteen- au tta
van “suojamuurin rakentamista 
kommunismia vastaan Tyynen 
meren alueella’’ ja antaa “ja t
kuvaa toivoa siihen, että Kiina 
joskus kääntyy sille polulle, m i
kä johtaa uudestaan vapauteen.”

Heti tämän vetoomuksen jäl
keen senaattori Taft sanoi leh
timiehille uutiskoniferenssissaan, 
että hallituksen olisi heti o tet
tava käsiteltäväkseen ilmavoi
mien ja laivaston tukiasemien 
perustaminen Formosan saa
relle.
Itse toimittava

Taft sanoi tähän toimeen oli
si ryhdyttävä Yhdyskansain a- 
vulla, m utta jos Yhdyskansat ci 
sitä hyväksyisi, “silloin meidän 
olisi itse ryhdyttävä toimintaan 
siinä asiassa. Jos saisimme ^jlle 
Kansallisten hyväksymisen, sil
loin ci olisi mitään vaikeuksia 
toimenpiteen laillisuuden suh
teen.”

Muta sikäli kulli tiedetään, 
on pres. Truman. • päättävästi 
vastaan/ Yhdysvaltain asevoimi
en käyttämistä Formosani suoje
lemiseksi, multa sekin on tie
dossa, että tämä asia tulee lä
hemmin käsiteltäväksi sen jäl
keen, kun asevoimien johtajat 
neuvottelevat kenr. Douglas 
MacArthurin kanssa Japanissa 
johonkin aikaan ensi kuussa.
Hooverin ajatuksia

Hoover, kansakuntamme ai
noa elossa oleva entinen presi
dentti, sanoi vakavasti olcvansa 
siinä uskossa, että Yhdysvaltain 
olisi:

1 — Käytettävä laivastoaan, 
jos tarpeellista, Formosan tu r
vaamiseksi ja samalla myöskin 
Pescadorien ja mahdollisesti 
myöskin Hainanin saarten suo
jelemiseksi. IPescadorit ovat For 
mosan ja Kiinan mannermaan 
välillä olevia pieniä saaria, kun 
taas Hainan on Kiinan eteläran
nikon ulkopuolella oleva suuri 
saari Ranskan Indo-Kiinasta 
itää n.

2 — Kieltäydyttävä tunnusta
masta Kiinan kommunistista 
hallitusta.

3 — Jatkettava edelleenkin 
Chiang iKai-shekin Kansallisen 
hallituksen tunnustamista ja tu 
kemista.

Hoover toi. esille näinä aja
tuksensa kirjeessä, minkä julki
suuteen antoi Californian liitto- 
senaattori Knowland, joka on 
tehnyt vierailun Kaukoitään ja 
on ankarasti arvostellut halli
tuksen Kiinan ja Kaukoidän oh
jelmaa.
Taft, joka on kannattanut JIoo- 

veria ja Knowlandia tässä asias
sa, on silli} kannalla, että jos 
Yhdyskansat eii ryhdy mihin
kään' toimenpiteisiin, on Yhdys
valtain katsottava, että kommu
nistit eivät pääse Formosan saa
relle ja mitään laillisia esteitä 
siilien toimenpiteeseen ei ole o- 
lemassa niin kauan kuin Yhdys
vallat edelleen tunnustaa Kan
sallisen hallituksen. Epäilee kui
tenkin, olisiko Yhdysvaltain ja t
kuvasti autettava Kansallisen 
hallituksen pystyssä pitämistä 
tai itsenäisen Form osan muo
dostamista. Sanoi muuten For
mosan tilanteen poikkeavan Eu
roopasta ja sanoi täältä anne
tun varoituksen, jossa hyökkäys 
mitä läntistä Euroopan maata 
vastaan tahansa katsotaan sota- 
toiminnaksi, olevan tarpeeksi 
pidättämään Venäjän hyökkää
mästä Eurooppaan. Mutta sel

laiset varoitukset eivät kuiten
kaan pidätä Kiinan kommunis
teja Formosaan hyökkäämästä, 
päätti Taft lausuntonsa.

Britannia pelkää  
Kiinan kysym yksen  
jälkiseurauksia

Yhdysvaltain asettuminen 
turvaamaan Formosaa sotkee 
laskuja

Lönltoo, tamiuilk. 3 p. — Eräät 
idlrlaivat brittiläiset sanlomaWi- 
döt peilkääiväit etltä Yhdysvaltain 
uusi ohjelmia Kiinaan mällille,n voi 
johtaa erimielisyyksiin suhtautu
misessa Kiinan kommunistihalli
tukseen. M au dh ester Guardian' 
m.m. sanoo varsin “vaaralliseksi 
ristiriidaksi” tilannietta, joka voi 
kehittyä Amerikan a/lkoiimjlkiseis- 
ta ruveta turvaamaan Fornuosaa, 
mikä on kansallisen hallituksen 
tukemista, taistelua kcmniiunis- 
teia väistään.

The London Daily Telegraph 
arvelee sannan .seikan johtavan 
“on,n eitit om aan vääri nkä.s i.t y k -
seen.” Hallituksen piireissä ol
laan valoisampikatiseisia, ,muitta 
on niilslsäkin pelkoa seurauksista, 
joihin Kiinan koniiinuni'stilial- 
lituk.sen tunnustaminen Lontoos 
sa voi johtaa. Brittiläisten mie
lestä Peipingin kommunistihal
lituksen tunnustaminen on asia, 
joka ei ole vältettävissä.

P yytävät A chesonin
selostam aan
ulkom aaohjelm aa

Washington, tammik. 3 p. — 
Terasin demokraattinen senaat
tori ja ulkovaliokunnan, puheen
johtaja Connally on lehtimiehille 
sanonut esittävänsä valiokun
nalle heti kongressin kokoontu
misen jälkeen tänään, että se 
kutsuisi heti läihipäivinä valtio
sihteeri Achesonin valiokunnan 
suljettuun istuntoon selosta
maan Yhdysvaltain ulkcmaaoh- 
jelmaa sen johdosta, kun kong
ressi ensi työkseen aikoo käydä 
käsiksi ulkomaa-avustuksen su
pistamiseen. Senaatin ulkovalio- 
kunnalle antamansa selostuksen 
odotetaan hänen antavan myös
kin edustajahuoneen ulkovalio- 
kun nalle.

Kaikki merkit viitlaavat sii
hen, että Acheson joutuu tiukan 
kyselyn kohteeksi varsinkin 
Aasiaa koskevan ohjelman takia 
ja samanlainen kiristys kai koh
distuu siilien, miten tämä maa 
aikoo suhtautua Israeliin. Esille 
tullenee myöskin Espanjan ja 
tämän maan väliset suhteet ja 
myöskin, kuinka pitkälle Yhdys, 
vallat aikoo mennä Titoni Jugo
slavian hallituksen auttamisessa.

Tapaturmaiset
kuolemat

Bouton, Mass., t airuin Kk. 3 ,i>.
\ — ociaTed Pressin tiedotukse." 
nuha';',n on uuden vuoden juh 
'ai;>ä iirinä maanantain il taan mei 
'Tiessä 366 henkilöä iireirettänyi 
'lenlkensä. tapaturm aisesti, tuurit;* 
mitä tieitapaiturmiin tulee, osut 
•avail ne olevan entiseen verra 
en pienen Inät. Tietapaltuirmiisisi 
uenetli maanantait) iltaan unen 
nessä 237 henkensä. tu1j .alloi s:i 
19 ja muissa tapat turmissa 80 
JudeJi Englannin valtioissa tue 
letti samaan aikaa,n henkensä 
a/paturimiissa 24 henkilöä.

Form osa turvattava, 
Amerikan tehtävä  
ratkaiseva p äätös

MacArthur myöskin vastustaa 
Kiinan komhallitukscn tun
nustusta

Tokio, taminik. 3 p. — Kfirr. 
Douglas MacArthur omaksuu 
järkähtäniättömästi sein mielipi
teen, että  Yhdysvaltain on ryh
dyttävä tositoimiin' turvaamaan 
Formosaa ettei se sorru 'kom
munistien vallan alaisuuteen.

M acArthur tulee tästä lausu
maan lujat sanansa kenr. Omar 
Bradlcylle ja toisille Amerikan 
sotilasjohtajille näitten vierail
lessa Kaukoidässä helmikuulla, 
tarkoituksella saada ensikäden 
tietoisuus Kiinan tilanteesta ja 
suhtautumisesta Kiinaan.

Sitäpaitsi MacArthurim neuvo 
tule olemaan se, että  Yhdysval
tain ei pitäisi tunnustaa Kiinan 
kommunistihallitusta.
Venäläisten lentely Okinawassa

Okinawasta tänne saapunut 
Amerikan P. Ristin, edustaja sa
noo venäläisten, lentokoncitten 
lcnnelleen päivittäisin, sikäläisen 
Amerikan lentoaseman yllä. 
Lentäjät ovat liikkuneet n. 4000 
jalan korkeudessa. Amerikan 
koneet ovat lähteneet näitten 
jälkeen, m utta niiden ehdittyä 
ylös ovat yläilmojen lentäjät 
menneet matkoihinsa. [Kellään 
muilla kuin venäläisillä ei ole sel
laisia lentokoneita, jotka voisi
vat tehdä tarkastuslentoja noin 
huimassa korkeudessa.

Jugoslavia  saa  
Y hdysvalloista  
lentovälineitä

Washington, tammik. 3 p. — 
Yhdysvallat on antanut luvan 
Jugoslavialle ostaa amerikkalai
sia kauppalcntokoneidcn mootto 
reita ja siviililennossa tarv itta
via välineitä. Tiedotuksessaan 
hallituksen virkailijat kuitenkin 
sanoivat, että Yhdysvallat kiel
täytyy luovuttamasta sotilas- 
mallisten lentokoneiden mootto
reja. Nämä toimenpiteet ovat hai 
lituksen ohjelman mukaisia, jos
sa myönnytään antaman mar
salkka Titolle tällä kertaa rajoi
tetussa määrässä ei-sotilaallista 
apua.

Välineet, joille vientiluvat on 
annettu, tulevat tiedotuksen 
mukaan käytetyksi DC-mallisis- 
sa linjalentureissa ja ovat pää
asiallisesti niissä käytettäviä 
moottoreja, kumirenkaita, radi
oida, jarru välineitä ja sekalai
sia lisäosia, Jugoslavia on pyy
tänyt lupaa valtiovirastolta 
näitten tarvikkeiden ostami
seen amerikkalaisilta »liikkeiltä 
jo useita kuukausia sitten ja on 
hallituksen niitä asioita käsitte
levä komitea nyt hyväksynyt os
toja koskevat hakemukset. Muu 
ten tämä hyväksyminen tuli ai
van sen siviililentoa koskevan 
sopimuksen kintereillä, minkä 
Yhdysvallat ja Jugoslavia juuri 
äskettäin allekirjoittivat.

Hallituksen virkailijat kuiten
kin korostivat sitä seikkaa, että 
Yhdysvaltain kieltäytyessä an
tamasta lupaa Jugoslavialle so
tilaslentokoneiden moottorien 
ostamiseen, ei merkitse sitä, e t
teikö Yhdysvallat olisi kiinnos
tunut vahvistamaan Jugoslaviaa 
Venäjältä tulevaa mahdollisti 
hyökkäystä vastaan ja huo
mauttivat, että juuri hiljakkoin 
pres. Truman antoi selvästi ym
märtää lähettiläs George AI' 
ohjatessaan, että Yhdysvallat 
katsoo hyökkäyksen Jugoslaviaa 
vastaan ylitä vakavaksi teoks. 
kuin hyökkäyksen mitä muitta 
maata vastaan tahansa.

Junan rysäyksessä 
loukkaantui 12

Stamford, Conn., tammik. 3 p. 
— Linden vuoden iltana louk
kaantui Il matkustajaa ja yksi 
junamies, kuu kahden vainuin 
sähkilj tinan viimeinen vaunu 
syöksyi tehtaan kiviseinän läpi. 
Rysäyksen aiheutti rikkoutunut 
vaihde, junan ollessa matkalla 
New Haveniii si viilin iällä Stain- 
fordista New Canaaniin. Kukaan 
“i kuitenkaan loukkaantunut ry-
äyksessä vaarallisesti,

Niem öllerin julki
lausum a synnyttää  
arvostelum yrskyn

Uskaltaisi asettaa maan mic 
luummin kommunistien huos 
taan kuin jatkaa jakopolitiik' 
k aa

Frankfurt, tammik. 2 p. — 
Past. Martin 'Niemöller, ent. su- 
kellusvemcitten komentaja, n y 
kyinen protestanttien johtaja, 
on asettanut itsensä korokkeel
le kansan eten ja samalla arvos
telun maalitauluksi.

Hän on sanonut, että Saksan 
on edullisempi ottaa se riski mi
kä on kommunistien hallitta
vaksi joutumisessa kuin jatkaa 
nykyistä kahteen leiriin jakau
tumista, toimia kahden hallituk
sen alaisuudessa.

Hän sanoo maan jakautumi
sen vahingoittaneen protestant
tisuutta niin että Saksa ei ole 
enää protestanttinen, vaan ka
tolilainen maa, “ hedelmöittynyt 
Roomassa ja syntynyt Washing- 
tonissa.”

Äskeisessä keskustelussaan 
komisioneri McCloyn, kanssa 
hän arvosteli ankarasti sitä, e t
tä läntiset liittoutuneet eivät ol
leet riittävän tarmokkaasti har
kinneet eivätkä käsittäneet Sak
san yhtenäisyyden merkitystä. 
Hän myöskin tällöin sanoi,, että 
jos län-sivallat eivät kykene lumi 
tamaan Saksan asioita maan yh
tenäisyyttä päämääränä pitäen, 
niin miksi ei luovuttaa kontrol
lia Yhtyneille Kansakunnille. 
Oikeus yhtenäisyyteen

Past. Niemöller tähdentää ni
menomaan sitä, että  saksalaisil
la on oikeus vaatia maansa yh
distämistä. Tämä on länsimait
ten velvollisuus. Ja tässä hä- 
iellä on kyllä pohjana suuri aja
tus — koska kyettiin maa ja
kamaan, luovuttamaan siitä osa 
toisille maille ja venäläisten 
kontrolloitavaksi suuri osa, pi
täisi olla - voimaa yhtenäistämi
seen, ‘ jos laisinkaan tahdotaan 
välittää tämän suuren kansan 
oikeuksista ja jälleenrakentumi- 
sesta.

Niemöllerim julkilausuma on 
synnyttänyt paljon arvostelua, 
mutta myöskin puolustusta. H ä
nen ajatuksensa ydin tunnuste
taan oikeaksi: Saksa on yhdis
tettävä yhdeksi kokonaisuudek
si. Brittiläisten tukema Welt- 
lehti leimaa Niemöllerin julki
lausuman “mielikuvitukseksi”, 
.sanoen hänen tekevän Saksalle 
karhunpalveluksen- esityksel
lään. Toiset sanovat hänen hyök
käävän katolilaisuutta vastaan, 
minkä hän viipymättä kieltää. 
Saksan yhtenistä-minen on pysy
väisen rauhan ehto Euroopassa, 
hän- sanoo.

Viisi lasta  m enetti 
henkensä tu lipalossa

Millstone, N. J., tammik. 3 p. 
— Viisi lasta, joiden ikä vaihteli 
i vuodesta 6 kuukauteen, menet- 
i henkensä uuden vuollen päivä
tä pienen asuntonsa tulipalossa, 
iiinkä tapaturmaisesti sai alkuun 
kolmen surmansa saaneen lapsen 
äiti, 28-vuotias Mrs. Orabel'e 
Davis, joka itsekin on vaaralli
sessa tikissä saamiensa palohaa- 
.’oijen johdosta. Poliisin selostuk
sen mukaan oli Mrs. Davis kaa- 
anut kerasiinia keittiön uuniin 

tulta tehdessään, josta liekit lei
mahtivat hänen vaatteisiinsa ja  
keittiön seinään ja ennenkuin 
pua saatiin, oli tuli telmy-t teh- 
ävänsä pienessä asunnossa.

Sosiaalivakuutuksen  
•naksut nousivat

Wa'shinglon, taminik. 3 p. 
SosiaJivalkuutiiksicn maksut ko- 
hiosivat 33,000,000 työläiselle ja 
I yiiuaiiltajili'e 50 prose uit ilia tk..
I päi-väistii. Entinen yhden pro 
sentin loisto palkka,tiljisita van 
lmusvalkuutukiselle ja huolletta
ville kohosi • puolella prmsenitilla 
Uuilen asetuksen mukaan työ 
Iäinen, jonka vuobiansio on 
$3,000 tai enemmän, maksaa va- 
kuutusisTisitK-cmiin nyt $45 vuo 
dessa entisen $30 sija-ta ja vä
hemmän ansaitsevat maksavat 
suhteellisesti vähemmän. Työn
antajat puolestaan maksavat sa- 

I mäti kuin tilintekijätkin.

Kykenee murskaamaan minkä 
tahansa hyökkääjän, sanoi lehti

Venäjän uusi hyökkäys Suomea 
vastaan kummastuttaa maaiimaa

Suom essa ei saa  olla Venäjän  
vihollisia, ju listaa  Paasik ivi

Suomessa hämmästytty Moskovan nootista 
ja syytöksestä “sotarikollisten” suhteen

(SÄHKÖSANOMIA)
HELSINKI — “Suomessa ei saa olla Neuvostoliiton vihollisia, 

ainoastaan ystäviä”, lausui pres. Juho Paasikivi Suomen kansalle 
omistetussa uudenvuoden' sanomassaan.

Presidentti lausui nämät sanansa muutama tunti sen jälkeen, 
kun apul. pääministeri Andrei Gromyko oli ojentanut Kai Sund- 
ströimille, Suomen ministerille Moskovaan, turskisanaisen nootin. 
Nootissa syytettiin Suomea 300 venäläisen “sotarikollisen” suoje
lemisesta ja vaadittiin selitystä, miksi Suomi ei ole luovuttanut näi
tä Venäjän viranomaisille.

Noottiin kuului lisäyksenä luettelo, johon oli merkitty 56:n 
henkilön nimet ja ovat nämä “maanpettureita, vihollisen kanssa 
veljeilleitä”. Venäjä vaatii näitten luovutusta venäläisille niinkuin 
säädetään rauhansopimuksessa.

Venäjä leveilee  
sotavoim illaan

Lontoo, tammik. 2 p. “Ve
näjä on kyllin voimakas murs
kaamaan minkä tahansa hyök
kääjän”, kirjoittaa kommunistien 
U'lko|,x>Ii'ittisia asioita käsittelevä 
Uusi Aika. 'Listii kuulutettiin 
eilenillalla Moskovan radiossa.

Lehti mainitsee viime vuollen 
merkittävimmiksi tapauksiksi 
kommunistihallituksen asettam i
sen Kiinaan ja Itä-Saksan venä- 
1 ä i se 11 e k o n t rol'1 i vy < > h ykk e e 11 e. 
Ensinmainittu merkitsee "impe
rialismin perustuksen luhistumis 
ta Aasiassa, toinen käännekohtaa 
Euroopan historiassa”, sanoo 
lehti huomauttaen, että nyt on 
“sosialistien lipun alla 810,000,000 
ihmistä”|

Yhdysvaltain ohjelma kuva
taan yksinomaan “avoimeksi tais 
telojen ja ristiriitojen kuohutuk- 
sek.si eri maitten välillä, taantu
muksellisten voimien ylösherät- 
tämiiseksi ja voimaan saattami
seksi". Pravda julkaisi samansi- 
s.äl t öi s en kirjoituksen.

Venäjää kehutaan, sen nousua 
ja edistystä, palkkojen kohoa
mista puolella kymmenen vuo
den sisällä.

R yssät rakkaam pia  
ranskalaisille  
kuin saksala iset

Frankfurt, tammik., 3 p. — 
Mahdollisuudet saksalaisten ja 
ranskalaisten saattamiseksi vel
jelliseen suhteeseen näyttävät 
sangen vähäisiltä — niin paljon 
kuin saksalaisten taholla onkin 
painostettu sitä yhtyneen Eu
roopan todelliseksi kulmakivek
si.

Tästä antaa selvän ja vakuut
tavan vastauksen erään johta
van lehden toimittajan kirjoitus. 
Tämä kirjoittaa:

“Yhteistoimintahan on mah
dollista ainoastaan keskinäisen 
luottamuksen perustalla. Rans
kalaisten suuri enemmistö vie 
roksuu ja pelkää saksalaisia, ei
kä luota heihin. Lukuunotta
matta eräitä vissejä piirejä, ve
näläisiä kohtaan ei suhtauduta 
samoin eikä tunne ole yhtä kar
vas. Ja siksi 'juuri' Yhdysvaltain 
on paljon helpompi organisoida 
ranskalaisten keskuudessa puo
lustusrintama Saksaa kuin Neu
vostoliittoa vastaan."

Tällainen ranskalaisten horju 
vaisuus on tavallaan hidastutta
nut ja heikontanut sitä ehjää 
rintamaa, minkä Britannia ja 
Amerikka on muodostanut tais
telussa Moskovan valtaussuun- 
nitelmaa vastaan.

Laborin miehiä 
tehty paareiksi

Lontoo, tammik. 2 p. — Viisi 
lalKirpuohieeii miestä jätti paik
kansa alahuoneessa eilen saatu
aan pääri-niniitykset. Toimenpi
teen ennustetaan merkitsevän 
varhaisia eduskuntavaaleja.

Albert V. Alexander, puolus
tusministeri, joka alolti m ausi 
in iksii|Mjikana, sai varakreivin 
nivon, toistin saadessa paroouiu 
arvonimet. Alexander kylläkin 
siirtyi ylähuoneeseen, mutta sal
littaa  silti paikkansa puo’ustus 
iiiiiiisterinä ainakin vaaleihin as
ti. lian on ollut puolustusininis 
terinä vuodesta l‘Hi> lähtien. Ala 
huoneessa lian ediis'.aa laborpii" 
ltteen co-,'peratiii ista t yhmää 
■ diilit pientä valiaikaa liikunnot 
lamalta siellä vuodesta 1922 läli 
tien.

Negaunee, Mieli , jouluk. 31 p 
— Uraanimalmia. mikä on pe
rusaine atomijMUiiinien 'väliini- 
(uksessa., on loydeitty Mielii 
ganiii ylänieiim-lla. Tiedon ta 4a 
löydöstä tt'iiitoi eilen Jones 
Laughlin Ore liota sen jälkeen. | 
kuu sai siihen luvan nitumi 
vk im ak' o m i ss i o n i ht ti.

Ällistyttävä uutinen
Suomen kansa sai tieilon ve

näläisten nooitislta radiossa vä
hän myiihiemmin. Tästä ei pres. 
f’aasilkivi maininnut sanomas
saan, muttta hänen sanansa hc- 
rälttiväit kuiinma,stus'ta, niihin kun 
sisältyi vaatimus suomalaisten 
suhtautnmiseista suureen kom
munistimaahan — seikka, jöhou 
ei katsottu olevan mitääin ai
hetta.

Peesiilentili nimittäin sanoi 
Suomen pytdkivä.n “hyviin ja ys
tävällisiin suhiteisin kaikkien 
n-aiaijxiiriensa, niiUtta erikoisesti 
meidän itäisen naapurimimie kan> 
sa . ja meidän tiirlkein peri- 
aatt e emme n lkiopol i t i i.katssalniime 
on tekenrieimiuie sopimusten ,nou- 
• lailtani in en.”

Moskovan radiossa tehtiin 
syytös tunnetuksi köko maail
malle. Gromiko siivittää Suo
men, että näitten “sotarikollis
ten, jotka ovat tehneet mitä 
ra'slka:imp1a rikoksia Neuvosito- 
liittoa kohtaan” suojeleminen e; 
ole ainoastaan rauhansopimuk- 
se.n rilklko inisit a, vaan myö-sikin v. 
1948 tehdyn yistävyyssopimuksen 
rikkomista.
Keitä ovat rikolliset?
Suomessa koetetaan anvai'lla, 
keit.ä nämä rikolliset olisivat. Ne 
eivät voi olla muita kuin sota
vuosina Suomeen tulleita venä
läisiä. Minkäänlaista kirjanpi
toa niitten olinpaikoista tai hen
kilöllisyyksistä ei ole olemassa.

Kaiken kukkuraksi Gromyko 
syytti pääministeri Fagerholmia 
ja sos. dem. hallitusta näitten 
rikollisten suojelemisesta vääri:- 
tettytjen asiakirjojen varjolla, an
taen siten niille tilaisuuden “ja t
kaa vihamielistä” toimintaansa 
Venäjää vastaan Suomen kama
ralla.

N1 aa ifait it ti i na itlk< »mh i i s te r i ■ 1 
antoi julistuksen vastau lk sek ii 
Gfomvlkon syytökseen. Siina sa
notaan, että Suomi on erikois-en 
väkaväisti “pyrkinyt ja pyrkii i
dellecn tehdäkseen parhaansa so
li i m tik sessa m a äir ä tt y j e n v i" jv i dii-

TELETYPEN SÄ H K ESA TO A
-jfir ■> 1 ............. . i i

H e l s i n k i  — Suomi ehkä vastaa Venäjälle, että sen on mah
doton löytää niitä 300 sotarikollista, jotka Moskova vaatii luovu- 
tettavaksi venäläisille. Ne 56 arkkirikollista, jotka mainitaan Gro- 
mykon luettelossa, ovat aikasemmin nimitettyjä ja venäläisten et
simiä eikä niitä ole löydettävissä Suomen rajain sisällä. Hallitus 
kokoontuu tänään harkitsemaan nootin yksityiskohtia.

H e l s i n k i  — Suomen Sosialidemokraatti kirjoittaa, että 
l uomen kommunistipuolueessa toimitetaan “puhdistus” vakoilijain 
ja provokaattorien karsimiseksi riveistä heti presidentin valinnan 
jälkeen. Lehden mukaan puolueen jäsenmäärä mshdol.iscsti vä
henee puoleen nykyisestään.

T o k io  — Yhdysvaltain valtiodcpartementti on tiedoittanut 
attaseoilleen, että Formosan menetys kommunisteille on odotelta
vissa. Valtiovirasto selittää, että yleisö on saatava käsittämään, 
ettei saarella ole niin suurta strategista arvoa, jotta «en pelasta
minen edellyttäisi prestiisin pelastumista ulkomailla ja kotona.

C h ic a g o  — Viime yön puoliväliin mennessä tiedettiin 393 
henkilöä surmautuneen tapaturmaisesti uudenvuoden viikonvaih
teessa, näistä 240 menetti henkensä maanteillä, 41 tulipaloissa, 11 
lentokoneiden alassyöksyissä ja 10 muissa tapaturmiusu.

T a i p e h ,  F o r m o s a  — Pääministeri Yen-shan sanoo 1,400,- 
000 sissiä taistelevan kommunisteja vastaan mantereella, ja avustaa 
hallitus niitä täältä päin. Yen sanoo myöskin, että “meidän täytyy 
säilyttää asemamme Formosassa ja meidän on laajennettava sissi
sotaa mantereella.”

S p r i n g f i e l d ,  III . — Noin 15,500 hiilenkaivajaa on jäänyt 
lakkoon Illinoisin ja Indianan kaivoksilla. Union johtajat kieltä
vät olevansa vastuussa näistä lakoista. John I.. Lewis oli täällä 
vierailulla äitinsä luona, mutta kieltäytyi kajoamasta lakkokysy-

«uulasienisa täyttämiseksi" ja e- 
rikoiis-eslti kaiken, milkä määiä- 
t ä ii n ra.ul ia n sopiimuk se ssa. 
Arveluja ja aprikointeja

Helsingin poliittisissa piireis
sä arvellaan hyökkäys tehdyn 
tairlkoitiikisellisesti juuri tiiliä 
ajaiilk» liilana siksi, että olkaan 
valmis tumaistsa president hi valin
taan. Valitsijamiehet valitaan 
tammik. 16—17 päivinä. NloOtti 
osoittaa selvästi sen, ctltä Mos
kovassa ollaan tyy tymältltömiä 
nykyisen hallituksen toimintaan 
ja sielilii halutaan avustaa Suo
men pientä kommunisti joukkoa.

Pölliiitltiiseit piirit eivät pyri sa
laamaan nootin synnyttämää 
mielentilan apeutta. Ne myöntä
vät nootin sbällön vakavaksi is
kuksi suo.mallais-venäläiselle suh
teelle. Kaksi vuotta sitten, jol
loin Leino oli sisäministeriön ja 
valtiopoliisin toiminna.n määrää
jänä, annettiin samanlainen lu
ettelo sotairikollisista. V. 1946 
Sttioimii luovutti 37 sotavankia 
Venäijäille, ja 1947 taasen 53 ja v. 
1948 51 yhteensä 141. Kaikki 
nämä olivat "Venäjän vaatimia”. 
\ ’uoden 1949 kuluesisa tällaisia 
vankeja ei liene luovutettu.

Nootti ehkä suunniteltiin Mos
kovassa kahden suomalaisen joh
tavan kommunistin siellä vierail
lessa. Nämä olivat Ville Pesisi, 
k« mimmiisiipuohieen sihteeri ja 
Hertta Kuusinen, kommunisti- 
'■uolueen “aivosto”. Nämät m at
kustivat Moskovaan Stalinin 
syntymäpäiväjuhlaan ja ovat 
sieltä nv't palanneet.

Muutakin Suomea loukkaa.vaa 
kuulutetaan maailmaMe Mosko
vasta. Tassin tiedoituksena 
kuulutti Moskovan radio Suo
men taloudellisen aseman niin 
kehnoksi, että se voi roinahitaa. 
milloin tallansa. (Lonitooissa tä 
mä ymmärretään Moskovan ai- 
keeksi “antaa täysi kuuri" pie
nelle naapurilleen, samantapai
nen kuin on anheltu Jugoslavi
alle ja muille, jotka ovat ndijen- 
ueet asettua Kremlin ajatuksista 
poikkeavalle linjalle.
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OUR POLICY
"Tire purpose of the Associa
tion shall be to help preserve 
tin* ideals and trad itio n s of our 
country, the U nited S ta tes of 
America, to revere its  law s and 
inspire o thers to respect and 
obey them , and in all ways to 
aid in m aking th is country 
g rea te r  and b e tte r .”

Päivänkatsaus
Sota Reuthereita vastaan.

“United Automobile Workersin rakennukses
sa ou dynamiittia’’, kuiskaava ääni ilmoitti Det
roit Times lehden reportterille, Jack Pickerin- 
gille, joulukuun 20 päivän iltana. “Pommi ase
tettiin takarappusille samalla aikaa kun ‘big 
guy’ oli rakennuksessa.’’

Katsahdettuaan kelloaan Pickering 'sulki pu
helimen. Se oli klo 6:40 illalla. Idän ilmoitti sii
tä toimitussihteerille, otti valokuvaajan mu
kaansa ja kiiruhti autotyöläisten järjestön kes
kusvirastoon Detroitin alakaupungilla. Suori
tettuaan turhaan oman tarkastuksensa hän klo 
7:15 kutsui paikalle (poliisit. Niidenkin ensim
mäiset tarkastukset olivat tuloksettomia.

Vasta klo 11:40 autotyäläisten järjestön ta 
lonmies löysi dynamiitin. Käärittynä monikirja- 
vaan joululahjapaperiin ja sidottuna leveällä 
sinisellä nauhalla paketissa oli 39 puikkoa dy- 
namiitia neljännellä kellarin porrasaskeleella. 
Yksi 90 tuuman mittainen tulilanka oli palanut 
loppuun, mutta nalli oli viallinen. Toinen tuli
lanka oli palanut tuuman päähän “elävästä nal
lista". “Taippi”, jolla dynamiittipuikot oli si
dottu yhteen, oli katkaissut tulilangan.

Detroitin poliisilaitos oli täysin ymmällä. 
Dynamiittia ja joulupaperiahan oli saatavissa. 
Vaikka räjäytysyritys epäonnistui, sitä ei voi
tu sivuuttaa jonkun hölmön tekona. Kahden
kymmenen kuukauden ajan terroria on harjoi
tettu autotyöläisten järjestön ylempiä virkaili
joita vastaan. Kahtena tiistaina ennen tätä on 
harjoitettu väkivaltaa autotyöläisten järjestöä 
vastaan.

Huhtikuun 20 pnä, 1948, pienikokoinen mies 
työnsi 12 numeron haulikon autotyöläisten jä r
jestön ‘.presidentin, W alter Reutherin, keittiön 
ikkunasta 'sisälle. Haulikon panos sattui häntä 
käteen. Vain äkkinäinen käänne sillä hetkellä 
kun murhaajansa vetäsi liipasimesta esti panok
sen sattumasta hänen selkäänsä ja pelasti hä
nen henkensä. Carl Bolton, autotyöläisten enti
nen virkailija vangittiin, mutta vaikka murha
yrityksen ilmiantamisesta tarjottiin $112,500 
palkinto, rikos on vieläkin selvittämättä.

Kolmetoista kuukautta myöhemmin, toukok. 
24 pnä 1949, autotyöläisten järjestön valistus
työn johtajaa ja W alter Reutherin veljeä sekä 
hänen läheisintä avustajaansa, Victor Reutheria, 
ammuttiin 12 numeron haulikolla keskustelles
saan vaimonsa kanssa heidän asuinhuonees
saan. Haulipanos turmeli Victorin kasvot niin 
pahoin, että lääkärien oli poistettava hänen oi
kea silmänsä. Tämän toisen murhayrityksen 
täysin ymmälle saattamana Walter voi vain 
sanoa: “Samat, jotka paikkasivat murhaajan 
minua vastaan, paikkasivat veljeänikin vastaan 
tehdyn murhayrityksen tekijät ja samoista 
syistä.”

Ketkä siis olivat näiden kahden m urhayri
tyksen takana ja niistä syystä, sitä kukaan ei 
ole selittänyt. Reuther veljekset, noustessaan 
miljoona jäsentä käsittävän autotyöläisten jär
jestön johtoon, ovat saaneet tuhansia vihollisia. 
Uniossa itsessään on kommunisteja, trotskylai- 
sia, mustasotnialaisia, Ku Klux Klaneja, jotka 
kaikki ovat taistelleet katkerasti Reuthereja 
vastaan. Ja Detroitin alamaailma, joka on kehit
tänyt voittoa tuottavan numeroraketin autoteh
taissa, vihaa Reuthereja kun W alter Reuther 
on taistellut niitä vastaan.

Ovatko kommunistit, jotka näkevät vaikutus- 
ivaltansa häviävän autotyöläisten järjestössä, 
näiden murhayritysten takana? Ovatko ne ra
keteeraajien kostoyrityksiä ? Mlchiganilainen 
liittosenaattori, Homer Ferguson, viime touko
kuussa leimasi ne kommunistien aiheuttamiksi. 
Hänen painostuksestaan senaatti vaati FBI 
miehiä tutkimaan ampumisia. Mutta pienen yri
tyksen tehtyään FBI luopui tutkimuksistaan. 
Eiväthän murhayritykset työväen järjestön 
toim itsijoita vastaan ole tutkimisen arvoisia. 
Jos kysymyksessä olisi ollut jonkun työnanta
jan pyssyhurttaa kohdannut tapaturma, sehän 
olisi ollut kokonaan eri asia.

M utta autotyöläisten järjestön rakennuksen 
räjäytysyritys joulun edellisellä viikolla oli hiu
kan eri asia varsinkin kun autotyöläisten jär
jestö vaati viranomaisten toimintaa ja tarjosi 
$245,000 palkinnon sille tai niille, jotka voivat 
antaa tietoja, jotka johtavat syyllisten vangitse
miseen ja tuomitsemiseen. FBI ei vieläkään

tahtonut sekaantua asiaan. Mitäpä työlväen 
järjestön hallintorakennuksen räjäyttäenisyritys 
sille kuuluisi? Niiden hävittälmincnhän kuuluu 
amerikkalaiseen traditioon. Lopulta liittovaltion 
prokuraattori, J. Howard McGrath, ilmoitti, 
ettii koska asiaan liittyy useiden liittovaltion 
lakien rikkomuksia, hiin lähettää FBI miehet 
tutkimaan.

Pieni kautta maan leviävä aikakauslehti, 
"Plain Talk ", jota toimittaa Isaac Don Levine, 
lukuisien tutkimusten ja todistusten perusteel
la väittää, että detroitilaiset raketeeraajat ja 
kommunistit ovat murhayritysten ja räjäytys- 
yrityksen takana. Niinä aikoina kun kommu
nistit olivat vielä suuria herroja autotyöläisten 
järjestössä alamaailma numeroraketillaan ke
räsi autotyöläisiltä tehtaissa noin neljä miljoo
naa dollaria viikossa, josta kommunistit, sallies
saan sellaisen, saivat hyvän osuuden. Sitten kun 
Reutherit nousivat valtaan ja kommunistien 
valta-asema laski, molemmat, raketeeraajat ja 
kommunistit, tahtoivat syrjäyttää Reutherit 
vallasta. Ile uskoivat, että jos saisivat Walter 
Reutherin likvideeratuksi, silloin kommunistien 
vastustajat, jotka Reutherin persoonallisuus 
yhdisti, menettäisivät valta-asemansa ja kom
munistit voisivat nousta uudelleen valtaan. Carl 
Bolton, joka odottaa oikeuskuulustelua, palkat
tiin murhaajaksi. Bolton, entinen vanki, toimi 
raketeeraajien ja kommunistien maanalaisena 
“toimitsijana’’ autotyöläisten järjestössä. Kun 
hänet vangittiin, hän kieltäytyi puhumasta. Sa
malla aikaa Detroitin alamaailman “puhelin” 
selitti maksettavan $10,000 ilmiantajan mur
hasta.

Kommunistien ja raketeeraajien asiamies 
Bolton ilmeisesti ei ole murhayrityksen tekijä. 
“Toverit” vain jättivät hänen tehtäväkseen löy
tää mies siihen työhön. Voimakkaan painos
tuksen alaisena hän löysikin sellaisen, jolle 
maksettiin W alter Reutherin haavoittamisesta 
$7,500.

Kuinka paikkansa pitäviä Plain Talk lehden 
selitykset ovat, sitä kukaan ei osaa sanoa. Mutta 
selvääkin selvempää on, että kommunistien 
sormet ovat olleet pelissä kummankin Reut
herin murhayrityksessä samoin kuin autotyö
läisten järjestön toimitalon räjäyttämisyrityk- 
sessäkin. He vain ovat saaneet amatöörejä työ
hönsä.

Trumanin opin uudistus
Presidentti Trumanin “cloctriT.ea’’ on korjattu 

tai paremminkin laajennettu. Yhdysvallat ei 
enää käy ideoloogista ristiretkeä kommunismia 
tai muuta totalitäärismiä vastaan. Se käy ja t
kuvaa taistelua venäläistä imperialismia vas
taan ja tämän taisteluni kulussa se on nyt hy
väksynyt tavallaan taistelutoverikseen kommu
nistisen Jugoslavian.

Muutos on ollut voimassa jo jonkun aikaa. 
Mutta se sai täyden muodon vasta viime vii
kolla kun presidentti Tiruman antoi ohjeita ja 
valtuuksia George Allenille, Yhdysvaltain uu
delle lähettiläälle Jugoslaviassa. Presidentti 
määräsi lähettilään, ilmoittamaan marsalkka 
Titolle, että “Yhdysvallat vääjäämättömästi 
vastustaa hyökkys- ja anastussotaa puhkeisipa 
sellainen tai uhkaisi puhjeta missä hyvänsä.” 
Se kävi vieläkin selvemmäksi evästyksen siinä 
kohdassa, missä lausutaan, että  “sikäli kun 
Jugoslavia on kysymyksessä, me vastustamme 
hyökkäystä mainittuun maahan kuten mihin 
muuhun maahan hyvänsä ja suosimme Jugo
slavian itsenäisyytensä säilyttämistä.”

Nuo ovat diplomaatin sanoja. Mutta niiden 
tarkoituksen kuka tahansa harjaantunut diplo
maatti käsittää. Niiden merkitys liittyy aikaan, 
(jolloin ne lausuttiin. Kahta päivää aikaisemmin 
kun ne lausuttiin Valkotalossa Molotov Mosko
vassa mahtavasti julisti, ettei “se aika ole enää 
kaukana, jolloin petollinen Titon roikka joutuu 
imperialistisen taantumuksen epärehellisten 
renkien häpeällisen kohtalon omaksi."

Sellainen oli töykeää puhetta jo Molotovil- 
takin. Jos se tarkoittaa mitään, se voidaan tul
kita vain uhkaukseksi käyttää aseellisia voimia 
Titoa vastaan. Siihen oli Washinglonista vas
tattava koska vastauksen laiminlyönti olisi tul
kittu siten, että Yhdysvallat on sivustakatsoja 
kun Venäjä uudelleen valloittaa Jugoslavian 
aseellisin voimin. Vastaus on selvä. Yhdysval
lat ei katsele kädet ristissä sivussa, jos Stalin 
laskee omat tai sateliittiensa armeijat Jugosla
viaa vastaan.

Sitä, mitä Yhdysvallat sellaisessa tapauksessa 
tekee, ei ole sanottu. Siitä yksityiskohtia myö- 
<fen ei ole päätettykään. Se osittain riippuu kan
san mielialasta sillä hetkellä. Mutta lisäyksenä 
rekorttiin voidaan nyt jo liittää varmuus, että 
Tito saa Amerikasta sotilaallista apua, jos Ko- 
minformin armeijat marssivat Jugoslavian ra
jan yli.

Valkotalosta annetuissa ohjeissa on ideoloo- 
ginen merkityskin. Aikaisemmassa Trumanin 
opissa Amerikan ystävät ja viholliset määritel
tiin ideologiain perusteella. Ystäviä olivat maat, 
-joissa olivat vapaat laitokset, kansaa edustava 
hallitus, vapaat vaalit, yksilön vapaus turvattu, 
puhe- ja uskonnonvapaus ja suoja poliittista 
sortoa vastaan. Vihollisiksi määriteltiin maat, 
missä vallitsee “ terrori ja sorto, missä on val
tion kontrolloima sanomalehdistö ja radio, kont
rolloidut vaalit ja persoonallisen vapauden 
kielto’’.

Sellaisen määrittelyn mukaisesti Titon Jugo
slavia edelleenkin olisi Amerikan vihollinen. 
Siellä ei ole sanomalehdistö ja radio vapaa ei-

suuri lumimyrsky
Kirj. Ben Funk

taiiieen tämän, maan historiassa 
ankaran lumimyrskyn vuotena. 
Tammikuun 2 päivällä, siis eili
sestä juuri vuosi sitten alkoi 
Alaskasta puhaltaa hirmumyrs
kyn vauhdilla 'kulkeva tuuli tuo
den lunta valtavasti. (Kukani: 
ei ollut osannut sitä odottaa, 
yksinpä säätieteilijäinkin moni
mutkaiset koneet eivät osoitta
neet vuoristovaltioiden seuduille 
muuta, kuin "lisääntyvää pilvi

syyttä. mahdollisesti vähäisiä 
lumisateita.”

Myrsky iski ankarasti heti a- 
liissa M yomiugi',1 ja Coloradon 
valtioita. Lumimyrsky oli niin 
ankara, että muutamissa minuu
teissa lentokone- ja autoliikenne 
kävi mahdottomaksi ja jonkin 
tunnin perästä oli junaliikennekin 
pysähdyksissä. Silloin alkoi koh
talokkain ja pisin liikennepy- 
sähdys lännen rautateiden histo
riassa.

Läpi Dakotain ja Montanan 
levisi kylm^ valkoinen hirmu
myrsky, kuin 'painajaisuni. So 
ylitti Kalliovuoret iskeiikseen 
Utahia, ldahoa ja Nevadaa, ja 
Lähetti jäiset piikkinsä Arizo
naan ja New Meksikoon sekä 
idässä (Kansasiin ja Oklahomaan 
sa ak k a .

Myrskyn' raivon yhtyessä yh
dyskunnat joutuivat eristetyiksi 
ja lumi kasaantui talojen k a t
to jen  tasa lle . Tammikuut!' puoli- 
viilissä oli jo 200,000 ihmistä tä 
ten, eristettynä ja " nälkäkuole
man, edessä. Karjaransheillä va
elsi karja myrskyn sokaisema
na tuulen mukana, kunnes aita 
esti sen kulini' ja silloin, onnet
tomat elukat kasaantuivat yli-

Karjaa lumen peittämillä laitumilla. Viime vuoden ensimäiset päivät oli maamme pohjoislänsi lu
men saarrossa. Far,manit ja kirjankasvattajat olivat eristettyinä muusta maailmasta. Kaikista 
surikeimmassa asemassa oli karja eristettynä, kylmässä ja nälässä lumen pcittämilTä aavikoilla. II- 
marvoimat tulivat avuksi piulotte enudla lentokoneista ‘paalutettuja heiniä ja puuvillan siemenhän,k - 
klilja lehmille.

J u t u s t e l u a  •
N e ro  k e k s ii , to is e t  
“ n e r o t ” r ik a s tu v a t  
s illä

Tässä eräänä päivänä sattui Suo
men Sosialidemokraatista silmään 
suomalaisen lukkomestarin tarina. 
Julkaisemme sen kokonaisuudessaan 
tässä, koska siitä kuvsstuu niin 
monen keksijän kdhtalo ei ainoas
taan Suomessa, mutta kaikkialla. 
Vain harvat keksijöistä ovat olleet 
Thomas Edisoneja ja kyenneet pi
tämään keksintönsä hallussaan ja 
rikastuneet niillä. Ne ovat useim
miten joutuneet toisten käsiin, jotka 
ovat niillä sitten rikastuneet. Tari
na, minkä lukkomestari lehden edus
tajalle kertoi, on seuraava:

“Tämä minulla oli mukanani jo 
1910 Saksaan lähtiessäni”, 64-vuo- 
tias Helsingin Yliopiston kemian 
laitoksen mekanikko Emil Henriks
son kertoo, näyttäen reporterille 
pientä riippulukkoa, jonka hän nel
jäkymmentä vuotta sitten keksi. 
Hetki on jollain tavoin juhlallinen, 
sillä vanhan mekanikon kädessä on 
maailman ensimmäinen, käsin teh
ty Abloy-luikko, “ja sen ovat näh
neet vaan ha-vat”, kuten keksijä 
huomauttaa. Hän leikittelee lukon 
kanssa vielä tovin, hymähtää sit
ten hieman katkerana ja laskee 
keksintönsä lopulta eteensä pöydäl
le. Seuraavan keskustelun aikana 
se saa olla, siinä paikallaan ikään 
kuin symbolina muistuttamassa, että 
oikeus on usein varsin suhteellinen 
käsite.

Abloy-lukon tarina on hyvin mie
lenkiintoinen, kun siihen tarkem
min perehtyy. Mutta vivahteita 
täynnä on ollut myös sen keksijän 
elämä.

Henriksson teki ensimmäisen luk
konsa 1910, matkustaen pian sen 
jälkeen valtion stipendiaattina Sak
saan, jossa hän kehoituksista huoli
matta ei suotunut kertomaan siitä 
kenellekään. Ja vaikka hän jo sa
mana vuonna palasi Likaisin koti
maahansa, pysyi keksintö edelleen 
salassa lähes kymmenen vuoden 
ajan. Vasta vuonna 1918 katsoi kek
sijä olosuhteiden muodostuneen sel
laisiksi, että lukon tehdasviJmistus 
voitaisiin aloittaa. Tällöin muodos
tettiin yhtiö "Ab. Läsfabriken — 
Lukkotehdas Oy.", johon osakkai
na kuuluivat Henrikssonin lisäksi 
joht. J. Nordqvist, ins. Gösta Ro
senberg ja pankinjoht. I. Laurell.

Toimintansa aloitti uusi yhtiö 
20,000 markan pääomalla Ab. E. M. 
Nordqvist Oy:n proteesitehtaasta 
vuokraamassaan huoneistossa kesä

kuussa 1918, jolloin ryhdyttiin val
mistamaan työkaluja.

Ensimmäinen tusina “Henriksso
nin patenttilukkoja”, kuten nimitys 
silloin kuului, toimitettiin Julius 
Tsillbergin rautakauppaan kuitenkin 
jo joulukuun 20 päivänä samana 
vuonna. “Mutta niinpä työtä teh
tiinkin yötä, päivää”, keksijä muis
telee. Jo ensimmäinen ovilukkomalli 
oli melkoisen täydellinen, varustet
tu mm. takalukkosysteemillä, muis
tuttaen nykyistä Abloy-ovilukkoa, 
jonka avainjärjestelmään. ei ole 
keksitty ainoatakaan parannusta 
sitten vuoden 1918 jälkeen. Päin
vastoin voidaan sanoa, että “Hen
rikssonin patenttiinko!” olivat pa
rempia kuin nykyiset lukot, koska 
niiden avaimet oli valmistettu niin, 
ittei niitä voitu jäljentää.

Ab. Läsfabriken — Lukkotehdas 
Oy. ennätti toimiaikanaan valmis
taa viitisensataa lukkoa, kunnes 
syksyllä 1919 perusteltiin uusi yh
tiö 1,200,000 markan pääomalla, jo
ta vielä myöhemmin korotettiin. 
Tämä uusi yhtiö sai nimensä enti
nen yhtiön nimen etukirjaimia yh
distellen niin, että siitä muodostui 
luo vierasperäiseltä kalskahtava 
Abloy.

Abloy Gy. aloitti toimintansa Bir
ger Serlachiuksen johdolla heti 
alun perin suurellisesti rahoja kiin
nittäen. Se mm. osti nykyisin OTK:n 
hallussa oleVap tontin Hämeentien 
varrelta ja korjautti sinne itselleen 
silloisissa oloissa komean tehdaslai
toksen ja rakennutti pari asunto- 
taloa työläisilleen, joita oli parhaa
seen aikaan noin 150. Myös yhtiön 
yönjohtajistoa ryhdyttiin uusimaan 
(.della radikaalisesti.

Mutta suurellisesta elämästä tuli 
lian loppu, sillä rahat loppuivat 
ijan mittaan ja punkki, Pohjois
maiden Yhdyspankki, alkoi vaatia 
saataviaan takaisin. Ja, kun autta
vaa kättä ei ilmaantunut, luisui 
yritys lopullisesti pankin käsiin. 
Pankki sopi asiasta myöhemmin 
Kone & Sillan kanssa, ja- niin ryh
dyttiin Abloy-lukkoja valmistamaan 
tämän suuryhtiön toimesta, Hen
rikssonin ja muiden Abloy Oy:n 
toimihenkilöiden hajaantuessa “maa
ilman tuuliin”. Myöhemmin joutui 
Kone & Silta puolestaan Wärtsilä- 
yhtymän haltuun, ja nämä molem
mat suuryhtiöt ovatkin ansainneet 
Abloy-lukolla miljoonia. Abloy on 
nykyisin tunnettu kautta maailman 
ja sitä myös myydään kaikkialla.

Virheen, jota joutui myöhemmin 
katumaan, keksijä teki silloin, kun 
luovutti 1919 myönnetyt patentti-, 
oikeutensa, jotka olivat voimassa

paitsi Suomessa mm. Englannissa, 
Yhdysvalloissa ja Ruotsissa, yhtiön 
käyttöön. Kun Pohjoismaiden Yh
dyspankki otti “omansa pois”, ne 
nimittäin menivät mukana keksijän 
jäädessä puille paljaille.

Tuntuisi luonnolliselta, että mies, 
joka näin on joutunut elämässään 
kokemaan suuren pettymyksen, olisi 
katkera tai vähintään lamaantunut. 
Sitä ihmeellisempää on todeta, että 
mekanikko Henriksson suhtautuu 
elämäänsä ilmeisellä optimismilla, 
katkerien piirteiden ilmaantuessa 
hänen kasvoilleen vain hyvin har
voin. Eräänlainen selitys piilee kui
tenkin siinä, että Henriksson on to
dellinen “vanhan koulun” mekanik
ko, taka-aikojen kuuluisan valtion- 
mekanikko Falck-Rasmussenin oppi
laita vuosilta 1902—1909. Hän tie
tää joka tapauksessa, ettei hänen 
epäonnistumisensa johtunut ammat
titaidon puutteesta, vaan “huonosta 
liikemiestaidosta”, kuten hän itse 
hymyillen mainitsee.

Hänen jatkuvan nuorekkaan toi
mintatarmonsa yksi syvimpiä lähtei
tä on myös taideharrastus, joka on 
peräisin jo lapsuusvuosilta. Hän ei 
itse maalaa eikä enää piirustakaan, 
mutta hän on koonnut mm. ainut
laatuisen kuvaamataidetta käsitte
levän kirjakokoelmcn, joka käsittää 
yli 400 nidettä. Pääosan tästä hän 
on kerännyt vanhoilla päivillään, 
pienillä palkkarahoillaan kirjat 
maksaen. Vuosien varsilla hän on 
myös saanut ostetuksi joukon ar
vokkaita taidemaalauksia, joiden 
tekijänimien joukossa esiintyvät 
mm. Munsterhjelm, Järnefelt, Salli
nen, Ruokokoski jne. Niin ikään 
hän on saanut kootuksi vaatimatto
maan kotiinsa joukon kauniita an
tiikkiesineitä, maljakoita jne.

Mutta työtään pitää Henriksson 
sittenkin suurimmassa arvossa. Hän 
on tutkinut alansa kirjallisuuden lä
pikotaisin niin tarkoin, että hän 
varmaankin on ehdoton ekspertti 
mitä kaikenlaatuisiin optillisiin vä
lineisiin,' vuakoihin ym. tulee. Sitä 
hilmällä pitäen hän harrastaa jat
kuvasti kieliopintoja. Työtä hän 
tekee joka päivä pienessä verstaas
saan, joka on niin täyteen ahdettu 
kaikenlaisia työvälineitä, että re
portteri' ihmettelee, löytyvätkö ne 
tarpeen tullen omasta paikastaan. 
“Löytyvät” vakuuttaa Henriksson, 
joka on itse, omilla rahoillaan ne 
soivia myöten hankkinut.

Ikään kuin kaikesta näkemäs
tään ällistynyttä reportteria lohdut- 
taakseen Henriksson hyvästijättöä 
tehdessämme toteaa: “Olen minäkin 
ollut sanomalehtimies.”

— Milloin? Missä?
— Lehtlpoikana aikoinaan, Nya 

Pressenissä! kuuluu veitikkamainen 
vastaus.

kä myöskään kansalla ole valtiollista vapautta 
enempää kuin uskonnon vapauttakaan. Ainoa 
muutos, mikä Jugoslaviassa on tapahtunut, on 
se, että se nyt on riippumaton Venäjästä ja 
ilmeisesti haluaa olla riippumaton.

Ideologiset määrittelyt yksinkertaisesti eivät 
vetele voimakysymyksissä. Ideologinen määri
telmä oli vaaraton niin kauan kun kaikki kom
munistiset valtiot olivat Venäjän puolella yoi-

makysymyksissä. Mutta viime aikoina se on 
aiheuttanut vaikeuksia Amerikan politiikassa.

Siksi meillä nyt on muutettu Trumanin oppi. 
Se ei julista enää ideologista taistelua enempää 
kommunismia kuin fascisiniakaan vastaan. Se 
vastustaa vain kaikkia anastussotia. Se soveltuu 
paremmin nykytilanteeseen kuin ideologinen 
taistelu. Se tekee Titon taistelussa mukana olon 
mahdolliseksi.

teen rykelmään paleltuen ja 
kuollen nälkään.

Myrskyä jatkui seitsemän vii
kon ajan, tammikuun 2 päiväs
tä helmikuun 1‘) päiväiini sallien 
vain lyhyitä heinkäisyaikoja. 
Tuolla ajalla laskettiin sattu
neen kuusi suurta myrskyä ja 
useita pienempiä. Mainitun ajan 
48 vuorokaudesta raivosi 25 päi
vänä “halvaannuttava, myrsky." 
Tuuli riehui 80 mailin tuntino
peudella ja lämpötila laskeutui 
50 F. asteeseen alapuolelle nol
lan. Silloin tällöin lakkasi lu- 
mcntulo, mutta silloinkin, raju 
tuuli piiskasi irtonaisen lumen 
ilmaan, muodostaen valtaisia 
nietoksia ja tehden kalkein liik
kumisen mahdottomaksi.
Apua lentotietä.

Vaikka sitkeät liinteläiset far
marit olivat omin keinoinsa sel
viytyneet monista ankaroistakin 

, myrskyistä', eivät he nyt pysty
neet omin voimin voittamaan 
luonnon riehumista. M utta apua 
olikin pian tulossa. Lcntovoimi- 
en koneet organisotiin liikennöi
mään ympäri vuorokauden avus
tustoiminnassa Denverin Low- 
ry-kemlältä käsin ja myöhem
min lännen toisilta strategisil- 
tä kentiltä. Niistä pudoteltiin 
ruokatarvikkeita, vuodehuopia 
ja lääkkeitä lumen vangitsemille 
ihmisille ja "pommitettiin” 
myrskyssä harhailevia elukoita 
ruokatarpeilla. Siten koetettiin 
pelastaa niin karjaa kuin m et
siinkin eläimistöä. IStiksijalustoil- 
la varustetut lentokoneet kul
jettivat synnytystuskissa olevia 
äitejä sairaaloihin ja. lääkäreitä 
kulkutautien, uhkaamille seu
duille.

Radioasemilta ohjattiin eris
tettyjä ihmisiä antamaan, merk
kejä lentäjille. Suora linja han
keen tehtynä merkitsi lääkärin 
tarvetta, kaksi yhdensuuntaista 
linjaa lääketarvikkeideiv puutet
ta.' Suuri X merkitsi lumeen 
juuttunutta, kulkuneuvoa; F ruo
katarvikkeiden puutetta; L  läm- 
mitysaineiden loppumista ja  (LL, 
että kaikki oli hyvin. Lentoko
neen mahdollista laskupaikkaa 
osoittamaan neuvottiin muodos
tamaan kolmio hankeen.

Kolme maan. suurimpia rau ta
teitä — Union Pacific, Burling
ton ja Chicago & Northwestern 
— joutui ennen kuulumattomiin 
vaikeuksiin. Yhteen aikaan oh 
kokonaista 54 junaa pysähdyk
sissä Omahan ja. Pocatelton, 
Idaho, välillä. Ne olivat savu- 
torveaan myöten lumen peitos
sa. Union Pacific palkkasi 14,- 
000 miestä lupiitöihin, vakituise
na pelastusarmeijana.. Heidän 
käytettäväkseen annettiin lie- 
kinheittimiä, lumiauroja, hull- 
dozerej‘äi ja muita tehokkaita 
välineitä — m utta sittenkin, oli
vat U. P :n päätiet käyttökun
not torn i na v i i k kokaiini a.

Kun juniin saarroksiin jääneet 
ihmiset havaitsivat, ettei asialle 
voitu niitääni tehdä, mukautui
vat he kohtaloonsa. Green Ki
verissä, Wyo. (1200 m atkusta
jaa) ryhdyttiin julkaisemaan 
matkustajani omaa lehteä. Se 
ilmestyi aseman monistusko
neella “painettuna" sisältäen 
uutisia ja juttuja kuuden saar
roksiin joutuneen junan henki
löiltä kerättyinä. Cheyennessä 
saarroksiin joutuneet Rose 
Bowlin jalkapallokilpailuista pa- 
laaavt Northwesternin, ylioppi
laat kirjoittivat näytelmän ja e- 
sittivät sen.
Avustustoimet vaikeita.

Kansalliskaarti työskenteli 
yhdessä maan tiehenkilök un tien 
kanssa ponnistellen teiden au
kaisemisessa. Urakka oli kui
tenkin liian, suuri. Presidentti 
Truman antoi asian Burman I.e- 
do-tien rakennuksen johtajan, 
kenraalimajuri Lewis A. 1’ick’in 
huoltoon valtuuksilla käyttää 
mitä keinoja tahansa “’Lännen 
esiin,kaivamisessa.” Pick oli täl
liin johtamassa (Missouri Base
liin töitä ja hän ilmoitti kaikille 
niille urakoitsijoille, jotka oli
vat maintulla alueella sadan pa
don rakennustöissä, tarvitse
vansa heidän välineitään. 'Ile 
kaikki liittyivät Pickin armei
jaan, samoin kuin, kaikki muut
kin, joilla vain oli kuntoon käy
vää koneistoa. Siten IPickille 
karttui 673 bulldozeria, 123 lu- 
iniauraa ja 116 weasel-konetta 
ja näiden sekä tarpeellisen mie
histön kanssa hän aloitti ura
kan, jota hän myöhemmin sanoi 
paljon suuremmaksi kuin Ledo- 
tien rakentaminen oli.

Viides armeijakunta puhdisti 
44 vuorokaudessa teitä auki 
116,(KK) mailia, vapautti 243,780 
saarroksiin joutunutta ihmistä 
ja noin 4 miljoonaa päätä kar
jaa lumi hangista. Viidennen ar
meijakunnan työskennellessä 
Nebraskassa, Wyoniingissa ja 
Dakotoissa, ponnisteli Kuudes 
armeijakunta samoissa töissä 
Utahissa ja Nevadassa. (Bulldo- 
zereja seurasivat lämmitys- ja 
ruokatarvikkeilla lastatut kuor
ma-autot:

Joskus myrsky teki pilaa VI:-



N o . 1 —  46 :s v u o s ik . R a iv a a ja .  T i i s ta in a ,  Tammikuun 3 DUlä 1950 K o lm a s  s iv u

ilentten armeijakin,nati pom,isle 
luisia. Juuri avatut tiet peittyi 
vät muutamissa hetkissii. Ilcl 
ruikutin 11 päivänä, kaksi viik 
koa armeijan tietöiden alettua, 
täytti 70 mailin tuntinopeudella 
riehuva myrsky jokaisen juuri 
avatun, tiepätkänkin ja armei 
jän oli aloitettava koko tuo vai
kea homma uudelleen.
Autoilijoiden asema kauhea.

Monet autoilijat juuttuivat ki
noksiin vain muutan,an jaardin 
■päähän teiden varsien m ajata
loista tai autoasemista, multa 
lie olisivat aivan yhtä hyvin voi
neet olla mailien päässä- noista 
suojista, sillä kukaan ei voi jal
kaisin liikkua lännen hirmu- 
myrkyssä. Tuulen ja lumen so
kaisemana sellaisessa säässä 
kiertää ympyrää, kunnes nään
tyy. Farmarien tiedetään joskus 
paleltuneen kuoliaaksi paanansa 
ja asuntonsa viilillä. Niinpä u- 
scimmat hankiin juuttuneet au
toilijat pysyttel-ivätkin- autois
saan, joissa jotkut nääntyivät, 
toisilta paleltuivat kädet ja ja
lat ja ne oli myöhemmin ampu
toitava.

Eräs Philip Roman luuli voi
vansa ohjata- vaimonsa ja kaksi 
lastaan turvaan lähelle Rock- 
portia, Colo., juuttuneesta autos
taan. Pelastajat löysivät näiden 
onnettomien jäätyneet ruumiit 
lumikinoksesta. Vanhemmat oli
vat riisuneet omat vaatteensa 
käärien ne lastensa ympärille ja 
sitten lie olivat asettuneet las
tensa päälle voidakseen antaa 
heille elävöittävää lämmintä.

Ooltuaan, 70 tuntia vankina 
autossaan neljän muun- matkus
tajan kanssa, piti Edward llein-t- 
zclman tuota kokemustaan 
kauheampana kuin 3-vuotista 
helvettiä japanilaisten vankilei
rillä. “Emme uskaltaneet nuk
kua”, hän kertoi, “peläten, et 
temme heräisi enää milloinkaan 
.Hengityksemme johdosta peit
tyivät auton ikkunat tuuman 
vahvuisella jäällä, eikä kauhis 
tuttava tuuli lainkaan hellittä
nyt.” Lännen lumi,myrkkyihin 
tottum attom at pelastajat olivat 
ihmeissään, havaitessaan autot 
joiden ovet ja ikkunat oli lar 
koin suljettu, täynnä lunta. Pui 
verimainen lumi- kuitenkin tiili 
keutuu ankarassa tuulessa mcl 
kein mihin tahansa.

Ennen kuin myrsky oli ra' 
vonnut vuorokauttakaan, alkoi 
saapua
kertomuksia henkilökohtaisista 
sankarillisista teoista.

Jo ensimmäisen myrskypäi 
väni, tammik. 2 pin iltana erä 
cheyenneläinen bussinajuri aijel 
.pitkin numero 85 in tietä ja pe 
lasti 63 lumen saartamaa antoi 
lijaa. Hiän- tapasi joitakin kan 
gistuneina nukkumasta ja lapsi 
mällä sekä hieromalla saattoi 
heidät heräämään ja linkku 
maan. Muutamia maileja Rock 
portista, Colo., hänen 40 henki 

, löä varten rakennetussa bussis 
saan oli jo 96 henkilöä. Silloin 
hän saavutti toisen bussin, Den 
veristä tulevan ja he sijoittivat 
m atkustajat molempiin vatmui 
him pyrkien edelleen etelään 
M utta lyhyen matkan päässä 
bussit joutuivat lumihankeen 
Niiihin- pullotettiin elintarvik 
keitä lentokoneista. Tammik. 
päivänä pääsivät nämä bussit 
taas liikkeelle ja Greeleyhin, Co 
lo., turvaan.

Eräs eolcradolainen lentotai 
don opettaja teki hätäapulemto 
ja, kunnes hänen koneensa ry 
sahti vuoristoon. Kuusi vuoro 
kautta 'hän makasi lumihangessa 
paleltunein jaloin, 'kunnes sivii 
lilentäjät havaitsivat lentäjän j 
henkensä uhalla pelastivat hä 
net. Erään nebraskalaisen Ien 
tä-jän kone murskaantui hänen

yrillae su laskeutua muualla 
saartoon joutunutta autoilijaa 
pelastamaan. I'.i a toinen neli 
raskalainen lentäjä onnistui las
keutumaan lähistölle ja vei k;i 
sivarle-nsa ja nilkkansa laitta
nee,i virkaveljen-., sairaalaan 

Liikenteen pysähdyttyä jou
tui monien pienien kylien teh
täväksi sadoista saarroksiin jou
tuneista matkustajista huolta
minen. Roekporlissa, esim., jos
sa tavallisesti asuu 150 henkilöä, 
oli 350 tieltä pelastettua matkus
tajaa asutettavana ja ruokitta
vana. k iisi vuorokautta elettiin 
kylässä pelkällä kahvilla ja so
palla ja öisin ahtauduttiin lat
tioille pysyäkseen lämpiminä 
Kun avustusjuna lopulta paitsi 
kylään, olivat
j

kaikki nälkäisiä
a monet sairaita.

Ihmishenkien ja elukoiden 
menetys
di suuri. Lumimyrskyssä tiede- 
ään hyväsesti yli sadan ihmi

sen menettäneen henkensä. K ar
in menetyksistä tuskin saadaan 

milloinkaan täyttä varmuutta. 
Hallituksen maatalonsvirasto te
ki luettelon menetyksistä Wyo- 
mingin valtiossa. '1 ässä valtios
sa oli menetelty 125,000 lam
masta ja 23,000 nautaeläintä. 
Viralliset arvioi osoittavat, että 
Nebraskassa oli eläinten mene
tys vieläkin suurempi. Dakotat. 
Utah, Montana, Idaho, Nevada, 
Colorado ja Kansas kärsivät 

iin. ikään suuria menetyksiä. 
Nietokset kohosivat 30—MO ja
lan korkuisiksi ja karja tukeh
tui1 lumen peittämissä suojissakin. 
Karjpafarmeilla peittyivät elin
tarvikkeet raudanlujaan jäähän, 
jonka päälle kasaantui mahtavia 
nietoksia.

Pakkanen äityi usein niin 
kauheaksi, että eläimiä tavattiin 
seisaalleen jäätyneinä. Kalahan 
ta hävisi kokonaan pohjiaan 
myöten jäätyneistä virroista, 
järvistä ja kalahautomoista. 
Lampaita tavattiin menehtyneinä 
heinäsuovien alla— nfJkään,kttol 
leiliä yltäkylläisyyden ympäröi
minä. Pakkanen oli tyrehdyttä
nyt niiden ruokahalun. Peurat 
ja hirvet tunkeutuivat maan 
teillä ja rautatein,ä lumen pei
tossa työskentelevien miesten 
luo ja miehet, jotka muutamia 
kuukausia myöhemmin metsäs
täisivät tätä samaa riistaa, lapi
oivat lunta pois kedoilla, että 
metsäneläimet pääsivät ruohoon 
käsiksi.

Mutta tiimiin kauhun ja kur 
juuden keskellä avustusjoukku 
eet tapasival kovettuneita län- 
teläisiä, jotka kieltäytyivät a- 
vunsaannista. Lentokoneista ha
vaittiin ihmeteltävän paljon 
“kaikki hyvin” merkkejä han
gissa. Eräs vanha ransheri louk
kaantui, kun apurelkikunta kai- 
voi hänet lumihclvetistä, pois 
lliintii kiukutti se, että presi
dentti Trim ,an oli kuvitellut
kaan että h ä n kenties tarvitsi 
apua. (.Kaipa äijä oli piintynyt 
republikaani )

Jotkut ihmiset karjoineen o- 
soittautuivai erikoisen kestä
viksi. (Mrs. Fred One Father, in 
tiaanivaimo, synnytti poikalap
sen maatessaan hangella läm
pömittarin osoittaessa 20 F. as
tetta nollan alapuolella ja “äiti 
ja poika voivat hyvin", kun pe- 
lastusjoirkkue saapui. Wyomin- 
gissa eräs karjankasvattaja kai 
voi olkiaumansa 20 jalan lunii- 
hangen alta sen oltua 63 vuo
rokautta hautaantuneena ja löy
si kaksi hereiford-sukuista hie 
hoaan olkiaumasta. Hiehot oli
vat muuten kunnossa, paitsi jal
kansa eivät tahtoneet niitä kan 
mittaa. Samoin Dupreessä S 
D. eräs farmari löysi lumi-han- 
gesta laihan eläimen, joka en
nen myrskyä oli ollut 300 pau
naa painava sika. Kolme kuu

lau tta  lumihangessa oltuaan 
sill;, oli vielä kylliksi voimia kä
vellä!» ecu lähes mailin matkan 
ruoka ruuhelleen.

Kauhean myrskyn jälkeen il 
meni kuitenkin valoisakin puoli. 
Kun lämpö alkoi lisääntyä, odo
tettiin vakavaa tulvatilannetla. 
Mutta yllättävästi lämpötila py
syi juuri oikeana — pientä pak
kasta öisin ja sulan,a-lispisteess.', 
päivisin. Maassa ei ollut rou
taa, joten lumesta sulanut vesi 
vetäytyi maahan. Virroista su
livat jäät alajuoksulla ensiksi, 
sitten ylempää, joten peliittyä 
tulvaa ei tullutkaan, ja cunet, 
kuulumat lomat lumipal'joudct 
soivat vain kyllin vettä vesiva
rastoihin settraavana kesänä 
kasteluihin käytettäväksi.
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N E W Y O R K C IT Y
Raivaajan New Yorkin konttori 

«050—5th Avo. Puhelu Lehigh 4-0901
Konttori avoinna jok a arltipäJvl 

sello 10 ap.—8:30 illalla 
Raivaajan tilauksia ja llmottuksii 
vastaanotetaan. Rahalähetyksiä Suo
neen toimitetaan.

Wilho Hedman, tolmlttala.
M. Lyytikäinen, liikkeenhoitaja.

Harlemin Suom. Ev. Luth. Srk.
359 East 62nd Street

Pappila: 304 East 93rd Street, Phone ATwatcr 9-7733

Sunnuntaina 8 p. tammik. Jumalanpalvelus 4.30. Saarnaa pastori 
ILTAJJUHLA kello 7.30, olijaa, Miss Hifiä Myllys.

Vesijier-harjoituikset kuorolla tiistaisin kello 8.3Ö. 
Hartaushetki torstaina 5 ipnä tain,uikuitta.

Seurakunnan vuosikokous on torstaina 12 p. tammikuuta.
Tärikeä kokous.

Jaapanin Lähetysjuhlaa vietetään 15 pnä tammikuuta. 
Seurakunnan 45-vuotisjuhlat ovat tammik. 21—22 p:nii,

alkaen ilauantaina klo 8 edustajien tervehdyksillä. Sunnuntain 
Juhlaijumalaanpatvelus Pietarin Ltitli. kirkossa. Saarnaa past. R 

Warge.Mli. Vesper-esitys illalla.
Arvi Henry Saarisiin.

F in la n d ia  B e a u ty  Sh op, inc.
PERMANENT WAVE SPECIALIST 

Omistaja Marila Suometa
972 Lexington Ave., N.Y.C. 71 kadun kulma, 1 rappu ylfle

_______________________ Tel. Rh. 4-9272
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Nuori pari, Im uri ia 
()'(lonnell, Washingloni 
saapuivat joulukuun 9 
New Yorkiin ja lirillä 
50 sen'lti.i. V tiliä,'), jo 
vuoden, oli ollut a-iap 
hissinkuljettajana Ma- 
t-elilisisa ja tunsi 
Hän vei Emunansa komiasti I’ 
za liioitellun ja siellä lie asu-li 
vät kotmiaisti, mutta kun la 
nousi $2,35.99, niin tuli l.hiö. 
memiviiit Waldorf Astoria I: t 
liin, jossa olivat kolme vuo 
kautta ja lasku nousi $52.85. 
muuttivat Roosevelt IP teli 
nimellä “ Harris” ja siellä m 
latslku $100,23. Ron-cv,dl 
tellisisa aileltiin vaalia mals 
mutta kuin raha;, ei o'lut.
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GARDNER, MASS.
Peura “ajoi” yhteen auton
länsin.

Urho long. West kadun va«r
relta Gardueri st a. ja Itänen |n »i-
kaiBa Richard saivat haa \ ' ja ja
naarmuja lent, lei i-t.ä lasin »a la
si-ta, kun lumi iin anti ,aan v.ini ci l

■.uuri ui I •ura

T Y Ö V Ä E N T A L O L L A
PÄIVÄLISTAi

Torstaina 5 p. Lain? 
avoinna klo 7—9. Tanssit 
salissa klo 8.30.

Perijä nt a in a 6 p. “Väsynyt 
Teodori” liarj. klo 7.30.

Lauantaina 7 p. Tanssit suu 
ressa salissa kk, 8.30. Viola ja 
1’ill Syrjällä soittavat.

Sumuun laina 8 p. Jouko I l
vonen, viulukonse.rtiti suttiPessa 
salissa klo 6.. Tanssit Vesan sa 
lis-a »kilo 8.30. Lainalkiryasitio a- 
voinna klo 8—10.

Maannatäina 9 p. “Väsyinv1 
Teadori”, liarj. klo 7.30. Sieika- 
kuoron mieliillä liarj. klo 8.30.

Tiistaina 10 p. johtokunnan 
kokous, klo S.30.

Keskiviikkona 11 p. “Väsynvt 
Teodor” liarj. klo 7.30. Seka
kuoron naisilla liarj. klo 8.30.

»TStO 
V esa,

heidät vangittiin, joulun a 'itom 
ja ovat nvlt svvttevssä. Heidät 
velkansa on $389 ja kollille ho 
lelliä vaatii mälksua. Ile -aivue 
i.situa joulunsa vankilassa ja i- 
tuvait vidlälkin, sell ai meni oli nuo 
ren O'Connell parin joulun vietiin

U u d e lla  V u o d e lla
Täsisä aloitellaan tää kin uni 

ta vuotta, sillä vai voj ai seit in  
ohiteltu, samoin syömiingil ja 
juomingit — ja monella pään-
ärky muistona. Mitäpä niisiä 

se on sitä tavallisen Mumisen 
tavallislta elämää.

Uudella vuodella ett »itiituiii-se 
na on Sarjailtamakomitean lm 
kouis lainakirjastossa tammi 
kuun 5 päivänä. Kyseessä on 
järjestää tämän talvikaud 
ajalla neljät sarjaiitamiat Veisin 
saliin lanan,tai-il'tai'sin. Torstai 
na päätteitään mikä ryhmiä pää 
see järjestämään ensimmäisen 
iltaman. Poihjantmaa-Lappi, Ha 
nie-l’usimiia. Savo-Karjala, Tur 
ku-Pori ryhmiät ovat tikeill 
joten loi voita vaslti joikai.se-; 
mainitituiiliin kuuluvat pitävä 
kunnia-asianaan olla saapuvilla 
Tässä kokouksessa vedetään ti

T a m m ik u u l la
Tammikuun aikana 

muisitaa seu-raava.t tilaisuudet
Sarjailtamiia järjesltäivä komi

tea. savu-karjala! seit., pohijan- 
maailaisct ja lappi, hälmläläiseit j:i 
uusin,ualaiseil, turkulaiset ja po- 
rilaisi-it. joita kaikkia kelioitc 
taan saapumiaan Tviiväentaloti 
laina',kirjastoon tursltaina tam
mikuun 5 päivänä klo 9. Julkaisen 
ryhiniiii edustajien tulee olla l’äis- 
nä, sillä arvalla valitaan, unilkä 
rythmii jiirjeetää ensimmäisen il
taman.

Jouko Ilvonen. Sunnuntai 
tammi ilku un 8 päivänä on Jouko 
Ilvosien viulukonsertti Työväen- 
taJon juhlasalissa, allkaem kelk 
6. Säestäjinä Eleionor Litkii,.

“Kaunis Veera” esitetään vii 
micisen kerran sunnuintaina tam 
mikuun 15 päivänä keClo 4.30. 
Julislka Kokot nimiosalla.

Suomen hiihtojoukkueen vas 
t aanöt to i Iltain, a Ty övä emit ai on
juhlaisa.liissa perjantaina lamimii- 
kuiin 20 päivänä alkaa kello 
illalla. Hiihtojoukkue saaiptiu 
samana päivänä lentiAon'eelJ: 
New Yorkiin. Tämäm tilaisuu
den järjestää Olymlpialais'k'omi- 
tca.

kullla mikä ryhmä 
i Iita ma vuon m.

ensiksi saa

tulee

li ez 
Idh 
Iin

rman
wins villessa, sim mint aina. 
aa Baldwinsviflm poliisi 

da ltd I «reen \\ ood. 
ong sai haavan vasemlpaai1 
ensa, johon oli lääkäri: 
tiiliä koluiie neuletta. Ha

ilnioilt- 
i.äaillik -

pis
-1.

nikan1'
lisän

vaikl

a sat 
;si 
ta

hatavan o tsatin 
naarmuja. Mrs 
ilikin lasi ,:ite,ess'i

neli pi 
a ja 
.ong, 
i loukkaantunut.

( luu,et lomitus tapahtui I
wimsvillen ja The Iirowmiii 
isellii tiellä viiluin ennen 
sunmuutai-iltana. I .ongit

I r a n in  S h a h i  lä h t i
Irani Shahi Multa,me,

Pahlevi joukkueilleen lähti 
wild lentökeirtiiltä Hollannin
jän Icnturilla kotimaataan ko 
den. Ihiu oli täällä kuuden vii
kon ajan vierailulla tutustuman
sa Amienkaan ja ottamassa sel
vää, olisiko Aine.rikan kaikkival
tiaita did'areita saatavana Ira
nin vaftiolle.

Shahi kitu on poikamies, niin 
Itäneitä kyisyt'tiin. onko jo mor
sian valittuna. ‘Eihän minulla oi, 
kruunun perillistä, joten naimi
siin in'etiio niksi niuinio asia, jos 
vaan löytäisi sen oikean.”

Kysymykseen, onkohan am e
rikkalaisilla ty Itävillä , mahdolli
suuksia, hän vais.la.si: "Ky llähän 
Amerikan tyttärieit täytyv o''a 
viuliätläviä, koska amifiiiklkalai- 
set ovatl niin kovin heidän pe 
räänsä ja lisäsi, e.titä häneillä ei 
k tiilienkään ole ni.ahflollismtki-.ia. 
sillä Iranin lait määräävät, että 
morsiamen täytyv olla m.osh'- 
min ja vielä lisäksi iranilaisen, 
ja siilien saivat kyseiliiiiit tyytyä. 
Amerikan tyttärillä ei ole mah- 
dollisuuksia.

ia

BROOKLYN, N. Y.

päi\iinä il-

Omituinen erehdys
oli tullut kirii, ittaissani 
Väisästen liiiäjuhlasta. sill; 
maininnut että ne olivat I 
liääljublat, kun piti olla 
shlä pilkku veljen nimi on 
eikä hiin ole vielä siinä 
että oflisi
aiiiaikaan
kijat jotka tuntevat 
huomasivat että poikain 
sä oli tullut sekaannus.

Aitllio M inklk itien Mrs Lehto 
mäI. i haudat t iin li i ver iden luut 
taU'siiutahan.

Ypjolii.

Q U IN C Y , M A S S .
JA YMPÄRP7TÖ 

Anniskelupaikka kiinni
( ’iiipebthd kadulla oleva “’' |  iii't 

land Grille” suljettiin kultu,, k-, 
p a i\, si. kun se oli tarjoilin*
\ iiki juoiinia alaikäisille.

M iltonilainen \hdeksiill'loi.st:' 
vuotias nuorukainen oli joulii- 
nut poliisin kynsiin !iuniala,s's.i 
oloistaan ja tuitkittaetssa tTliyönsi 
ääneensä oluita ydlämiainitlista

( a feist a.
Paikan omistajalle on myös 

kin a Ik i uhohl a u t a, kutinan tahol
ta ihuioilcl tn. el t.ä sei, en-i viri- 
den anniskelulupa on pidät,'l'l\ 
»ik-i aikaa., kuu laissa m äärät:, 
ja. luälitiiviust i vielä pnMUituvat 
turvallisuuslaitteet on laitettu 
kä'\ täiiiit'jiitt.

va- 
vi i 11 ä 
,i ivait 

iol-menossa l.äniteen kun »peura, j 
i n;i\iti'ti olevan kyinini'enhaarai- 

sett sanveit. törmäisi auton »i- 
vttuti. Siinä rysäyksessä sär
kyi autosla kumpikin ikkuna 
vascmimalita puolen ja auton ko
ri sai ai'kaimtoisia koloja.

Elukka oli pökerryksissä ttel- 
lä muutamia minuutlteja, muutit;.
sitten 
silti ii. 
wood

F in n is h  A m . A . C.
Finnish American A. C. iltamri 

on Vesan salissa lauantaina tatm- 
uirkuun 14 pnä. Tämä on heidän 
eilisiiinnäimen iltamiansa uudella 
vmoilella, joten se on jälJeennäke- 
mistiilaisuus.

Laulaiatar Tii Nienneilä, iok 
on tiiällä ainerikkalaistten kut 
sumana, antaa koiiiserttin Työ- 
väeuitalnm juhlasalissa sumiini, 
laina l oiiniiktiuii 22 
t at »äi-viillä.

Varma osu tus talon vuosiko
kous im \ csan salissa maana,i 
laina taminnJkiiun 23 päivänä kli 
8.30.

Lauantaina taniuiikuuii 2> 
liiivän iltana Vesan sali on va

rattu' cmsimmiiisitä sarjail'taitua; 
varten.

Sunnuiitaiiia taimuHk. 29 p. oi 
lulislka Kotka ja Mu-italaisoPkci' 
tori Tvöviientalon in'ilaisali- 
iltapäivällä keilo 1.30. Taide 
tanssi, laulu ja s utuotMaisuus.

‘Väsynyit Teudor”, maiiii' 
farssi, ensi ilta stiimiintaiua h."1 
milkuitn 5 päivänä. Huomaatte 
etilii ,m varattu tilaisuuksia jot
ka tulee pitää mtielessä.

$20,000 t im a n t i t
h ä v is iv ä t

Sa1ai;x)liisil \ riittävät saada se! 
Hile, mihin joutuivat $20.0'*' 
rvoi-ett tiiuantt:lkori »tert A. I : 

Viehe linssi,•, Inc. juvelitavara 
kaul at'ta  785 Fifth Ave. M" 
Vexat’d ir  Cliaeffer Great Ne 
okislä, L. I., ilmoitti eitä hän 
ä.Uti vanmonsa kaulakoru teen ja 

korvarenkaat niainiUuun kallo
llaan säilytettäväksi joulukuu.i 
15 päivänä. Kaupassa ei ilmoi
teltu tapahtuneen ipitääui sisääi,-

] -eo 
i Iin 

’au lii 
Leon 
Pauli 
i äimä

voinut häitä violltäii 
vielä luu'tta kalpa lu 

ii ifithu er 
nitnis 

- L. N.

Canterbury, Conn.
Myöhästynyt uutinen.

I llugx, Kal’lio ja Raili V arvi' 
villi in iin aviol it to"ii marr.i kuir 
26 Vkrrvikkien kulona O ne o--.i 
Vili tlk ilmi sen toimitti pa-|. Rein. 
I Hirottieti. A'ii'tlkiiiiatiki Luuilec 
osallistuvat läheisimmät ouiai 
set ja sukulaiset. Ilego ,c 
Maria ja Kalle Kallion |»oi'.; 
Moosupista ja Rai'i on Kar 
Wanvikin veljen tvtär Tutusta 
lian keirikhisi oha vain vajaa 
vu'odlcii tä-is.ä m ,aisa kuti löy- 
omaulsa. Nu •rnt aset'uvait asu 
maan Miuosupiin. ( omi. loi 
vomiiic heille paljon ,-mna.

laik ja Laina Ahlo-eHa vie' 
taa koiululomaaeixa Lied M, ‘kI 
Yailc-yliopiilti -ta. jo-sa lian opi» 
kelee s» i| eiiithlhä neljä vuott 
hritl Meikle on Jack Alt »e 
siilkon |oi'ka P-,Titlanili.i4a. Or, 
Siellä Jack mi syntynyt, ka-va 
unit ja koulut käynyt.

Onnea ja naenesttyi itä I 'rcdill 
ja i«],innoilleen.

Greta Aidje.Jkoilin ja Liu, 
SlHWKii kihhiusuutisita on k,,'

läksi kävelemään met- 
! ’, iliisipäall ikk, i ( irecn- 

tarkasti lähellä olevin 
iveiisaikon ja metsiin muitta ei 
näliuvtl jälkeäkään |K'ur;csla.

Olisikohan jieuraikin juhlinut 
uutta vuotfta, että aiheutti “yli 
teenaijon” ?

Yhteenajo Gardnerissa.
Ioanna Guertin, talosta l()l 

Waterford katu, Unilskji.aiiiAui 
lievästi kun auto, jossa oli mat
kustajana ja jota kuljeitilaniassa 
oli Wilfred Guertui. ajoi yhteen 
loisen auton kaiussa Pearl ka 
dulla aikaisin suniiunitaiaalmuu;'. 
poliisin selityksen mukaan. Pai 
kaTlinen lääkäri antoi lonkkaan 
tiineelle ensiavun. Toiislta auitoa 
kuljet'tanui'ssa oli ( l.areiice !'. 
Gogucn. tallo Itä I 10 ( ireenw><• ' 
katit. Guertin oli'perii nnytlä 
niii-sii autoaan ajotieltään kuti 
onnettomuus tapahtui.

Matti Huhtaniemi kuollut.
.Maltti Huhtaniemi kuoli 'koto

naan Teinpletonissa eilen aamu'1 
la 79 vuoden ikiiisienii. 1 luhta 
niemi oli syntynyt Suomessa j: 
oli asunut Tetri] det otti sisä -uu- 
rimman osan elämästään. Niiliin 
aikoihin kun I ledströni Union 
( 'lompanyilla oli tehdas Teml'!e- 
toiiissa, hiin työsiktenteli -iinä.

Surirnaau jäi vaimo, enitinen 
Sofia Ojala, tyäiir Mrs Jack 
I I'Ciikllricksim ja viisi la ten la -,'a 
kaikki Teniiileloiiissa, si-ko lalt- 
reivsisa, N. II. ja veli Suomiessia.

I liihlta,liemi haudataan Smithin 
liaulau-kodiis.ia ( ianlnerissa 2:n 
aikana ti.tiiliin Pine Gttove lian 
tau-uiaiahan 11 uhhai (Ltonissa.

Ensimmäinen lapsi
nyt alkaneena vuotena synti 
Mr. ja Mrs. Reginald Boisvertil 
le, talossa 189 Connors katu kli 
12.19 cr'eii aamulla.

Ellei aikaiseniriia tul Iklkaita il
maannu Marcel Amal/e li ■ in
vert saa suuren määriin kaiken
laisia lahjoja ja palveluksia, joi
ta kaip.uiigin liikemiehet ovat 
la'lijoi.titai’ii'et. Boisverteillii on 
enneistiiiin kolme puikaa.

Kaupunkimme uusi hallinto
asettiI'.aan vitkaan tänä iltana 
kaupungin tafnssa pidettävä sii 
initial!! , uuksiss,a. Kaupungin kir
juri Sarah E. Bourgeoisie teet
tää virkavallan uudella jxirnu'»- 
tairilla, valtuitsiiiieltiHä ja kouht- 
komi'tcan jiiscnMIii. I’ .rmi-tari 
■iltiiii vi.ikaanuslujaispuliccii »a 

Senjiilkten valtuus.!, t'la on ly- 
hvt k<ik'Us. jossa valitsee tn  
I'eeuljioihtaiaii, kaupungin kirju
rin, viiroukantajän ja ral,ais’t«in- 
hoilajau. Edelli-en valtuin i on 
'inliecuji :'li«ajaiia toimi llrich  
). I’ri 'let te. kirjurina ja \ - on 

kantajana Sarah I 1’ourp ' r 
I karpiingiii raha tioiihoilajaua 

• Hi-Il-h W. Gogr.cii.
Kuului-' uiilc.i pilaa 

•vien istunnon, joi- 
•a r | iilhren :■ dll a1 an, j
•uhi e” johtajana »j 'oin 
,1'ii' t n l i ei i ,'e k, ■' ,i ' 
ä. finan ■ dviikuiliiai 
pillai en m ka edu-I a ja n 
ealkimiilu ii"h e ilu r  -uv n

myös ly 
i valiit','1 
ka t-iirir 
kun ti' r-

läis
ia lian-"'1' 

k o r
>n.

■ i,l'c-

4rs. Kuslaava Lehtomäki 
audattu.
Mrs. Kiisitaava l.eht 

laudattiin yhden akana 
hety-ski I 'e  ta Smith RoyaL'to

ii-'.»a. I'a 'm i Urkki Pen-ltii) n 
siiori'l'ti papillisen t- inilnii-i 
Kantajina toimivat Toivo K hi. 
VlfiPcd Paz,met ti. \  dho Tiklka. 
la-linaii Koski lal,, Pa-klkaiwn ja

Naisen tila “hyvä”
Mrs. Esther Johnson, 264 l-'ur- 

nace Brook Parku av, suistui 
intostaan tien Hintikassa ja 

ukkaantui jallustaan, jonka sa
notaan saaneen murtuman.

Auto oli ollut hiljaisessa vanu
issa ja pyis (rtyny t paaluun

Svvtä Mrs. Jolintson ei oikein 
voinut selittää, mutta arveli set, 
johtuneen siitä,, kun hän oli 

ään'.vnyt tarka-stainaan autos
sa < illu,tta kahden vuoden van
haa lasta ja ovi lienee aueiiiuiiut 
ia siitä pudonnut. I lisin

ohkalle saapuessa lapsi 
dlut autossa, jolle ei 
meissä liene mitään vahinkoa 

allit uumt.

Kansanvallan Liiton osaston
kökoirs pid-et.i.in Vdljen lahi'sisa 
torstai ill.ma, lanti,tnikunti viides 
paiA.i ja py y det,iän j.äweni,ä tnah- 
d, dl is im'inait ruitsa sink uisast i
aa.pumaan k,iki,ukseen sillä on 

paljon tärkeitä asioita ja jatsr- 
nien tulisi siitä satuna sansinisa.

I.itial vuonna on taa,s j.ärjeis- 
tiiuine kokinis, johon tiimiile- 
täan edustaja ja samoin l.iittn-
Iri'hntooii, samalla myös Rai
vaajan asiamiehet r:tl*i,rt<iiva't 
•oi.itty nee la Raivaajan levitys- 
kilpailu.sta Aletaan kellu puoli 
kahdeksan.

Nähtyä ja kuultua
Kun viime kesänä meninun’e 

Silinneen, niin laiitissa tapa,siili,- 
me erään iiii,,ren|,nolei'seii mie
lien. joka oli Auie-rikaisisa pi'ka- 
k ivnnillä ja oli 'kotimaahansa 
menossa. Jos tiimiin ki.rjoiptajti 
ci erikoisen suuria Suomicsisa 
li nomini n uit, niin tämä hiipii ci 
\tnerik.Ks'1 a saaiiiti senkään ve
toista. Suomiessa sanoi oletvtan 
kaikkia miltä Attverikässätkin, vie
läpä enemmänkin ja aimerilkka- 
lai-stcn ilinppilaitfen sanoi id 
le,-n niin tietämäitlömiä, etitä 
hänen oli heille opetettava Ame- 
rilkriti maant iedultäkiti. 1 ali alisia 
“tptkijoita” tiiällä meillä käy 
siellä Sri,mmesta. Onnielkisi liäiti 
j,nt,teli näitä "ha'vannoilaan”

E’11; 
\ ielä

lapahttu- 
ta

Tuotti tuloksia
Quincyn naisten järjestön la 

holta kerättiin jiitepaperitv ja se 
tuotti kymmenen tulvatta dolil;: 
ria. millä rahalhi a'vust'etaan 
VM(‘ \ :n  uuden audit,rriuuiin. 
ralken,taimista, minkä arvefilaan 
t uflevan m alk saunaan k < I' ime,k ymi - 
•liedtä tuhatta dollaria. Kc- 
ri'.i'tii jätkistään ttilevanäkin 
vuotena.

Pidätettiin kuulustelua varten
I loiighsiiicdkiläinen yhdckisän- 

loi itä vuotias nuorukainen ;vse- 
te-Piiiii s v\'t t ei-seen tnxiajuriu 
rosvoiisyfitiyksc-itä ja m äärät
tiin kahden tulia,imen dollarin 
takaus. Nuoriikaiiieii, Maurice 
I. l olev, 9(1 Bay avcnmic. kielsi 
'Vihi-yiitciisä. mutta tuoimäri 
lames \. Mulhall hunniasi mah
dollisuuden hätien syy'1'i-.yy • 
teensä.

loseplt lulian. Brightonisita. 
-,"Iitti poliisille, että 1'oleiv oli 
pitiiuivtt kättään taskussaan uh- 
kaava-siti ja vaattniut rahoja. I" 
lian ei kui,tei,ka,an antanmt hä- 
neille raliaimssiaan, missä sain, 
olleen rahaa hv., ma.ttavai.-tti.. 
vaan tvönsi lrimr'le kirjeku'-orer. 
j- sisä oli hänen valimiinsa vmok- 
ralupa. Pd’iisi't sanoivat löytä- 
nieenisii mainitun lupalapun Uo
levit taiskiisfla pida'ttae-sa.'in ha
ndit. Aseitta ei häneltä tavaPtu.

Luvataan pitää silmällä
Poliisipäällikkö Joslcpli I*. 

Iluglies ilmoittaa, että tarlkais 
luksia tuillaan toimittamaan niin 
sanottuiissa “\ ariety sitoofeisisa'. 
jotka saavat olla auki sunnum- 
taisin. kun on tullutt valitukisia 
siitä, että ne myyväit imuttakin 
tavaraa kuin niitit heihä sun
nuntaisin on luvatuista mvyilä 
Kannutavarain ja muun “g.ros 
serin” mvvnli on sunnuntaisin 
kielletty;, ja vain hedelmiä, tu 
pakkaa, makeisia, maitoa, peh
moisia juomia, leipää, jääker
maa ja sanomalehltiii saa sun
nuntaisin mv-vdä. Päällitko «>r 
a,fani,t määräjyk'seul (xiliisien 
pitää tiitä asiaa silmällä. Sak
koa siitä on viisikytrlmeirtii ilmi 
laria. inikii summa määrätään 
valtion laissa.

nniillekin kuin minuMc, että  us
kallan -en julkisesti mainita ja 
voin todistaakin, jos arvellaan 
minun julitelcvan pehtnosia.

Virheellinen numero
Suonien avustusta koslke-vassa 

muli-e-ssa mainittiin jiaikahrsein 
a vtuslttlisk ism it ea il 1 ähdt t iiniecu
Sm nimeen vaate-tarvikkeitta 24,257 
;»;i'iiiiaa„ mutta -kirjojien mukaan 
Oi, liihctysttiMi kokonaispaino 
25,257 |ia,niiaa,, joten 'lukijat 
voivat Ottaa huomioon tiinniän 
oikaisun. — Vbnniu.

Työttömyys huolettaa
Kun nyt eroavalta 

riltamlmi 
k visa i i at 
i iiiohli—imi hiilien k vmrnicnvuoi i 
kaudella ani on ol-luit, niin hit 
va-taoi, että ly, ,! t ' -iua y,» ia siit 
johtuvat toimenpiteet Kuulta 
v. 1933 ei 'min i»en

MAYNARD, M ASS.
Ikävä tapaturma

Ikävän- tapaturman kohteeksi 
joutui hiljattain Robert Ojaleh
to, Mr. j a ‘Mrs. Väinö Ojalehdon 
,mikä PoAvdermill-kadulta. Hän 
menetti tapaturmaisesti vasem
man silmiinsä tyoskcnncllcs- 
siiiiu Sudhuryssa Lahorattcs far 
millä. Asian kulku on scuraava: 

‘Ojalehto, 18-vuotias nuorimies, 
oli kaivamassa lapiolla jotain 
kasvispensaan juuristoa, jolloin 
lapion varsi murtui ja siitä len
tänyt teräyä särö lensi hänen 
silmäiinsä .seurauksella, että  hä
net täytyi heti toimittaa Bosto
nin sairaalaan hoidettavaksi. 
Kun sairaalan ■ silmäspesialistit 
olivat toimittaneet tutkim uk
sensa, totesivat lie, että silmää 
ci voida mitenkään- pelastaa, 
vaan se täytyy ottaa pois leik
kauksen avulla toisen, silmän- na- 
koelim ien säästämiseksi.

Ojalehto tunnetaan kilttinä 
iiuorenaniiehcnä- ja erikoisesti 
liidetty työpaikassaan. Otamme 
osaa hätien vanhempainsa ja 
koulutoveriensa surmin tuon 
ikävän sattuman johdosta.

Assabct tehtaassa
suoritetaan parhaillaan, in-venta- 
riota. Tämän suuren tehtaan 
kaikilta osastoilta on jo ennem
min vähennetty työvoimaa, jopa 
siinä määrin, että useimmat 
näistä osastoista ovat kokonaan 
pysähdyksissä. Milloin tehtaan 
työsuhteet uudelleen elpyvät, 
sitä ei voine vielä kukaan ta r
kalleen sanoa.

Siivosti on eletty
Vaikka joulunaikana on, ta

vallisesti juhlatunnelma korke
alla, niin siitä -huolimatta polii
silaitoksemme tiedona littojen 
mukaan Maynardissa ei ole toi
mitettu yhtään pidätystä, ei lii
allisen ryypyn ottamisesta, ei 
tap|,elusta eipä edes liikenne- 
».lä ilto jen  rikkomuksistakaan 
kuluneina juhlapäivinä. Siivosti 
on siis eletty. — Piste.

pot imc.sta 
sanomali hltiiniiihe 

että mikä vaikeit

' -oril’i ■ an - 
-di linjti'1- 
mi,ne in ta 
aa’' ka.

Mntita n- 
aan vai n 

tari, va.-'i 
k-aihcll 
silla tul,-van 
('dc'-'am e le 
'■i:ait |-'-mc 
ilUkeHit h , -Ma 

imtii-1 ovat'kin 
miksi", niin

. min 
n,"’ ‘ 

ta

»erran
t\oe 

';;i uh-tl 
( o an il e

tn'
"I 'iioi'1: 
iti kan 
ktldldh

ei asia , 1-■ paiij-"'. 
n- -i, »a,’ini ,niriii-,"-. 
on »itä kasitc'ltai 

ja ta,il,lloll.i 
v  ui, n t\i itt '-Iiia-i 
S '1" cal hiiheil ke ''
Kiverin kot m-aa' 
ja vaikka selkiisi- 
leiiifi-ttn jartenu' 

t \ ,' >1 ä i siten y hit anti* 
täinen \ ahen-nv. ci tuo suu: t 
loh lutu ta tvihtä tarvitsevi'’'-, 
Xvuistu-'t’ii'.uii-tmi koin is sinne •
mi ilmoittanut, et.tä hauen lino' 
iftlt a vanaan on ny t eiieinina 
perheitä kuin viime \ e,minä j- 
mi siis hiilien pivvde-t-ta-vä Iisa 
valuja sit;i tadkoitusita varten

W estm inster, M ass.
litisi vuoden 

torstaina, siis 5
ka rinariylidislykseu kokous 
Vh -tmiiislci in towii-liaalilla klo 
7.39 illalla Missii mi syy ettei 
il, ciiet voi uhrata ylitä iltaa 
kuukaudessa kuulemaan ja tuo
maan , -ityksiä yhteisen liikkeen 
toiminnasta ja tulevaisuudesta. 
Niiyt täiikn kaikki niin valmiilta 
ellei siilien voi mitään lisätä 
eikä ottaa pois? Se ensi tors
taina nähdään.

Asbburnham, M ass.
f uon,autetaan

vielä ett,, Farmari klubin vuo
sikokous mi A. 1’omannilla, N. 
\shhuiiiliamissa, tammik. 5 p. 
kello 7 39 illalla. Jäsenet, o t
takaa tämä huomioonne ja tul
kaa joukolla suuiinittel,'maan 
ja iärjestäinään tulevan vuoden 
asioita. — N li.

ensimniaiseiia 
päivä l.k. on
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O X F O R D  C O U N T Y
SOUTH PARIS - WEST PARIS - NORWAY

MARKET SQUARE 
SHELL STATION

F I R E S T O N E  
Koti- ja Autotarvikkeita 

Tel. Norway 218
Market Square, South Paris, Maine

L A  M B E R T S ’
- Miesten, naisten, lasten « 

LAATUTAVARAA  
KOHTUULLISILLA HINNOILLA------ 4.------

Mnln St. - Tel. 775 - Norway, Mu.

SPENCER & DAMON, Inc.
Kulvapuhdistusta 

Korjausta — Värjäystä 
Turkisten säilytystä

13 Water St., NORWAY, ME
Tel. 606

RIPLEY & FLETCHER CO.

Sanborn’s Tire Service
Uusia - TAIJEREITA - Käytettyjä

autoihin, trokeihin ja traktoreihin 
Päällystämistä ja korjausta. 

PR ESTO  LITE PA TT E R EIT A  
Tel. 351-M

164 Main Street, NORWAY, ME

Paris Farmers Union
Jauhoja, viljaa, siemeniä, apulantoja, 

kattoaineita, maaleja, nauloja 
Blue Scul kanan- ja karjan ruokin.

lei. 103 SOUTH PARIS, ME.

NORWAY FURNITURE CO.
Thayer lastenvaunuja 

White Cross matrasseja 
Armstrong ja Cold Seal mattoja 

Cottage Street NORW AY ME.
Tel. 133-W

MYYNTI PALVELU

Käytettyjä autoja ja trokeja 
Tel. Nor. 106, South Paris, Maine

WELCH MOTOR SALES
PONTIAC Autoja ja CMC Trokeja 

Uusia ja käytettyjä osia '
Romua ostetaan ja myydään

Twin Town Chevrolet, Inc.
CHEVROLET - OLDSMOB1LE 

FR1G1DA1RE
Myynti ju palvelu — Tel. 104 
Paris St., NORWAY, MAINE 
223 Main St., South Paris, Me.

l ei. 297 SOUTH PARIS, ME.

The J. F. BOLSTER 
Monumental W orks

V. F. Flood, prop.
D arren g ra n iittia  - V erm ontin  m arm oria 

Jä lje n n ö k se t e riko isa lana  
Puh. 96-M Norway, Maine

•  BUSINESS DIRECTORY A N D  SHOPPING GUIDE •
For Finnish-speaking People of KNOX COUNTY AND THROUGHOUT MAINE 

Liikkeiden luettelo ja ostajain opas suomea puhuvalle yleisölle Knox Countyssa ja kautta Mainen

SMITH ELECTRIC CO.
Huoltoa - Korjausta - Paikoilleen 

asettamista.
Täydellinen valikoima sähkötavaraa ja 

välineitä kotiin ja farmille.
H Pine St. Tel. 65-M So. Paris, Me.

PACKARD OIL CO.
252 Main St., Tel. 330, Norway, Maine

Gasoliinia — öljyä  
Lämmitysöljyjä

I. W . ANDREWS & SON
HAUTAUSTOIMISTO

Ruumi.skirtujen valmistajat

Tel. W . Paris 846 
South Woodstock, Maine

F r a n k  W . B jö rk lu n d
Suomalainen

L A K I M I E S
197 Main St., Norway, Maint

Puhelin 202

DETROIT, MICH.
A5KL :n osaston kokous
pidetään tammikuun 8 p. talossa 
12633 (.'lievenne kadulla, kello,4 
j p.p Kokoukselle esitetään ku
luneen vuoden tili- ja toiminta
raportti, valitaan johtokunta al
kaneelle vuodelle, v.m. toimit
sijoita tarpeen mukaan. Samas
sa yhteydessä pidetään varsinai
nen kuukausikokous ensin. Toi
vottavasti jokainen jäsen täyt
tää tiimiin pienen velvollisuuden 
saapumalla kokoukseen.

Heipä hei!
Alotetaan tämä vuosi oikein 

rennosti, nimittäin iloisilla tans
seilla. ( Isaston toimesta on (jär
jestetty tiimiin vuoden alkajai
siksi kokolillati: tanssii Kaleva 
kodille t.k. 14 p. illaksi,| (Bill 
Laakso ja kttmpj». pitää huolen 
että niin nuoret kuin vanhem
matkin pysyvät virkeällä mielel
lä tanssin tahdissa lattialla ja 
lupasi Hill esittää taasen niitä 
huvittavia sukkeluitsesitvksiä 
.aina tanssin väliajoilla. 'Muis
tamme viime kerralla: Hillin esi
tykset ja kun on valotkin: kor
jattu. näkee paremmin, seurata 
kuinka ne oikein tapahtuu. /Pi
dämme tämän tilaisuuden' mie
lessämme.

Sairautta
Osastomme jäsen Mrs. Lydia 

Puhakka joutui sairaalaan leik
kaukselle, muta on jo kotiutu-

TYÖTÄ SÄÄSTÄVIÄ VÄLINEITÄ
kanaloihin ja hautomoihin, kuten virran säätäjiä, ilmnnvaihtolaittcitn, lä.nmitys- 
johtoja, automaattisia juomaiaitteita, ajan säätäjiä, s.ihköhitssejä. laakkeit.i j.i 

kaikenlaisin tarvikkeita 25 vuoden kokemus siipikarja alalla. (
Pulmanne ja pyyntönne saavat pikaisen huomiomme.

E. W. BURBANK SEED COMPANY 
20 Free Street, Dept. R. Portland 3, Muine

mil ja parantunut. Hyvää ter
vehtymistä toivotamme 1.viital
le.

«ilpekcm itien ja enirenkaiklke; 
suomalaisten historiatietojen ke 
riiäiminrn. — Leo Liiste.

LOTHROP’S SERVICE 
STATION

Pitäkääpä silmällä liikkeemme 
avausta.

136 Main St., So. Paris, Maine

STONE’S DRUG STORE
"Your Rcxall Store"

Lääkkeitä — Lääkemääräyksiä — Voit. 
Venyviä sukkia.

Kaikenlaisia kannattlmia.
229 Main St. Tel. 60 Norway, Maine

EDGECOMB’S HATCHERY
New Hanipshiren

Kananpoikasia — haudottavia munia

Goodwin’s Dairy Ice Cream 
& Sandwich Bar

20 flavors to choose from.
Have you tried our hamburgs and 

Super-Special banana splits?
193 Main St. Tel. 506 So. Paris, Maine

M. H. SCRIBNER
Siipikarjaa ja Munia 

Me maksamme korkeimman hinnan.

Tel. 4443 Oxford. 
WELCHVDLLE, MAINE

Elm Shade Poultry Farm
Maine U. S. Pullorum puhtaita 

Sex Link ja Barred Cross kananpoikasia 
Tel. Oxford 4234 Welchville, Maine

R O L A N D  M. L a B A Y  C O .
Magic-Chef kaasuhelloja — Peerless pumppuja ja vesi- 

systeemejä. — Westinghousc sähkövälineitä. 
Kaasu- ja sähkö-vedenkuumentajia

MARKET SQ. Tel. 257-J. SO. PARIS, MAINE

W. H . B R O W N  C O .
PUUTAVARAA — RAKENNUSTARPEITA 

1x3 Valkomänty-lattialautaa. Erikoishinta 5c jalka 
ACMli-MAALEJA 50% ALENNUKSELLA 

Tel.: Norway 880 So. Paris, Maine. Tel.: Harrison 9-21 N, Waterford, Me.

L I N C O L N  C O U N T Y
W A L D O B O R O ,  M A I N E »

T H E  M A IN E - W A Y  ÄH?.,S,RAr
Haluttua kiinteistöä. — Farmeja, Kylä,- järven- ja merenta- omaisuuksia. 

Myöskin valtatienvarsi omaisuuksia.
Tel. No- Whitefield 38-11 Jefferson 

Tel. 70 Waldoboro, Maine.

Plummausta ju lämmityslaitoksia - Kanalatarvikkeita

S . H . W E S T O N  A N D  S O N S
. RAUTAKAUPPA — KOTI KAASUPALVELU 

Crossley jääkaappeja. Saliko- ja kaasu- helloja.
Kotikaasutarvikkeita — Urheilutayaraa — DuPont maaleja 

TEL. 53 Waldoboro, Maine

H A R O L D  C . R A L P H
DODGE — Autoja ja Trokeja — PLYMOUIU  

MYYNTI JA PALVELU
Me ostamme, myymme ja vaihdamme käytettyjä autoja ja trokeja.

Tel. 190—191 Tel. 87 Esso Service
WALDOBORO, MAINE Route 1

MOODY’S DINER
and

CABINS
Erikoisia päivällisiä. Curb-palvelus. 

Kotitekoiset leivokset
Tel. 124 Waldoboro, Maine

Tarpeistoa Palvelusta

Kysykää

MACKS BEVERAGES
ORANGE CRUSH 

Valmistettu puhtaasta lähdevedestä
Tel. 114 Waldoboro, Maine

Jameson & Wallace
Plummausta - Lämmityslaitoksia 

Pullokaasua - Vesisysteemejä 
Valtuutettu Norge välittäjä 

Tel. 156-11. Waldoboro, Maine

OVERLOOK’S MILL
Tel. 3 13 W ARREN, MAINE

•  •
Puutavaraa - Rakennustarpeita

Kaikkia rakennustarpeita koteihin 
ja farmeille.

Ston ington  Furniture C o .
Vanha liike uudessa paikassa 

K r o e h le r - P u l lm a n  o lo h u o n e e n  k a lu s to a  
I le y w o o d -W a k e f ie ld  ja  C u s h m a n  k a lu s to a .  

A d m ir a l - r a d io i ta .  T h o r - p y y k k ik o n e i ta .
Atlantic-Florence keitto- ja lämmitysuuneja 

352 M a in  S t. T e l . 980 R o c k la n d , M a in e

S i lb y ’s F low er S h op
Walter E. Morse, Jr.

Telephone 318-W ROCKLAND,MAINE
Kukkasia suhkötdtse kaikkialle maailmassa

"Sanokaa se kukkasin”

Kuolleita
Oskar Raninen, entinen osas

tomme jäsen kuoli Rock. Mieli. 
Raniset muuttivat joitain vuo
si sitten Rapid Kiverille, Mieli., 
jossa heillä oli autokorjaamo, 
mutta jonkun vuoden jälkeen 
muuttivat Rock, Mieli., jossa 
heillä oli kanafarmi. Raninen 
kuoli äkkiä ja oli kuollessaan 
id vuoden ikäinen. Laaja toveri- 
ja ystäväpiiri täällä Detroitissa 
ottaa osaa suruunne. — Lima.

Kirkollisia Uutisia

Kenneth Edgecomb Puh. Standish 11-5 
Limington, Maine P.O. Steep Falls, Mc.

Philip Cohen Co.
Halutaan kaikenlaista elävää 

.säpikarjaa jatkuvasti.
Hintamme tyydyttää teitä.

Liikcpuh. 95 .
Kotipuh. 113 Waldoboro, Maini

HARRISOH
MUTUAL FIRE INS. CO.

Luotettuja vakuutuksia
Säästöjä vakuuttajille yli kolmcneljäsosi 

vuosisadan ajan.
Tiedustakaa meiltä.

Tel. 34-2 Harrison, Maine

Farmall traktoreja —
International jäähdytyskuappeja

Jamesway farmivälineistöä

Tri-County
Farm Equipment Co.

116 Park St., Rockland, Me., Puh. 1288 
Waldoboro, Me., Puh. Waldoboro 61

W ILM O T DOW
MAINE FARMS HATCHERY 

Tel 204 Waldoboro, Maine.

Kananpoikasia — Kanalatarvikkeita 
Fiidejä.

CHESTER E. BROOKS
ROCK OF AGES 

PE R  H E-HAUTAKIVIÄ

R E A L
- v -  t t e t n p s h i r e s

KANAN
PO IK A SIA

TWO RIUERS 
POULTRY FPRtnS

STFEP FALLS, MAINE

A. HOFFMAN & SON
Elävän siipikarjan välittäjä 

20 vuoden kokemus 
Kirjoittakaa tai soittakaa

Puhelimet 2-1023 ja 4-8483 
27 Fall St. Biddeford, Me

HARLOlTw. FLANDERS
I Hautaus- ju Ambulanssipa!veius
I ♦

WALDOBORO, ME. 
Soittakaa tel. 107 yöllä tai päivällä

OF J V altu u te ttu  v ä lit tä jä  Knox- 
Lincoln Ja W aldo kaun te issa  

Tel. W arren  98 W arren , Maine

M inneapolis, Minn.
Oojx leradaulaja \V,äinö Soi;, 

klonsert'oi Minneaipoliikseissa smir- 
nimtaina tammikuun 8 päivänä 
alkaen kellin 2;3<) F r a n k l i n  ( i r t i  
me.rvn A n ditori muissa W’e.s.t 
Hnoadwav ja Wn-shiiiRtionm kid 
ma,ssa. Tähän iltajiäiväikonsert- 
liin, johon ei ole pääsVmiakisnn, 
mutta jossa kootaan vaiiaaohtoi- 
nen ja tietysti hyvin runsas ko
lehti, toivotaan kaikkien suoma
laisten taas joukolla saapuvan. 
Kertokaa täistä ystävillenme ja 
tiroikaa .mukaanne myös ameiritk 
kalaiise,tikin tutltävanne. Komser- 
tin toimeenpanee M innepolitk - 
sen Historiallinen Seura.

Tässä yhteydessä ‘1yh.vtesti 
ertoiisin myös Historiallisen 
etiram jou'luiult'asta t.k. 16 

>:nä. Yleisöä oli 'kerääntyin t 
äilies 300 henkeä ja kyllä jou- 

luiputumot ja tortut kelvasivat. 
Menrvätpä niantelitikin kaupaik- 
i. Ohjelma oli hyvä ja yleisti 
yytylväistä. Erikoisen mieiliin- 
i.ainuvalksi tilaisuudeksi jäi 
Suomletsta lahjalksi1 saaniaminnc 
Hiiren Suomen lipun luovut.ta-
nimen s e tiira! lehtiin e.

loiilujuhilan alussa jac/ttiin
lersöllie ovella Historiallisen 

'•euran ky/sel/kaavakkeiita ja nyt 
ne pyydetään j ,'Pimittämään täiv- 
e't,tyinä a.i'kistoiihoilaj;dlcni|me 

Mists. P.urnadeth XicksoniMv. 
1414—2nd Ave Xo tai allekir- 
oit taneehe 520 Knox Ave No 
ai luokaa ne k omsertt it il aistin
een. Tietien saalimme kaikki tei- 
ä koskevat historiatiedot tal

teen jälhk imaail meille.
Muuten vuosi vailhtuu ja lliis- 

torallinen Seura toivottaa Teil- 
e kaikille onnellista Hutia 

Vuotta. Seuramme jäseneksi 
sopii liittyä voutien alusta. Jä 
senmaksu on .$1.50 kalenteri
vuodelta. Seuramme toiminta on 
innostuit,tavaa ja meillä on ar
vokas ja kunniakas päämäärä 
toimiunausaimlme: siiomailaise.u
kmlttunrin ja taiteen tnnuetnn

SO. PARIS, MAINE
Tumimik. 5 p:nä haflauHietiki 

Oscar Tik a n de rilli a klo 7:30 ip.
Tammik. 8 p:.nä jutnaliinijiai 

velins kinkulla klo 10:30 ap.
Tammik. 12 p:nä haUlaitshelki 

Wild,llmanilla klo 7 :3() ip.
Tamimik. 15 patti Luther liiton 

kokous K olista  Cuniimingsill.t 
klo 7:30 ifp.

Y. Autio.

HARRISON,, Maine
Taiinmiilk. 11 pata haitilaulslictk i 

K. Seitosella klo 7:30 ij).
Tammik. 15 pani jumalaupal 

Vethus ikirlkiol.la kilo 10:30 ap.
I'a.mimilk. 18 p:nä hart a n sinet iki 

|. Mattson il la ldo 7:30 ip.
Y, Autio.

HEBRON, W. MINOT, MAINE
Tamimik. 8 pani hartaushetki 

Wfliflren 1’ierce’illä kilo ,1 ip.
Tammilk. 15 p:nä hartaushetki 

Mrs. A. Roim|pi>aisel1a 'klo 1 :3(l 
ip.

A7. Autio.

MAYNARD, MASS.
Lähetyskirkossa
torstaina 5 päivänä hartaushetki 
kello 7.30 illalla. Kahvintarjoilu 
sen jälkeen,.

Lauantaina 7 päivänä klo 7.30 
illalla seurakunnan vuosikokous, 
johon kaikkia jäseniä ja työn 
ystäviä pyydetään saapumaan. 
Vapaat kahvit kokouksen jäl
keen.

. Ensi sunnuntaina tammikuun 
8 päivänä pyhäkoulu kello 10 
aamulla ja englannin kielinen 
jumalanpalvelus kello tili ap. 
Kaikki sydämellisesti lerveulul- 
leita.

Onnellista uuttavuotta toivot
taen — Eino J. Hämäläinen.

•  U N I O N  •
Cunningham Bros.

INC.
Entinen

R. P. RUSSELL I.G .A . STORE
------ *— :—

Täydellinen ruokatavara- 
kauppa sekä täydellinen 
valikoima rautatavaraa.

CASH 6  CARRY 
Union, Maine. Tel. 35

J. C. Creighton Co.
UTILITY -PHILGAS SERVICE

Kaasu- Plummaus- Lummitystarvildreita. Pyykkikoneita - Vesisysteemejä. 
I Sähkövälineitä - Delta-työkaluja.

Telephone 31 UNION, MAINE.

Ä L
C lem ents kunanpolkauet ovat e riko isesti s ii te t ty  ta u t ia  vas- 
tu stav lk s i, elinvo im aisiksi j a  hyvin  tu o ttav ik s i. S a a ta v a n a  
u se ita  ro tu ja  k iisittiten :

CLEM EN TS RED-ROCK Black P u lle ts — E rinom aisia  kaupalll-  
seen m unantuo tan toon . — n opeasti kasvav ia .

CLEM EN TS R. I» REDS — E riko isen  tu o tta v ia  taval. ta i kaupal. m unien  
tu o tta |ille . E linvoim aisia , m u n iv a t ru n saas ti.

CLEM EN TS NEW  H A M PSH IR ES — P a ra s ta  ro tu a  hau to rn lsm un len  ta i li
h an  tuo tan toon .

M AINE—U. S. A PPRO V ED  — PULLORUM  CLEAN.
C lem ents konanp o lk asten  ta k u u n a 1 on 88 vuoden elltoekokemuR. T ila t
kaa k an an p o ik ase t nyt, saadaJcsenne a ik an aan . P y y tä k ä ä  katu loga  heti.

CLEMENTS BROS. FARMS, Box 14, Winterport, Maine

Dfet CLEMENTS;» CHICKS

R U S S E LL  FU NERAL HO M E
Carl M. Stilphen

Naisnonlalnen myöskin palveluksessamme.
7.4 PUNNIN AMUUL.ANSSIPALVELUS 

» CLARKMONT ST. Tel. 7»1 ROCKLAND, MA1NR

V .  F .  S T U D L E Y
"IIUONEKALUIENNE KAUPPA”

Macec uiiiirja—Gibson sähkiijäähtl.vt.vskaapppja—Motorola radioita 
Täydellinen valikoim a käytettyjä huonekaluja 

283 Main Street Itoeklanil. Maine Puhelin 1154
|  28

Dynufucl saves you up to 2c a gallon over other 
high-test gasolines.tSIIHnrll nign-iesi y a H iu n u .

w a  MARITIME OIL COMPANY
214 Park St. Tel. 1371 Rockland, Me.

A. T. THURSTON
WEST1NGIIOUSE SÄHKÖTAVAROITA  

21 Limeroek SI. Tel. 137G Rockland, Me,
SÄIIKÖ-URAKOITSIJA

BROBACRE POULTRY FARM —  NO. EDGECOMB, MAINE
L aatu  k .m anpolkaste ii koti ta r jo a a  p a rh a ita : Sexlink pu lle tte ja  - hyvin m univia, 
Sexlink kukkopoikia - p a rh a ita  ro a s te re ik il , Broiler Cross - hyviä broilereiksi, 

3 a rre d  Rocks - m una- Ja liha tu o tan to o n . T ie d u stak aa  v iim eisim piä hin to jam m e.
V ierailkaa m eidän 268,000 m unan  hautom ossam m e.

E dgar S m ith  P h ilip  E. Sm ith

WORCESTER, MASS.
Ensi torstaina
kello «S illalla on Lähetyskirkos- 
s;i ohjelmallinen ompeluseuran 
tilaisuus, jonka jahtaa Mrs. Jen
nie Anderson. tRouvat Aino Ran
tala ja Jennie Anderson kustan
tavat kahvitarjoilun. Kaikkia 
kutsutaan.

Ensi lauantaina kokous kello 
S illalla, säiliöin sunnuntaina sa
maan aikaan. Puhuu seurakun
nan opettaja. Tervetuloa! — >Kv.

Our service extends to
L’.Tii

NEMBY TOWNS

DuvisFunehalHbmes
THOMASTON -  TEL. 192 

ROCKLAND-TELBIO ROCKPORT-TIL. 2424

It costs no more to call us.

M e t s ä s t y s k a u s i
t u l o s s a !

Paras varustautua nyt jo. 
Meillä on runsaasti ammukkeita

Cooperative hinnoilla.
--- ----- -

MAINE BLUEBERRY 
GROWERS, Inc.

West Rockport, Maine 
Tel. Camden 2585

SULKA
J  E W E L E R S
393 MAIN ST ., ROCKLAND

—  « U p P L V - -------
T E L .6 W -470 MAIN U  

• ROCf<LANO.M\e.

OPTOMETRIST

D r. W alter P . Conley
420 Main Street 
Rockland, Maine

Tehkää ostoksenne meiltä
C L A R K ’S 

F L O W E R  S H O P  
ROCKLAND, MAINE

WESTERN AUTO  
Associate Store

K aikkea au to ih in  Ja koteih in

LOUIS POULIN
Tel. 641

311 MAIN ST., ROCKLAND, MAINE |

K n o x  C r e d i t  B u r e a u
“Kolehtceraus tarkoituksiin”

GEORGE W. WOOD, Jr. 
Box 715, Rockland, Maine
BBBBBBBBBBBBBIBBBBBBBBBBBB

_—
“ PERC”  BOARDMAN
Happy Cooking Kaasupalvelu 
Putkityötä. . Lämmityslaitoksia

Tel. 709-W  — 709-R 
1 Pleasant St., Rockland, Me.

M yynti - Palvelu
Käytettyjä autoja ja trokeja-----♦-----

W a l d o b o r o  G a r a g e
Tel. 61

WALDOBORO 
~ T T 7 T 3 T ~

Tel. 475
ROCKLAND 
-------

Kuhn Insurance Agency
Kaikenlaisia vakuutuksia.

Waldoboro, Maine.

K N O X  C O U N T Y
•  T H O M A S T O N *

S. E. PRIOR
Philcojaäkaappcja - Radiolta 
Maingas pullokaasua - Uuneja 

Maaleja - Rautatavaraa 
telephone 219-2 Friendship, Maine

R ic h a r d s o n ’s
MIESTEN ja POIKIEN 

V A A T E K A U P P A  
Vaatteita - Vaatetavaraa - Kenkiä 

Tel. 345-3 THOMASTON, MAINE

M YYN TI — OSIA
MILLER’S GARAGE, INC.

25-31 Rankin St., Rockland, Me
| f iS |a a a B a a a a a a a a a 8 |a a a a

Thorndike Hotel
BARBER SHOP 

•  •
L. H. GREENE 

ROCKLAND, MAINE

Wm. E. Dornan & Son, Inc. 
•  Hautakiviä •

Uusi Thomaatonin näytehuoneemme 
sijaitsee WHITE BUILDING1SSA. 

Pääkonttori - Thomaston. T e l 175.

CAMDEN FARMER’S UNIO
United Farmers ja Elmore Karjan 

ruokia. Lowe Brothers maaleja. 
Ruokatavaraa.

Myrkytysaineita ja Apulantoja.
Tel. 466 Camden, Maine.

■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■is
■ "Botuny"-pukuja — Stetson-hattuja 

McGregor urheiluvautteita. 
Arrow-pultoja.

Florsheim-kenkiä ja Interwoven 
«ukkia.aI

GAY’S I G A STORE
Ruoka- ja rautatavaraa. 

Maaleja — öljyä ja sementtiä 
Jääkaappeja — Pyykkikoneita.

Tel 11 Waldoboro, Maine.

Dorothy S. Laite Robert E. Laite

G ILB E R T C. LAITE
HAUTAUSKOTI

Tel. 8225 CAMDEN, MAINE

W . H. GLOVER CO.
Rakennustarpeiden paäkorteeri. 

Sherwin-WHiluina maaleja 
Bird-pärcitä - Sheetrock

Tel. 14 tai 15
453 Main St., Rockland, Maine

A. J. SPAULDING & SON
PELTITYÖTÄ

Kuumanlhuan lämmityslaitteito Jne.
--- ♦---

Puh. 6J2-W .
262 Main S t ROCKLAND. MK

ANTAKAA KANNATUKSENNE 
RAIVAAJAN ILMOITTAJILLE

DR LLOYD M. RICHARDSON
H A M M A S L Ä Ä K Ä R I
401 Main Street, Rockland, Mc. 

Vastapäätä 5 Ja 10c puotia.
Tel. 1228

Tuuult: 8—12, 1—8 
Iltasin sopimuksen mukaan.

I
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ORIDA
AMERIKKALAIS-SUOM ALAINEN TURISTIKLUB1, 

Lantana, Fla., Box 53
Tanssit torstai- ja lnuantai-iltana. Maukas päivällinen 

jotka sunnuntai kello 1 j.pp.
Ohjelman, bingoa y.ttl. Tervetuloa!

■■■■■■ j c —  — n-   j c ^ —

The Toggery Shop
LAKE WORTH. FLORIDA

705 LAKE AVENUE. TEL. 83-J

Leninkejä - Takkeja - Pukuja ■ Hattuja ja tarv ikkeita
-xr---------- ■)?—— — ??-

NAISILLE JA NEITOSILLE---- K -------- K-------- -)f-

Dixie Radio and Appliance Co.
129-131 North Dixie Highway, — Tel. 555 

Lake Worth, Florida
MYYNTI PALVELUS

♦ G R E E N ’ S F U E L  ♦
Keittämiseen — Veden lämmittämiseen 

Lämmittämiseen — Jäähdytykseen
2202 N. Dixie Hwy Lake Worth, Florida

M O REY P A IN T  &  GLASS
PITTSBURGH

MAALEJA — VERNISSAA — LASIA 
7 South J Street Tel. 233 Lake Worth, FlorH

J. E. R E D F E A R N
Täydellisesti puhdistettuja KALKKUNOITA ja KANOJA 
NAUDAN- ja SIANLIHAA sekä TUOREITA MUNIA 

Davis Road, LAKE WORTH, FLA. Puhelin 4026

BOUTWELLS DAIRY, in c .
Tel. 5235 — Lake Worth, Florida 

“GUERNSEY GOLD" MEIJERITUOTTEITA 
Korkealaatuisia meijerituotteita

Lake W orth Funeral H om e, Inc.

Puhelin 236

4th Avenue South and J Street 
LAKE WORTH, FLORIDA

Ambulanssipalvelua

-  H . N . F O U N T A I N  -
Tehkää ostoksenne tästä perhekaupasta 1 

Vaatetavaraa — Kenkiä — Taloustavaroita
728-730 Lake Avenue, Lake Worth, Florida

R O B E R T S  F U R N I T U R E ,  I N C .
813 L ake Ave. J A  Tel. 4841

R o b e r t s  O u t l e t
101 60. H. S tre e t Tel. 6908

LAKE W O R TH , FLORID A

B O H R E N  B R O T H E R S
HYVIÄ RUOKATAVAROITA — LANTELAISTA LIHAA 

OLUVIA — HEDELMIÄ JA VIHANNEKSIA — VIINEJÄ
Hyvä ruoka antaa elämännautintoa. *

701 NORTH DIXIE Puhelin 322 LAKE WORTH, FLA

E c o n o m y  F r u i t  &  G r o c e r y
531 NORTH DIXIE, LAKE WORTH, FLA.

Auki kello 7 aamulla kello 12 yöllä 
seitsemän päivää viikossa.

Kaikkia tunnettuja oluvia 20c kannu, $4.80 laatikko. 
--------  Puhelin 9263 --------

K r i s t i n e
— R e s t a u r a n t -

North Dixie & 12th Ave., Lake Worth, Fla.

Charles J. Lehto AMociat* w|ti> i» a. rqstan 
N O T A R Y  P U B L I C  —  R E A L  E S T A T E

Kotiosoite: Office:
227 Fordham Drive—Tel. 5266 8 South "J" St.—Tel. 4561

LAKE WORTH, FLORIDA

FIN LA N D IA  R E S T A U R A N T "
Suomalaiseen tyyliin Uitettuja ruokia.

Auki seitsemän päivää viikossa.
ADOLF KASPALA, omistaja

11 SOUTH DIXIE LAKE WORTH, FLORIDA
w ------ w -  ---------

Hulme Music Shop
921 Lake Avenue 

Lake Worth, Florida 
Kaikkea niusiikkitavaraa

K E L L E R ’ S D A IR Y
Hyvää A luokan 

pastöroimatonta maitoa 
----- ♦-----

Lake Worth Road, kanaalilla

ROSS C A FE
809 Lake Ave.,

LAKE WORTH, FLORIDA

Fleetway Service Station
TEXACO TUOTTEITA

----- ♦-----
Davis & South Lake Worth Rd. 

Lake Worth, Florida

W orthm or Ice Cream Co.
27 S. Dixie Eat. 1976 Lake Worth, Fla.▼

ice Cream - Milk * Milk Shakei 
Erikoisflhndo

uvhrttiiiliiii, y.ui.

Eureka Plumbing Supply Co.
Henry Sillun, omistaja

-------- ,--------
818 So. Dixie Tel. L.W. 4044

LAKE WORTH, I’LA.

K n o l l w o o d  G r o v e s ,  inc.
Temple Orenssien myyjä

Tuoreita, puussa kypsyneitä hedelmiä, lähetetään suoraan hedelmätarhasta 
teille pikalähetyksenä. Myyntikausi joulukuusta maaliskuun loppuun. Va- 
paa lentolehtinen ja hintalista lähetetään pyydettäessä.

Rt. I, Box 776, LAKE WORTH, FLORIDA i

> I

T E M P L E
F R U IT

S H I P P E R S
7 North H. Street 

La k e  w o r t h , f l a .
Tilcf. 4700

PINEAPPLE - ORENSSE.JA
Sesongin .'likana

•  Hedelmä Lahja- 
laatikkoja

•  Pähkinöitä ja 
Makeisia

Meluta kekkeriitä varten

Hedelmiä vähittäin

—  De Long’s —  
Propane Service Company

Välineitä - Asetusta 
PLILLOKAASUPALVELU 

1500 Broadway Riviera Beach, I’la.

CARPENTERS’ HARDWARE
PLUMMAUSTARVIKKEITA 

LASIA ju MAALEJA
--- 4---

112 North Dixie Highway 
Id.t 5321 LAKE W OP I II. I LA

Lähetämme millin hyvänsä 
Yhdysvalloissa ja Canada.ssa. 

Takaamme lähetyksen 
perille saapumisen

Etelän kaunein 
DRIVE-IN TEATTERI

★ ★ D ix ie  
S k y  d ro m e

2515 North Dixie Highway 
Tel. 6$7’

Lake Worth, FloridaLucerne
B e a u tySalon

Kestokiharoita.

Kaikenlaista kylmä-kiharrusta.
807 Lucerne Ave.,

Lake Worth, Florida 
Tel.: 5742

“ A LTO N ’S CUT R A T E ”
LÄÄKETAVAROITA▼

Tel. 9153
6 So. Dixie, Lake Worth, Fla.

l  uokaa Muuliproblcemat Meille
Premier Paint Store

112 North Dixie Ilwy.
Lake Worth, l ’la.

Telet. 9133
Maaleja — Vurnissaa — Harjoja 

A. C. Kramer, Omistaja

FELDER-BELL, Inc.
----  WESTINGIIOUSE -----

TALOHSVALINE1TÄ 
Lake Worth W. P. Beach
15 No. Il St. ♦  310 So. Olive Ave.

B Y R D ’ S
Grocery & M arket 

▼
South Military Trail 

LAKE W ORTH, I’LA.

GRANDMA’S PANTRY
(On The Square)

i N. H. Street, LAKE WORTH, FLA ----- ♦-----
Suoma), jo tanskalaisia kahvilcipiä 

Pyrimme tyydyttämään

DANAHY BROTHERS
LAI TJAMATTOJA 
715 Lucerne Avenue 

vastapäätä postikonttoria 
Lake Worth, Fla.

Tel. 4338

Jones Fruit
Puissa kypsyneiden hedelmien lähettämi 
uen erikoisuutemme: Temples ja kaikk'a 

hedelmiä. Myös vähittäin.
Cor. So. 3rd 6  Dixie 

LAKE WORTH. I’LA.

BERT BROWN
SEWING MACHINE SHOP &

ELECTRICAL APPLIANCES
-------- ♦—-----

16 So. Dixie Lake Worth. Fla

Lake W orth Delicatessen
------ Voileipiä ja kahvia ------

Puntpernickle leipää
Schmidts leipomosta, Palm Beacbiltä. 

Myös suomalaisia ruokia
17 S. I. St., Lake Worth, Florida

S IR E N ’S CAFE
Hyvää ruokaa. Virvoittavia juomia. 

Viiniä, olutta ja samppanjaa 
SO. LAKE WORTH ROAD 

BUFFALO HEIGHTS

DIXIE BAR and GRILL
Kullunfine oluita lasillain 

Hienoja viinejä

110 North Dixie, LAKE WORTH, I LA 
Puhelin 9109

Dixon’s Feed & Poultry Co.
917 Lake Ave., Lake Worth, Fla.

------Telef. 540 - -
Security Rehuja ja Siemeniä

Lannoitusaineita ja hyönteisiä 
tappavin aineita.

Tuoreita munia. Eläviä ja syötäväksi 
laitettua liipikarlaa.

G E IB E L ’ S 
Photo Service

Eastman, Bell G Howell 
elokuvatarpeita.

Amatöörien tarvikkeita
♦

712 Like Ave..
LAKE WORTH. FLORIDA

FAIRPORT, OHIO
Metsästäjillä runsaasti riistaa — 
6 miljoonaa jänistä ammuttu

Viiltomme Inonnonriistan vai- 
vojain "tWdlife Division De
partment of Y.utlral Restiorees" 
virasi: m \ lijohtajn II. \. Rt - 
ler’in antaman tiedotuksen mu 
kaatt juuri jiäatt ylleen metsäs
ti skanden ajalla valtiossamme 
tapeltiin <> miljoonaa jänistä, 
mmk . .'tint,nait uskotaan olevat) 
rn.iatv.-inaaran yhden valtion Ii
salle Yhdysvalloissa.

Tuollainen jänislattma tekee 
summatonta vahinkoa jo yksis
tään elot äijällekin. J o s  into 
kaikki lajietnt tnpsuhännät olisi 
koottu viiteen kasaan, niin niis
tit olisi saalit lähes jinolimailia 
kotkea liltaka-a. Kun Ohion val
loin v;ie<t olit vntt sanotaan lä
hentelevän K miljoonaa lietikt- 
l,,ä. niin melkeinpä kokonainen 
jänis riittää Pekkaa ja Maijaa 
piialle ohii laisille jänispaistiksi

Kaman viraston raportin mu
kaan metsäsivslnpia annettiin 
zi,D.lt l(t henkilölle. Viime kesiin 
aikana kalastuslupia annettiin 
1»?! 1,1 toti. 11uomatkaa. massalaiset 
’■alamiehet ! M ell.kiu kalastel
laan -ekä metsästetään.

Onko koirien myrkyttäjii 
liikkeellä ?

\  tikon alussa I .ake-kauntin 
k oiraju il ii sille osoitettiin lukui
sia tapauksia koirien juuttiini 
sr ta jonkinlaisen salaperäisen 
myrkytikseni ultriksi. Viran
omaisten selityksen mukaan jos
sakin sijaitsee vaarallinen myfk- 
kylälide tai .sitten ympäristössä 
liikkuu tarkoituksellinen myr- 
kytliijä. — Nesse.

C H E S T E R , V T .
Ikävä tapaturma
sattui suomalaiselle metsätyö- 
läiselle Mike Salmelle metsässä 
jo.uluk. 2S päivänä*. Hän lankesi 
ja siinä murtui hänen vasemman 
kätensä kalvosluu poikki. Ikävä

L A N T A N A

JOHNSON’S FURNITURE, Inc.
FEDERAL HIGHWAY LANTANA, FLORIDA

•  Laatutavaraa halvimmilla hinnoilla ®

YE TOW ER LUNCH
Te pidätte meidän 

Barbecuestamme ylinnä kaiken 

LANTANA, FLORIDA

The Frank Lyman Family
HYVIEN NÄKINKENKIEN 

KERÄÄJÄT
• I

Lantana. Palm Beach Co., Florida

A. T R O U C H E  
Gulf Service Stadion

Osborne Rd. G Federal lli-W ay No. I 
l ei. 9190

P.O .Box 104. t..uitan.i, Florida,

MIAMI, FLORIDA

T A N  S S I - IL T A M A
pidetään joka kuukauden ensimäisenä lauantai-iltana. 

OHJELMA- JA TANSSI-ILTAMA 
joka kuukauden kolmantena lauantai-iltana 

Red Men’s haalissa, N. Miami Ave. ja 37 St. 
Tervetuloa! Turistikiubi.

T u lk a a  k a ts e le m a a n

W e e k i w a c h e e  S p r i n g ’ia
“Spring of the Mermaids” 

Sijaitsee US 19 tien varrella 
12 mailia länteen Brooksvillesta, Florida

LÄNSIVALT101TTEN ILMOITUKSIA
P O R T L A N D , O R E G O N

Pearson Funeral Church
301 N. E. KNOTT AVE., PORTLAND 12, ORE. 

ARTHUR PEARSON

CLARENCE W ALKER -  Kukkakauppa
Kukkia kaikkiin tilaisuuksiin 

Vastapäätä "Little Chapel of the Chimes"
435 N. Killingsworth St., Portland, Oregon

Tel. TRinity 004S

C A L I F O R N I A

M A TK U STA K A A  S U O M E E N
LAIVOILLA tai LENTÄEN 

Olemme Ruotsin-Amerikan Linjan. Norjan Amcri- 
kan Linjan, East Asiatic Co., Tanskan-Puolan, L ./
Gdynia Amerikan Linjan, Cunard-Whitc Star Ltd., 1

LI. S. Linjan ja Johnson Linjan asiamiehet.
Kaikkien lentolinjojen erikoishinnat 9*709 IJT
Los Angelesista Helsinkiin ja takaisin •  tr

Myymme myös kaikenlaisia VAKUUTUKSIA

CONTINENTAL TRAVEL SERVICE,
Victor Kallio, huomal. omistaja

725 So. Spring St. Trinity 65)3 Los Angeles, Calif.

K aik en la is ia  V a k u u tu k s ia
välittää

ASSOCIATED CO-OPS 
VAKUUTUS OSASTO

\siamies Tauno Ahonen, 1815 Vine St. 
3erkeley, Galif. Phone: LA. 6-6664

Lee’s Florist & Nursery
1420 University Avenue, 

Berkeley, California 
Tel.: I tiorn 3-0502

Seuraava Co-op liikkeestä

“sänTpäblö
FLORIST & NURSERY

— K u k k a la ittee t e riko isuu tem m e — 
K O TIK U K K IA  Ja PEN SA ITA  

Tel.* B Erkeley 7 7766 
1800 San Pablo A venue. 

B erkeley 2, C alifornia

Marine Liquor
7712 Calif. Ave. 

Huntington Park, California
Ainoa suomalaisen omistama pullo-väki 

juomaliike Etelä Calitorniassa.
Ray Marine, omistaja

A RV O ’s Shopping C enter
5003 E. Gage Ave., Bell, Calif. 

R u o k a ta v araa , L ihaa, V ihanneksia . Herk 
k u ta v a ra a , T a lo u sta v a ra a  ja lääkkeitä  
L eipom otuo tteita

U. S. P ostik o n tto ri.
ARVO FALLON, om istaja .

Tel. 9338.

Lindroth Auto Service
limit Lindroth, "Prop."

"Body and Fender Specialist" 
Trimming — Painting----- ♦----

Plume Kl. 4931 281 1 I'.. I’lorrncr Ave
lluuliiiglou Park, California

K IE L E N K Ä Ä N T Ä J Ä
NOTARY PUBLIC

Civil M.ti i i.i(|',n Solemnized 
Avustit.i v e iv in ä n i-  litki k .m s.il.n . Im m s 

j. i iiiittku.stusn.sioi,‘ • ,i.
Il L. KOSKIE, 2(H0 NW 2 Ird Avenue 
Miami 37 Florida

T H E  D U K E
ERINOMAISIA RUOKIA 

OLUTTA VIINEJÄ COCKTAILIA 
VÄKIJUOMIA PIII.LOITAIN

♦
Dixie ja Federal leitten kulmassa 

Lantana, Florida.

SHEP’S FOOD MARKET
H Y V Ä Ä

LIHAA ja RUOKATAVARAA
• •  •

LANTANA. FLORIDA

COUNTY M ERCANTILE 
* *  Sähkötavaroita

I leipojiin  m aksuehdoilla

■----- Bay State maaleja. -----
Lantana, Florida

Lantana Sundries
Jäätelöä

Julkaisuja
Rohdoatavaraa

NEW  P O R T  R IC H E Y
P O T T E R  B R O T H E R S

LIHAA SEKÄ KAIKENLAISIA 
RUOKATAVAROITA

New Port Richey, •  a a Florida

W. C. DAVIS — RAKENNUSTARPEITA
Sheetrock - Kattotarpclta - Maaleja - Rakentajien rautatavaraa. 

T d. 2-2521
NEW  PORT RICHEY, FLORIDA

GEORGE W . B 0W E , Inc.
PLUMMAUSTA▼

Tel. 1280 M
711 South Dixie Highway 

Lantana, Fla.

ZÄNE RANKIN GROCERY
South Side, New Port Richey, Florida

------- ♦-------
GROSSERIA - LIHAA - JAATA

Jäätelöä ja meijerituotteita.------- 1-------
AUKI SUNNUNTAISIN 9— 12.30

CIRCLE SERVICE STATION
Donald E. Pierce, Mgr.

NEW  PORT RICHEY, FLORIDA

Erikoisuutemme 
Autojen rasvaus ja peseminen.

GEORGE’S MARKET
NEW  PORT RICHEY, FLORIDA 

Puhelin 2-3831
▼

Hyvää lihaa, hedi Intia ja kasviksia 
Jäädettyjä ruokia

asia köyhälle miehelle, saa sai
rastaa useita viikkoja, eikä ole 
vakuutusta. — K. K.

Vartijain vastattava 
sotaoikeudelle

I’orttsiiijoiith. Y li., jottluk. 31 
j). Lniv.Tstnasvman erään vir
kailijan tiedoluktscn mukaan jou
tuu ‘käiksi mariiiiien kurituspa- 
ralktkien vartijaa vastaamaan so 
latoilkteiwlien eritessä oletetulla 
vankien ijxiJiioinipitelystä, minkä 
sanotaan tatjiahluneen viime lo
kakuun aikana.

Hypolux, Fla.

GARNETT GROVES
Vähittäin ja lahjalaatikoissa 

SITRUUNA-HEDELMIÄ JA 
HYYTELÖITÄ

Paikallinen hedelmien liasvattaju

VAHEY’S PHARMACY
R. B. Henderson, omistaja.

TeL 2-3431
NEW  PORT RICHEY, FLORIDA

LÄÄKKEITÄ - T ä AKITvIAÄRYKSIA 
TAYTETA/sN.

Me ’uomme.

Perustettu 1890 Tel. 3333

VINSON FUNERAL HOME
East Tarpon Avenue, 

TARPON SPRINGS, FLORIDA 
----- 4-----

Ampulansslpal veins. Nairspulainen.

Qualify Furniture Store
Uusia ja käytettyjä huonekaluja 

G. R. BALCOM 
P. O. Box 728 

New Port Richey, Florida 
Phone 2-38)2

Huddleston Motor Co.
CHRYSLER - PLYMOUTH 

Myynti ja Palvelu 
Täydellinen autojen korjaamo 

le i. 2-2511
New Port Richey, Florida

C. A. WALLERS AGENT

SINCLAIR 
REFINING CO,

Box 35
New Pori Richey, Florida

FIR E  A L .O
Phone 46 Black

New Port Richey Insurant i  
Agency

R. J. HENRY P. O. Box 75*i
New P o rt Richey, F lorida 

A CC ID EN T LIA B ILITY

L. N. SPENCER
PLUMMa U SIA  ja SÄHKÖTYÖTÄ 

G. E. lalousvälinciia
♦

Tel. 2-3491
New Port Richey, fla .

MILLER’S BAR
Haluamianne

Väkijuomia ju pakettituvarua
•  •  •

Fred J. Miller, omistaja 
NEW  PORI- RICHEY, FLA.

W E S T PALM  BEACH
K  &  K  a v u s t a a  p l u m m a u s p u l m i s s a

.Ion \ iilm t. tai le  n p iaa  raU ffim i. 1.1 n iin  m ie lih y v in  n viihiji hihii iiln inn ia  u n ia  Iu »h- 
k e \.t-  a J o lla  h » I,il«t te h ly il t e r \  >• \ t- ”.hI i-n mtilciiH* T. pti Ikallhu* I

lu ll liip iti-«»viiHti. Outnknu hiot tu m u li sellu h y \ aa  lurk* n . i \ . , l t ; i  lljk k t t l l t i .
412—20 Florida Ave. 

W I.SI PALM BEACHK & K PIPE & SUPPLY CO.

-XjC

P yro fa x  K a a su a
llyvlnpalavaa ja taloudellista kaasua

Meillä on täydellinen valikoima kaasulielloja, veden kuumentajia, 
k.ur ujiiäkuappeja ja huoneiden länimit ysuuntja

SOUTH FLORIDA GAS CO.,
3904 South Dixie, 410 Atlantic Ave.,

W EST PALM BEACH DELRAY BEACH
□4 tC 041C rx KT 04 tC

X

3>4K

KÄYTTÄKÄÄ PAIKKAKUNNAN 
'UmSIlJVIOITUSOSASTOA 

joa teillä on tornin ^rikoiato 
«syytävänä. Pieni iJmoitua »i 
mokaa paljon Ilnioitua voi muo 
doatuu itaallönno udulliaakaL

TYLANDERS, inc.
Puutavaraa ja rakennusfarviklu-iltf 

Palin Sf. nl F.E.C. Railway 
I el. 3 2525

West Palm Heath, Fluiida
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Massachusettsin säii. — Pilvisiä, 
ajoittaisia sateita, lämpötila ennal
laan tänään Iltapäivällä, ensi ynnä ja 
huomenna.

FITCHBURG
ja ympäristö

— Miss Minnie Braque (ystävät 
tuntevat hänet "Aunt Minnien” ni
mellä) viettää tänään 85-vuoti.sPÖi- 
väänsä kotonaan 21 Sargent Ave. 
Whalomissa. Miss Braque on syn
tynyt Pittsfielissä, Mass, ja asunut 
Fitdiburgissa noin 20 vuotta. Aikoi
naan hän toimi opettajana. Onnea 
iäkkäälle vanhukselle!

Saimassa kokouksia 
tänään

Saiman jäsenistön kokous pidetään 
tänään klo 7.30 omassa talossa. 
Sitä ennen kokoontuvat valistus- 
komitean ja johtokunnan jäsenet 
yhteiseen kokoukseensa klo 6.45 ja 
samaan aikaan myöskin vuosijuh
lan ravintolakomitea.

Saiman kaikkien jäsenten läsnäolo 
on välttämätön yleisessä kokouk
sessa, jossa on käsiteltävänä lukui
sia tärkeitä asioita. Sanomattakin 
on selvää, että mainittujen komi
teoiden jäsenten on nyt, jos kos
kaan, oltava saapuvilla, sillä pian 
pidettävä vuosijuhlakin antaa niille 
kylliksi työtä, puhumattakaan muis
ta vuoden vaihteen asioista. Täysi
lukuisina siis niin johtokunnan, 
valistuskomitean ja ravintolakomi- 
tean kuin Saiman jäsenistönkin ko
kouksiin.

Jäsenmaksujen suoritusaika on 
nyt myöskin käsillä.

MRS. MATILDA GAUFFIN 
KUOLLUT

Burbankin sairaalassa kuoli eilen 
Mrs. Matilda Gauffin, jonka koti 
oli talossa 271 Rollstone-kadulla. 
Mrs. Gauffin oli asunut Fitchbur- 
gissa 40 vuotta. Hän oli Hugo 
Gauffinin leski, tyttönimcltään Lep
pänen ja syntynyt Kurussa, Suo
messa. Läheisimpinä omaisina hän
tä jäivät kaipaamaan poika Oscar 
Gauffin, siskot Mrs. Selma Lahti 
täällä ja Mrs. Sandra Äijälä Lu- 
nenburgissa sekä pojan tytär Alice 
ja sisko Miina Kivijärvi, sekä veli 
Ananias Leppänen Suomessa.

Hautaus tapahtuu Sawyerin hau
taustoimistosta huomenna klo 1:30 ip. 
Vainajaa voidaan käydä katsomassa 
Sawyerissa tänään klo 7—8:30 ill.

ILTAKOULUT ALOITTAVAT 
TOIMINTANSA

Joululomansa, jälkeen aloittavat 
kaupunkimme iltakoulut toimintansa 
•taas tänään klo 7 ill. Näitä aikuis
ten oppimahdollisuukisa on korkea
koulussa, Clarendon-kadun koulussa 
ja Nolan-kadun koulussa.

U U T IS IL M O IT U K S IA

ALBANY, CALIFORNIA
Raivaajan asiamiehenä edelleen 

toimii Californiassa Lauri Rae, 837 
Ramona Ave., Albany 6, California. 
Tel.: Landscape 6-6185.

FITCHBURG
Neljän huoneen asunto vuokratta

vana Marshall-kadun varrella. — 
Tel.: 4427-M.

Korjaamme ompelukoneita, Singer 
Ja muita merkkejä. Vapaa haku- ja 
palautuspalvelu. Työ taataan. — 
Singer Co., Fitchburg. Tel. 1266.

LEOMINSTER, MASS.
Maksamme korkeimman markki

nahinnan broilereista ja kanoista. 
Soittakaa telet. Leominster 2474.

TOWNSE9ND
Mrs. Aino Ranta toimii nyt Rai

vaajan asiamiehenä Townsendissa. 
Voitte kääntyä luottamuksella hä
nen puoleensa Raivaajan tilauskysy- 
myksissä. Puhelin: Townsend 198-M.

LAKIMIES
J O H N  G. A N N A L A
on muuttanut toimistonsa omaan 

taloonsa
53 Fox St., Fitchburg, Mass. 

Phone 3280

R. V. W ESTLIN, M. D.
803 Main Street, Fitchburg, Mass.

K o n tto rit u u n it : l—3 ja  7—8 jp p .  
K ohUIv.: 10— Il ap. a in o as taan . Lauant. 1—3 ip. a in o as taan .

Tel. Konttori. Fitchburg 1747. 
Koti: Leominster 1009.

f R itte r  i . 'J-'- js 360 Main St.

r for g g Fitchburg ,

F lo w ers  1 Tel. 415  j

Saim an vuosijuh la
Työväenyhdistys “Saima” viettää 

55:ttä vuosijuhlaansa ensi lauantai
na ja sunnuntaina. Lauantain illaksi 
on järjestetty monipuolinen ja oloi
himme katsoen poikkeuksellisen hyvä 
ohjelmallinen illanvietto. Juhla
puheen pitää veteraanitoimitsiijam- 
me O s k a r i  T o k o i, jolla var
maankin ta,-s on mieliin ja ytimiin 
painuvaa sanottavaa erikoisesti 
Suomen oloista ja tilanteista.

Erikoinen onni ohjelman järjes
täjiä suosi siinä, että tähän juhlaan 
saatiin kaksi hiljattain Suomesta 
saapunutta laulajatarta, jotka kau
niilla äänellään ovat voittaneet suur
ta suosiota. Saitnalaisille on jo 
ennestään tunnettu A i l i  H e ik 
k in e n  ja uutena tulokkaana nyt 
esittelemme A une N u rm en , joka 
myös ilahduttaa meitä laulullaan. 
Mieslaulajana meillä on J a c k  
H u h ta la .  Laulajia säestää L a i
la P e rä . A nn L e h t in e n  
esittää pianosoolon ja runoja lausu
vat K a l le  T u ik k a  ja A n n n a  
L u c a n d e r .  He eivät kaipaa 
esittelyjä. Gardnerista tulee juh
liimme huvittavien laulujen esitte
lijänä suosittu W il l ia m  K u lt t i  
ja häntä säestää F r a n k  H a k a la .

Lauantain ohjelmsnsuoritus aloi
tetaan klo 7:30. Pääsymaksu veroi
neen on 60 senttiä.

Sunnuntain juhlapäivälliset aloite
taan klo 12 ja päivällispilettejä, joita 
olisi nyt etukäteen hankittava, on 
saatavsna Innon kuivatavaraosas- 
tolta ja komitean jäseniltä. Niiden 
hinta on aikuisille 99 ja lapsille 50 
senttiä. Päivällisten yhteydessä 
juhlasalissa esitetään elokuvia.

Herman Halme kuollut
Worcesterissa

Tänä aamuna saimme Worceste- 
rista puhelintiedon, että Herman 
Halme kuoli sikäläisessä. kaupungin 
sairaalassa eilen klo 8 ill. 65 vuoden 
ja 5 kuukauden vanhana. Halme 
oli asunut Worcesterissa noin 40 
vuotta. Läheisimpinä häntä jäivät 
suremaan veli Worcesterissa, toinen 
veli ja kolme siskoa perheineen 
Suomessa. Hautaus tapahtuu Nord- 
grenin hautaustoimistosta torstaina 
klo 11 ap. Käynfitunnit ovat 
huomenna, keskiviikkona klo 7—9 ill.

KUOLEMAN SYYTÄ TUTKITAAN
Antti Tervosen, 50-vuotiaan mie

hen tapaturmaista kuolemaa tutki
taan. Mr. Tervosen elottoman ruu
miin löysi Mrs. Mary Ollila sun
nuntaiyönä kalustettujen huoneiden 
asuntotalosta 31 Willow-kadulla 
rappusten juuresta. Kuöleman- 
syy-ntsrkastaja tri Bachman selitti, 
että Tervosen niskat olivat murtu
neet. Kuten sanottu kuoleman ta
paukseen kuuluvia seikkoja yhä tut
kitaan. Hautajaiset ovat Sawyerin 
hautaustoimiston järjestettävä.

VUODEN ENSIMMÄINEN LAPSI
Vuoden ensimmäinen lapsi, tyttö, 

syntyi Lucy Helenissä eilen Mr. ja 
Mirs. Roger Belandille. Perhe asuu 
talossa 58 Glearview-avenuella.

KALEVAISTEN UUTISIA
Keskiviikko-iltana tammik. 4 p. 

on Kalevan naisilla tärkeä kokous 
Kaleva-kodissa alkaen kello 8. Ase
tetaan palvelijakunta seuraavalle 
toimintak audelle.

Tortai-iltana tammik. 5 p. on Ka
levan miehillä kokous alkaen kello 
8. Kaikki mukaan.

L. O.

MUSTALAISVARAS SAI SAKKOA
Se mustalaispari, jonka edesotta- 

misista viime viikolla mainitsimme, 
oli lauantaina oikeudessa. Mrs. 
Helen Stevens, 38 vuotias musta
laisnainen, joka ilmoitti kotipaikak
seen New Yorkin kaupungin, sai $50 
sakon 42 dollarin varastamisesta 
63-vuotiaalta mieheltä. Tuomitun 
ipies vapautettiin syytöksestä todis
tusten puutteessa. Tuomitun on mak
settava uhrilleen tältä varastamansa 
summan. Viranomaiset päättelevät, 
että näillä seuduilla toimii suu
rempi mustalais-vara6liiga, joten va
ruillaan on oltava näiden varsin 
ystävällisiksi, joskus tautien paran
tajiksikin heittäytyvien romanien 
suhteen.

WESTMINSTERIN
FARMARIYHDISTYKSEN

KOKOUS
Townhaalissa

torstaina, tammik. 5 p. klo 7.30. 
Jäsenet kokoukseen

Thibault Poultry Farm
Masa. valkovatsuriala puhtaita kananpotkasla Newcastle 
iuuuiuiikarjasta. Rhode Island Red - Crosse* - Sex-Links. 

No. Spencer Rd. Tel. 495 Spencer, Mass.

Neljäs sukupolvi
lakifirmassa

Kaupunkimme erääseen vanhim
paan lakiasiaintoimistoon liittyy 
tänään saman suvun uusi mies. 
Tunnettu asianajotoimisto Ware & 
Ware ilmoittaa, että siihen on yh
tynyt James Lindsay Ware, joka on 
tähän saakka toiminut lakiinichcnä 
Bostonissa. Siten hän yhtyy se- 
setänsä Thornton K. Waren joh
tamaan liikkeeseen jo neljännen 
sukupolven Wateien edustajana.

Nyt liikkeeseen yhtyneen laki
miehen csi-isä, Thornton K. Ware, 
ioka oli täkäläisen piirioikeuden 
ensimmäinen tuomari, perusti laki- 
firman ja hänen poikansa, edes
mennyt Charkes E., jatkoi sen toi
mintaa kuolemaansa saakka, mikä 
tapahtui 1939. Hän oli silloin 86 
vuotias. Hänen poikansa jatkoi 
Ware & Waren toimintaa sen jäl
keen.

Nyt liikkeeseen yhtynyt neljäs 
Ware, on syntynyt Concordissa, 
Mass. 1908. Päästyään Harvardin 
yliopistosta ja sen lakimieskoulusta 
1933 lakitieteen tohtorin arvolla, 
hän ryhtyi harjoittamaan lakimie
hen ammattiaan Bostonissa. Paitsi 
sitä aikaa, minkä hän kuului maam
me asevoimiin viime sodan aikana, 
on hän jatkanut ammattiaan val
tiomme pääkaupungissa, kunnes nyt 
siirtyi perheensä nimeä kantavaan 
täkäläisen konttoriin. Mr. Ware 
meni naimisiin kesäkuussa 1947.

TOWNSENDILAISTEN
HUOMIOON!
■ Townsendissä toimii Raivaajan 
asiamiehenä Mr. Aino Ranta. Hä
nen puhelinnumeronsa on Townsend 
198-M1. Hänen puoleensa voivat 
kääntyä po. paikkakunan asukkaat 
Raivaajaa koskevissa asioissa.

MAC ARTHURIN APULAINEN 
PUHUU TÄÄLLÄ

Kenraali Douglas Mac Arthurin 
esikunnassa Tokiossa toiminut, ent. 
everstiluutnantti Paul Rush, joka 
nykyisin on St. Andrew’n veljes
kunnan toiminnanjohtaja Japanissa 
puhuu Kristuksen kirkon naisjas- 
ton puhetilaisuudessa torstaina klo 
2.30 ip. Mr. Rush on vanha tekijä 
Kauko-Idän asioissa, sillä jo 20 
vuotta sitten hän joutui sinne St. 
Paulin yliopiston opettajakuntaan. 
Sodan alussa hän oli Japanissa, 
muta pääsi sieltä kotimaahansa. 
V. 1945 hän palasi Japaniin kenr. 
Mac Arthurin avustajaksi. Hänellä 
varmaankin on mielenkiintoista 
kerrottavaa tuosta Kauko-Idän poli
tiikan avainmaaksi muodostuneesta 
valtakunnasta.

PIKKUPOIKA LOUKKAANTUI
Talossa 7 Dopot-kadulla asuvan 

Mr. ja Mrs. Henry J. Le Blancin 
6-vuotias poika, Rene, sai täräh
dyksen, haavoja naamaansa ja 
katkenneen jalan, kun häntä töy- 
täsi kuorma-auto Fairmount kadulla 
eilen. Burbank-sairaalasta ilmoite
taan pojan voivan olosuhteisiin kat
soen hyvin. Kuorma-autoa ajoi 28- 
vuotias Robert H. Bouchard talosta 
348 Fairmount-katu ja selittää hän 
autonsa kulkeneen hidasta vauhtia 
onnettomuuden sattuessa.

VANHA MAJATALO
MYYTY ASIIBYSSA

Ashby Tavern, 170 vuotta vanha 
majatalo on myyty South Dart- 
moutihista kotoisin oleville Mr. ja 
Mrs. Harold Delaneylle. Nämä en
tiset ashburnhamilaiset aikovat ava
ta tämän Uuden Englannin vanhan 
merkkipaikan hotelliksi ensi ke
väänä, kunhan siinä on tehty laa
joja korjauksia. Rakennukseen kuu
luu 15 huonetta ja iso ruokasali. 
Uudet omistajat ovat jo tähänkin 
asti huolehtineet hotellista nykyi
sellä kotipaikkakunnallaan.

1LENNUSLIPPUJA
KOULULAISILLE

Uskoen vanhaan sanontaan “mat
kustaminen on osa sivistystä” 
Scandinavian Airlines julkaisi tä
nään uudet alennetut hinnat koulu
laisille.

SAS, jonka koneet lentävät kaik
kiin tärkeisiin Euroopan kaupunkei
hin, joista useimmat ovat maailman 
kuuluja kouluistaan ja yliopistol
laan, on asettanut voimaan uude1 
hinnat koululaisille. Koululäisliput 
ovat noin 35 % halvemmat ny
kyisistä hinnoista ja anoessaan täl
laista lippua tulee oppilaan esittää 
todistus koulustaan jossa käy ilm' 
oppilaan ikä sekä matkan tarkoi- 
us. Tällaiset liput ovat voimassa
vhden vuoden.

Koululaisliput ovat rajoitetut ai
noastaan oppilaille 12—21 ikävuosien 
välille ja ovat ne voimassa Yh- 
iysvaltojen, Canadan ja Euroopan 
sekä Afrikan ja Aasian välillä.

C  A  Y f l N  N Y r 1“
lauantai-ihaan 

MGM Mainio värillinen elokuva

“ON th e  TO W N ”
Pääosissa Gene Kelley - Prank Sinatra 

Betty Garrett ja Ann Miller

------  Toinen elokuva ------
"ARCTIC FURY”

VIRKAILIJAIN VIRKAANASETTA
JAISET KAUPUNGINTALOSSA

Tänöaamuna klo 10 asetettiin 
ka np ungi n ta 1 ossa k a upu n.k inim e
uudet virkailijat toimiinsa. Yleisöä 
oli kaupungintalo täynnä ja tilaisuu
den huippukohtana oli uuden ma
jurimme Peter J. Levantin virka
valan teko. Tilaisuuden jälkeen 
pidetiin lounaskutsut uusille virkai
lijoille.

Seurakuntauutisia
LÄIIETYSSEURAKUNNAN
KUULUMISIA

Vuoden ajan suuret juhlat ovat 
taasen selän takana. Juhlat olivat 
hyvät kirkon kannalta katsottuna. 
Kansa täytti avaran temppelin useat 
kerrat. Rauhan ja ilon siunaukset 
tulivat myöskin kansalaistemme 
osaksi.

Uusi vuosi toi mukanansa kansain
välisen rukousviikon. Sen johdosta 
kokoonnumme kirkkomme alasaliin 
tiistai-, keskiviikko-, torstai- ja 
perjantai-iltoina hiljentyäiksemme 
hiljaiseen mietiskelyyn ja rukouk
seen. Tilaisuus alkaa 7.30 illalla 
ja toivotaan kansalaistemme mu
kaan tuloa.

Viime sunnuntai-iltana asetettiin 
seurakunnan virkailijat toimiinsa. 
Ensi sunnuntai-iltana asetetaan nuo
risoseuran toimihenkilöt. •

Seurakuntamme entinen opettaja 
pastori A. Groop on taasen joutunut 
kaupunkimme sairaalaan. Tällä sai
raudella ei tosin ole mitään teke
mistä edellisen sairauden kanssa 
vaikkakin leikkaus oli nytkin suori
tettava, mutta kokonaan toisesta 
syystä. Toivokaamme kunnioitet
tavan vanhuksen pikaista tervehty
mistä. Sulkekaamme hänet ja toiset 
sairaat esirukouksiimme.

Seurakuntamme jäsen Mrs. Mathil
da Gauffin on saanut muuttaa 
uskonsa näkemiseen. Taistelut ovat 
vaihtuneet voittoon.

S.

EV.LUT. SEURAKUNTAPIIRIN 
UUTISIA

Fitchburg: Huomenna, keskiviik
kona, lauluharjoitus klo 7:30 illalla. 
Ensi torstaina naisten liiton ilta 
klo 8. Tarjoilun järjestää liiton 1. 
ryhmä. Ensi sunnuntaina pyhä
koulu klo 9:30 ap., suomenkielinen 
jumalanpalvelus klo 10:30 ap., eng
lanninkielinen jumalanpalvelus klo 
7 illalla ja seurakunnan vuosikokous 
klo 8 illalla. Ensimmäisen ryhmän 
kokous on ensi torstai-iltana oh
jelman jälkeen kirkon alasalissa. 
Ryhmään kuuluvat seuraavat jä
senet ja heidän nuorensa: Beda 
Forssell, Aune Hill, Hulda ja Mauri 
Elovaara, Liisa Kaakinen, Theodo
re Kaakinen, Vilhelmiina ja Victor 
Laine, Justiina Lana, Tyyne ja Os
car Lampi, Maria ja Sakri Lindqvist, 
Ellen Niikula, Hilda Niemi, Sylvia ja 
Alex Sjöman, Saimi Sundvall, Frans 
Wickström ja Walter Williams, 
Aliina ja Kalle Mattson, Esther ja 
Theodor Schnornberger, Maria Kos
ki ja Olga Elina Aho. Ryhmän 
kokoonkutsujana on Mikko Lämsä.

E. Penttinen.

U r h eilu
Viljo Heino voitti

Eilen Sali Laulussa, lira.si.liais- 
sa pidelty ässä juo'k’si’.lkilipailuhssa 
pääsi voitit a jaksi kuulu sirQena- 
lainen judkisija Viljo Heino. I Lei 
no maitlknsti näitä ikilpailuj.i 
varten 7,(XX) mailia, ei.kä tur
haan. Tänään hän jo varustau
tuu palaaimaan koitiiinaafliamsa, 
joslta hän saapuu pian Ylhdyisval
toihin kili ia i J n maitkail lie.

Heimo, ioiiika hallussa on nel
jä maailmancnnältystä', voitl* i 
kesikiyön hcltlkcdlä alkamien poir 
7.100 metrin katujin Ikisiin t;j ä 
rästi. Juclksu alkoi viime vu« - 
ten viimeisen päivän viimeisille 
minuuteilla ja päättyi tänä vuon 
na. I Leinon aja.k'si saatiin 2? 
uin. 45,5 sek. Hänen kanssaan 
•nelkein yhtäaikaa (vain 7-1C 
:ie*k. j alessa) saapui maaliin Cur
tis Stone Philuulfl'iphlias'ta.

Kilpailuun osallifitui 17(X) ji:i.lk- 
djaa, pääasiassa hraisitlialaisk 
Vrjre n(ti n ali ai ne n Rcinakllu (Jonne 
jdliti 300 ensinnmäi1 tä  miefriä 
mutta silloin I Leino ja Sitone 
pyiyhhäisivält johtoon kuin vau
nupari.

Vietettyään vain lyhyen ajan 
kotimaassaan lähtee 1'ieino taa 
•kilpailumatkalle tänne, j- -osa hä
nelle on suunnitelin useita siisä- 
ratalkiLjiaihija.

Veli Saarinen
Suom en hiihtäjien  
ohjaajana

Lake Placklissä pidet täiv iin tail- 
•violyiinipiak isoihin saapuu Suo
men joii' Ikueen oihiaaijana Veli 
Saarinen, joka v, 1932 voitti sa-

massa paikassa pidetyissä olytll- 
piakisoistsa raskaan 50 kilomet
rin hiilhdim. Hänen ohjaukses
saan on tänä talvena Suonien 18- 
niieihinen, luja joukko, joka tu 
lee kilpailemaan n.s. pohjoismai
sissa lajeissa vuoden 195(1 olym- 
ipianieidlaruuksisä a Adirondak - 
viuiri'sto'sa tanimik. 30 p : s l ä  
he,milk. 5 pdiän.

Suonien joukko jäi pieneksi 
vainuilta vaikeuk sien vuoksi, lä
hes p i io il la  piencmlmäiksi kilin 
loisten Skandinavian maiden 
ioiiklkueel. Siltä tärkeälmpää on, 
että joukkueella on vanna tuki 
ohjaajassaan. \ eli Saarinen tun
tee talviolympialaisiicn vaalti- 
mukscit perinpohjin ja voi ik.ä.y*- 
tää laajoja kokemuksiaan jouk
kueensa hyväksi. Kuten muiste
taan. hiin voitti v. ’32 iniiamie- 
henisä Väinö Liikkasen 50 kilo- 
mleitrin hiihdossa 20 senkuntilla. 
Kilpailu oli varsin kireä ja vain 
huiippiikuiutossa olevat miehet 
pystyivät siihen. Saarinen saa
vutti toisenkin voittonsa Sa
inioissa kilpailuissa .päilslten koi- 
ma.ii meille tilalle 18 kiloni,Pirin 
hiihdossa. Siten hiin korjasi ni- 
mieään vuodesta 1928, jolloin hän 
jäi neljäuneksi samalla matikafllb 
St. Morizin kisoissa. Zapöka- 
nicssa Luolassa Itäni oli v. 1929 
ykkönen 18 kilometrin matkalla 
ja v. 1933 Innsbrudkissa ltäival- 
laisisa hiin voitti 50 kilometrin 
hiihdon.

11 notes,tuttavan pieniksi jää 
nyt Suonien joukkue, siinähän 
ei ote varaa sairastumisille, eikä 
muilte mahdoOlisille onnetto- 
muukisiiHe, täihtäii tukevissa k i
soissa kaksoisvoittoon yhdiste
tyssä mniteoimaakihdoi.-isa ja mä
enlaskussa, jollaisen tuloksien 
snoma'laisct saavuttivat St. Mo
ritzin kisoissa. Tämä on sitä
kin huomatltavampaa, kun näinä

Lääkinnälliset kokeet todistavat 
tämän suresti huojentavan 

Z  KUUKAUTISIA >

NAISTEN VAIVOJA 1
V alvim vntko to llil n a is te n  a lk a -  
a jo lt ta ls le n  to im in to jen  ep ils iiin - 
nölllsyvilet? A ih eu ttav a tk o  ne te il
le kiirslinyksiil. o le tte  h e rm o stu n u t, 
heikko  ja k iirly lnen  - no ina  a ik o i
n a?  K oettak aa  silloin sa a d a  vaivo i
h inne  liev ity stä  L ydia E. PJnkha- 
niin K n sv is-vn lm lsleosta . Ä skeiset 
lääk in n ä llise t kokeet, ovat to d is ta 
n ee t sillä sa a tav iin  ihm eellistä an n a  
n a is te n  vaivoih in . K a ik is ta  rohdos- 
k au p o is ta  sa a ta v issa . /

LYDIA E. PINKHAM'S » S d

R. I. REDS ja SEX LINKS
Haudomme tilausten mukaan 

Puhtaat valkotaudista 
Kukkopoikia saatavana

Kananpoikasia

W E IK K O  M A C K IE
Hubbardston, Mass. Telephone 212

SAWYER
FUNERAL HOME

Rodney M. Llversage 
hautajaisten johtaja.

TEL 387
12 Brook St. Fitchburg

SAATAVANA HETI
Laskukoneita. Kannettavia ja kont
tori-kirjoituskoneita. Asiapaperi- 
lomakkeita, tuoleja ja pulpetteja.

Taatusti halvimmat hinnat.

Q Z ic J tb u h g
OFFICt SUPPLY

Y s k ä n  h u o j e n n u s t a
Saa pikemmin käyttämällä meidän 

uutta puntista

Y  s k ä p a l s a m i a
Miellyttävää maulta — Tchoisaa 

toiminnassa

LODDY’S PHARM ACY
PRESCRIPTION CHEMISTS 

OSCAR LODDY, R. Ph. 
t25 Main St. Tel. 666 Fitchburg, Mas1

MILLER MOTORS, Inc.

Etupyörien suoristunut*. 
Moottorien virittämisiä. 

Ensiluokkaista korltyöU.
•  • •

Broad- Ja Futuam-katujen kul
massa, Fitchburg, Maat.

Tel. 3185

lajit siilien asti olivat i.llcct 
norjalaisien lähes yksinomaisina 
"teipälaijcinn".

Suoma!,aiset urheilija! saapui
vat New Yorkiin lentoteitse l.'k.

ASHBURNHAM, MASS.

The Village Drug Store
Phone 132

Ashbumhntn, Massachusetts
----»----

Täydellisesti varustettu lääkemääräys- 
osasto sairashuoltoon. 

Luotettava ja täsmällinen palvelu

C. J . H O W E
•Rival Service Store” 

LIHAA _  RUOKATAVARAA 
v.m. elintarpeita 

Fuh. Con. 158-15»
South Ashburnham, Mas*.

W I L S O N  IN
TYDOL PALYELUASEMA 

Gasoliinia, öljyjä, taijerejn, pattereja 
ja muita tarvikkeita 

58 Main St. Puhelin 85-11
ASHBURNHAM, MASS.

T O W N S E N D , M A S S .

R U T L A N D  J A  B A R R E , M A S S .

B E A R D  M O T O R S , Inc.
Bear pyörien linjaamista — Akselien ja kelmien suoristamista. 

Electronic pyörien balansecrausta. Kori- ja likasuojatyötä. Maalausta. 
Pontiac autoja ja International trokeja.
Käytettyjä autoja myymme ja ostamme.

TEL 279 BARRE, MASS.

Herbert G. Calkins
SÄHKÖMIES JA KORJAAJA 

Tel. 114 Rutland, Mass.

” barrF garäge
E. B. STONE, omistaja 

Myynti — CHEVROLET — Palvelus 
Tottuneet korjaajat. 

Täydellinen varasto tarvikkeita 
ja taijerelta.

Tel. 155 B arre . M aw .

H U B B A R D S T O N > M A S S -

LAITINEN PACKAGE STORE
P e te r s h a m  R d ., H u b b a r d s to n ,  M a ss . T e l .  491

Parhaita viinejä, konjakkeja, hienoja liköörejä ja 
mallasjuomia hiukan halvemmalla kuin muualta

» S T O N E  G A R A G E -
AUTOJEN KORJAUSTA 

Cities Service kaasua ja öljyjä 
Tel. 470 Gardner Rd. Hubbardston, Mass.

P E A B O D Y , M A S S .

^ te l^ vTsToTT
D U M O N T  _  P H I L C O  —  R C A  V I C T O R

F U E L ' H O M E  A P P L IA N C E S
174 MAIN ST. Tel. 698 PEABODY, MASS.

Auki joka ilta kello lOtneen

O stoksia tehdessänne 
m uistakaa m ainita e ttä  

nä itte  ilm oituksen 

R aivaajassa!

20 pnä, joten heille jaa vastaan- 
ottojtifltlien jiil'keen. aikaa lopul
liseen kunitouluiniseen.

A S M IG M A S S .___

W A L T ’ S
SERVICE STATION

RICHFIELD
Gasoliinia - Öljyä - Rasvaa 

Vulkanointia
Ashby Stale Rd., Ashby, Mass.

-----♦-----
Entinen Arthur Simcliukscn

C O M M U N IT Y
SER VIC E

S E I B E R L I N G
T A I J E R E J A

Kaikkia autotarvikkeita

ASHBY, MASS. 
Puh. 141

■ ■ B B H I H B H H R H H H H I H

FISKE & LANGTIEGNE
Kivihiiltä - Koksia - Puita

▼Tel. 143-3 tai
213-3 RUTLAND, MASS.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI

R. & R. INC .
Viinejä, väkijuomia, oluvia. 

Pieniä ruokatavaraa. 
Virvoitusjuomia — Gasoliinia, öljyä, 

taijerelta, tarvikkeita. 
Puhelinyhteys. RUTLAND. MASS.

JOHN T. BERRY
Tusku- jj seinäkelloja - Juvclia 

Hopeatavaraa
— Korjaus erikoisala ------

59 Cen(r,iL&., Peabody, Mas*.
. ’ HO
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KOMMUNISTIEN 
OTE PITÄMÄTÖN  
JAPANISSA

Aseman vakautuminen 
kirvoittaa hyppyset

Kommunistien taktikointi myös
kin huomattu vahingolliseksi

Tuikin, tainmik. 4 p. — Kom
munistit ryhtyivät sodan loput
tua riehumaan Japanissa niin 
pian. kun siihen tarjoutui tilai
suutta. M utta vuosi 1949 on. ol
lut heille häviön ja menetyksen 
vuosi. Tähän .on ollut kolme 
vaikutinta.

Kenr. MacArthur om järkky
mättä osoittanut, että kommu
nistit ovat yrittäneet kaikin ta
voin ehkäistä/ jälleenrakenta
mista ja että kommunisteihin 
tälmän takia täyttyy suhtautua 
niinkuin suhtaudutaan epämie
luisaan ainekseen. Silloin täl
löin on kommunisteja vangittu 
ja seuranneissa oikeudenkuu- 
lusteluissa heidän syyllisyyten
sä rienaukseen ja rikoksiin on 
tullut todisteluksi.

Kansan keskuudessa on kasva
nut vastenmielisyys kommunis
teja kohtaan siitä taktikoinnis
ta, mitä näitnäi ovat harjioitta- 
pieet väkivallan 'ja rauhan häi
ritsemisien • merkeissä. Kansa 
käsittää, että kommunistit ovat 
hidastuttaneet ja ehkäisseet 
Japanin v a u r a s t uin i s t a.
Olojen vakautuneisuus

Sitten tulee kolmas syy — 
olojen vakautuneisuus ja paran
tuminen siitä huolimatta, että 
kommunistit ovat lietsoneet ka
pinaa ja harjoittaneet väkival
taa, kuten todistettiin eduskun
nan tutkimuksissa viime loka
kuussa.

Näistä kaikista on tuloksena 
se, että kommunistien ote hel- 
tiää myös työväenjärjestöissä. 
Klommunistit koettivat synnyt
tää, selkkauksia suurimmissa 
teollisuuksissa, m utta paljasti
vat pahat aikeensa ja joutuivat 
kiinni valheesta, että' olisiwii 
työväestön ystäviä. Unio toi
sensa jälkeen on vapauttanut 
itsensä kommunistien määräys
vallasta. Kommunistit menet
tivät aseensa laissa, joka kiel
tää asiattomat lakkoutumiset ja 
jonka kenr. MacArthur saattoi 
voimaan.

Sakon maksaminen 
tuli kalliiksi

Chicago, 111., tannmiilk. 3 p. — 
Chester K. Hakala uneni eräänä 
päivänä maksamaan autö-oilkeu- 
teen kolmen dollarin sakkoa ja 
jätti aipulaiisensa va'htiinaa.n kuor 
ma-autioaan, mutta Hakalan vii
pyessä' asialla apulaisensa vii
västyi adbftamisteen ja meni ra- 
kiennuklsejti kahdeksannessa ker- 
•rdktscssa olevaan toimistoon tie- 
< luslteil emä an, mikä Hakalaa vii
vytti. Linja oli pitkä ja Hoika
lla käski apulaisensa vahtimaan 
kiiotma-aiftoa ikkunasta, kun 
puolen tunnin jälkeen apulainen 
liitusi Hakalalle, joiku vie kuor
ma-automme. Hakala esititi asi
ansa kirjurille ja sai lreti mal'e- 
iscttua koluten dollarin sakkonsa 
ja rienlsi apulaisensa kanssa k a
dulle ja ehtivät juuri näkemään, 
kun kutomin a-au to kaihosi ja pe
rään juoksunsa oli tulokseton. 
Hiiliisi löysi kuonmia-auton 25 
miuuutitia myöhemmin, muitta 
k.uiorma-aiiitossa ollut $715 arvoi
nen nälköradio oli mennyt sen 
tien.

salaperäinen lakko
Chicago, 111., tamnflk. 4 p. — 

Noin 16,000 union kaiivtostiyöläis- 
tä oli joutilaana eilen salapteräi- 
sen lakon takia Illinoisissa ja 
töiden ollessa seisaulktsissa 48 
suuifniihnassla kaivokises-a, lisä
si se huolta hiilikan, Ipraille yltä 
välientevieu hiilivarasitojen tutkia. 
Tilanteen sanotaan olevan hyvin 
vakavan, minkä tekee vlliä vaka- 
valndmalksi uhkaavan jäätävä il
mi* Illinoisin valtion union 
pres. Hugh White on anitanu! 
määräyksen sen jälkden, kun oli 
neuvotellut John L. Lewisin 
kanssa, lakossa olevien palaa
maan työhön ensi maanantaina, 
mutta ei lälieminin selostanut, 
mikä aiheutti 16,000 kaiovsthyö- 
lä iw i Ijvkkwtwmww».

CANADA MAAN
PUOLUSTUKSEEN 
$380 MILJOONAA

Summa merkitsee $28 
päätä kohti vuodessa

Maanpuolustukseen käytettävä 
rahamäärä katsotaan 
riittäväksi.

Ottawa, tainmik. 4 p. — Ca
nada kuluttaa $380,000,000 vuo
dessa maanpuolustukseen. ISum- 
ma. merkitsee $28.37 jokaista 
asukasta kohti, naiset ja lapset 
mukaanotettuina, ja on se 17 
kertaa enemmän kuin käytettiin 
samaan tarkoitukseen ennen 
toista maailmansotaa.

Maanpuolustus vie 16.4 pro
senttia hallituksen menoarviosta, 
mutta se katsotaan, myöskin 
riittäväksi ja kohtuulliseksi 
luovutukseksi tämän mantereen, 
jossa Canada on suuri osakas, 
puolustukseen.

Myönnetään, että mitään pi
kaista hyökkäyksenvaaraa ei 
ole näkyvissä, mutta samalla 
väitetään: että) parhain keino 
maailmaa uhkaavien venäläis
ten hyökkäyksen torjumiseksi 
on varustautuneisuus, kyky koh
data kommunistit kasvoista kas
voihin näitten hyökätessä. 
Äkkihyökkäys voi tapahtua

Ajateltaessa, että joskaan 
hyökkäystä ei tapahdu pitkään 
aikaan, niin kuitenkin on ole
massa mahdollisuus äkkipilkai- 
seen, yllättävään hyökkäykseen 
pohjoisnavan kautta. Venäläi
set voivat lähettää suuret len- 
tovoiimansa ja ilmasta laskeu
tuvat, joukkonsa yks kaks 
Canadan suurimpiin keskuksiin. 
Ellei puolustus kykene näitä 
hyökkäyksiä torjumaan, joudu
taan arvaaainttomiin vaikeuk
siin.

Puolustulkscssa tulevat näyt- 
tclcmäim tärkeää osaa myöskin 
rannikkojen varustukset, laiva
liikenteen ja satamien suojelu. 
Ja kokemus on osoittanut, että 
vihollista cm kohdattava sen 
omalla alueella. Tähän kaik
keen tarvitaan koneistoa ja 
ammuklkeita, ennakolta tehty 
suunnitelma ja työ, jonka suo
ritukseen tarvitaan varoja.

B ritanniassa arm o
kuolem an tukijoita

Lontoo, tammllk. 4 p. — Yli 
300 hinomoltttua britit Mäistä, nii
den 'jiou/kosisa vanha Bernard 
Shaw ja yksi kuninkaan henki- 
lääkäri, omaksuvat sellaisen mie
lipiteen, että airinlokuoLema ou 
julistettava lailliseksi Yhtyneit
ten Kansakuntien tonneista.

Täistä kirjoittaa B'ritannian 
Euthanasia Seuran sihteeri, tmi 
K M lick Millard, sanoen annin- 
kuoletman kuulltivan “ihmisoi
keuksien peruskirjan” periaat • 
teisiin. Allekirjoitettu adressi on 
lähietetty vastaaivan'laiseil'le seu
ralle Amer iikkaa n edelleen toiimi- 
tettaivoiksi YK :lle. Tri Millard 
sanoo Englannissa seurattavan 
mielenkiinnolla tri Hennan San- 
«lerin syytöfsjuttua Mandhesite- 
rissa, N. IL, jossa Samier va- 
pautti 'käirsinilyksistä .parantu
in attorn asti syöpään sairastu
neen. Britanniassa, hän sanoo, 
ei hailien tietääkseen olle milloin 
kaali ketään asetettu syytteeseen 
a ruwJk uolomWst a.

R yssä  poistunut 
Tokion kokouksesta

Tokio, tainmik. 4 p. — Kiemr.ilt. 
Dtemovjtanko Venäjän edustaja 
liittonltuneitte'n Japanin neuvos
tossa suvaitsi taasieulkin, kävel
lä ulos huoneesta, jossa liittou
tuneitten oli määrä keiskustetk* 
Japania koskevista asioista. Ve 
näjän henra. edustaja poistui 
joutuessaan vastaamaan kysy
mykseen, niissä ovat ne sadattu
hannet jaipanilaiset sotavangit, 
joita Venäijä ei ole paJauttanu> 
kotiin, niinkuin sopimuksessa 
määrätään.

Aikialaisenwnaslsa ikloko uksessa 
hän telki saman venäläisitempun. 
Kenr. MacArthur vaatii selvyyt
tä asioista, mutta selvittää jo
takin venäläisten 'kansaa osot- 
tautuu "aasialaisekisi’’ asiaksi.

Uraanikaivosten  
uhrien luku noin 
1000 kuukaudessa

Venäläisillä Saksin 
kaivoksissa 150,000 
pakkotyöläistä

Beirlliini, tainmik. 4 p. — So- 
zialdenioikrat ja Der Tagcs- 
piege.l kertovat oloista venäiläis- 
ten "runnaamiilla” uraanikaivok- 
silla Saksisisa. Niistä ou k e r
rottu ennenkin kauhujuttuja, si
käli kuin sieltä on joiku onnistu
nut kairkaalmiaan ja tuomaan tie
toja rantaivcirh'on ultkopuolcllle, 
mutta nyt taasen tulee uutta.

IN ä islsä k a i vidks i s s a t yö sk e mt e - 
lee venäläisten palkkatyöläisinä 
150.000 saksalla 1st a ja tapatur
mat tuhoavat näistä noin tuhan
nen miestä k tinka l i s i t t ä  in. Kun 
äskeinen suuri räjähdys tapah
tui, oflivat venäläiset tiedomlälli- 
teet siitä “Itietäniälftömiä’, ker
toen yhden menettäneen hen
kensä.
Kertoo Sozialdemokrat

Sos. deni, puolueen äänenkan
nattaja kinjoittaa jotakin, jonka 
se maintisee uraanikaivosten 
työläisten historialkisi vuodesta 
1946 lähtien, jolloin venäilä.ise' 
ottivat sikäläiset saksalaiset kai
vokset huostaausa. Lehti imin 
sanoo:

“ISItal in 11 a in en r i isitoj änjestefim ä 
on syypää siihen barbaariseen 
mien etehnää n, että näihin kai- 
Votksiin on sijoitettu pakkotyö
hön yli 150,000 saksalaista. Tämä 
pakkotyöniaa on suurin ja raa'in 
mitä Saksassa on löydettävissä.''

Leiri Tagespiegelin kertomus 
koslkete lähemmin tapaturmissa 
sattuvien hengemmicnctyksien se
lostusta. Lehti tietää kuuden 
kuukauden aikana 1,281 menet
täneen henkensä ja 3,467 louk
kaantuneen niin pahoin, että kä
si taikka jalka oli katkaistava. 
Kaivoksen työläisissä on erilai
sia saiiraukisia potevia 16,560 ja 
on näitten vaikea saada juuri 
minkäänlaista lääkärin,hoitoa.

Elohopea jäätyi
lämpömittarissa

Dienver, Clolo., tainmik. 4 p. — 
Tämän vuorien alussa jäätävällä 
säällä use imun Mia seuduilla Ka’- 
liovitortten ailueella. saunottiin ei
len olleen niin kylmän Clheslte- 
rissä. Mont., että lämpämit.tarii’ 
elohopea jäätyi jo enncunmin ja 
kylmästä saatiin selvä vasta sit
ten, kun otettiin esi,Ile alkoho
lilla täytetyt lämpömittarit.

Ranska maksaa
velkaansa

Washington, tamnuik. 4 p. — 
Ranskan hallitus siirsi eilen 
Vieniti-tuonltipa ukille $25 037,10 
koron ja velkasumlman malksuk 
si kaihdelle amerikkalaiselle lai
naille. Samalla kertaa Ranska 
maksoi Gamadallie $11,325,198 o 
sasuoritukstenia siitä lainasta 
minkä se oli saanut Canadan ha1 
lit uksetta. Suorit u'kistet Vienti 
tuonltiita itki lie olivat sille luoto! 
le, minkä* Ranskan hallitus sai 
mainitulta panlkilta 1946 ja min 
kä 'klokon a iws uinun a oli $650 mil)

Ulkomaalaisten
häätö Kiinasta

Hongkong, tainmik. 4 p. — 
Kiinan koni m unist ih ai li t uk sen 
uuden lain mukaan kaikkien ul
komaalaisten »n lähdettävä pois 
Kiinasta. Näitten on mentävä 
satamiin, joissa heidän on asut
tava. kolme kuukautta todistaak
seen,, että he ovat oikeutettuja 
saamaan viisumin poislähtöön. 
Shanghaissa asuvat siirtyvät 
Tieni siiliin, sillä Siian,giniin sata
ma on niin pätevästi miinoitettu, 
että laivaliikenne sillä kohdalla 
on pysädyksissä.

Manilassa “villin 
lännen” elämöintiä

Manila, tainmik. 3 p. — Ma- 
uiilasisa vietettiin uudenvuoden 
y<ötä kuin aikoinaan '‘villissä län
nessä’’. K'uusi ihniistii sai sur 
maaisa, niistä neljä kaduilla aiu- 
inui.ktf.hiista revolverin panok
sista. Hiliisi oli kieiltaiiyt ra
kettien ja amlpulmaaseitten. käy
tön, ‘miutta kukaan ei näytitäuiy'. 
kieltba noudattaneen. Järjestöiltä 
aniinuslktelua harjoitettiin ka
duilla seurauksella, että kylnlme- 
niä haaivottui ja neljä sai su r
mansa kuulisit».

Ulkomaiden
kuulumisia

LONITOO. — Daily Herald 
julkaisi vahti'miehilta saamansa 
tiedon yrityksestä tunkeutua la' 
tokseen, jossa säilytetään Bri
tannian tärkeimmät atomipeni 
ulia koskevat salaisuudet. Yri
tys oli tehty varhain tiistai
aamuna. Laitoksen ympärillä 
olevassa 12 jalkaa korkeassa 
ketjuaidassa oli tavattu reikä. 
Aita kiertää atomilaitokscn 3 
mailin ympyrässä.

♦
MOSKOVA. — Yhdysvaltain 

lähettiläs Alan G. Kirk matkusti 
tiistaina Leningradiin, aikoen 
viipyä siellä useampia päiviä. 
Lähettiläs Ki.rk tekee jo toisen 
matkan .Mioskovan ulkopuolelle; 
hän kävi Stalingradissa viime 
syksynä.

♦
FRAIMFUlRT. — Eräät saksa

laiset nuorukaiset letkauttivat 
dkeästi ravintolassa amerikka
laisten sotilaitten mukana ollei
ta naisia. Amerikkalaiset antoi
vat tästä iskun saksalaisen leu
kaan. Sotilaitten lähdettyä au
tolla ryhtyivät saksalaiset nuo
rukaiset, kahdeksan luvultaan 
kivittämään! autoa, jolloin kivi 
surmasi naisen ja aiheutti louk
kauksen toiselle. Nuorukaiset 
»idätettiin. Tapahtuma sattui 
'ouluk. 30 pnä. Eichenschwan 
Iissä.

♦
LONTOO. — Britannia lähet

tää joukkoja Eritreaan tehdäk
seen lopun siellä yltyvästä tei- 
''orista. Kolme* komppaniaa 'So. 
Walesin rajarykmentin joukkoja 
on m äärätty vietäväksi Khar 
touinista Eritreaan, joten sikä
läinen brittiläinen, miesvoima 
siellä nousee kahdeksi patal
joonaksi. ♦

BARCELONA. — Poliisi on 
saanut selville salaisen “kävely- 
klubin" salaisen ninicllä toimivan 
kommunistien orgaanin. Joitain 
epäiltyjä on jo pidätetty. N äit
ten “kävelijäin” hallusta onlöy- 
'etty  isompi määrä kommunis- 
' 'en kiihoituskirjallisuiitta.
Kommunistien soluja on myös 
tavattu Banco Hispano Ameri- 
■ano liikkeen konttorissa.. ♦

JAKARTA. — Pres. Sukarno 
ennustaa Uuden Guinean yhty
vän Indonesian Yhdysvaltoihin 
'•unen kuin “aurinko laskee vii
meisen kerran tänä vuonna”. 
Hän puhui tästäi Muhainetiii 
1.368:tta syntymäpäivää vietet
täessä, painostaen yhtenäisyy
den välttämättömyyttä ja “py
symistä yhtenäisenä, s:llä siinä 
on valtakunnan voima".♦

LONTOO. — Seitsemän täkä- 
'äiseni Tshekkoslovakian lähe
tyksen henkilökunnan jäsentä 
kieltäytyy palaamasta Prahaan. 
Heille annettiin määräys tulla 
kotiin vuoden alussa. Kaikki 
seitsemän on pyytänyt suojaa 
Britannian hallitukselta sekä 
ileskelulupaa., jotta he pelastui
sivat kommunistihallitukseni vai 
noita.

*
BRUNSWICK. — Virkainto1- 

set ryssät ovat' karkoittanee' 
We r n i ge r ode n va n h a i n kodi s t;
kaikki sinne sijoitetut vanhuk 
set tehdessään tilaa uraanikai
vosten työläisille, joita paikka 
kunnalle majoitetaan 18 (XX) 
Näini kertovat' venäläiselt 
alueelta saapuneet pakolaiset 
Brittiläiset tietävät venäläistei, 
uraanieksperttien etsivän uraa 
mia ja tomuttavan porauk.su 
Wernigerodessa.♦

W1I.9N. — Jostakin kilo tta 
niättöinästäl syystä venäläise' 
kohottivat rautaverhoaan do 
navalla, sallien Jugoslavian kili 
iettaa kuusi tavaralla täytetty.’ 
lotjaa Amerikan vyöhykkeelli 
Saksaan. Venäjä antoi tätei 
ensimmäisen kerran oikeuden 
kuljettaa rahtia Itävallan läpitse 
Tonavaa ,pitkin.

FR/AiNIKFURT. — Länsi-Sak 
san kommunistipuolueen jolitaj 
Max Reimanii saa kalussiuku 
van takalistoonsa siitä, että e' 
olo kyllin tarmokkaasti est 
nyt “ titolaisen aineksen lappiin 
tuulista puolueen jäsenyyteen' 
Uutinsen julkaisi brittiläiste 
kontrolloima '“Die Welt". Koni 
•nunistit väittävät sen perätto
naksi.

Tr n m an in esittäm ä
tilannekatsaus
kongressille

Waisiliingitoii, tainmik. I p. 
Kongressin avatessa is/tumlonsa 
eilen, ovat mielet ol'-eell jiiiini 
tyiksisisä kunimallalkin pu-ilell;; 
sen tilaniKikalsauklsen johdosta 
minkä pros, d'runian esitti itä
nään kongressille kello 1 jälkeen 
i, hnpä ivalla olusltajahinnieen is
tuntosalissa. I .aheni'iniilt ticdrit 
vielä puuttuvat esitykscsitä. mul
ta eisiltilkses.su tuotiin esille ni-m 
sosiaalista huoltoa koskevia, si
viilioikeuksia, työväen laiulaa 
dintaa, ulkionnaaolijeilimaa ja su 
ta| jakolaisi a koskevia kvs\ iirik
siä joista kiiulijilkunnan lausun
nat kuitillaan niyoh-eniimin. Yc- 
rokysyimylkis-et ch.kii olivat suu
rimman jännityksen aiheuttaji
na ja niistä kai alkameie suurin 
väittely, sillä tämän vuoden tap 
pio on verojen avulla joillakin 
tavalla talu te ttava. Mitkä esi- 
t'etiyt kysyni-ykseit tuleivat eusiks' 
kongressin tyi'dista'lile, ei vielä 
oikut varmuutta, muitta niistä 
päästään selville vesille niin 
pian kuin kongressi on lopulli
sesti järjestänyt tämän i.stunltio- 
kauden työisuunnitehnan.

M oskovan jahtaus  
uskontoa vastaan

Moskova, taimmik. 4 p. - 
Ne ii vo st oh ali i ttrks en tiet e el 1 ime n 
julkaisu on alotttannt uudien ryn- 
n i sit vikisten jumal a nk i elite i syyden 
cdistälniiisteksi. Julkaisuissa kir
joitetaan kirpeanimialkui'Ste'sti, e t
tä vielä nykyäänkin venäläisen 
kansan,. jc(pa nuorisonkin kes
kuudessa. “uskotaan jumalaan 
ja käydään kirkoissa niinkuin 
k on sanaan k i rikkok ansa.'

Kirjoittaja on E. N. Oile-shehuk 
ja selittää tässä tieteellistä ke
hitystä lievittämään perustiet us s a 
julkaisussa, että yhteiskunnan 
ollakseen mallikelpoinen mar
xilais Jleniniläis-s,talinilai sen o- 
pin seuraaja, tulee jalkaa kat
keamatta systemaattista taiste
lua ja propagandaa uskontoa 
vastaan. Hän sanoo uskonnon 
vaistusltuk'sen -kuuluvan yhtenä 
osana k o m im iin  ism im taisteli tiilin 
maailman val'taahiiiseksi konimu- 
nis-millle.

Lääkäri huom attiin  
syylliseksi murhaan

Manchester, N. II., taimni'ik. I 
p. — I lillsboron suurlaiitaikun- 
ta hiloinasi eilen Candiassa to i
mineen 40 vuotiaan lääkäri 
Hermann N. Sandcrin syyllisek
si en'sia'flteen murhaan, toim itta
essaan “armomurhan" parantu- 
vaHlc, 59 vuotiaalle Mrs. Abbie 
Boirrotolle joultik. 4 pnä.

Lautakunta antoi päät< käen
sä tunnin ha-ikimnan j-illkeen ja 
tulee tri Sandersin asia esille 
inahdkdliissti jo tämän viikon 
toirstaina korkeassa oiikeude-s's.-i 
mutta lähemmin ei vielä tiedetä 
koska jutun varsinaisien kiilsit 
tely a'llkaa, niutita arvelluna on 
että se tulee esille johonkin ai
kaan maaliskuussa tai sen jäl
keen, kun Ilillsboron korkea oi 
kteus alkaa varsinaisen istunton- 
•a. Jos lääkäri huomataan o;- 
ketultenlkäymnissä syyllisctksi esi- 
'eftyyn ensiasteen nimrhaan. lan
keaa hänelle aiUnm-aattisies'i 
.il in Ikäinen vanlkilatiioniio New 
Hampshire!! va'tion riknilair 
tullikaan. Tri Sanders on toistai
seksi vapaana $25.(XX1 takaiisti' 
väistään, kunnes asiansa käsille * 
ivstä lopullisesti päätetään tiiliä 
viikolla.

Pyörrem yrsky  
tuhosi koteja

Alton, Hl., tainmik. I p.
' •ieiienulpi pyörremyirslky iski ei 
en molemmin puolin Misisissip- 
lijilkea 5<) tai'ooii, iiiut'ska-ten 
Mistä 15. unitta tilit iin vaka
ampia louklaaiitnniisia ei ta 
iihtuiuiit. Missourin puolella 
■yörromyrslky iski St. Louis 
uumiin pohjoispuolella Spani-h 
.alke niiniseen kylään, jossa se 
uhosi 13 taloa ja vaurioitti 25

'U l l i l ta  aisuntotaloa. Sii Itukaan 
•i tiedotettu erikoisemmin ill
at 1st e n loulkk aa n-t u m is ist a ■

Unkarin suljettava 
kaksi konsulaattia

M Ä Ä R Ä Y S  O N  V A S T A I S K U  U N K A R I L L E  
A M E R I K K A L A I S T E N  P I D Ä T T Ä M I S I S T Ä

W a s h in g t o n ,  tammik. 4 p. — Yhdysvallat antoi eilen vas
taiskun Unkarille Amerikan kansalaisten huonosta kohtelusta ja 
pidättämisistä, määräämällä sen sulkemaan tammikuun 15 päivään 
mennessä konsulaattinsa New Yorkissa ja Clevelandissa.

Tämä diplomaattinen nuhtelu oli seurauksena International 
Telephone and Telegraph Corp:n virkailijan, 38-vuotiaan Robert 
A. Vogelerin, New Yorkista ja juutalaisen avustusyhdistyksen toi
mitsijan, Israel Jacobsonin, Rochesterista, N. Y., pidättämisistä 
Unkarissa.

4----------------------------------------------
Terävä nootti

Jacobson kyllä vapaultettiin j 
viimite viikoilla, oltuaan pidältytk- 
sisisä ja mitä tiukeinlniian riislti- 
kuiiltisiehin alaisena 10 jiäivää. 
Vogeler on ollut eristettyinä 
muusta maailmasta marraskuun 
18 päivästä saakka " valko il uisyy- 
t i Vk s en " ] tte ru st e el I a.

Valtio virasto määriisi koiilsm- 
laatit s-uljettavaksi teräiväsanai- 
sessa mooltisisa, mitkä annelttiin 
täällä toimivalle Unkarin miniis- 
terillte, Imre Horvathille ja Un
karin ulkoministeriölle Budapes
tissä toimivan Ylvlystvaltain mi
nisterin Nathaniel I’. Davisin vä
li tyik siellä.

VaHtioviraisto jo joulukuun 20 
pnä asetti kiellon aniieriklkalais- 
ten matiku-stamlselle Unkarissa 
ja vairöt/ti Unkaria, että ‘lisätoi
menpiteisiin” tuillaan ryhtymään, 
ellei Vogelerin ja Jacobsonin asi
oita sovitella tyydyttävästi. Uu
dessa nootissa samalla vihjailtiin, 
että Yhdysvallat mahdollisesti 
rikkoo diplomaattiset suhteensa, 
ellei nykyistä tilannetta konjata.

“Niin kauan kuin Yhdysval
tain ja sen k an sali ai st e n oikeuk
sia ja etuja koskevat räiikcät

Kuvernööri eroaa  
virastaan

Montpelier, Vt., tainimik. 4 p. 
— Valtion kuvernööri Ivrneist W. 
Gibson sanoi eilen eroavamsa 
virastaan tlk. 15 pnä ja seuraa- 
vana päivänä vannovansa vir
kavalan Vermomtin valtion Yh
dysvaltain pirrioilkeuden tuoma
riksi, johon sai nimityksen syys
kuun 15 pnä ja jonka senaatti 
vahvisti marraskuuisisa. Eroa
van kuvernöörin jäljellä olevan 
kahden vuoden virkakauden, mi
kä päättyy tälmän vuoden lopuis
sa, täyttää varakuvernööri Ha
rold J. Arthur, Burlington 1st a.

Jugoslavia poistaa 
venäjän opiskelun

Belgrad, tainmik. 3 p. — J u 
goslavian komtmu'ii'ist'jpuioiluieen 
keiskuJkomitea on poistanut ve
näjän kielen opiskelun palkollis
ten oppiaineitten joukosta kor- 
keakouiluisisa. Ojipiilaalt saavat 
itse valita vieraista kielistä 
raaitska.il, venäjän, englannin tai 
saksan.

Rooma, tammiik. 3 p. — Italian 
tietotoimisto ARI on amtanu; 
julkisuuteen uutisen kardinaali 
M indszciiityn sairastumisesta 
niin pahoin että liänieit on viety 
vankilaista johonkin hoitolaan. 
Uutinen ei tiedä lähemmin, mi 
hin hoitolaan. Pääasiana on 
kurklkuvika.

TELETYPEN SÄH K ESA TO A
W a s h i n g t o n  — Pres. Truman pyysi kongressilta “kohta

laista” verojen ylennystä “fair deal” ohjelmansa läpiajamiseksi ja 
hallituksen rahavarojen saattamiseksi “paremmalle kannalle muu
taman seuraavan vuoden” ajaksi. Sanni haluavansa verotuksen ta
saamista liike-elämän vilkastuttamiseksi. Tämä ymmärretään pyr- 
timykseksi ylimääräisen verotuksen vähentämiseen. Hän painosti 
uudelleen Taft-Hartley lain kumoamista, vuokrien kontrollin jat
kamista ja muitten ohjelmaansa kuuluvien kohtien läpiajoa.

K a ir o  — Väkivaltaisuuksia tapahtui eilisten vaalien yhtey
dessä kaikkialla maassa. Sanomalehtien mukaan seitsemän hen
kilöä tapettiin ja 28 haavoitettiin. Klo 3 ip. tänään osoitti äänten- 
lasku wafdistien saaneen 85 paikkaa eduskunnan 113 istuimesta.

P i t t s b u r g h  — Työsulidelautakunta tutkii edrlleen sälikö- 
työläistcn union vasemman ja oikean siiven väliltä riitaa.

W a s h i n g t o n  — Edustajahuoneen puhemies Sam Rayhurn 
toi julkisuuteen tä.<2n pres. Trumanin budjetin vuodelle 1951, 
sanoen sen nousevan vähän yli $42,01)0 miljoonan.

B e r l i i n i  — Kaksi Itä-Saksan liberaalidemokraattia pakeni 
tänään läntiseen Berliiniin, yksi pidätettiin ja neljäs piilottui jon
nekin kommunistien “puhdistuksen” kehittyessä pelottavaksi. Län- 
sivyöhykkeelle päässeet pyytävät suojelusta.

rikkoniuks-eit jatku valt Unkaris
sa”, samotaan miotis'sa, “-muut
kin suhlteet Yhdysvaltain ja 
Unkarin viili,lii voivat saada va
kavamman kiliin teen.”
Ainoat konsulaatit

New Yorkin ja Clevelandin 
konsulaatit ovat ainoat, mätä 
Unkari ylläpitää tiiiW'lii Yh-dyis- 
valloisisa, mutia täällä sijaitsevan 
I unkarin lähetystön sallii Ylid-ys- 
vahalt jatkavan konsulaatin teh
täviä sen jälkeen, kun mainitut 
kaksi konsulaattia suljetaan tk. 
15 pnä annetun -määräiilksen pe
ru st eella.

Tällä niaalla ei ole konsulaait- 
leja Unkarissa, jöten komnnu- 
niistien n ukkeli a 11 it nikseillä ei ole 
niuiita tietä antaa vastaiskua 
Ylidysvalhiillle kuin sulkea sen 
Budapestisisä toimiva lähetystö, 
mikä kuitenlkin olisi varma a-skel 
diplomaattisten suhteiden .rikko
miseen.

Valtioviiralsto on varoittanut 
myi skbi Bulkäriaa ja sanoo 
split eiden mahdollisesti voivani 
rikkoutua, ellei Mbsskovan ko
mennon alaisena toimiva hallitus 
lopeta "valheclliistcn syytösten'” 
k u n-ri n i 11 a m i s t a Yhdys vai t a i n
siellä toimivan ministeri Donald 
R. Heathin hartioille.

Venäjä sulki va-paaehltoistesti 
inolenitnait tässä tnaaissa toimi
neet kon'sulaattinsa. New Yor
kissa ja San Franciscossa, viime 
vuonna sen riidan jälkeen, mikä 
ju-onltauitui venäläisien opetta-jat- 
ta-ren Mine Oksana Kaisenkinati 
myt kuulin isäksi tulleen vapau
teen hyppäyksen johiheta, mikä 
ta])ahltui konsulaatin IkoOnnannes- 
ta kcirroklscista, kun konsulaatin 
virkailijat olivat pidättäneet 
mainitun naishenkilön ja kysy
myksillään piinanneet häntä use- 
aimimau päivän konsulaatissa.

Liima "stikkereissä” 
väärällä puolen

Boston, Mass., tanunik. 3 p .— 
“Stickereissä,” mitkä tänä' vuon
na ovat numero,aattojen sijai
sena autoissa, on liima asetettu 
värille puolen ja ne täytyy nyt 
liimata tuulilasin ulkopuolelle, 
josta sade huuhtoo tarkastajien 
lyömän, h y väksymismerkin ja 
kaiken onnettomuuden lisäksi 
antaa varkaille hyvän tilaisuu
den niiden varastamiseen. Aikai
semmat laput olivat liimatut 
loiselta puolen ja ne voitiin aset
taa tuulilasin sisäpuolelle ja oli
vat turvassa sateelta ja varkail
ta. Tämän seikan johdosta on 
nioottorivirast. tullut valituksia 
kaikilta suunnilta, mutta rekis- 
teriön johtaja Rudolph King on 
huomauttanut, että autoiliijat, 
jos lappu irtaantuu, voivat käyt
tää itse liimaa ja liimata sen 
tuulilasin sisäpuolelle.

r
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OtlR POLICY
“ The purpose of the A ssocia
tion shall be to lielp preserve 
tin* ideals and trad itio n s of our 
country , the  United S tates of 

1 America, to revere its  laws and 
inspire o thers to respect and 
obey them, and in all w ays to 
aid in m aking th is country  
g rea te r and b e tte r .”

Päivänkatsaus
Pahaenteisesti

alkoi uusi vuosi Suomelle. Kuten uutisessa 
olemme jo kertoneet Venäjän apulaisulko
ministeri Gromyko on jätänyt Moskovassa ole
valle Suonien lähettiläälle, Guy Sundströmille 
kiukkuisen nootin, jossa syyttää Suomen rikko
neen rauhansopimusta kun on suojannut kolimea- 
sataa venäläistä sotarikollista eikä ole palautta
nut niitä Venäjälle. Suomen pääministeri Fager
holm saa kaikista äkäisimmän sisunpurkauksen 
osakseen Suomeen saapuneiden ennakkotietojen 
mukaan. Sellainenhan on odotettavissakin.

Suomen presidentti, Juho Paasikivi, uuden 
vuoden sanomassaan, vaikka ei maininnutkaan 
Venäjän nootista) mitään, vakuutti Suomessa ei 
olevan Venäjän vihollisia, vaan ainoastaan ystä
viä.

Jos olisi kysymys Suomen ja jonkun länsi
maan välisestä tämän luontoisesta riidasta, se 
olisi helposti sovittavissa suuremmitta rähinöit
tä. Mutta kun on kysymys Venäjästä, silloin 
nootti on pahaentinen Suomelle. Meidän nimit
täin on muistettava, että Venäjä on “vahvista
nut” rajojaan länttä vastaan riis tä jä llä  Puolalta 
näennäisenkin itsenäisyyden panemalla oman 
miehensä maan asioita johtamaan. Tshekko
slovakiassa, Unkarissa, Bulgariassa ja Roma
niassa Moskovan määräyksestä on poistettu toi
mista ja tuomittu kaikki sellaiset kommunistit, 
joiden uskollisuutta Venäjää kohtaan epäiltiin. 
Vastaan hangoittelevaa Titoa Jugoslaviassa on 
myös kaikilla keinoilla yritelty saada linjalle.

Olisiko jostakin tällaisesta kysymys myös 
Venäjän nootissa Suomelle? Tahdottaisiinko 
sillä vaikuttaa presidentin vaaleihin Suomessa? 
Tai olisiko se alkusoitto jonkun muunlaisiin ki- 
ristystoimempiteisiin ?

Venäjä on viime aikoina ollut paremminkin 
vaitelias Suomeen nähden. Suomi on maksanut 
sotakorvauksiaan ja täyttänyt muutkin rauhan
sopimuksen ehdot. . Siksi tuntuu merkilliseltä, 
että Venäjä nyt on huomannut tällaisen rauhan
sopimuksen "rikkomisen” Suomen puolelta.

Venäjän ja Suomen välillähän on voimassa 
ystävyys- ja keskinäisen avunannon sopimus. 
Katsooko Venäjä sen riittämättömäksi kun omat 
miehet eivät ole sopimuksen noudattamista val
vomassa? Tahtooko se lujittaa rajaansa länttä 
vastaan nostamalla Hertat ja Tuuret jollakin 
kiristyskeinolla valtaan?

Näihin pakosta mieleen tuleviin kysymyksiin 
tuskin kukaan, Kremliä lukuunottamatta, kyke
nee vastausta antamaan.

Kansojen itsenäistyminen
Englannin ulkoministerin, Ernest Bevinin, 

matka Commonwealthin konferenssiin, Ceylo
niin, korostaa Brittiläisen valtakunnan kutistu
mista ja Commonwealthin laajentumista. Domi
nionit eivät ole ainoastaan lukumäärältään li
sääntyneet Intian, Pakistanin ja Ceylonin Do- 
minionin asemaan tulemisella, mutta niiden vai
kutus ja toiminnan vapaus emämaan kanssa on 
huomattavasti voimistunut. Jos Britannia nyt 
on heikompi kuin ennen sotaa, Commonwealth, 
suurena itsenäisten kansojen liittona on voi
makkaampi. Muutos kaiken lisäksi on muutta
nut voimahalanssin brittiläisessä sikermässä. 
Uudella itsenäisellä saarella, joka vielä eilen oli 
Lontoon määräysvallan alainen keskus, Bri
tannian ulkoministeri huomaa itsensä, ensim
mäisen kerran itämaalla, vaikutusvaltaiseksi, 
m utta silti tasavertaiseksi Dorninioeista tulleit
ten virkaveljiensä kanssa.

Vaikka se ei olisi muuta kuin käytännöllinen 
osoitus järjestyksellisen muutoksen prosessista 
maailman myrskyisellä alueella, tuleva konfe
renssi olisi suuresta merkityksestä. Aasia on 
nyt myrskyn keskus vanhojen valtojen hajo
tessa ja hajaannuksen sekä komnmismin voi
mien ratsastaessa korkealla muutoksen aallon 
harjalla. Tässä kaaoksessa Commonwealthin 
ulkoministerien kokous antaa merkillepantavan 
osoituksen kansanvallan kyvystä sellaisena kuin 
Britannia sitä edustaa, soveltautua uusiin olo
suhteisiin. Mikä muu hallitusmuoto voi tehdä 
vallankumouksen perustuslaillisilla keinoilla ja 
tehdä pesäeron valtakunnan osien välillä sopi
muksella.

Lukuisia taloudellisia problemeja tullaan kä
sittelemään Colombon konferenssissa. Sehän on

ns. “sterling blokkiin” kuuluvien maiden konfe
renssi yhdellä tavalla kuin Coinmonwealthinkin 
ja kauppa- ja rahasuhteet kaukana toisistaan 
olevien maiden kesken, muun maailman ja en
nenkaikkea Britannian kanssa on tarkistettava 
ja uudelleen järjesteltävä nykyisten realiteet
tien valossa. Mutta kaikista tärkein yksityinen 
kysymys konferenssissa on Britannian rollista 
päättäminen Euroopassa. Onko Yhdistynyt Ku
ningaskunta eurooppalainen suurvalta? Ovatko 
sen erikoissuhteet Commoniwealthiin läheisem
män yhteistoiminnan tiellä l.änsi-Euroopan 
maiden kanssa? Tämä kireä kysymys on jatku
vasti tullut esille keskusteltaessa Euroopan ta
loudellisesta yhtenäistämisestä sellaisena kuten 
sitä Marshall suunnitelmassa kaavaillaan ja 
vieläkin painokkaammin väittelyissä Euroopan 
neuvoston unionisuunnitelmista. Britannia on 
aina vastauksissaan antanut ymmärtää, että sen 
yhteydet Commonwealthin kanssa ovat kaik
kien muiden yhteyksien yläpuolella. Mutta 
ovatko nuo siteet toistensa tiellä? Uskovatko 
Commonwealthin kansat, että Britannian vas
tuunalaisuudet Euroopassa ovat vähemmät
kuin sanokaamme Yhdysvaltain? Ovatko ne vä
linpitämättömiä sen yhteisrintaman suhteen, 
mikä on niiden ensimmäinen puolustuslinja yhtä 
paljon kuin meidänkin?

Maantieteellisen asemansa ja historian, kaksi
naisten suhteittensa Commonwealthiin ja Eu
roopan mannermaihin, vanhaan ja uuteen maa
ilmaan, tähden Britannia on luonnollinen lenkki 
siinä yhteisketjussa, josta vapaan maailman tule
vaisuus on riippuvainen. Ei voida ajatellakaan 
kun asiaa oikein ymmärretään, että Dominionit 
vastustaisivat vaikka Britannia ottaisikin avain
aseman kansanvaltaisessa järjestelmässä.

Indonesian tasavalta
Klo 10.22 tiistaina, joulukuun 27 päivänä, ku

ninkaallisessa palatsissa Amsterdamissa Hollan
nin kuningatar Juliana allekirjoitti asiakirjan, 
jossa sanotaan:

‘‘Hollannin kuningaskunta ehdoitta ja peräyt- 
tämättömästi siirtää täyden suvereeniteetin In- 
doneesien yli Indonesian Yhdistyneelle tasaval
lalle ja siten tunnustaa Indoniesian tasavallan 
itsenäisenä ja suvereenisena valtiona.”

Maapallon toisella puolen Jakartassa (Bata- 
viassa), uuden Indonesian tasavallan pääkaupun
gissa samalla tunnilla oli suuret juhlallisuudet. 
Valkoisen palatsin, jossa ennen hollantilaiset ku
vernöörit hallitsivat, lipputankoon vedettiin 
Indonesian puna-valkoinen lippu. Neljännesmil
joona indonesialaista kerääntyi Koningspleinille 
(kuninkaan torille), palatsin edustalle, hurraa
maan ja paukuttamaan javalaisia gongeja ja tom- 
tomeja. Indonesialaisille lipun nosto merkitsi 
347 vuotta kestäneen hollantilaisten herruuden 
päättymistä ja uuden ajan alkamista, missä hei
dän maansa on vapaa ja tasa-arvoinen osavaltio 
Hollannin kruunun alaisena.

Indonisian tasavalta muodostuu noin 3,000 
saaresta Intian saaristossa ja ulottuu enemmän 
kuin 3,000 mailia Aasian mantereelta etelään ja 
itään, Tyynellä merellä Uuteen Gu ineaan asti. Sen 
maapinta-ala on 735,000 neliömailia ja asukas
luku 77,000,000.

Uusi tasavalta on lähes kokonaisuudessaan 
maatalousmaa. Siellä on ainoastaan kahdeksan
toista kaupunkia joiden yhteinen asukasluku on 
neljä miljoonaa. Useimmat indonesialaiset asu
vat kylissä, jotka käsittävät noin viisikym
mentä pamppumajaa, samanlaisia kuin missä 
heidän esi-isänsä asuivat tuhannen vuotta sitten. 
Ainoastaan seitsemän prosenttia väestöstä on 
lukutaitoisia.

Poliittisesti Indonesian tasavalta muodostuu 
kuudestatoista valtiosta, joista suurin on Jaavan 
ja Sumatran saarista muodostettu Indonesian 
tasavalta. 1 lallitus on voimakkaasti kommunis- 
mivastainen. Sen kaksi tärkeintä johtajaa ovat 
presidentti Sukarno, 46 vuotias insinööri ja pää- 
sekä väliaikainen ulkoministeri Mohammed 
Hatta, 48 vuotias ekonomisti. Molemmat 
miehet ovat lähtöisin rikkaista yläluokan 
perheistä, molemmat ovat olleet mukana na
tionalistisessa liikkeessä kuluvan vuosisadan 
kolmikymmen luvulta, molemmat ovat taitavia 
hallitusmiehiä ja poliitisesti “maltillisia”.

Hallitus tällä kertaa on sitoutunut noudatta
maan nationalistisen hallituksen laajoja päämää
riä — vapautta, kansanvaltaa, rauhaa. Hallituk
sen on pyrittävä elvyttämään maan taloutta, jota 
Japanin miehitys ja sota Hollannin kanssa pa
hasti tunneli. Sen on saatava huomattavaa apua 
länsimaista. Ennen joulukuun 2 päivää Indo
nesian tasavalta cji saanut Marshallin suunni
telman aipua 37 miljoonaa dollaria Hollannin 
alusmaana. Nyt — itsenäisenä valtakuntana, 
joka ei kuulu Marshall suunnitelman sopimusten 
alaisuuteen — Indonesia ei ole oikeutettu saa
maan apua täältä ennen kun kongressi antaa 
hyväksymisen.

Toisella viikolla olikin jo merkkiä, että Yh
dy sivallat jatkaa Indonesian avustusta. Presi
dentti Truman ilmoittaessaan muodollisesta tun
nustuksen antamisesta mainitun maan hallituk
selle lausui “Indonesian voivan odottaa myötä
tuntoa ja tukea kaikilta, jotka uskovat kansan
valtaan ja itsehallintaoikeuteen”. Toiset länsi
maat ja useat Aasian maat — jotka katseluvat 
Indonesian tasavaltaa tärkeänä komimunistivas- 
taisena linnakkeena Kauko-klässä — nopeasti 
antoivat tunnustuksen maan itsenäisyydelle ja 
sen hallitukselle. Venäjä ja sen sateliitit ovat 
kieltäneet sen.

Eduskunnan saatua vuoden 
1950 tulo- ja menoarvion nume
ropuolen käsitellyksi ja siirryttyä 
yleisperusteluihin, teki maalais
liitto vielä kerran yrityksen hal
lituksen kaatamiseksi. Maalais
liiton eduskuntaryhmä ehdotti 
yleisperusteluihin seuraavan lau
suman (lue: epäluottamuslau
seen) :

"Talousarvion toteuttamiseksi 
on valtiotalouden hoidossa nou
datettava määrätietoisuutta ja 
säästäväisyyttä. Eduskunta kat
soo aiheelliseksi kiinnittää tässä 
yhteydessä halliitliksen huomio, 
ta siihen, e ttä  estetään inifla- 
toorinem kehitys, koska uusi in
flaatio alentaisi kaikkien kan
salaispiirien elintasoa, saattais' 
maan tuotannollisen toiminnan 
ylivoimaisen suuriin vaikeuksiin 
ja lisäisi työttömyyttä. Tämän 
vuoksi eduskunta pitää välttä
mättömänä, ettei hallitus salli 
minkäänlaisia nyt voima,ssöle- 
van palkkasäännöstely päätöksen 
vastaisia eikä muitakaan sano
tun päätöksen tulkinnan perus
teella suoritettavia yleisluontoi
sia palkkojen korotuksia, vaan 
tekee kaiken voitavansa talou
dellisten olojemme vakauttami-k * , ♦SI.

Eikö ollutkin fiini yritys syyt
tää nykyistä hallitusta inflatoo- 
risesta kehityksestä, vaikka tä 
mä hallitus on kaikella tarmol
laan taistellut inflaatiota vastaan 
vieläpä menestyksellä. Tosin 
hallitus ei olisi pannut pahak
seen mainittujen perustelujen 
alkuosaa, jossa puhutaan talous
elämiimme vakauttamisesta
vaikkakaan hallitus ei sellaisia 
neuvoja tarvitse — ei ainakaan 
taholta sellaiselta, jotka, kaikin 
keinoin yrittävät paisuttaa bud
jettia ja siten aiheuttaa inflaa
tiota. (M,litta “perustelujen” 
jälkiosaa ei sosialidemokraati 
nen hallitus sentään voinut niel 
lä, koska siinä kielletään hallitus

P a k in a a  k is s o is ta
Kaikki mitä kissoista kirjoite

taan kiinnostaa minua siksi .kun 
kissa mielestäni on viisain, siistein 
ja rauhallisin kotieläimistämme. 
Siksi naputtelen tämänkin pakinan 
tavallaan osoitukseksi, < ttä on niitä 
mirreillä muitakin ystäviä ja ihaili
joita. Luonnollisestikaan en voi 
vannoa, että kaikki mitä nyt on 
kissoista sanomalehtiin kirjoitettu, 
on täyttä totuutta. Kissojen omis
tajat ovait voineet hiukkasen liioi
tella. Mehän tuppaamme liioittele
maan aina kun jollekin ylistystä 
suitsusimme.

Mrs. Leone McGaw, Milwaukeessa, 
uskoo hänellä olevan vanhimman 
kissan Wiseonsinln valtiossa, ehkä 
useissa naapurivaltioissakin. Mirri 
on saavuttanut kunnioittavan 20 
vuoden iän.

Kissalle pHkän elämän varrella 
täitä katilta katkesi jalka, joka kui
tenkin parani Mrs. McGaw’n hellän 
hoidon alaisena viisi vuotta sitten 
ja myödkin on saanut arvokkaam
man nimen kuin mikä sillä oli pitkän 
kariirinsa alussa. “Lapsena” mirri 
tunnettiin “Pinky” nimellä, mutta 
nyt se tuntee paljon arvokkaamman 
Mr. Pinkerton nimen.

Luonnollisesti on selalisiakin, ih
misolentoja, jotka väittävät ettei 
kissa kuuntele mitään muuta kun 
maitokupin kolauksen tai haistaa 
vain hamburgerin hajun. Bajtimo- 
relainen tri Clara B. Fishbaugh, 
entinen psykologian proessori tyttö- 
eollegessa, kuitenkin väittää mus
tan uroskissansa, "Kikin”, kutsu- 
van hän “Mom'iksi” ja keskustele
van hänen kanssaan useita sanoja 
käsittävällä sanavarastolla, joista 
ensimmäinen oli “yeah”. Kun sa- 
nomalehitimiehet kuulivat tästä mer
killisestä “tomaatista," he menivät 
haastsitteleen, mutta Kiki vaikeni 
kuin muuri. Ei puhunut mitään. 
Kiki nähtävästi on mieleltään sa
manlainen kuin Limiperin Kalle, 
joka myöskään ei mainetta saa
tuaan pitänyt uteliaista sanoma- 
lehtimiehistä. Taitaisi nyt jo tykätä 
kin, jos toisinaan kävisivät häntä 
tapaamassa. Kikikin voi muuttaa 
vielä mielensä.

Meidän perheessä on noin kuu
den kuukuuden ikäinen "tomcat”, 
joka kylläkään ei ole vielä erittäin 
puhelias (kukapa sitä sillä iällä on), 
mutta nauravaa sortin Musti (se 
on kissan nimi) on. Nuoresta 
iästään huolimatta se tuntee nimen
sä ja milloin sitä ei nukuta ja on 
leikkisällä tuulella sen naama on 
selvästi hymyssä.

korottamasta palkkoja siinä
kään tapauksessa että hinnat 
nousevat. Nykyisen voimassole- 

n palkkasäännöstelyn mu
kaanhan palkkoja on korotetta
va heti kun elinkustannusindek
si nousee 15 pistettä. I lallitus 
ei olisi siis saanut koroiltaa 
pa 1 k k o ja pal k k a sä äuriös t e 1 y n
m likaisella tavallakaan.

Maalaisliiton esittämät perus
telut eivät kiellä lisäksi, hintojen 
koroittamista, joten ne kyllä oli
sivat saaneet nousta, mutta ei
vät palkat. Millä voimilla esim 
maalaisliitto päästyään hallituk 
-een, ja, hintojen noustessa olisi 
estänyt työtaistelujen syntymis 
tä ja sen yhteydessä kommunis
tien aloittamaa poliittista liikeli 
limistä? Siinä varmaankin olisi 
tekemistä nykyisellekin hallituk
selle. joka, sentään nauttii suurta 
arvonantoa työväestön keskuu 
dessa, jotavastoin maalaisliiton 
nauttima arvonanto työläispii 
reissä on, jokseenkin sama kuin 
plus miinus nolla.

Jos esim. maalaisliitto olisi oi 
hit hallituksessa kommunistien 
syysoffensiivin aikoina, niin, to- 
lennäköisesti Suomesta olisi jo 
min kauniina yönä tehty kan- 
-andemokraatiilien valtio.

Maalaisliiton esittämään, epä- 
hiottamusponteen sisältyi vielä 
uhkaus, että ellei eduskunta hy
väksy sitä, niin maalaislitto tu- 
ee estämään valtalain kiineeMi 
syyden, jonka, kiireellisyyden 
voi 1/6 osa eduskunnan jäsenis
tä evätä. Sekään uhkaus ei kui- 
ten,likaan pelottanut eduskun
nan enemmistöä. Maalaisliitto 
i kuitenkaan uskaltanut panna 
ihkaustaan käytäntöön ja val

talaki julistettiin kiireelliseksi 
vksimielisesti ja sitten hyväk
syttiin yksimielisesti. Mainitta 
:oon että kaikki säännöstely — 
paitsi vuokrat — voidaan to 
'.euttaa vain valtalain nojalla 
siis myöskin hinta- ja palkka

' säännöstely.

Musti myös saattaa häpeään kaikki 
ne, jotka väittävät ettei kissa ole 
emännälleen tel isännälleen muul
loin ystävällinen kuin maitoa tai 
muuta ruokaa tahtoessaan. Musti 
on ystävällinen aina, vaatii jatku
vasti huomiota osakseen — paitsi 
silloin kun nukkuu ja yön ulkona 
oltuaan sille näyttää uni maistuvan. 
Musti myös ymmärtää sanoja. Kun 
sille sanoo “ulos” se lähtee heti 
käveleen ovelle — tietysti vain sil
loin kun sillä on vakavaa asiaa ulos. 
Musti miyös tietää minne ei ole 
luvallista mennä ja karttaa niitä 
palikkoja. Ainoa, mistä emme ole 
saaneet sitä vielä luopumaan, on 
kynsien terotus eli tuulen kääntä
minen sohvan nurkassa.

En tiedä kuinka viisaita ovat 
ns. “rotukissat” enempää kuin sitä
kään voidaanko niille opettaa mi
tään. Musti on “täysiverinen alley 
cat”, joita viisaudessa, ei voita mi 
k ään.

Kun Musti on niin nuori, gUle ei 
ole vielä erikoisemmin ryhdytty 
puhetaitoa opettamaan. Ja mieles
säni on hiukan epäilystä olisiko 
kissoille viisasta opetellakaan pu 
humoan ihmisten kieltä. Niiden 
pitäisi katsella isäntiään ja emän- 
tiään ja ihmiskuntaa kokonaisuu
dessaan niin pitkälle kuin kissan 
huomiokyky ulottuu ja ne varmaan 
huomaisivat ikävyydet, mihin pu
hetaito ihmiset johtaa. Kissat voi
vat sotia keväiset sodat puhetaidot
takin. Sitäpaitsi ne näyttävät hyvin 
ymmärtävän toistensa kielen.

Muuten kissasta saa sellaisen mik
si haluaa sen kasvattaa. Jos tahtoo 
siitä äkäisen ja vihaisen, kiusaa sitä 
penikkana. Jos tahdot siitä hyvän- 
suopaisen ja leikkisän, silitä päätä, 
iutteJe hiljaisella äänellä ja lellitte- 
le kaikella tavalla. Siinä suhteessa 
kissa on ihmisen kaltainen. “Mi
ten metsään huudat, siten metsä 
vastaa."

Lopuksi vielä huomautettakoon, 
että kissa on siisti ja rauhallinen. 
Ei vedä mätiä luita kartanolle ja 
huoneisiin, ei hökälehdä ympärillä 
ia haukkua räiskytä kuten koira. 
Murahtelee ks,uniisti ja ulos tahtoes
saan sanoo “lemmiowt”, jonka kuka 
hyvänsä ymmärtää. Lyhyesti sanot
tuna mirri on rakastettava eläin.

Luukas.

Hallitus teki luottamus- 
kysymyksen.

Pääministeri lausui scuraa- 
vaa : Edustaja, Vilhulan esittä
miin ponsilauselman johdosta 

udyetin yleisperusteluihin' esi
tän hallituksen puolesta seuraa-
vaa.

Nykyinen hallitus on johdon
mukaisesti taistellut inflaatiota 
vastaan ja työskennellyt talou- 
ellisen elämän vakauttamisek

si. Tälle hallitukselle ei sen 
vuoksi tarvitse esittää senlaa
tuisia kehoituksia kuin mitä e- 
dustaja Viilulla ehdotti. Olen 
jo toisessa yhteydessä huomaut
tanut, ettei yksinomaan palkan 
nauttijain harteille voida aset
taa inflaation, vastaista taiste
lua. Jos hinnoissa tapailtiin ko
hoamista, kuten on tapahtunut 
useiden elintarvikkeiden ja 
tuontitavarani suhteen ja jos 
valtiovallan toim esta’on ollut 
pakko pitää esim. leivän ja mai
totaloustuotteiden hinnat kor
keampina kuin, vapaa hinnan
muodostus edellyttäisi, tai jos 
eduskunnan porvarillinen enem
mistö vastoin hallituksen esi
tystä hyväksyy varsi,n tuntuvaa 
vuokran, korotusta merkitsevän 
lain, silloin on kohtuutonta vaa, 
tia, että palkannauttijat kanta
vat koko kuorman ja ilman vas
tatoimenpiteitä mukautuvat a- 
lempaan elintasoon. Tällaisen 
talouspolitiikan johdossa nykyi
nen hallitus ei halua olla. Me 
olemme toimintamme johtotäh
tenä pitäneet koko maan ja kan
san parasta. Myöskin palkan
nauttijat, teollisuustyöläiset, 
maa- ja metsätyöläiset, liike 
työntekijät ja virkamiehet ovat 
oikeutetut vaatimaan, että hei 
dän kohtuulliset vaatimuksensa 
otetaan huomioon.

Sosialidemokraattinen hallitus 
ei sen vuoksi voi hyväksyä e- 
ouskunnan päätöstä, joka sisäl
tää ajatuksen, että palkannaut
tijain etuja syrjäytetään. Ilmoi- 
tankin, että jos eduskunta hy
väksyy jälkimmäisen osan. ed. 
Vilhulan ehdotuksesta, tulee 
hallitus tekemään asianmukaiset 
johtopäätöksensä.

Kokoomuksen eduskuntaryh
män, puheenjohtaja, joka oli en
nättänyt kannattaa edustaja 
Vilhulan ehdotusta, joutui luo 
puinaan siitä ja teki oman väli 
ehdotuksensa, jota hallitus, tosin 
piti tarpeettomana, mutta jomka 
se katsoi voivansa hyväksyä 
varsinkin ‘‘jos ajatellaan, mah 
lollisuutta saada läheisessä tu 
levaisuudessa uusi hallitus, jon
ka taloudellisista pyrkimyksistä 
ei vielä mitään tiedetä.”

Äänestyksessä joutuivat en 
sin vastakkain ed. Vilhulan eh
dotus 'kommunistien ehdotusta 
vastaan (jaossa kehoitettiin het 
palkkojen koroittamiseen), mis
sä Vilhulan ehdotus voitti. Ää
nestettäessä ed. Vilhulan ja ed 
Ahmavaaran ehdotusten, välillä 
voitti viimemainittp 89 äänellä 
68 vastaan, joten hallitus sai 
luottamuslauseen huomattavalla 
enemmistöllä.

Kuljetus- ja metsäliittoja ei 
otettukaan takaisin 
SAK’iin.

Kommunistieni talutusnuoras
sa kulkeneita Suomen Kuljetus- 
työn,tekijäin ja Metsä- ja uitto- 
työväen,liitot, jotka useiden 
muiden korpilakkoihin osallistu
neiden liittojen kanssa erotettiin 
tuonnottain SA'K’ista, ei otettu 
takaisin, koska ne edelleen ovat 
rikkoneet ammatillisen, liikkeen 
sääntöjä ja päätöksiä. SAlK’in 
valtuusto perusteli kielteistä 
päätöstään, seuraavaan tapaan :

— Valtuusto toteaa esitetyn 
aineiston perusteella, että  ko. 
liitot ovat työvaliokunnalle an 
taneet Valtuuston syyskuun ko
kouksen, päätöksen edellyttämät 
muodolliset sääntöjen noudat
tamisen- ja lojaalisuuden va
kuutukset, m utta samalla Val
tuusto toteaa, että ne ovat o- 
soittautunut sellaisiksi, joita 
ei ole käytännössä toteutettu. 
Päinvastoin on voitu todeta, e t
tä ko. järjestöt ovat ryhtyneet 
toimenpiteisiin, joita ei voida 
SAlK’in alaisilta ja vielä vähem
män siihen pyrkiviltä järjestöil
tä hyväksyä, jota paitsi ne ovat 
näitä kysymyksiä tutkimaan a- 
setetuilta toimikunnilta estäneet 
mahdollisuuden täydellisen 'ku
van saamiseksi liittojen toimen
piteistä.

Valtuuston, mielestä oli lii
toille annettu tarpeeksi aikaa 
korjata tekemänsä virheet, jo
ten Valtuusto päätti hylätä nii
den anomuksen päästä SAK’iin.

Kuljetus- metsä- ja uittoalan 
työntekijäin työehtojen turvaa
miseksi ryhdytään kiireesti toi
menpiteisiin ohjaamalla ko. 
työntekijät lähinnä Suomen työ- 
luisliiton ja ‘Suomen autoalan 
työntekijäin liiton sekä Suomen 
maa- ja sekatyöväen,liiton pii
riin. Kommunistiset korpilakko- 
kenraalit jäävät täten johtajiksi, 
ilman armeijaa.

Samalla Valtuusto totesi, e t

tä aikaisemmin SAK’in jäsenek
si otetun Rakennustyöväenlii- 
ton piirissä ei. ole noudatettu 
Valtuuston päätöstä niiden jä 
senten, jäsenoikeuksien turvaa
misesta, jotka viime syksyisten 
aittomieu lakkojen aikana oli
vat SAlK’in, päätösten mukai
sesti työssä. Sen vuoksi- SAK’n 
Valtuusto vei voittaakin Työva
liokunnan ryhtymään sellaisiin 
toimenpiteisiin, että mainittujen 
jäsenten, oikeudet järjestöissä 
ja työpaikoilla viipymättä tu r
vataan.

IKo. liittojen anomus päätet
tiin hylätä äänimäärin 57—37, 
mitkä numerot samalla osoitta
vat sosialidemokraattien. ja 
kommunistien' voi ma suli teitä
nykyään SAK’in Valtuustossa.

Tapaus Kauhasen käsittely 
jatkuu.

Sekä Suomen että Ruotsin 
lehdet jatkavat S‘KP‘ssä alka
nutta titolaispuhdistusta kan 
sanedustaja Kalle Kauhasen kir
jelmän valossa. Yleensä usko
taan että suuri puhdistus on tu
lossa, mutta sitä koetetaan, ly
kätä presidentin valitsijamies
vaalien jälkeen.

Sitä kommunistien, väitettä, 
että  Kauhanen, olisi eronnut 
henkilökohtaisista syistä kun 
häntä ei asetettu presidentin vä
li t s i j am i es eh d ok kaa k s i, pidet ään 
naurettavana. Sillä jos niin olisi 
asianlaita, mitä varten, sitten o- 
lisi. tarvannut kutsua StKIPin, tri
bunaalia 3Q:ninc syytöksilleen. 
Kauhaseen kohdistettuja, syy
töksiä pidetään askeleena siinä 
suuressa puhdistu soperaatiossa, 
jota mätä.kuun offensiivin jäl
keen on huolellisesti valmistel
tu. Siilien viittasi ,SKP :n, räikeä- 
sanainen julkilausuma m arras
kuun 19 päivältä ja komin,formin 
Ti ton-vastainen julistus sekä 
siihen liittynyt Yökansan Sano
main pääkirjoitus joulukuun 9 
päivänä. Niiden, tarkoitus lienee 
ollut lisä'tä eri paikkakunnille 
perustettujen puhdistuskomite- 
ain työintoa. Syyteaineistoa ke
rätään parhaillaan SIKP:n kor
keimmalle tirhunaalille, jotta 
petturisyytökset voitaisiin jul
kaista heti kun, presidentin vaa
lit ovat ohi.

Tämän asian yhteydessä muis
tutetaan mieliin siitä puhdistuk
sesta, joka SfK,’P:ssä pantiin toi
meen sen ollessa vasta 2-vuoti- 
as. Silloin puhdistettavat ehti
vät puhdistajainsa edelle ja 
murhasivat 31 8 1920 “Kuusisen 
klubilla” Pietarissa kahdeksan 
johtavaa puoluetoimitsijaa. Syy
nä oli tyytymättömyys SKJPtn 
johdon moniin väärinkäytöksiin 
punapakolaisten, asiassa.

Myös exministeri Armas Äi- 
kiä on ottanut Kauhasen käsi
telläkseen, osoittaen aluksi mi
ten vähäinen persoona Kauha
nen on, mutta aikaa päälle ver
taa häntä kuitenkin unkarilai
seen iRajkiin ja bulgarialaiseen 
Kostoviin. Exministeri lainaa 
oikein itseään Stalinia, jonka 
kerrotaan kerran sanoneen e- 
räistä edsutajaehdokkaista, ettei 
“heistä ole jumalalle kynttiläk
si eikä pirulle lämmittäjäksi.” 
Nämä sanat kuuluvat hyvin so
pivan, (Kauhaseen, jonka kan
sanedustaja tittelikin kirjoite
taan lainausmerkkien väliin.
—>3H tarvittiin taas uusi puhdistus 
2-vuotiaana niin jo vuosina 1935 
—38 tarvittiin jo uusi puhdistus, 
jolloin koko vanha johtajakaar
ti yksi toisensa perästä “puh
distettiin.” Sotiemme jälkeen 
ei olekaan vielä ollut suurempaa 
puhdistusta, vaan entisiä ohra
nan vasikoitavin on pidetty 
käyttökelpoisina puolueessa. To
sin aivan ilman puhdistusta ei
vät nämäkään vuodet sentään 
ole menneet. Huomattavimmat 
niistä ovat olleet Leinon lidvi- 
tointi, Kalle Lindholmin syr
jäyttäminen, Aaro Uusitalon ar
vonalennus. Hiiloksen “hullun- 
paperit” ja Matti Huhdan "työt
tömyyteen,” tuomitseminen, pie
nempiä viskaaleja mainitsemat
ta.

I uure Lehenin kerrotaan sa
noneen, että S'KjP  kestäisi, kyllä 
sellaisenkin puhdistuksen, joka 
vähentäisi jäsenmäärän puoleen 
nykyisestään. Tämä antaa aa
vistaa että kyseessä on kerras
saan joukkopuhdistus. -iPuhdis 
tettavia on onniteltava siitä, e t
teivät heidän yrityksensä tehdä 
‘'tuomesta kansandemokratiaa o- 
le onnistuneet, sillä nyt he ei
vät tarvitse pelätä hirsipuuta e- 
uempää kuin lyijy my rkyty stä- 
kään.

Helsingissä jouluna 1949.
Manu Matinpoika.

Washington, tammik. 3 p. - 
Amerikan ääni alkoi uuden viij 
den (päivänä uuden ohjelmän air 
hian kielellä pres. Truinanin lai 
sunnolla, jossa hän lausui torvi 
Hiuksen, että nyt ulotettu radii 
Ohjelma vahvistaisi tämän ma; 
ystävällisä siteitä arabialaisti 
kansojen kanssa.
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A  vustuksen jako Suomessa ja  
Help Finland, Inc. osuus siinä
Tämän jloti! liiku  un 13 päivänä 

ihrocstiynccisisä tätnän lehden 
niiöPOSIsa Arvi Toikkola ja tämän 
•kuun 20 päiväin ntumienossa niini- 
merklki ‘"Vennu” sekä Kaanin 
Järvi, etsittivät otsikossa maini
tu lta  asiasta kysymyksiä sdkä 
kysymys'! en yllit eville s>sä painavia 
■muistiutuksia, jopa syyltöksiälki') 
Suomessa1 toimitettua avustuk
sen jatkoa Sekä Saimaissa yhtey
dessä myöskin IIolp Finland Inc. 
toimintaa vastaan. Vanlha y ltä 
väni Esa Eronen, Niew Port Ri 
olreytstäi, Elä, allekirjoittaneelle 
pertsoolnälliscsti os, ilta mawsa a n
kirjeeissä esittää saimanlaisia kv- 
symiyiksiä sekä myöskin nu,istu
tuksia. (Kiftiolksia Esa osotta- 
m a s taisi 1 Udtt a in u k seis t a.)

Vaikka kysymykset ja niihin 
liittyvät arvostelut eivät koske 
Ikään persoonallisesti allekirjoit
tanutta, vaan Help Finland Inc 
ja sen toimintaa, niin sen jäi 
ikeen kun hiljan tein matkan 
Suloimeen ja sillä matikalla sain 
tutustua avustustoimintaan ja 
avustuksen jakoon Suomeisisa, 
niin, kysyjät ja varmaankin mo
net muutkin Help Finland Inc. 
ystävät ja Suomien avustustyöni 
tekijät odottavat minulta lä
hempiä tietoja. Ensi vuoden 
alusta lähtien tulenkin tämän 
lehden palstoilla julkaisemaan 
tarkemman selostuksen mat
kastani ja vaikutelmiistani Suo
messa,’ joten niitä haluavat voi 
vat jo tilata Raivaajan, mutta 
kun monet värin äänikin odotta
vat pikaisia tietoja otsikossa 
olevaista asiasta, niin katison vel- 
vollisuud-elktseni niitä jo tässä yh
teydessä esittää.

Kun esitetyt kysymykset kos
kevat kaikkein lähinnä. Help 
Finland Inc., niin olen paikoiteltu 
Jieti alussa antamaan lyhyen 
kuvan täistä järjestöstä, sen ko- 
'ktoonjraanOsita ja toiminnasta. 
Niistä kylläkin aikoinaan on 
Amerikan suomalaisten sano- 
m alditicn ja varsinkin tälmän
lehden palstoilla annettu yksi
tyiskohtaisia tietoja, mutta kun 
useiimmait eivät ehkä ole 'katso
neet tarpeelliseksi niitä lukea ja 
toiset varmaankin ovat n,e unoh
taneet, niin pyydän lehdessä ti
laa vielä tässä yhteydessä sitä 
selostaa vaikka täytyykin kertoa 
sitäkin, josta jo ennenkin on ol
lut ipuhe. Samalla pyydän lino 
mlautifaa, että Help Finland Inc 
toiminnasta, sen tuloista ja m'e- 
noisita on kaiken aikaa puoli
vuosittain julkaistu suomalaisten 
sanomalehtien palstoilla tarkat 
tiedot ja nyt viimaksi tämän 
kuun 19 pnä pidetyssä kokouk
sessa päätettiin julkaista tiedot 
kuluneen puolen vuoden toimin
nasta ja sen yhteydessä myöskin 
selostus toimintakustannuksista 
joista erikoisesti tietoa halutaan, 
joten tässä yhteydessä en katso 
tarpeelliseksi niihin kajota, vaan 
toivon, että ksyjäit ja Help Fin
land Inc. ystävät lukevat ne 
talikoin.

Help Finland Inc.,, jonka o 
suutta Suömen avustustyössä j i 
varsinkin Suomessa toimitetussa 
avustuksien jaossa erikoisesti 
Iklytsytään, perustettiin juuri vuo
den 1944 lopussa. Se ei kuiten
kaan Voinut alottaa toimintaan 
sa ennlen keväittä v. 1945, jolloin 
se laillistutettiin ja hallitus an 
toi toimiluvan. Kuten kaikki 
■tietävät, Help Finland Inc. ci 
voinut tulla minkään Annerikais- 
-sa ennen ' toimineen Suonien 
avustusjärjestön jatkajaksi eikä 
perilliseksi, koska kaikki aikai 
semimin toimineet Suomen avus- 
tusjärjestöt sitä ennen olivat lak 
kauttaneet toimintansa, useim
mat silloin kuin Yhdysvallat, 
joulukuun 7 p:nä 1941 liittyivät 
aktiivisesti sotaan. Sitäpaitse 
Help Finlnad Inc. laillistutettiin 
“American Friend's Service Conn 
mitteen" (queäkkairien) apujär
jestöiksi niin, että avustuksen 
Suonilleen toimittaminen ja siellä 
jakaminen uskottiin AFTSCslle ja 
Help Finland lue.' sai luvan ke
rätä avustusta ja luovuttaa se 
American Friends Service Coni- 
inittieeflie joten Help Finland Inc. 
ei ollut mitään osuutta Suomes
sa toimitettavaan avustuksen ja 
koon. Quakkerit puolestaan ki
paisivat omista varoistaan mak
saa kalkki kuletus- ja'jalkoikus- 
tannukset sekä luovuttaa omista 
varoitetaan kymmenen prosent
tia sen lisäksi niitä Help Finland 
sai kerätyksi ja heille luovutti. 
Saunalla sovittiin myönsikin siitä, 
että kaikki avustus toimitetaan 
S i i o n i e n  ]/a.1iinuniin hävitetylle 
alueelle, Lappiin, jossa queklkerit 
avustustyön alkoivat. Ei aiuo- 
akltaan kerätyt vaatteet, vaan 
myöskin kerätty  jilia luovutet
tiin qualktereille, jotka otelivat ra
halla ruokaa ja muita välttä
m ättöm iä tarvikkeita ja perusti

vat Inisten ruokaloita ja koiilit- 
keit tioitä, joissa l.apin la)'ia 
ruokittiin ja vaatetettiin. Näin 
tapahtuikin vitosien 1945, 194ö 
ja 1947 aikana, jolloin avustus
työ) oli parhaillaan.

Ainorican Friends Service 
Connlmitt-cc (quaik kerit) toim i
vat avustuksen jaossa yhdessä 
Suonien Huollon paikallisten 
järjestöjen ja Suomen Pui,ai 
sein Ristin paikallisten järjestö
jen kanssa, ja osa tavaroista, 
varsinkin vuonna 1947, meni 
Siioilleen Suonien Huollolle, jo
ka ne luovutti qiietkikareille. 
Vuosina 1945 ja 1946, jolloin ta
varain lähetys Suomeen oli vaa 
rallista ja jolloin paljon avustus- 
tavaroita hukkui I tä.meircllä, 
Hlelp Finland lue. lähctt äimät 
avustusvarat menivät Ruotsin 
American Linjan laimilla (iöle- 
lioriin ja sieltä Ruotsin valtion 
rautatietä Haaparantaan niin, 
että yhtään paunaa Help I'iii- 
land Ime. lähettämiä avustusva
roja ei varastettu eikä muuten
kaan kadonnut. Nyt kun Suo
messa käydessäni kuljin Lapin 
läänin ymlpäri, melkein jokaiseis- 
sa 'kunnassa, ei yhtään moitetta 
esitetty, vaan jokaisella paikka
kunnailla tunnustettiin, että apu 
oli tullut oikeaan aikaan ja että 
•sie oli oikein jaettu ja sen avulla 
pelasitiettiin Lapin kansa .sortu
masta.

Vuoden 19-17 loimilla "Ameri
can Frinedis Service Committ'cc” 
(quakerit) lopetti niinlkutsutun 
kenttäavusluksen ja siirtyi niin- 
kultisuttuun “työdciritoiim hillaan,”. 
Tämän jälkeen lleljp Finlnad Im 
liittvi yliitei sitoi mi iltaani ‘Save the 
Childrens’’ järjestön,, joka myös
kin on tässä maassa laillistettu 
ja maailman laajuinen avustus-
järijelrflö» ja jolla on toimintaa 
myöskin Suomessa. Mainittu 
järjestö) Suomessa on myöskin 
viite ilsto im ininässä Suonien Huol
lon kanslsa, joka viimeksimainit
tu on Suonien kaikkien avustus
järjestö),jen keskusjärjestö). ‘‘Save 
the Childrens” ja sen mukana 
•mvöislk.in lllelp Finland lue. toi 
niintä suuntautui lähes koko
naan lasten ja varsinkin köy- 
hetmmillä seuduilla olevien kou
lulasten avustukseen. Niinpä 
jouduititiini toimintaa jakamaan 
sit'en, että Help Finland Inc 
osalle tuli noin 200 maaseutu
koulua, niistä lähes kaikki Kai
nuussa ja rajaseuduilla, niissä 
puute on suurin. Näissä koti 
luissa on noin 6000 lasta, joiden 
ruuasta ja vaatetHikisestä I lielp 
Finland on huolehtinut. Paitsi 
keräiltyjä vaatteita, viimeaikoi
na on myöskin ositettu uusia 
vaatteita, kun on saatu halvalla 
ja kaikkein viimeiseksi on toimi
tettu nahkaa, josta Suomien ken
kätehtaissa on valmistettu län
sille hyviä kenkiä. Kun olin 
Helsingissä, saanui Help Fin
land Inc. uafl ikä liihetyis, joka läs 
näiolleislsani luovutettiin kemlka 
tehtailijalle. Näin on saatu yh
teensä 10,000 paria uusia ja liv 
viä kenkiä yhdellä dollarilla pan 
jotka muuteni ositettuna maksai 
sivat vähintäin $3:50 pari. Tä
mäkin avuistust vö on tapailin n n t 
niin .suureilla huolella ja avus 
tulksen jako sellaisella tavalla 
että avustus on tullut kaikkein 
k ilpci mirriin kaivattuihin •.laikkoi
hin. Minusta tuntu itki n siltä 
kuin k ylsieihjät olisivat jollakin 
tavailla e.reihtynicet pois oravan 
jäitjiltä ja nyt haukkuvat vää
rään puuhun, jossa oravaa ci ole 
eikä ole o,liiat, Help Finland Inc. 
Amerikan lakien mutkaan laillis 
tettuna järjestönä, on mvöslkin 
hallituksien tarkastuksen ja t: 
lientarkaist uksen alainen sek; 
toisciltaipuoCien nauttii lain tur 
vaa.

Help Finland Ine’iin heti alus 
sa liittyivät suuriin,mat Anieri 
kan suomalaiset seurakunta,r\h 
imit, Amerikan Suomalainen 
Kansanvallan Liitto, Kalevan 
Ritariini kuminatkin selkä rn.ie.s- 
että naisjärjestöt sekä muita 
vhteiskunnatlisia järjestöjä ja 
American Friends. Service Coin 
mittee (quakkerit), jotka edel
leenkin kuuluvat Help Finland 
lue.; iniheen johtajana tohtori 
Viljo Nikander, faha-lonhoita 
jana amerikkalainen Preston 
Davie ja sihteerinä rva. Ester 
Hietala. 'Suomen avustustyö,n 

•korkei mm iNaa u ollestsa kuului 
siihen lioin 4(X) paikallisia Suo 
men avustusjärjestöä, joista osa 
oli niinkutisutun talvisodan a i
kana muodostettuja, osa aivan 
uusia. Nvt paikallisten järjes
töjen luku on alle kelksisataa, 
mikä1 osuttaa toimintatarmon 
vähenemistä.
Miten avustusta Suomessa 
jaetaan?

(Kysyjät ja monet muu tlk in

saattavat sanoa, että kyllä he 
sen ymmärtävät ja hyväksyvät 
kin, mitä edellä on samottu, m ut
ta se ei vielä paljaista koko to 
tumia. Tosiasiahan on. elt.ä Suo
messa suurimman osan avustus 
la jakaa Suomen I hioit o ja sen 
alajärjestöt sekii monet tint-,itikin 
yhteiskunnalliset apujärjestöt jr 
kun Hely» Finland on avustusta 
lähettänyt Surmien I liuollollc ja 
muillekin järjestöille, mitä ta
keita on ollut siitä, että se on 
Suotuessa tullut oikein jaetuk 
si. Tähän on heti ja en.simimäi- 
sclksi sanoilta,vaa, että 1 lelp kin 
hind ei ole minkään laista avus
tusta Suomeen lähettänyt mille
kään toisille järjestöille kuin 
"Amteirican Eriends Service 
('oinmlilitee!le“ (r pick kerit),” 
"Save the Childrens” ja Suomen 
Huollolle, paitsi silloin kuin 
täällä Amerikassa avustusta ke- 
rämneet ja Help Eiiiilanrl Inc. 
kautta Suomeen lähettäneet ovet 
nimeniomiaan määränneet mille 
järjestöille avustus on lähetettä
vä, ja niitä on Suomessa paljon; 
\lksilyisille Help Einllamd ci ole 
avustuslähetyksiä tehnyt. Mutta 
illoin kuin Help Finland liiihet- 
ää avustusta nutille kiliin cdcllä- 

mainituille järjestöille, sen avus
tuksen jaon suhteen Help Kiii- 
land Inc.’ilia ei ole mitään osutiit- 
taa, vaan vastaa siitä ne, jotka 
a vastuksen ovat mä.är.ännect lä
hetettäväksi. ja kuten tiedetään, 
viimilcailkoiiiaihan suurin osa Suo
meen mciiiovästä avustuksesta on 
mennyt sivu lllelp Einlaml Inc. 
jonka jaosta sillä ei ole mitään 
tietoa.

Meidän on siis ryhdyttävä 
tutkimaan Suomen I luo,Hioa, jon
ka kautta Hel]> Finland Inc. lä- 
hettälmää avustusta on Suomes
sa iniviöskin jaettu. Kuu alle-

nökalla Suomen liiloihin suuri 
ui varastohuoneissa. Juuri kun 
olin siellä, saapui mm. quaikke 
reiltä, jotka oli ajeltu pois Pito 
kr-ln ja 'I villikko luvakia la j.i 
sinne lälirtctlav.ik i keiannr,-' 

ula, multa sitten Iiron ' 
sen Suomen 11 u n i i n ! e  I' 
joten Suomi sai Puokir.' 
avustuksen kun l’ii«»la’ 

; karkoitli avu-iiisty > ii-lt 
nis maasta.

Jo R iittää

kirjoittaneella oli erikoinen teh 
tävä ja myöskin tilaisuus tutkia 
Suomen Huoltoa ja sen toimin
taa, esi,tiin siitäkin seuraavasisa 
lilhen |«iä tietoja.

Jo marraskuussa 1939, sannioi 
liiti aikoihin kuin en.siminiäiisct 
Siionien avustuskomiteat täällä 
A.niiorikastsa perustettiin, perus
tettiin Suomiessa myöskin keski 
iiäinem avustuskomitea nimellä 
"Vai; laailiuollnn K esk niskoin i tea 
johon liittyivät maassa toimivat 
avtvstusjärjeistöt sekä muitakin 
yl it e i sk 11 nm a 11 i s i a j ii rj e s t ö>j ä . Va-s 
ta kesällä 1941, uuden, sodan sy
tyttyä. se uudelleen järjestettiin 
ja laillistutioVtiin nimellä “Suo
mien Hluoltio r.l.” Sen toimeen
panevaan komiteaan kukin 
maassa toimiva ja Suomen lluol 
toon liittynyt järjestö valitsi 
edustajan,sa niin, että se tuli 
kaikkia ryhmiä, nykyään myös
kin ktouiJiiunistisia järjestöjä c- 
kustavaksi k es k u sk o n l i I e ak s i
Suomen Huollon ensimmäisenä 
alajäirje'tö)iiä ovat "Läänin Huol
lot", eli kunkin läänin keskus
komiteat, jotka kolkoonpanmaan 
samalla tavalla kuin Suomen 
11Hollonkin, niin että kaikki yh- 
teiskiuinallrset ryhmät ja puo- 
lueeltikiin ovat siinä edirsteftuina 
Aliin|mma | ohiaijä.rjeslöinä ovat 
UaikalJiiset taikka kuiinaillii.se' 
"vapaaliuollon' osastot. Jäsenet 
näihin valitsevat paikalliset yh 
tekskiuinalliset järjestöt, eikä 
niitä määrätä ylhäältä käsin 
Täten pitkin linjaa vallit-,ee kan 
san välit ailiien menettely ja kaikk' 
dhtei: kuntakerrokset saavat e 
du st uksensa. Jos jollakin paik 
k;ilkunnilla toimiin valitaan |xi 
pinrouvia taikka muuta her'ras 
viikeä, ci se ole järjestelmän syy 
vaan niiden paikallisten ihmii 
Ien joiden louttamushenkilöv 
valitut ovat.

Suomien Huolto keskusjäinjes- 
'.öinä vastaanottaa kalkki koti 
maasta sekä ulkomailta tulevai 
avus.tuikisen ja jakaa sen alajär 
iestöiiensä kautta elleivät lakia' 
hi heti'.,ä iät ole n lm enoinaan mää 
räin ui'et 1 ;':l' netit ä mä änsä a v ust us t • 
jollekin toisille avustusjärje- 
tixille luovutettavaksi. Näin Suo 
men l l i r l to  on luovut tanut nvir 
Mannerheimin 1 .astensuojeluslii 
tolle, ensilkixlille, paikallisille lai- 
tenkioilleille ja o rp  kodeille suo 
raan avustuksen, jonka avustuk 
sen lähettäjät ovat määränii'eei 
'uoinen Huolto nivörskiii vuosit 
tain vuodesta 19-12 kihtien, o- 
iärjestänvt niinkiitsuttuja vuo 
luisia “Kanisanaivun” keräyksiä 
joilla kerä Iksillä' ou yhteens; 
saatu yli biljoonaan maikkasi 
Nämä varat ja miiualtäkiu tul 
leeit varat on annettu suunni 
unilta osaltaan lastenkotien, las 
teiisaimalain, iniväliidillnuolkm jr 
muiden py.svvien aviistuslaitos 
ten perustamisiin ja \ lläpitrton.

Kuu ulkomailta, niinkuin tääl
tä Ainerikaistakin, avustustava
raa saapuu, se otetaan vastaan 
ja nueirkipäu kirjoihin Kataja-

Worthi-ill, l-loi idaau, talvea viet
t ,in,ään
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Jupakka, joku viime aikoina on 
ollut Raivaajan palstoilla ja jonka 
iloittajana oli nimimerkki “Vennu". 
ja johon sitten on yhtynyt Tokko!,. 
Kaarlo Järvi y.m. on alkanut käydä 
sietämättömäksi Raivaajan lukijoille 
Se syvästi toukkaa sitii arvovaltaa 
mikä Raivaajalla on. Pitkäaikainen 
kosketukseni lehden lukijoihin on 
saanut minut vakuuttuneeksi, että 
tällaiset jupakat ovat juuri niitä ne- 
katiivisia puolia, jotka vievät leh
den arvoa alaspäin. Ei pidä ruveta 
perin heikoilla kyvyillä arvostele
maan ihmisten elintapoja, kuten
Vcnnu” teki heti Suomeen pääs

tyään, se on perin arka juttu; eikä 
Suomen köyhyyttä ja puutetta toi
tottamaan. Kyliä se kaikki tiedetään. 
Ja tiedetään sekin minkätähden. J a  
tuo ainainen kuulopuheisiin perus
tuva avustuksen väärinkäyttö on 
asia, josta voidaan kirjoittaa tuhan
nen vuotta pääsemättä sen parem
paan tulokseen. Se on ala, olipa sii
nä sitten kuka tahansa, jossa täytyy 
tyytyä jakoelimien antamiin raport
teihin. Ja säästää sekin vähäinen 
energia parempaan. Mutta jos asiaan 
kiinnostuneita erikoisesti haluttaa 
jotain tehdä, niin täällä siihen on 
kylliksi työtä, täällä on lukematto
mia eri avustusyhdistyksiä, joihin 
suomalaisetkin uhraavat melkoisia 
summia. En ihmettele, vaikka tämä 
menisi suoraan paperikoriin. On 
niin sisuni täynnä, etten saanut 
muuten rauhaa, ellen tätä töherrys- 
täni kyhännyt. Nyt on parempi. 
Tiedätte mitä lukijat tuollaisista 
ajattelevta. Väitän ja lyön veikkaa, 
että 90 prosenttia lukijoista ajattelee 
samaa.

En ollenkaan tykkää pahaa vaikka 
ette julkaise tätä. Tämä kuten sa
noin on vaan sisunpurkaus.

Onnellista uutta vuotta.
Tov. Isakki Rantala.
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Rapuri t eri.

Outisia ia
Katsauksia
MAINESTA

M assachusetts in  suurin  lu o tto y h d is ty s

W o rk e rs ’ C red it Union

P erso o n a la in o ja  saatavana  

K iin n e la in o ja  h yv iin  om aisuuksiin  

A u to la in o ja  ra h o itu sm aksu tta  

T a lle tu k s ia  o te taan

Kääntykää puoleemme kaikenlaisissa laina-asioissa.

Olemme antaneet tuhansia lainoja 
auttaa Teitäkin.

ehkä voimme

Työläisten Luottoyhdistys

Pieni huomautus
toimituksen
vastineeseen

Raivaajan toimitus noin muina 
miehinä selittelee asiaa oman mie
lensä mukaan. Kun on pistänyt 
päänsä tiukkaan paikkaan, niin täy
tyyhän se saada sieltä pois — joten
kuten.

Vennu ci ole koskaan vaatinut 
yksinoikeutta lehteen kirjoittami
selle, sitä todistaa, etten ole koskaan 
laittanut protestia sille kirjetulvalle 
mikä minun kirjeitteni vuoksi on 
lehdessä virrannut. Eikä Vennu ole 
pitänyt itseään erehtymättömänä 
Mutta Vennu ei niele sellaista, ettii 
sen kirjoituksia ja tietoja asetetaan 
epäilyksen alaiseksi ja nimitetään 
juoruilijaksi ilman tutkimatta. Ja si
tä juuri se oli. Jos toimittaja olisi 
sanonut, kirjoittaessaan kyseellistä 
puhvia, että näin ja näin on kirjoi
tettu, nyt tulee toveri Tokoi ja pu 
huu mitä hän tietää, niin eihän asias
ta olisi nostettu kysymystäkään. 
Mutta kuin nimenomaan sanotaan, 
että nyt saadaan kuulla totuus asi
asta ja vastaus siihen, että onko 
juoruissa perää, niin yksinkertaisen 
laskutavan mukaan tämä asia pilaisi 
olla selvä.

Eiköhän “juoruilijoistakaan" olla 
epäselviä. Eihän kukaan muu ole sii 
la asiasta julkisesti lehteen kirjoit
tanut, paitsi tämän kirjoittaja ja m 
kirjeenvaihtajat, jotka kirjoitukses
sani mainitsin. Ei kai toimitus pid; 
lukijoitaan niin yksinkertaisina, ette 
ne käsitä ketä asia koski.

Ei Vennu myöskään ole pyrkinyt 
korkealle jalustalle, cikähän sitii 
sinne huolittaisikaan. Ja parempihai 
se onkin, putoamisen vaaraa kui 
silloin ei olisi. — Vennu.

* * *
Toimitus olisi vaatimattomasti sii. 

mieltä, että tämä kiistely saisi J( 
loppua.

Tulipaloja
Viilille | e.rjantaina paini cirli 

nen hesiihutelli, jolla ipalo vh 
een aikaan uhkasi tulkilla Fivi 
Islamiin jiien'lii meren,rantaiy.h 
L -kun,ta,a kuhunaisumle-isiaan 

Tulipalo, ju.ka alkoi iiltapaiväll; 
ja, saatiin sainlmumaan viillät

i kuuden, tuhosi kolntiaau 
Cv.ter ( lift’s ho,teliin. Vaiilieuitu 
null neliikenroll:sinen puinen ra 
keniius oili eniiii'n vain munita 
mien tuhansien 'h ill,urien arvoi 
het,.

1’a'tliin palolkuiitalaiset, jidika 
saapuivat 15 'mailin päästä, 
auttoivat paikallisia palökuilta 
laisia esläessääTl tulen leivcnetnis 
tii kylän 50 asuntotalo ni ja ke
sää su intoon.

Ilot el lissa, jossa oli 24 huoneit
ta. asui \n'tonio NioHols nimimen 
mies ylksin.

Lillies 200 varlkia mairs-i 
lievässä jar je-l _\lk se , -n ulos val
tion vanlkilan katp] uli-ita Thio- 
mastonlsisa maanähttaina kun tuli 
piiäisi irti efotkuvien nilyiteldku- 
pissa. Vanlkilan johtaja, |. W al
lace Ijove'll, ilntoitti vangin
vartijan, ja van'kieii saaneen 
tulen lyhyen ajan sisällä sam,mu- 
tcitu'ksi. Tulipallo sai alkunsa 
eldktnvaik-onocn läheltä. X'aihin- 
gon suuruutta ei tiedetä.

— John J. Havi in omistama 
paana ja 200 tonnia paalutettuja 
heiniä paloi viime ’Perjantaina il
lalla Veazieii kylässä, aiheut
taen $10,000 vahingon. Kun Ha- 
vis oli poissa paikkakunnalta, 
kitkaan ci tiedä josko paana ja 
sen sisältö oli vakuutettu.

Noin $10.(MX) Vahingon aiheutli 
tulipallo Raliih Robinsonin amii - 
taimallc ralkVnnulkselle ja sen si- 
sällfllle West Rathissa. vilir'e 
iperja uit aina. Robinson selittää 
tulipalon saaneen alkunsa liiaHsi 
'kuumentuneesta uunista lyöei;,- 
ijassaan. Kaikki oli vakuutta 
maitoiiuta.

Itsemurha.
Valtion poliisit löysivät vii

me petpjaIliaina kuolleen karaitsi- 
iniclien jälkeen kun olivat saa
neet mielien vainiolta Hantti,lor
uista. New Yorkin valtiosta, sai, 
k,", sanoman, jossa selitli miehen 
sä siiiiniiitteilevan itseinurliaa.

Valiti'oii poliisit löivsiväit 44 
vuotiaan Benjamin II. Valle" 
nunniin karaisi st aan haulikon 
naitu Ikseii aiheuttama haava kau
lassaan. Kalnlelssa kirie'i),us-a 
iofka Vallen jäi ti jälkeensä, 
hän ei ilmaise syy tii itscimur 
haan.

Kaksoisitsemurha.
1’öliisit ja paluf.iiiitalaiset l,,y- 

-iv.ät vie'.i l.impim ,n 33 vuotiaan 
Hra,h i i I. \-1ilamlin riiinmiiii 
ilot ei iltaa n k aa -un lii \ il liima siä

'luoneestaan Indian k a tan  va.r 
■elia. Port land isis.a sunintuiai- 
lamitma. Hänen rimaniimsa alla 
,1i hänestä vicraant uin-cii vai 
n.iinsa. j. Ikä teki iti-emiirlhan \ ii 
ne syyt!IkUtissa, kuva ja myö- 

heidän avioliitt' ludisitiksen'-a.
'Vu,rlleen vierellä phkem k

i - sa  
v.
iväit

oli 66 vuoli 
\ su iiihui mer

'  ihlamlin

a tlk Helier
-ta •• uliisil lo\ 

äidin makaa

la

48 W allace Avenue, FITCHBURG, MASS.
Phone 5060

(Auki maanantaista perjantaihin 8:sta aamulla 4:30:een 
illalla. Kiinni lauantaisin.)

ton ylite,enltilnmäyksessä, jossa 
kuusi muuta henkilöä laukkaa.n- 
tui. Jerome Audet, Lawryn to
veri, joka polliisin sclitylksen 
mukaan oli kulj'ettalmaslsa autoa 
sai pääkallon murtuman ja on 
tnunolitoma'ssa tilassa Water- 
v i I l e n sa i.raail a's s a.

Papit tri Matherin puolella.
Biddefordin ja Sacon pappien 

ylhdi^ys sunnunitai-illtana hy
väksyi päätöksen, jossa tuomiin- 
see Sacon kaupungin virkailijain 
menettelyn kieiltäicslsään I la.rvar- 
diii yliopislto geologian profes
sorin Kirtley M.nfherin ,pu!hu- 
niast-a Sacon kaupungin talossa.

Louis B. Lausier,
jöka valittiin uudelleen 
fordiu piormesitairik'si. otti viran 
vastaan maanantaina .kymiue- 
iiieniiie'ksi virkaikaudeksi, vir- 
kaaiirastu,jal'Lu1i'ee*5isa.an arvos
teli anlkaraslti valtion viukaikun- 
taa siitä kun ci luovuttanut riit
tävästi varoja vanhusten ja or- 
)*o1,aisteii huoltoon. Vanhukset, 
jotka ta,rvi.tisevät rahallista avuis- 
tusta, joutuvat ikäkiin vaikeuk
siin valtion politiikan .seurauk
sena, Lausier lausui.

Mies syytteessä vaimonsa 
murhayrityksestä.

Lewitstonin poliisit stinmuntain'. 
iltripäiiväClä vangitsivat 32 vuo 
tiaan Conrad Rivardin syy (Itäen 
hänen yrit/täneen murhata vai- 
mbusa, 26 vuotiaan Elsien, 
liisin selityksen mukaan Rivard 
ampui rihkalkolla vaimoaan, joka 
istui tuolissa heidän asuinhuo
neessaan. Kuula meni tuolin lä
pi ja siitä seinään, ha'avoltla
matta Mrs. Rivardia.

Ruuan vähittäismyyntihinta
on nyt Portilandlssa 4.8 prosent
tia ailhaisompi, kuin vast;naivana 
aikana vuosi sitten, ilmoittaa 
liitit «»va Iti on työ) viraston tilaisto- 
toilmistlon paikallinen asioitsija 
Weiwlefl H. Macdonaild. H|innat 
ovat sittenkin vielä 96.4 pro
senttia koirlkeaimmait kuin elo
kuussa 1939. Navvy.

Bidde-

W orcester, M ass.
Hyvää uutta vuotta

Kaikille lukijoille ja Raivaa
jan henkilökunnalle toivotamme 
ra,uhaa ja hyvää ymmäjiryslä 
toimintamme vaiheissa.

Union, Maine
VS.K.L. osaston kokous
m tk. K p. John 1). Kajanderin 
farmilla North Walde' torussa 
\okoits on myöskin samalla vuo
■kokous, joten tilintarkastajiei 
m oltava välttämä.ttomästi saa 
uivilla, myöskin k ok ojä se ui s 
,”m, sillä on tärkeitä asioita 
«uin,mattakaan virkailijain va 
imusta.

Persoonallisia asioita
Mairly ja Mikko l.ofman ja 
Leo ja Ed. Löifman ia Bot mat 
kutitivat viikko sitten Lake

liassa vuoteella valittaen
■•(se.ril'i'f’.it i.

Ploliisiti si lii\1'; sdi
Isillä tullia oli ollut jin min 
"ittjkn päättyivät vasta a'i' 
uiinui'1'aiaamuna. Km f

•vvn ta' 
tiu kuul

<a laja lelmai- 
mail itseniurfli

mekään
il

lisin 
mar

\ .' 
• si.

Iän

Ensimmäinen ihmishengen 
nenet y s auto-onnettomuudessa 
'änä vuotena.

Aikailin uuden vuoden päivän 
lamuna sai ensimmäinen henki! 
surinan s,-i, aulo-onnetl omuuden 
sa vartiossamme. Surinaiiua sai 
LI vuotias fairfiehlilä imen um, 
Illikainen Silas 4 l.awtry, joka 
kmJ'i W atervi’len sa iraala1-., 
vammoista jotka sai kahden au

A.S.K.L. Worcesterin osaston ja 
Lincoln Sq.
Haali yhdistyksen vuosikokouk
set pidetään tiistaina 17 päivä
nä tammikuuta kello 7..V) illalla.

Runebergin haalii,a. lllolem 
missä kokouksissa k sitellääu 
vuosikokouksille maa, älyt ja 
lopussa l i l l u i t  esille tulevat asiat.

- Toivottavasti jäsenistö tulee 
joukolla kokoukseen. —• Ko 
koukset, lopussa juodaan vapaat 
osasten tarjoamat kahvit.

Arvokas konsertti tilaisuus
tulossa. Miss Aili Heikkinen 
\mcrikan suomalaistyttö antaa 
lauliikoiisert in täällä Sovitta
jan Naalissa lauantaina 11 päi
vänä tammikuuta. »Miss Aili 
1 leikkinein on alkanut laulu- 
opiuitonsa täällä, Miss Esteri 
11tikarin ■ kanssa. Opiskellut Suo
messa Helsingin Konservatorios
sa. Suorittanut mainitussa lai 
toksessa päästötodistuksen, ja 
valmistui laulun opettajaksi

vuonna 1938 suorittanut diploo- 
min, joka on Konservatorion 
suoma korkein tunnustus; Opis
keluaikanaan esiintynyt Konser
vatorion oppilasnäytteissä, laula
nut ensi konserttinsa 1938. Ta
inan jälkeen hiin on opiskellut 
laulua mm. oopperalaulajatar 
Lahja Lingon, Hanna Gron- 
felliu ja Aun,e Antin johdolla. 
Toiminut laulun, ja  musiikin 
opettajana koulussa ja yksityi
sesti. (Pitänyt konsertteja eri 
paikkakunnilla Suomessa. So
dan aikana hiin kulki viihdytys- 
kiertueilla rintamilla ja invalii- 
dien hyväksi. Miss Aili Heik
kinen on saanut taiteestaan 
kiittävät arvostelut Suomen 
musiikki- ja taide-arvostelijoilta, 
jotka kuten tiedetään, ovat 
enempi ankaria sanoessaan. Nyt 
kun meillä on tilaisuus kuulla 
tätä kansamme laula jatyttöä, 
niin eiköhän täytetä Sovittajan 
haali ja osoiteta läsnäolollam
me kannatuksemme laulajatta- 
ren taiteelle. Tilaisuuden säes
tä;! Mrs. Laila 4’crä, Fitchliur- 
gista. Pääsymaksu on vaan 75c. 
Tervetuloa!

Suomen avustus
Paikallinen Suomalaisten, Seu

rain “'Keskuskomitean kokous 
pidettiin. Mr. ja Mr,s. Ernest 
Niemen asunnolla keskiviikkona 
28 j). joulukuuta. Kokous ta r
kasti kokousten välisen toimin
nan ja hyväksyi sen. Kuuli ra
portin, Help Finlandin kokouk
sesta New Yorkista ja päätti 
jatkaa- toimintaa toistaiseksi. 
Paikallisesti muutettiin toimin
tatapaa siten, että tästä alkaen, 
kaksi kuukautinen ryhmätoi
minta inuutetaan nelikuukauti- 
seksi. ISeuraava toimintaryhmä 
käsittää tammi-, helmi-, maalis- 
ja  l i i d i t iktiiin ja siitä edelleen 
neljä kk. kerrallaan. Ensi ryh
män, kokoonkutsuja on Fränlc 
R.nsv ali.

$3(X) lähetetään, heti Help Fin
landille Suomeen lähetettäväksi.

Käyttökuntoisia
vaatteita ja jalkineita kerätään 
taas. Jos teillä on niitä lah
joittaa Suomen tarvitseville niin 
tuokaa hyvät kansalaiset, pai
kat ovat entiset. Kun, niitä 
saadaan .riittävä määrä kokoon 
ulin taas pakataan. Katsokaapa 
onko sellaista, joka on tarpeen 
tarv tscvalle.

Seuraava kokous 
I leimainiin

pide. laati
pap ,’i'ssa.

Raivaajan asiamiehet
päät! vät taas ns. levitystal- 
koot, tulos ei nyt prikulleen ole 
li' lo- a Mutta eiköhän se hy
vin hiilellä t ä \ 11 v i i l i - pistettä ole. 
K itaniine ie  ta kaikkia lukijoi
ta. jotka antoivat kättä kel
miin, puhumalla Kaivajasta. Pu
hukaa jatkuvasti pitkin vuotta 
Raivaaja on lehti, jonka kehtaa 
veta ulos, postipaksistaan, kuka 
ivväusä ja koska vaan. Se ori 
aikaansa seuraava ja asiallisesti 
oarhaiu Suomalaisten lehdistä. 
Niin, kiitos avustajat '

Niku.

W. Wareham, M ass.
Kokous

W e t W a,i chain in osaston k'o- 
'•i(iUs on eino suiinuiiitaina X p n .i  
I ‘aid -onilla. M iddh boro-sa k!o 2

I. — c,
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GARDNER, MASS.
Kaupunkimme uusi virkakunta
j* Ikä en loiiiiv-sa käiksi vuolla, 
siis ensi vuoden lojujnmn saalklka, 
otti kauipuulkininie asiain hoidon 
Vasitaan eilen illalla pideityissn 
virkaanasi n ja i s juhlassa kaupun
gin takrssa. Tilaisuudessa oh 
paljon kansaa läsnä. Korlkotkdh- 
ta juMassa oli nutien pö.rmles- 
tnrin, Gabriel G. Mtrrz.cn, vir- 
kaanasttijaispuhe.

Hän selitti ohjeliinanlsa olevan 
palauttaa kau» tingin viira sitojen 
kontrolli virastopääi,likoille, pi
kaisiin toinnenipiteisiin rvlrtynni- 
ii'cn sotilaiden asunitioijen ralkeu- 
taniisesisa, nykyisen ylelslten töi
den 1 a utalk linnan laklk a ottam i
nen ja sen sijalle kcillmiiiudehlsen 
lautalkuunan niinittiiniiiren, jossa 
laulalkunnassa kaupungin insi
nööri toimii puhleeuijöhltajana. 
Toiset 1 a uit ak linnan jälsienelt ei
vät taivallisia kansalaisia kufen 
nylkyisen 1 a td alku un ;i n jäsenet
kin. Siiten saadaan yleisiten töi
den lautalkuiiitaan in.sinöiirilkysy- 
niviksiä v i i l i n ä  rt iivä mies ilman 
liisämeiiioija. kaupungille, Por- 
mestairi myös aijoi tuullen kan- 
.sakotiilun rakentamista kolmen 
vanhenit uneen koulun “tilalle. 
Uulteen 'rakennukseen, tullisi voi- 
niistetlusali ja siihen nnyöks voitai
siin sijoittaa yleisen kirjaston 
läntinen haaira.

Panmestairi puheessaan koros
ti uuden hallinnon edessii olevia 
limitä prtobleeini-eja. Köyhäin, 
vanhusten ja sotilaiden huoltöon 
pakosta tanvifaap e ne mun äin va
roja tulevaisuudessa. Ne teh
täviin on kaupungille laisisa mää
ritelty eikä niitä voida sivuut
taa.

Uutta liikavietnärilian- pululis- 
tuistlaitostfi, joka ei vielä ole täy
sin toimiiinasisa, .jiortinieisttairi lu
pasi tutkia ja esittää tultkinvulk- 
.sensa tulokset valtuustolle. Ajan 
vieteaisloille, jotka on suuresti 
laiminlyöty, pormestari lupasi 
antaa erikoista huomiota.

N E W A R K , D E L A W A R E

M ERVIN S. DALE
NEWARK, DELAWARE 

KELLOJA - TIMANTTEJA - JUVELIA 
Telephone 3221 Teidän lahjalavarakauppanne 59 E. Main

R. T. JONES -- Funeral Home
Ystävällinen hautauspalvelu 

122 W. Main St. Tel. 2-6221 Newark, DeL

N ew ark  B ody W o rk s
Puh. 2240 S. K. WESTER

isuojak
Autolaseja uusitaan. Jääl
Autokori- ja Lokasuojakorjausta.

Jäähdyttäjät
korjataan.

New London Ave., NEWARK, DEL.

KENKIÄ KOKO PERHEELLE
MIESTEN VAATETAVARAA

PILNICK’S SHOE STORE
Kaikkien kenkien X-ray sovitus

F. MAIN ST.. NEWARK. DEL.

N O R T H  E A S T , M A R Y L A N D

R O G E R S  F A R M  S U P P L Y ,  I n c .
Southern States Co-operative Siipikarjan ja karjan ruokia 

PääkortteerI siipikarja- ja karjatarvikkeille, rautatavaroille ja maaleille. 
Tel. North East 2381 North East, Maryland

-  J E N N E R S O N  B R O S . -  
TELEVISION MYYNTI ja PALVELU

Valtuutettu Admiral Välittäjä 
Tel. 3585 — Kotiin 3203

NORTH EAST, MARYLAND!

E L K T O N  S U P P L Y  C O .
POLTTOAINEITA — RAKENNUSTARPEITA 

Karjanruokia — Siemeniä — Apulantoja
DAYLIGHT TELEVISION _, ,---------------------------- —— —— I el. 80

NORTH EAST, MD. Tel. 3801 202 W . Main, Elkton, Md.

ALBERT CRAMER AND CRAMER’S
DRY GOODS — NOTIONS — SHOES 

5c to $1.00 Store
KALOSSEJA — NAISTEN VALMIITA VAATTEITA  

Kysykää niitä — meillä on
TEL. 3751 NORTH EAST, MD.

LOGAN ELECTRICAL SUPPLY
Frlgldalre liike- ja kod-jäähdyttäjiä — Eany ja Maytag pyykkikoneita. 

Sähköhelloja. Virvokejuomien, veden ja maidon jäähdytyslaitteita. 
Taloustarvikkeita. Radioita, ompelukoneita. Sähkötavaraa

Te, J57, Glidden maaleja. Te, 982
NORTH EAST, MD. HAVRE DE GRACE, MD.

N O R T H  E A S T  D R E S S  S H O P
Lasten vaatteita - McCall madeja - Alusvaatteita - Sukkia

GLADYS TUOMINEN — HELMI KARPPINEN, 
Telephone 5671 North East Md.

Perkins M arket
LIHAA JA RUOKATAVARAA

JYoreita ja jäädytettyjä ruokatavaroita. 
Vapaa kotiintuonti.
Tel. 2771 ja 2781 

NORTH EAST, MARYLAND

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■*
S NORTH EAST THEATRE

UUSIA ELOKUVIA
■  Ohjelm a v a ih tu u  4 k e ila a  v iikosta .

N äy tökset kello 7 Ja 9 ill.
■  L au an ta in a  y h täm it. kello 2 alkaen
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H

Porunestfari Morze sanoi, ette, 
hiin usko veron tänä \uotei>:' 
kohoavan.

Kaulpungin kirjuri Miss Sarah
F. Btoti-rgeuiis luki vaalin tulok
set ja teetti virkavalan p >111,1111 s- 
tairilla, valtuusmiehillä ja koulu
komitean jäsenillä.

Valtuuston kokous.
Viirikaanaistujals juhlan jälkeen 

valtuusto piiti lyhyen koikottlk 
sen, jossa valitsi Ulrich O. lTe- 
deitten uudelleen puh ecu joht li
iaksi. TUlsenai ehdokkaana oh 
Richalrd Wilder, mutta hän s;ö 
ainoastaan kaksi ääntä. Tiimiin 
jälkeen pulieenjahtaja nimitti 
seuraavat kom iteat: raha,valio
kunta Fredct-te ja Wilder, tur- 
vallisuulsvalioikuntlaati I. P. Sul
livan, J. Killu,o,id Rtohiohaiid ia 
GvriP'e Landry, kövhiiinh«>i't'.i- 
valkkuntaau Donald C. Cilley, 
Joseph A. 1.Iston ja Poring O. 
Cbanidler. vahingonkwivauisasin- 
va,liikuntaan Joisepili G. Reititti 
l.ison ja Piilev, veteraaniasiain 
valiokuntaan Martin 11. Walsh, 
Chandler ja 1 .andrv .kansallis
kaartin asioita käsittelevään va
liokuntaan Landry, Unhid,and ja 
Petitti', palvelusvalioki,iltaan Ar
ne ReijKnDe.n, Walsh ja Petittä 
I lalklk aival i ok n n t aa 11 R1 >1 lialta ltd. 
Sullivan ja R-ejronien, siiiin-tö va
liokuntaan Wilder, Walsh ja .Sul
livan ja teollisuiisivaliohunitaan 
Chandler, Reponen ja Wilder.

Saira.1i Bourgeois valittiin uu
delleen kaupungin kirjuriksi ja 
veronlkantajallesi ja JotsejDli W. 
Gogiten vallittiin uudelleen kau
pungin rahastonhoitajaksi.

iValtuusto myös hyväksyi pa- 
lolkunnan päällikön Robert M. 
TaijtpAnhi n iiniiltylksen metsänvar
tijaksi, Leo Genisin veteraanien 
huollon johtajan apulaiseksi, Jo- 
sejth Berilon lentoikentltäkomis- 
sioneriksi ja Miss Gen-ia Raid
ehan kaupungin kirjurin apulai
seksi.

Kaupungin ralhatsitonlioiitaija 
välit niitettiin lainaamaan tarijieen 
tulleissa rahaa verotuloja vas-

JO H N  M. SINGLES
Myers-pumppuja — Myynti ja palvelu. 

Putkityötä — Lammit ystarvikkei ta.
Tel. 4501

151 East Main St., Newark, Del.

— Jolla on miljoona, se hi- 
mioitsee lisää tarpeetonta mam
monaa, joilla on koti ja lapset ja 
rakastava vaimo, sillä on maail
man suurin omaisuus omanansa.

taan, V i nk anna s t uj a i s j ui 1 kuM 1 i
s,niksien kustannuksiin luovu 
lettiin $300. Levi lleyuiood Me 
inkwial kirjastolle $6.460, vesi
laitokselle $475 ja kaupungin -ta 
lon \ iliijiitokustannukusiin $5(1.

I seita muita vähciminäu tär
keitä asioita 111,viis käsiteltiin.

Koulukomitean kokouksessa
valittiin Roger R. Smith ko
ni i tea n varaipuliVenjoh-taijalk.'- i
Mrs. Irma Mood sihlteerilksi ja 
Pani! II. Murray ja Mrs. Mielen 
M. Satiteir komitean edusta
jiksi IkorkeaikViuhtn urheillun en
vois tO'011.

Gardnerilainen loukkaantunut.
Annas Kaupinnen, 35 v-, tallus

ta 75 Washington katu, vajiautui 
eilen aamulla I leywomdin sai 
raalatstn saatuaan sielllä hoitoa 
vammalle alaleuassa, jonka hän 
sai kuu hiilien automsa törmäsi 
viiteen toikin kanssa .aikaisin 
eilen aamhiJla no. 2 tielflä We,st
ill in s,tier iissä.

Molemmat, aulto ja ttioki vau
rioituivat pahasti. Trokia kul
jet ta-m-aissa oli ivestm in st-e-r ill äl
lien Russ-ell MeMillan. Kaujpi- 
sien kuljetti sairaalaan We»t- 
minsterin ptoliisi!pää.llilk'kö Toivo 
huominen, jotka myös toimitti 
tutkiimtukSen 'onln-ettnmuuden 
johdosta.

Piirioikeudessa
eilen sakotettiin wofllastomilais- 
ta Lester B. MaeFa-rlandia $10 
auton ajosta ilman ajolupaa. Vai 
lion poliisi vangitsi hänen Phil 
lijrstonissa.

Kihlaantuneet.
Mrs. Pou-lime Suomi, Well- 

fleet its'tä, ilmoitti eilen tytttä- 
renisä Sad'ie Mayn kihilaantuineen 
gardnierilaisien Mrs. Ada Kaup
pisen pojan, Arthur Kaupjäsen 
■kanisisa. Kauppiset asuvat ta 
lossa 58 Leaffn-y katu. Miss 
Sunini on sairaanhoitajatar. 
Kauppinen on Temiplietonin kor- 
keaikoulhm ja Wentwtrrth Insti- 
ute of Teohntologyn glraduaatti. 
Iän nykyisin on Gamteweltl Coim- 

lanyn palveluksessa, Niewtoniis-
sa.
Matti Huhtaniemi haudattu

Matti 1 luhta 11 ie mi, joka kumi' 
kotonaan Temijdetonissa sun
nuntaina 79 vuoden ikäisenä, lian 
dälltiin ei-Itm Smithin liautauIs
ton mi st Osta Gardnieriissa. Pasto
ri Wallace E. Mayes, Winchien- 
doni-sta, suoritti papililisen toimi
tuksen. Huhitaniem.i haudattiin

ime Grove hautausmaahan.
Känltaljina toimivat Evereitt 

Ca-rlberg, Everett Erickson, 
Charles Gerzadovvicz ja Wa-klo 
Kryander. Yrjölä.

Nyt se esitys tapahtuu!
Nimittäin näytelmältä “Raik

kauden Arpajaiset’’, minkä -esi
tyksestä ö,lemulle maininneet pa- 
risenlkin kertaa aijennmin, mutta 
on jyeruutetttu eteensä!tltiniieiden 
syiden vuoksi. Esitys tapailtuni 
nsi lauantai-iltana t äimiin tlk n n n 

7 päivänä, alkaen kello 8 ip. Suo
mi haa-lis'sa. -Näytelmä on ktolm-i- 
rsaitien kansannäytelmä. Ohjauik 
etsiä on huoleh'tiniiit Walle Jo- 
lansto-n, laulut o-tiettanult Mrs 
Elsie Luulen-. Mitä elämänalaa 

ä>yXe1mätslsä koslketellaaii, ei ole
tämän napitttelijan lie*lio-s-sa, et 
tä voisin siitä antaa dtulkälteiis- 
iefositusta, kiihtoittimeiksi. mutta 
uiden että se ei ole tartpeelli-Sita- 
kaan, sillä esiity, siltanahan 
selvennee, kun menetm.nie sitä kai 
somaan. Sisäänpääsy an 75
emftiä veroineen.

Työväenyhdistyksen
kokouksesta,
jotka liidettiin torstai-iltana jou
lukuussa jo viircie vuotena. Eri
näisiä - alaikomiteoiden raport
teja kuniltiin. Yleisluonltoisia 
isioita olivat: Valittiin edustaitv 
liilt'on eduistajakoikoulkseen, jo
ka. ilkiötään maali-ikutt'.la. Vali
tuksi tulivat J. 11. Oikemuis ji 
Anna Kaujtpinen. Valittiin alus- 
tuslkoimit-ca laatimaan a ht s tuiksi» 
liiton edusitajalkokoiikselile. Vali
tuksi tulivat J. II. Oikemus, J 
Tlh. Suominen ja V. Annala 
Komiteani seurattava mvöskin 
toisten yhdistysten tekemiä aims 
tuk-sia ja es it ett äiv ti" ne ailkoinaa, 
\h*liisttyiktsen kolkouikseiBe, lausun
non anitatrnfata varten valituille 
edu-sitaljillleinimte.

1 .iittiohmll innon jäsen eli* Iäk
kääksi yh,listylksestän-im,e as'e-tc*- 
tiin V. Annala. Päätettiin lä
hettää edustaja Fiitchburgin vh- 
distyikise-n vuosijuhlaan, joka oi 
taimmikuun 7 ja 8 -päivinä. Edins- 
tajak-si valittiin V. A.nuala.

R a rv a a j a n k us t a n n u »yli l ti i h
vuiosikotkouk's-een valittiin edun 
tajiksi: Anna K a l i ] piimi ja Sig 
rid Kaii|x|)ine-n.

Työväe.nyhdisttvktsen vuosiko- 
koitis päältettiin pitää taniiitiiik 
26 päivä.

Kethoitdtt iin huvi tolin Jk until,'t 
järjesltämään oHijelntallinen ti
laisuus helmikuun a-jailla.

Laaja mielipiteitten vaihto 
käytiin sen tiedonannon johdos
ta, joka oli julkaistu Raivaa
jassa ja jossa mainittiin, että

Raivaajan ja 1 .uottoyhdislyiksen avaimia seuraajalleen Morzel'le 
liikk'ei-'ile on valittu onna liikkeen antoi pullon aspe-riinia mutkiin,a 
hoitajiinsa ja sii-s s-e ylliteiiäisy-ns, että kuu a-siat kehittävät jiiiiin 
jotka on viiililinnut näiden liitkkei- kivistiytstä, niin on liiiiki tltii. 
den välillä siten, ettii niitä job- V. A.
taa .stumii henkilö, on nyt kai 
kannut.

Mr. Perry,
on kaikesta huolimaitta leikki
säkin, joskus eikä aina riitele. 
I.uovuttaesisiian maiju-rin vi-raisitou

J O U K O  IL V O N E N
Viulutaiteilija

K O N S E R T T I
Säestäjä Miss Eleonor Lipitin 

Sunnuntaina tammikuun 8 p:nä kello 6 j.pp.
Työväentalon juhlasalissa 

2056 Fifth Avenue, New York, N. Y.

O H J E E M A :
Prelude, 2nd moment * f Conserto E uimar . .Mendelssohn 
Andante, 1st sonata for violin X- piano iti ti. . Brahms 

--------  Väliaika --------
Melodia Intima .....................  . .   ...................  Madetoja
uMazttrkka . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  Sibelius
Suoni., kansanlauluja, sov. . . . .  .........................  Kuilla
Kesäilta sov. . . .  ..............  . ..........  . . .  Kuula
Kuusi unkti-rilaista kansanlaulua ...............................  Bartok

BRO O KLYN, N. Y .

Hom e H ardw are  Co.
K a ik e n la is ta  t a lo u s ta v a r a a  ja  p u u ty ö lä is -  
t e n  ty ö k a lu ja  s e k ä  m a a l ia ,  k u in  m y ö s k in  

jä ä k a a j jp e ja  s e k ä  k e i t t iö n  u u n e ja .

4102— 8 A v e . B ro o k ly n , N . Y .

L E A N ’S C. C IN S B E R
K a ik e n la is ia  J o u lu k o r i s te i t a  

ja  t a lo u s ta v a r a a  k o h tu u s h in n a l la  

4215— 8 A v e n u e  B ro o k ly n . N . Y .

- jr» --------------- VW-------- 9B-------- 9«--------

j Charles A . Sandström, H autaan tom itta ja
A. Harry Sandström, Mgr.

4603—4th AVE. BROOKLYN 20, N. Y.
Puhelin: GEdney 9-7221

"KYSYKÄÄ COLEMANILTA ENSIKSI — HEILLÄ SE ON"

C O L E M A N  B R O S .
KARPENTERIEN TYÖKALUJA 

Rautatavaraa — Maaleja — Sähkö' plymmaustavaraa.
5019—5TH AVENUE Tel. GEDNEY 9 4900

V apaat 
Tanssit

joka
perjantai, lauantai ja 
sunnuntai alasalissa 

hyvällä soitolla
IMATRALLA

740—40th St., Brooklyn, N. Y.

Tilatkaa R aivaaja!

RHODE ISLA N D
Frank R. Gorton and Sons

ySf Hautaantoimittajat 
Puhelin: Valley 0803-W — ANTHONY, R. I.

Postiosoite: 721 Washington St., West Warwick, R. I.

P I E R C E ’S G A R A G E
Route 6 FOSTER, R. 1.

Taattua korjaustyötä 
— Hinausta —

Tel. Scituate 4394

The Foster Diner
Hyvää, yksinkertaista ruokaa 

ainoastaan
Route 6 FOSTER, R. I.

CLEVELAND, OHIO
Betty Niskalan 
muistolle

Jokin aika sitten kuolleen

CON NIE’S D ry Goods
KOTI LEN INK I EN 
ERIKOISMYYNTI

1017 8th Ave. BROOKLYN, N. Y. 
Nylonit ovut erikoisuutemme

Osuusliike H N C 0  
Brooklynissä

Puhelin GEdney 8-4500

Käsittelemme kaikenlaista 
ruokatavaraa ja 

lähetämme lahjupukrtteja
SUOMEEN---------

Sivuliike New Yorkissa,
2085 Lexington Ave., ja 125 katu 

Puhelin LEhiyh 4-0956
----4----

COOP. TRADING A SSN . 
4301 8th Ave. ja 43 katu 

Brooklyn 32, N ,Y.

L E W I S ’ G A R A G E
Yleistä korjaustyötä 

Calso gasoliinia ja öljyä
Route 6 FOSTER, R. I

Tel.: Scituate 1-4199

Red Stone Filling Station
Ashaway Road, Westerly, K. I. 

Tel. 828S
NOCONY kelttouunl- Ja IAmmI- 

tyalaitoa-oljyi.
Meiltä saatte tietoja suomaIaisasta 

asutuksesta.

Pietty Niskalan muistolle muu
tama saitia. Hiin oli yksi uran
uurtaja siirtolaisnainen, joiden 
luku keskuudessamme vähenee 
ttojietisti. Vaatimaton hiin oli, 
vaan pystyi luomaan todellisen 
kodin miehelleen ja kolmelle po- 
jalleeu. Pojat kas voivat kunnon 
nuorukaisiksi, eteviksi koulussa, 
vaan erikoisesti urheilussa he
kunnostautuivat. -Kun muiste
lemme kesiijuhliemme urheilu- 
kiljiailujti jiarikymmen-tii vuotta 
sitten,, niin palkintojen, saajat 
melkein |ioikkeuksetta olivat 
nämä veljekset. Kunnon miehiä 

eistii on kasvanut. Betty Nis
kala harrasti kirjallisuutta ja 
Raivaajan lukija hän, on. ollut 
'en jierustamiscsta asti. O tam 
me osaa aviomiehen s'-itruuiii, jo
ka itäin on- menettiinyt pitkäai
kaisen elämä n toverin.

Ei uskoisi
Intojen puolesta että on vuoden 
viimeiset päivät, jtaremminkin 
kuin lokakuussa.

Henry Wartian
til'd talonsa syksyllä ja aikoi kili 
teä talveksi Frolidaan. Siinä 
vartioissa alkoi tehdä uuden ta

O H IO N  IL M O IT U K S IA
S Ä Ä S T Ö T IL IE N

CLEVELAND SAVINGS & LOAN COMPANYISSÄ
tu rv a n a  on 1850,000.00 p iiito m arah a ito  Ja Jokalnan tili un 

t a a t tu  $5,000.00 asti.

THE CLEVELAND SAVINGS & LOAN CO.
610 S uperio r A venue, a t  E aa t 8 ix th  8 t.

T k  Säästöjen turvallisuus taattu  $ 5 0 0 0  asti ★

Toim ien Y hdysvultaln hallituksen  lu p ak irja lta  Ja Y hdysvaltain  hnllltukaen 
tarkaritukaen ulul.-v-nu Ja kun Hä&stOt ovat tu a tu t, Jcuten yllä on m ain ittu , 

tarjoam m e teille  lu o te ttu a  palvelustam m e.

Women’s Federal Savings & Loan Association
320 Superior Ave,, MISS CLARA K W ESTRO P, sihteeri. Cleveland, Ohio. 

V astapäätä  k irja sto a

VAKUUTETUT SÄÄSTÖT
e a a .tö t l l l t  o v a t v a k u u te tu t  p in k il lä m m e  $5,000 asti Yhdysvaltain 

h a llitu k ien  v ä lityksellä .
234 ON NYKYINEN TA LLETU SK O RK O M M E

The Liberty Savings & Loan Company
260 S uperio r Avo. N. E. Tel. C herry  2052 Cleveland, Ohio

■F
H E N R Y  A .  L E I M K U E H L E R

Funeral Home
6722 FRANKLIN BLVD. CLEVELAND, OHIO

Puhellnt Woodbine 0071 
HENRY J. GOOD — EARL R. BAMPTON

A S H T A B U L A , O H I O
Richard & Siiri Aitonen Knapp

C. O. Gudmundsonin seuraajat.
V A K U U T U K S I A

Palo-, Auto- ja Tapaturmavakuutuksia
Commercial Bank Building 

Ashtabula, Ohio. DIAL 28-381

ZIMA FARM EQUIPMENT Co.
Allis-Chalmers

Traktoreita — Combines — Välineitä 
John Bean ruiskuja 
Osia ja palvelua

Dial 20-631
5446 Main Ave., Ashtabula, Ohio.

W A R R E N ,  O H IO
PERIODICAL SHOPPE

W . I. GROVE — ED. WHITE
Tasku- ja seinäkellojen korjausta. 

Lahjoja - Leluja - Kelloja - Makeisia 
Tupakkaa - Uutuuksia

838 W . Market St., Warren, Ohio

BUD FORKIH’S CAFE
— Air Conditioned — 

Television 5 päivänä viikossa 
Oluvia iasittain

Viiniä Ja olutta mukana vietäväksi 
232 Muin Ave., S. W . Warren, Ohio

ZOME’S RADIO CABS
YELLOW CABS
DIAL 4118-1
Pakettien kuljetusta. 

Ltmosilnlpalvelus United ja PCA 
lentokentälle.

W . W . LAWRENGE
Maali- ja Tapettikauppa 

Parhaita Maaleja - Vernissaa - Tapetteja 
Sauitas maalarien tarvikkeita.

299 W . Market St., Warren, Ohio. 
Tel. 2068-1.

KUTEN AINA

Osborne The Suit Man & Son
MIESTEN VAATETAVARAA  

ja hyviä matkatavaroita 
169 W . Market St., Warren, Ohio.

PROCTOR SHOE STORE
Hyviä jalkineita koko perheelle.

124 N. Park Ave., Warren, Ohio.

CARL W. HALL
HAUTAUSPALVELUS 

533 No. Park Ave. 
Warren, Ohio Tei.4465-6

AMPULANSSIPALVELUS 
YÖLLÄ JA PÄIVÄLLÄ

f —
Kaunis ja arvokas palvelus 

perheen asettamalla hinnalla.

loni kellaria valmiiksi en®i ke
vääksi, limat ovat olleet niin 
suotuisat että llenryllii on vesi
katto päällä jo uudessa talossa 
ja Floridaan meno on jiiän.yt. 
Uudessa, njaunnikaisessa talossa 
on Floridaa tarpeeksi. — N. K.

ROCKPORT, MASS.
Huomioon otettava tilaisuus.

— Oskari Tokoi tulee puhu
maani Valon, Leimun talolla liin
an tai-.iltana t.k. 14 p. alkaen 
kello 8, Tilaisuus ulotetaan 
hyvlläi musikaalisella ohjelmal
la. O. Tokoi tulee selostamaan 
havaittu,oita.au .Suotuesta, jossa 
hä'ti, vaimonsa kanssa vieraili 
useita kuukausia tehden siellä 
matkoja laajoilla alueilla. Kun 
monista kansalaispiireistä on 
hau,suttu toivomuksia saada O. 
Tokoi tänne keskuuteemme te 
kemään, selväii Suonnen nykyi
sestä tilanteesta, on, Itäni ny; 
lupautunut tulemaan. Pitäkääpä 
ilta muistissa. — llj. J.

— . Federal ihailit uksen puhcllin- 
laskut nousevat Washingto,tuissa 
$3,500,000 vuodessa.

VETERAN'S W INE STORE 
& DELICATESSEN

Kaikkia standard oluvia $2.75 laatikko. 
Jumbo pähkinöitä paahdetaan päivittäin. 

Vapaa tuonti — Dial 25—391 
4900 Main Ave., Ashtabula, Ohio.

MAIN AVE. PONTIAC SALES
PONTIAC ja GMC 

Myynti ja palvelu.
Hyviä käytettyjä autoja.

Dial 38-221
4804 Main Ave., Ashtabula, Ohio.

Riley Johnson Coal & Supply
WALTER PURIN, omistaja. 
Kolia ja rakentajien tarvikkeita 

TEL, 33-481 
5714 MAIN AVE. 

ASHTABULA, OHIO.

Suomal. Porsliinitavaraa
Me taaskin saamme pieniä eriä Suo
messa tehtyjä porsliini- ja lasitava

ralla. Kaikenlaista tafaustavuraa.
MITCHELL HARDWARE CO. 

4712 Muin St., Ashtabula, Ohio.
Diul 37-711,

MAYTAG SALES & SERVICE
Maytag automaattisia pyykkikoneita, 
Hotpoint välineitä — Ironrite silitys

rautoja.
Palvelumme käsittää myymämme tavarat 
4136 Main Ave. 2 suurta 462 State St., 

Ashtabula. puotia. Conneaut.

AOE PARTS COMPAHY
APEX-pyykkikoneita.

Osia — Myynti — Palvelus.

355 Center St., Ashtabula, Ohio 
Dial 26-301.

K N O B L E  ’ S
The Knoble Brothers Co.

KUKKAKAUPPA
J836 West 25th St., Cleveland, Ohio] 

Puhelin! Prospect 6600

RAAB BROS.,
R XXTXLIN LIIK E  

1909 West 25th St., 5937 Broadway, 
Cleveland, Ohio

Teemme kaikkea ensi1, räätälintyötä.

LOUIS A. BODNAR
FUNERAL CHAPEL

3929 Lorain Ave.,
Cleveland, Ohio--♦--

Puh. Melrose 
3075-3076--♦--
Hautauksia 
$100 alkaen

Mtrrz.cn
oita.au


M o. 2 4 6 :s v u o s lk . *ka iv a a ja ,  K e sk i vi ik k o n a , T a m m ik u u n  4 p :n ä  1950 V iid e s  stv il

NEVVYÖ» R K .N .Y . N. Y. S. N aisvoim istelija!
S  R e s ta u ra n t *

Kokouksia - Hääjuhlia - Paistiseuroja - Juhlia 
MEREN ANTIMIA - KYLJYKSIÄ - PAISTEJA

Alans: vanhin liike Manhattanin yläosassa.
GEORGE NEAL, Prop.

65 East 125th St., N. Y. Park ja Madison Ave. välillä
Puhelimet LEhigh 4-9458—4-9451

Tervehdyksemme
T e r v e tu lo a  s u o m a la is e t  y s tä v ä m m e

Yli 25 vuotta tässä paikassa
Vierailkaa meidän nykyaikaisessa barissa ja ravintolassa

Yksityinen ruokailuhuone banquetteja ja kemuja varten.

STEEKEJÄ ja CHOPSEJA 

MERIRUOAT Erikoisuutemme

T E X A S  R E S T A U R A N T  & B A R  
80 East 125th St. At foot N. Y. Central Station.

'l ei. LEhigh 4-5384

H A RRY R. S T E IN
Tukuttain ja vähittäin

Parhaita lihoja —  siipikarjaa
Myöskin hotelleihin ja ravintoloihin

1991 Lexington Ave., bet. 121sl & 122nd St., New York 35, N. Y. 
Tel. Sacramento 2-75C1

GUS B A R  & GRILL (Ellin Boxi)
HYVIÄ VIINEJÄ, VÄKIJUOMIA Ja OLUVIA

There is always a thrill in Gas’s Bar and Grill
1931 Madison Ave., New York City. Lähellä 124 katua. 

Telephone LEHIGH 4-9743

j - •  Tavatkaa ystäviänne täällä ——————— —— ——————

i Park Central Restaurant & Bar ’ j
1838 Park Avenue S. W . Corner 126th Street New York City 
Cocktail Huone — Erinomaisia ruokia — Viinejä ja väkijuomia.

t  Ttl- LE 4'9075
F. G. L. N.

F u n e r a l  H o m e , In c . 
77 East 125 S t  
New York City

Puhelin: Lehigh 4-0461
★

Kohtuulliset hinnat 
Yksltyiskappell

GUBNER’S BEVERAGES, Inc.
Hiilihappojuomicn valmistajat.

BAR G GRILLS ERIKOISUUTEMME
•------- 4--------

1471-73 Park Ave., New York, N. Y. 
Tel. LE. 4-2183-4

Philip Glick Supply Co.,
421-423 West 125 St., New York, N. Y

Rautatavaraa ja tarvikkeita asunto- 
taloihin, konttoreihin, kämpeille, 

hotelleihin, ym.
Tel. Monument 2-1400 -HOI -H02

LAURI WIRRAN

H IE R O M O
205 E. 124th St., 
Läh. 3rd Ave.

New York City 
LEhigh 4-1137

SUOMALAINEN MUUTTOLIIKE
R A Y  M A T S O N ,

Myöskin pitkänmatkan muuttoja.
▼

2056 Fifth Ave., Tel. Le 4-0906 
New York 35, N. Y.

U. Elorannan KAMPAAMO j
1958 MADISON AVE., 

125 kadun kulmatalo 
Tel. Lehigh 4-2457 V

(Suljettu joka maanantai)»'o. « » ̂ .a u-a

L0M 0R IE LL0 BROS.,
1749 Park Ave., New York, N. Y.

Tel. LEhigh 4-0963 
HEDELMIÄ ja VIHANNEKSIA 

instituutteihin ja ravintoloihin.

A h lg re n  B e a u ty  Salon 1
762 Madison Ave., New York City j

(65 Ja 66 k u tu jen  välissä) I
Yksi ruppu  ylös. )

< Tel. Regent 4-7775 t
( E rlknlsalununit Cold W ave P erm anentit (

Yleisön palveluksessa  yli 65 v uo tta

Baldwin’s Fish Store,
IN C .

1208 Lexington Ave. 82 kadun  kulm assa, 
New York, N. Y.

Tel. B U tterfie ld  8-3626 - 3627 - 3628 
— M ERIRUOKIA PÖYDÄLLENNE —

FRANCIS W . MUSTONEN
VAKUUTUSASIAMIES

♦
34 Nassau Street, New York 5 

HAnover 2-1661

VICTOR FRKNDILK’n 
LAKIASIAINTOIMISTO

134 East 124 Street 
New York 35, N. Y.

O L G A  K .  L O N G
Suomalainen puikanvulityitoimhtto 

NO I A RIO
126 East 59th St. Puli. Plaza 5-3731 

New York, N. Y.
Konttori avoinna kio 10-5 arkipäi
vinä. — Suljettu lauant. Ja Juhlap.

E R O  K . D J E R F
SUOMA LAIN EN

L A K I M I E S  
51 Chambers Street, Suite 1016 

New York City 
Puhelin WO 4-1844

Tel. Lehigh 4-0340 Lie. 841
4-8862

W illiam  S. Berkoff
Hienoja viinejä ja väkijuomia.

62 West 125 St, New York City

YORKVILLE PHOTO STUDIO
Johtuvu Yorkville 

VALOKUVAAJA JA ARTISTI 
Passlvalokuvia

Somia hää- ja rippikoulu-albumeja.▼
1534 Third Ave., 86 ja 87 katujen välillä 

New York 28, N. Y.
Tel. AT water 9-1449

HELLUNTAISEURAKUNTA
2084—5lh Ave., New York City

jK okoukH et: T o r t tu in a  klo 8 III. Hunnun* 
« a in a  klo 7 iU. Tlluluuukiilsaa runaaaHtl 
l a u lu a  Ja so ittoa . buuMiininie k a lkk i ya- 
tiiv ä t u y d i i n i e l i I  te rv e tu lle ik si StuuB- 
BJintiiio H e rra n  sa n an  äärelle.

MT. MORRIS BATHS
Sopiva yöpymispaikka miehille

Suomalaiset omistajat▼
1944 Madison Ave., 125 kadun kulmu 

New York City

[n w o o d , L o n g  I s la n d

TRYFOROS BROS.
K U K K A K A U P P A  

Kukkasia sähkeellä kaikkialle 
Puhelimet LEhigh 4-4412 - 4413

56 East 125th St., New York 35, N. Y.
Sivuliike 482 Willis Ave.

131 Doufhty Boulevard. 
INWOOD, LONG ISLAND

----- ♦-----
Telephone Cederburst 1913

nrvUt f u n e r a l  $ jo m c S uo m ala inen  S A U N A
360 Bust 124 St., N. Y, City 

Tunnit: 12 10 j.pp Tel. Lehigh 4-5621
Naisten päivät: tiistai, keskiviikko ja

torstai.
Miesten: maanantai, perjantai ja lauantai.

järjestävät

Suomen hiihtojoukkueen hyväksi 
REPÄISEVÄN ILTAMAN
K a n s a l l i s s e u r a n  h u o n e u s to l la ,
43 E a s t  125 th  S t r e e t ,  N . Y . C.

S u n n u n ta in a  15 p :n ä  ta m m ik u u ta  
k e llo  6 illa lla

Riemukasta ohjelmaa! Hyvä ravintola!
TANSSIA! Liput 1 dollari.

Tervetuloa urheiluväki!

N E W Y O R K C IT Y
Raivaajan New Yorkin konttori: 

•050—5th Ave. Puhelu Lehigh 4-0906
Konttori avoinna joka arkipäivä 

cello 10 ap.—8:30 illalla 
Raivaajan tilauksia ja Ilmoituksia 
/nataanotetaan. Kahaliibetyksitt Suo
neen toimitetaan.

Wilho Hedman, toimittaja.
M. Lyytikäinen, liikkeenhoitaja.

T Y Ö V Ä E N T A L O L L A
PÄIVÄLI8TA1

Lauantaina 7 p. Tanssit suu 
ressu salissa k'lo 8.30. Viola ja 
Hill Syrjällä soittavat.

Siifnntuiilaina 8 p. loitko Il
vonen, viulukonsertiti suuressa 
salissa klo 6.. Tanssit Vesan sa
lissa kilo 8.30. Lainalkinjasitio a- 
voinna klo 8—10.

M .nannatta in a 0 p. “Väsyiny* 
Teadtori”, liarj. klo 7.30. Seka
kuoron nuiehillä liarj. klo 8.30.

Tiistaina 10 p. johtokunnan 
kokouis, klo 8.30.

Keskiivitlklkona 11 p. ‘‘Väsynvt 
Teodor” liarj. klo 7.30. Selkä- 
kuonon naisilla liarj. klo 8.30.

J o u k o  I lv o s e n  k o n s e r t t i
Viulutaitieiliija Jouko Ilvosen 

säestäjänä tammikuun 8 päivän 
komsiertiisisa Työväentalon juhla
salissa on tunnettu pianisti Miss 
Lleonotr Liplkin. lian on Curtis 
Inlsltiltulten parhaita pianisteja 
Rudolf Se.rikinin ja I larzowslkin 
oppilaita ja o4i Jouko Ilvosien 
säestäjänä hänen kontsertti mat
kallaan.

Jouko Ilvonen aloitti uransa 
konserttisoittajana- 13 vuoden 
ikäisenä, ollen yksi niitti harvi
naisia Ihmelapsia, jotka jo nuo
rena onnistuvat nousaniiaan eite- 
vien taiteilijain piireilhin. Vuo
lleilla 1944 hän sai kutsun Nor
jan kuiiiinlkaaäta tulla esiinty
mään Oslossa ja sai 'hyvät a r
vostelut. Myöhemmin hän soit
ti Helsingin Kaupungin orkeste
rissa ja silloin sai tsäiveltäijä- 
mestari Jean Sibeliukselta per- 
soonalliset kiitokset ja suositte
lut.

Jouko Ilvonen on ainoa suo
malainen, joka on saanut kut
sun vapaan opetukseni Curtis 
Iuisitiltu'tiisisa Ikuuluisain .. vintin,n- 
soiittaja ja säveltäjä Efraim 
Zimbalistin johdolla. Hän on 
opiskellut Hildassa jo kaksi 
vuotta ja edelleen jatkaa bar- 
j oitulklsi a an, välillä pistäytyen 
koiiis'eiltti matkoilla. Tallit mat
kallaan hiin antaa kaksi kon- 
sorttia, lauantaina tammi tikutin 7 
läiväinä Ikirkkokoiisieiritin Brook
lynin Suoni. Evn Lii lii kirkoss:' 
ia suumiutaina tammikuun 8 
päiviinti Työväen tailon juildasa 
listsa New Yorkissa kello 0 
illalla?

L a u r i  H a r tm a n  k u o l lu t
Lauri I lairtman, mielttsä työläi

nen, iältään 55 vuoden, löydet
tiin kuolleena metsästä joulu
kuun 26 päivänä. Poliisien tie
don imukaan, hiin oJi jäänyt 
traktorin alle joulukuun 24 ipäi- 
vänä ja löydettiin pari päivää 
inyodieinuinin. Iitin oli työssä S* 
Lawrence virran rantamilla lä
hellä Maloitea, N.Y.

Tauno Hartman, hänen tpoi 
kansa pitäisi asua 
tai on ainakin asunut, 
tietää Tauno Hartmanin osot

teen,, niin pyyrletään ilimoittn- 
lunau tästä hänelle.

Lälhentpiä tietoja saa: State 
Police Station, Malone, N.Y. 
Yllänitainittu ikävä tapaus ilinoi 
tehtiin puhelimitse meille.

J . N e s to r  M äk i
s a i r a a la s s a

Selkakuoirtoinme johtaja J. Xes 
tor M,:Jki vietiin St. Eraneis sai
raalaan Hfionxiin. Nestor tuu
mi, että ei tässä suurempaa ole. 
tethdääii vain sellainen pieni 
n »ui id 1st ms. Munuaiset olivat a'- 
ktuneet reistailla joten lääkäri 
määräisi hänet 'sairaalaan, jossa 
munuaiiselt puhdistetaan “flöysä
tään” joten pian on Nestor taa - 
kili tathlt ipuikkoa heiluit ta, massa.

J a c k  L o v e lo c k
k u o llu t

Tri John E. IJoveloek, vuodlcn 
1936 odymtpialais voi Haja mallu: 
juolksuislsa. joutui ta,piet urina h es
ti tunnelijunan alle Church Ave. 
isemaila Brooklynin puctMIa 
menettäen henkensä. Kolme vau
nua ehti menä yli ennenkuin 
juna .saaliin pysähtymään.

Tri Ijovelock r/li menostsa ko
tiinsa 1 lospita.l of Special Surge- 
rvslta josa hiin oli apulaisiläälkä- 
rinä. lian oli sairastanut lent
sua ja vaimonsa kielsi hänen 
läh/temästä, mutta hiin läksi sai
raalaan kello 6.30 aamulla. I lii
tteillä oli heikko näkö, joten hän 
käytti erikoisia silmälaseja ja ar
vellaan, että hän ei huomannut 
a<semasilhaa, vaan astui liian lä
hetille laitaa, jmdoten radalle. Tri 
jovdodk oli yksi nopeimpia

mailin jouksijoita.

T u o m a r in  h o u s u t
New Jersevn valtion ylioikeu

dessa oli käsiteltävällä juttu, 
jossa tuomarin housut ölivalt niin 
suurena tekijänä, että alemman 
oikeuden päätös kumioit tiili ja 
$2(X) saklko |»eruulettiin. Juttu 
oli seuraaiva: Jo^seph Muraslki 
I Ijacketistownista autollaan tyrk
käsi pöliisioikeuden tuomarin L. 
J. Wikllrickin kumoon seurauk 
siellä, eltitä tuomarin housut re- 
jiesivält.

KailKlelkisan päivää myöheinmii, 
Mirftuslki ajoi autollaan juopu
neena ja hänet vietin saman tuo
marin otven, joka salkoitti hän
tä $2(M). Mtrraski vetosi ylioi
keuteen väitteellä, eittä sakko oli 
liian suuri. 'I'lloikeus käsitteli 
asiaa ja päättii, että tuomari

HUOMIO! HUOMIO!
M aailm ankuulut • 

siä , p a ten to itu ja , 
n y k y a ik a is te ttu ja

KASTOR-
Saunauuneja

tää llä  valm iste t 
tu ja  ,on nyt s a a 
ta v issa  v a ra s to s 
tam m e. M ainos- 
vihkosem m e seka 
hinnan lähetäm m e 
pyy d e ttäessä .

FINNSTOVE CORPORATION
433 E. 121 S t., New York 35, N. Y. 

S A cram ento  2-2060

I larlemiisisa. 
| os joku

T:ri L IND G R EN
X RAY LAITOS 

325-East 77 St., New York City
W olniut tllet. Ja UceUivtlk. Uin 10-11 Ja

3-5:eun. lim anani. Ja toret. 3-'>:n‘ i: 
M allia a ito ,laa  aopiii|UliHt*n m akaan . 

Aikatilaus puhelimella RH. 4-2333

B L O M Q U I S T
Suom alainen  K ELLO - Ja 

K U LTA SEPÄ N LIIK E 
300 EAST 59 S T R E E T  

New York City 
T uIhoii Ave. kulm a 

K aiken la isia  tö itä  sekä 
ko rjau k sia  teh d ään  no 

peaan  Ja halvalla

“ M Ä T T rT Ä P lÖ ”
MAALAUSTA |a KORISTELUA

Yleistä urakointia 
Karpenterin työtä.

Tel. LU 4-5718
501 E. l80lh St., Hioin, N. Y.

Apt. 1 H

Vildliclk on ollut jd u rliirr llin rti 
ja sen on aiheuttamin hiilien li»m- 
sujcitttsa repeäminen. Sakko pe
ilin t et It i in.

‘‘K a u n is  V e e r a ” 
v ie lä  k e r r a n !

Sunnuntaina ta  tiliin iku'lMI I ?
liutana i -lietnäu 'Isat,ui- \  ee 
:a” ii'cili Ullien ja viäiiri-rn ker 
ta li Tyiiviiient aloita ketllo 4.3(1 
iltapa i\ä'hi. Niitti osalla esiin
tyy luliska kuka, jonka otti- 
laulu- ja tanssi-ilta tulee ole 
maan Työt at-utulo-llu sutinnnta' 
nti taäiituikuun 29 puivana, sii- 
laumnikuuii viimeisenä -iimuKt- 
taiua I . *
illa-'sa, .avustaa luli-kaa. laajailti 
lumin: tn \l II-1 ala is ntrke t • 1
esiinlt \ en em-i keritä,a Tyovaen- 
tahkla.

Port Chester, N. Y.
Osaston kokous

Liisi tiistai-iltana mi osaston 
kokous, joten toivotta\'aisti j.äse 
net saapuvat ksikotikseen, silla 
tämä on viimeinen i-,itien vuosi 
kokmi-ta ja eilinen naita kokmitk 
siä on uudenvuoden komiteat) 
kiAmis. että saadaan kirjat kun 
luuli. Siis tulkaa ajoi- a.

Tanssit
Sen,ra>.aval tanssit mi vasla ta 

m än ktitin, 21 päivänä, on sii , 
kohne viikkoa vaha siltä, kun on 
ollut niin monta juhlapäivää. 
Ohtalkaa tämä huomioon sen 
jälkeen sitten oh kuten ennen
kin joka toinen laua.nttai.

Menneitä juhlia
lViiimle laiiantaian oli umhni- 

vuoden juhlat ja ne ounlsitulvai 
hyvin. Haali oli pakaten tiiyn 
nä j.a kaikilla oli hanskaa ja 
tansisivtiin kolmeen saakka aa
mulla. — JOku.

JERSEY CITY, N. J.
Kuollut.

Mrs. Maria Korsu kuoli Medi- 
etull Ce.nterissä tk. 2 p. klo 2 ip. 
I Haudaltaan torstaina tk. 5 p. ilta- 
jjii.i väliä I 'anlkenhatn Shannon 
Kunteirall Iloine, 396 Arlington 
ave. 1 lauttauhvsercinoniat kietslki- 
viikkoiltana samaisisa palkassa. 
— M.

Staten Island. N. Y.
Mathias Airolan viimeinen 
matka;
hän poistui joukostamme jou
lukuun 25 pn aamuna. Oli m at
kalla vaimonsa Auialiali kanissa 
viet,tään joulua poikansa per 
lieen luokse 40 Park ave. Dover. 
N. J. jolla matkailla sydänhal 
vans lopetti efläniiäm, joten m at
ka jäi puolitiehen, kuollen New- 
arlkin rautaitieaseinalla. ■ Ruumis

TEANECK, N. J.
. „  LOWER 
k k  SHOPPE

'1’canctk 6-7106
459 Cedar Lane, I KANECK, N. J.

THEODORE J. LOHBECK,
JEWELER

Kelloja, Juvella ja korjausta. 
Gorham, Towle ja Wallace hopeatavar.ia

509 Cedar Lane, Teaneek, N. J. 
l ei. TEaneek 6-1967

P. NAPOLI & SONS
JE.WE.LERS G OPTICIANS

• • •
454 Cedar Lane, Teaneek, N. J

Teaneek 6-1656
Eort Lee, N. J. Granlwood, N. )

THE COLONIAL HOME
A. J. VOLK CO.

— Hatauspalvelus —
789 Teaneek Rd. 633 Washington Si 
1'eaneek 6-0202 Hoboken 3-082,

Marshall Brothers - UUSI PALVELUS 
KANAEARMAREILLE

Marshall Brothers laittavat kanapoikasia vuoden ympii- 
rilnsä, Red Roek ja Rock Red ristlsiitettyjä ja valkeita 
Leghorneja on saatavana Newcastle rokotettuina ja Pul- 
loruin Clean breedereinä.

LAATU 'C H IK K E J* ' — HALVAT HINNAT 
L eik a tk aa  töniä  ilm oitus Ja p o stittak aa .

MARSHALL BROTHERS HATCHERY, 
Ithaea, New York- lei. 9082

M eidän Kuomuluiiien aaiainluliemme Gene Mäki tulee 
tap a iu u aan  te itä .

K aikkea R A K EN N U STA V A R A A  
ja  KOTIKALUSTOA

mONt 7* 
ODtttA. N,V.

tuotiin Silaten 1 s>,tuuliin Silvia 
hautjuistoimiis,torni 33 I teeberaci' 
P.R. Ruumis lejiiisi siellä kun 
niiden kukka laitteiden ympäröi 
tiilinä ja 28 pää pidtet t iin hau 
tau,s'-iere,uimiiät I’as-tori ( lark 
I.. \  an \u'ken jitthui. Lyhyen
puheen jälkeen urkujen soidessa, 
a n n e ttiin  sukillaieila- ja tsäav ilie  
lumia viimeinen sllniay> \aina 
jaan, jonka jälkeen siirryittiin 
l .ti .k e  hautausmaalle (iratiilexi! 
leeti, S. I jo- - i li i n la ske t t iin
Ivtlnren-a IM-Inian v iereen.

Paiston' Clatk I . \  an Auikfti toi
mitti si.tnank-en haml;ill;t. Sen 
jälkeen siirry Itiin vainohan ko
tiin. jitlimi oli jääjesieitty ktthivi 
lairjoilu. lian oli iloinen, hilpeä- 
luonne. Osaston toiiiiinnas'-,i 
hän oli mukana jo \ 'em nm rt 1 -a, 
josita tuli Staten Handiin « ’ 
vuoti:a siteen, otti osaa osaston 
toiniintaan taalla loimien |>nylä- 
kirjurina y.tn. Imi uniinsa. Su,n 
maan jäi vainu, \hua ia | n . k a  
Teuvo pcltheinceii. Kepeäit l l i u h a :  
kunnon toverin haudalle." L. M.

PORT C H E S TE R , N .Y .
S T E P H E N  K IY A K  -  H a u ta u s to im is to  f

Stephen Kiyak, luuituantoimittaja
Puh. 5-0984l  « A »

\  205 Willett Ave. Port Chester, N. Y.
'/ '■ ''s - /? '-

FRANK L. ROGKEY, Inc.K U K K A IS IA
Aina tuoreita

I liimat aina oikeat

JONES FLORIST
l ei. B. R. 6-8510 

E. Port Chester, Conn.
240 Mill Si., Byrum, Conn.

Larsen’s Shopping Center
T uo te t. silliä ja  Juustoa

Vllnejil Ja väkijuomia.
Gasoil ini. i -«»l.ly •< 'I'uIJ'-r »Itu---- +----

Tel. B. R. C-9136 B yram . Conn. 
N orth  W ater A Mill S ts.

R A I V A A J A  
le v iä ä  A t la n t in  r a n n a l ta  
T y y n e n m e r e n  r a n ta a n

r

§

h u i l i . t i a v . i  i - i ; t  M a n  l« J n  T u l o n  l a v a r i i u  
h  i< l tu l l : i  T< I<-i i i o n  I i Ih IIu Ihx a i  .1-

S ii  l i k Ö t a  v a  i o i I  a .♦ ----
Tel. 5-1090, 5 1091 

128-130 North Muin Street
Port Chester, N. Y.

J. SUNRAY & SON
Kellosepät ja Juvclikauppiaat 

Timantteja-1 lopea- ja Lahjatavaraa
Tel. P. C. 5 3667

120 N. Main St., Port Chester, N. Y.

KOENEN’S GARAGE
Autojen korjuustu ju huoltoa 

Sontii Wind liinunittUJiä 
Federal taijereita - Deko pattereita 

Puh. 6-9020
77 N. Water St. BYRAM, CONN.

WAVERLY, NEW YORK
HUMPHREY LUMBER Y A R D S
PUUTAVARAA ja RAKENTAJIEN TARVIKKEITA 

426 Broad St., Waverly, N. Y.

HYVIÄ KANAN- JA KARJANRUOKIA — PUUTAVARAA 
Rakennustarpeita — Allis-Chaliners farmikoneistoa

W ARD &  VAN ‘SCO Y, Inc.
CONDOR, N. Y.

K ir k ’s R endezvous G rill
Candor, N. Y.

HYVIÄ RUOKIA 
Laillisia virvoitusjuomia 

Telephone 11 X

Arnold Funeral Home
Hilda Arnold Woolever, Lie. Mgr. 

Ambulance Service Telephone 8 F 21 

VAN ETTEN

B O D I N E
nimi Leghorneissa 26 vuoden 
ajan. Myosk'n Red and Rocks. 
A.V.S.R.O.P. Breeding Farm.
Tuotamme itse kaikki haudo- 

tusmuuat.

E D I H .  B O D IN E  &  S O N
CHEMUNG, NEW YORK

VAN ETTEN, NEW YORK
! RAUTATAVARAA — LÄMMITYSLAITOKSIA — PLUMMAUSTA

T H E  B A N F I E L D  C O .
| HUONEKALUJA FARMAUSVALINE1TA

RAKENNUSTARPEITA — PUU'I AVARAA
TEL. 12-Y-ll VAN ETTEN, N. Y.

VAN E T TE N  H O T E L
Pel. 20 Hiljattain uudistettu VAN ETTEN, N. Y

Erikoisuutemme on banqueteLsta Ja häätllaiMuuk.sista huolehtiminen. 
Väkijuomia pullottain kohluuilisrlla hinnoilla.

SPENCER, NEW YORK

A .  E .  V A N  A T T A

HALL BROS. ta r jo a a  nyt N ew ca stle tau tia  v a s tu s ta v is ta  k a n o is 
ta  h a u d o te ttu ja  kananp o ik asia . M ielihyvin se lostan  teille , n iitä 
se ta rk o itta a  teille aloit, k a sv a tta m a a n  k ananpo ikasia . O lam m e 
nyt v a s ta a n  syys- Ja k ev ä ttilau k sia . A, ka isot k an an p o ja t ovat 
halvem pia Ja valm iina m un im aan  h in to jen  k o rkeana ollessa. 

T. M. CLARK. Spencer, N. Y. Tel. 35 F 2

Myynti CHEVROLET Palvelus 
, N. Y. Owego, N. Y.
47 Tel. 322 I

'■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M
Sw artout’s Hardware S tore

Spencer
Tel

■ Frigiduire jääkaappeja, Farmi jäädyltäjiä, veden kuumenlajia, sähköuuneja. ■
Täydellinen valikoima John Deere larniikonestoa.

■ SPENCER, N, Y. Tel. 26-F-l g
i M H M K  ' '

ALLENS FUNERAL SERVICE
Palvelus o» tunnuslauseemme.

NEWFIELD, N. Y. •  SPENCER, N. Y. 
Tel. 4751 1 Tel. 36 F I

------ ie-------- s t------- »---------M-----

S. A L F R E D  S E E L Y  

C O M P A N Y
MERCHANT MILLERS

• •
Luotettujen

KARJANRUOKIEN KOTI
• •

SPENCER, N. Y.
itfilWMkkaWMBkHBiaBkktitWB

PEARL L. VAN RIPER
SPENCER, N. Y, lei. 23 P I

Kodttkkeju - Ihlmvjä - UrhiiJulavuma 
Siipiksojau I.ääkkvilä 

ILiktlhl.i varaa.



K u u d e s  s iv u R a iv a a ja ,  K e s k iv iik k o n a , T a m m ik u u n  4 p :n ä  1950 N o . 2 —  46 :s  v u o s ik .

Massachusettsin sää — Valhtele- 
vaaptlvlsyytta Ja lämmintä iltapäi
vän. Pilvistä, ajoittaisia sateita ja 
leutoa yöllä. Huomenna pilvistä, sa
teista ja kylmempää.

FITCHBURG
ja ympäristö

— Worcester kauniin pohjois
osassa tuotti joulumerkkien (Christ
mas Seals) myynti $20,697. Näillä 
varoilla laajennetaan tämän piilin 
terveyshuoltoa. Asianomaiset virkai
lijat esittävät kiitoksensa merkkien 
ostajille.

— Nuoren Saiman “J-K-L”-ko- 
mitea kokoontuu huomenna, tors- 
taiina klo 8 ill. tavallisessa kokous
paikassa, klubihuoneessa.

— Henkilö, joka tietää jättäneen
sä lapasensa Saiman taloon Hilma 
Blomquistin syntymäpäiväjuhlassa, 
saa periä ne Raivaajan konttorista 
tuntomerkit mainitsemalla.

KAUPUNGIN ASIOIDEN
HOITOA SELOSTEILLAAN

•Valtiomme veronmaksajain yhdis
tysten liitto on julkaissut 21-sivui- 
sen kirjasen, jossa selostetaan, mi
ten liikkeenhoitajan johtoisen kau
pungin asiat voidaan järjestää val
tiomme lakien mukaan. Kirjasen 
nimi on “The Manager Pian in 
Massachusetts Towns” ja' on sitä 
saatavana liitolta, osoitteella Fede
ration of Taxpayers Ass’n, 11 Bea
con St., Boston 8, Mass. Kun täl
lainen uusi johtojärjestelmä herät
tää melkoista kiintoisuutta, on ve
ronmaksajain liitto julkaissut po. 
selostuskirjasen.

KORJAUS MAIDONHINNOISSA
Yleisistä uutislähteistä ottamas

samme maidonhintaa koskevassa 
uutisessa lauantain numerossamme 
oli asia esitetty hiukan virheelli
sesti. Totta on, että maidon hinta 
aleni yhdellä sentillä, joten se nyt 
on kaupoista ostettaessa 20 senttiä 
kuorti, samoin kotiintuodun maidon 
hinta aleni sentillä, ja se on nyt 21 
senttiä kuorti. Tämän oikaisun ot
tanevat maidonkuluttajat huomioon-

U i m S I ^ I T T J ^
Mechanic-ikadun sauna pidetään 

auki perjantaisin kello 2—12 j.pp., 
lauantaisin kello 10 ap.—12 j.pp. ja 
sunnuntaisin kello 8—12 ap. Suljet
tuna torstaisin.

FITCHBURG
Hanna Sauna, 289 Elm Street. 

Auki torstaina) ja perjantaina kello 
12 päivällä — 12 illalla. Lauantaina 
kello 10 ap. — kello 12 illalla ja 
sunnuntaina kello 8 ap. — 12 päi
vällä. — Alina ja Nestor Koskela.

Hazel Street Sauna, 50 Hazel St.
— N. Koskela, omistaja.

Suomalainen Sauna, 348 Elm St
— Anna ja Charles Ringbom.

Suomalainen kengänkorjaus-, kiil
lotus- ja hattujen puhdistusliike. — 
Fitchburg Shoe Repairing Shop, 761 
Main Street. — Otto Asikainen omis
taja.

GARDNER, MASS. ' 
Suomalainen Sauna, 275 Pine St.,

Gardner. Mamie ja George Jenner- 
son, omistajat.

LEOMINSTER, MASS. 
Maksamme korkeimman markki

nahinnan broilereista ja kanoista 
Soittakaa telef. Leominster 2474.

SO. ROYALSTON, MASS. 
Antti Miettinen toimii Raivaajan

asiamiehenä. Kääntykää luottamuk
sella hänen puoleensa.

R. V. W ESTLIN, M. D.
803 Main Street, Fitchburg, Mass.

K o n tto rltu n n it: 1—3 Ja 7—8 J.pp. 
K esklv.: 19—11 ap. a inonstaan . 

L au an t. 1—3 lp. a in o astaan .
Tel. Konttori: Fitchburg 1747. 

Koti: Leominster 1009.

Lopettakaa Öisin ylösnouseminen 
Sllttt kärsivät käy ttävät ta a ttu a  lääkettä

m unuaisten  heikkoon toim intaan. T uhan
net m iehet Ja naiset, m unuaisten Ja v ir tsa 
rakon huonosta to im innasta  kärsivät n au t
tiv a t ny t rauhallisesta  kokoölsestä unesta. 
Ja ovat saaneet huojennuksen happoisuu
teen, herm ostuneisuuteen, jäykkyyteen, 
selkä- Ja ja lkak lpu inm  m itkä Johtuvat hei
ko ista  m unuaisista  käy ttäm ällä  Uretez 
(lausu taan) U -re-tez. O stakaa s itä  pullo 
tänään. H in ta  31.39. Jo s  el tyydytä, niin 
rahanne takaisin . M URPHY'S, Main at 
Day St.. F itchburg . Mass.

P ostitilaukse t täy te tään .

Y ksityiset ja  liikem iehet,
t i l a tk a a  p a in o ty ö t  m e il
tä . K a ik is s a  v a lm is te is 
s a m m e  e s i in ty y  h ie n o  
le im a , jo k a  o n  t a r k k u u 
d e n  ja  h u o le l l is u u d e n  
sek ä  a m m a t t ik o k e m u k 
sen  tu lo s .

R A I V A A J A ,  F i t c h b u r g ,  M a s s .

Kaupungin toimitsijoi
den virkaanasettajaiset
tapahtui, kuten jo eilen lyhyesti 
mainitsimme, eilen kaupungintalos
sa. Tilaisuuden puheenjohtajana, tai 
seremoniamestarina toimi entinen 
kaupungin lakimies Everet H. Dud
ley. Uusi majurimme Peter J. Le
vant! piti ohjelmapuheensa, jossa 
hän hahmoitteli, mitä hiin suunnit- 
teiee kaupungin eduksi tehtävän tä
nä vuotena. Sen kohokohtina olivat 
kaupungin hallituksen “virtaviivais- 
tuttaminen” ja pyrkimys suuresti 
lisääntyneiden velkojen pienentämi
seen. Majurin puhe otettiin vastaan 
valtavilla suosionosoituksilla.

Kaikki syksyllä valitut valtuus
miehet ja koulukomitean jäsenet 
olivat saapuvilla. Useita puheita pi
dettiin ja juhlahenki oli konkealla.

Valtuusto valitsi lyhyessä kokouk
sessaan, mikä pidettiin heti juhlien 
jälkeen, valtuusmies John J. Gil- 
martinin puheenjohtajakseen, toi
sena ehdokkaana oli Mr. Bastarache. 
Molemmat saivat saman äänimää
rän, jonka ilmitultua viimeksi mai
nittu esitti, että Gilmartin. valitaan 
yksimielisesti. Niin tapahtuikin. 
Kaupungtnkirjuriksi valittiin sen 
jälkeen entinen, Mr. McLean. Fi- 
nanssikomiteaan ilmoitettiin valitun 
valtuusmiehet Gilmartin, Foss ja 
Bastarche; yleistentöiden komiteaan 
Shortsleeves, Morin, Pandiscio, 
Johnson ja Belair; tnrvallisuuskomi- 
teaan Foss, Stevens, Johnson, Morin 
ja Pandiscio; kaupungin omaisuus- 
komiteaan Pandiscio, Bastarche ja 
Johnson; valitusasiani komiteaan 
Johnson, Adams ja Stevens; laki
asiain komiteaan Stevens, Bas-. 
larohe ja Foss; rekordien komiteaan 
Morin, Belair ja Bray; painotöiden 
komiteaan Adams, Bray ja Short
sleeves; vaalikomiteaan, Belair, Bray 
ja Shortsleeves ja Burbarukin sai
raalan komiteaan Foss ja Stevens.

Näiden juhla- ja virallisten asioi
den jälkeen kaupungin uudet virkai
lijat siirtyivät Elks klubiin lou
naalle.

Lunenburgin
Maamies seuran
kuukausi- ja vuosikokous pidetään 
Pekka Pihlajan farmilla huomenna, 
torstaina tammik. 5 pnä. Kuukausi
kokouksen jälkeen on vuosikokous, 
jossa luodaan lyhyt katsaus vuo
den jamassa päättyneeseen toimin
taan sekä tehdään suunnitelmat al
kavalle toimintakaudelle, valitaan 
virkailijat, sekä keskustellaan muis
ta mahdollisesti esiimtulevista sei
koista. Kaikkien jäsenten, joille 
osuustoiminta on jostakin merkityk
sestä, olisi saavuttava kokoukseen 
seuraamaan oman osuuskuntansa 
asioita.

Joulukuun kokoukseen, joka pi
dettiin Sam Martikaisen farmilla, 
oli vieraaksemme saapunut Kansan
vallan Liiton sihteeri Elis Sulkanen, 
joka kokouksen alussa selosti ver
rattain laajasti suomalaisen työ
väenliikkeen historian kirjoittamista 
ja siihen koottua ainehistoa,, sekä 
niitä kustannuksia, joita tällaisen 
arvokkaan ja harvinaisen ja tar- 
peellisenkin historiikin luomisessa 
on. Luovutettiin $25 edellä mainit
tuun tarkoitukseen.

Talon isänsä Sam emäntänsä Sil-
BMMasaaj«asBÄsaaMBBSiH

V uosikokous
FARMERS CO-OPERATIVE 

TRADING ASS. 
of New Ipswich, N. H., 
pitää sääntömääräisen 

VUOSIKOKOUKSENSA 
24 päivänä tammikuuta 1950 

John Sirenin farmilla 
kello 8 illalla

Johtokunnan puolesta, 
Armas Aijala.

SAXO N lauantai-lltaan

MGM Mainio värillinen elokuva

“ON the  TO W N ”
Pääosissa Gene Kelley - Frank Sinatra 

Betty Garrett ja Ann Miller

------ Toinen elokuva ------
"ARCTIC FURY”

jart kanssa varusti ja tarjoili ko- 
kousväelle hyvälle maistuvia koti
tekoisia ja herkullisia leivoksia, 
joita mielihyvin nautittiin hyvälle 
maistuvan kahvin kanssa, josta ko- 
kousvaen puolesta lausun heille 
kiitokset.

Joulujuhla, joka seuran kustanta
mana vietettiin Palosen !.i.Tiiliä, 
onnistui verrattain hyvin, niin oh
jelman kuin nautittavien herkkujen
kin puolesta. Ohjelman suorittivat 
etupäässä lapset ja nauttivat erin
omaisesti joulupukin vierailusta se
kä saamistaan lahjoista. Katos juh
lan järjestäjille sekä talon emän
nille, Hilmalle ja Mrs. Le Blanch- 
ille, jotkn vaivojaan säästämättä 
uhrautuivat luovuttamalla laajat 
huoneistonsa joulujuhlan viettoon.

Raportteri.

Saiman kokous vilkas
Eilisiltana pitivät Sai/man alako

miteat kokouksiaan ja niiden pää
tyttyä pidettiin Saunan jäsenistön 
kokous. Vakituiset virkailijat olivat 
toimissaan ja niin päästiin heti 
asioihin käsiksi.

Ensimmäiseksi raportoitiin tämän 
viikon lopussa vietettävien Saiman 
55-vuosijuhlien järjestelystä: lau
antaina vjliikoituohjelmainen juhla, 
jossa juhlapuhujana vasta Suomen 
matkaltaan palannut Oskari Tokoi, 
laulusolisteina) Aili Heikkinen ja 
Aune Nurmi, niin ikään Suomesta 
saapuneet taiteilijattaret, kotoinen 
laulajamme Jack Huhtala, lausujia, 
humorististen laulujen esittäjiä jne.

Sunnuntaina Saiman jäsenistö is
tuu ystävineen juhlapöytään päi
välliselle klo 12. Sen päälrjina ovat 
maukkaat kaalikääreet kaikkien 
juhlapäivälliseen kuuluvien lisien 
kanssa. Kun ruokapuolesta huolehti
vat kuuluksi tulleet kokit, saadaan 
olla varmoja, että juhla-ateria mais
tuu. Nyt vain on kaikkien pidettä
vä varansa, että saavat aterialip- 
punsa jo etukäteen. Vaikka ruokaa 
varataankin runsaasti, on sentään 
rajansa silläkin, kuinka monta juh
lavierasta voidaan ruokkia. Kiiruh
takaa siis lippujen hankinnassa. 
Niitä on saatavana niin monelta 
henkilöltä, että jokaisella on tilai
suus päästä heidän kanssaan kos
ketuksiin. Vuosijuhlan asiat siis 
tuntuivat olevan hyvässä järjestyk
sessä.

Siirryttiinkin sitten uusiin suun
nitelmiin. Johtokunnan taholta esi
tettiin myyjäisten järjestämistä seu
ran varojen kartuttamiseksi. Ehdo
tus saikin yksimielisen kannatuksen 
ja myyjäisten lähempi järjestely 
jätettiin 5-henkiselle komitealle, jo
hon tulivat Lily Laakso, Lauri 
Hällfors, Henry Puranen, Edith 
Koski ja Martha Sulkanen.

Ilmoitettiin, että New Yorkin 
Työväentalon näyttämö tulee Sai
man näyttämölle vierailemaan “Ko
sijat” operetilla helmikuun 4 pnä.

Valistuskomitea. esitti, että ryhdy
tään järjestämään perhejuhlaa si
ten, että seuran naisjäsenet pitävät 
huolen kahviravintolan järjestämi
sestä hankkien sen antimet lahjoi
na ja miesjäsenet huolehtivat ohjel
ma- ja tanssipuolesta siten, etteivät 
menot rasita lainkaan Saimaa. Eh
dotus hyväksyttiin ja perhejuhla

Nyt ainoastaan

SUOMEEN
Halvimmat edestakaiset hinnat 
lentohistoriassa! S ä ä s t ä k ä ä  
$243.10 matkuslaessanne IS päi
vän matkoilla Helsinkiin, edellyt
täen että paluu tapahtuu ennen 
maaliskuun 31 päivää. Käyttä
kää hyväksenne (älä suurta alen

n u s  mahdollisuutta.

•  RAHAN arvon alennus Eu
roopassa säästää clinkustan- 
nuksissanne ja ostoksissanne 
30% asti useimmilla paikka
kunnilla siellä.

•  AINOASTAAN 2l'/2 tuntia 
Suomeen — useimmin — 
nopeimmin. •

•  SASn MAKUUTUOL1T il
man lisämaksuja — taikka 
täysimittainen vuode vain 
$10 hengeltä.

^ O ttak aa  yhteys 
i m at ka to im istoonneZ7

- MK K AIRII
NEW YORK 47 E. 461 h St. 

CHICAGO 37 S. Wofcxnh Av». 
MINNEAPOLIS .  SEATTLE
1110 Rand Tower 824 White Bldg.

LOS ANGELES
108 W. 6th Si.

\MNDINNIIAN
A I R L I N B S  S V S V S M

päätettiin viettää helmikuun puoli
välissä jonakin lauantai-ultana. Sii
tä lupaa tulla rattoisa ilta: hiukan 
vakavaa, hiukan hauskaa ohjelmaa 
ja hyvä kahvipöytä.

Toiseksi ehdotettiin jonkinlaisten 
sarjailtamicn pitoa. Sekin hyväksyt
tiin yksimielisesti ja järjestävään 
komiteaan valittiin Vickstedt, Tokoi, 
Niemi, Mrs. Uskela ja Mrs. Pura
nen.

Saimaan yhtyi kolme uutta jä
sentä: Hilda Human ja Edw. Saik
konen uusina Kansanvallan liittoon
kin ja Eero Boman muuttokortilla. 
Tässä yhteydessä jäsenkirjuri teki 
hänen toimeensa kuuluvan jäsen- 
raportin.'

Johtokunta ilmoitti oltaviin puu
hassa saada Gardnerista ja Quin- 
cysta näytelmävierailut, jälkimmäi
sestä “Kaunis Veera”-naytelmällä'.

Oskari Tokoin esityksestä päätet
tiin edelleenkin pitää edustajamme 
Suomen avustus-keskuskomiteassa, 
koska monilla paikoilla Suomessa 
on vielä huutava puute, varsinkin 
lasten asema on suorastaan kurja 
maan pohjoisosassa. Kokous valitsi 
entiset jäsenensä avustuskomiteaan: 
Oskari Tokoi, Ville Salmi, Santeri 
Lappi ja Niilo Huttula.

Vielä jostakin vähäisemmästä jär- 
jestelyasiasta keskusteltua, päättyi 
tämä varsin vilkas Saiman kokous.

LAULUSTA RIKAS OHJELMA
Jo eilen julkaisemastamme ensi 

lauantain iltaisen Saiman vuosijuh
lan ohjelmaselostuksesta setvisi, et
tä tilaisuudessa esiintyy useita lau
lajia, jotka kalkki ovat aina vetä
neet suotuisan huomion esityksil
lään. Nyt meillä on mieluinen tilai
suus liittää tähän laulajien luette
loon vielä Emely Lehtinen. Monien 
miellyttävien lauluesityksien välissä 
Oskari Tokoi puhuu meille asioista, 
jotka ovat kaikkien suomalaisten 
sydäntä lähellä. Qhjelmansuoritus 
aloitetaan klo 7:30 ja esittelijänä 
toimii Elis Sulkanen.

17 LAPSEN ÄITI KUOLI 78 
VUODEN IÄSSÄ

Leominsterissä kuoli tänään Mrs. 
Victoria Houle 78 vuoden ikäisenä. 
Hän on synnyttänyt 17 lasta, joista 
12 on vielä elossa. Vanhus oli 
sairastellut vain lyhyen ajan ko
tonaan 166 Water kadulla. Häntä 
jäi suremaan 68 jälkeläistä.

KAUKAINEN VIERAS
PISTÄYTYI
eilen toimitaloamme katselemassa. 
Hän oli Worcestcrissa Clark-yli- 
epistossa tohtorin väitöskirjaansa 
valmistelevan Oliver Laineen isä, 
John Laine Virginiasta, Minn. Mr. 
Laine sanoi olevansa maan itäosaa 
katselemassa ja aikomuksenaan on 
käydä Floridassakin aurinkoa ihai
lemassa. Ja mukarvalta kai se tun
tuisikin, sillä hän kertoi juuri saa
neensa kotikaupungistaan tiedon, 
että siellä oli lämpötila ollut joulun 
seuduissa aina 30 F. astetta alapuo
lella nollan. Mr. Laine, joka on 
syntynyt Merikarvialla, Porin seu
duilla, oli saapunut Virginiaan jo 
v. 1903, ollen ensin pienviljelijä ja 
rakennusurakoitsija, mutta nyttem
min jo vetäytynyt “viisaan lepoon”. 
Paitsi Oliveria, on Mr. Laineella 
kaksi muuta poikaa ja tytär. Pojis
ta on yksi Alaimodassa, Calif, halli
tuksen lentokonetsrkastajana ja toi
nen Saksassa amerikkalaisten mie-

Sydämellinen kiitos i
Tahdomme lausua mitä parhaimmat 

kiitoksemme niistä monisataisista joulu
tervehdyksistä, joita saimme kuudestatois
ta valtiosta Yhdysvalloissa sekä Canadas- 
ta Ja Suomesta. Lahjojakin saimme mo
nesta valtiosta. Tulisi liian pitkä kertomus, 
jos kiittäisimme jokaista erikseen, joten 
ottakaa tästä kaikki yhteisesti. Fltchbur- 
gista saimme lahjoja monilta yksityisiltä, 
seurakuntamme diakoneilta ja pyhäkou
lulta. jonka lahjan toi koulun johtaja 
Toivo Luoma. Kirkkoherra Erkki Pentti
en  myös oli joulupukkina. Hän toi Beda 
Forsseiin kokoaman lahjan, oman iahjasa. 
muutamia yksityisten lahjoja sekä Troyn 
Ev.-Lut. seurakunnan yhteisen lahjan 
Postin kautta saimme Troysta toisen ryti- 
nälahjan ja myös Marlboron, N. H.. Ev.- 
Lut. seurakunnalta ja Newportin ja Leba
non, N. H., ystäviltä. Fitchburgin kalcval- 
>et: miehet ja naiset, muistivat myös meitä 
lähiöillä.

Kyllä oli ihmeellistä, kun niin tnonri 
'aksavat muistaa meitä jatkuvasti lahjoilla. 
Ne olivat Jumalan lahjoja meille. Emme
hän olleet niitä ansaineet millään tavoin. 
Mutta Jeesus sanoi "Minkä olette tehneet 
yhdelle vähimmistä, sen olette tehneet 
minulle."

Tämä oli taas suuri apu meille, sillä 
mieheni taas uudenvuodenpäivänä vietiin 
Burhankin sairaalaan. Jumala palkitkoon 
Teille kaikille hyvyydenne. Rakkaudella 
ja kiitollisin mielin Teidän,

Matti ja Maria Anttonen.

H E N L E Y 'S  - Sex-Linked 
Kananpoikaetia

U. 8. H yväkuym ltt Pu llo rum  p u h ta ita . M auihnun p a rh a iten  m unljo lden, B .irred 
Rock- ja  Rhode iHland K ud-lujien riatiaUtokHella sa a tu ja  poikasia . H audot am ino 

m yös B arred  R ock-, R. I. Red- ja  Nww H uin ipsh ire-lau tu ja  Joka viikko. 
H in tam m e ovat koh tuu llise t.

HENLEY'S POULTRY FARMS. '
Tel. Mc Falls 3381 Mechanic Falls, Maine

✓ W A YW i tA t ir rVhicks
G E O R G E  C A IN

101 William St., Marlboro, Mass.

hitiysjnuklkojcn tilientarkastajana. 
Toivotimme kaukaiselle vieraalle 
onnellista matkaa. Toivottavasti 
hän näkee täällä idässä vielä au
ringonkin, jota eilen tosin täällä 
vallitsevan sakean sumun, vuoksi ei 
näkynyt.

Fitchburgilainen pari 
kuoli tapaturmaisesti
Tacomassa, Wash.

Viime lauantaina tapahtui Taco- 
massa, Washington!n valtiossa tu
hoisa tulipalo, jonka uhriksi joutui
vat tästä kaupungista kotoisin ole
vat luutnantti Andrew D. Hattley 
ja hänen vaimonsa Vivian June 
(Ahola). Molemmat tällaiseen tapa
turmaiseen kuolemaan joutuneet 
olivat varsin tunnettuja täällä, 36- 
vuotias luutnantti Hanley oli talos
sa 238 Harrison avenuella asuvan 
Mrs. James .1. HanJcyn poika, Mrs. 
Hanley talossa 117 Mechanic kadul
la asuvien Mr. ja Mrs. Aimo Aho
lan tytär . Onnettomuus tapahtui 
heidän asunnossaan 20 Blossom 
Lane, Tacomassa, Wash, ja aviopari 
tukehtui tulipalossa muodostunee
seen sakeaan savuun. Mr. Ahola 
matkusti heti lentoteitse tiedon saa
tuaan järjestämään tyttärensä ja 
vävynsä hautajaisia ym. asioita.

Varsinkin Mrs. Hanley oli hyvin 
tunnettu Fitchburgissa, samoin kuin 
hänen vanhompansalkin. Hän kävi 
täällä kansa- ja korkeakoulun ja 
sen jälkeen Worcesterissa Peacock 
kauneushoitokoulun, jonka jälkeen 
hän toimi täällä hiustenkampaajana. 
Paitsi jo mainittua Mr. ja Mrs. Aho
laa häntä jäivät kaipaamaan lähei- 
simplnä omaisina sisko Mrs. Alice 
Girard, Baltimoressa, Md. ja veli 
Allan Ahola, Harlingenissa, Texas.

Mr. Hanley oli niin ikään hyvin 
tunnettu kaupungissamme, kävi 
täällä kansa- ja korkeakoulun, kuu
lui valtion kaartiin ja littyi maam
me asevoimiin viime sodan aikana 
joutuen Euroopan sotanäyttämölle. 
Hän haavoittui sodassa jäi sai 
Purple Heart-kunniamerkin. Hänen 
isänsä, entinen poliisi James J. 
Hanley, on jo kuollut ja läheisim- 
pinä omaisina häntä jäivät sure
maan äiti, Mrs. Bridget Hanley, sis
ko Mrs. Catharine Jussila Storlin- 
gissa ja kolme veljeä tässä kaupun
gissa).

Onnettomuuden uhrien ruumiit 
tuodaan tänne haudattaviksi Sawye- 
rin hautaustoimistosta. Hautauspäi
västä ilmoitetaan myöhemmin.

UCF MAATALOUS-
NÄYTTELYSSÄ

United Cooperative Farmers (far
marien keskusliitto) osallistuu tä
nään Worcesterissa alkavaan maa- 
tsilousnäyttelyyn. Keskusliitto on 
valmistuttanut suurikokoisen, 5’x4’ 
valokuvan uudesta myllystään ja 
samoin esittelee kuvin ja selostuk
sin muitakin osastojaan mainitussa

JOS KELLONNE 
ei näytä oikeaa aikaa,

tuokaa se meille vapaasti tarkastettavaksi 
nykyaikaisella "Timc-O-Graph" koneella.

HUGO WALLGREN
3 Rollstone St-, Fitchburg

R ed & B arred  C ross 

> Kananpoikasia
Nopeasti höyhenöityviä )a kasva
via, tautia vastustavia ja Pullorum- 
puhtaita. Tuodaan tai lähetetään 
Worcestcrista.

ROBERT A. BELEY
PAXTON, MASS.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I
PARIS FARMERS’ UNION

SOUTH PARIS, MAINE 
Tel. N. E. 103 
“ Qt. 926-3------ *------
BLUE SEAL FUDIEN HINNAT

Economizer 16% Dairy ...................$3.13
B. S. Fine 20% Dairy .......................  3.74
B. S. Course 20% D a ir y ..................... 3.84
B. S. 14% Fitting Ration .................  3.85
B. S. Chick Starter.............................  4.35
B. S. Super Starter 6  Broiler...........4.40
B. S. Super Starter 6  Broiler with

Sulfaquinoxaline ...................  4.60
B. S. All Mash Grower with

Sulfaquinoxaline ......................4.06
B. S. All Mash G row er....................... 3.86
B. S. All Mach Egg R ation................. 3.81
B. S. Egg M ash ......................................4.05
B. S. Super Mash ................................. 4.44

Nämä hinnat ovat tavallisen kätels- 
alcnnuksen ja markkinahintojen 

vaihtelun alaiset.-------------,-------------
28-Gauge Moredraln Steel 

Roofing ...................  Per Square $8.51
25c käteisnlennus nelinä kohden

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M

Muss., valkovatsuriata vapaita, sex 
link R. I. ja Rooks, sexed tai ilman, 
elinvoimaisia, munivat suuria, rus
keita munia. Haudotaan joka viikko

Tel. 2056

näyttelyssä. Näyttely on avoinna 
tänään, huomenna ja ylihuomenna. 
Perjantaina iltapäivällä puhuu 
näyttelyssä m.m. Amerikan Osutis- 
toimintaliiton puheenjohtaja Mur
ray Lincoln. Samana päivänä, siis 
perjantaina, pidetään näyttelyn yh
teydessä « maitokarjan kasvaltajain 
ja myös siipikarjan kasvattajain 
yleiset kokoukset. Huomenna puhuu 
näyttelyssä Mrs. Eleanor Roosevelt.

Seurakuntauutisia
Helluntaiseurakunnan tiedoituksla:

Vuoden ensimmäinen viikko pide
tään rukousviiikkorin ja niin ko
koonnutaan asunnolleni 189 Mecha
nic St. joka ilta rukoilemaan kello 
7:30.

C.C. kirkon sivusalissa kokoon
numme laurntai-iltana klo 7:,10, 
jonka ohessa on myös virallinen 
kokous.

Sunnuntaina klo 2 iltapäivällä.
Mr. ja Mira. Isaacsonirt kodissa 

Troyssa, N.H., kokoonnumme sun- 
nuntai-iltana klo 7:30.

Tervetuloa. — A. H. Mäki.

F. Paavalin seurakunnan uutisia
Tämän porjantai-illan tarjoilun 

järjestävät missi.kset Alma Laiho ja 
Anna Long. Hyvä kahvi, kerma ja 
leivokset. Ohjelmaa kuten tavallis
ta. Tervetuloa.

Seurakunnan ja alaosastojen tilit 
tarlcastetaan Alma Laihon kodissa 
tänä iltana.

Sunnuntaina on jumalanpalvelus 
klo 3 ip. ja mahdollisesti illalla 
kotihartaus jonkun seurakuntalaisen 
kotona. Puhuu past. E. Vohanen.

Maanantaina 9 pnä on seurakun

W O R C E S TE R , M ASS.
K. LÄHDE -  Kello- ja  Juvelikauppa

50 Belmont Street — Worcester, Mass.
Tel. 5-0433 •  •  •  Auki 9—5.30

Nordgren Memorial Chapel
Arthur R. Nordgren Carl G. Nordgren

' HARRAS HAUTAUSPALVELUS
49 Belmont St. Worcester, Mass.

Tel. 6-3561

K A H V I L E I P Ä Ä  se k ä  
R U O K A L E I P Ä Ä

aina saatavana

B E L M O N T  B A K I N G
Liberty St., Worcester, Mass.

PARHAITA

TELEVISIO-KONEITA
Zenith, Admiral, G. E., Motorola, 

Teletone
MYYNTI ja PALVELU--- ♦---

WORCESTER RADIO & 
SPEEDOMETER CO.

148 Main Street Puhelin 5-1494

L in d q u is t
FUNERAL HOME

Stanley W . Otter Walter L. Lundin 
36 BUTLER ST. Phone 5-3784

H illcrest DairyINC. J
496 Park Ave., 

Worcester, Mass.
Tel. 4-1787

“Parempien meijerituot
teiden koti”

M A Y N A R D , M A S S .

MIDDLESEX LAUNDERERS  
and CLEANERS, Inc.

- M aynard, M ass.2 Pow der Mill Road -

Puhelin 4 0 0

Fow ler Funeral Service
24 Concord St., Maynard, Maas. 

Tel. 25
AMBULANSSI-PALVELUS 

G. W. Fowler W. R Dennlston

— Persoonalainoja —
Me myönnämme persoonalainoja kohtuullisella korolla
Tulkaa neuvottelemaan rahantaipeistanne kanssamme.

M aynard in  K u lu tta ja in  L uottoyhdistys

United Co-operative Society Building,
56-62 MAIN STREET • MAYNARD, MASS.

nan vuosikokous kirkkosalissa kello 
7:30. Seurakuntalaisin kchoiletaan 
saapumaan kokoukseen.

Uudenvuoden jumalanpalvelus ja 
sen jälkeen alasalissa vietetty Mrs. 
Alma Laihon syntymäpäiväjuhla 
olivat erittäin mieleenpainuvia. Vä
keä salin täydellä. Seurakiin'alais- 
ten lahja ojennettiin päiviin sanka,- 
rillc ja kauniita lun.nustuksensanojn 
uurastavalle, vielä 75-vuotlaant(kln 
pirtcällc ja toimintatormoiselle äi
dille lausuivat Mrs. Irene Lindquist 
ja pastori Vohanen. Lapset ja las
tenlapset järjestivät tarjoilun. - Kv.
THOMASTON, MAINE

S u mi ii nl ai n a t.k. S p. on har
taushetki ja settrakunnam tyo- 
kokoiis pappilassa kello 1 ip.

Tervetuloa. — A. S.

TROY, N. H.
Hautajaiset perjantaina.

( I’uhelintieto)
Äskettäin kuolleen Aina Ma

ria Kuntvn, Matti Kuntiin puo
lison hautajaiset tapahtuvat 
suomalaisesta kirkosta perjan
taina klo 2 ij). Perheen kaikkia 
ystiiiviii ja tuttavia pyydetään 
.saapumaan sanomaan jäähyväi
set vainajalle.

" lo d g in g
H O U S E

888 Main St. 
Worcester, Mass.

HILDA LUOMALA

CLAYTON ST. SAUNA
70 Qayton St. Worcester, Mass.

AUKI MIEHILLE JA NAISILLE:
Joka torstai....................... 2— 12 j.pp.
Perjantai............................2— 12 j.pp.
Lauantai...................8 ap.— 12 yöllä
Sunnuntai ............... 8 ap.— 12 pälv.

Fred Helle ja pojat, Klaus ja Wilho.

S U O M I  B A T H
114 Clayton St., Worcester,

AUKIOLOAJAT:
T orst. 6—11 ill. P e rjan t. 10 ap. U UI. 

L auant. 8 ap. 12 111.
Siinnunt. 8 ap. 12 pKIvailB.

John Kärkkäinen, omistaja.

JOHNSON SHELL SERVICE
FIRESTONE TAIJEREITA 
Pattereita — Autotarvikkeita. 

Tiepalvelua — Lumen auraamista. 
57-59 West Boylston Street 

WORCESTER. MASS.

Gibson’s Village 
Farm Dairy

Tel. 3-5306
5* Sunderland Road, 

Worcester
Aina saatavana tuoretta 

kermaa, maitoa, kirnupiimää 
Huom.l H. Ilelniluomaa 

maitoa Rutlandlsta 
Kotiinajo aamullat 

Suoaittelee nalveluataan.

X
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Adenauerilla ehtoja 
Länsi-Saksan nousulle

T A L O U D E L L I N E N  K U O R M A  L I I A N  
R A S K A S ; U L K O M A I S T A  P Ä Ä O M A A  
S A A T A V A  P U L M A N  O H I T T A M I S E K S I

Kutsuntalaki olisi 
voim assa

(SÄHKÖSANOMA)
BONN — Kansleri Konrad Adenauerin uudenvuoden sano

ma ci ole niinkään valoisa ja toivorikas kuin luulisi nyt, Länsi- 
Saksan muodostuttua itsenäiseksi valtioksi. Sota ja natsien aika
kausi/ on kuormittanut maata ylenmäärin, jopa “hirvittävästi”.

Sodanjälkeinen kuormitus, hän sanoo, on tähän saakka kuvattu 
pala-palalta. Nyt on tullut aika esittää tilanteesta kokonaiskuva 
Saksan kansalle ja se tehdäänkin muutaman kuukauden sisällä, 
hän vakuuttaa.

----------  4----------------------------------------------
Tilanne synkeä

Sanottuaan, että tulevaisuus 
ci suinkaan' ole ruusuinen ja el
lei Saksan vanhoja velkoja pyy
hitä .pois ja elleivät läntiset liit
toutuneet salli uutta ulkomaista 
pääomaa sijoitettavan Saksaan 
alkaneen vuoden ensipuoliskolla,
“meillä on edessämme sangen 
kriitillinen tilanne.”

Näistä' pulini kansleri Adenau
er sanomalehtien edustukselle, 
jolloin hän myöskin kertasi pel
koaan, että (Saksa tullaan vielä 
raahaamaan Idän ja Lännen vä
liseen kylmään sotaan^

Kysymykseen, olisiko hänen 
mielestään 'Länsi-Saksalle an 
nettava takuita turvallisuudesta, 
käänsi kansleri kysymyksen sen 
tekijää vastaan sanoen, “eikö 
teidänkin mielestänne?” Sitten 
jatkoi sisäisesti syttyneenä:

"Eläähän 48 miljoonaa saksa
laista sietämättömissä oloissa 
avuttoman j ä n n i 11 y ne i sy yd e n
kentällä ryssien satclliittinensa 
ollessa yhdellä, läntisten liittou
tuneitten toisella puolella, ilman 
minkäänlaista takuuta siitä, että 
Saksaa ei vedetä näitten pyör
teeseen.”
Taloudellinen asenne

Käännyttäessä taloudellisim 
asioihin arveli kansleri, että 
m aantuotteitten ja muitten tuot- 
teitten rahoitus täytynee lopet
taa, kuten Marshallin sopimus 
vaatii. M utta samaan menoon 
hän jyristi varoittavasti, että 
Saksan taloudellinen asema ei 
kestä lakkoiluja ja rettclöintejä, 
minkä työväki ottakoon huomi
oon. Sanoi omasta puolestaan 
vastustavansa systeemiä, että 
hallitus maksaa osan hinnasta 
ja lopun, kuluttajat.

Selitti sitten Marshallin avut 
m erkitystä ja painosti, että 
kaikkien Euroopan maitten vel
vollisuuksiin kuuluu Amerikas
sa laadittujen Marshallin avus
tuksen sääntöjen ehdoton nou
dattaminen, ei yksinomaan .ta
loudellisten, vaan poliittisten 
hyötyjen takia.

Ja vaikka hänen, näkemyksen
sä olikin näin synkeä, oli siinä 
kuitenkin valopilkkuna usko, e t
tä Saksa tulee selviytymään vai
keuksistaan, ratkaisemaan on
gelmansa jotenkuten. Hän tiesi 
työttömiä olevan puolentoista 
.miljoonan ' vaiheille, mutta työs
säkäyvien luku on jatkuvasti li
sääntynyt: Lausui:

“'Saksalaiset toki omaavat vie 
lakin energiansa, kyvyn tehdä 
työtä ja työhalun lahjansa niin
kuin ennen."

. y ' w-

Britannia tunnus
tanee  
tuksen hetim iten

Lontoo, tammik. S p. — Bri
tannia hankkeutuu tunnusta
maan Kiinan kommunistihalli
tuksen tämän viikon kuluessa, 
ehkä huomenna tai lauantaina. 
Tästä on lähetetty tieto Was- 
hingtoniin, sanotaan luotetta
vaksi mainitussa tiedoituksessa.

Venäjää ja sen. vasalleja lu
kuunottamatta ainoastaan Intia, 
Burma ja Pakistan ovat, tunnus
taneet Mao Tze-tumgin hallituk
sen. Britannia oli tehnyt päätök
sen tunnustamisesta ijo viikkoja 
sitten. Tunuustamispäivästä oli 
tehty sopimus ulkoministeri fBc- 
vimin lähtiessä Ceylonin kokouk
seen jouluk. 27 pnä.

M aragon huom attiin  
puhuneen luikuria

Washington, tammik. S p. — 
Keikarimainen John Maragon, 
joka on ollut yhteyksissä Valko- 
senkin talon väen kanssa, huo
mattiin liittovallan suurlauta- 
kunnan taholta syylliseksi va
lehtelemiseen neljässä tapauk
sessa selostaessaan liike- ja ra
ha-asioitaan. (Lautakunta sanoi 
hätien tehneen vääränvalan ol
lessaan tutkittavana viime kesä
nä senaatin tutkijakomitean 
kuulusteluissa, joissa koetettiin 
ottaa selvää, kuinka pitkälle 
viisiprosenttisten” toiminta oli 

mennyt hallituksen urakoideri 
antamisessa ja. kuka tai kutka 
olivat päätekijöitä niissä, kau
poissa.

Maragon oli kuulustelussa 
kieltänyt senaattoreille, ettij 
hän olisi koskaan ansainnut ra
hoja yksityisten, liikkeiden edus
tajana hallituksen välisissä lii
keasioissa. Vastaansa esitetyssä 
kanteessa sanottiin suoraan hä
nen valehdelleen kuulustelussa 
ja jos hänet lopulta huomataan 
syylliseksi esitettyihin syytök
siin, voidaan hänet tuomita kor
keintaan 40 vuodeksi vankilaan. 
Rangaistus väärästävalasta on 
vankilaa kahdesta vuodesta a i
na kymmeneen vuoteen saakka 
ja lautakunta väittää hänen va
lehdelleen tai tehneen väärän
valan neljässä tapauksessa.

Washington. tamlmiiik. S p. — 
A'sevoim ien k n t sunitailautalkin -
nau johltaja ke n r.-‘majuri Lewis 
B. Hersey on vedonnut kong
ressiin, ett.ä se edelleenkin pitäi
si kutsurttalain voi.ma.sisa, siiliä 
hänen m idlest ään se oliisi "(kailk 
kein huokein vakuutus sotaa 
vastaan.” Jos kongressi ei jatka 
kutsnnltalalkia, kuoleutuu sie ke
säkuun 24 pnä. Sitä ei kyllä «de 
käytetty asevoimiin Ikutsunnas- 
sa kolilta vuoden päiviin ja ar
meijakin juuri hiljaktkoin alkoi 
vapauttamaan paiveltilksesta 30- 
000 miestä, jotka lain välityk
sellä oli kutsuttu palvelukseen 
ennen kuin kutsunta sivuutet
tiin.

Ir.e.rsthcy käsitteli tätä kysy
mystä juu tai aistien sot a veteraa
nien ikokoulk'S'esisa ja vakuutti, 
että jos soita syttyisi, nyt voi
massa olevan kubsuntailain avuilla 
voidaan palvelukseen k uit s Hinnas
sa säälsftää neljästä kuuteen kuu
kauteen saakka siihen tilantee
seen verraten, mikä olisi edessä, 
jos kuäsunltaJkoneis.toa ei Oilisi. 
Ja nuo muutamat kuukaudet 
sanoi Hersbcy, “voivat tehdä 
suuren eron kansakunnan ole
massaolon ja tuhon välillä.”

Suom en kommut 
ja tk avat m aansa  
ja  pres.

M iesten painiskelit 
johti kuolem an

Berlin, N. II., tatnlmlik. 4 j».
M ctsätyöläinen, 56-vuotias Mik
ko Risk.. \  n rt h St raton list a

Sveitsin  taloudellinen asem a johtava  
sodanjälkeisen  Euroopan liikealoilla

Zyiric.h, tämunlk. 5 p. — Pieni 
|9veik'sj rtsottau tmi omittavan 
tädkeän paikan Euroopan sodan
jälkeisessä taloustelähnässä, eri 
maitten aivu st nikseissä ja takou- 
dttlliseni elämän elvyttyksessä. 
Tässä muutamia ttosisetklkiöja 
edellämainitun vanmittann«seksi:

Sveitsi on nykyään ainoa maa 
maailmassa, jonka rallia on ar- 
Volkkaannii>aa kuin kullalla taattu 
setelistö, sen rahallinen varalli
suus henkilöä kohti on 'kolme 
kertaa suurempi kuin YUtdyis>val-

taa pitkäaikaisia luottoja ja vie 
korkean luokan työkaluja, joista 
on niin huutava puute Euroo
passa.

'Sveitsin raja/t ovat avoimet 
viennille niinkuin tuonnille, eikä 
se aseta rajoillaan erittelyjä set 
taikka tätinä u tuotteen välille 
Sen tulli on alhaisin Eunoopas 
sa, ollen keskiarvoltaan n. 8 
pros.

Puhuttaessa Sveitsin asenteels 
ta liikesiditeissa taikka muuten

loissa. Sveitsi ei ole pyyitän.vt on hyvä muistaa, että 1) Sveitsi 
Mansliollin avustusta eikä sillä (ei kuulu Yhtyneisiin Kamsaki:t:i- 
ole näkösällä minkään laista on-, tiin, 2) ei ollut mukana BircHton 
gelinaa asioit tensa hoidossa vuo- , W'oodlsin koinveutsionisisa, 3) ei 
(Ien 1952 jälkeen, jos tilien tasaa- osallisena Euroopan Ekontonni- 
minein eri maitten välillä tulee sessa Osim.sitoimiuuassa. 4) eikä 
kysymykseen. i jäsen Euroopan neuvosltosisa.

Sveitsi on ainoa kapitaalia vie-1 Täytä jolituu, että sen suhlatt- 
■vä maa Euroopassa. Sen tuon*’! tumluen Euroopan tapalituimiin 
on paljon suurempi ‘kuin vienti on aina yksityislaaituiiien ja 
ja .se maksaa ostoksensa kovalla usein toisten Euroopan maitten 
rahalla. Toiseltat;äudvn se a n - . kairausta poikkeava.

Kommut valmistuvat 
Formosan valtaukseen

Taiipäh, tammik. 5 p. — Var
mojen tietojen mukaan kommu
nistit valmistuvat venäläisten 
avustamina hyökkäämään For- 
mosaan; sitä varten kerätään jo 
aluksia. Venäjän Aasian vesien 
laivasto on äskettäin keräytynyt 
Daireniin. Mantshurian sata
missa on. jotain parikymmentä 
venäläistä' sukellusvenettä. A r
vellaankin, että hyökkäys For- 
niosaan tehdään Dairenista ja 
Tsingtaosta sensijaan, että läh
dettäisiin .saaren kohdalta, jossa 
mantereen ja. saaren, välinen sal
mi on saidan mailin levyinen.

Marshallin dollarit 
Hollannin apu

Haag, tammik. 5 p. — Jos läh
tee seuraamaan. ' Marshallin a- 
vustusdollanien jälkiä Hollannis
sa, niin tuleepa huomaamaan, 
että juuri näitten dollarien avul- 
a Hollannin, teollisuus ja kaup
pa on saatu nopeasti jaloilleen 
ja niitten mukana koko .maan 
taloudellinen tilanne varmiste
tuksi.

Työteliäinä ja säästäväisinä 
hollantilaiset itse ovat kylläkin 
suorittaneet suuren työn omas
sa avussa. Mutta tilanne sodan 
jälkeen oli niin vaikea, että il
man Marshallin apua elpyminen 
olisi ollut hidasta ja tuskallista.

Mitä vanhus ajattelee 
nykymaailmasta

Tcmiahawlk, Wis., tamfmik. 4 p. 
— HarvaHla ihmisellä ’on tilai
suus 'tulla tuntemaan miltä elä
mä tuntuu 110 vuotiaalla, m ut
ta Oiarfleis Meyters, joka juuri 
äskettäin viertti UOttitä siyntyniä- 
päivaänsä, sanoi sen tuntuvan 
samanlaiselta kuin ennenkin ja 
sanoi olevainsa mitä panha.im- 
tnas.sa kunnossa, vaiklka toisi
naan sanoi unoliltovoinsa ajan 
kulun.

Vanha wiseonisinilainen, joka 
vieläkin haluaa nousta aikai
sin aamulla ja käydä lyhyellä 
onlkimatkalla, varasi ikuiteulkin 
jonkinverran aikaa syntyinäpä i 
vänään lausunnoilleen, mitä ajat- 
felee nykymaailmasta 110 vuo
tiaan näkökulmasta kät soituna 
Nykyaikaisesta sodatta hän sa
noi — “jonalkin -päivänä nätmä 
nykyajan tiedemiehet pamautin 
valt IkaiDoaleiksi a.tomiipmunilla 
koiko roskan.” Nykyajan k«k 
sinnöittä huomautti vanhus 
"automobiilit eivät ole muuta 
leilin kiu-sanlkappaleila ja samani 
voi sanoa ilentokoneisltakin, kuin 
paisiisitaikaan minä en välitä yh
tään mitään." Työnteosta oli 
aia.tiik.semsa — “kova työ ei ta r
vitse .pidättää ihmistä elämän 
iloista eikä korkeaan ikään elä
misestä.”' Wiseouisiiiin suhteen

Helsinki, tammik. 4 p. — Suo
malaiset kommunistit ovat ryh
tyneet oikein urakalla ja  hartia
voimin käyttämään Gromykon 
.syytenoottia jh m nahd n sian lana 
maansa maineen polkemisessa ja 
pre». Julio Paasikiven häväisys- 
sä. Heidän taistelunsa kärjistyy 
nyt siihen, ettei Paasi.kiiveä va
littaisi uudelleen presidentiksi.

Käyttäessään perustanaan Mos
kovasta lähetettyä noottia ja 
keksintöä, miten Suomessa mu
ka suositaan yli 300 venäläistä 
sotarikollista, kommunistien leh
det hyökkäävät tahdottomasti 
oikeamielistä ja suunnassaan 
varmaa presidenttiä, nimitellen 
häntä “poliittiseksi erehdykseksi 
ja oiiiiettömuudöksi". He julke
asti sanoivat, että “ Paasikivi on 
tehnyt itsensä mahdottomaksi 
jatkamaan työtään Suomen p re
sidenttinä.”

Vakavammin äjattelevissa po
liittisissa piireissä ei paljoakaan 
välitetä tästä kommunistien tah
dittomuudesta, mutta sensijaan 
pidetään Moskovan noottia va
kavana poliittisena asiapaperina. 
Kun suuri naapuri käyttää tuu- 
estatemmattuja syytöksiä pien

tä ja avutonta maata kohtaan, 
täytyy sen takana olla suunnitel
ma. 'Maailma tietää liiankin hy
vin, että Suomi on täyttänyt so
pimuksensa ja tahtoo ne täyttää 
tunnontarkasti vaikeuksista vä
littämättä, ja kuitenkin Gromy
ko syyttää Suomea “sopimusten 
rikkomisesta”.

S yytteessä  olevan  
asia

esillä  tanaan
Manchester, N. H., tammik. 5 

p. — Tri Hermann N. Satider- 
sin juititu, jossa häntä syytteitään 
ensi astteen m urhatta tetkemä.nisä 
"arniloim turhan” johdotta, tulee 
esille Hillsboro kaurutin korkeas
sa oikeudessa tänään ja pääte
tään siellä lähemmin, koska hä
nen k u uluttic lu ns a älkää. Mah
dollisuus on olifamasisa, että se 
tulee käsittelyn alaiseksi oikeu
den tällä istuntokaudella, mikä 
päättyy ma ai i sk uuissa.

M utta valtion lääkiiitälautä- 
kunita on myöskin 'tarttunut 
kiinni asiaan ja kökoonituu tä
nään tai 'huomlenina lähemmin 
pääittäimään, otetaanko tri San- 
de.nsin lupäkirja lääkärin toimien 
harjoitit am is een pois. Lupakir
jaa ei kuitenkaan peruuteta en
nen, kun asianomaista on kuu- 
luisPelitu ja ratkaisee enemmistön 
päätös asian.

Puola korottaa hintaa 
paljon, palkkaa vähän

Varsova, tammik. 5 p. — Puo
lan hallitus, yksinvaltias palkko
jen ja hintojen määrääjä, ou ko
rottanut ruokataivaroitten hinto
ja 15 prosentilla, samoin kan
kaitten, Samalla ilmoitetaan 
kansalle palkkoja korotetun vii- 
lellä prosentilla.

Grotewohlin ero ja
uusi naimiskauppa

Berliini tammik. 4 p. — Otto 
Grolewtohl, Itä-Saksan pääminis
teri, on eronnut entisestä vai
mostaan ja mennyt naimisiin 
20 vuotta itseänsä nuoi’cnunian 
kastanjatuklkaisem Hansin kans
sa. Uudenvuoden val voja isissä 
otettu vafakuva julkaistiin mo 
niissä lelidisisä, sillä siinä Giro 
tenwkihl «siintyy uuden hem 
pukkanisa 'rinnalla.

valuliiis sanoi — “se ei ole pa- 
resnpi kuin toimetkaan valtiot, 
mutta ei se ole liuoiMMUipikaan."

Meyter elää vaiihiitutcnsa |äii 
via 51 vuoden ikäisen ty tä rensä  
farmilla tämän paikkak uimia :i 
lähellä ja auttelee vieläkin Voi- 
ntieuisa tulikaan keivyienitinissä 
töissä sekä kuluttaa joultiilaan ai
kansa lännen keittoni uksia ja 
sai apoä i i s i j uitt u j a lu eslk eilie n.

menetti henkensä eilen 
saan ikvimm.cneti jalan
della asuntonsa 
oli painiskellut 
ritvsa, St ark 1st a

pu dotes- 
korlkeu - 

kuistilta, jossa 
yhden työtove- 
kotoisin olevan

37 vuotiaan George Doylen katvs 
sa. Hoyle tulla rysähti maahan 
niyötlkin ja lonkkasi selkänsä pa- 
lianllaisesti. Kuolcman.syymtair- 
kastaja L. P. Beaudoin sanoi 
kuoleman tapaiturmais-eksi ja po
liisi sanoi, ettei Doylea aseteta 
syytteeseen rikollisesta teosta. 
Miehet asuivat 11viinan Abratn- 
soniin luona ja olivat kumpikin 
ryyplpäifllyt köko vahvasti eilinen 
painiiskeluaan.

MacArthur to ista  
m ieltä Form osan  
asem an suhteen

Tokio, tammik. 5 p. — Täkä
läisten korkeiden sotilasvirkaili
joiden keskuudessa ollaan toista 
mieltä Eormosa.n strategisen 
merkityksen ja kolumnisteilta 
turvaamisen suhteen kuin min
kä .kannan ilmaisee Washingto- 
nin valtiodepartementti joulu
kuun 23 uinen päivän. muistel
massaan. Tässä muistelniaissa 
arvioitiin Formosan merkitys 
niin vähäiseksi, että kansan 
mielipiteeseen olisi istutettava 
käsitys, jotta Formosan saaren 
turvaaminen ei enää pelasta Kii
nan kansallisen hallituksen arvo
valtaa kotona eikä ulkomailla.

Jutcn. lopullinen vaihe, sano
taan täällä, ratkennee sitten kun 
kenr. Omar Bradley saapuu tän
ne keskustelemaan Japanin esi
kunnan .kanssa.

Kenr. MacArthurin mielestä 
Eormosan merkitys Tyynen me
ren. puolustuksessa on hyvinkin 
merkitsevä. Valtiodepartementin 
muistelmassa ennustetaan For 
■nosan menetystä kommunisteil
le. Asia on luottamuksellinen ja 
tavanmukaimen. ohje, jollaista 
Washingtonista lähetetään kau
kaisille sotilasasemille. Siinä 
myös neuvotaan., ettei Formosan 
strategisesta merkityksestä mai
nittaisi Yhdysvaltoihin lähetet
tävissä. raporteissa.

Jugoslavia vapaut
tanut vankeja

.Belgrad, tammik. 5 p. — Uu
denvuoden lahjaksi antoi Jugo
slavian hallitus vapauden 7,301 
vangille, enimmäkseen poliitti
sista syistä vangituille. Aikai
semmin ■vuoden 1949 aikana on 
tällaisia vankeja vapautettu 3,- 
173. Va|)»aiUitettujeii lukit jälkeen 
vuoden 1946 nousee 17,810 lieij- 
keeii'.

Waslliing'liiton, tanmnik. 4 p. 
KaiiippaiviTaisifon raportin mukaan 
on kumiin kulutus olluit viime 
vuonna enisi kerran siit.ten sodan 
jälkeen vähempi kuin miljoo
nan tonnia. Laskelmien mukaan 
oli viime vuoden luonnon ja kei- 
nötetkoisen kurnin kulutus 980 
tuhatta tonnia, ollen 8 prosent
tia vähempi kuin edellisen vuo
den kul'Uitii'S, mikä oli kaikkiaan 
1.069,000 tonnia.

Trumania odottaa 
ankara taistelu

E S I T T Ä E S S Ä Ä N  T I L A N N E K A T S A U K S E N  
O L I  V A S T A A N O T T O  H Y V I N  S E K A V A

Republikaanit leimasivat katsauksensa 
“sosialismiksi” ja uhkaavat taistelulla

W a s h in g t o n ,  tammik. 5 p. — Esittäessään eilen kongres
sia yhteiselle istunnolle tilannekatsauksensa, pres. Truman esitti 
muitten asioiden joukossa myöskin verojen “kohtuullista” lisäystä, 
mikä esitys otettiin vastaan hyvähuudoila ja moitteilla. Muuten oli 
esityksensä hyvin toivorikas tulevaisuuteen nähden ja korosti eri
koisesti “fair deal" ohjelmaansa.

Republikaanien taholta leimattiin sanomansa viittaavan “so
sialismiin”, mutta demokraattien taholta otettiin se vastaan hyvä- 
huudoilla ja sanottiin sen ohjaavan pysyvään rauhaan ja kohoavaan 
hyvinvointiin.
--------------------------------------------------------- 4. -------------

PRES. HARRY S. TRUMAN

Ottivat vastaan uuden 
vuoden putkassa

Los Angeles, Calif., tammik. 3 
p. — Enemmän kuin 700 uuden 
vuoden juhlijaa sai tarkastella 
vuoden 1950 aamua ristikkoik- 
kunoiden. takaa Los Angeleä 
kauniin “juopuneideni majatalois' 
sa.” Yksistään kaupungin vanki
lassa oli lauantain, illasta kello 
6 sunnuntaiaamuun klo 6 saak
ka uutta vuotta vastaanottamas
sa 578 juopunutta henkilöä. 
Mutta autoilijoita pidätettiin 
vain 28 auton ajosta päihtynees
sä tilassa.

Ranskan retkikunta 
e-napavyöhykkeellä

Pariisi, tammik. 5 p. — Rans
kalainen retkikunta, jonka teh
tävänä on Kerguelen saaren tu t
kiminen, 011 asettunut Courhetin 
niemelle, joka paikka tästäläliti- 
en tunnetaan nimellä “Fort-Aux-, 
Francais” — ranskalainen linna
ke. Täkäläiset .lehdet selittävät 
että asettuminen Kerguelen saa
relle ei tarki.ita maan valtaamis
ta. vaan lentokentän laittoa Aus
tral i a n - Et e lä -Alf ri k a n linjalle.

T eollisuuslaitosten 
voitot kohonneet

Washington, tammik. 5 p. — 
Hallituksen antama raportti o- 
sottaa sen jälkeen kun verot oli- 
va suoritetut, maan teollisuus
laitosten telineen viime vuoden 
kolmannella • neljänneksellä 15 
pros, eneniän voittoa kuin toi
sella neljänneksellä. Raportin 
mukaan sanotaan voiton kohon
neen siitäkin huolimatta, vaikka 
myynnit sinä aikana eivät sa
nottavasti kohonneetkaan.

TELETYPEN SÄH K ESATO A
W a s h i n g t o n  — Britannia ehkä suostuu luovuttamaan ato

mipommien valmistuksen yksinoikeuden Yhdysvalloille. Britannia 
keskittää kokeilunsa atomivoiman kehitykseen sen käyttämiseksi 
teollisuudessa. Amerikka puolestaan, sanoo asiantuntija, suostuu 
takaamaan “tarvittavan määrän pommeja” liittolaisilleen hädän- 
hetkenä ja varastoimaan pommeja Britanniaan Amerikan vartioin 
nin alaisuuteen.

K äyttäkää pankkia

postin välityksellä

Te voitte helpoetl tallettaa «Ue- 
tönne postin vtlltykoelli Joe ty«- 
tuntlnne estivät pääsyn pank
kiin sen auklolotun&ellla. Pyy
täkää kaavaketta.

A t e e n a  — Pääministeri Diomedes hallituksineen erosi tä
nään syystä, että armeijan päällikkö marsalkka Papagosin eroami
nen aikaansai poliittisen kriisin. Papagos, kommunistien sissisodan 
kukistaja, ’»anoo apulaispääministeri Tsaldarisin “aliarvioineen’ 
hänen ansioitaan sodassa.

L o n t o o  — K. dc Courcy, “Intelligence Digestin’’ toimittaja, 
on saanut tiedon toisen atomipommin räjäytyksestä Venäjällä. Se 
tapahtuu sunnuntaita vasten yöllä. Hän kuitenkin huomauttaa, et
tä tähän tapahtumaan on suhtauduttava “melkoisella varauksella"

W a s h i n g t o n  — Pres. Truman sanoi tänään, ettei Yhdys
valtain hallitus tule asevoimin suojelemaan Eormosaa kommunis
tien hyökkäykseltä. Presidentti ilmaisi ettei tämä maa sekaannu 
mihinkään, joka sitoisi sen “Kiinan »isällisiin taisteluihin”.

_ •
L o n t o o  — Brittiläinen hävittäjä Chequers, Edinburgin hert

tua sekä joukko sotilaita kannellaan, on matkalla Eritreaan Bri
tannian kolonniaan, palauttaakseen järjestyksen ja lopettaakseen 
vallitsevan terrorisoinnin.

Truman toivorikas
Hue's. T.rnmaii jälleen toi «Isille 

"fair deal” dlijelmansa ja poli- 
tiilxkoj'en keskuudessa sen säikyt
tiin olleen esipuheen vuodlen 
1950 jxnliiititlseille katnlpanijälle. 
Ofltjetlmaslsaaii esitti jh.teiskunlta- 
tUTvan laajentamitta, si viili» i- 
keukisien laiti'laadintaa, lääkin
nällisiä vakuultusla, Branmiantn 
farmiiohj'eiliiiaa ja suuuenr(;xia 
korva utta t y öt t öin il Ie.

Mutta olhijelinanlsa ulkoiinioli- 
sesa katsauksessa ennusiti june.si- 
(lentti vuoden 2000 lähettyivillä. 
tämän maan tutotannlon kohoa
van läliles neljä keulaa suurem
maksi, mitä se on njlkyiaikana 
ia kamsalkuntnan lryviimvoin'ti tu 
lee olemaan sellainen, mitä mo
llikaan ei tällä betkiellä voi kutvi- 
telialkaan. Kuvalteslsaan kulunut
ta 50 vuotta, sanoi häiY sen luo
neen “ill nine itä” tuottaniiiosisa, 
työajan, lyIhetynykise.stsä ja laa- 
jenneesisa hyvinvoinnissa. Kuva
tessaan nykyaikaa, huomautti 
ettei nyt ole aika levältä ja noja
ta vain aikaisempiin saavutuk
siin. vaan pyrittävä yhä suu- 
« ‘’tnnnalln ^gju,alla eteenpäin ja 
luodeissaan katsäuk.sen tulevai- 
suulticetn, sanoi tavallisen ame
rikkalaisen perheen vuosiansioi
den kohoavan noin kölminlker- 
taise.ksi nykyisettä.
Vastakaikuja

Piuesidentin mainitessa lisäve- 
rotuksista, kuului rtetpubliikaanien 
joukotta huutoja, joissa leimat
tiin oflije.lman suunitaultnvan “so- 
siaJliismiin”, mutta demokraattien 
taliolta lausuttiin mieli jät e itä, 
ioissa sanottiin presidentin val
mistavan tietä pysyvään rau
haan ja  lisääntyvään hyvinvoin
tiin.

Mutta dtiinoikraatit ikuiteulkin 
noin yleisesti olivat hyvin varo
vaisia pneisidteinltin esitykseen 
"kollit u nil is iin” lisäveroihin ia 
johtavat veroasioita käsittelevät 
kallistuivat cnelnniän menojerj 
supistuksien puoleeni ja etelän 
■ lemokiraatit, kuten oli (xloltctla- 
vilssakin, ilmaisivat va.sitahaii.ka'- 
sen mielipiteensä siviilioikeuk
sien ohjelmaan.

Mutta antamissaan lausun
noissa ja siuillisisisia esityksis
sään r<i|w>rtt crcille kongressin 
jäsenet ennustivat kiivasta ta is
telua tulevan syksyn vaaleissa. 
Enemmän kuin sait akuilta edus
taja', liuolleen re]>ul>likaania alle
kirjoittivat lausunnon, jossa sa
nottiin Yhdysvallat johdettavan 
"verotuksilla sosialismiin”, ja 
san. tinassaan antoi presidentti 
selvän kuvan siitä, että hipulta
kin aikoo sosialisoida nilaan ja 
;1oi.sitaa kokonaan amieiik.kalai- 
-essa edäniässä toiminnassa ol
leen kilpaiiusystecinin, mikä on 
tehnyt tämän maan maailman 
111 abit av itritnak s i 111 a akis i.

Sanoivat presidentin esityk
sessään antaneen selviin kuvan 
tämän maan työläisille, farina- 
11'iille ja liikemiehille, että lällutn- 
Ieväisutulessa ei ole mitään toi
voa verojen alenemiselle ja hal
litukeen rajoitetulle taloudelle.

1 teinokraattien taholta kuiten
kin sanottiin president in sano
man olleen rolikaisevan ja tuo
van selvästi esille hänen perään- 
antamattkniian tahdon taisiteilla 
kommunismin levenemistä ja uh
kaavia hyökkäyksiä vawlaan ja 
toiselta pttol'eii vahvii.taa Ame
rikan penhe-elämää ja sen hy
vinvointia. Toiset deuilökraaitit 
sauoivalt prcsiileiitin sanoman ol
leen loistavan tulkinnan luinen 
h n maanisesta filosofiastaan.

Mutta kaikista ylistelyiltä 
liudlimatta, 011 pres. I ruma n lila 
ankara taistelu edessään i.lujel- 
niansa puolesta kongreissin t ä 
män istuntokauden aikana.

tnas.sa
tnas.sa
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jolloin työväenliike tässä maassa kävi ensimäisiä 
taisteluja olemassa olostaan. Se palauttaa mie
leen ne ajat, jolloin hänen veljensä Samuel 
Gompers muisteli kerran kuinka silloin oli pu
huttava tavalla että se toi kuulijain korviin mil
joonaisen työnarmeijan marssin rytmin, vaikka 
järjestynyt työväki silloin muodosti vasta vai
vaisen korpraali k un uan.

Niiltä ajoilta on kulunut pitkät vuodet. Ame
rikkalainen järjestynyt työväki muodostaa nyt 
15 miljoonaisen armeijan. Tämä armeija on 
vuosien varrella saanut aikaan suuren muutok
sen amerikkalaisessa elämässä ja työväen olo
suhteissa. Työväen järjestöjen paikka amerik
kalaisessa yhteiskunnassa on vakiintunut.

Senaattori Taft
käytyään 13 viikkoa kiivasta agitatiota Ohiossa 
on muuttanut strategiaansa. Hän on kiukkui- 
sesti kironnut “statism in” ja “sosialismin” kuin 
myöskin “welfare valtion”. Nyt hän puhuu "an
teliaasta valtiosta”.

Senaattori ehkä huomaa tehneensä valitetta
van virheen.

Hyvin harvat amerikkalaiset ovat päässeet 
osallisiksi sellaisesta anteliaisuudesta kuin se
naattori Taft. Hän on hyvin rikkaan perheen 
perillinen. Siitä hetkestä asti kun hän avasi 
silmänsä, hän on saanut lahjan toisensa jälkeen. 
Senaattorin ei ole tarvinnut tehdä päivääkään 
työtä. Hänen perheensä antoi hänelle ruoan, 
vaatteet, suojan ja palvelijat.

Kun hän halusi matkustaa ulkomailla tai käydä 
valmistavaa koulua tai collegea hänen ei ta r
vinnut huolehtia kustannuksista. Hänen miljo- 
neeriperheensä takasi kaikki ne hänelle.

Ja kun hän oli jotenkuten käynyt läpi laki- 
koulun, Robertin ei tarvinnut alkaa pohjalta. 
Siinäkin hänen rikas perheensä ja sukulaisensa 
olivat “auttamassa”.

Kaikki on mennyt samalla tavalla siitä lähtien. 
Senaattori Taft on saanut enemmän ja suurem
paa avustusta kuin useimmat amerikkalaiset. 
Eikä hänen ole tarvinnut maksaa yhteiskun
nallista turvallisuusveroa saamastaan avustuk- 
tuksesta. Hän on saanut kaiken vapaasti.

Nytkin kun hän runnaa uudelleen senaatto
riksi, vuosi ennen vaaleja hän kerjää komiteoita 
kautta maan antamaan apua Taftin vaalitaiste- 
lurahastoon. Vastapalvelukseksi niistä hän lu
paa olla entistä äikäisempi vanhoillinen kuin 
mitä on ollut niiden 11 vuoden ajalla, jotka on 
ollut senaatissa.

Jos hän voi olla minään tekijänä, kutkaan 
muut eivät saa a v a tu s ta  tässä maassa kuin rik
kaiden lapset. Vannojen eläke, työttömyysavus- 
tus, riittävä lääkintäpalvelus vaikeasti sairaille, 
kunnolliset asunnot niitä tarvitseville ja farmi- 
tuotteiden hintojen pönkitys — ne kaikki ovat 
“almuja”, jotka kiukuttavat senaattori Taftia.

Senaattori selittää ohiolaisten olevan murheis
saan valtioivelan ja hallituksen menojen suu
ruuden suhteen. Senaattori ei selitä, että hän 
äänesti velan suuruuden ja sikäli kun tiedämme 
myös hallituksen menojen puolesta.

Ja miten tämä maa velkaantui? Missourilai- 
nen Harry Truman ainakaan ei aiheuttanut 
velkaa tälle maalle. Setä Sami lainasi rahaa 
käydäkseen toisen maailmansodan. Äänestikö 
senaattori Taft noita lainoja vastaan?

Ja miten nyt tämä maa joutuu maksamaan 
suuria summia, Siksi kun meidän on maksetta
va korko sotalainoista. Meidän on huolehditta
va pojista, jotka haavoittuivat suuressa sodassa. 
Meidän on ylläpidettävä armeijaa, laivastoa ja 
ilmavoimia suojellaksemme kansanvaltaista 
länttä venäläiseltä totalitäärisimilta. Senaattori 
Taft ei ehkä ole erittäin älykäs, mutta hänenkin 
kaltaisen miehen pitäisi käsittää, että jos Setä 
Sämi tahtoo jotakin säästää, säästöt on tehtävä 
näissä menoissa. Onko senaattori Taft joskus 
esittänyt sellaista?

“AImu”-Taft taistelee poliittisesta asemastaan. 
Hänellä on vain yksi voiton mahdollisuus. Jos 
demokraatit nimittävät jonkunlaisen vahaukon 
hänen vastaehdokkaakseen, hän voittaa. Jos 
taas hänellä on kunnollinen vastaehdokas, hän 
häviää ja juuri sellaisen kohtalon hän ansaitsee.

Ohion työläisillä on tehtävä ensi vuoden vaa
leissa. Heidän on registeerauduttava äänestä
jiksi ja katsottava, että jokainen heidän per
heensä jäsen myös registeerautuu. Sen jälkeen 
heidän on käytävä äänestämässä vaalipäivänä 
ja äänestettävä “alniu”-Taftia vastaan.

— Suomalaissyntyinen brittiläinen .parlamen
tin jäsen Kotini Zilliacus, joka tuonnottain ero
tettiin työväenpuolueesta puolueen kannasta 
ulkopolitiikassa poikkeavista mielipiteistään, on 
nyt eronnut brittiläisestä “rauhanliikkeestä”. 
Syynä tähän on se, että mainittu rauhanliike 
on täydellisesti asettunut kominformin kannalle 
sen taistelussa Titoa vastaan. Kuten tunnettua, 
Konni Zilliacus kävi syksyllä Jugoslaviassa 
kohdaten siellä mm. Titon. Palattuaan kotimaa
han Zilliacus on useissa lausunnoissa ilmaissut 
myötätuntonsa Jugoslaviaa ja Titoa kohtaan, 
joten hänen toimintansa brittiläisessä rauhan
liikkeessä on käynyt mahdottomaksi.

— 'Henkilöillä, ijotka ovat sijoittaneet televi- 
sioniin satoja dollareita kovalla työllä ansait
tuja rahoja, on syytä huolestua. Kongressissa 
y.m. on lausuttu varoituksia, että miljoonia te- 
levisionisettejä uudet tieteelliset keksinnöt te
kevät vanhentuneiksi, mikä luonnollisestikin on 
ilosanoma näiden vehkeiden valmistajille. Teh- 
tailijain ilmoituksen mukaan maassa nytion 
käytännössä 2,700,000 televisionisettiä.
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OUR POLICY
"T h e  purpose of the  Associa
tion shall, be to help preserve 
the Ideals and trad itio n s of our 
country, the  United S ta tes of 
America, to revere Its law s and 
Inspire o thers to respect and 
obey them, and In nil w ays to 
aid in m aking th is  country 
g rea te r  and bette r."

MEMBER

Päivänkatsaus
1“ Uusia vaatimuksia Suomelle”

otsikolla vaikutusvaltainen New York Times 
kirjoittaa scuraavaa:

Uudella liikkeellä, jonka tarkoituksena ilmei
sesti on lujittaa otetta Suomeen, Venäjän halli
tus muodollisessa nootissaan syyttää Suomen 
hallituksen rikkoneen rauhansopimusta ja Suo
men ja Venäjän välillä olevaa ystävyys- ja kes

kinäisen avunannonsojpimusta piilottaimalla maas
saan 300 “sotarikollista” väärillä nimillä ja hen
kilöllisyystodistuksilla sen sijasta että luovut
taisi ne Venäjälle. Venäläinen sanomalehdistö 
on kuukausia näykkinyt Suomea syyttäen sitä 
“oikeistolaisista” taipumuksista, lännen flirttai- 
lusta, vieläpä salaisesta uudelleen aseistautumi- 
sestakin. Mutta tämä on ensimäinen kerta kun 
neuvostohallitus on suoranaisesti ryhtynyt pai
nostusta harjoittamaan senjälestä kun pakoitti 
Suomelle “ystävyys- ja keskinäisen avunanto
sopimuksen.”

Sodan päättymisestä saakka Suomi on yrit
tä n y t kävellä tiukalla puolueettomuuden nuo
ralla säilyttääkseen edes viimeiset itsenäisyyden 
jätteet. Oltuaan pakoitettu luovuttamaan huo
mattavan osan alueestaan Venäjälle ja maksa
maan raskaat sotakorvaukset ja oltuaan pakoi
tettu sitoutumaan taistelemaan Venäjän mukana 
milloin tahansa Kireml huomaa hyökkäyksen 
uhkaavan sitä Suomen alueen yli ja ottamaan 
venäläisen varusväen alueelleen, Suomi siitä 
huolimatta on pyrkinyt tarkoin ei ainoastaan 
täyttämään sitoumuksensa, mutta myös välttä
mään kiusaajansa loukkaamista. Se pysyi erossa 
Marshallan suunnitelmasta sekä Pohjois-Atlan- 
tin ja Skandinavian puolustuskeskusteluista; se 
maksoi ajallaan' sotakorvaukset; se kehoitti 
kansaa välttämään Venäjä-vastaisia puheita ja 
kirjoituksia niin pitkälle, että kielsi sellaisten 
näytelmien esityksen, joista venäläiset eivät 
pitäneet ja se nyt jo on luovuttanut Venäjälle 
146 vankia ja “sotarikollista”. Mutta kaikella 
sillä Suomi ei ole pelastunut uusilta vaatimuk
silta, joiden tyydyttäminen on sitäkin vaikeam
paa kun useiden “rikollisten” uskotaan olevan 
Venäjälle luovutetulta alueelta paenneita suo
malaisia.

Uusilla vaatimuksillaan Venäjä ehkä yrittää 
vaikuttaa tammikuun 17 päivähä toimitettaviin 
vaaleihin. Mutta on vakavat syyt olettaa, että 
kun kommunistien valtiokaappausyritykset epä
onnistuivat lokakuussa 1948 ja elokuussa 1949 
Kreml on päättänyt käydä suaranaisemmin kä
siksi pienen naapurinsa asioihin.

Ääni menneisyydestä
American Federation of Labor valmistautuu 

tänään viettämään pitkäaikaisen ja maZiehik- 
kaan presidenttinsä, edesmenneen Samuel Gom- 
persin, sadatta syntymäpäivää suurilla juhla
päivällisillä ja sillä oli siinä yhteydessä suunni
telma yllättää juhlayleisöä.

Aikomus oli esitellä juhlayleisölle Samin 
nuorin ja viimeinen elossa oleva veli, 84-vuotias 

. Simeon Gompers, joka myös on ollut koko elä
mänsä innokas aminattiunionisti kuuluen pitkät 
ajat peltiseppien järjestöön.

Yrityksestä oli kuitenkin luovuttava sillä Si
meon on hoidettavana Norfolkin parantolassa 
jalkavian takia. Häntä ei voida liikutella muu
toin kuin ambulansilla.

Vain harvat Gompersin läheisimpiä ystäviä ja 
työtovereita lukuunottamatta tiesivät Simeonin 
olevan vielä elossa. Hän on aina väitellyt julki
suutta ja pysytellyt sivussa. Julkisuuteen hän 
tuli kun muutamia viikkoja sitten lähetti pelti- 
seppien järjestön lehdessä olleen union vete
raaneja koskevan kirjoituksen johdosta kirjeen 
järjestön sihteerille, Louis M. Wickleinille. Kir
jeessään Simeon Gompers selitti kuuluneensa 
peltiseppien järjestöön 60 vuotta. Ensimäiseksi 
hän liittyi Knigh of Laborin pelti- ja kivikat- 
tojen rakentajien järjestöön. V. 1896 hän aloitti 
pienen peltisepän liikkeen New Yorkissa ja 
työnantajana hänen oli erottava uniosta. Vuon
na 1910 hän Iqpetti liikkeen ja liittyi uudelleen 
peltiseppien järjestöön.

Simeonilla on yhdeksännellä kymmenellä ole
va sisko, joka asuu Bostonissa. Hänellä on nel
jä naimisissa olevaa lasta, 11 lasten lasta ja 17 
lastenlasten lasta.

Vanha Swn'on Gompers on ääni niiltä ajoilta,

•Englannin kansa on nyt saa
nut viettää joulujuhlaansa pa
remmissa oloissa ottaen lukuun 
nimittäin koko kansan — kuin 
koskaan ennen. Ikaikkia juhla- 
lerkkuja, metsänriistaa, kanoja, 
kalkkunoita ja juoma-aineita 
on ollut kaikille haluaville r iit
tävästi saatavana. Ja kaiken 
päällisiksi saatiin vielä yksi päi
vä lisiiä varsinaisiin jouliin- 
pyliiin, nimitäin kuninkaallisella 
julistukselta tehtiin tiistaista 
''pankkipyhä”, korvaamaan sen 
kun joulupäivä sattui suumm 
tuiksi. Kun useimmilla aloilla 
lauantaina ei työskennellä — on 
ollut neljä päivää työn huolista 
ia rasituksista vapaata. Ja kaik
ki myöntänevät, että Englannin 
kansa on tämän huokaushetkeu 
ja pienen ylimääräisen' herkut
telun pitkäaikaisella kieltäyty- 
misellään ja uurastelullaan, hy
vin. ansainnat.

Ja ehkäpä sen mukana pilkot'- 
telee jo vastainen parempi tule
vaisuus. Kovempi ponnistelu 
alkaa tuottamaan hedelmiä. 
Viennin kasvaessa voidaan li
sääntyvänä määrässä tuettaa 
ulkomaisia ruoka- ja muita ta r
veaineita. ja kotimaisesta tuo 
tunnostakin, vientita.rpeet tyy
dytettyä, yhä runsaampi osa lii
kenee kotimaista kulutusta ty y 
dyttämään. Ja. niinpä joulu- 
markkinoilla myymälät olivat 
kaikenlaisilla herkuilla ja tavu 
noilla täytettynä, jotka runsau
dellaan muistuttivat ennen so
taisia aikoja. Ja  hinnat olivat 
sen mukaisesti jo tuntuvasti 
halvennpia kuin mitä pari vuotia 
takaperin varsinkin, ulkomaisilla 
hedelmillä ja muilla herkuilla. Ja 
kauppiaat kehuskelivat kaupan 
käyneen, hyvin., niin hyvin ylel
lisyys- kuin muillaikin tavaroilla 
mikä osoittaa, että ihmisillä oi: 
myös varoja käyttää tuota ta
varain runsautta hyväkseen. Ja 
muutos on tapahtunut myös 
ostajakunnassa, ennen sotaiseen 
verrattuna. Nyt siinä oli jo 
tuo ‘’tavallinen, kansa” suurena 
osana. Ennen sotaa suuri osa 
siitä ei, kyennyt tuloillaan teke
mään suurkaupoista ostoksiaan, 
vaan joistain purkkapuodeista 
tai toreilta, ja. koetti' saada 
penneillään joitain halpoja vält
tämättömiä- tarpetaan. Nyt työ-
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C ra p u la
sana, joka on latinan kielestä vetäy
tynyt engelskaan, lienee tuttu use
ammalle lukijalle. Kun siitä poiste
taan alkukirjain, siitä tulee van
hassa maassakin -hyvin tunnettu 
raipula sana, -mikä tarkoittaa ylen
syönnistä ja ennenkaikkea ylen’juon- 
nista johtunutta -pahoinvointia. Ja 
sitä kait Amerikan kansalaiset ovat 
jouluyön, juhLyön ja uuden vuo
den yön vieton jälkeen tunteneet 
ylenjuomisesta ja joulupäivän jäl
keen ylensyömisestä. Useimmat ame
rikkalaiset pojat ja tyttäretkin, ny
kyaikana nauttivat viinaprännien ja 
olutpanimoiden spiritus frumentia ja 
jouluna on saatava köyhänkin pöy
dälle ellei nyt aivan kokonaista 
kalkkunaa niin ainakin puolikas tai 
sitten läskiä runsaasti. Sellainen on 
elämän tapa ja siitä on kiinni pi
dettävä.

Tarkoitukseni tällä kertaa oli ju
tella enemmän viinaerapulasta kuin 
syönticrapulasta — en omien koke
musteni vaan kemistien tutkimusten 
perusteella. Eivätikähän jonkun yk
silön kokemukset, olivatpa ne kuin
ka katkerat hyvänsä, ole tieteelli
sesti päteviä — eivät silloinkaan 
vaikka kuparisepät päässä -uusia 
viinapannuja takovat.

Kemistit nimittäin ovat tulleet 
siihen tulokseen, ettei kahden dolla
rin viinan tarvitse aiheuttaa sen 
pahempaa crapulaa kuin seitsemän 
dollarin bourbonikaan — etelän 
mainehikas koorniviina. Huomattu 
nimittäin «n, että "fusel"- eli si- 
kunaöljyä, mikä pudottaa ryypiske- 
lijan pöydän alle, on enemmän 
“vanliassa hyvässä whiskysst” 
kuin takamailla "präonäjyssä” 
koomissa.

Edellä olevan olen puljajtanut 
eräästä aikakauskirja-artikkelista, 
jossa paljastettiin havaintoja, joita 
toisiaan vastassa olevien vidjaprän- 
nien edustajat antoivat julkisessa 
kuulustelussa, missä suuret voitot 
olivat pelissä.

Sodan ajalla jotkut viiinaprännit 
eivät saaneet karrelle poltettuja 
uusia tynnyreitä, joissa jlisiyat 
“vanhentaneet” ivhiskynsä. Siksi ne 
alkoivat uudelleen käyttää vanhoja 
tynnyreitä.

läisemänni.tkin kykenevät mais
telemaan herkkuja. jotlka ennen 
olivat yläluoikkalaisten etuoikeu
tena ja ostelemaan itselleen 
uusia pukuja eikä tarvitse räsy- 
kaupoista haeskella "herras
väen" jätteitä. Sen, e ttä  ennen 
sotaa ei paremmista ja kalleim
mista ruoka- ja imuista aineista 
ollut sanottavaa puutetta, ei ta r
vitse osoittaa sitä, että' näitä oli 
yleensä runsaammin saatavissa, 
vaan osoitti se sitiii, että kan
san. suurilla joukoilla ei ollut 
riittävästi tuloja niiden hankki
miseen. Nyt suurempi osa kan
sasta on osallistunut sellai
siin tuloihin, että niille tavaroil
le on tullut ennen kuulumatoin 
kysyntä. Ja hallituikseni avus
tukset, varsinkin ruokatavarpi- 
len hintojen alhaisena pysyttä
miseksi, tekee nyt mahdolli
seksi pieiupalkkaiscmmalle os
taa osansa voista, .maidosta, 
juustosta y.m. — joilla ei en- 
len. hänen kannattanut herku
tella. Ennen sotaa, konserva
tiivien kukoistusaikana, eivät 
edes lapset Lontoossa, .saaneet 
tuoretta maitoa maistaakseen, 
vielä- vähemmin, voita. Purkki
nako, iinairgariini ja rasva,.sai
vat korvata nämä herkut. Tästä 
kuvaava tapaus muistuu mie
leeni sodan alkuajoilta: Ihmi
set ryntäsivät tyhjentämään 
kaupat purkki-maidosta, turva
takseen itselleen «otavarastoja. 
Yksi äiti, jolla oli täysikasvui
nen poika, kyseli minulta huo
lestuneena, tietäisiinkö, mistä 
saisi ostaa .purkkimaitoa, sillä 
hänen poikansa ei osaa käyttää 
tuoretta maitoa, jota silloin, oii 
vielä yllin kyllin vapaassa kau
nassa saatavana? — Mutta kyl
lä nyt kaikki lapset jo sen 
maun tuntevat. Ja  myöskin 
eroittavat voin markariinista.

Ja sehän se on konservatii
vista herrasväkeä koko Työväen 
hallituksen voimassa oloajan 
niin leppymättömästi kiukutta
nut, kun se on pitänyt kortti 
järjestelmää ja hintarajoituksia 
yllä, että he eivät rikkauksis
taan huolimatta, saa suurempaa 
osaa kuin köyhemmätkään, vä
hissä olevista tarveaineista. H ai
keasti tässä joulun edellä: ku
vailivat lehdissään, kuinka run
saasti naapurimaissa on kaikkia

Jotkut suuret “viinanpolttajat”, 
joilla olivat omat tyrinyrifabriikkin- 
sa, saivat niin paljon uusia tynny
reitä kuin tarvitsivat. Ne selittivät 
Setä Samin “Alcohol Tax Ufiitille”, 
ettei minkään whiskya valmistavan 
liikkeen olisi sallittava leimata 
whiskyään "tynnyrissä vanhennetuk
si”, ellei heidän tuotettaan ole pi
detty uusissa tynnyreissä.

Sellaista vaatimusta vastustivat 
sellaiset viinapolttimot, jotka käyt
tivät ennen käytettyjä tynnyreitä. 
Ne selittivät A.T.Um miehille, että 
vain eksperttikemislit voivat sanoa 
mikä whisky on vanhennettu uu
dessa ja mikä vanhassa tynnyrissä. 
Setä Sämiri -kemistit sanoivat sa
maa kuulustelussa.

Lisäksi whiskyn valmistajat ja 
kemistit antoivat muita yllättäviä 
tietoja. Esim. sikunaöljystä he sa
noivat:

“Se on kuolettavan myrkyllistä 
‘raskasta alkoholia’, jota usein syy
tetään whiskyn juonnista johtuvas
ta kohmelosta. Jotkut ihmiset us
kovat, että whiskyn vanhattaminen 
poltetuissa uusissa tynnyreissä pois
taa siitä sikunaöljyn ja tekee whis- 
kystä turvallisemman juoda.”

A.T.U:n toimittamissa kuuluste
luissa kuitenkin selvisi, että sikuna- 
öljyä todellisuudessa on enemmän 
uusissa tynnyreissä vanhennetussa 
sMhiskyssä kuin vanhoissa tynny
reissä säilytetyssä.

Jos sinulla lukijani on ollut jou
luna tai uuden vuoden päivänä la
tinaksi sanottuna crapula, älä syytä 
siitä ystäviesi tarjoaman tai itse 
ostamasi viinan laatua. Syytä yksin
kertaisesti itseäsi. Olit ahmatti. Otit 
»itä liian paljon. Se tuli ylenjuon- 
nista, eikä viinan laadusta.

Toivottavasti muistat tämän sii
hen saakka kun taas tulee jouluyö, 
juhlayö ja uuden vuoden vastaan- 
ottajaiset. Muista silloin juoda vii
noja “moderately”, kohtuullisesti. 
Aamulla olet yhtä virkku kuin 
muulloinkin. Ei tarvitse kirota 
enempää ystäviesi tarjoaman kuin 
omankaan viinan laatua. Pane siis 
tämä tieteellinen neuvo muistiisi ja 
säilytä se. Vieläkin parempi on jos 
iätät viinan rauhaan.

L u u k a s .

tavaroita saatavissa — ja suu
rilla hinnoilla. Eikä siis lyo- 
veänlimkan ulottuvilla., niin km.ui 
täällä, mikä selittää niiden, run
sauden.

Onhan niitä nyt .täälläkin ulko- 
laisia herkkuja, ja ulkomaisilla 
hinnoilla' snurivaraisten saata
vissa, sillä hallitus on viime ai
koina koko joukon tuontirajoi
tuksia. höllentänyt, niin., että e:
- ikkaiinmillii.kaan pitäisi paljon 
niariseinisen syytä olla. (Kortti
annoksia .on myös suurennet im, 
mikäli varastot ovat kasvaneet. 
Mutta tämäkin, oloissa parantu
nut tilanne käytetään hallituk
sen halventamiseksi. Selitetään 
nv-t, että hallitus tällä pyrkii 
vain hakemaan kansan, suosiota 
lähestyvien vaalien edellä!

Konservatiivit näyttävät käy
vän yhä levottomammaksi, sitä 
mukaan, kuin maan tuotanto
kyky kasvaa, ja heidän ennus 
talliansa karille joutuminen, el 
näytä toteutuvan. Ja  sen mu
kana: häipyy heidän vallan ta
kaisin saanti toiveensa. Tuo
tanto numerot viikko viikolta 
kasvavat ja ne puhuvat kumoa 
matointa totuutta., joita ei voida 
vääristelyilläkään peittää. Ja tuo 
hallituksen suunnitelmallinen 
ka nsan t aiouden jä.r jest ämi n en 
vastaisia parempia aikoja sil
mällä pitäen, on. tuonut kan
salle iloisemman ja toivorik
kaamman joulun jota eivät va.s 
tustajatkaan voi kieltää ja ole 
lpatto'maksi tehdä.

Tyäväenhallitus menettelyl
lään pyrkii täyttäimään käytän
nössä! hä.nen. oppiaan, jonka 
muistoksi joulujuhlaa vietetään 
ja joka opetti ihmisiä tekemää,l 
toisille samoin1, mitä odottavat 
heiltä itselleen; antamaan kai 
kille kuuluvan osansa, eikä kan
nuinaan ’ toisten osaa,, välittä
mättä siitä jääkö toiselle toi
meentuloksi mitään — niini ka 
pitalist.i tekee.

* * *
Hyvää tahtoa ilunisillehän sitä 

joulutunnelmassa myös loivote- 
taam. Muitta sekin käytännöis
sä. jokapäiväisessä touhussa 
tahtoo lunihoittua. Ja siihen vi- 
kapäitä löytyy kaikissa ihmi
sissä. Muutamat tapaukset joti- 
luviikolla Lontoossa panevat vä
hän epäilemään, oliko joillain 
tahoilla tahallisesti järjestetty 
tämän yleisesti tunnustetun 
rauhanjuhlan rauhallisuuden, hai 
ritsemistä. Ensin näytti, että 
lontoolaiset saavat vilussa vä
ristä ja juhlia pimeydessä. Yh 
dessä sälikövoi tilalaitoksessa
näet miehet ilmani varoitusta 
tekivät lakon, sitä seurasi' toinei 
ja kolmas laitos “myötätuntoi- 
suudessa”. Osat kaupungista 
joutuivat pimeyteen, sähköllä 
kulkevat junat ja katuvaunut 
seisomaan. Hallitus ei sallinut 
tällaista 'ihmisten elämälle tä r
keätä a.laa häirittävän. Se pani 
heti sotaväen käyttämään näi
tä voimalaitoksia, jotka pian 
saivat hätätarpeisiin sähköä. 
Vastalauseeksi tästä sotaväen 
käytöstä, yhtyi vielä, neljäs, Eu
roopan suurin uusi voimalaitos, 
iossa on 1.500 työläistä, lakkoon. 
Kaikkiaan oli lakossa muutaman 
Päivän 2,500 työläistä, mutta 
kun näkivät tilansa täytettävän 
sotaväellä, eilkä toisista laitok
sista näyttänyt syntyvän myö- 
tätuntoisuuslakkoja, katsoivat 
niehet parhaaksi palata työhön 
entisillä ehdoilla. — Ja  lakon 
syy: Liiton välityksellä olivat 
niehet saaneet palkankoroitusta 
5 ja 6 sillinkiä viikossa, nuutta 
tähän, oli liitetty erikoinen kor
jaus 2 s. .6 pensiä likaisesta 
työstä, ja jotkut sanoivat sen 
takia ’häviävänsä, .minkä liiton 
edustajat kielsivät olevan niin. 
ia jos se erikoistapauksissa olisi, 
niin sähkölaitos an valmis sen 
korvaamaan. Ja lakko alkoi pani 
päivää ennen kokousta, jossa 
liitto aikoi miehille uuden sopi
muksen etuja selosteita.

Musiikkerit uhkasivat jättää 
teatterit ilman soittajia, joissa 
tavallisesti on joulun aikana 
lasten, huviksi järjestetyt ohjei
na! vaatien lisäpalkkaa, mutta 
kilin hallitus selitti lalkon laitto
maksi ja selitti, e ttä  se kuuluu 
•lalkkaoikeuden ratkaistavaksi, 
he peräytyivät ja vinguttivat 
edelleen lasten .iloksi viiilujaa*.. 
Mutta osat rautatieläisistä eivät 
olleet yhtä suopeita joulujuhli- 
ioita kohtaan. Etelä-Lontoon 
sähkövoimalla kulkevien rauta
teiden kuljettajista teki joulun- 
oyhiksi lakon sen takia, että 
tuo hallituksen julistama lisä- 
pyhä häiritsee heidän vapaapäi- 
viään. Noin 600 junaa näiden 
takia jäi pyhiksi seisomaan, ja 
lomalta olevat sotilaat ja vie
railijat saivat kävellä tai muilta 
keinoin pyrkiä määräpaik
kaansa.

Nämä kaikki ovat muutamien 
niskottelijain työtä, vastoin so
pimuksia ja omien liittojensa 
virkailijain ohjeita, ja osoittavat, 
että  heillä ei ole tilaa sydämes
sä lähimmäisten kärsimyksille, 
joidenka lieventämiseksi vähän

uhrattaisiin omia mukavuuksia.
Sähkö- ja liikennealalla on 

tunnetusti kommunisteilla jon
kun verran vaikutusvaltaa ja 
nämä voi olla niiden liuipi tus- 
pclin tuloksia. Niillähän, se on 
aina se “taistclninnon ylläpitä
minen” lähinnä sydämellä. “ Ih
misellä hyvä tahto”, ei ole hei
dän veisujaan.

Niiden tuhoisaa toimintaa 
aletaan täälläkin yhä enemmän 
siTmällä pitää ja rajoittaa. Esi
merkiksi Englannin, suurin liitto, 
Kuljetus- ja yleinen työläisten 
liitto, on päättänyt, vaatia luot
tamustoimiin, valittavilla ehdok
kailta kirjallisen, sitoumuksen 
siitä, että eivät kuulu kommu
nisteihin.

.Ehkäpä nuo pienet, mutta 
vahingolliset omavaltaiset rette
löt sitem vähitellen vähenevät.

Lontoo. Emi'1 Elo.

Lopullinen katsaus  
uusien tilausten  
hankkim iseen

Lehtemme vuotuinen levityskilpai- 
lu ’on päättynyt |ja .tuidkset siitä jo 
ovat nähtävissä. Tässä julkaisemme 
katsauksen siihen kilpailuun, mikä 
käytiin uusien tilausten hankkimi
sessa. Sen jälleen voitti Lyytikäisen 
Mikko 'ja Salmen Ville sijoittui toi
seksi, kuten aina ennenkin. Mikon 
jälkeen newyorkilaisista parhaan 
tuloksen saavutti peräänantaimalto- 
masti uurastava entinen fitehtourgi- 
lainen Walter Heininen, imutta to
dellinen yllätys oli San Franciscon 
Lauri Rtie, joka voitti rennosti sel
laiset tottuneet kilpailijat kuin Sig
rid Kauppinen, Hilja Luukkonen, 
Lyydia Nylander, Alina Aho ja Fred 
Lukkarinen,

Huomenna julkaistaan yleinen 
katsaus kilpailuumme. Nyt vain kii
tämme kaikkia asiamiehiämme niis
tä ponnisteluista, joita he tämän kil
pailun aikana suorittivat yhteisen 
asiamme hyväksi. Mutta vaikka kil
pailu on päättynyt, niin sehän ei 
kuitenkaan merkitse laakereille jään
tiä. Uutta kilpailua odotellessa ti- 
lauksia tulee uudistaa sitä mukaa 
kuin niitä päättyy ja uusia hankkia 
mahdollisuuksien mukaan. Näin 
tehden lehtemme tilaajamäärää voi
daan korottaa pitkin vuotta eikä 
ainoastaan kilpailun aikana.
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Charles Pelkonen, Jacob Kosketa, 
Gust Nurmi, John Mäki, A, E. Hei
nonen, Wm. Davidson, Otto Louhi, 
Matti Rautio, Hilma Arvio, John 
Kaneli, G. Laine, Lempi Juvonen 
85; Helen Saarion 80; E. Junnila, 
Fanny Talja, Taavi Helske, Oscar 
Suvanen, Heikki Ukkonen, Puul E. 
Sillgren, Hanna Pätäri 50; A. J. 
Avikainen 34.

t



3 —  4 6 :s v u o s ik . R a iv a a ja ,  T o r s t a in a ,  T a m m ik u u n  5 p :n ä  1950 K o lm a s  s iv u

A  vustuksen jako Suomessa ja  
Help Finland, Inc. osuus siinä

Täältä Suonien Huollon kes- 
ikii1<se'sta lal, H et ään aivtnsrtu sitar- 
peet Läänin Huollolle kustakin 
läänistä tehdyn täla-uilesen mu
kaan ja sen nuukaan niinkällaista 
aivusltivsitaivaraa kussalkiu läänis
sä |>afllia.il en tarvitaan ja sitä 
on lälhettää. Kun avustus,tava
ra lällueln-Hään Lääkintäfliuoltoon, 
seuraa kiilletystä yksityiskohtai
nen luettelo kaikista tavaroista, 
joista 'kalkisolslkopjiale (»n kuitat
tuna palautettava Suomen Huol
loille todistuksena, että tavara op 
tullut parille. Kun Läänlnliuolto 
lähettää avustustartpeet paikailli-' 
sille jalkocliniille, seuraa lähetyis
tä miyöslkin yksityiskohtainen 
luattielo lähetyksestä, jofliion jo
kainen rätti on menikilty erik
seen. Kun paikalliset jalkoaliftuot 
jakavat av uisit uksen, ei riitä, et.tii 
avustulkisen vastaanottajalta vaa 
ditaaji alleikirjoitettu kuitti avuis- 
tulksen saannista, vaan jokaiselle 
avustulkisen saaljaile annetaan 
vasitaikiirja, johon nryöis metrlki- 
tääin aivastuksen laatu ja m illoin 
avustus on annettu. Tiiihän vas
takirjaan on merkittävä myös
kin -te avustus, mitä muilta avus- 
tusjäirjiastöiltä on saanut, joita 
on palljon ja jos joki; on saanut 
jo avustusta huomattavasti muil
ta järljcstöiltä, voidaan Suomen 
Huolikin antama avustus sellai- 
s'elta kieltää ja antaa sille, joka 
on kipeimmin tarpeessa. Tällöin 
on todettu, että ihmiset, puute 
kun on, yrittävät saada avustus
ta niin mjonelta kuin mähdollis
ta ja ahkerimmat, joilla on ai
kaa, mahdollisesti kaikilta avus- 
ttisjäirljlastöilltä. Niinpä olikin to
dettu, että kun joiltakin tällai
silta, jotka yrittivät saada apua 
kaikilta ja kun Suomen Hluollto 
'kielsi avuis.tuk.sien, näimät ovat 
alkaneet levittämäain huhuja, e t
tä Suomnen Huolto harjoittaa 
puolireefllisuutta. Onpa todettu 
tapauksia, että sellaisetkin, jotka 
Olivat apua Suomen Huollolta 
saaneet, olivat sen kieltäneet ja 
väittäneet etteivät olleet saaneet 
ja sitten vasta kun esitettiin

Norwood’in ilmoituksia
U n it e d  C o o p e ra tiv e  S o c ie ty  o f N o rw o o d

Lihaa, kaikenlaista ruokatavaraa ja maitoa 
Puhelin: NOrwood 7-0438 47 SAVIN AVE.

EDULLISIN PAIKKA OSTAA

HUO NEKALUJA
ON W . AUON KAUPPA

Voimme myydä halvemmalla siksi kuin 
liikekustannuksemme ovat alhaiset. Teem
me huonekalujen korjausta, valmiistamme 
rullakartlineja Ja laitamme korkkimattoa 
lattiatta. Vapaa kotiintuontl Bostonin ym
päristöön. Kannattaa tulla kauempaakin 
ostamaan meiltä huonekaluja. Llikenlmi:

T h rift Furniture Shop,
Tel. 0091 505 Washington St,

NORW OOD

CARROLL H. WOODS
VAKUUTUS- Ja KIINTEISTÖLIIKE

▼
Warren] L. Milliken 

NORW OOD, MASS.

Gillooly Funeral Service
William G. Crowley, prop,

•
Telephone NOrwood 7-0174 

126 Walpole Street, Norwood, Ma—

B R O O K S  P H A R M A C Y
Edward ). Gordon, Reg. Phann., prop.

▼
850 Washington St.,

Norwood, Mass.

Kleps Auto Electric Service
BATTERIES — IGNITION 
CARBURETION — RADIO

770 Providence Highway,
Tel. NOrwood 7-2279 Norwood, Mass.

BROWN REFRIGERATION 
$ALES & SERVICE CO.

Route I — 858 Providence Highway
NORWOOD, MASS.

MYYNTI — PALVELU 

Tel. Norw. 7-2225 
Utusin: Sharon 2198

oma alllekirljoittama 'kultti, tun
nustivat saaneensa mutta va
kuuttivat etteivät olleet silti 
muistaneet. Tällä tavalla saat
taa syntyä hulluja, j: liika näyttä 
vät vallan toisenlaisilta kun ne 
joutuvat lälhcnimin tutkittaviasi. 
.Sitten vasta kun avustus on ta 
ten jaettu ja avunsaajilla ollet 
tn omalkäitinen, kuittaus, ne kui
tit tavaran vastaaiiotlokuitin 
mukana palautetaan Lääniuhiiol 
toon, jossa ne säilytetään ja voi
daan vastakin todeta miten avus
tus on jaettu. Minä kiivin Hä- 
liieenliiiinin, Oulun läänin, Lapin 
läänin, Kuopion lääniin ja Mik
kelin läänin keskustoimikuntiin: 
kirjoja katsomassa ja kaikkialla 
on meuettaly sama.

Suomen Huollon puille e n jollilta - 
ja, maaherra S. Mattson, jonka 
huomiota oli myöskin kiinnitet
ty näihin moitteisiin ja valituk
siin avustuksen jiunluieetllisu Ii
dasta ja jaoista, erikoisesti .pyysi 
saattamaan Anierikau suoma
laistenkin tietoon, että  jos joku 
tietää väärinkäytöksiä tai; luilnt il
meen, niin hiin olisi erittäin iloi
nen saadessaan tietää misisä ja 
milloin sellaista on tapailtuiin: 
ja kutka voi antaa siitä laihempia 
tietoja niin väärinkäytökset heti 
otetaan käsiteltäväksi ja m ah
dolliset syylliset saatetaan edes- 
vast uniseen, kuten aina on tehty, 
kun vaan sellaista on saattanut 
tapahtua. Mutta mitään ei au
ta se, jos levitetään todistamat
tomia huhuja, jotka saattavat 
olla Suomen ja Suonien avustus
työn vihollisten alkuunipaneniia. 
.Niillä huhuilla vain saatetaan 
enemmän pahaa kuin hyvää ai
kaan. Ja täistä syystä minulla
kin on olluft täysi oikeus, etten 
sanoisi velvollisuus sanoa, että 
avustus, mikäli Suomen Huolto 
ja sen alaiset järjestöt selkä 
Help Finland Inc. on kysymyk
sessä, on jaettu niin oikein kuin 
se inflii,miliiseille 'kyvyille on mah
dollista. Se ei ole pelkkä löysä 
sana, vaan tosiasioihin perus
tuva.

VA R O ITU S!
Teidän suojelukseksenne!

Uudet SINGER ompelukoneet myy
dään ainoastaan SINGER ompelu-

keskuksien kautta
eikä koskaan osasto — tai muiden 

kauppojen kautta.
Toslperäisiä SINGER koneen osia 

ja palvelusta.
Ottakaa yhteys Ompelukeskuksemme 

kanssa.

OMPELUKONEITA
Palvelu kotiinne.

»1
S IN G E R
SEWING CENTER
716 Washington Street,
NORWOOD, MASS.
Puh. NOrwood 7-2494

»» WWW %***>«.% W

■ ■ M A Y  ..
HAUTAUSTOIMISTO
Winslow G. Muy, johtaja

▼
Palvelusta

Norwoodille ja ympäristölle
▼

85 Nichols St. NORWOOD, MAS- 
Puhelin 7-1509

WARABOW
FUNERAL SERVICE

1156 Wusb. St. Norwood, Mass. 
Puli. Nor. 7-150J

•  •
UUNO HALLMAN

Suomalainen hautauntoimlttaja

W A L P O L E ,  M A S S .
.i

N E P O N S E T  
B E A U T Y  S A L O N

Tel. Wal. 77
MK. RALPH LANZKLL

Ennen hiustenluittujuna Jordan Marsh 
Companyllä Bostonissa.

Sen johdosta kun jot'kut ova' 
kysyneet sitä minikätakia täältä 
tai muualta lähetettyä avustus- 
tavat aa on myyty eikä jaettu 
sellaisena kuin se on lähetetty, 
muutamia sana. .Avuist n star) rei
den joukossa täällä sekä m uista
kin maista lähetettynä on viiliin 
ollut sellaisiakin arvokkaita esi
neitä kuten kalliita tuilkilkisia se
kä niuutaikin jaettavaksi väheni- 
ni'.in sopivaa tavaraa, jolla itiijyy- 
täessii on saatu niin paljon ra

jata. että sillä on kyetty vaa- 
l at t-ainaun taikka muuten avus
tamaan suuria perheitä, kun s< 
yhdet!,<- annettuna olisi avusta
nut vain ylitä ja joka sen myy- 
mäillä oh\si tullut saamaan suh- 
tcellsieis.ti palljon enemmän kuin 
kukaan toiset. Avustuksen ta 
sa amisiksi tällainen on väliin 
miilut välttämättömäksi. Kun 
I INKA lähetti Lappiin $2,5(X),COO 
a vitsi uksien, siitä suurin osa oli 
sellaista tavaraa josta myytäes
sä saatiin niin paljon, että niillä 
varoilla voitiin rakentaa suuri 
osa niistä lastenkodeista ja sai
raaloista. joita kaikkein 'kijJetim- 
niin tarvittiin ja juuri kuin olin 
siellä, sain kurilla että vielä oli 
varoja jäljellä viisi miljoonaa 
markkaa, jotka silloin luovutet
tiin erä.idlen sairaaloiden ja las
tenkotien avustukseeni. Kyllä 
meidän täytyy nöyräisti tunnjuis- 
taa, että  emme me kykene anta
maan Suomelle eikä ihmisille 
siellä neuvoja miten sitä maata 
on .rakennettava, sillä itise he o- 
vat työllään näyttäneet mihin 
he .pystyvät. Jokainen, joka 
siellä avossa silmiin kulkee, on 
pakotettu näkemään että se kan
sa kykenee hoitamaan omat 
asiallisia pan emmin kuin vieraat. 
Avustusta se kyillä on tanvi.nnut 
ja saanutkin se on ollut .sille suu
resta merkityksestä, mutta se ei 
meitä avtistnik'sen antajia oikeu
ta tekemään syytöksiä pelkkien 
huhujen perust nikseillä vaan
täytyy voida esittää todistuksia 
ja sekin siiliä- mielessä, kuten he 
ovivttäväit. että sekin auttaa heitä 
käynuiis'?äioleivassa räken.ntustyös • 
sä. Sen lisäksi Suonien 1 Luolto 
on hallituksen kontrollin alainen 
järjestö ja myöskin hallituk
selle tilivelvollinen.

Kaavio Järvi muisti vielä 
mvöslkin ne v. 1940 RieadlleyiSsa. 
('ai if omiansa keräilyt rusinat a r
vellen, että nekin oiisivat jou
tuneet Help Finland Inc. hal
tuun, ehkäpä syötäväksi. Kuten 
,iäkäs jokainen varmaankin -muis
taa, siiitii ruisin.-ukeiräyksestä, nii
den ruisiuoideii lähetyksestä ja 
jaosta on kirjoitettu ememimän 
kuin mistään muusta avustustoi
mi in tutista. iNe lähetettiin ja jae t
tiin Suomiessa jo v. 1941, sairaa
loihin ja lastenkotcihin ja siitä 
r.usinain jalosta julkaistiin tääll
äkin lehdissä kuviakin, mm 

täällä Fitchhurgissa painetussa 
"Työisisiä Suomen hyyäksi” ni
misessä julkaisussa.

Ja tässä yhteydessä mahdöliis-

K A N K A I T A
— myllyhinnoilla —

Säästäkää ommellestanne
JäännÖspaJoja parempaa laa
tua villakankaita, kelnosilk- 
kiä, pumpuli- ja verhokan- 
kaita hinnoilla, jotka teidän 
on helppo maksaa.
Meiltä saatte kankaita ul
komaille lähettämistä var
ten.

Norwood Mill-End Store
, 516 Washington Street 

Norwood, Mass.

Suojulkaa lastenne jalkoja hankkimalla 
BUSTER BROWN KENGÄT

BURK’S SHOE STORE
Jalkineita koko perheelle

643 Washington St., Norwood, Mass. 
Tel. Norwood 7-2298

Saadaksenne parhaat tulokset kanahommastanne, 
on teille edulpi joa tilaatte poikaset

Locust Grove H atchery’sta
PLAINFIELD, CONN.

Haudomme ainoattaan U.S. Pullorum puhtaita kanan- 
poikia omitta siitoskanoista

Välitämme hyväksitunnettua 
GLIDDEN FEEDS.

LAAKSO A LAAKSO, omistajat 
Tel. Moosup 7J1

ten epäluulojen ja vääriiilkäsi 
tyisten sekä mahdollisten kysely
jenkin varalta py ydän ihir »iltaa 
että I lielfl) Finland Inc. ei oh 
yhdelläkään seirtiJlä ottanut o-aa 
taikka avustanut minua ja vai 
moaiii hiljattain Suomeen teke 
määni matkaa.
Vieläkö Suomessa tarvitonn 
apua?

Toivossa että lukijat eivät ole 
välsymeeit lukemaan selostustani 
avustustyöstä ja avustuksen 
japsita. lopuksi vastaan kysy 
mykseeti, vieläkö Suoma-,a apua 
tarvitaan. Tähän oikeastaan ro i
sin vastata yhdellä san,aika : " \ ie 
l.ä !” Suomen sosiaalinen huolto 
suunitautuii oiekarvta.au neljään 
eri piiäryilimitän d.asten huolto. 
s« Ira sihti oi to, invailiidiihuolto ja
siirtoväen huolto. Kalkki pani 
tarviltistevalt toistaiseksi uiko-! 
tulevaa avustusta sjl-lii valtio ia 
ytlilteistkunita, niin hauvan kuin 
sotakorvausten maksu on vielä 
kesken, eivät kykene antamaan 
riittävää apua. Invaliidihuolto 
on järjestynyt kerrassaan ih 
meelliiseHä tavailla siten, että in 
valiidien huolto on invaliidien 
itsensä muodostaman itsehallin 
uailliisaui järjestön lioidetitava. 
jolle hallitus antaa avuistuista ja 
Suomien Huolto on myöskin an 
tanut a,virsuista ja iinvaliidit itse 
viritteliii.isy'ydelkian ja ulkoa tul
leella avulla ovat saneet melkein 
ihmeitä aikaan. Tulen siitä ker
tomaan lälheinunin tuon.n©m|;iänei. 
Siirtoväen asutus on oikeastaan 
toinen rliinre, joka Siioille sisä oi. 
toteutettu siten että (HJ prosent
tia siitit o väleistä on jo j>ysyväsli 
asutettu, mutta toiset ryhmät, 
kuten varsinkin IVitsa,m,on eva
kot, oivat vieilä leiiseästi avustuk 
sen tarpeessa. Tulen tästäkin 
kertomaan eiteniinän myöhem
min.

'SiWein on kaksi ryhnnäii, jotka 
ovat ki]>eimmin ja pikaisemman 
avun tanpeetsiso. Ne ovat lapset 
ja sairaat, taikka panemini.inikin 
sanoen terveyden hoito. Lasten
kotien rakentaminen ja ylläpito 
on vieilä läilres kokonaan vapaa- 
eihtoiisen avustuksen varassa. 
Suonien Huolto on ollut suurin 
avustaja, mutta sen tullolälhteet 
ovat ehtymässä. Lapissa, jossa 
on suhteellisesti enimmän las
tenkoteja ja lasten sairaaloita
kin, uiseimimat näistä ovat suu
rissa valkeuksissa. Lapin kun
not, jatka kalkkein pahimmin 
hävitettiin, ovat ihm-eellkselilä 
sitk.eydlellä jo rakentaneet suu
rimman osan mutta n-e ovat 
köyhiä, mutta siitä huolimatta 
lapsirlkkaimpia. M. m. Posion. 
Kuolajärven ja Kittilän kuiMiis- 
sä 50 prosenttia asukkaista on 
alle 15 vuoden. Siellä käydes
säni Kuplajärven lastenkoti 
"Kunnsitrssa” oli sulkemisen par
taatta varojen jrtiuttesisa ja -sipllä 
olevat 30 lasta vaarassa joutua 
kvilmön taivaan alle. Myöhem
min kuulin, että “ IJaj a seudun 
Lasten Turva” niminen yhdistys 
olisi ottanut kodin hoitoomsa. 
mutta sekin tarvitsee varoja. 
Kainuun kunnat ovat samassa 
asemassa ja siellä on lastenkote
ja välhemlmän. Help Fjnland Inc. 
avuistukisen varaissa on, kuten sa
nottu, noin 200 niaalaiiskouilua ja 
niissä noin 6000 lasta. Oulussa 
on, ja Rovaniemellä vahnistu- 
miasisa “Lasten Suojasairaala". 
joihin otetaan keulukotaut isistä 
.vanhemmista syntyneet lapset 
heti maailmaan tultua ja siten 
eristetään tartunnan vaarasta. 
R o v a n i e m e 11 ii rakennetaan 
myöiskiii "Lastenlinnaa” Heisi,n- 
gin mallin mukaan. Muitakin 
lasten sairaaloita on, kuten Siep- 
pijärvellä, mutta kaikki näniäl 
tarvitsevat avustusta sillä lval 
'itus ei voi antaa riittävää avus
tusta niinkauvan kuin sotakor
vaus on vielä kesken maksun

Kaikki lääkärit vakuuttivat 
että suurin osa lapsista voidaan 
pelastaa, jos vaan ne saavat ai
kanaan tarpeellista hoitoa ja 
lääkkeitä, “strejitomyclidstä” on 
suurin puute, sillä sitä saadaan 
vaan täältä Amerikasta, mutta 
se on kattislta. Meistä osaltani 
me riipjniui, haluammeko me 
osaltamme olla mukana autta- 
masisa ja jselastamas-sa Suomen

ielä heikkoja la.psia ttilevais-uii- 
dedle.

Toinen suuri sosiaalinen yiri- 
tvs on 1 terveystalot”. Niitä ra-

kcmne'taan jokaiseen kuliltaan ja 
nyt on jo imin l(X> terveyskotia 
rakennettu. Ne on rakenneittu 
ruotsalaisten kuntien aviisituk 
scila siten, el lii ruotsa/aistit kun 
liat ovat ottaneet suonia,aisin 
kuntia kiinlniikunnil,aseen ja an- 
ttmeet imin joiilet terveystalo 
jen raikeniniH<i:<lann,uksista, j;
loinen pindi, viiliin encmmänlkin 
on jiiiin't kuulien kcunettavuksi 
ja ylläpitokustannkseit koko
naan. Jokainen lääkäri, jonka 
lapasin ja niitä oli pa,!iion l.ää-

hrta'liiiillitnlksen jiääliiköstä läh
tien, kuin yhdestä suusta sa- 
noival, että lääkinnällliseillä ia 
ien vryde’ihn',ton alalla, varsinlkin 
lasien tervei denlhoidion akulla.

enimmän aijua vieläkaikkein 
tarvitaan.

Help Finland lue. tämän kniin 
19 pnä pitämässään kokouksensa 
päiilti toimintaanisa vielä jatkaa 
vaikka rajortelussakiu nitiodos 
oa. VaatCitu.savu situs on ky,lii
liyvä ja tarpecillinenkin, mutta 
kaikkein kipeimmin tarvitaan ra 
haa, jolla ositetaan läiilklkeitä. Ja 
rahalla saa jo suhiteiellisen ha, 
|mja uusia vaatteitakin niin että 
vihlellä dollarilla saa kynutnien 
vuotiaalle kölihlla,1 nel'e kohtuni 
lisen hyvän uuden puvun ja ku 
ten jo on sanottu, yhdellä dullia 
niillä kcttgäit. Me voinnme tipsis; 
airoa kirien edesmennyt tovei' 
kieti Totssnvanucn, crttä “hyiviä 

ih- on lrvväit j»nhie<-t1ki-n aikanaan 
muitta kon.tan.tti täsisä irvit kauu 
taa.” Arvosichi siitä mi,tier 
alustus on. taikka olisi jaettava 
ei hyödytä mitään niin kauan 
kun ei ole mitään iakamidta 
Help Fin,land ed‘el''eenkin on s< 
järjeisitö, j, ka luotettaviin,min ja 
*ti o, meet 11 mi i intin i n avu st riisi a

kerää, lähettää ia jalkaa. Tu- 
kekaa sen toimi ulaa järjestä
mällä kalwiaisia, iltamia ja mui
ta toi,mia, ainakin toistaiseks: 
ja niin kauan kuin apu a Suo 
mei-isa vielä tixlella tarvitaan. 
On niuisitcttaiva, että terve sielu 
eliiä vaan terveessä miimiiissa 
ja terve sekä volmalkais kansa 
myöskin, parhaiten kytkenet 

itsenäisyyttään 
Siinä lvkyesti

nuoluisitamaan 
ia vapauttaan, 
s uoimit erve isien i.

V ill J lit töni ällä 
vstävvvdeillä

toveruudella ja 

Oskari Tokoi.

WAUKEGAN, ILL.
Alexander Sved. haritoni ou 

vierailevana solisitina lhilhar- 
monic Socieity’n ,konse.riti«1s:i 
airniik. 8 päivänä.

Kuntro on erikoisella huolel
la valinnut laiilut. ja ne ovat 
vaihtedkisi aitoainerikdlaJsta siui- 
reni'miaJta otsalta. Cluopinin illa
lla "Hymn To Music” on hyvin 
liikuttava ja sielukas “My I*ove 
Dwelt In The Northern Land" 
on myös k aim itf Keksit imen ja soin- 
tuiiren, “You’ll Never Walk Alo
ille” on malvtava ja rdhakispya 
aulu jota jialjon kuulee soitet
tavan Fred Waringin ohjelmöis- 

i, “Ride The Chariot” on pi
detty rytmikäs neekerisipirituaa- 
i.. ja “Make Relieve” on Jörp- 

nie Keräsin operetista “TJic 
Show Boat” Leslie Gillkie on 
edelleen I IhiTliarmouic kuonon 
johtaja ja ahkera tdhtälvässään 
Orlke.stieri on ollut viiimeaikoina
parhaassa vireessä, etevän joJi 
tajansa Rnd'olj.h Reiners johilol- 
la. William Harju ou meille 
kaikille tiuttu ja omistaa koii- 
serttinittsta riul aseman orkeis- 
terii>samme. Ne jotka vielä ai
kovat ostaa lip|»uja näihin kon
sertteihin voivalt hankkia lip- 
puisarjan Vililtä tai allekirjoitta
neelta. Vailklka yksi konsertti 
juhla on jiideltv niin vielä voi 
säästää sievoisen summan osta
malla sarja1,iijiun. Ovella on kal
liimpi maksu. — M.

H ierontaa
Fxli.stäkää verenkiertoanne, le 

.’niittäkää hermojanne ja lisät 
,;i;i yleistä liyvinvointianne. Hie 
routaa kodissanne. Soittakaa

EDWARD MATTSONILLE 
Puh. MAyflower 9-3499 

Quincy, Mass.

S A M  N A U H A
TASKU Ja SEINÄKELLOJA 

sekä JUVELIA.
Taattua korjaustyötä.

9 Copeland St.. QUINCY, MASS.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I

fl. SOIKKELI AGENCY

Lento* ja  Laivapilettejä  
SUOMEEN 

—  Vakuutuksia —

9 Kent St.
QUINCY, MASS.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■a

QUINCY'N ilmoituksia
GEORGE H. PETERSON  
Plumbing and H eating

Ö ljy p o l t t im o i ta  ja  L a m m ity s ö l jy jä  

99 GRANITE STREET QUINCY 69, MASS.
Puhelimet: MAyflower 9-1039, GRanite 2-2267

M u u t t o l i ik e  — A & T  T R A N S., Inc.
Entinen A. Nikunderln liike 

PAIKALLISIA ju PITKÄNMATKAN MUUTTOJA
PR. 3-3167 151 Suomi Rd., QUINCY.

Wm. Tikkuuni ju Theo. Ainiin, omiglujat

T E D ’S  H O M E  B A K E R Y
CORNER GARFIELD G SMITH STREETS 

T d. Gra 0826 QUINCY, MASS.
Lciptiä, rullin, piirakoita, keekejS ja leivoksia.

“Jousia silloin kun tarvitsette nJilö”

W O O DW ARD’S S P R IN G  S H O P
JOUSIA JA JARRUJA

Co-Max ja Lockheed osia Pyörien suoristamista.
63 CANAL STREET Tel. Pres. 1200- 12601 QUINCY, MASS.

— H A U T A P A T S A IT A  —
Suoraan Tehtailijalla Säuslöhinnalla 

K irja iltu n a  tu n tu n a  Ja putkoUltu-n u n e te ttu u n  m inne tu lliinsa U udessa 
bJiiglanulsau. K utalogln  lähetiim m e pyydattllassU  vapuaatl. 

MEMORIAL GRANITE CO., INC.
159 HANCOCK ST. Herman Seppälä, Mgr. QUINCY, MASS.

Q U IN C Y  BAKING  CO.
— QUINCY, MASS.390 WATER ST.

Tel. PREsident 5373

Z a v a tto n e  G reenhouses
363 Centre St., Quincy 69, Mass. Tel. GRanite 3922

KUKKALAITTEITA - LEIKATTUJA KUKKIA

JOHN J. GALLAGHER, inc.
R a k e n n u s ta rp e ita  ja  R a u ta ta v a ra a

100 F e d e r a l  A v e n u e  Q u in c y  69, M a ss . 
Puhelin: PResident 3-2GOO 

Haaraliike: 241 Hancock Street, North Quincy

M A R T Y ’S  I C E  &  
O I L  S E R V I C E

M. Kaukola, Prop. 
RANGE & FUEL OILS-----«-----

S26 Willard Street,
R. F. D. Braintree, Mass. 

Phone Gra 3445 
Oil Burner Sales and Service

Dr. W illiam  D. Michael 
Dr. W illiam  D. Michael, Jr.

OPTIKOT
1581 Hancock St., Quincy, Mass.

Tel. PResident 3-6735

B O L I N G ’S 
S U N O C O  S T A T I O N

▼
57 School St., Quincy 

Don Boling — Chet Young

B R E W E R S  C O R N E R  
PHARMACY

1 Copeland St. Quincy, Mass

Lääkemääräyksiä täytetään. Kaiken
laisia lääkkeitä iialvunmilla hinnoilla

FRANK LAINE
Kello- ja Kultasepäuliike

▼
Tel. PR 3-7800 

667 Hancock St.,
Quincy, Mass.

Liberty Baking Company
Vählttäis- ja tukkuliike 

L E I P U R I T
▼

339 Water St., Qulncy, Masa. 
Puh. GRAnite 3303

D r .  C a rle to n  G . Osgood
HAMMASLÄÄKÄRI▼

373 Granite St., Quincy, Mas»
Tel. GR. 2-4258

O stoksia tehdessänne 
m uistakaa m ainita e ttä  

näitte  ilmoituksen 
R aivaajassa!

CLOVERLEAF DAIRY CO.
Tel. PR. 3-0934

83 Dysart St., QUINCY, MASS.

Homo Vit D maitoa. 
Kermaa, voila ja munia.

J o s  t a h d o t t e  to d e l l i s ta

R uisleipää
m a is ta k a a

K A SA N O F’S
valmistamaa ruisleipää

D IA M O N D  
CLEANSERS & DYERS

3 tunnin palvelu 
Tel. GRanite 2-6669

63 Franklin St. Quincy 69, Mas».

•  D Y M E N T ’S  •  

S e r v i c e  S t a t i o n
POLTTOÖLJYLIIKK 

111 Copeland SL, VVeat Qalney, 
Mmm .

Tel. GKAulte 9144 Ja 8»«7-M

EDW A RD S  
DELICATESSEN
Täydellinen varasto parhaita skan- 
dinavisia ruokia, ulkoa tuotettuja 

ja kotimaisia
•

16 Cottaye Ave. Quincy, Mass. 
Puh. PK 3 0628

R U S S E L L  
F U N E R A L  H O M E

844 Hancock St. — WulLuUa, Ma— 
21 Franklin St. — Quincy, Maa».

GUAnltc 742)
4)9 WaaUngtnn St- Urakat»—, Maaa, 

BRAkoUw 02M ,■
(Suonrnkielta putmtoa*)

Sarvi.» That Srvvaa aad Sav—

afllia.il
oiekarvta.au


N e l jä s  s iv u
•t— R  a i v  a  a  j a , T o r s t a  i n  a , T a m m ik u u n  5 p : n ä  1950 N o . 3 4 6 :s v u o s ik .

N E W  Y O R K  C IT Y
Haivnajan New Yorkin konttori: 

4056—5th Ave. Puhel.: Lehigh 4-0908
Konttori avoinna joka arkipäivä 

kello 10 ap.—8:30 illalla 
Raivaajan tilauksia ja Ilmoituksia 
vastaanotetaan. Rahalähetykslä Suo
neen toimitetaan.

Wilho Hedman, toimittaja
M. Lyytikäinen liikkeenhoitaja.

T V  Ö V  A E N T Ä  L O L L ,A  
PÄTVÄLISTAi

Lauantaina 7 p. Tanssit suu
ressa salissa k'lo 8.30. Viola ja 
Bill Syrjällä soittavat.

Sunnuntaina 8 p. Jouko Il
vonen, viulukonsertti suuressa 
salissa klo 6.. Tanssit Vtesan sa
lissa k'o 8.30. Lainakirjasto a- 
voinna klo 8—10.

Maannataina 9 p. ‘’Väsyn)-* 
Teadori”, harj. klo 7.30. Seka
kuoron miehillä liarj. klo 8.30.

Tiistaina 10 p. johtokunnan 
kokous, klo 8.30.

Keskiviikkona 11 p. “Väsynvt 
Tcodor” hairj. klo 7.30. Seka
kuoron naisilla harj. klo 8.30.

Tonsitaiha 12 p. Lainakirjasto 
avoinna klo 7-*-9. A'SKJL N. Y. 
osaston kokous klo 9. Tanssit 
Vesan salissa klo 8.30.

Pertjänitaina 13 p. “Välsjynyt 
Teodor” harj. klo 7.30.

T e r v e tu lo a  u u s iv u o s i!
Tällä kertaa uudenvuoden 

vastaanotolle ' antoi erikoisen 
in e tikityksen se, e ttä  oli päästy 
20 vuosisadan puoliväliin. New 
Yorkitl lehdet sanoin ja kuvin 

Cos t ivat miten uutta vuotta 
vastaanotettiin VW. Lyhyitä 
kuvauksia puvuista, sen ajan 
merkkihenkilöistä ja liikennelai
toksista. Mitä on tapahtunut 
poliittisella alalla siitä tulisi ko
ko puolivuosisatainen histo
riikki.

Viiden vuoden vastaanotto ta
vassa ei ole huomattavaa rntiu1- 
tosta tapahtunut. Vänlha vuosi 
jttodlaan alas ja uutta vinotta te r 
vehditään viinalasi korkealla. Se 
on vakiintunut tapa, joita hyivin 
moni noudattaa. Juoda ja re
muta, “oittaa ilo irti elimnäsltä. 
sanotaan. Jos väkijuomilla ilo 
lähtee irti elämästä, niin New 
Yorkissa se oli valloillaan ja 
viinat virtasivat 'valtavina janois
ten kurkkuihin.

Timtes Squaren seutu on jo 
vuosikymmeniä ollut se paikka 
jonne uudenivitoden vastaanotta
jat kokoontuvat.

Vuosisadan vaihteessa, vuotta 
1900 vastaanottaessa, väkijoukon 
IkOikouispaikkana oli Broadway ja 
Wall kadun kulmaus, Trinity 
kihkon edtiislta. Times Squarea 
ei siiloin vielä ollut, sillä 42 ka
tu ja Broadway olivat silloisen

käsityksen unikaan “kaukana 
Iliaalla" ja maaseutua se silloin 
tn uisit Uttikin.

New York Times kirjoitti •r. 
190.) vastaanotosta :

‘ Viiden vuosisadan synltymiisitä 
v. VW oteltitiin täällä vaoltaan 
karnivaalinicnoilla ja tinatouvien 
inihadluksi'lda, sitten samoiltiin 
hyviiletit vanhalle vuosisadaM'C.

Silloin oli sellainen käsitys 
vallalla, että joulukuun 31 päi
vänä 1900 olisi vatihan vuosisa
dan päättymis- ja taimftmikuun 1 
pä. 1901 uuden vuosisadan al
kamispäivä".

Väitös siitä milloin puolivuo 
s i sada n pyylkiki sivuu t etaan on 
vieläkin tapetilla, sillä jotikui 
väittävät, et,täi tiimiin vuosisadan 
puoli'viWimcrtkki s i m  illicit aan väis
tä joulukuun 31 päivänä 1951.

Johtokunnan kokous on tiis- 
aina ta.mmiikuun 10 päivänä klo 

8.30.

U u d e n v u o d e n  v a s ta a n 
o t to  T y ö v ä e n ta lo l la

Työväenltalolla uutta vuotta 
vastaanottamassa oli lähes 800 
joten talo oli täysi. Kahdietstsh 
sälissä tanssittiin ja ravintola oli 
aivoinna. Kaikille riitti haus
kaa ja ilta kului harvinaisten 
ra tilli .ali li stesti, joka onkin pääasia.

P I T K Ä ,  J Ä I N E N  T A L V I  O N  A I K A  

j o l l o i n  h e r k u l l i s e l l e ,  r a v i t s e v a l l e  

r u u a l l e  j a  k u p i l l e  k u u m a a  k a h v i a  

a n n e t a a n  e n i t e n  a r v o a  S u o m e s s a

K o n s e r t t i in
s u n n u n ta in a  8 p.

Nuori suomalainen viulutaitei
lija antaa konsertin Työväenta
lon juhlasalissa sunnuntaina 
tammikuun 8 päivänä, siis ens* 
sunnuntaina kelllo 6 iiltaipäiväillä, 
säieteltäljänäälri < tunnettu pianisti 
Eleonor Liplkin.

Joii/l<*o Ilvonen tulee soitta
maan kansainvälisten sävelmes- 
tarien ja kotimaisten säveltäjien 
tuotteilta. Jouko on dksi niitä 
hauvoja nuoria suomalaisia viu
lutaiteilijoita. jotka ovat saaneet 
kiitettäviä lausuntoja Jean Sibe
liukselta ja on selvää, että Si
beliuksen musiikki saa kunniaiti- 
lan Jouko Ilvosen komsierttissa

Päälsylippujen kysyntä Jouko 
Ilvosen konserttiin on alkanut, 
mutta kuin konsertteihin ei ta 
vallisesti paikkoja numeroida, 
niin iliiplpuja. myydään vain lippu
luukuilta ja myynti aloitetaan 
siksi ajoissa että kaikki ehtivät 
saada lippunsa ennen konsertin 
alkua.

Keinoiltamme yleisöä tulemaan 
ajoissa, ettei ohjelma häiriyftyi- 
si.

o ja t  j a  v a r a s t e t t u  a u to
Merisotilaat Donald SehatefcT 

kotoisin Nashatahista, VVis. ja 
William Justice, FailtnouUusita, 
Ky. olivalt autoajelulla ja Schae
fer ajoi niin kiivaasti George 
Washington sillalle johtavalla 
iellä, että auto syöksyi jyrkäs

sä käänteessä sillan seinämää 
vasten jossa Schaefer menetti 
henkensä ja Justice loukkaantui.

länet vietiin sairaalaan ja pidä
tetään vangittuna. Auto oli va
rastettu Tnentonista, N. J. ja oli 
vuoden 1949 Nash. Pojat olivat 
■Navy oiler Sabine laivalla, 
Bitoölklynin Navy Yardilla. On
nettomuus tapahtui joululkuitil
30 päivää vasten yöllä.

T u le n k e s tä v ä
$5 ,700,000 l a i tu r i

VAinlhan Pier No. 57 tilalle. 
West 15 kadun kohdalle, raken
netaan uusi tulenkestävä laituri, 
jdka tulee maksamaan $5.700000. 
Rakennustyöt alaitetaan ensi ke
väänä. Tämän uudenaikainen 
laituri tulee olemaan ensimmäi 
nen laatuaan N>ew Yorkin sa
tamassa.

U u d e n v u o d e n  y ö n ä  
k u o li  11

New Yorkin kaupungissa ta- 
palturtmissa uudenivoudten yönä 
kuoli 11 henkilöä. Autotalpa- 
turmia id maitettiin poliiseille 20. 
Viisikymmentä kolme rikollista 
vangittiin, 34 juopunutta k ä rrä t
tiin sairaaloihin, 195 tullipalo 
hälyyltystä annettiin, joista 63 ai 
hieetl toimia.

H a r le m in  E v . L u th .  
s e u r a k u n ta

Uudenvuoden vasltaan-otltoti- 
laisuus oli kirkoissamme lauan
taina 31 p. Tilaisuuden olijasi 
Miss Hilda Wolin.

Juotiin väliajan maukkaat 
kahvit, jotka seurakunnalle lah
joittivat neidit L. Toimella ja A. 
Lind.

Kellon lähetessä 12 astta him
mennettiin salista sähkövalot; 
alitit ariolknokkeelta loisti kaksi 
sinivaloin ja Btethlehemin valko- 
tähdin koristetuin joullukuuset, 
joitten keskeltä kohosi valkoi

nen risti. ■ Hiljennyttiin pastori 
Saariisi,-un johtamaan loppuni 
kouiksccn ja niin hiljaa siirryttiin 
uuteen vuolteen 1950.

Uudlen.vuodien päivänä iltapäi
vän junia1, an palvoi ulk sessa, puhui 
pastori Saarisiin aiheetta jes. 55 
iuvusita.

Saman päivän Htaljuhda oli 
Luther I-iiton nuorten toimesta. 
Sen johti kauniisti luvangdline 
Scpi»o. Ohjelmaa esitettiin suo 
men ja englannin kielillä. Oli 
sydäntä lämmittävää kuulla nuor 
ten esityksiä. Psalmeja olivat 
monett valinneet ohjelmiinsa.
Niinpä esittivät Taina Aldlonien
lisien Pis alun in. Robert Luoma 
8 uinen Psalmin. Vuokko Peni 
tilä luki raamatusta, lklwa.nl 
Laari taitavasti esitti englannin 
kielellä “Ulisi vuosi”.

Ualajamhnc rauhaa sleuraikun- 
nalleinume ja. Jumalan siunausta 
toivoiumie pastori ja Mrs. Saari- 
suulle ja kaikille ystäville sekä 
oirnie,litta uutta vuotta' tämän 
pals t amm e 1 u k i jo idle.

Mrs. Margaret Banray tarjo
si maukkaat syntymäpäiväkah- 
vi't komitean kaalkun kera Miss 
Elin Heimolle. Pastori onmititeli 
om atta ja seurakunnan puolesta 
päivän sankaria. Kauniita kuik
kia sai juhlittava. — M. B.

N E W A R K , N . J .
Onnellista uutta vuotta
ystäville, tuttaville ja kaikille 
Raivaajan lukijoille. Täältä Ne 
warkin ympäristöltä ei ole nä 
kynyt mitään uutisia pitkään 
aikaan ehkä siitäkin syystä kun 
uutistemme kirjoittajalle Ida 
Nenoselle sattui ikävä ounetto 
minis muutama viikko ennen 
joulua. IHän kaatui katukäytä
välle, murskaten. ranneluunsa 
niin pahasti e ttä  vieläkin om kip 
sissä. Se oli ikävä joulu Idalle. 
Toivon, että käsi on, pian terve 
ja taas nähdään, uutisia Raivaa
jassa.

Insinööri Ernest Mömmö
sai vaikean sydänkohtauksen, 
minkä johdosta joutuu olemaan 
vuoteessa useamman viikon.

Uuden vuoden valvojaisia
vietettiin Mr. ja Mrs. T. VVile- 
min kauniissa, kodissa West 
Orangessa. He olivat kutsuneet

Lähettäkää SALin lahjapaketti sukulaisillenne ja ystävillenne 
Suomeen. Se on ihanteellinen lahja syntymäpäivien, merkki
vuosien, häiden, pääsiäisen ja muiden juhlapäivien yhteydessä.

TYPE “A”
Hinta $9.90

6 p au n aa  kahv ia
5 p au n aa  valk . riis iä
2 p ak e ttia  k u iv a ttu ja  
hedelm iä
1 pauna kuiv . luum uja 
l ’Zi unssia kaneelia

KOKON AI 3  P AI NO
19 paunaa

TYPE “C”
Hinta $7.50

6 paun aa  kahv ia

KOKON AIS P AI NO
10 p a u n a a

' TYPE “B”
Hinta $6.95

•1 p au n aa  k ahv ia
2 p a u n a a  valk. r iis iä
1 p ak e tti k u iv a ttu ja  
hedelm iä
1 p au n a  kuiv. luum uja  V& unssia  kaneelia

KOKON AISPAINO
11 paunaa

Hinnat ja sisältö muutoksen alaisia.

Tässä ovat SALin Lahjapakettipalvelun 8 erikoisetua
1 ) Nopea lähetys "Gripsholmissa", "Stockholmissa" tai nopeissa SALin 
pikarahtilaivoissa.
2 ) Välitön perillctaimitus ulkomailla. Ei viivytystä tullissa. Tulli maksetaan 
paketin ollessa matkalla.
3 ) Maksamaanne hintaan sisältyy Euroopan tulli. Me olemme ainoa ame
rikkalainen pakettipalvelu, joka tarjoaa tämän edun. Todellinen lahjapaketti..

4 ) Vain hienointa laatua ruokatavaroita.

5 ) Taidokkaasti pakattu erikoiskartonkeihin. jotka teräsvanteisina takaavat 
vahingoittumattoman perilletoimituksen.
6 ) Aikaa säästyy ostamisessa ja lähettämisessä. Vastaanottaja säästyy 
epämukamuuksilta ja kuluilta. Ei jonottamista eikä ajanhukkaa tullisa ulko
mailla.

7 ) Paketti on täysin valvontamme alaisena Me tiedämme milloin se lähtee 
ja milloin se tulee perille.
8 ) Ruotsin Amerikan Linja takaa perilletulon ja laadun. Me laivasimme 
enemmän kuin 100,000 pakettia vuoden 1949 aikana.

T ila tkaa  p ak e ltln n e  tä n ä ä n  läh im m ältä  aalam icheltäm m e ta i m la tä  tah an sa  
SALin to im istosta .

SW EDISH AM ERICAN LINE
154 Boylston St. Boston 16, Mass.

SUOMEEN KÖÖPENHAMINAN kautta
Matkustakaa uudenaikaisella moottorilaivalla

B A T O R Y
Vierailkaa sukulaistennc ja ystävien ne luona vuoden 1950 alkupuolella ja 
matkustakaa New Yorkista: Perjantaina, tammik. 20 tai lauantaina, 
helrnik. 18 (poiketen lialifaxissa helinik. 20). HUVIMATKA ITÄÄN 

maaliskuun 20 päivänä.
T ie to ja  saad ak sen n e  k ään ty k ää  paikallisen asiam iehenne puoleen 

ta i suoraan  *

G D Y N IA  A M E R IC A  L IN E  IN C ,
32 PEARL STREET NEW YORK 4, N. Y.r* (P* dV u o m e e n ,

^ k a n d in a a v ia a n fj/? V Z 2 l> Ä 4 2 Z > !

C lc lm a  i > e e m o n  Co.
^ / f / i r o m o  n  east 1 2 5  st̂ ie 4-292o

ffi, •

ystäviä ja tultavia ottamaan 
vastaan uutta vuolta. Ilta kullit 
rattoisasti hauskoja jutellessa ja 
Ida lauloi liutrautt.i muutamia 
laululj Heikki Hölisen avsutama- 
11a. Jopa alkoi pillit puhaltaa e t
tä vuosi 1950 on alkanut. Onni
teltiin ja puristettuni kättä ja 
kuuluipa vielä ma.isknilksia.kin 
joukosta. 'Sitten alettiin nauttia 
hyvistä herkuista jota ruokasa
lin pöytä oli niin täynnä että 
notkui. Kiitos 'Mr. ja Mrs. VV , 
leilille hauskasta illasta.

Jallu 1 lonkosem “Yksi tuhan
sista" on suurenmoinen luonnos, 
•nissit hiin luonnon ihmeet niin 
todellisesti kuvasi ja kansamme 
entiset elämiin tavat. Se loppu, 
kesken. (Ei loppunut, vielä enin 
osa .jäljellä. — Toini.)

Rauhallinen v. 1950 tervehdys. 
— IS. K.

Canterbury, Conn.
Lääkäri Ernest Mi. Gruenberg,
M. D., joka on paikkakuntamme 
alku-suomalaistem, Anna ja Ni
ku Saastamoisen vävy, on nimi
tetty  New Yorkin valtion her- 
mosairaaloita koskevan johto
kunnan päälliköksi ja ohjaajak
si. Lääkäri Gruenberg on syn
tynyt New Yorkissa ja käynyt 
kouluja Devonshircssä, Englan
nissa sekä täällä maassa

|Swai thmorem yliopistossa ja 
John llopinksin lääkekö,ihissa, 
molemmista saaden diploornan- 
sa. Yale yliopistosta hän niin
ikään sai palkkion. 'Kokrlaslää- 
kärinä hän palveli St. Elizabeth 
sairaalassa, Washingtonissa. A r
meijassa Jääkäri, Gruenberg 
myös vietti neljä vuotta, kuulu
en laskuvarjnpataljoonaan ja 
joutuen vangiksi Saksassa seit
semäksi kuukaudeksi, jolloin 
vaimonsa Lillian luuli, hänet 
kuolleeksi. Lukuisissa New 
Yorkin sairaaloissa, m.m. Belle- 
vuessa, on lääkäri Gruenberg 
suorittanut erikoistutkintoja. 
Lääkäri ja Mrs. Gruenibergillä 
on kaksi herttaista lasta, poika 
ja tyttö, jotka viettävät kesälo
maansa täällä Canterburyssä. 
Luonteeltaan on lääkäri Gruen
berg hyvin vaatimaton ja ystä
vällinen kaikille. Toivomme pal
jon onnea lääkäri Grucmbcrgille 
ja hänen perheelleen uidessa 
toimessa.

Mikäs vaivaa, i
kun tältä paikkakunnalta “uutis- 
kirjoittaja" niin harvoin kirjoit
taa? Moni katsoo jo karttaan, 
että vieläkö Canterburyn nimi 
on siinä? — Uutta intoa uudelle 
vuodelle, Jenny! ,

Näillä sanoilla toivotan Rai
vaajan henkilökunnalle ja koko 
laajalle lukijakunnalle: “Onnel
lista uutta vuotta 1” — Nanni.

N. Y. S. K ansallisseura, 43 East 125 St.
LE 4-9678 ‘

H äm äläisten H eim ojuhla
l a u a n t a in a  ta m m ik .  7 p . 1950

O H J E L M A :
JA.LMAR VANAMO . . .  i .............. TERVEHDYSSANAT
ANNA MATTSON ................................................. IAULUA
EVI SUVANTO ....................................................  ESITELM Ä

T A N S S I A

B est Radio & T elevision Service
*

20% alennuksella kaikkia Tele-King television settejä
laen, 2acn ja 3:nncn vuoden vuotuinen kunnostussoplmus 

televisio seteille.

8th Ave & 40th St. Brooklyn, N. Y. GEdney 6-7883

K ir k k o k o n s e r t t i
l a u a n ta in a

Joniko Ilvonen antaa kirikko- 
konsedtin lauantaina taiminikuun 
7 pn iltana Brooklynin Suoim. 
Lutlh kirkossa, säeisitäjänään 
Eleonor 'Lipkin.

“ K a u n is  V e e r a ” 15 p n ä  
—  v iim e is e n  k e r r a n !

“Kaunis Veera” joissa Julislka 
Koka vierailee, eritettään Työ
väentalolla viimeisten kerran sun
nuntaina tamimikuun 15 pnä klo 
4.30.

N e w  Y o rk in
O s a s to n  k o k o u s

ASKI. New Yorkin osaston 
kokou'S on Työväenltalön Lai
nakirjastossa torstaina tammi
kuun 12 päivänä kello 9 illalla. 
Jokainen jäsen, jonlka viimevuo
tiset jäsenmaksut ovat maksa
neitta, niuil»täkoot Ottaa jäisfen*- 
kirja mukaansa ja maksaa jä- 
sienmaksunisa.

S I L M Ä I N  H O I T O
ON VÄLTTÄMÄTÖN JOS

s i lm iä  verestää, 
kirvelee, hämärtää, 
syhyy, Jos ne ovat 
arat tai päätä ki
vistää Ja huimaa. 
— Parempi on tul

ia luokseni ajoissa kuin Juotua ka
tumaan myöhemmin.

Dr. GUSTAV ENDLER  
Laillinen silmälääkäri 

54 E. 125 St., NEW YORK CITY 
Park Ja Madison ave. välissä.

KELLOSEPPÄ — Toivo Salmio
27 E. 125 S t., N. Y. C.
(Huomen K irjav a ra s to )

O tta a  v a s ta a n  k a ik k ea  a la a n  kuu luvaa  
ty ö tä . A uki 8 ap. — S Illalla.

Le 4-2920

K n r la u k .l .  o**tann v ae tean  mvH.kln 
R .F .D . 1, Box 47 (P u h : Mooaup 49 J  4) 

V olluntow n, Conn.

S A U N A
1939 Madison Ave;, New York, N. Y 

124 ja 125 kadun välillä
A,iki jokainen arkipäivä 

kello 12—10 Ulalla.
Tiistai ja torstai naisille.

Puh. Le. 4-2956 
TILDA JA PERTH AARNIO

Lippuja ja paikkatilauksia

H E L S IN K I IN
9 lentoa joka viikko 

Helsingistä ja Helsinkiin
Paluupaikkatliaukset järjestetään 
ennen lähtöänne New Yorkista.

Valuutettu asiamies 
Scandinavian Airlines System 

American Overseas Airlines

Harlem Travel Bureau
124 St. ja 5th Ave., N.Y.C. 

Puhelin LEhigh 4-1622

k,
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Yours Can be a Much Happier New Yearnti'»• ' • . *•.
With An Easy Spindrier In Your Home

Special Allowance for Your O ld Washer
jk Resolve to eliminate wash-day drudgery in 1950. A new EASY Spindrier

can bring care-free, labor-free wash days fuming blue Mondays into happy 
days throughout the years. '

The EASY Spindrier long noted for its washability will give you whitest 
brightest washes ever. Does full week's wash in less than one hour. See it at 
our nearest store and learn about our special allowance for your old washer—  
or just phone and our representative will call without obligation.

Made to Sell for Substantially More
The EASY with your
ECONOMY SPINDRIER 7 J 0LD WASHER

•  Speedy, 2-tub wether, safely 
washes. Dowar-rinses. damn.
speedy, 4-tub washer, sately 
washes, power-rinses, damp- 
dries.

•  Scientifically designed for 
quiet, smooth operation — 
trouble-free.

•  Easy - to - reach controls re
quire no stooping or strain
ing.

•  Holds full 9-lb. load . . , 
end does it completely, In 
less than I hour.

•  Rust-proof metal, finished in 
white, chip-proof, baked-on 
plastic enamel.

It L

Only M395 down -  s6  monthly

C E N T R A L  j M A I N E
t o  W (  H .*A ro  M f  A N  V

/

ä ,....... . .

lklwa.nl
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NORWOOD, MASS.
Knuppnlnn mnnfttftcri eroaa

Tämän viikon tiistai-aamnis'ci 
Bostonin lelkldl kertovat, että 
k a n,p| Kill a niini e nianatscri Etl- 
yvard C. Moniahan on valittu 
Bostonin iraihjoisqiiioleilla sijni't-e- 
vati Revere nimisen kaupungin 
maiiatserilksi, josta toimesta hän 
saa palkkaa kaiksitoisitaltuikaitta 
dollaria vuodessa Tämä on 2 ke; 
iftaa konkeampi kuin Norwood issn 
maksettu paPik.ka, idka lienee piili 
syynä, miksi hän ninnititaa tädiltä 
pois. Monnihan on ollut nvkyi 
sessä toimiessaan käiksi vuotta. 
Revcircn kaupungin väkiluku on 
noin 36,000 ja on se kuuluisa 
laittomista pelipaikoisttaan. Siel
lä aistini nyt ensi kertaa pian E 
hallit usiniuoito voimaan, joten 
Mir. Monalhan tulee eilisiin,nuii 
seksi manateerikisi.

Kansanvallan liiton osaston
vuosikokous on ensi sunnuntai
na Kalle ja Lempi llelsteniu 
asunnolla kclllo 4 iltapäivällä. 
Samalla 'käsitellään klinikansiiko- 
koukisdlle kuuluvat asiat. Mcn- 
näänipä kaikki kdläoiilkisccn. Ti
laisuudessa voi yhtyä jäsenillesi 
Ranisanivallan liittoon. — A,

What Can The People Believe?
When the anti-trust lawyers in Washington filed their suit to pul the A & P  out of business, they immediately handed 
out for all the newspapers of the United States a story giving in detail their “allegations” against this company.

When we published advertisements giving our side of the case, they protested, even though they had made, and 
have continued to make, in newspapers, in speeches and over the radio these charges that would seriously damage
our business, if they were believed by the public.

• -.hj
E v ery  w eek  m illions o f A m erican  h o u sew iv es p a tro n ize  A & P  stores. M an y  of them  w ould  n o t w a n t to  deal w ith  
the  k ind  o f p eop le  th a t  th e  an ti- tru s t law y ers  rep resen t us to  be.

• I ’*
W e th in k  w e h av e  a rig h t to  p ro tec t th is 90 -y ear old business w hich has m ade it possible for m illions of A m erican  
fam ilies to  get m ore  an d  b e tte r  food fo r th e ir m on ey , w hich  is p rov id ing  h igh-w age em p lo y m en t for 1 10,000 A m eri
can s an d  w hich  is h e lp in g  m illions of fa rm ers  to  im p ro v e  th e  m ethods of d is trib u tin g  th e ir p roduce.

Pohjois-O ntarion
kulta-alueelta
Vapaa englannin kielen 
iltakoulumme
otti joululoman Timminsissä jou 
luk. 19 p,, ja South Porcupinessa 
jouluk. 20 päivänä. Opettajaan
sa past. A. I. Heinosta yllätti
vät oppilaat IPäimour Mines’is- 
ta, .South Porcupincsta ja Tim- 
minsistä yhteisillä ja yksityisillä 
raha- y.m. joululahjoilla lähties
sään joululomalle. Pastori kiitti 
heitä arvokkaista. lahjoista ja 
hedelmällisestä yhteistyöstä o- 
pintojen alalla, toivottaen jatku
vaa menestystä koulutyössä ke
vätlukukauden aikana. (Kevät
lukukausi alkaa Timimnsissä 
suomalaisessa* pappilassa ja sein 
rakuntakodissa, S3 Rea st., tam- 
öiik. 9 p., klo 7—9 illalla. South 
Porcupinessa alkaa Pamour Mi- 
nes’in ja South Porcupinen. kou
lujen yhteinen kevätlukukausi 
tammik. (1(0 p:nä High (School- 
takeinnuksessa klo 7.30—9 illal
la. Tervetuloa!

---------
Viinaryyppypaikkojen; avaami
sesta hotellien yhteyteen 
äänestettiin
Sputh IPorcupinessa ja Schu- 
fnacherissa jouluk. 10 päivänä. 
Tulos oli seuraava: “Cocktail 
Lounge’n” puolesta äänesti 698, 
mutta vastaan. 1,726. — “Dining 
Lounge’n” puolesta äänesti 758, 
fnutta sitä vastaan 1,672. — Tim 
minsissä äänestettiin samasta a- 
siasta jouluk. 14 päivänä. Tulos 
o li: “Cocktail Lounge’n” puoles
ta : 1.304, mutta vastaan 4,706. 
— “Dining Lounge’n” puolesta 
äänesti 1,422, mutta sitä v as
taan : 4,594. Siis koko Porcupi
nen Kulta lalueella yhteensä: 
viinaryypppaikkojen avaamisen 
puolesta äänesti 4,182, mutta 
sitä vastaan 12,698. Käytännöl
lisesti katsoen sii yksi ääni 
ryyppypaikan puolesta, mutta 
kolme ääntä sitä vastaan, — 
Voidaankohan tätä tulosta pitää 
jyrkkänä vastalauseena “Kukon- 
näntä-ryyppyjen” tyrkyttäm i
selle, mutta samalla myös alku
na kansan voimakkaan siveelli
sen suuttumuksen nousulle koko 
kiroushta tuottavaa ja häikäile
mätöntä väikijuomaliikettä vas
taan? Niinkuin voisi olla!

Entäs ne jouluviinat?
Sanomalehdistä tiedotti sil

miinpistävästi, ettei kaupoista 
tule jouluviinat loppumaan kes
ken tänä vuonna. Muita "ootta- 
ko kuullu”, että kaikkialla ha
vaittiin, e.ttei kukaan täällä ole 
moneen vuoteen nähnyt niin 
“vesiselvää” joulua vietettävän 
kuin tänä vuonna? — Joo-oh! 
Kaduillakaan ei tänä vuonna 
jäätynyt ketään. humalaista 
hankiin jouluyönä, kuten taval
lista «n ollut entisinä vuosina, 
alläleissa y.m. kokous- ja juh
lapaikoissa, vieläpä kodeissakin, 
oli nyt muotina “vesiselvä jou
lu” ! Maitoa, kahvia ja selvää 
kirjuipiiniääkin nautittiin vatsan 
voiteena karlkkunapai'stin, keräl
lä. Ja “kraanasta” vain, kuule
ma. vettä laskettiin kun janotti 
pahasti lipeäkalan päälle. Ja 
pysyttiin selvinä, Muistettiin 
joululahjoilla perheen jäseniä ja 
ystäviä. Niin hyvä, lämmin hel
lä oli mieli jokaisen ! Oltiin on
nellisia! Mentiinpä kirkkoihin
kin suuremmissa joukoissa 
kuin pitkiin aikoihin, kuulemaan 
joulusanomaa NäTi oli asianlai
ta suomalaistenkin, keskuudes
sa. Vain (joku parantumaton' al
koholisti esiintyi räikeänä poik
keuksena raittiutta kunnioitta
van kansamme joukossa. — A. I. 
H.

No answer by us would be necessary if the anti-trust lawyers were always right. 

But they, like all other human beings, can be wrong.

In this case we know they are wrong.
•H ' ’ :

• I A AM
di”  4T h e y  h a v e  b e e n  w r o n g  b e fo r e .

In case a f te r  case th ey  m ade ch arg es  ag a in s t A & P  w hich  w ere  p roved  in co u rt to  be u tte r ly  w ith o u t fo u n d a tio n . 

W e  w ill p ro v e  th a t s ta te m e n t r ig h t u p  to  the  h ilt.

T h e  a n ti- tru s t law y ers  tell th e  pub lic  th a t th ey  w o n  a p rev io u s a n ti- tru s t su it ag a in s t us a t D anv ille , Illinois. T h e y  did. 
/

W h a t th ey  do  n o t tell y o u  is th a t th ey  b ro u g h t case a f te r  case ag a in s t the  A & P  in federa l co u rts  all o v er the  U n ited  
S ta tes . B efore  th ey  w o n  this case th e y  su ffered  th ree  defeats .

The anti-trust lawyers have told everybody about the time that the courts said they were right. W e think you are 
entitled fo know about the three times the courts said they were wrong,

Now we are going to tell you about the first one. In future advertisements we w ill tell you about all of them.

*
- I- IV - • • J  ’• ,1

The Washing! on Bread Case
J  A

In  A p r il ,  1 9 4 1 , th e  a n ti-tru st la w y e r s  b r o u g h t a  c r im in a l su it  
in  W a sh in g to n , D . C .

T h e y  c h a r g e d  th a t  th e  A & P , tw o  g r o c e r y  c h a in  c o m p e tito r s ,  
tw o  la b o r  u n io n s  a n d  o th er  g o o d  A m e r ic a n  c it iz e n s 4 ia d  c o n 

sp ir e d  to  fix  th e  p r ice  o f  b rea d .
t

C an  a n y o n e  im ag ine a n y  ch arg e  ca lcu la ted  to  be m ore d am ag in g  to  a retail 
g ro cery  b u sin ess?  T h e y  ask ed  m illions of p eop le  to  believe th a t w e w ere the
k in d  o f g rocers w h o  w ou ld  tak e  b read  o u t o f the  m o u th s  of p o o r peop le  and

- 1
m ak e  it h a rd e r fo r a w ife  an d  m o th e r to  feed  h e r fam ily .

T h e s e  c h a r g e s  w e r e  fa ls e .

In th a t case it d eve loped  th a t the  A & P  an d  th e  tw o  co m p e tito rs  w h o  w ere 
ch a rg ed  w ith  co n sp irin g  w ith  us to m a in ta in  h igh  b read  prices ac tu a lly  sold 
b read  ch eap er th an  m ost o f the  o th e r s to res  in W ash in g to n .

T h e  an ti- tru s t law y ers  p re sen ted  an d  a rg u ed  th e ir case. W h e n  th ey  w ere  th ro u g h , 
F ed era l D istric t Ju d g e  A llen  T . G o ld sb o ro u g h  ru led  th a t  A & P  an d  the o th er 
d e fen d an ts  d id  n o t even  need  to  p u t in a defense . H e  in s tru c ted  the ju ry  to  b ring  
in  a  verd ic t o f “ n o t g u ilty .”

J u d g e  G o ld s b o r o u g h  s a id  to  th e  a n t i - tr u s t  la w y e r s :

“ I f  y o u  w e r e  to  s h o w  th is  r e c o r d  to  a n y  e x p e r ie n c e d  t r ia l  
l a w y e r  in  th e  w o r ld ,  h e  w o u ld  t e l l  y o u  th a t  th e r e  w a s  
n o t  a n y  e v id e n c e  a t  a l l .
“ H o n e s t ly ,  I  h a v e  n e v e r  in  m y  o v e r  f o r t y  y e a r s ’ e x p e r i 
e n c e  s e e n  t r i e d  a  c a s e  th a t  w a s  a s  a b s o lu te ly  d e v o id  o f  
e v id e n c e  a s  th is . T h a t  is th e  h o n e s t  tr u th . I  h a v e  n e v e r  
s e e n  o n e  l ik e  i t .”  •

S o  h ere  w a s  a  c a s e  in  w h ic h  th e  a n ti-tru st la w y e r s  m a d e  s e r i
o u s ly  d a m a g in g  c h a r g e s  a g a in s t  th e  A & P , in  su p p o r t o f  
w h ich , in  th e  w o r d s  o f  th e  c o u r t, th e y  d id  n o t h a v e  “ a n y  e v i
d e n c e  a t  a l l .”

ji

T h is w as n o t the o n ly  tim e the  a n ti- tru s t law y ers  m ade ch a rg es  a g a in s t the  
A & P  w hich  the  co u rts  said w ere  no t true. In fu tu re  ads w e are  go ing  to  tell yo u  
ab o u t these o th e r su its. W e are  no t go ing  to  duck , e ith er. W e a re  go ing  to  tell 
y o u  ab o u t the c rim inal su it th a t the  a n ti- tru s t law y ers  w o n  a t  D anville , Illinois.

T h e  an ti- tru s t law yers say  th a t th ey  a re  n o t a tta c k in g  “ b ig n ess” o r efficiency. 
T h e y  have  to  say  th a t because  the  co u rts  h av e  decided  th a t “ b ig n ess”  a n d  
efficiency an d  selling  at low  prices is n o t a  crim e.

B u t the fact is c ry s ta l clear th a t th ey  on ly  b ro u g h t th e ir b read  su it ag a in s t th e  
big com pan ies an d  ag a in st the co m p an ies  th a t sold good b read  a t th e  low est 
p rices; ju s t as in th is c u rren t su it th ey  are  a tta c k in g  a  big co m p an y  th a t sells 
good food cheap .

W e a re  go ing  to show  th e  A m erican  peop le  th a t the  su it to  d es tro y  A & P  is 
really  a su it ag a in s t efficiency an d  ag a in s t real co m p etitio n .

*

T h e  real q u es tio n  invo lved  in this su it is w h e th e r b u sin essm en  arc  go ing  to  be  
en co u rag ed  to  do a b e tte r  an d  m ore efficient jo b ; or w h e th e r w e are  go ing  to  
let the a n ti- tru s t law yers in W ash in g to n  b low  the  w h istle  on an y b o d y  w h o  
gets big by  g iv ing  the peop le  m ore  for their m oney .

N o  o n e  c a n  m a k e  u s b e l ie v e  th a t  i t  is  a  c r im e  to  t r y  to  s e l l  th e  
b e s t  q u a l i t y  f o o d  a t  th e  lo w e s t  p o s s ib le  p r ic e .

T H E  G R E A T  A T L A N T IC  & P A C I F I C  T E A  C O M P A N Y
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KEENE, NEW HAMPSHIRE
MATSON’S ESSO STATION
Sytytys- ja Carburaattorl-palvelu. 

Yleistä korjausta.
Tel. 2377

364 WEST ST., KEENE, N. H.

SPEN C ER  
HARDW ARE CO.

34 MAIN ST., KEENE, N. II. 
Rautatavaraa, Maaleja, öljyu, Vernissaa, 

kolia, kalkkia ja sementtiä.

M ODERN  
SH O E REPAIR

13 Roxbury St., KEENE, N. H. 
Näkymättömiä puolipolijia

A n d e rs o n  T h e  F lo ris t
Leikattuja kukkia, ruukkukukkia, 

kukkalaitteita häihin ja hautajaisiin. 
Tel. 236-W

107 Main St., Keene, N. H.

FEDERAL TROKIEN 
MYYNTI JA HUOLTO▼

CHIOVITTI’S GARAGE
384 Washington St., Puh. 1360

KEENE, N. H.

Burgess & Fuller, Inc.
------ Utility Kaasttpalvelu------

•  Glenwood ja Hardwick uuneja.
•  Maytag ja Hardwick pyykki- ja 

silityskoneita.
•  International Harvester ja Gibson 

jääkaappeja.
■90 West St. Tel. 415. Keene, N. II 

21 Roxbury Street

PIPPIN AUTO SALES, Inc, 
Ford-palvelu

Käytettyjä antoja ja trokeja takauksella
♦

Puh. 1779 VV 34 Woodburn St
KEENE, N. II.

CHARLES F. FLETCHER
HAUTAAN TO1MITT AJA

▼
13 MARLBORO ST., KEENE, N. H.

Kannattakaa ilmoittajiamme  
Ostoksia tehdessänne muis 
takaa mainita e ttä  näitte  
'Imoituksen Raivaajassa!

T R O Y , N . H .

E. &  E. S M ITH
Sekatavarakauppa

NAISTEN, LASTEN JA MIESTEN 
PITOTARPEITA

Tel. 14-11 Troy, N. H.

K O N O N A N ’S 
A U T O  E X H A N G E

JOHN KONONAN 
60-62 Railroad Street, Keene, N. H. 

Tel. 1512-W

Lowell’s Garage
Fitzwilliam Road,

Troy, New Hampshire
Puhelin 11-2

CHEVROLET SALES AND 
SERVICE

MONADNOCK GARAGE 
B ertha  L. Lepistö

T äydellinen  an to jen  ko rjauspalvelus. Dnro 
m aa lau s ta . R unkojen  Ja likasuojleti 

k o r ja u s ta .
C entra l Sq. Tel. 52 T roy. N. H.

CHEVROLET SALES AND SERVICE
MONADNOCK GARAGE — Bertha L. Lepistö 

Täydellinen autojen korjauspalvelus. DUCO maalausta. 
Runkojen ja hkasuojien korjausta.

CENTRAL SQ. TEL. 52

Harrisville, N. H,
Knnsannivan viimematlta

ltd,n Kansanni va, tiloin 64 vuo
len ikäinen kntonit-lkon-ewlen 
korjaaja, joka viime viikon per
än laina löydettiin kitollqt-na 
is li imostaan Dublin tien yarro1.- 
a, haudattiin viime maana,nitai- 

na klo I ip. Haili au I t r i , team1 
I ia ut ausiki w 1'ls ta, M ai'll n most a .
I larrlsivilleu. hautausmaahan.
I .ah'einilmiii edesmiennytlta muis
tele,imaau jäi polka ja Maynar- 
'lis'sa. Mass, asuva veli perhei
neen. Vainaja, oli syntynyt Ou
lun kaupungissa, Suotmetsisa josta 
saapui Maynardiin, Mass. 1905, 
ja t y «ii.-f.: en tn"l i tuomet vuotiet As- 
;lbe!t kutomossa. May mudissa 

oltles.saan hiin otti osaa T. Y. 
Taiston! Itiöin, inttian, johtaen 
voitu i’stlelu'S'euiraa ja etsii,,Hypin 
näy (elimissä ja missä vain miets- 
tä tarvittiin osaistotoilmimnaissa.

Kamsanniiva toimi Ikoneemkor- 
jaajana CJneishire Mills yhtymän 
kulomlosisa, mutta kun hän ei .vii
me viikon iperjamtaina saapunut 
työhön, olli työnjohtajansa iJo- 
\vard Main mennyt hämen pie
neen vlksitylsasuntoorsisa ontu
maan selvää, miksi ei ollut saa
pumin työlliön ja asitulttuaan yih- 
tk*n huoneen as uruttaan sisälile, 
löysi Kamsanoivaii 'kuolleena 
»suntionsa lattialla. 1’aikaile 
kutsutltu läälkäri. Cheshire kaun
iin ku oleman sy yn.t a.rlk ais taij a t t,
tri W alter 11. Ladey Keeuesitä, 
ei voinut muuta kuin tode.ta mie
lten kuolleen sydänihalvaulkseem.

1 laullausit Haisun s muodlostui 
suureimoisielklsi. Ys täviä ja sulku - 
lailsia ali Maynardista,, Fitdh- 
Iniirgisita, Nlewpiortista ja näiltä 
yimtpäirisitöiltä. Hannes oli näiilllä 
seuduilla tunnettu. Hänen elä
mästään toivottavasti Ikirjoitla- 
va.t enleimJnän tuittavat tai suku
laiset. i— J . K.
— A-ijuoilka.

hiin miehunsikänsä toimi, muis 
taen kaikkia yrityksiä ja saavu 
luks'a sekä tovereita, jotka 
ikälisä a ikana oli muodostunut 
hänelle samaksi perhekunnaksi

M tr stammehan, toki täällä 
Emelin ajoilta, jolloin suuri ylei
sö  siti nauttia hänen ideoittensa 
saavutuiksista ja näyttämöäsi • 
fuksista. Yleensä kansallisen 
kulttuurin keskeisimpänä toi
mi, tsijanu oli Emil pidetty.

Emil täten kiittää näillä ym 
jiä ristiviltä olevia tuttaviani 
heiltä saamistaan paketeista ia 
kinjeistii, jotka ovat olleet hä
nelle taloudellisesti ja henk'sest 
suureksi nautinnoksi. — W. Xl

'kölien. Ennen häitä \irvi Kot 
tila piti nr. fs janiel'l e "sh o «leirit 
seurakuntakodissa. Ta pälliinpä' 
vänä Hilkka ja Väinö Vuoriin ie, 
pi'tivi'.lt kaikille ystävillensä " c  
likiuisie" lähiiäiseit morsiuimrilib' 
K oi heilumia" liim austa j.a jäi 
eeiTii;.lkcimi«e,n toivoa toivoltani 

me heille, sulhasen omistan as--.' 
ka.univsisa maa1,alussa 6 mail';.
Eit chini rgi n ka u| m n gi s t a.

Mirjani Sandberg.

NEWPORT, NEW HAMPSHIRE
T h e  F ir s t  N a t io n a l  B a n k

Täydellinen pankkipalvelu" F.I.D.C-n |K,en

T h e  N e w p o r t  ̂ S a v in g s  B a n k
, Perustettu 1868

NEWPORT, NEW  HAMPSHIRE

TROY, N. H.

MILFORD, NEW HAMPSHIRE
O l e t t e k o  k a s v a t t a n u t  s i a n ?

Lahtauttakaa se ja tuokaa ruho meille — pidämme lopusta huolen.
Leikkelemme, käärimme ja jäädytämme sen määräystenne mukaan. Palvaam
me kinkut, pekonin ja etulavat, valmistamme makkarat, sulatamme rasvan 
ja säilömme kaiken omaan lokeroonne ja kotisyväjäädyttäjäänne teidän 

.puuttumatta koko asiaan.
Tarjoamme alan .parasta palvelusta Uudessa Englannissal

HAYW ARD FARMS 
Frozen Food Locker Plant

Syväjäädyttäjiä ja jäähdytyskaappeja 
• Puh. 81-W  tai 319 MILFORD, N. H.

NEWPORT, N. H.
Sunnuntaina t. k. 8 p.
pidetään AlSJKiL:,, kuulkausi- se
kä vuosikokous. Kuten jo aikai
semmin on pyydetty tilivelvolli
sia päättämään tilit tarkastusta 
varten, sen tilientarkastajat E 
Niemi ja C. IStarr tekevät ja e- 
sittävät vuosikokoukselle. Kaik
ki osaston ijäsenet kokoukseen. 
Toivottavasti joku uusäkin, tulo
kas yhtyy jäseneksi. Talolle siis 
8 p. kello 7 illalla.

CO BURN M O TO R  SER VIC E
PONTIAC AUTOJEN MYYJÄ 

Yleistä korjausta. Gasoliinia ja öljyä 
63 Elm Street Telef. 325 W Milford, N. H.

Uusi vuosi
alkoi vesisateen vallitessa. Päi
vät ovait sumeita ja maa musta, 
luilta ei näy missään. Ruoho y- 
rittää viheriöidä pihamaissa. 'Se 
vaihtelu mihin olemme oppinut 
talven ja kesän, suhteen näyttää 
katoavan. Nautinto talvesta jää 
toisarvoiseksi ja lyhyen, epäto
dellisen vuodenijakson jälkeen 
jälleen saamme odottaa kevättä 
ja kesää.

C. &  W. HEATING CO., INC.
JOHN R. MARIIN DIV. 

Plummausta — Lämmitysluitoksia — Peltityötä 
Öljypolttiraoita — Pullokaasua — Tarvikkeita

24 Nashua Street Tel. 600 Milford, N. H.

r t
Leon C. Tucker — FUNERAL

SERVICE
a 23 HIGH ST., MILFORD, N. H. Tel. 185

L. Paul Ecklund, apulainen.
Hautauskotimme on käytettävissänne ilman erikoismaksua.

en kertyi. Mr. ja Mlrs. Viktor
'aidon lähettivät 5 dollaria 

osta ryhmä erikseen kiittää.

MAURICE G. JEW ETT
6 South Street, Milford, N. Il

Telephone 211-W 
♦

Kaikenlaisia Vakuutuksia

DRAPER FUEL CO.
WILTON, N. H.

Kulia — Koksia — öljyä 
ölyjypolttimo-palveJu 

Puhelimet:
Wilton 100 Milford 2H-W

TH E VILLAGE LUNCH
14 South St., Milford, N. H.

Osuuskaupan vieressä.
Tarjoilemme steekejä ja kaikkia amerik

kalaisia ruokia.

Milford Motor Co.
Myynti

Used Cars & Trucks

Pelvelu

Draper Chevrolet Co.
CHEVROLET 

Myynti — Palvelu 
PHONE 73 MILFORD

PEOPLE’S LAUNDRY
AND

CLEANERS, Inc.
Toiminut Hillsboro CountysM 

viimeiset 46 vuotta.
Tel. 400 MILFOKD, N. U

Milford Army & Navy S ton
Union Square — Milford, N, H.

--------4--------
Miesten ja lasten vaatteita. 

Urheilutavaraa, Leluja, 
Jalkineita, Army-tavaraa

t fB ja a a a a a a a B e a a a s f ia f iä a K

TILATKAA R A I V A A J A !

Elm Street Garage, Inc.
DODGE ja PLYMOUTH 

myyuti ja palvelu
Puh. 38$ Elm Street

MILFORD, N. H.

C O L L ’S N e w  H a m p s h i r e s
17 vuoden « lito . i&keiuii hyö ty ä tu o ttu v u t Coll’ln New H uinpeh lrlt. Ne to siaan  
oval ko rk eaan i kuraaleaa hytjdyntuojlna. C olfln  k , nunpujnt k e h itty v ä t |u.lnu- 
vlkul bro ilereiksi Ja hyvlkal su u rten  uiunluu m unljulkel. C oll'ln o s ta ja t s a a 
vat y leensä ru n s a a n  m unutuotunnon.

U.B.-N.H. Pu llo rum  Clean New H unipstilres B urred Rocks — Rock-N ew  
ila in p sh lre  Crosses. — Chicks S tru lg lit Run (»R HEXED.

. Write for New Catalog.—O rder Now.

Koi F
COLL’S POULTRY FARM

East Jaffrey, N. H-

N ew  Ipswich, N. H.
Sairaalassa.

"Uisi,hv" Kaarto. 1’umi ja Il
mi Kaarlon 16- vuoti us jxxika. 
jolka on leikattu umpisuolen li
säkkeestä ja on hyvällä pairanltiu- 
miseti tiellä. Jalmair Leh,toinen 
on ollut sairaalassa kaksi viik
koa. Hänellä |>ullkeisi uimpi- 
suoilen lisäke, joten toipuminen 
ottaa Ikauewiimin, Lellilfonen ja 
Kaarto ovat Monadnick Com- 
munikv sairaalassa Pelte.riponas-1 
sa, N.’ H.

Kirkollisia uutisia
SAGEMORE, MASS.

Sagemo'essa on henigellinei 
kokous Mlr. & Mrs. Viiressä t.k. 
10 p. tiistaina, klo 7 :30 ,,, 
Kaikki tervetulleita. -  V. Sun- 
lelin.

Mrs. Hilda Lampi
on sairaana kotonaan, hän on 
ollut huonivointinen .pitkän ai
kaa. Toivotaan että .t'eirveiyis j>a- 
lausuiisi, sillä koti tairvtisde e- 
mäntää.

S IL S B Y  &  JO HNSO N , Inc.
Rautatavaraa — Plummausta — Lummilyslnitoksia 

Keittiötavaraa
Tel. 300 Newport, N. II.

WORCESTER, MASS.
llartausseurat alkaa Worces- 

erim Apostolisluth. kirkossa 
tammik. 6 päivänä kello 7.30 
illalla, jatkuen lauantaina 7 päi
vänä 7.30 illalla ja. sunnuntaiina 
8 päivänä kello 10.31 aamupäi
vällä ja kello 2 .ip. Näissä seu
roissa saarnaa pastori Oravai
nen. — Alex Niemi.

BROOKLYN, CONN.
Sunnuntaina 8 päivänä tam 

mikuuta on hengellinen kokous 
amerikkalaisessa kirkossa, kello 
7.30 ill. Uudenvuoden aiheinen 
saarna ym. Kaikkia kutsutaan. 
— K. Julin..

GARDNER, MASS.
J o in , l im e  not ovat jäiimeet selaili 

taakse. Pafljon in noktusta niistä 
saatiin, Hyvä oli joulym jälkeen 

| siirtyä uudleiiivuod,en puolelle
K a nisä inv ällistä rukousviikkoa 

viettäen koikioon n uniinne kirkon 
uuden,vuodlen päivänä. Veiiraita I alaisafliin tonstai-iiltama. Tilaisuus 
oli paljon monelta eri paikka- «n .sannalla seurakunnain oinlpe- 
kunnalta. Tarjoilu oli kahvia hrscuran hartaus. Mrs. Aino Si- 
höäkeilkin kanssa. Häävieraiden piki kattaa kahvipöydän. Kan- 
laihjat olivat arvokkaita ja kau-1 sala isiämme odotetaan tilaisuu

T R O Y , N . H .
Kauniit hopeahäät
viettivät Mr. ja Mrs. Väinö Ailit 
tiliä “oiyen housena” kodissaan 
uudenvuioileni aattoiltana sekä

niitä ja myös tuli rahaa. Vie
raat toi voltit ivat onnea ja nie- 
neist yst ä j aitlk uiva'St i.

teen.
Sunnuntaikoulun tiowiiinlta al

kaa taasen enisi sunnuntaina kilo 
9.30 aainuMa. Sen yhteydelssä 
on raamattulitöklka aikuisia var- 

Jlltapäivällä on suomen
Paikkakunnaltamme
ovait menneet Mr. ja Mrs. T au -1 ten. 
no Könönen ja Mns. Hilja Tuh- kielinen hartaushetki kello 2.30. 
kune.n Fitcliiburgiin ja heillä on East. Sumner puhuu siinä tilai- 
•siellä uudet työpaikat. I suud'essa. — Kv.

Kauan sairastanut I QUINCY, MASS.
Mrs. Liina Kuultu vaiipui saitaa- Enisi slinnunitaina an T.riniiitv 
laissa kualeman unieien tiistai- senrak. kirklonmieno klo 9 ja
iltana. Hautajaiset perijaihtaiina englannin kielin'en kilo 10, jota
kello 2 läibetylsiseurakunnaai: Ikitr- seuraa pyheiikouhi. Puolisen tair- 

, j<:»(5't& taiten siukulaksill'c jaiilee kirkolla tammille.dAofeta, jw?t 
ja tilittäville ilmoitetaan. A.M.

W A R R E N . O H IO

jöjCee kinkölla tammille, rylhimä. 
Pnoilisien jä>l'keeii klo 1.15 alkaa 
.9eu,ralkunnan vuosikokous, josisa 
on esillä ijjaJljon tärkeiltä asioita.

Ensi maanantaina 9 p. on nais
ten kiitän kokous ]>ai;>pllassa jr 
keskiviiklköna 11 p. broidie-rhioi, 
din kokous samassa paikassa 

12 p. viilkkodiar-

MARTIN’S FURNITURE STORE
Sohvnsänkyjä $59.95 — Lepotuolia $19.95 — AandnlnnettcJS $19.95 

MAINIO VALIKOIMA LAHJATAVARAA 

TEL. 227 "Missä laatu tapaa hinnan" NEWPORT, N. II.

DARTMOUTH MOTORS, Inc.
KaiserT ra z e r  autoja 

CMC trokeja
No. Main Street Newport, N. II.

W . R . JOHNSON
GASOLIINIA ja 

SÄHKÖTAVARAA 
92 Sunapce St., Newport, N. H.

neu/poHT. n. *
Pätevää kellojen korjausta.

CHASE & AVERY, Inc.
DODGE Job Rated TROKEJA
DODGE HENKILÖAUTOJA 
PLYMOUTH henkilöautoja 

-------- 4---------
20 Sunapee St., Newport, N. H.

Stockwell’s Greenhouse
Kukkalslailteita Ja tuoreita kukkia 

Sähkeellä kukkalähetyksiä kaikkialle

140 North Main St. Newport, N. H.

BENNER OIL CO.
-4--------

A T L A N T IC
H e lla -  ja  lä m m ity s ö l jy jä

-------- 4---------
Nopea toimitus

Puh. 130 M. NEWPORT. N. H.

H. J. GREENWOOD
KELLOJA - JUVEL1A JA 

LAHJOJA
Ensiluokkaista, taattua korjaustyötä. 

Tel. 579-M
37 Sunapee St., Newport, N. H.

DOUGLASS BARBER SHOP
ENSILUOKAN PARTURI 

-----------,-----------

4 Main Street, Lewis Block
NEWPORT. N. H.

DIXI C. NEWTON
HAUTAUSTOIMISTO 

Tel. Res, 113-R OHice 113-W 

42 Main St. Newport, N. H.

CUMMING’S MARKET
M. H. CUMMINGS 

Krossereja, lihaa ja vihanneksia
▼

Puhelin 170 
Newport, N. H. 7 South Main St.

Akavaa vuotta 1950
otettiin vastaan osaston talolla 
rauhallisesti, seurustellen joulu- 
er.ussa syntyneiden. Ikustanta-. 
lian kahvipöydän, ääressä. Ei 
oinut torvet,, ei juhlamusiikki 
lauhamjut, eikä riemunhuudol 
lärinneet pienen,, elähtäneen 
yhmäu seuraa. Uhrattiin ro,po 
ärs:vien hyväksi, missä toivos- 
a mainittu toimirvhmä oli il-

Mandi Saarnijoki
imn ttaa että ensi lauantain t.k 

p. illalla osaston, ravintolassa 
lleen kokoonnutaan seuruste

llun ja "pinochle” peliin osaston
'.'vväksi. Tulkaa taaskin.

Muori pari
Mr. ja Mrs. Hill Mikkola, jotka 
rnistavat farmitalon Mainessä 
natkallaan poikkesivat tätiänsä 
■iaimi Kainua tervehtimässä tääl 
i. .Mikkolat hoitavat erään rik- 

zaan taloutta, joutuen näiden 
ipuna asumaan monissa kontrin 
*ri paikoissa — talvikaudeksi 
Floridaan.

Saimi ja Jallu Kainu
iirtyvät Floridan lämpimiin

•onne matkansa aloittavat tj<. 1 
(äivän aamuna. Mr. ja M,rs. Un
to Starr jo menivät täältä sinm 
'Ilmeiden ympäristöön ja uhka 
ähtöön on ehkä useimmilla, jo 

sitten tosi tulee.

Mrs. Hedvig Nortell
kuali 87 vuoden ikäisenä 29 p. 
joulukuulta 1949. tvfttäirensä M.rs. I Toustai-iltana 
William Uihton kotona, jossa tauisihieHikien vhteydesisä tarjoillee 
hän on olluit vuosia .hoidettava- Mrs. J. Williamision. 
n,a. Mns. Nortell oli syrotyniy.t Triniity Lull,. seatrakunna'! 
Suomessa, Isossa,kyrössä ja tu,i- uudessa pa-ppilasisa oliivait eilisiin 
u.t Warreniin 32 vuotta sitten, mäiset vilhlkijäiseit joululk. 30 i> 

Suremaan jäivät t\ltä,rensä M,rs iltana. .Silloin avioliittoon vihi' 
William Uiltilo ja kuusi lasten- tiin rjuincylaiset Jahn I'jdwurd 
Ia-‘ta sekä kaksi la siteillä st e n 'lais- Mann ja Isabella I ouise CdJe 
ta ja suuri tuttavapiiri. Hautaus Todistajina olivat M t . ja Mns 
toimtftetitiin suomalaisesta Ikir- Rial and Mossbeirg. I läämusii 
kosta ja past. H. Kangas leiki kisita huolehti Ruth-Iösthor llil 

iimteisen pailvelulksen. Mns. lila. Vast aiv ihitltyjen koti or
Niontelllin viimeinen matka pöäit- numienassa 197 W'h.itwdlil St. 
tyi onnaisten ja tuttavien saatta- Joukko seurakunnan, nuiehi 
mana Oakw'ood hautausmaahan, tuli viime maana,,Itaina tiyöihih 
Kevylt multa peittäköön hauta- uuden pappilan luo. Maata tasät

GINTOWT’S MARKET
LIHAA- SEKATAVABAA 

JA OLUVIA
Lolita, silliä ja silakoita

Tel. sat
37 Sunapee St., Newport, N. Tl

SUGAR RIVER  
PHARMACY

71 Main St. Newport, N. H.
DICK DONOVAN, Mgr.

--------4 -------
Lääkemääräyksiä----♦----

30 vuoden kokemus

C O N D O N ’S M A R K E T
NEWPORT, N. H.

Lihaa -* Kalaa — Vihanneksia 
Ruokatavaraa

Tel. 70
kummuin. — E.

M ontreal, Que., Can.
tiin, kiviä vie.riteltltiin. Nvit i* 
fiäiisee uuteen autottalliinlkin. K; 
toikiset työntekijöille. Sarnaw 
näiviinä pienenupi jouil ko «oli un 
della raaina1,tnrei’iahiee)l.la työ"-' 
sä. Lunta ei ole ja maa on su 
laa, joten tällaisetkin tyqt luiisita 
vat. Kiitoikset aikaani a ia vo: 
uliansa uhranneille. Vapaat- 
työtä maalaamisen muoloius' 
pappilassa nVyiäskin on isaa'v 
seura,kuntaPaisften taholta. Par-

Häät vietetty
Kauniit häät pidettiin kukka 

lila ja joulukuusilla korisitetus 
sa P. Michaelin Ltuth seuralkun 
talkfxliisisa joulukuun 17 ,p., jol- 
oin aiviodiit'toon viOiitliin seura

kunnan monivuoftinen jäisen A1 
na I-indqivist täältä ja Simon I tiojxvjat im . nuoret mieflict sipik 
William Nd'son Fitcihburgin suo- «iäisiä tuli pesemään ikkunoiit 
malaöeista seurakunnasta. Häa- ia muutenkin auttamaan ou'uliis 
marssin soitti Armi Klottfla, oi- tuksessa, josta kiitos. Kau nia 
Ien myiiskin kuldkatyttönä, toi- T. Horvkönen on hyvän tnmanrsr 
sena kukkatyttienä oli su'lhaiser. •unkaan muistanut seurakunta» 
veilren vaimo Hilkka Vuorimies ia pyhäkoulua lahjoilla joulu 
kuik)kai|x,ikina olivat sulhasen ve- aikana. Monet kiif «kseit kaiki«IJ. 

Väinö Vuorimies ja Einar I avl,.ŝ a ja lahjoista.

JOHN R. KELLY, Druggist
Täydellinen rohdoskauppapalvelus. 

Lääkemääräys-spesialistit.
▼

TeL 100
NEW PORT, N. H.

CORBETT OIL COMPANY
Tel. 641-W.

’olttoöljyä - Kolia - Koksia ja Kaasua. 
Timken Silent Automaattisia öljypqltti- 
moita. Kaasu-uuneja - Kaasu-vedea-

lämmittäjiä.
P. O. Box $34 - Newport, N, H

li
Kot ti la K i rktk nraiie radk en nti s as ia sit

A libi C afe
Uuden johdon alaisena

11 Depot St.
•  •

Newport, N. H.
ALENNUSHINNOILLA KYLÄ- 

ja FARMIKIINTEISTÖÄ
--------4-------

Edes Real Estate Agency
1 Central SL, Newport, N. H.

15 vuoden kokemus.

MARTIN’S HARDWARE
KOLIA

KOKSIA ja JÄÄTÄ
3 Main St., Newport, N. H. 

Tel. 374

CENTRAL ST. MARKET
Lihaa, Ruokatavaraa ja

Kaikenlaisia OJuvia
•4-

47 Central St., Newport, N. H.

R A C IC O T ’ S
GASOLIINIA - ÖLJYÄ 

TARVIKKEITA
•  •

Ruokatavaraa - Jäätelöä 
Virvoitusjuomia.

NEWPORT, N. H.

Emil Wainio
■iiko naan täältä Suomeen men 
nyt ja sinne koteutunmt yksinäi
nen, jo 70-vuotias mies, kirjoi! 
‘aa T. ja I*. läänistä, Mannilasta 
Kirjeen sisältö on surunvoittoi 
nen ja kertoo toisistaan talou 
dellisesti eritasölla olevien suli 
teista. Oman kohtansa tunnus 
taa Emil olevan, sangen puut 
teellisen — vailla minkäänlaista 
kunnallista huoltoa. — Ajatuk 
sensa sanoo askastelevan tälli 
yhteistoiminnan piireissä, mis

Vihit i m i Sen jouhiky nt 
tilöiden valossa toimitti ,pastor pyydämme mainita, että kaikih 
John Yrttimaa. Vilikiimisen jäi- “menee kuin rasvassa", kute 
keen juotiin morsiainien nnaha |«'a ir|.'Oirtisisa tavattiin sanoa. Sa 
syötiin Tyyne Tuomiston ‘keltta- ,|am. kahdensadan ja viidens? 
mä kuuma, mainio häuilOaUinen hinkin lahjoituksia yastorill 
Kahvlpöyilän antimia nautKtti'.n tuodaan kirkkoa varten. KXsnot 
pitkin iltaa. Vastavihityt salva’ tornia laiiio<a saadaan ruiisaast: 
(aljoti arvokkaita lahjoja. :otta korollisia lainoja ei ka

Illan kuluessa esitetiiu lieidän tarvitse ottaa. Kääntykää edel 
tuuuiaJkseen ohjelmaa. Faktori |et.n pastorin puoleen niiisr; 
Yhttiimaa y^iiheesisaan kiitti «m(or- asioissa
sianita, usikplllsta ja toimeli^isita | Uudynivitoden va 
•rvusitajaa seurakuntatyöllä. Ituir 
myöslkin klrikkokuonxii, kuulu 
vana. Dueitloja lauloivat Airhr 
Kottila ja Alma Kilbfcrtius, soo 
’olauilua esitti William Hakonen

St. Louis, Mo., tammik. 3 p.— 
Southwestern Heil 'I’ele.pihoiie 
Com 50,0fX) työläisen lakiko, p ii
tä oli suunniteltu aika,vaksi näi
nä j>äivinä, siirrettiin viikonija- 
naisa 15 jiäivällä toivossa, että 
lyökiista saadaan siilien menne^- 
,ä soviteltua. Lakon lykkäykses
tä, johon asianomaisia oli kehoit 
ainut valtion kuvernööri l?orrest 
Smith, tiedotti unionin varapres. 
Frank P. Lonergap.

PLYMOUTH & DE SOTO 
International trokeja

Monpdnock Myynti ja Palvelu

Bob Merrill, mgr.
WILTON, N. H. Pah. Mil. 12

H A R R I S V I L L E ,  N .  H .

C L A R E M O N T ,  N .  H .

isissä o! 
ruusaaKti väkeä ja uiuJeonvuo 
<len päivänä Mr. ja M«ns. Iisaa 
I .uoman kodissa vielä enemil',- 
jolloin tarjoilusta tuli $45.05 
1 luisia jäseniä hiljalleen ilniolt

CHEVROLET
M YYNTI — PALVELUS

Howe Motor Co
Tel. 448 •  Claremont,

POPES I G A STORE
HARRISVILLE, N. IL

Jokapäiväiset alhaiset hinnat. 
Pyrimme pitämään luutamme voittamat

toman alhaisina
Saammeko palvella teitä/

Ester Koljonc»' lausui tllalsuu, I tautuu seurakuntaan. Se mieltä 
teen sopivan runon, kiihko- j;, rohkaisee, Tervetuloa kans 
naiskuoro lauloivat. Morsitusipa- sainnie jaloon työhön, 
ri kiltiti häävieraita haälähjotst-i 'Seurakunnan varaesimieis I 
selkä' toimiäierlkilöilä ennen häi- Luoma toi ]xxppilaan setirakun 
tä  ja häiden aikana. Vieraitten taväen runsaan joululahjan ra 
vastaanottajina toimivat nuoret: liassa, josta sydämelliset kii 
Marja-Liisa Toimi ja Aino K äh-' tdkset. 11. M. H.

l ! " eN H Tilatkaa R aivaaja!
............... ...... . ........... ..

W I L T O N ,  N .  H .

W ILTO N  LU M BER
R. R. TUTTLE, liikk» 

Luotettavia materiaaleja koht 
Puhelin Wilton 153. Iltasin 162-11



N o. 4 6 :s v u o s ik . R a iv a a ja ,  T o r s t a in a ,  T a m m ik u u n  5 p :n ä  1Q5Ö S e i ts e m ä s  s iv u

Massan etelärannikko
W A R E H A M ,  M A S S .

J. JOSEPH S T O T T  ;
J
★ Hautaustoimisto ★ {J

Main- ja Sawyer-katujen kulmassa, Wnrehnm, Mass. J
Pulidim Warchnm 60- - - ■ -- t . -

m, että useita luilu, Jotka hyvinkin 
voivat olla ihmisen, on löydetty vii- 

sunnuntaina salaperäisellit taval- 
ipalaneen seitsemän huoneen 

asuintalon raunioista Na.plesissa. 
Apulaissheriffi Llewellyn I. Welch, 
ka sanoo, ettei ole epäilys* ikään 
itä, etteikö kysymyksessä olisi 
mrhapoltto, sanoi luut lähetetyn 
nine General sairaalan putolooffin, 
isoph F. Porterin, tarkastett ivaksi.

Navvy.

risusta 
toinen puoli 
tvistä.

iiri
suoininlnissvn

runsaasti eotcimpi 
1

ilmoitettiin pidlettavak-i I
V l l b / I H  f .  ' • J l t l t t f . l  t i l l i t  •.

THE

CORNWELL MEMORIAL CHAPEL
ARVOKAS HAUTAUSPALVELU 

Center Street Tel. 29-2 Wareham, Maa*.

Square Deal Garage &  S tore
DESOTO ja PLYMOUTH 
MYYNTI ja PALVELUS

Perustettu 1925. Tel. 102-W. West Wareham, Maat.

Parhain Vuodenajan Tervehdys

H . A . S U D D A R D ,  In c .
MYYNTI “6” “8” PALVELUS

162 ELM STREET Tel. 643 WAREHAM, MASS.

A D A M S &  G O U L D
Puutavaraa — Rautatavaraa — Rakennustarpeita

“Kaikki katon alla.”
Tel. Wareham 648 East Wareham, Mas*.

WARREN, OHIO
■ämmin ja rauhallinen joulu

Hirvien dii kiire joulun ediellii 
nikilfa, yritit;ie*s.s:i satula jota 
in jouluksi. Postissa oli emun 

ii liiveittä .kuin nirlloinlktian en 
'en, nmititn kaM-Jki sujui hyvin 
.i ylhlään tulipalloa ollut joti'lnn 

likaan, joita muulloin on y.htc- 
läiin. Tavaraa oli kaupat täyil
lä. nimet a vielä puulitui joitakin 
ajeja. Palnlmäen I lienmatthii 
;iertiei,i Warrenitt kaupoissa ka*t- 
deniassa stfksia, kun r:n 1 i.« its’sn 
anottiin miten liinsivaltioi-sa ja 
■tefläs-sä on ollut kovait kylmät 
a luimiiituiskut, llertmanni olisi 
ä,1iiCit t any! enitisille urbeilutove- 
reillensa joululaliljalksi stil\'st<: 
ITorklaan, mutta silitään ei löy- 
iän.ylt. . Syyttä ehkä oli läitnn-i- 
iiät Jlnnat. Palamälki ,noitui j*ou- 
tinttikin kantamuksensa ontieriia 
ted el,mä t arhastRlttiSa, n ii yt eli'.e n
:ämä,n kinjoittajaille miten lryiviä 
ne ovat ja Wartrenkssa on jxii- 
tnittu kel'taikuMkia (<lan<leilions)
takapihalta.

Ensimmäinen palkinto 
ioulukoristelusta

'Siinä vuotuisessa kiiti:.'- .jee 
jouluko,ristehis-sa, jonka johdos 
la ,pilkallinen Mens Civic ('lii' 
jalkaa vuosittain pallkinnot, sai 
(lheslnut kadun varre'la a ii". ;■ 
Erie Wilde ensimmäisen pa’kiii 
non. Poinniesltnri. Artihur Ritari 
toisen ja John R-esetar kulman 
men palkinnon. Koristeluissa 
oteltuiin littoinioou siliinailbive'e 
vä ni'sttlklkuuK selkä m yykin sa 
maila taiteellistui'.'.

Juveliliike viettänyt 25-vuolistn 
syntymäpäiväänsä

High kalliin varrella sijaitsi 
va suomalainen juiVe'lillavaraiii 
.‘dike, jonka omistaa kelloseppä 
Oskairi Rutisten, on joulukuun 
aikana Inkeiiiferkeissään viettä
nyt 25-vilotKla synlytmä.kauit- 
taan a-leuuieitujn hinnoin. Muni 
puol i'sebiit a j nivel i'vara s:t oi s t aa n
RuUMen ilmoittaa usein Raivaa
ja s*sa.

Yli sata vuotta pankkipalvelua

T he W areham  Savings Bank
WAREHAM,

MASS.
FALMOUTH,

MASS.
Talletustilejä — Kiinteistölainoja

Kobrin & Davidson  
Furniture Co.

WESTINGHOUSE
JÄÄHDYTYSKAAPPEJA

Hyvä myönnytys käytetyistä 
kaapeista

361 Main St. Wareham, Mass. 
Puh. 314

ROCKLAND, MASS.
R I C E  F U N E R A L  

H O M E
15 Webster Street, 

Rockland, Mass.
Puhelin 55.

CHECKMAN’S GARAGE
AUTOJEN KORJAUSTA 

Uiko- ja sisu kv uicja sekä autotarpefta.

Middlehoro Rd., W . Wareham, Mass.
____________ Tel. 632-M-3

A L V I N  R . R E I D  
Main Street 

So. Hanson, Mass.
Tel. Bryantville 216 

Kilntelmlutöja Jn kaiken 
laista vakuutuksia.

Hanson Electric Company
Lyman T. Smith, omistaja 

SÄHKÖ VÄLINEIDEN 
MYYNTI ja PALVELU 

1084 Main St., So. Hanson, Mass. 
Telephone Bry. 246

JOSEPH « . VÄLATKA, M. D.
335 Washington St., Abington, Mass. 

Tela Rockland 1070 
-------- 1--------

Tunnit: 2-4 ip. 7-8 illalla paitsi torstaisin. 
Sunn. sopimuksen mukaan

SO. HANSON, MASS.
South Shore U tility  Go.

Perustettu 1926
1115 Main St., HANSON, MASS. 

Tel.t Bryantvllle 143-2

27 vuotta kaasupalvelua
keittämiseen, veden kuumentamiseen, 

jäähdytykseen.
Täydellinen kaasupalvelu kanafar- 

nieille, kotien lämmittämiseen.

N o . A b in g to n ,  M a ss .

HOHMAN’S FLOWERS
277 Washington' St., Abington, Mass. 

Tel.i Rockland 350
ANTAKAA KUKKASIEMME PUHUA 

PUOLESTANNE.
Perustettu 1930

CAPEWAY CALSO STATION 
•  •

John Rosen, omistaja 
Cor, Bedford ö  Randolph St*.

No. Abington, Mass.

PEMBROKE

J. J. Shepherd &  
Sons, Inc.

HAUTAUSTOIMISTO
P eruste ttu  1825

♦
Pe tnbroke—W hit m in  
Hanover—K ingston 

Duxbury ja Maralxfield

THE ALBERT CULVER GO.
175 Union Street, Rockland, Mass.

Viljaa - Kolia - Jauhoja - Kalkkia 
Sementtiä - Apulantoja - Kanala-

tarvikkeita. Polttoöljyä.
Tel. 50—98

O nfehji
Kitsaoksb
MAIHESTA

Sisääntulovero
Wair.reni.'tsa on peritty s isään- 

trio veroa jokaiselta asukkaalta 
ja työssä olevalta 7 iniTsisiä vii- 
mleisen kundien kuulkattdieii aika
na ikailketsta tienauklsesta, mitä 
on lrenlkilö saanut yli $600. Tä
mä sutnnia on verosta vapaa. 
Uudelta vuodelta alkaen, ikoiko 
vuotien .kaupunki peirii puoh 
senttiä jokaisesta dollarista mi
tä tienaa yli $1,200, .siis $100ikuus 
sa on verosta vapaata. Young’s- 
town-issa on vero 3 niilssiä, m ut
ta siellä peritään vero jokaises
ta d&Ma.riista mitä tienaa. Ei yh
tään pile Verosta vapaata. J'oi- 
talki.n warnenilaisia on Younigs- 
tow.ni.ssa työssä, mutta asuivat 
Wanrelnissa. Niiltä on peritty 
vero kummassakin pailkais.sa jos
ta on ollut kahinoita. Valtion 
virkailijain vaatiiinuMsies*ta War- 
renissa- tdhtiin sääntö, ettei ta r
vitse malksaa veroa kahdessa pai 
kassa, samasta tienauiktsesta. 
Youngstown in odotetaan teke
vän satutallatsen säännön.

Jobn Koski tervehtymässä
1 ’ai kk alku uit ala iist e 11 k eisk nm 1'es 

sa hyvin tunnettu aukaht v. >lai 
nen johti Koski, 1261 Eini St., 
Paineisville, O. jiilka lälhes päti 
kuukautta sitten Oli vaikean 
teikkavlklsQn alaisena Memorial 
sa.iraallasisa. on niin paljon toi
punut kotiofloissaan, että kyke
nee jo vähin erin kävelemään. 
ToijoHais uskoo kuukauden ku
luttua pääsievän-sä töihin.

-------t-
Lehden tilaajien määrä pysyi 
entisellään

Kun täm än ldhdien levkysryn- 
tä‘v päättyi vuotien jamassa, ja 
tukoksia taijkasteltaesisa pelättiin 
tilaajien määrän laskeneen syys
tä että lukuisasti 'lelwlen tilaajia 
ott .kaatunmt vuoden varrella 
muuttaneet sinne, missä sanoma
lehtiä ei emään tarvita. Tulok
set päin vastoin osloitltiivat tilaa
jien määrän pysiyueen vakuutfa- 
vasti entisellään, kuu Mide.lile oli 
ilmaantunut vaistaavaisisa mää
rässä uusia tilaajia.

Raivaajalla on hm omattavan 
suuri lukijalkunta paikkakunnal
la ja se on samal'.'Ia kertaa va- 
‘kiiiitunut, niinkuin ensiluokkai
sella suomenkielisellä samomä- 
letidellä hyvällä syyklkä onkin. 
— Niosse.

koki m
lännin viikon t< loltaina, muU 
silloin ..n 74 klubin kn*' oii> j.i 
siis meidän kokous siirretään 
viikolla nteeopäin. Jäsenet o.t 
taikaa tämä huomioonne.

Viisikymmentä vuotta sitten
Kaupimikim tue valtakatu ei oi 

nt kovin valtava vuonna 
hiomatta va-miiia rakennu k'ia

oli nykyinen kaupungin talo ja 
kivikitll.ko keskttlksC'sa. Hevos
ten vciömät palokari", t risteih 
vät tulipalojen aikana kaduilla. 
Väkiluku oli 28 t i i l i ä ,mun seutu 
villa. joita ohjaili kvtninuein-t. 
miestä käsittävä poliisilkunta 
Nv'l on asukasluku yähellä yh 
d*ek's;iukvmimentä tuhatta ia |w. 
liisien luikit on 11 I. sen lisäksi 
23 kotlkea.mi aa poliisivi l'.ailijaa 
ja vksi poliöinainen.

'Virsikyttumentä vuotila sitten 
kaupungin kiinteistöjen arvo oli 
,^20,1'>3/(89, n,.| niitten arvo on 
satanelijälkym mentäviksi mä 1 joo 
naa. Majurina silloin oli John <> 
llal'1, ven»|teiruste 18.20 ja ny". 
•11 d-lCarin.

Koululaitoksessa on la|Xihltn- 
nut summation edistyminen, sillä 
sinä aikana on rakeinieittu pal
jon uusia koulurakennu.k-.ia. jois
ta tuulet korkeaikoulurakennul" 
set ovat vieraillekin näviettäviä.

Paljon muiltakin tällä ajalila 
on laislkettaiva edistyksen tilk’le. 
mutta tästäkin jo nähdään että 
k'auipungi.'saimme on puolessa 
vuosisadassa edisty,iti ve.nra.ten 
paljon.

Lähti lomalle
Vili Webner läksi Kloridaan 

talvilomalle. Vili ei ole ennee 
suuria lomia ottanut, joten toi
vomme hänelle hyvää ja' hauskaa 
lomaa ja tervetuloa takaisin, 
kun kyllästyy Floridat, kuumiin 
ilmiöihin.

Poikasia etsitään
Nuoria poikasia poliisit e’tsi.s- 

kelevät syystä, kun lie ovat vie
neet Enterprise kaujwsta 38 dol
laria rahaa. Pojat olivat os- 
tavinaan jotakin ja käissä tyh 
jeni. Pojat olivat olleet ainoat 
kundit siihen aikaan. — Veiintt.

.  C A P E  C O D  •
JOHN H IN C K LEY &  SO N CO.

Puutavaraa - Rakennustarpeita - Rautatavaraa ja Viljaa 
YARMOUTHPORT ja HYANNIS,

Massachusetts

H yan n is  J e w e lry  S h op
376 Main St. — Tel. 1053 — Hynnnis, Mass.

TIMANTTEJA — KELLOJA — JUVELIA
k ä t e is e l l ä  t a i v ä h it t ä is m a k s u l l a i

M c Q U A D E  B R O S ., Inc.
Myynti — LINCOLN^ MERCURY — Palvelu

Cape Cod'in ainoa valtuutettu 1 .incohi-Merettry välittäjä
17 Elm Street Hyannis, Mass.

Minun Vakuutusmieheni
George B. Kelley — Alfred C. KeUey 

HYANNIS MASSACHUSETTS

Frank G. Thacher
ROBERT G. DOWLING 

Main Street — HYANNIS, MASS.

KAIKENLAISIA

Vakuutuksia
Masonic Temple 

Tel.: Hyannis 1620 ja 1621

BAXTER’S FISH MARKET
BAXTER'S WHARF

177 Pleasant S t, Hyannis, Mass. 
Tel. 1487

Tukuttain ja vähittäin

ATWOOD’S GARAGE
Bear pyörien suoristamista ja 

balanssoi tuista.
Yleistä korjaustyötä.

Tel. Barnstable 74-2 
West Barnstable, Mass.

Teidän
College G rill

Hyannis, Mass. 
Väkijuomia ja Ruokaa

JAMES A. WOODWARD
Real Estate — Fire Insurance

----- ♦-----
?34 Main Street Tel. Hyannis 302-1247

" T a v a tk a a  m inua ensiksi"

Teolllsuustapaturmissa surmaantu- 
neiden luku laskenut.

Teollisuustapaturmissa valtiossam
me viime vuotena suirmaantui ihmi
siä vähemmän kuin. yhlenäkääm 
vuotena vuoden 1916 jälkeen, jolloin 
työväen, vahingonkorvauslaki astui 
voimaan, ilmoitti Mainen työ- ja 
teollisuuskomissioneri tiistaina.

Miss Marion E. Martin sanoi 27 
ihmistä sunmaantuneen teollisuus- 
taipatunmissa viime vuotena ver 
rattuna 42 v. 1948 ja 70 pahimpa 
na vuotena 1923.

Miss Martin sanoi virastolleen il
moitetun 21,908 tapaitunmasta, useim
mat niistä teollisuuksissa, vaikka 
kauppaliikkeiden .palveluskuntamyös 
on vahingonkorvauslain alaista ja 
näiden liikkeiden on ilmoitettava 
tapaturmista. Useimmat oli/vat sei 
laisia tapaturmia, joissa työläinen 
menetti työaikaa.

Tässäkin suhteessa juuri päättynyt 
vuosi oli paras vuoden 1940 jälkeen 
jolloin tapahtui ainoastaan 10,802 
teollisuustaipaturmaa.

Kaksi viime Vuotena surmansa 
saaneista kuoli elevaattorionnetto- 
muudessa. Ensi huhtikuussa astuvat- 
kin uudet elevaattorien asettamista 
ja käyttämistä koskevat säännöt 
voimaan.

Tulipaloissa viim e vuotena
surmaantul 42 ihmistä valtiossamme 
oLlen sekin alhaisin määrä useihin 
vuosiin. Valtion vakuutustankastaja 
Joseph A. P. Flynn lausuikin ilonsa 
sen johdosta. Edellisenä vuotena 
tulipaloissa turmaantui 51.

Laskun uskotaan johtuneen siitä 
kun valtion asukkaita on jatkuvasti 
neuvottu miten välttää tulipaloja.

Perunatärkkitelidus palanut.
Perunatärkkitehdas, jossa juuri oli 

alettu tääkin valmistus, paloi tiistai 
illtana Fort Kentissä. Tehtaan palo 
oli ankara isku tälle Canadan 
rajalla olevalle kauppalalle. Siellä 
sai kymmenen miestä työtä ja se 
suunnitteli käyttää noin 300 tynny 
riu ylijäuinUperutil i päivässä. Vulrn- 
ko arvioidaan 75,000 dollariksi.

Tämän kaksikerroksisen puisen 
tehdasrakennuksen, puoli mailia F oi 
Kentin kylästä, omisti P. M. Page.
N splrslssa palaneen talon
raunioista löydetty luita.

Viranomaiset selittivät tiistai-iltu

ASKL osaston kokous 15 p.
Osaston kokous pidetään Heis

kalan asuiuiio.Ha 699 Oa’k St. sun 
nuntaina tannmik. 15 p. klo 3 ilta- 
päivälllä. Samassa tilaisuudessa 
’»idetään myös vuosikokous, jos 
sa Imetään tilit ja käsitellään 
vuosikokoukselle kuuluvat asiat. 
Tilintarikasltajiiia ovat • Juhala ja 
Palomäki. joten tilikirjat on 
vietävä JulhalaJie. Muistakaa saa
pua kokoukseen ja tuokaa tuil
ta vannatkin. — a.

FAIRPORT, OHIO
Valtiomme on teollisuusvaltio

1V tuosilk aitsau ksessa an v a lit ioni - 
me teollisiinslkomissioni toteaa 
että sanan varsinaisessa nnetnki- 
tyksessä • va.ltionuuve on suurin 
piirtein teo.il is uuisvailtio. Ohion 
valtion 88 kauniissa sijaitsee jb- 
kaiseisisa bebllisuu siitit olkisia. Suu
rin teollisuusalue luon.noHise.st» 
on välit ioniinne 'koillisin, rikkaus — 
Cleveland _vtr| »äristöineen. T o i
sella tilailla valtavammin on Cin- 
einaiaitin alue. Vältit,tn,iän, teolli
suutta sijaitsee ai imaisit aa n ,kalit- 
dessa kauniissa, nim ittäin: eltie- 
läisisisä Pilke ja Monroe katin 
teissä.

Kuolemantapauksien sattuessa 
ilmoitus sosiaalivirastoon

Kansa litisen Social Security- 
virasltbj, ylijohtaja, Miciiaei! Cas
sel, A'sihitabulasisa sijaitse vast a 
piiri virastosta haittaa tiedottaa 
»aikkalkunnan suoni alla isiel,e vä
estölle, että kaikista työläiiste'’ 
kuoliemainltapauksista on viirA’- 
iiiijttä Ji-eti tieijoteittaiva paikka
kuntaa hnoltavaati, Paitnetsvilier 
postitalossa sijaitse vaan viras
toon. Toimenpide on välitännä 
töittä vajkuutusmaik.sujen saaimi- 
seksi.

Paikkakuntalaisia runsaasti 
opinteillä

Paikkakunnan iniorennipaa p t'- 
vea opiskellee r up's aasit i anotus
sa eri yliopistoissa. PaikaMis 
ten .koulujen virkailijain taiholi.i 
tiedotetaan näitä ot»in.teill;i ole 
via jiaiklkalkuiitalaisia nievan 
runsaasti toistasataa Itierjkildä 
Itoikia sekä tyttöjä talven mk»- 
leimmilla, syys- seka ki-natlnlkii 
kausilla. Yleensä kfltkiO ojjiiske- 
leva nuoriso oli joulun ja uuden 
vuoden lomaa vietit äimässä koti- 
piiireissään vanlieiiipietisa luona.

Kuten tunnettua lienee, min 
paiklkolkuiuian opiskelevasta ttuo-

QUINCY, MASS.
JA YMPÄRISTÖ 

Liikkeenhoitaja valittu
, lihiBitTtitnäinien Pian E liallitus- 

njttlndd',, manageri tulee olemaan 
William j .  Deegaja, 41-vuotias 
Superilari», Wis. City manage
ri, näin ilmoittaa valtuusmies 
Thomlats S. Burgin, jdka sillä ai
kaa hoitaa näitä tehtäviä, kun 
uusi manageri Ikedkiää virikään 
saapua. Valinta ■ ilmotettaam o1- 
ileem yksimielisen.

Mr. .Deieganin ärvelllaan omaa 
van kaikki ne cdeHyttykset ja 
kokemukset, mitkä tarvitaan 
mai.niltun viran hoitaja lit a. Mr. 
Deeganin patikka Sujieiriorin city 
managerina on yhdeiksänttiha.tlla 
neljäsataa dioilaria. Täällä maik- 
set.tavaa palkkaa ei vielä ole ta.r 
käilleen määrätty.

Kannun valiant,at eiivält siis to- 
tieutupeeibkaan. Mr. Bu.rginiä pi 
dettiin varmana bild ikkaan;.
manageriksi, ilmioitettiinl .a jo 

seliloiistakin, että hänet olisi jo 
valli Itu,k itit virkaan. Nyt asiat 
näyttävät, vallan toiselta.

Mr. Dee'gan ei o*le vielä viral- 
iisesti ilmoittanut ottaako .hän 
nimityksen vadtaan, mutta jo ' 
hän suostuu, niin hän saapune 
virtkaamisa parin viikon kuluttua.

Paljon rakennettu
Weivnnou'tlhin kauppalassa ra- 

kenireUtiiu asumuksia melkein 
viisjkymmtetjitä pnöseiUti eneni 
man kuin viime vuonna ja ser 
edellisenä, näin ilmeni siitä tie 
loi,autiosta minkä .mainitun 
kaup4»alan rakennusinsinööri on 
an.t itnut.

Vuonna 1**48 rakennettiin 323 
ra k emmu.sitä ja vuonna 1949 uiit. 
nikeiipettiin 484. Rakennuslu
pia annettiin kaikkiaan 576, joi-' 
tn asumuksia jo etinen mainittu 
määrä.

Ralkemiusten arvioksi ilmoite
taan $3,347,331 ja vanhojen ko r
jauksiin arvellaan menneen $543 
379. (Viime vuonna rakemnuk 
siitt (kidutetltiin $2,291,713 ja kor
jauksiin $1,748 344.
Kokous muutettu

Kansanvallan Liiton osaston

C H D Ä V lS
--------c = ^

MtAIMTMK \  
WEYMOUTW_\

Bidaultin budjetti 
saanut hyväksynnän

Pariksi, ta.mintik. 3 p. — Porht- 
me'Ut'ti hyväksyi kolmiesisa luot
tain uskysyntiy k seik s i ase t etus sa 
äätn-eisityikEessä pääminisitcri Bi- 
datthin budjetin tälle vu ideille ja 
siis lujitti nykyisen kokoomus
hallituksen aseman. Ylähuone 
kuite,itikin voi kumota kaiketi, jo-, 
tabltoo. Siellä on saatava 311 
ääntä eihdoittoman ],aTlant e nti n 
euemlmistöm saamisieksi asian 
puoleille. Eilisissä äänesti yksissä 
oli 305 korkeim äänimäärä,. Bi- 
datiltin ennät vsbudjetti jäiirttyy 
$6,400,000,000.'

— Uudistakaa Raivaajan ti
lauksenne ajoissa, ettei keskey
tystä lehden lähetyksessä tapah
tuisi.

Ouco Dulux P a in tin g  . A cetylene W eldingManni’s Garage
AUTO BODY & R EPA IR S 

Route 6, W EST BARNSTABLE

Barn. 448

Dyer Electrical Co., Inc.
Kaikkea sälikualaan kuuluvaa

Tarkoituksemme on tyydyttää asiakkal 
tamme, kuten olemme tehneet jo 

37 vuoden ajan 
Puh. 308-R HYANNIS, MASS

Tilatkaa

R a i v a a j a !
S U O M E E N *

1 v. $12.—, J* V. $6.50

M I D D L E B O R O , M a ss .

WEYMOUTH LANDING

E. M. DWYER 
Maitoa ja Kermaa

omista lehmistä.

TULKAA
EGGERS’ILLE

eniksl.
Täydellinen valikoima kotikalustoa. 

14 South Main St., Middieboro. 
Tel. 680

324 Washington St., Weymouth, Mass. 
Puh. WEyniouth 9-2040

E A S T  W E Y M O U T H

PLUMER E. POPE, Inc.
L. P- Pullokausua ja välineitä 

Uuneja, vedenkuumentajia, y.m.
▼

Tel. 9-1900
777 Broad S,.. E. Weymouth 89, Mass.

H A D I D I A N ’S
Perhe-kenkäkauppanne 

794 Broad St. Tel. WE 9-0773-R 
Hyvää kenkien korjausta

L IN G ’S GARAGE
REPAIRS and OVERHAULING 

1521 Commercial St.
East Wevmouth, Mass.

W E 9-0210
Nights W E 9-1197 M

CO RBO  BROS.
791 BROAD ST.

Llhua, ruokatavaraa, nteriruokia, 
jäädytettyjä ruokia.
Olutta ja viinejä.

Tel. 9-2026. Vapaa tuonti

J U S T I C E
Hardware

782 BROAD ST.
Keittiö- ja puutnrhatavaraa. 

Carmote-maaleja ja vernissaa.

100% villasia vuodepeittoja, 
verhoja ja verhotarpeita

The WALLPAPER Shoppe
302 Main Street, Hyannis, Mass. 

Tel. Hyannis 1755

L. Dranetz Co. • • •
Vaatteita ja Univorm uja

•  •  •
Depot Square, Hyannis, Mass.

Hyannis
Clothing C enter
Työvaatteita - Vaatetavaraa 

Kenkiä
▼

294 Main St. Hyannis, Mass. 
Puh. 945-W

DOANE, BEAL & AMES
FUNERAL SERVICE

▼
HYANNIS YARMOUTH
HARWICH CHATHAM

Telephone Hy. 684

J O H N N Y  L E M O S

REALTOR

Catt_ HA*fcs_23OO

The Tim e Center
Pätevää kellojen korjausta

Hienoja jalokiviä♦
850 Broad St.,

EAST WEYMOUTH

E g g e r ’s 
Funeral Home

NelJänneHVUonlHadan uurantUHta 
h au tau sp a lv e lu n  edlHtlmlBekHl syni- 
bollHol MuHKochuHetta F u n e ra l D i
re c to r 's  Aaa’n Ja s iihen  kuu luvun  
N ational F u n e ra l D irec to r’s Aas n 
em blem l YhdysvulloiuHa, JosAa nie 
olem m e Jäsenenä . A m m attita ito , 
ehdoton ukoilta uus ty ö ssä  Ja tä y 
dellise t vä lineet m u o d o stav a t poh- 
Jun kunkin  Jäsenen  to im innan  
an k aru  n ta rk a lle  nuh tee ttom uudelle .

Puh. 680 — öisin 517-W

PEARL ST. MIDDLEBORO

B R Y A N T V I L L E

B R Y A N TV ILLE
M O TO R
S A L E S

School St., Bryantville, Mass
-----  Tel. 158-2 -----

•  •
Valtuutettu

FORD MYYNTI ja PALVELUS

JOHN HILL
Bryantville, Mass.

Tel. Bryantville 422

SANTAA ja SORAA
— ♦ - --

Vuokraamille gasoliinilla 
käypiä lapioita ja 

buldozereita

KUKKAKAUPPIAS▼
Ansari — Centerville 

Kukkakauppa — Hyannis 
Tel. ,910 M

Nash Airflyte
Cape Cod N ash, Inc.

HIGH SCHOOL ROAD 
HYANNIS, MASS. 

Telephone Hyannis 2030 
Palvelu kaiken teknisille uutoille.

Teidän ystävällinen rohdos- 
kauppiaanne 

Fred Dumont

Dumont Pharm acy
Depot Sq., Hyannis, Mass.

Lillian Suhonen
■ W W W W H LfL..................It

CAPE COD NATURAL 
GAS CO., INC.

Distributor of PYMOFAX (.A S
Route 6

West Burnstable, Mass.
l e lephoue Barnstable 129

So. W e y m o u th ,  M ass .

FACTORY SHOE STORE
Leimattuja jalkineita 

Stetson - Arnold - Etouic Ar.b 
TEHTAAN HINNOILLA 
Vastup. Stetson Shoe Co 
South Weymouth, Maas.

pailkais.sa


K a h d e k s a s  s iv u R a iv a a ja ,  T o r s ta in a ,  T a m m ik u u n  5 p :n ä  195Ö N o . 3 46 :s v u o s ik .

Massachusettsin sää — Pilvistä, 
ajoittaisia vähäisiä sateita iltapäi
vällä. Pilvistä, paljon kylmempää ja 
sateista yöllä ja huomenna.

FITCHBURG
ja ympäristö

Mrs. R oosevelt 
puhui k k o u lu ssa
JUHLASALI TÄYNNÄ KANSAA

Majurin konttori-
tunnit 1—5 ip.

Majuri P. J. Levantin, konttori- 
tunnit kaup.talossa ovat klo 1—5 ip., 
jonka lisäksi Ihan pitää toisten vir
kailijain kanssa neuvotteluja näi
den tuntien jälkeen. Majuri ilmoit
taa, että näinä ensimmäisinä viik
koina hänellä on paljon työtä, sillä 
hän koettaa saada virkaanastujaisis- 
sa pitämänsä ohjelmapuheen kohdat 
käyttöön. Siksi on neuvotteluja pi
dettävä asianomaisten komiteoin 
kanssa. Nyt virkaanastunecn koulu
komitean kanssa majuri neuvotte- 
lee ensi tiistai-iltana. Majuri kan
nattaa im.m. pysäiköimismittarien 
asettamista kaduille ja lupaa hän 
toimia nopeasti tässäkin asiassa 
valtuuston päätösten mukaisesti.

KADONNUT VANHUS
LÖYTYI PIAN

Neljännestunti senjälkeen kun 75- 
vuotiaan John Tuomaalan tytär teki 
hälytyksen poliisille isänsä katoa
misesta, vanhus tavattiin aseman 
aukiolla kävelemässä jossakin mää
rin sekaantuneessa mielentilassa. Mr. 
Tuomaala vietiin Burbank-sairaa- 
laan poliisiambulanssilla. Siellä ha
vaittiin hänen loukkaantuneen. Hän 
oli saanut jonkinlaisen tärähdyksen, 
naarmuja kasvoihinsa ja polviinsa, 
mutta hänen tilansa on hyvä.

Vanhuksen tytär, Mrs. Kalle O. 
Mäki ilmoitti poliisilaitokseen klo 
6:15 ill. isänsä kadonneen klo 2:30 
ip. ja pian sen jälkeen hänet tavat
uinkin.

PnRIOIKEUDEN TULOT
LISÄÄNTYNEET

Piirioikeuden . kirjuri Paul San 
Clemente tiedoittaa, että oikeudella 
oli viime vuonna tuloja yhteensä 
$50,206.58, mikä on $2,819.45 enem
män kuin edellisenä vuotena. Tästä 
summasta oli sakkotulojja $13,704.50, 
edellisenä vuotena saatiin sakkotulo- 
ja $13,344. Autoilijat olivat maksa
neet sakkoina $7,407 ja muista sa
koista, palveluksista jne. muodostui 
loppusumma.

Menojen puolella oli todistajien 
palkkoja $1,391.10 ja viranomaisten 
palkkoja $1,275.50.

U U T IS IL M O IT U K S IA

FITCHBURG
Mechanic-kadun sauna pidetään 

auki perjantaisin kello 2—12 j.pp., 
lauantaisin kello 10 ap.—12 j.pp. ja 
sunnuntaisin kello 8—12 ap. Suljet
tuna torstaisin^

Ruokailkaa River Side Lunchissa 
Suomalainen palvelu. Suomalaista 
ruokaa saatavana. Auki päivisin klo 
5:30 aamulla klo 7 illalla. Sunnun 
taisin 9 aamulla 7 illalla. — ,1094 
Main St, Fitchburg.

City Shoe Repairing. Kengät kor
jataan uusiksi. Hattuja puhdistetaan 
ja lestotetaan. Kun tarvitsette pal 
velustamme yhden kerran, niin 
työmme takaa että tulette toistekin. 
— 831 Main St., Fitchburg, Mass.

LEOMINSTER, MASS. 
Maksamme korkeimman markki

nahinnan broilereista ja kanoista. 
Soittakaa telet. Leominster 2474.

Eilen illalla oli mielenkiinnolla 
odotettu puhetilaisuus korkeakoulun 
juhlasalissa. Puhujani oli Mrs. 
Eleanor Roosevelt, maamme moni- 
monivuotinen “First Lady", joka 
jo Valkoisessa talossa asuessaan 
tuli tunnetuksi ahkerana matkaili
jana ja politiikkaan osallistujana. 
Myöhemmin hän on maamme edusr 
tajana saavuttanut yhä lisää kuu
luisuutta. Ei siis ihme, jos kansa 
olikin täyttänyt juhlasalin viimeis
tä paikkaa myöten.

Puhujan esitteli yleisölle Mr. Wil
liam S. Komp, Jr., B. F. Brownln 
koulun P-T-yhdistyksen puheenjoh
taja.

Valtavien suosionosoitusten tauot
tua Mrs. Rooseveli puhui toista tun
tia. Kenties hän ei kuulu puhetai
don mestareihin, mutta sitä enem
män hänellä oli asiaa, mikä onkin 
tärkeintä. Hän sanoi puhuvansa 
ihmisoikeuksien komission ja YK:n 
Yleiskokouksen Yhdysvaltain edus
tajan ominaisuudessa.

“YK:n todellinen päämäärä on 
yleisen mielipiteen mobilisoiminen ja 
suuren yleisön saattaminen harkit
semaan ja sen mukaan toimimaan 
maailman suurissa kysymyksissä, 
sillä siten parhaiten taataan rauha", 
sanoi Mrs. Roosevelt. Selostettuaan 
sitten YK:n syntymistä yhteisym
märryksen ja  sopusoinnun välikap
paleeksi, siirtyi hän käsittelemään 
po. järjestön toimintaa häiritseviä 
seikkoja:

“Paljon on kirjoitettu lehdissä ja 
puhuttu radiossa erimielisyyksistä ja 
riidoista, joita on ilmennyt Turvalli
suusneuvostossa ja liian vähän YK:n 
aikaansaannoksista. Kenties tämä on 
hyväkin, sillä erimielisyyksien pal
jastuminen saattaa ihmiset pysähty
mään, ajattelemaan ja määräämään 
kantansa YK:n päämäärien suhteen. 
Siten herätetään yleistä mielenkiin
toa asiaan ja lopuksi muodostuu 
yleinen mielipide sen toimintaa tu
kemaan.”

Käsiteltyään YK:n erinäisten ko
missioiden toimintaa, Mrs. RooseveltJ*t ’mainitsi arvostelusta, jossa on pa
heksuttu näiden toimintojen hitaut
ta, jopa kyvyttömyyttäkin- Ei kui
tenkaan ole otettu huomioon sitä, 
että niiden käsiteltävänä' olevat 
asiat ovat suuria ja monimutkaisia, 
joita ei saada nopeasti päätökseen.

"Yli kolmen vuoden toiminnan 
jälkeen vasta nyt jotkin kansat ai 
kavat päästä käsittämään, mihin 
niiden .veljeskansat pyrkivät ja mi
tä puhuvat”, lausui puhuja.

Hän lisäsi, että liian monet YK:n 
toimintaa käsittämättömät ihmiset 
eivät jaksa ymmärtää, millaisia 
vaikeuksia kansojen järjestöllä on 
toiminnassaan: “Maailman kansoilla 
on niin erilaisia uskonnollisia, kie
lellisiä ja tapaeroavaisuuksia, että 
niiden on vaikea useinkin asettua 
yhteiselle pohjalle, mutta järjestön 
tarkoituksena on saattaa kaikkien 
kansojen edustajat ymmärtämään 
perinpohjin kunkin kysymyksen en
nen kuin siitä tehdään päätös.”

Puhuessaan Neuvostoliitosta ja sen 
vasallimaista, Mrs. Roosevelt sanoi, 
että niitä kohtaan on oltava oikeu
denmukaisia, eikä' hyljätä kaikkea 
vain siksi, että se tulee tuolta ta
holta.

"Meidän on saavutettava todellinen 
demokratia omassa maassamme, jo6 
mielimme saada toiset kansat seu
raamaan itseämme. Ja eräs tärkeä 
askel siinä on ihmisoikeuksien ky

symyksen ratkaisu", selitti puhuja. 
YK. hyväksyi 48 äänellä, itäisen- 
blokin ääniä vastaan, Ihmisoikeuk
sien Peruskirjan ja puhuja toivoi, 
että Yhdysvallat ratifioisi sen pian, 
kun se joutuu käsiteltäväksi. Mi's. 
Roosevelt lopetti puheensa mainitse
malla, ettei ole varmaa voiko YK. 
pitää maailmassa rauhan tilanteen, 
mutta hän vakuutti, että se ainakin 
pyrkii siihen.

Puheen jälkeen tehtiin Mrs. Roo- 
sevcltillc joitakin kysymyiksiä, joihin 
hän vastaili selvcntävästi.

SAIMASSA EI OLE KOULUA
vielä tämänkään viikon perjantai
na. Aikomuksena tosin oli, ja niin 
siitä jo ilmoitettiin,kin kerran, että 
Saimassa alkaa suomen kielen kou
li tämän viikon perjantaina, mutta 

voittamattomien esteiden vuoksi sen 
alkaminen on jouduttu siirtämään 
ensi viikon perjantaihin, t.k. 13 päi
vään. Mutta silloin se varmasti taas 
alkaa ja silloin on toimessa kolme 
opettajaa. Lasten vanhemmat otta
nevat tämän huomioonsa.

WESTMINSTERIN FARMARIYHDISTYS 
toimeenpanee

Vuoden A lk a j a is - T A N S S I T
Town haalissa lauantaina 7 p:nä

Nämä ilot alkaa kello 8 illalla.
Soitosta pitää huolen Blue Jackets orkesteri. 

Hyvä ravintola. — Tervetuloa läheltä ja kaukaa!
W. F. Yhdistys.

Gardnerin A.S.K.L. Osaston näyttämö
Esittää SUOMI HAALISSA

lauantaina 7:mäs päivä tammik. 1950

‘‘Rakkauden A rpajaiset”
Kansannäytelmä lauluineen 3'messa näytöksessä.

Kirjoittanut Väinö Syvänne Laulut sävel. Yngve Ingman
Henkilöt Esittäjät

RANTALA, rikas maanviljelijä ...................................  TOIVO LINDEN
VIHTORI, hänen poikansa ............................................... REINO POKKI
TAUNO, Rantalan renki .....................................................  ERKKI POKKI
VAPPU, Rantalan piika ...........................................  FANNY PURANEN
RBRTTILA, Torppari Rantalan naapuri................ O'ITO ASIKAINEN
SELMA, hänen vainionsa .......................................MARY SILVERBERG
LAILA, heidyn tyttärensä ................................... TERTTU RANNIKKO
SEIJA. MARKAREETA, ELVIIRA,

1HANELMA VJHURlINEN ............................  SENJA JOHNSON
POLIISI .......................................................................  RICHARD SALMEN
KULKURI RIETU, kauppias ....................................  WALLE JOHNSON

Tapahtuu Jossakin kylässä kesällä. Unen näytös Rantalan pihalla. 
2:nen samassa paikassa lane viikkoa myöhemmin.

3:mas näytös myös samassa palkassa 2;si viikkoa myöhemmin. 
Laulut opettanut sekä säestyksestä huolehtii Elsa Linden.

Alkaa kello 8 illalla.
Piletin hinta 75c. Saatavana näytäntööiltana ovelta kello 7 maita. 

A.S.K.L. Osaston näyttämö

LEO ROIKO NÄYTTELEE 
ELOKUVIA

Ensi sunnuntaina Saiman talossa 
vuosijuhlapäivällisten yhteydessä Leo 
Roiko näyttelee päivällisvieraille 
elokuvia. Mitä kuvat käsittelevät, 
emme vielä tiedä, mutta joka ta
pauksessa niiden esitys muodostaa 
mielenkiintoisen vaiheen Saimrn 
vuosijuhlan kaksipäiväisessä ohjel
mistossa. Päivällisen tarjoiluun ale
taan klo 12 päivällä. Hankkikaa 
lippunne hyvissä ajoin.

MRS. MATILDA GAUFFIN 
HAUDATTIIN EILEN

Talossa 271 Rollstonc-kaduJla asu
neen Mrs. Matilda Gauffinin hauta
jaiset olivat eilen Sawyerin hautaus
toimistossa. Pastori Wm. A. Sumner 
toimitti papilliset tehtävät toimis
tossa ja myöskin Forest Hillin hau
tausmaalla, jonne vainaja saatet
tiin. Kantajina olivat A. Aijala, N. 
Filback, R. Howard, J. Salminen, E. 
Sawyer ja J. Talviainen.

LEOMINSTERIN UUSI
VALTUUSTO

Leominsterin uusi valtuusto va
litsi puheenjohtajakseen yksimieli
sesti yleisvaltuusmieheksi valitun 
Frederick C. Englandin. Sen jälkeen 
valtuusto erikoispäätöksellään ’eki 
4,520 dollarin rahamyönnytyksen 
majuri Crossmannin esityksen mu
kaan. Summa tarvitaan kouluko
mitean käytettäväksi opettajien palk
kojen korotuksiin.

TUONEN SATO VIIME VUONNA
Tuoni niittää satoaan aina nope- 

nevassa tempossa täkäläistenkin 
suomalaisten keskuudessa. Viime 
vuonna kuoli Fitchburgissa 62 suo
malaista, sekä aikuisia että lapsia. 
Touko- ja marraskuut näkyvät ol
leen. katseltavanamme olevan luet-, 
telon mukaan tuhoisimmat, sillä 
kummassakin kuussa oli 8 suoma
laista siirtynyt sinne, "miss’*on sa- 
natonna suu”. Niin vähenee suoma
lainen siirtokansa täällä, eikä uu
sia tulokkaita ilmesty läheskään 
samassa määrässä. Mutta samahan 
on tilanne kaikkialla Amerikassa.

RAIVOAVA NUORUKAINEN 
VANKILAAN

Robert Carlson, 19-vuotias nuoru
kainen Clarendon-kadun varrelta 
sai aikaan melkoisen rytäkän, jossa 
hänen syytettiin hyökänneen kol
mea henkilöä vastaan, joista yksi 
oli vietävä sairaalaan hoitoa saa
maan, rikkoi huonekaluja ja tnppcli 
poliisin kanssa. Tuomari Lovering 
tuomitsi nuorukaisen kolmeksi kuu
kaudeksi ojennuslait^kseen, johon 
rangaistukseen liitettiin myöskin 
syyte tuomitun vaimoaan vastaan 
tehdystä hyökkäyksestä.
WORCESTERIN JA LEOMINS
TERIN VUODEN ENSIMMÄISET 
LAPSET

Ensimmäinen lapsi tänä vuonna 
syntyi Worcesterissa auburnulaisellc 
parille Mr. & Mrs. Albert D. LaFor- 
telle klo 1.45 uuden vuoden aamuna.

Tämä pariskunta näyttää olevan 
hyvä laskemaan aikaa, siltä heille 
syntyi tyttölapsi kiitospäivänä 1947 
ja poika jouluna 1948. Kun nyt 
seuraavan lapsen syntymän tähtäävät 
heinäkuun neljänneksi päiväksi, al
kaa perheellä olla lapsia kaikiksi 
tärkeimmiksi juhlapäiviksi.

Leominsterissä syntyi tämän vuo
den ensimmäinen lapsi klo 4.27 
uuden vuoden aamuna. Poikalapsen 
synnytti Mrs. Edwin Mercier, joka 
asuu talossa 65 Washigton-katu 
Mr. 19590” syntyi Leominsterin

sairaalassa.

Seurakuntauutisia
Ey.-lut. seurakuntapiirin uutisia. 

Fitchburg: Tänään, torstaina, nais
ten liiton ilta klo 8. Ensi sunnuntai
na pyhäkoulu iklo 9:30 ap., jumalan
palvelus ja Herran ehtoollisen vietto 
klo 10:30 ap., englanninkielinen ju
malanpalvelus klo 7 illalla ja seu
rakunnan vuosikokous klo 8 illalla.

E. Penttinen.

(Kirjastonhoitajani kodissa kes
kustelun aiheena oli tietenkin 
viimeisiin,niiit ilmoitetut 'kirjat, 
jokseenkin jokainen läsnäolija 
oli jo lukenut Oskari Tokoin 
kirjoittaman' "Amerikan suoma
laisia." Kaikki pitivät kiitä. Sa
noivat “eihän siinä mitään uut
ta meille ole, tosikertomus vaiti 
elämästämme.” “Siniuhe” kirjas 
ta puhutaan paljon nykyisin. 
Moni oli senkin hskrnut. Joka 
ei ole sitä vielä lukenut,hakekaa 
lainakirjastosta. Siellä on mon
ta ninntaikiiii' mitta, kirjaa. Eva 
ilomielin näyttää luettelon.

Mrs. Alina Suila
on edelleenkin sairaalassa. On 
kylläkin toipumaan päin ja. pois 
jo liappohengilyslaitteesta. Lää
kärin määräyksestä ei vieras- 
käyntejä vielä ele toisille, pait
si omaisille.

Mrs. Hanna Joki
on sairastanut pari viikkoa va- 
kavalaatuista vatsatautia. Lää
käri ei ole päässyt selvyyteen 
vielä. Ja on määrännyt sairaa
l a n  kuvattavaksi. Toivottavasti 
sitten saa selvyyden tuskien ai
heuttajasta. — Tiecloittaja.gardnerTmass.
Pormestari Gabriel G. Morze
antoi eilen, julistuksen, jolla an
taa hv välksymiscn, Legion 
Friendship Train cf Toys’illc. 
‘‘Legiona tekee jotakin sellaista, 
mikä ei ainoastaan tuo iloa 
lapsille, m utta sillä myös kylve
tään siementä, m:lkä kantaa tu
levaisuudessa hedelmän kan
sainvälisen ystävyyden muo
dossa’’, hän. lausui.

'.Leikkikalut voidaan jättää pa
loasemalle Lake kadulla ja 
South Gardnerissa, ILegionan 
'nioncustoon viiden jälkeen il
lalla tai mihin tahansa kouluun 
ennen tammikuun 7 päivää. Ke
rättyjä leikkikaluja asetetaan 
näytteille Gardner Electric 
Light Companyn rakennuksen 
ikkunalle.

A m e ric a n  on nopein

SUOMEEN
U U SI

“ SRATOCRUISER”
matkapalvelu

Nyr kun (c menette Suomeen te voitie ylittiiii Atlahnln yhdessä 
American uudessa kaksikerroksisessa "Stratocrutxcr" lippulai
vassa. Te voitte valita itsellenne joko makuuasentoon kääntyvät 
istuimet tai ylimääräisen kokoisen makuutilat (pienellä lisä
maksulla). Mutta ennenkaikkea te tulette pitämään kuuiust.i 
"Skyiounge'' salongista, alakerrassa, minne voitte mennä naut

timaan ylimääräisestä suupalasta tai kokteilista. Shannonlssa 
varttoo teitä 5 mailia minuutissa kiitävä Constellation kone, 
mikä vie teidät nopeasti Tukholmaan. Tukholmassa on suora 
yhteys llppukonccllaimnc Helsinkiin.

SÄÄSTÄKÄÄ $244.90 MATKALIPUSSANNE
American erikoinen keskitalven edestakainen lippuhinta New 
Yorkista Helsinkiin on ainoastaan $532.70! Tällä hinnalla on 15 
päivän paluurajoitus ja voimassa maaliskuun 16 päivään saakka.

I
Tiedustelkaa lähemmin matkailuasiamichcltä 

tai lähimmästä American Airlines pilettikonttorista.

AMERICAN AIRLINES
AMERICAN AIRLINES, INC. • AMERICAN OVERSEAS AIRLINES, INC.

työdhijellmaan. Siits jouikolla 
kofkoulkiseen ja uusia toiminta- 
suu nmitetlitiia mulkaan. — N.

LENTOPOSTI KAUPUNGIN 
KENTÄLTÄ ALKAA TK. 23 P. ’

Neuvotteluissa, joita on käyty 
postilaitoksen ja Wiggins lentolinjan 
välillä, on tk. 23 päivä asetettu len- 
topostikuljetuksen alkamispäiväksi 
Fitdhburgin lentoasemalta. Samana 
päivänä alkaa, jos suunnitelmat pi 
tävät kutinsa, myös matkustajien 
kuljetus täältä Bostoniin ja A'.oa- 
nyyn, jolla linjalla po. lentoyhtiön 
koneet liikennöivät. Lentoliikenteen 
avajaispäivänä lentokentältämme 
pidetään siellä pienet juhlallisuudet. 
Ensimmäisenä lentopostipäivänä käy 
tetään erikoisia merkkejä lähtevässä 
postissa ja odotetaan ainakin 3000 
lähettäjän käyttävän tilaisuutta hy
väkseen saadakseen tuon erikois 
merkin. Lentopostin kulku nopeistuu 
kaupunkimme jouduttua koko maa
ta käsittävään lentoverkostoon useil
la päivillä. Niinpä esim. posti, mikä 
joutuu täällä klo 3 ip. positkon.tto- 
.•iln, on jo seuraavana aamuna jael
tavana San Franciscossa, Los Ange
lesissa ja muissa lännen keskuksissa 
Samanlainen suhde tulee vallitse- 
naan esim. Floridan ja Fttchburgin 
välillä.

Lentokenttämme nousu- ja lasku- 
mdat ovat keskinkertaista pnrem- 
nat tämän suuruisiin kaupunkeihin 
verraten.

SAXON NYT”lauantai-iltaan

MGM Mainio värillinen elokuva

“ON the  TO W N ”
Pääosissa Gene Kelley - Frank Sinatra 

Betty Garrett ja Ann Miller
------  Toinen elokuva ------

“ARCTIC FURY"

l l ll l l ll l l l ll l l l ll l l l

Talo m yytävänä
Uusi, 4 huonetta ja paati en 

jinwnäisellä lavi lialla, 2:si huuuet 
a saa toiselle lattialle. Auto 

maa,tiilien öljylämmitys. Insnlee 
rattu.

Läihenupiä tietoja saa:

105 Waltham Street 
Maynard, Mass.

A S H B Y , M A S S .
KVLtn osaston vuosikokous
oli t.k. 2 p. Eva ja Alfred Ran
nan kodissa. Kaikki entiset v ir
kailijat valittiin edelleenkin toi
miinsa. Ile ovat: Organiseeraaja 
ja .pöytäkirj. Hanna Pätäri, jä- 
senkirjuri Afred Ranta, rahas
tonhoitaja John Aho, rahasten- 
kirjuri Henry Wäyrynen, tilin
tarkastajat Timo 'Lindroos ja 
Otto Louhi. Lisäjäsenet johto
kuntaan' Antton Pätäri, Emel 
Malcki ja Eva Ranta sekä lai- 
nalkirjaston hoitajaksi Eva Ran
ta ja  Raivaajan asiamieheksi 
Hanna Pätäri, Eva. Ranta ja O t
to Louhi sekä uutistenkirjoitta- 
jaksi Taina 'Louhi.

Näyttää siltä, e ttä  “virkam
me” tulee elinkautiseksi näissä 
pienissä osastoissa. Eihän sitä 
ole viime vuosina suuria tehtä
viäkään ollut, kun se “ Mlajakin’’ 
luovutettiin Farmari,yhdisty k sel- 
le ja se huolehtii rakennuksen 
kunnossapidosta. Kaikki osak
semme merkltyst maksut olem
me järjestölle kyllä suorittaneet. 
Ja myös vuotuisissa kesäjuhlis
sa olemme vointimme mukaan 
tpuamme antaneet kysyttäessä, 
kun on tullut puute yleisön pal
velijoista.

Näin vuoden vaihteessa ja 
vuosikokouksessa on tapana tut 
kia saavutuksiamme. Emme voi, 
emmekä haluakaan Ash'byn o- 
sastona saavutuksillamme kers 
käillä, mutta mukana vielä ol
laan, sykkivin sydämiin.

Tovereitten kodeissa kun ovat 
kokoukset, ne ovat juhlahetkiä 
täällä maalla. Kokouksen pää
tyttyä talon emäntä tarjoaa 
kahvit herkkuleivositen kanssa 
Ja sen jälkeen alkaa keskustelu 
päivän tapahtumista y.m. (Näin 
uuden, vuoden alkaessa Eva 
"rahteera-si’ meitä pitkin iltaa 
makeisilla, virvokejuoniilla, voi- 
eivillä ja pullakahvilla. Suuri 
kiitos kaikesta hyvästä.

Toivo A. Virta,
talosta 41 VVcstford katu, Wor- 
ccrtes Telcgramin raportteri 
Gardnerissa, on nimitetty van- 
soijen avitstustoimiston apulai
seksi (köyhäin avustuslautakun- 
nan kokouksessa .tiistai-iltana, 
ilmoitettiin eilen. Lautakunnan 
puheenjohtajaksi Valittiin Frank 
J. Poliks uudelleen ja Mrs. Ma
ry Sisk nimitettiin kirjuniksi.
Gardnerin kauppakamarin 
jäsenet
ovat nimittäneet ',110 ehdokasta 
mainitun järjestön johtokuntaan 
eilen päättyneessä priinaryvaa- 
lissa. Ehdokkaiden joukossa on 
yöksi suomalainen. Veikko W. 
Tiihonen. Näistä kymmenestä 
valitaan viisi johtokunnan jä
sentä tammik. IS päivä.

Yrjölä.

M A Y N A R P M A S S
T. Y. Taiston kokousket

Nylt kun on juhlat juihliititu ja 
Qafataam arkisiin aJkarelhin, niin 
joudamme jo antamaan aja.staim- 
mejonlkun tunnin yilrtels.tdh asi
ain hanrasituferlle, oititamalla o- 
saa Taiston kokouksiin, kun ne 
on vaan kerran kuukaudessa.

Tämän vuoden etnsi.ni,mäkien 
kolkous on ensi sunnunltaina tlk 
8 päivänä. JoWtolkunlta saannin ko 
konkisieen kello 6 ja jäsenistö 
kello 7 illalla. Saavutaan ko- 
kiolkoulkisen omakohtaisesti.

Poliisi ajoi autolla 
ihmisjoukkoon

Detroit, Mich., tammik. 5 p. 
— Eräs psodiisi ajoi eilen auitol- 
hjani avonaisella tunva-alnecida 
kyytiä odottavaan ihimisijoulk- 
koon, jolloin odottava joukko 
kaatui kuin keilaradtin puikot. 
Rytäkäisisä louklkaanltmi 13 hen
kilöä, yksi vakavammin. Pdliits', 
54-vuotias George C. McGamtky, 
pidätettiin seitsemän tuntia 
rriyöhelininiin toimlpaikaisita.m 
ikampunginitalolla ja syytetään 
häntä tapalturmaipailkailla pioistu- 
miseslta ilm ai seinättä itseään. 
Poliisi kertoi oilleensa micnossa 
työhön ankaran sateen aikana 
ja vastaantulevien autojen valot 
sokaisivat hänet, ettei kunnol
leen nähnyt eteensä ja joutui 
tapatiulman tapahtuessa panii
kin valtaan, ettei lähemmin 
muista, miten hän sillä tavalta 
[toistui t apa.t n rmaya iikalta.

H U B B A R D ’ S G A R A G E
MYYNTI PALVELU

Käytettyjä autoja ja trokeja 
Bear pyörien suoristamista 

Juottoa - Korjaustyötä 
Tel. 10 ring 4 EAST PRINCETON

F rank  W . B jörklund
Suomalainen

L A K I M I E S
197 Main S t Norway, Maine

Puhelin 202.

SMALL’S JEWELERS
Tel. 637-M Norway, Me.

Kelloja, timantteja, Jahjoja 
Hamilton, Butova, Elgin

Käteisellä ja vähittäismaksulla, 
Säästöhinnollla!

S i l m ä l a s i t
lääkärin tarkastuksella saatte meiltä 
kaikista halvemmalla ja taatusti hy
vät ----- 1-----

Jos ostatte lahjaksi kulta- tai ho- 
peatavaraa on silloin edullisempi tul
la meille. Meiltä saatte erikoishin
nalla. ----- fr

C. J. KAUPPINEN
711 Main S t — Fitchburg, Mass. 

Tel. 1288

Sydäm ellinen kiitos
kaikille teille ystävät ja tuttavat 
jotka kävitte minua tervelitimäs 
sä syntymäpäivänäni 27—12— 
1949. Kiitos kuikista, lahjoista 
ja siitä kauniista kahvipöydästä

Erikoisesti kiitän Lähetys-seu
rakunnan Naisliittoa raJialalvjas- 
ta. — Kiitos myös niille osan
ottajille jotka eivät läsnä olleet.

Teitä kiitollisena muistellen.
Mayri Rajala.

69 Laurel St.,
W orcester, Mass,

Ennakhotiedotua.
Tamhiik. 22 p. on Taiston 

talolla Rop konsertti soittokun
ta Pmoäran järjestäm änä.. Mc 
mu i laimme että fäimäni!a«s»Jt 
kouisiertit ovat saaneet aina jalka
ni atomia n kannatuksen, ei yksin 
MäynairdiHsa, vaan myös ytmipä- 
risti.lkyilisisä, joista kansaa on 
saapunut konserttitilaisuuksiin. 
JoOiltatja Ieo  Warila on luvan
nut, että, tämä 'konsertti ei .tu,!e 
tuotta,maan pelttymystä konseri- 
t iti la isuu teen '  saapuvalle yilei- 
sölle. Konseptin olijelmai.ita lä 
hemtnin tuonnempana. — A. TabingtönTmass.
Liitto-osaston vuosikokous
pidetään ensi sunnunltaina t.k. 8 
p. kello 6 illalla. Ktckotus on 
osaston tälo,s'sa.

Kuu nyt on vietetty vuode-n- 
iamaijtdilat, enempi kukin omal
la tavaraan, niin nyt olisi taa,s 
likaa teludä huomiolta meidän 
\ Il il t e i.s’t oiini nt a amtnek in ]>a ikk a - 
kunnalla. Menonnirle vuosiko 
loouk's-eien runisaailla jäisien joukol
la. ensinnäkin kuuletnaau toimit 
sijaimlme selostuksia, tiiinkälai- 
sieissa asemassa osastomme on 
ralhavarojen y.nt. asemansa puo
lesta, öttamaan vastaan alka
nutta vuotta. Mitä lieikkoulk- 
siä osastomme menneiessä toi
minnassa huotuaJtaarlkin, piin ne 
hän on jäsenten korjattavissa ja 
otettava mukaan uuden vuotien

Huom attava
tarjous!

Uusi bungalow- 
mallinen talo ,

4 huonetta ja kylpyhuone, uus' 
kahden auton talli, myöskin uusi 
kanala 1000 kanalle ja hinta pal 
jon alle yhdeksäntuhannen taa- 
'an, yli 5 eekkeriä hyvää maata, 
bussitien varrella. Tiedustelkaa

Simon W . Nelson
Suomalainen klinteistölilke 

SI7 Main St., Fitchburg
Tel. 4515 -  Utahin Tel. 2467-J.

LAKIMIES
J O H N  G. A N N A L A

on muuttanut toimistonsa omaan 
taloonsa

53 Fox St., Fitchburg, Mass. 
Phone 3280

Fennia
Cough Balsam

on lu o te tu in  lääke p a ran tam aan  
ky lm y y d e ttä  tu llaan  yakän.

P itä k ä ä  i l tä  a ina v araa tosaa . 
N a u ttik a a  s itä  a jo is ta . 

Valmistu

Finnish Drug Co., Inc.
6U 0M A LA IN EN  A P T E E K K I, 

805 Main S t., F itch b u rg , Masa. 

Tel. 604

Kutisevat ja kesivät 
varpaat

Jos vsrpaannc kutisevat Ja k u iv it, 
se on "Atleettljalan" merkki. Käyt
täkää Jantes-sulvaa. Se auttaa heti. 
Sitä saatte raha-takaisin takuulla 
MURPHY'S DRUG STORK'STA. —

Fitchburg, Masa.
Hints $1.00 purkki. 

Postitilaukset täytetään.

T ä y d e n  d o l l a r i n  e d e s t ä !
— JA KORON LISAKSI — 

saatte meidän taatun autojen 'korjaustyömme kuutta. 
Tehtaassa valmennetut ja kokeneet mekanikot huolehtivat 

autonne kunnosta, kun tuotte sen meille.
— KAIKKIA AUTOJA KORJA1 AAN — 

Vählttäismaksut järjestetään jos haluatte, 
KAlSER-^FRAZliR välittäjä.

E S K E L I  A U T O  S E R V I C E
44 J W . Broadway Tel. 1391 Gardner, Masa.



K a n s a n v a l la n  ja  v a p a u d e n  

a s ia a  a ja v a  s u o m e n k ie l in e n  

p ä iv ä le h t i  Y h d y s v a l lo is s a

Perjantaina, tamm ik. 6 p. —  Friday, January 6

RAIVAAJA A in o a  ty ö v ä e n l i ik k e e n  y le is e tu ja  

ja  e d i s ty s tä  s e u r a a v a  s u o m e n 

k ie lin e n  p ä iv ä le h t i  A m e r ik a s s a

( T H E  P I O N E E R )
ORGAN OP THE FINNISH AMERICAN LEAGUE FOR DEMOCRACY—LEADING FINNISH DAILY IN THE U. S .-E S T . 1905 46:des vuosikerta —  Voi. XLVI —  No. 4  —  1950

Formosan kohtalo 
sanasodan kohteena

T R U M A N  J Y R K Ä S T I  K I E L T Ä Y T Y Y  
S E K A A N T U M A S T A  S A A R E N  A S I O I H I N

Amerikkalaiset määrätty poistumaan 
kommujen uhkaamasta saaresta

W a s h i n g t o n ,  tammik. 6 p. — Kiinan voitokkaat kommu
nistit saivat eilen merkata kirjoihinsa kaksi suurta menestystä 
kansainvälisellä näyttämöllä samanaikaisesti kuin Yhdysvaltain 
kongressissa käydään katkeraa keskinäistä kahinaa.

Pres. Truman kieltäytyi jyrkästi sekaantumasta Formosan asi
oihin ja Britannia kai jo tänään antaa tunnustuksen Kiinan kom
munistiselle hallitukselle.

----------  4----------------------------------------------

Asiain kulkua
IPres. Truman, ilmaistessaan 

kantansa suurempiin olijclmaky- 
symyksiin, jyrkästi kieltäytyi 
toimenpiteistä Formosan, Kiinan 
rammilkon ulkopuolella sijaitse
van suuren saaren pelastamisek
si kommunistien käsistä.

Iso-iiri talin ia valmistautuu
julistamaan mahdollisesti jo tä
nään, että se tunnustaa Kiinan 
kommunistisen hallituksen ja 
koneralissimo Chiang Kai-she- 
kin 'Lontoon lähettiläs oli kut
suttu eilen Britannian ulkomi
nisteriöön ja kaikella kohteliai
suudella ilmoitettiin, että Bri
tannia ei enää tunnusta Chi
angin hallitusta.

Eilenillalla tuli myiiskim tie
doksi, e ttä  Formosassa oleske
leville amerikkalaisille, joita 
siellä arvellaan olevan 100—200 
välillä, on annettu määräys kai
hessa hiljaisuudessa, että pois
tuvat saaresta. Virkailijat ovat 
siinä käsityksessä, että  K an
sallista haalitusta uhkaa saares
sa sisällinen kapina samanaikai
sesti kuin kommunistit tekevät 
hyökkäyksen saareen manner
maalta.

Lontoosta tulleen tiedon mu
kaan olisi Britannian pitänyt 
julistaa Kiinan kommunistisen 
hallituksen tunnustaminen jo 
kello 7 tänäaamuna idän aikaa.
Britannialla on huomattavan 
suuret kaupalliset ja muut int
ressit (Kiinassa, mutta virkaili
jat yrittävät kokonaan sivuut
taa nämiil seikat ja sanoivat se
lostuksessaan, että “mitään ei 
voiteta hallituksen jatkuvasta 
Ijoikoleerauksesta, mikä hallit
see niin suurta aluetta ja kan
sakuntaa.”

Valtiosihteeri Acheson antoi 
selvästi ymmärtää', että Yhdys
vallat ei ole kiireissääln seuraa
maan Britannian esimerkkiä ja 
mitään siinä suhteessa, ei tehdä 
neuvottelematta kongressin
kanssa.
Seuraavat puoluelinjaa

Pres. Trumanin lausunto ai
heutti ankaraa arvostelua re
publikaanien taholta, jotka ovat 
välineet Formosan avustamista, 
mutta demokraattien taholta si
tä ylistettiin ja sanottiin se
kaantumisen mahdollisesti anta
van alun kolmannelle maailman
sodalle. Senaatin ulkovaliokun
nan johtava republikaaninen se
naattori Vandenberg julkaise
massaan lausunnossa sanoi olc- 
vansa pahoillaan, että  hallitus 
toimi tässä asiassa neuvottele
matta kongressin jäsenien kans
sa. "Kommunistien valtauksia I lulku samottiin olleen joululkiuuis- 
vastaan olisi pitänyt toimia I sa 58,556,000.

kaikilla mahdollisilla ja käytän
nöllisillä keinoilla, turvautum at
ta kuitenkaan aseelliseen avus
tukseen, Kiinassa ja kautta ko
ko Kaukoidän,” sanoi hän lau
sunnossaan.

Valtiosihteeri Achcson puoles
taan s aitoi neuvotteluja olleen 
senaatin ja edusjahuoneen ullko- 
valiokuntien jäsenien kanssa, 
nimittämättä kuitenkaan jäse
niä, sillä aikaa ei ollut täysneu- 
votteluun ennen Trumanin lau
sunnon julkaisemista. 

Keskinäinen kahina
Amerikan ja Britannian pää

tökset olivat kaksinkertainen is
ku Chiangin toiveille rakentaa 
Formosasta mahdollinen pon
nahduslauta, josta hänelle olisi 
ollut tilaisuus jolloinkin loikata 
takaisin mannermaahan, mistä 
kommunistit ajoivat hänet pois.

Senaatissa käytiin kiivas ja 
useamman tunnin kestävä väit
tely, jolloin Californian republi
kaaninen senaattori Knowland 
kivahti, että hallitus on pettänyt 
kommunistivastaiset kansalliset 
Kiinassa j a , jos Formosa me
netetään, siirtyy Yhdysvaltain 
ensimmäinen puolustuslinja sen 
omalle Tyynenmeren rannikolle.

Texasin 'demokraattinen se
naattori ja ulkovaliokunnan pu
heenjohtaja Connally puolestaan 
vastasi: “Formosa ei ole ta r
peeksi tärkeä pelastettavaksi, 
että sen takia otettaisiin sodan 
riski niskoille. Ja  vaikkä tämä 
kansakunta vastnstaakin kom
munismia, ei se sittenkään voi 
tunkeutua kaikkiin paikkoihin, 
missäl kommunistit ovat kont
rollissa. Yhdysvallat ei voi seu
rata linjaa. mikä johtaisi sen 
Kiinan keskinäisiin riitoihin," 
päätti Connally antamansa lau
sunnon.

Vuosikym m en vienyt 
Britanniaa alaspäin

Lontoo, tammik. 6 p. — K yl
mät numerot kuluneen vuosi
kymmenen tilastossa osoittavat 
epämieluisia asioita brittiläisille. 
Jälkeen vuoden 1934 on “edis
ty tty” alaspäin.

Tilasto on suuri teos, käsittä
en elävää elämää koskevaa, tu
loveroista aina, .säilykehilloiliin 
asti. Tiilinä hallitukset, tilastovi- 
raston julkaisema teos sisältää 
m.m. scuraavia tietoja:

Avioeroja otettiin v. 1948 
kuusi kertaa niin paljon kuin 10 
vuotta aikaseinmin. Lasten mo
raalinen, taso on laskenut. Sodan 
jälkeen avioliittomarkikinat ovat 
ajautuneet kantoon. Rikollisuut
ta on nykyään enemmän. Yli
opiston käyneitä on enemmän, ja 
vararikkojen luku on, noussut 
taivastahipovan korkeaksi.

R om ujen matkailu  
rajo itettava

Washington, tammik. 6 p. 
Käiksi republikaanista senaatto
ria ovat telineet esityksen, että 
kommunistien kontrolloinnissa 
olevien maiden diplomaateilta 
kiellettäisiin ma t kail u oikeudet
Washington»! kaupungin uiko 
(puolelle. Esityksen ovat tehneet 
senaattorit Ferguson Michiga
nista ja Brewster Mainosta ja 
sanoivat reporttereille, että kiel
to olisi asetetta,va voimaan sii
lien saalkika kun Venäjä ja sen 
satcHiitit sallivat Yhdysvaltain 
diplomaateille oikeudet vapaa
seen matkustamiseen.

Y hdysvallat tahtoo  
tietoja

Washington, tammik. 6 p. — 
Yhdlyls vallat on uudestaan pyy- 
täny Venäljäu antamaan solos- 
tullcsen, miltä on tapahtunut
376.000 japanilaiselle sota,van
gille. joit ka oivat kadonneet Ve- 
näljäillä. Uutislähteestä s ä i l ö 
tään tiedusltelun olevan viralli
sen nootin Moskovalle ja on 
kaikista päättäen jo toinen toi- 
rrleupiöe, minkä nojailla asiasta 
kehiteltävin suurempi ja kauas- 
ikantoi semipi ky symys.

Amerikkalaiset virkailijat ovat 
siinä käsityksessä, että Venäjä 
pakotti japanilaiset niin raskaa
seen työhön ja kurjaan asemaan, 
e ttä  ai nalkin 374 000 uskotaan 
kuolilleen. Jos Venäjä ei aio an
taa seilattavaa vastausta, Yhdys- 
Valitat mahdollisesti esittää kan
sainvälistä tutkimusta, jonka 
johtoon tulisi Sveitsi tai kan
sainvälinen Punainen Risti.

Työttömiä joulukuussa 
yli kolme miljoonaa

Washington, tammik. 6 p. — 
Sensusvirasiton raporltin mukaan 
oli 3,489,000 aimer ilk<k alaista 
tvoittomien listalla joulukuussa 
ollen luku jokseeuki nsatna kuin 
oli mair.raslkuussakin ja huomait- 
t avast i alemtoi kuin Lii viime 
kesänä työttöm yyden korkeim 
millaan ollessa, jolloin työttö
mien Irstailla oli hieman emem - 
män kuin neljä miljoonaa. Mut
ta sittenkin se oli korkeampi 
kuin oli vuosien 1947—48 kes
kiarvo, jolloin työttömien lu
ku kukaulsittain laskettuiin 2,100,- 
000. Työssäkäyvien kokonais-

Tuomari puolustaa 
oikeutta itsemurhaan

Lontoo, tammik. 6 p. — Brit
tiläinen. Ikorkeanoikeuden tuo
mari Sir Travers Humphreys, 
82 vuoden ikäinen oikeuckmja- 
kaja sanoo:

“Mielestäni olisi paljonkin sa
nomista siitä uudesta katsanto
kannasta. että' jos mies on vä 
syuyt elämäänsä, niin miksi hä
nellä ei olisi oikeutta katkaista 
kurkkuansa?’ Sir Travers oli to
distamassa kuolemanrangaistus
ta harkitsevan, komission edes
sä. Kysymykseen, onko itsemur
hayritys rikoksena tuom itta
va. hän vastasi, “ei minua mie
lestäni.”

Vatikaanin lehti 
arm otappam isesta

Rooma, tammik. 6 ,p. — Va
tikaani tuo julki mielipiteensä 
lehdessään Amerikassa tapahtu
neen tri Hermann Sandcrin ai- 
motaposta, parantumattomasti 
syöpään sairastuneen vapautuk
sesta tuskistaan. L ’Osservatore 
Romano nimittää) juttua 'kirjoi
tukseksi seinällä, osoittaen “sitä 
hulluinhu-onetta” jota kohti ai
kakautemme yhteiskunta on me
nossa.

Mainitussa lehdessä oli eilen 
kaksi toimituksen artikkelia 
New Ham.pshiren lääkärin te
osta. Lehti selittää, että jos täl
laiset “armahdukset” myönnet
täisiin oikeutetuiksi syöpätapa
uksissa, niin pian tapa siitä le- 
viäisi menttaalisesfi kärsivien tai 
muuten parantumattomiksi ju 
listettujen “vapautukseen kär
simyksistään.”

Lehti sanoo irooniseksi juuri 
sen, että armokuolemia suosiva 
yhteiskunta on sama, joka te
kee ilmahyökkäyksiä ja atomi
pommeja. Pommit eivät ole ai
noastaan “tuhonneet aseettomia 
ja viattomia, ihmisiä' niissä hir
vittävissä kärsimyksissä, niih in  
he ovat joutuneet sortuneittep 
rakennusten raunioissa ja sytty
neissä tulipaloissa, mutta siten 
en myös silvottu käsiä ja jalkoja 
ja himmennetty järki tuhansilta 
syöksemällä heidät sietämättö
miin kärsimyksiin.”

Anti-histam ine 
lääkkeet tuhoisia

Lontoo, ta.mmik. 6 p. — Itse
näinen läläketiteellinen julkaisu 
The Lancet esittää ja painostaa, 
että anti-histaminiset lääkkeet 
on asetettava hallituksen lääke
luettelossa myrkyllisten Lääk
keitten joukkoon että niitä on 
satavissa ainoastaan lääkärin 
määräyksestä!.

Näitä lääkkeitä on ruvettu 
käyttämään suuressa mitassa 
kylinä) vastaan ja myydään niitä 
brittiläisissä rohdoskaupoissa 
vapaasti.

Lancet kertoo lapsia kuolleen 
useissa tapauksissa näitten lääk 
keitten seurauksiin. Ne kun o- 
vat sokerilkuorella varustettuja 
pillereitä, luulevat lapset niitä 
makeisiksi. Myöskin aikuisille 
ne ovat aiheuttaneet sairauksia, 
kuten väsymystä ja huimausta.

Suomen hallitus 
korottaa palkkoja

K O R O T U S  A S T U U  V O IM A A N  15 P . 
H E L M I K U U T A ;  T Y Ö N A N T A J I L L A  

M I E L E S S Ä  V A S T A T A I S T E L U A

(SÄHKÖSANOMA) „
HELSINKI — Suomen sosialidemokraattinen hallitys eilen 

antamassaan tiedoituksessa myöntää palkkojen korotuksen 7% 
prosentilla. Korotus astuu voimaan he'mikuun 15 päivänä. Palkat 
ovat olleet sidottuina elinkustannuksiin lokakuusta 1947 lähtien. 
Korotus koskee myöskin kappaletyöläisiä.

Helmikuun puolivälissä tapahtuva palkkojen järjestely mer
kitsee minimipalkan järjestelyä, ja jos ammattiunioiden ja työnan
tajien välillä syntyisi erimielisyyttä umpikujan syntymiseen asti, 
niin silloin hallitus astuu väliin ja sovittelee suhteen järjestämällä 
palkan. Näin kuitenkin vain siinä tapauksessa, että kiistaa palkas
ta on kestänyt vähintäin kolmen kuukauden ajan.

----------  4----------------------------------------------

Juttuja venäläisten  toisen  atom i
pom m in rä jäy tyk sestä  A asiassa

Romanian lihavir- 
kailijat syytökseen

Bukarest, tammilk. 6 p. — Po
liisi on pidättänyt 46 hallituksen 
lihalaitosten ja käsittelijäin yli
tiini virkailijaa “huolimatto
muudesta tehtävässään.” Syy
töksessä sanotaan huolimatto
muuden menneen “rikollisuu
teen asti.” Lisää pidätyksiä on 
odotettavissa.

Monin paikoin maassa vallit
see lihaiipuute sen talkia, että 
lihan käsittelijät ja lähettäjät o- 
vat laiminlyöneet tehtävänsä. 
Paljon karjaa on kuollut hoidon 
puutteeseen. Toisinaan taasen 
on lähetetty myytäväksi mädän
nyttä lihaa.

Lontoo, tammik. 6 p. — 
Intelligence Digestin toimittaja 
Kennel De Courcy kirjoittaa ve
näläisten atomipommin räjäy
tyksestä yöllä sunnuntaita vas
ten. Tämä olisi kb 7 ip. sunnun
taina Bostonin ja New Yorkin 
aikaa.

Kysymykessä on samalla kal
lion- räjäytys aasialaisen kaste- 
lulaitoksen rakennuksella. M ut
ta voi; tapahtua niinkin, että e- 
läitten teknillisten syitten talkia 
pamahdus siirretään kolme päi
vää tuonnemmaksi, tammilk. lOp.

Mitään varmuutta asianlaidan 
toteamiseksi ei ole saatavissa, 
elleivät venäläiset sitä tee, joka 
on epäiltävää. De Courney on 
mies, joka kirjoitti venäläisten 
atomipommista viime syyskuun 
1 päivänä, siis 23 vuorokautta

ai k a sein m in Trumanin ju Ilki lau
sumaa Washingtonissa. Nyt 
kuullaan Trumanin sanoneen, 
että hänellä ei ole minkäänlaista 
tietoa toisen ' atomipommin rä-i 
jäytyksestä Venäjällä.

De Courney sanoo pommi rä
jäytettävän Aasiassa, Intiasta 
pohjoiseen ja Mongoliasta län 
teen antavalla seudulla, lähellä

GM:n tuotanto 
ennätyksellinen

Detroit, Mieli., tammik. 6 
General1 Motors Cor,p:n, autote
ollisuuden suurin tuottaja, saa 
viltti viime vuonna kaiken aljau 
ennätiksensä, valmistaen sen ai 
kana 2,771,194 henkilöautoa ja 
.kuormaivaunua. Korkein saavu
tus on yhtymällä tätä ennen ol-

Sinkiangin rajaa. Räjähdys tu- hit 1941, joilloin valmistettiin 2

Kylmänvihoja ja 
kuumetta paavissa

Rooma, tammik. 6 p. — Paavi 
on kylmettynyt ja saanut sen 
yhteydessä kuumeen. Hänen ti
lansa kuitenkaan ei anna aihet
ta hälinsläin ja on hän toimitel
lut pieniä virkaehtäviään. Eilen 
hän otti vastaan 1200 italialaista 
käsittäneen lähetystön puhuen 
’.äille karkeasti röliähtelevällä 
äänellä. Paavi kylmettyi viime- 
sun.nnutaisessa messussa vetoi
sessa Benedictioni hallissa, vas
taanottaessaan saksalaisia py- 
hänvuoden vierailijoita,

palkankorotus
bussityöläisille

New Bedford, Mass., tam/mi.k 
4 p. — Sovitt'clijait tiedotitivat 
eilen hyväksyneensä kolmekin 
oaJkanlkönotusta. ollen korotus 
kaiken kaikkiaan 16 senlttiä tun- 
nillie, yksi ollen taannehtiva, to i
nen aisituen voimaan nyt ja kol- 
mOis ensi heinäkuun 1 päivänä 
korotuksetta tulevat hyötymään 
A.FL:n katuvaunu- ia bus.sityö- 
läisten union ,«iikallisen lokaa
lin jäls enet.

Kiinan kommut 
tahtovat arkistot

Lontoo, tainunik. 6 p. — Kii
noin k'immuun 1st ihailit mk sen pää
ni hl ilslteiri Cltou En-lai on esittä 
myit pyynnön kaikkiin kansa,lii 
sen Kinan lähetysitöihin ja koti 
irlauitteihin, et tä näitten ark il

toja ei tullattaisi, vaan luovu 
itettai'siin ne koitMnu uitte Uh* 
Hän esitti tämän pyyntönsä Pc* 
plugin radiossa ja ’kuultiin se 
mun. Jugoslavian tietotoimis 
tosisa.

Britannia pyytää  
itselleen  osan  
atom ipom m eista

Waslhington, tamtnilk. 6 
Britannia on tehnyt esityksen, 
että s il le annettaisiin yksi osa 
atom iiptoimhiileisita varastoitavaksi 
Britannian saarilla sen uuden 
sopimuksen perusteella, nrkä on 
tekeillä Amerikan, Britannian ja 
Canadan välillä atomivoiman 
suhteen. Samoin tuli eilen tie
doiksi, että tämä esitys oli tehty J, 
jo viime kuukauden aikana v i i 
tenä lisöikoh t a l i a  siihen sopimuk
seen, mikä on tekeillä näiden 
maiden välillä ja jolloin oli jo 
päästy yksimielisiksi melkein 
kaikista m uitta sopimuksen 
kohdista.

Seurauksena tästä esityksestä 
voi mahdollisesti -cibla, e ttä ,B ri
tannian esitys atomipommien 
sulilleen voi kehittyä siilien pis
teeseen, ett'a kolko suunnitelma 
kuml;|?onuudesta atomia asioi ssa 
näiden maiden välillä voi joko 
jatkua tai keskeytyä siihen, tai 
sitten yritykset sopimukseen 
pääsystä voi ottaa paljon pitem
män ajan kuin aikaisemmin las
kettiin amerikkalaisten virikaili- 
ain taholta.

.Kiolmien vallan alkimeuvotite- 
ut, mitkä keskeytyivät noin 

kuykamsi sitten, voivat malhdol- 
iseäti jatkua tämän kuukauden 

■loppupuolella, jos ja milloin pääs 
tään yhteisymmärrykseen, ■sillä 
»res. Trumanin viime kesänä an

taman lupauksen mukaan on en
sin neuvoteltava kongressin ato
mi voitu akoin i tean kanssa, ennen 
kuin lopullinen sopimus on teh
ty. Ja kaikista päättäen Bri
tannian ja Canadankin hallituk
set yrittävät saada asialle par- 
anientin täydellisen tuen..

Yliteisen sopimuksen mukaao 
on väliaikainen isopinius edelleet. 
voimaissa, .minkä mukaan Britan
nia ja Canada saavat joitakin 
itomlsia tietoja Yhdysvalloilti 

ja' Yhdysvallat puolestaan sai 
suuirim-man osan Belgian Congou 
uraanista, muussa .tapauksessa 
olisi 'keskinäinen sopimus näissä 
asioissa päättynyt viime vuoden 
lopussa.

Auttoi varatonta, 
sai palkinnon

Milano, tamlmik. 6 p. -  Nino 
oce. 6-vuotias 'kmilnpoika. 'laih

tui hiljalleen vaikka äitinsä ko
etti hänt.ä ruokkia parhaansa 
mukaan. Viimein äiti vei pojan 
lääkäriin. Täällä |>o:ika tunnusti 
että hän oli antanut kouOuevään- 
sii eräälle niin kiöhälle tyittn-
sdllie, jolla ei ollut ruokaa k) 
liksi kotona eikä milloinkaan 
evästä koulussa. Poika sai täis 
tä t u imu st nlk siestaan hyvistä te
oista annettavan kansallis,pa 
kinuoti, tuhannen dollaria.

Kompromissi

p- —

I lialhiltitsisen päätöstä vaistus- 
tavat oikeiston ja keiskustan oti- 
ixisitiopuolueet ja työnantajain 
yhdistykset. Mutta hallitus 
I>uolustau'ttiti vetoamalla hinto
jen kohoamiseen, mikä on joh
tunut ma,rikan devalvaatiosta.

Hia’litukstn uusi palkkaolijel- 
ma on komysromissi ammaltiliit- 
tojen ja konwministien vaati
musten ivälillä, sillä nämä vaa
tivat 10 prosentin korotusta pit
kin linjaa. Asia ei kuitenkaan 
ole valmis vielä. Siitä telillään 
'kysymys tiistaina kidkoonltuvas- 
sa edut lk uimassa.

Eduskunnalla tosin ei o”e val
tuuksia munittaa hallituksen pää
töstä, mutta se on oilkieutettu 
ään es tälmääin pääministeri Fa
gerholmiin h ;t 11 it uksen kuntoon, 
jos vastarinta saa otetuksi pa
himman suunnan. Kuitenkin.
1 tik uunot tam ait ta n i a a 1 a V! i i 11 ■ > •1 
vastarinta hallitusta koliltaan 
t tm t un lieik kenevän.

Helsingin Sanomat kirjoit,ta- 
it varoittavasti ipo,rvaripuolu- 

eille liittymisestä hallitusta vas
taan, sillä siitä voisi olla seu- 
reuktsena sos.-dem. ja kommu
nistipuolueiden yhtyminen pa'l’.i- 
kalkvisym vikise n läpiaijossa. Jos
hallitus kulkistuiisi, sanoo lehti, 
tullisi tilalle porvariipuoiueititen 
hallitus, joka nykyisissä olosuh
teissa osoittautuisi kykenemät
tömäksi johtamaan hallitusta. 
Maalaisliittoko?

Toisaalla kyllä on olemassa se 
mahdollisuus, että Suomen Pan
kin nykyinen kuvernööri Heikki 
Tivunioja asetettaisiin i>äämiliis
terin istuimelle, muodostamaan 
hallitulksen maalaisliiton kan
nattamana, jos Fagcrlliiolmiin hal
litus kukistuisi. Tuomioja väit
tää. e.ttä korotettuja palkkoja 
ei kyetä maksamaan tehtaitten 
voitoista, vaan siirtyy korotus 
kulutit äijäin suoritettavaksi. Hän 
lisäksi cnrfusitaa työttömyyttä ja 
uusia vaikeuksia teollisuudelle 
viennissä.
Valmistelut vaaleihin

Kaiken tämän keskellä valmis- 
Hitaan vaaileihin ja vaalitaiste
luun presidentin valitsieniiseiksi 
Taistelu tosiaankin on käynnis
sä täydellä höytryTlä. Äänestys

suorit et aa n kuluvan kuun 16 ja 
17 päivinä.
, Koimmunnisitit siltenlki ntaistelc- 

vat vinmrhtlisti, lleidäm ehiliok- 
kaamisa on entinen pääniinlisiteri 
Mauno Pekkala.

Sosi ai i deiii ok ra a I it, kok oonuis, 
l ibe raall i t (he l s i ng iusa i lomal ti i - 
set) ja ruotsalainen puolue kan
nattavat pries. Paasikiven uudlel- 
leein valitsemista. Maalaisliitol
la on oma miehensä, Unho Kek
konen. pankkimies. Htimen kan
natuksensa tulee lähes kokonaan 
maaseuduilta.

puheen lähetystä
Washington, tammilk. 6 p. — 

Valtiovirasto tiedotti eilen, e ttä  
Amerikan, äänen Venäjälle, 'a- 
hettämä pres. Trumanin tilan
nekatsaus tuli häirityksi Venä
jän radioasemien kautta. Lähe
tys laajallettiin radion välityk
sellä samaan aikaan kuin Mr. 
Truman puhui kongressin yh
teisessä istunnossa ja oli se 
myöskin käännetty venäjäksi ja 
lähetetty samanaikaisesti sinne
kin.

Virkailijat eivät kuitenkaan 
olleet varmoja, oliko tämä häi
ritseminen erikoinen yritys tai 
kuuluiko se siilien tavalliseen 
ohjelmaan, mitä Venäjäl on pitä
nyt yllä Amerikan äänen radio
lähetyksiin koko suuressa mit
takaavassa sitten viime vuoden 
huhtikuusta lähtien. Puheen 
häiritsemisestä tiedotti länne 
Yhdysvaltain Moskovan lähe
tystö.

Uusi hiilikaivos
hollantilaisille

Haag, tammik. 5 p. — Hollan
tilaiset suunnitteievat uuden 
hiilikaivoksen avaamista Lim- 
burgin seudulle Saksan *rajalla. 
Hiili on 1,700 jalan syvyydessä. 
I liii'l'sconcssa arvioidaan olevan 
hiiltä 60,000,000 tonnia. Kaivok
sen avaamisen ja käytön johto 
tulee oikeastaan molemmille, 
Saksalle ja Hollannille, hiilisuu- 
nen kulkiessa rajan yli molem
mille puolille.

lee olemaan “tavallista erikoi 
sprnpi siinä suhteessa, että sii
hen on yhdistetty kastelulaitok- 
sen, yhteydessä suoritettava 
kallioin ampuminen.”

Brittiläiset atomi-tiedemiehet 
ovat sekaantuneet asiaan sikäli, 
että puhuvat venäläisten atomi
pommi teollisuudesta. Sanovat 
venäläisillä olevan kylliksi ato
mipommeja sodan alottamiseen 
vuoden tai kahden kuluttua.

360,659 moot toriäjokalua, kun 
taas 1948 valmistettiin kaikkiaan 
2,147,397. Kokonaislukuun kuu
luu Yhdysvaltain ja Canadan tuo 
tanto, jakautuen se 2,269,459 
henkilöautoon ja 501,735 kuor 
nuavauiLua. Kaukana etulinjalla 
oli yhtymän Chevrolet merkki 
sillä sen nimellisiä henkilöautoja 
valmistettiin viime vuonna 1 
109,958 ja kuorinavaunuja 383 
543,

Kerasiinille on
nostettu hintaa

Toston, Mass., tammik. 6 p 
— Esso Standard Oil Co:a tie 
dotti eilen nostaneenpa kerasii 
uin, hintaa vähän enemmän' kuin 
puolella sentillsi gallonaa kohti 
kautta Uuilen Englannin. Yhty
män taholta sanottiin hinnan 
nousuun olleen tekijänä kerasii- 
nin kysynnän lisääntyniinen.

TURKKI JA JUGOSLAVIA 
TEHNEET SOPIMUKSEN

Ankara, tammiik. 6 p. — Turk 
ki ja Jugoslavia allekirj diili vai 
eilen ''kauipptisiipiinuksen. Turk
ki myy Jugtosllaivialle puuvillaa, 
vuotia, maugitiiecsia. .suolaa, 
villaa, ku ita ttu ja  liede'uiia ja 
tupakkaa. lugoslavia vie Tulk
kiin pyöreäitä inuntaivaraa, ke
mikaaleja ja paqierimasisaa.

SoUMitnuktsieeu sisältyy ntyö 
l-.i'ii kohta, jossa Jugoslavia lu
paa korvata nie tuikkii aisle n liik- 
iieinten oamaiisuudet jotka k ansa 1 
lisituittaimisiisLsa oteittiiu omista
jilta, ,

TELETYPEN SAH K ESATO A
W a s h i n g t o n  — Pres. Truman esitti kongressille toivee

naan: V. 1950 on työtä 61 miljoonalle, tuotanto suurin maan his
toriassa, hintojen ja palkkojen vaihtelu vähäistä, päämääränä 2,- 
000,000 työpaikan lisääminen viime vuoteen verraten, viiden vuo
den kuluessa on mahdollisuus hankkia työtä 64 miljoonalle. Tämä 
tulee olemaan se tie, joka jättää jälkeensä kaiken köyhyyden ja 
puutteen. Kansalliset tulot nousevat 277,000 milj. dollariin, 7 pros, 
yli v. 1949.

L o n t o o  — Lontoo tunnusti tänään Kiinan kommunistihalli
tuksen, julistaen diplomaattiset suhteet sille kuuluvaksi, samalla 
katkaisten diplomaattiset suhteet Chiang Kaishekin hallitukseen. 
Britannian hallituksen teko on ensimmäinen anglo-amerikkalaiaen 
ulkopoliittisen yhteistoiminnan rikkomus suuressa kysymyksessä 
25 vuoden aikana. Valtiosihteeri Acheson sanoo “ennenaikaiseksi” 
Kiinan kysymyksen harkinnan tällä hetkellä.

W a s h i n g t o n  — Senaatin republikaanit vaativat tutkimus
ta raportista, joka sanoo pres. Trumanin kieltäneen aseellisen puo
lustuksen Formosalta Amerikan sotilasjohtajien neuvosta.

C a m b r id g e ,  O h io  — Viisi itäisessä Ohiossa työskentele
vää hiilikaivosyhtiötä on nostanut oikeusjutun John L. Lewisiä ja 
kaikkia kaivomiesliiton virkailijoita vastaan, vaatien korvausta 
lakkojen takia menetetystä hiilituotannosta.

T a p a c h u la ,  M e k s ik k o  — Tacana tulivuosi lähellä Gua
temalan rajaa alkoi purkautua tänään, ensimmäisen kerran jälkeen 
vuoden 1902. Purkaus on aiheuttanut pakokauhun vuoren lähellä 
asuvien farmarien keskuudessa.

A t e e n a  — John Theokotis, edustajahuoneen puhemies, po
liittisesti riippumaton, muodosti puolueettoman huoltohullituksen 
tänään hoitamaan hallituksen tehtäviä maaliskuun vaaleihin saakka.
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OUR POLICY
“ The purpose of the Associa
tion shall he to help preserve 
the  ideals and trad itio n s of our 
country, the U nited S ta tes of 
America, to revere its  law s ami 
inspire  o thers to respect and 
obey them, and in all w ays to 
aid in m aking th is  country 
g rea te r  and b e tte r."

Päivänkatsaus
Suomen teollisuudessa tapahtunut 

hiljaista nousua
New York Timesin Helsingin .kirjeenvaihtaja 

julkaisee mainitun lehden tammikuun 4 päivän 
numerossa seuraavan selostuksen. Suomen ta
loudesta viime vuodelta:

Vuoden 1949 ajalla Suomi edelleen edistyi 
taloudellista vakautuneisuutta kohti: Teollisuu
den tuotanto hiljeni (pääasiassa maailman mark
kinoilla tapahtuneen tavaran kysynnän lamaan
tumisen tähden viime vuoden ensimäisellä puo
liskolla, mutta siitä huolimatta teollisuustuo
tanto kokonaisuudessaan oli .viime vuonna seit
semää prosenttia suurempi edellisen vuoden 
tuotantoa. Lisäys tapahtui niiden teollisuuksien 
osalla, jotka tuottavat kotimaisille markkinoille 
kun taas tuotanto ulosvientiin jonkin verran 
laski. Työmahdollisuudet yleisesti lisääntyivät, 
mutta joillakin talouden osilla, pääasiassa met
sä- ja maairviljelystyöläisten keskuudessa lisään
tyvä työttölmyys aiheutti huolestumista.

Vuoden loppupuolella työttömyys jälleen oli 
vähissä lukuunottamatta joitakin metsätyöseu- 
tuja ja joitakin teollisuuksia. Tekstiiliteollisuus 
kärsi huomattavasta työvoiman puutteesta. 
Ruoan ja muiden kulutustarpeiden tarjonta pa
rani suuresti viime vuoden ajalla. Ainoastaan 
kahvi ja sokeri on enää kortilla.

Suonien Pankki heinäkuun 4 päivänä laski 
markan arvoa. Dollarista, josta aikaisemmin 
maksettiin 136 riiarkkaa, arvon alennuksen jäl
keen maksettiin, 160 markkaa. Siten markan 
anvo laski 15 prosentilla. Toinen devalvatio teh
tiin syyskuun 19 päivänä seuraten se Britannian 
punnan arvon älennusta. Sen jälkeen dollarin 
arvoksi tuli 231 markkaa.

Tukkuhinnat Suomessa laskivat huomattavasti 
viime vuoden ensimäisellä puoliskolla saavuttaen 
alhaisimman tason heinäkuussa ollen ne 6 pro
senttia alhaisemmat kuin mitä olivat korkeim
millaan ollessa v. 1948 heinäkuussa. Sen jälkeen 
on . taas tapahtunut hiljaista nousua hintaindek
sin ollessa lokakuissa 7 prosenttia korkeampi 
kuin heinäkuussa. Nousu kuitenkin on ollut 
paljon vähäisempi kuin mitä odotettiin, mutta 
ilmeisestikään devalvation kokonaisvaikutus ei 
ollut vielä tehnyt itseään tunnetuksi. Uusi hin
tojen nousu vaikuttaa palkkatasoon, mikä on 
ollut paikoillaan vuoden 1948 huhtikuusta asti. 
Hyvä puoli on siinä, että hallituksen raha-asiat, 
raskaista sotakorvausmaiksuista huolimatta, ovat 
vakautuneet.

Devalvation päätarkoituksena oli kiihoittaa 
Suonien vientikauppaa. Tärkeimpien ulosvienti- 
tuotteiden joukossa puutavara nautti vakautu
neista markkinoista koko viime vuoden. Hin
noissa tapahtui jonkin verran laskua, mutta 
sahojen ja vaneeritehtaiden tuotannolle, mikä 
voitiin uloslähettää, oli menekkiä ja kokonais- 
ulosvienti oli paljon yläpuolella vuoden 1948 
tason. Toiselta puolen massan ulosvienti huo
mattavasti laski vuoden ensimäisellä puoliskolla 
johtuen pääasiassa muuttuneesta markkinoimis- 
tilanfeesta Yhdysvalloissa ja suuresta hinnan 
laskusta. Syksyllä massan menekki jälleen 
nousi. Sanomalehtipaperin ulosvienti on ollut 
kohtalaisen tasaista läpi vuollen.

Tammikuusta lokakuuhun Suomen maahan
tuonti oli 52 biljoonaa markkaa ja ulosvienti 
50,600,000,000 markkaa. Tappio siten oli 1,400,- 
000,000 .markkaa. V. 1948 se oli 6,500,000,000 mk. 
Ulosvientinuineroihin eivät sisälly sotakorvaus- 
lähetykset Venäjälle, jotka nousivat 8,100,000,- 
000 markkaan tammikuun ja lokakuun välisellä 
ajalla.

Vaikka Suomen yleisessä kauppahalansissa 
tapahtui parannusta, Suomen dollariasema huo
noni viime vuoden ajalla johtuen paperimassan 
menekin vähentymisestä Yhdysvaltoihin. Tämä 
on sitäkin vaikeampi kun dollarilainojen koron 
ja kuoletuksen maksuihin menee huomattava 
osa juoksevista dollariansioista. Suomi sai 
$12,500,000 lainan International Bank for Recon
struction and Develoipment’ilta viime vuonna 
ostaakseen koneita teollisuuksiin, jotka valmis
tavat tuotteita ulosvientiin.

Nyt alkavan vuoden mahdollisuuksiin suhtau
dutaan''varovaisesti. Hyvä mahdollisuus on ole
massa, että realistisempi rahan kurssi vaikuttaa 
suotuisasti Suomen ulosvientitoimintaan. Mutta 
siinä onnistuminen on riippuvainen hallituksen

onnistumisesta hintojen ja palkkojen vakautta
misessa. Kommunistien yritykset viime vuoden 
ajalla saboteerata vakautta,tnisohjelmaa ja syn
nyttää työselkkauksia päättyivät häviöön ja 
sen seurauksena kommunistien vaikutus työ
läisjoukkoihin on huomattavasti laskenut. Siitä 
huolimatta ne voivat valmistautua uusiin y ri
tyksiin tämän vuoden ajalla.

Puoli vuosisataa tieteen edistystä
Vuoden 1900 jälkeinen aika on ollut yhteis

kunnallisen levottomuuden ja ennen kuulumatto
man tieteiden ja teknologian edistyksen aikaa. 
Jonkunlainen yhteys onkin olemassa levotto
muuden ja tieteellisen edistyksen välillä. Useim
mat meidän taloudellisista ja työväen problee
moistamme ovat teknologisen edistyksen suora
naisia seurauksia ja teknolooginen edistys vuo
rostaan johtaa tieteellisiin tutkimuksiin. Lento
koneet, televisioni, radar, keinokumi, hormoonit, 
vitamiinit ja atomivoima — niiden kaikkien ke
hitys on tapahtunut kirjaimellisesti silmäiimme 
edessä.

Erikoisemmasta mielenkiintoista ovat elek- 
troonit, uusi sähköinsinööritaidon haara. Se on 
antanut meille ei ainoastaan uuden joukkotie- 
donantovälineen radiohroadkastauksen ja tele- 
visionin muodossa, mutta samalla myös merkilli
siä laskuvälineitä äskeisinä vuosina, jotka lupaa- 
vat tulevaisuudessa sellaisia automaattisia ko
neita, jotka suorittavat suurimman osan rutiini- 
työstä konttoreissa ja tehtaissa. Teoreettinen 
tiedemies, jota katseltiin epäkäytännöllisenä 
uneksijana, viitoitti eloktroneihin johtavan tien. 
Hän hajoitti atomin ja osoitti elektronien kuulu
van sen rakenteeseen. Eikä myöskään suhteel
lisuusteoriaa ole aliarvioitava. Se osoitti tarkoin 
fysikoille kuinka paljon energiaa voidaan ato
mista vapauttaa ja siten osottautui käytännölli
sestä arvosta olevaksi atomipommin kehittä
misessä.

Onko siis sattuma, että tiede on yhtä paljon 
hajanaisessa tilassa kuin maailma kokonaisuu
dessaan vuoden 1950 alussa. Victorian aikuis
ten tiedemiesten varmuus, joille koko luonto oli 
vain kone, on mennyt. Niin on myös mennyt 
valtiomiesten ja ekonomistien varmuus. Atomi- 
fysikassa on “epävarmuuden periaate", joka 
vaikka sillä onkin erikoismerkitys, symhoolisesti 
soveltuu tieteeseen kokonaisuudessaan ja vieläpä 
maailman asioihinkin. Universumi ei ole enää 
mukava ääretöin laajuus, kuten se oli ennen 
kun Einstein saattoi päämme pyörälle uusilla 
ideoilla rajallisesta tilasta ja energiasta, mikä 
muuttuu massaksi vauhdin ollessa riittävän kor
kea.

Montaigne piti onnellisena sellaista kansaa, 
jonka historia oli tapahtumia vailla. Edesmen
nyt tri Alfred N. Whitehead iloitsi levottomuu
desta ja epävarmuudesta sillä niistä nousivat 
suuret tiedemiehet, suuret yhteiskunnalliset 
uudistajat. Kaksi suurta ja hirvittävää sotaa on 
sodittu vuoden 1900 jälkeen, sittenkin häiden 
vuosien äijällä on tapahtunut suuria yhteiskun
nallisia uudistuksia, suurta ihmiskuntaa hyödyt
tävää tieteellistä edistystä, tautien valtaa supis
tettu, ihmisen työ tehty huokeammaksi, enem
män mukavuutta saatu ihmisen elämään. Itse 
asiassa tiede on tullut niin paljon omilleen, että 
silloin kun me puhumme edistyksestä, me taval
lisesti tarkoitamme tieteellistä ja teknoloogista 
edistystä.

Ho ja Bao '
Indo-Kiina, jonka Ranska valloitti yhdeksän

nentoista vuosisadan loppupuoliskolla, on Rans
kan ainoa tärkeä alusmaa kaakkois-Aasiassa. 
Sen pinta-ala on 286,000 neliöniailia ja asukas
luku 27,000,000.

Syyskuun 2 päivänä, 1945, indo-kiinalaiset 
nationalistit Moskovassa koulutetun Ho Chi 
Minhin johdolla julistivat Viet Namin autono
misen tasavallan Indo-Kiinassa. Viet Nam, joka 
kirjaimellisesti tarkoittaa “etelämaata”, käsit- ' 
tää Tongking, Airnain ja Coehin-Kiinan m aa
kunnat — 40 prosenttia Inido-Kiinan pinta- 
alasta ja 84 prosenttia sen asukkaista. Maalis
kuussa 1946 Ranska, painostuksen alaisena, 
tunnusti Ho Chi Minhin tasavallan. Mutta mi
tään sopimusta ei tehty sen rajoista enempää 
kuin Viet Namin, autonomian laajuudestakaan. 
Neuvottelut niistä ajautuivat karille. Joulu
kuussa, 1946, ratkaisematon sota alkoi — sota, 
joka nyt jo on maksanut Ranskalle 10,000 mies
tä ja* biljoonia frangeja vähääkään heikentä
m ättä Ho Chi Minhin otetta vietnamilaisiin.

Viime maaliskuussa Pariisin hallitus yritti 
kokeilla toista taktiikkaa. Se sai Annamin enti
sen hallitsijan Bao Dai'n, joka lomaili Ranskan 
Rivieralla, palaamaan Annamiin ja johtamaan 
siellä kilpailevaa .Viet Namin hallitusta. Rans
kalaiset toivoivat, että Bao Dai voisi onnistua 
viettelemään Viet Naimin kansan Ho Chi Min
hin puolelta takaisin Ranskan hallittavaksi.

Bao Dai ei onnistunut. Enemmistön vietnami
laisista kerrotaan katselleen häntä Ranskan 
nappulana. Se seikka kun Ranska ei antanut 
hänelle todellista vahaa vahvisti tällaista katso
musta. Sota jatkui. Ranskalaisten pelkoa, että 
se pian menettää koko Indo-IKiinan lisäsi kii
nalaisten kommunistijoukkojen ilmaantuminen 
Viet Namin pohjoisrajalle.

Ranska viime viikolla teki uuden Bao Dain 
aseman vahvistamisyrityksen. Viini? perjantaina 
pidetyssä juhlallisuudessa Saigonissa, Cochin- 
Kiinassa, Ranskan ylikomissioneri, Leon Pig-

Lentokirje 
Suomesta
Soteva taisteli ankarasti tunneista ja minuuteista

Sotevassa, jonka tehlvänä on 
sotakorvausten toimittaminen 
Venäjälle, vallitsi viime vuoden 
loppupäivinä kuumeinen kiire, 
sini oli toimitettava tavarat 
Vainikkalaan, jotta >ä;isyt täisiin 
>3 prosentin sakkokoro; s\a. 
Eräät tärkeät tavarat oli toimi- 
etava perille ennen vuoden.löp
inä. Kuljetustoimiston ptiheli- 
net soivat yhtenään vöitä, ja päi
vää pidettäessä yhteyksiä rau
tateihin, tehtaille ja huolinta
liikkeille sekä kaikkiin niihin, 
'öiden tehtävänä oli tavarain pe
rille saattaminen.

Joulupyhät kuluivat muilla 
rauhan ja levon merkeissä, mut
ta niin ei ollut Sotevassa. Eräi
den kotimaisten tehtaiden tuot 
tamat tavarat olivat viivästy
neet ja ne oli viinfe tingassa 
saatava perille Vainikkalaan. 
Suurimmat vaikeudet olivat c- 
räiden ulkomailta, tilattujen ta 
varain toimittamisessa, sillä 
Itämerellä vallinnut myrsky 
myöhästytti laivoja ija eräs niis
tä ajoi karille myrskyssä. Nii
den joukossa oli m.m. eräs pa
peri teollisuusköinpinaatliiti kuu
luva lähetys De Laval turbiine
ja. Tämä 160 tonnia painava lä
hetys saatiin. kuitenkin yötä 
päivää työskennellen Katajano
kan satamaan Helsingissä ja 
siellä lastatuksi rautatievau
nuun. Suurin yksinäinen kolli, 
iota ei voitu jaoi.tella osiin,, oli 
52 tonnia painava turhiinigene- 
raattori, jota laivasta .nosta
maan, tarvittiin uiva nosturi, 
jonka vesisäiliöt tasapainon 
saavuttamiseksi oli ensin täy
tettävä ja meren käynnin vai • 
mentamiseiksi oli nosturin me
renpuoleiselle sivulle ankkuroi
tava vielä kaksi hinaajaa suo
jaksi.

Näin suurikokoisen ja paina
van. lastin kuljettaminen rauta
tiellä ei myös ollut helppoa 
vaan vaati erikoisia toimenpi
teitä ja rautatievaunuja oli tuet
tava. Painavan lastin vuoksi oh’ 
junan kulkua säännösteltävä 2( 
kilometriin tunnissa, sillä kalus
to ei olisi kestänyt suurempaa 
nopeutta. , i -tv»

Toistakin painavaa*- Lastia kul
jettava laiva joutui myrskyssä 
karille, onneksi, sa-itijji kuiten
kin lasti- siirretyksi toiseen lai
vaan. joka oli lähetetty sitä h a 
kemaan. Kysymyksessä oli kak
si pergamenttikonetta. jotka oli 
tilattu Bremenistä. Saksasta. 
Näiden lastien perille toinrtta- 
misessa taisteltiin ei vain tun
neista, vaan, minuuteista. .Vai
keuksista kuitenkin selvittiin 
ja tavarat saatiin aikanaan Vai
nikkalan asemalle venäläisille 
luovutettavaksi. IKaikki kuu
lemien korvausvuoden ensim
mäisen kolmanneksen, joka 
päättyi 31. 12 kello 23 Suomen 
aikaa, saatiin viime tingassa pe
rille.

Uudessa sotakorvauskaudessa, 
joka alkoi kuluvan vuoden alus
sa. on yli, 60 prosenttia laivatoi
mituksia ja loput koneita sekä 
muita vastaavanlaisia toimituk
sia. Laivahankinnat ja koneet 
ovat edessä olevan korvauskau- 
den träkeimpiä ja samalla vai
keimpia suorituksia.

Ennen kuin sotakorvausten 
laivaurakka on saatu suoritetuk
si, on hankittava m.m. 24,000 
tonnia laivalevvjä. Tätä valta
vaa laivalevymää ää varten on 
tullut tarjouksia eri puolilta 
maailmaa. Tällä kertaa ei — ku
ten aikaisemmin, — ole vaike
uksia levyhän,kiimoissa, joskin 
valugttapula asettaa sille suuria 
vaikeuksia.
Säännöstelystä jää vain 
'ippeet jälelle.

K an su nhuol Ioniini steriö lak
kautettiin vuoden vaihteessa ja 
ne vähäiset tehtävät, mitkä 
säännöstelyn alaisina jäävit jä 
lelle, siirretään muille elimille. 
Kunnilla on oikeus lakkauttaa 
kansanhuoltolautakunta ja siir
tää sen tehtävät kuiinallislialli-

'.uksille tai pitäii edelleen p. o. 
'.nimistöä vähennetyin työvoi
min. -aattaakseen loppuun sen 
vuosikymmenen kestäneet teh
tävät. 'Kaikessa tapauksessa ne 
ovat niin vähäiset, että kansan- 
'iiolli n palveluksessa ollut hen
kilökunta voidaan vähentää 
uurto-osaan entisestä.

Kulkulaitosten ja yleisten töi ■ 
Ien ministeriön rakennusasiain- 
osasto. jonka nimi lyhennettynä 
tunnetaan Kymroksi, lakkasi 
myös yli yhdeksän vuotta kes
täneen toimintansa jälkeen. So
lan ja sen jälkeisten poikkeuk
sellisten olojen aiheuttama 
säännös telyjärj es telmii luhistuu 
siis kautta linjan. Vuokrasään- 
liöstely sen, sijaan tulee säily
mään kaupungeissa ja kauppa
loissa sekä suuremmissa asu
tuskeskuksissa vielä pitkän ai 
kaa, joskin se monissa maalais
kunnissa on jo lopetettu ja toi 
iissä voitanee; lähiaikoina lopet
taa.

— Ja ihmisten kiusana tieten
kin on toimiititu, lausui Kymron 
johtaja ins. Kalaja. Olemme häi
rinneet rehellisten ja epä-rehllis 
Ien yrittäjien, tahtoa rakentaa 
itselleen mieleisiä asuntoja, kiu
sanneet kansalaisia rakennuslu
villa ja kaiken säännöstelyllä.

P ie n i  h u o m a u tu s
Tokoin kirjoitus “Avustuksen jako 

Suomessa ja Help Finland, Inc. osuus 
siinä" alkoi sanoilla “Tämän joulu
kuun 13 päivänä” ja vähän jälkeen
päin taas sanotaan “tämän kuun 
20 päivänä”. Tämä hiukan har
haan johtava kohta johtuu siitä, että 
Tokoi kirjoitti kirjoituksen joulu
kuussa ja se täällä pantiin latomoon 
myös joulukuussa, mutta sen julki- 
tuleminen viivästyi tilan puutteen 
tähden, eikä kirjoituksessa olevia 
aikamääriä sen jälkeen muistettu 
korjata.

“ L e n tä v ie n  l a u t a s t e n ” 
m y s te e r i

Kyllä kai sensatiohaluiset lukijat, 
ja muutkin lukijat sen puolesta, hy
vin muistavat, millaisen hälyn ja 
hytinän aiheuttivat tässä taka-aikoi- 
na ne lentävät taltrikit, joita ilmoi
tettiin nähdyn maailman melkein 
joka kulmalla? Niitä, nähneethän 
yrittivät jo pyörtyilläkin puhumat
takaan siitä, että hyntättiin naapu
riin ihmettä pohtimaan. Taisivat jo 
päätellä moisia näkyjä ihanpa maail
man lopun, enteiksi. Ja mikäs siinä, 
silloin tälllöin lienee hyväkin, jotta 
tuollaisia koputuksia kuullaan. Tä
mä raadollinen ihminen kun on il
man tällaisia ja muunlaisia enteitä 
koommin kuin paatunut ja kovakor
vainen parantamaan elämantapojaan.

Lentävät lautaset kuitenkin saat
toivat monenkin niin helläksi ja n.s. 
synnintuntoon, jotta maksoivat jo 
aikoja sitten unohtuneet vippinsä- 
kin.

Mutta kivisydämisimmät synnin 
mykyrät ryhtyivät asiaa peräämään. 
Ja laatimaan erinäisiä teorioita il
miöstä. Toiset kyillä väittivät, ettei 
niitä lentäviä lautasia ole ollut ole
massakaan, niitä vain kuvitelivat 
nähneensä sotahysterian höperöittä- 
mät. Mutta kuultiinpa materialisem- 
piiikin selityksiä. Muutamastakin 
vajasta jossakin täällä Setä Samin 
maassa, löydettiin lentokonekin, jon
ka väitettiin korkealla ilmassa lii- 
dollessään näyttävän leijailevalta 
lautaselta. Tiedettiinpä sikin, että 
konehirviöllä oli juuri vähää ennen 
sen löytymistä liidelty ilmassa. 
Siihen tosin valoi lentoulau tunteva 
ammattimies kylmää vettä hyväsesti. 
Selitti, ettei moinen kummitus pääse 
omin voimin edes ilmaan, jopa että 
se leijailisi ympäri maailmaa. Ja 
siihen loppui lautastutkimus.

Niin luultiin, mutta se oli väärä 
luulo. Ainakin niin väittää True- 
niagasiinissu (ja totta kai se on totta,, 
koskapa itse magasiininkin nimi on 
Jo True) muuan ilmiötä kahdeksan

non, allekirjoitti sopimuksen Bao Dain kanssa 
antaen Viet Namille laajan sisäisen suvereeni- 
teetin. Sopimuksen mukaan Bao Dain hallitus 
kontrolloi poliisia, vietnamilaisten riitoja käsit
televiä paikallisia oikeuksia, paikallishallintoja 
ja opetusta. Ranska edelleenkin kontrolloisi 
ulkomaisia suhteita, maan puolustusta ja joita
kin muita asioita.

Ranskan presidentti, Vincent Auriol, lähetti 
Bao Daille onnittelusanoman lausuen vallan 
siirron ‘‘takaavan Viet Namille guvereeniteetin 
ja itsenäisyyden Ranskan Unionin sisällä". Mut
ta samalla hän korosti, ettei vallansiirto lailli-
e p u t i  v n i  ts u n n h t i ia  p n n e n

Mutta hautajaisissa on, lapa
na muistella vainajan hyviä puo
lia, lausui ins. Kalaja edelleen. 
Hyviin puoliin, hän, selitti ikuulu- 
neen Sen, etteivät kansalaiset 
saaneet aivan mielin määrin ra
kentaa minkälaisia tönöjä ta 
hansa. vaan oli rakennuspiirus
tukset esitettävä amniattimies- 
teu hyväksyttäviksi ja siten 
Kynin"» valvoi, ettei kukaan saa
nut aivan omin päin, tehdä ra- 
kenniiksiaan. »Hän toivoi että 
tämä puoli säännöstelyä raken
nusalalla jäisi edelleen, voimaan.

Tähän mekin pyydämme vaa
timattomalta osaltamme yhtyä. 
Kun on esim. nähtnyt karjalais
ten uusia rakennuksia, on tyy
dytyksellä merkittävä, että ne 
on rakennettu aivan yleisesti 
kunnollisesti, mikä on sekin, joh
tunut säännöstelystä. Olisipa 
kukin saanut rakentaa haluamal
laan, tavalla, olisi tuloksen:! ol
lut joukko aivan kelvottomia 
rakennuksia. jotka muutaman 
vuoden kuluttua olisi ollut suu
rin kustannuksin korjattava;

Emme kuitenkaan itke enem
pää kansanhuollon, Kymron 
kuin muidenkaan sellaisten, hau
dalla. Säännöstely oli ei vain 
tarpeen,, vaan jopa välttäm ätön
tä  poikkeuksellisissa oloissa, 
joskin ne monen mielestä oli
vat “i Ilmi st e m kiusana.” Mutta 
säännöllisiin oloihin' päästyä, on 
niistä luovuttava.

Ja työväenhallitukselle nos
tamme tässäkin, asiassa liattu
amme, että se niin pian lopetti 
säännöstelyn kaikkialla, niissä 
se ei enää ole välttämättömän 
tarpeellista.

Manu 'Matinpoika.

jät sanoa sekä suomeksi että täksi 
maaksi, Jotta “Enkö minä sitä sa
nonut, vaikka vouhkaksi haukuttiin 
siitä!" S av’a h o.

kuukautta tutkinut laivaston akate 
niian käynyt tietomies. Eikä tämä 
tietomies näytä olevankaan mikään 
ai-don-noo lentoasioissa, sillä onhan 
hänellä siitä, paitsi teoreettisia tie
toja, myöskin lentotunteja nimissään 
mikä määrän tietää.

Ja tämä asiantuntija on nyt mai 
nitun kuukausimäärän tutkinut kaik 
kia raportteja, niin valveilla kuin 
nufckuessakin nähtyjä unia ja teh
tyjä huomioita lentävistä lautasista

Huomautettakoon tässä, että tämän 
tietomiehen tutkimukset ovat aivan 
’rillisiä siitä lautastutkimuksesta, 
mikä on vieläkin, keskeneräisenä 
lentovoimilla.

Tämä lentoasioiden tietomies, 
Keyihoe on hänen nimensä, kertoo 
tulleensa 6iihen vakaumukseen, että 
175 viimeisen vuoden aikana on 
maanpallomme ollut avaruudessa lii
televien naapurimaailmojen tutki
muksen kohteena. Ja ihmettelyn 
aiheena epäilemättä myöskin. Silla 
jos noista naapureista pystytään 
saapumaan niin lähelle meitä kur
kistelemaan, että heidän laytaslento- 
koneensa pystytään maasta käsin 
näkemään paljain silmin, niin tot
tapa naapurit ihmettelevät tätä 
maanpallomme ruljanssia. Sen ali
tuisia sotia, samoin kuin muitakin 
hullutuksia. Mutta sepä lienee hei
dän asiansa.

Meidän asiamme sen sijaan on 
pitää varamme, etteivät nuo kovin 
uteliaat naapurit ryhdy muihinkin 
kuin urkkimislehtäviin. Sillä väli
neitä heillä kuuluu olevan kylliksi, 
mikäli p.o. tietomiehen 8-kuukauti- 
set tutkimuksen tulokset pitävät 
kutinsa. Hän näet selittää naapurien 
tekevän maanpallomme tutkimuksia 
man. seuraavilla kojeilla: 1) pienil
lä kauko-ohdauksella toimivilla tele- 
visiotransmittereiUä, 2) 250 jalkaa 
leveillä 'lautasenmuotoisilla lentoko
neilla, jotka toimivat kuten täällä 
maanpallollumme valmistetut heli
kopterit ja 31 suurilla slkarimmuo- 
tolsilla ilmalaivoilla. Näin sivumen
nen sanoen, nepä lienevätkin ainoi
ta ilmalaivoja, paitsi mainostarkoi- 
t uksissa silloin tällöin käytetyt 
“blimpit", joita enää on käytössä 
ilmalaivoista. Siitäkin huolimatta, 
että täkäläisessä finliskassa usein 
puhutaan ilmalaivoista, kun tarkoi
tetaan puhua lentokoneista.

Niin, että näinköhän lentävien 
lautasten mysteeri osoittautuukin ul
komaailmoista juurensa saaneeksi. 
Tuntematonta on voidaanko tätä 
teoriaa milloinkaan todistaa palk
kansa pitäväksi, enempää kuin sitä 
kumotakaan. Mutta jos se saa “lain
voiman”, voivat monet tähän asti 
höperöiksi tuomitut lautasten näki-

nientti on sopimuksen hyväksynyt. Viime vii- 
kolia näytti siltä, ettei sopimuksen hyväksymi
sestä ole toivoa. Jotkut puolueet Ranskassa 
vieläkin vastustavat rajoitetun vapaudenkin 
myöntäiniistä Indo-iKiinalle. 'Toiset — kommu
nistit ja jotkut sosialistit — taas ovat sitä 
inie’tä, että Ranskan olisi poistettava heti jouk
konsa Judo-Kiinasta. ■

Joka tapauksessa Bao Dain hallituksen val
tuudet ulottuvat (vain niihin' Viet Namin aluei
siin, jotka ovat ranskalaisten joukkojen hallussa 
— sts . suuriin kaupunkeihin, hajallisiin maa
seutuihin ja kulku- ja sanomayhteyslaitoksiui. 
Ho Chi Minh kontrolloi muuta Indo-Kiinaa.

ainekirjoituksia
opiksi ja huviksi

ALITU IN EN  VÄSYMYS
Monet lukijat v a liiti arvat aili- 

tuista väsvtmivstä. Voi olla niin 
että nie ovat fyv,sil'liw“ti viisymei
tä, mutta on monia täifipaulk.sia 
että ibiiminen luulee olevan,s a 
välsyniv, vailkka tbjtellrsmiivesa on 
vaan kyliäsi yiiy johonki. Esimler- 
killesi kitu m iilu in  pienenä poi
kana sielä vanalliasn maasa piti 
sunnunltarsin istua paikallaan ja 
k Hunneilla kun isä hvivin •snair- 
naavdltla .nuotilla luiki Laesta
diuksien postillaa sunnuntaisin, 
tunsin iitt'eni niin väsynieelkisi et
tä nukuin istualleni. Mieluum
min olliisin juonii neisiiniöljyä tai 
tehieniy joäafki muuta, muilta täy
ty tc.feöla. Monet aikuiset ihi- 
niiset samalla tavailla kun ovat 
sunnuutarsi.ii syönee lujaisti, ve
liyit telen'ät ja hankcttelevat ilta- 
■päiiväTlä ja kun ei oo nimiltä te- 
kemiistä, miemieivät maata.

Muhia alituinen, jatkuva jän
nitys väsyttää fliiniistä. On pa
llo ihimiisiä jotka tanpeettomlai-iti 
jännittäivätt lihaksiaan. JänuAt- 
t.yneiesä tBalsa kullini voiman. Ne 
sieis'ovat ja käveleivält jänuitty- 
neiesti. Isltni-saiki ne kannattavat 
loolia sen Siijjaan että -tOoHi kan- 
iiaitfta.s niitä:. Nnlkikuiisaki ne jän
nittävät liiloiksensa, kajot nyrlki, 
sä, jalat ristisä päällekkäin, pää 
ia selkäranka vääfäisä. Ei oo 
ihinie jots henkilö sellaisen vuo- 
teiesaolon jälkeen tuntee.ki it- 
tensä1 väsyneenäni älläsi aamulla 
kuin illalla lnaatainennesä.

l.iikanainen henkinen työs
kentely ja jännitys mvös vä
syttää, usein enemmän kuin (ruu
miillinen työ. Monet ih in nimet 
ajattelemat että henkisen työn 
tekijät, jotka istuvat ja käyttä
vät päältään eivät väsv, tai että 
ne eivät sais väsyä. Tosiasia on 
että henkinen työskentely kti- 
luttaai elinvoimia «tiunemmaisa 
määrässä kuin fyysillinen tvö>. 
Eyysiillisessä työssä on sentään 
ionlku verran liikuiDbua, joka 
aulttaa palatuista ja vSisymis- 
mynklkyjen poistumista ruumii
na. moitita henkinen tvöskenteli- 
jä joka iistuti vaan paikallaan ia 
korkeintaan liikuttaa käsiään 
kaisaä väisvlmysnneirkkeiä orka- 
niisiniinisa, ja ne ejistäivät jänni
tystä, henkistä ia fyysillistä.

Jämilltys pitää laukaista. Jänni
tys kuluttaa tarpeettomasti 
c.liimvoilmaa. Leipo säästtää sitä. 
Siksi .täyttyy sekä r u utu ill imen, 
että henkinen jännitys laukaista 
ia asettua lenpoon. Ruumiillinen 
lepo auttaa henkistä lenua. I.e- 
voisa oleva orkanisniii aina nuk
kuu .muitta ruinniiillisesa jänni- 
tyk.sesä oleva oikanistni pitää 
mi'eTeitki jänuityksesä ja siilon ei 
nukkumisesta tuu niittään.

Monet sairastavat iusoniniaau, 
untottamuutita sen tällien kun 
ruumis on jännity,kisesä ja siittä 
lolitiui suurelta osalta että mie 
liki on alilkerasa käynuisä. En- 
ueuknin tällainen jäinmittyny 
henkilö pääsee nukkumaan,, täy
tyy teilki midd1el>orolaisien Iisak
ki JiisalksOnnin ten'iyjm. Ham se
litti niitille kerran että kun hä
nelle joskus ei taho tullia unta, 
niin hän vakavasti ja vakuutta
vasti sannoo Sttelleen: “Tjaa 
niinä aijattelen ja harkit.ten tuo
ta asiaa huomenna, mutta «vt 
minä nukun.” Siihen se uniki 
tullee aivan kuin nöyrä palave- 
lija.

Väsymystä on moniani a ist a.
Bnodklyniläinen tyttö julki 

niö>,i haiiKiklkafta osastokaujia^a 
tuli iltaisin kotiaan niin väsytnee- 
nä että iltasen jäläikeen ei jäk- 
sanu auttaa äitiään astiain pe- 
stisa. Multaa kun hän ,sai puhe
limella kutsun mennä tanssijai- 
siin poikatuttavan kansa, katosi 
väsymys aivan kuin taikasanoilla. 
Hälliä oli voimaa ja kestävyyttä 
vankka oliis tanssini! havaijilaista 
hula-linlaa, tai ryssäläästä 'kyiyk- 
kynx/Kkkaa koko yön. Pienet lap
set tuntevat ittensä joskus niin 
väsyineeksi että niitä täytyy kan
taa syiisä. Mutta kun ne pääse
vät kotia leikkikahijensa'ääreen, 
kaluaa väsymys ja ne liikkuvat 
paflio voimiilkkaamimiii siinä kuin 
mitä pieni kävely olis vaatinu.

Joskus napiastl kasvavat nuo
rukaisen ja neitoset väsyvät he- 
le|x>sti. Tämä johtuu siittä että 
niijen liliakiset, luusto ja jänteet 
eivät vielä oo kehittynee täv- 
vellisiksi ja luonto, iklkaaiikui'i 
suojellakseen niitä, herättää vä
symyksen tunteen.

Mutlfa hyvin usiseiu 4 väsytmyu 
on putfiltaasti psykoloogista. Joi- 
taki vuosia sitte kun maratoni- 
tanssit olivat innot Isa, harvoin 
ne kestivät monta vuorokautta. 
Yk sitoik koisuu vesta * joi rt u va vä - 
snnykseu tunne tuli niin voi-
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makfeaaktei että tanssijani täy
ty loixHftna tanssi. Muitta atjan 
olioon ketsito kellitty ja ne kesti
vät monia viikkoja.

On pallin ihmisia jotka e|;iäon- 
niistuvait cilätncisä sen tiilien eitti 

, nskoitUtivait ittelheen ctitii lile oivat 
väsyneitä ja nk»skn,nneita. h-riit- 
itäinlld ciniänitäväjen kesikö u vt s n 
on .sellaisia jotka tnintcvait ifcteo- 
sii niin väsyneiksi e't'tii eivä! 
jaksa ees kahta korvaansa kan
taa. Multa kun tosi tullee e t- 
teen, löytyy niillä voinutia ja .kes- 
täivyyitltä suuret määrält. Tunisiin 
Miouesoltasa . emännän joka oh
Irvivin sairas aina. lliinen niivetl 
nennnalti's/iii'ia sairastavan iniellien- 
sä täyUiy luottaa tallloultta ja vai
moaan. Muilta tojefla sairas iinies 
knniMa kutjahti ja emännän täy 
ity tuonista vuoteesta. Iitin vir
kisty ja knmisitu, sat punaset 
posket ja työsii ja tölliinsä voi- 
mtaiftionmus ja väsymys katosi. 
Hiin viertä omisti sen mitä sana. 
sa sanotaan oikeista leskistä, 
että on: "Parein,pi naitja kirin 
palilaa." 11älli otti tuon arvan täy- 
vestä top.isita, laHlnitti itkijään ja 
siten Iitin tuli tiiviin naitavaan 
kuntoon. Miekienisä eliläisä hän 
oli arvan tojellki vtisyny ja sai
ras. 1 lliinen tilansa ei oÖlu tuilta,1- 
lista, mutta tojellisuus paranti 
hänet.

Fysioilookinen väisyniys on 
nor,maallinen seulratis lihasten ja 
hermoston tönii un aslta. Monet 
työliiiset jotka ovat t'ehenee päi
vän ahkeraan työtä, mielellään, 
tossut jaflalsa istuvat 1 vipu «m /Iisa 
ja hiie,sike.kivat sanoma'le)h|liä. 
M utta monet vielä päivätyön
sä lisäksi kesällä haluavat kas
tella pihamaata, tai kyykkiä kas- 
vismaatlla. Yönsä he mukkuiva: 
rauluusa ja hemräävält aamulla 
virkistyneenä ja uäläkäisenä va
lani isltuäkseen uuven päivän ve- 
levoJlisuuksil.le.

Op toiselllaistaki fysiortoqlkista 
väsytmyis tä . Tyfliyj ä nlto inn »tt a j a t 
jotka eiviiit tee Hiirtään liyövyl- 
li.sitä työtä, vaan kulutllavat ai
kansa rihnpuilletsa k a »keilaisit e n 
nautintojen nprätsä, vähä ketrrafl- 
laan kehittyvät neuroottisiksi 
raukoiksi, jotka eivät voi olla 
levosa yöllä eikä päivällä.

tissein tyrve ja vtoiina^as hen • 
'kilö joutuu tekemiä iiiu työtä yli 
voimiensa.. luonnottomaCIa ta
valla, enölkiiitolilisisä olosu'hteisa. 
Tämä kiihottaa häntä ja hänestä 
kehittyy ajan olioon väisyny ja 
äintvnien. Ikinelle ei päivätyön 
jäläkee-n lylstä ilta ne inkaa n. Lars 
ten viaton leikki häirittec häntä 
Hän on katkera, arvostdeva ja 
kiukkuinen koko maailmaflile ja 
eläniäiie ylileensä. Hän koittaa 
nukk.irakki niin k;i| ipvrälsä kuin 
kysytmysuierkki. Nulkikuisa j.a 
vailaVeilla vuoteesiä hän piehtaroi 
ja käälntetlee ittiään levottomana 
ja aamulla hän on väisyueeitnni 
kuin, illalla. Tällaiset henkilöt 
vauahienevat norpiäslti kun kulu't- 
taivat elinvoimaansa liilkanaitseis- 
ti. Uaseint korlkian sivisitylksen 
saarni joutuu työpaikkaan joka 
ei vaivji henkisiä kykyjä oli,'em
ikään. Työpaikan menetys ja 
kövhvytven peleko hermostuttaa 
henlkilyä ja johtaa iimettomuu
teen ja väSyneiisyyteen, jota 
inyöthäseiintmällti asteella seuraa 
sairaaloisuus.

Kun tätinä väsymys on niin 
yl'leinen, täytyy kirijottaa siit 
ta toimen artikkeli, j^tsä kälsit- 
4 ele n keinoja miten väsymystä 
voi, ainakin huojentaa, jos ei 
kerta kaikkiaan parantaa.

TAVOITE SAAVUTETTIIN LEHTEMME 
VUOTUISESSA LEVITYSKILPAILUSSA

Viisikymmentä eri ,paikkakuntaa saavutti korkeiinman tavoit
teensa lehtemme vuotuisessa leivityskilpaihtssa, joka .päättyi tä
män uunien vtltxlcn syntyessä. Massaclmsett-issa tämän tavoitteen 
saavuttaneita on 19 ja muilla alueilla yhteensä 31.

Ihisiminflis-cn tavoitteensa saavuttaneita paikkakuntia on 13.
I.ehlemme tilaustili osoittaa» että tulos oli liiukan suurempi 

kuin viime vuonna, mikä osoittaa, että asiamiiehenime ja -naisemme 
työskentelivät tarmokkaasti ja että lehdclliinimc yhä on latuja ys
täväpiiri siitti huolimatta, vaikka suomenkielisen samimaletlnlen tai
ve täällä uudessa kotimaussamime jatkuvasti vississä tahdissa vä
henee. i

Seuraavat paikkakunnat saavuttivat karkeimman tavoitteensa:
Massachusetts — Fitchburg, Worcester, (iandner, Quincy. Nor

wood, Peabody, Ashby, Westminster, West Wareham. Hubbard 
stem, Townsend, I Finesville, Rockport, Hyannis, Smith Royalston, 
Weymouth, Ashhurtihanij Rutland ja Springfield

Muut valtiot — New York, Qaiiiterbury, Ashtabula. Cleveland, 
Brooklyn, I'flinport, Detroit, Ludlow, I'liimi, Newport, Port Chest
er. Jersey City, Van Etten, Baltimore, Milford, Berkeley, Conneaut, 
Aberdeen, Astoria, Harrisville, Guild. Los Angeles, Lake Worth. 
Lebanon, Newark (Del.), Ne,w Port Richey, Portland, Rock 
Springs, Timmins, Thomaston (ja Waukegan.

Ensimmäisen tavoitteensa Massachusettsissa saavutti Mavnard 
ja muissa valtioissa seuraavat 12: Wturren, New Ipswich, Pliila- 
de-'pliia, West Paris, Bogota, Buffalo, Chicago, Elkton, Grand Ra
pids. New Ixmeloii ja. Pawtucket.

Seuraavassa esitämme suoritetusta 
r a p o r t in :

k i Ipa i 111 s t a seikikape rti i sen

MASSAN VALTION
KUNNAT:

PAIKKA-

Yhdysvaltain ainoa naispuolinen 
suurlähettiläs, Mrs. Eugenie An 
derson palaamassa Tanskan ku 
ninkaan linnasta valtakirjansa 
jättötilaisuudesta 4-valjakon ve 
tämissä kuninkaallisissa vapnuis 
sa.

B ellow s Falls, Vt.
International Harvester

FARM AL
TR A K TO R E ITA
International farmikoneistpa. 

Jamesyvay paanan tarvikkeita. 
Farmitarvikkeita. 

Rautatavara*.
HARDY A. MERRILL 

Tel. 488. Bellows Falls, Vt.

FITCHBURG, MASS.
35000-37900

S. Wisti .....................  640
Tilda Aalto ..............  1465
W. Salmi ....................39735 41840

MAYNARD, MASS.
10800-13200

Mrs. Anna Alio .........  400
Anni Korsman .........  3027
Mj. Linden ...........'... 7547
Maiju Niskanen......... 1812 12786

WORCESTER, MASS.
9570-11330

Niku Hallila ............  2607
H. Ilvonen .................. 2025
J. Korpi .....................  892
Olli Nousiainen ......... 6752 12276

GARDNER, MASS.
8910-11000

Sigrid Kauppinen ..............  12102
QUINCY. MASS.
8910-11000

Akseli Mattson........... 3887
Hilju Luukkonen.......  2325
Fred Lukkarinen....... 10437 16649

NORWOOD. MASS.
4840-5280

O. G. Bagge ..............  530
Emil Salonen ............  2210
Aino Aho .................. 3460 6200

PEABODY, MASS.
3300-4070

Geo. W. Laakso .........  282
Emil Mäenpää ............  1692
W. Wiljamaa .............. 2200 4174

ASHBY, MASS.
3190-3575

Alfred Ranta . . . . ’__  2000
Hanna Pätäri ...........  820
Otto Louhi .................  1525 4345

WESTMINSTER, MASS.
3190-3575

Jack Jämsä ..............  3082
Arvo Kajander ......... 1120 4202

W. WAREHAM ASKL O:N ALUE
2750-3190

Anna Erickson ...................  3352
HUBBARDSTON, MASS.
2475-2750

Herman Rivinoja ..............  2787
BOSTON, MASS. ASKLN O:N ALUE
1760-2090

Jacob Koske.la . . . . . . .  245
Mrs. K. Kajander . . . .  527
Richard Selin ............  645 1417

TOWNSEND, MASS.
1760-2090

Irja Mäkelä ..............  160
Aino Ranta ................  1700
Kalle Mäki ................  ft25 2485

3BINGTON, MASS. ASKL O:N 
ALUE x

1500-1775
M. Paananen ............  610
N. Tyni ..................... 510 1150

LANESVILLE—GLOUCESTER
1430-1650

J. Tikkanen ..............  1005
G. Nurmi ••...................  570
Mary Pulkka ..............  040 2215

ROCKPORT, MASS.
1210-1430

John Mäki ................ 447
Wm. Johnson ............  1372 1819

CHESTER. MASS.
1100-1320

Henry Koivisto .................  1010
HYANNIS, MASS.
125-1045

Werner Sippola .................. 1162
SO. ROYALSTON, MASS.
770-880

Antti Miettinen .................. 1130
WEYMOUTII-IUNGHAM, MASS. 
770-880

Hilja Kosonen ........... 160
Sigrid Hanhisalo .......  045
Hj. Nissilä ................  645
John Kataja .................  80 1530

ASI1BURNHAM, MASS.
600-750

Matti Laitala ........... 240
Kalle Rasi .................. 960 12Q0

CLINTON, MASS.
800-780

Elias Pekkanen .................  400
LUNENBURG. MASS.
600-750

Edw. Järvi ..............160
RUTLAND, MASS.
600-750

Emil Maunder ...................  800
SANDWICH, MASS.
800-750

John Pärssinen ..................... 28,2
SPRINGFIELD, MASS.
600-750

Alex Johnson ...................  800
SO. ASHBURN,1AM, MASS.
600-750

Kalle Hämäläinen ..............  202

VAN ETTEN, N. Y. ASKL O:N ALUE
1800-2100

Lniml Laven ............  480
Henry Laine ..............  1445
Ina Jameson ..............  400
Alina Aho

BALTIMORE, MD.
1210-1430

Wm. Kylmälä ...................
MILFORD, N. II.
1050-1250

Otto E. Hasu ............  80
Valma Salo ................  8(1
M. Kokko .................. 1335

BERKELEY, CALIF.
1050-1250

T. A. Ahonen ............  180
Lauri Rue .................  3745 3905

CONNEAUT, OHIO
800-1000

Sofia R. Sahl .....................
ABERDEEN, WASH.
000-750

Nestor Luoma ..........  675
Hj. Silvo ...................  122

ARLINGTON, VT.
600-750

Alex Hagelberg .................
ASTORIA, ORE.
600-750

3115 5440

2025

1495

1123

797

377

L. Wllta ................. . 80
John Lahti ............ . 480
Jacob W. Kuivala . . . 320. 880

PAIKKAKUNNAT ULKOPUOLEL
LA MASSAA

NEW YORK. N. Y.
37400-41000

M. W. Bruun ............  240
Hj. Hovi . ................ 700
Peter Kanerva ........... 240
Maria Miettinen .......  450
John Forsell ..............  3280
M. Pulkka .................. 2^82
Heikki Laine ............  932
Hilja Siren ................  1129
Lempi Juvonen ......... 2847
W. Heininen ..............  5940
M. Lyytikäinen ......... 23990 42181

CANTERBURYN ASKL O:N ALUE 
10100-12100

Ellen Rinne ..............  240
K. J. Kallio.................  3337
Jenny Rautio .............. 1012
Martha' Hartikka .......  833
Esther Puisto ............  905
Charles Morson ......... 480
W. Michelson ............  1440
Rosa Koistinen .........  1440
John M iller................ 1360
J. Hill ...................  240
H. J. Ukkonen ............ 5295 16644

ASHTABULA, OinO  
5000-0000

O. Herranen ..............  105
Fanny Talja ..............  315
■Frank Saarinen .........  960
Lydia Aunela ............  2785
Judith Aro ................ 2815 7040

WARREN, OHIO 
1790-5350

Alex Penn ...............  400
Ellen Aho ...............  1695
A. Peltola . . . . . . . . . . . .  80
E. N. Juhala ..............  2725 4900

CLEVELAND, OHIO
4675-5280

Nelly Karvonen .........  160
Gust Pursi ................ 25
John Asuma ..............  922
Elli Kari ................ 3692
N. C. Wutika ............  2130 6929

BROOKLYN, N. Y.
3800-4800

Bertha Raitio ............  1082
Lydia Nylander ......... 4810 51)92

FAIRPORT. OHIO
3890-4800

Eino Sarkkinen ..................  5305
WEST PARIS, ME.
3500-4400

Peter Peiju ................ 880
Ole Kuittila ..............  3187 4067

DETROIT, MICH.
3300-3575

E. Mack ....... ‘............  160
Albin Lappi ..............  475
Rauha Juntunen .......  590
E. Junnila .................  695
Emil Luoma ...............  1760
Isaac Rantala .............. 1312 4992

LUDLOW, VT.
2640-2970

Anselm Hongisto . . . .  245
J. A. Rivers .............. 1322
Eric Johnson ...........  945
Wm. Davidson .......... 792
Retu Järvi ...............  542
Ivar B. Hella ...........  670 4516

NEW H’SWICH, N. H.
1640-2970

Arvid Helin ..............  2372
G. Hellsberg .............. 307 2679

Pini.ADELPIUA, PA.
>640-2970

Jack Nurmi ....................... 2747

i

BOGOTAN, N. J. ASKL O:N ALUE
2475-2750

Mary Lehto ..............  720
Martha Raut ............  875
Lahja M. Koskinen . . .  1135 2730

UNION, ME. ASKL O:N ALUE
2475-2750

A. Theo Olson ...................  3855
NEWPORT, N. H.
2300-2600

Frank Taimi ......................  3077
PORT CHESTER, N- Y.
2050-2375

Emil Murkkunen ................ 2770
TROY-ITTZWILIJAM, N. H
2050-2375

Idu Mattson ..............  602
Antti Tainio .............. 1320 1922

JERSEY CITY, N. J.
1925-2255 

Hannu Hamull ...................  3069
WEST ROCKPORT, ME.
1925-2255

G. Laine ........................  1565
SCOTIA. N. Y.
1800-2100

Aili Kotjrantu ...................  1582

BURTON, OIUO
600-750

Jenny Korby .....................  80
CLARKSTON, WASH.
600-750

John Raunio ....................... 400
BAYSHORE, N. Y.
600-750

Oscar Bergman .................  160
BUFFALO, N. Y.
000-750

Lauri Kamula ..........  240
K. Roininen ..............  505 745

BRIDGEPORT. CONN.
600-750

Herman Raita ...................  320
CHARLEROI, PA.
000-750

Minnie Heino ...................  165
CHIGAGO, ILL.
000-750

Emil Hentunen .................  040
east holden, me.
000-750

Toivo Johnson ...................  42
ELKTON, MD.
000-750

Tyyne Falkenberg ............  610
ERIE. PA.
000-750

A. Wirtala ..........................  480
GRAND RAPIDS, MICH.
000-750

Evert Järvi ........................  602
GRAYLAND, wash.
600-750

Otto Rentola .....................  400
HARRISVILLE, N. H.
600-750

Ruth Luoma ....................... 817
GUILD, N. H.
000-750

Mary Wesoja .....................  805
ILWACO, WASH.
600-750

Mrs. M. Lampi .................  80
KINGFIELD, ME.
000-750

Victor Wuori ..................... 325
LOS ANGELES. CALIF.
000-750

E. Harinen ................ 1625
Eino Suomala ............  320 1945

LAKE WORTH, FLA.
000-750

Oscar Suvanen .........  290
M. Rautio .............   165
E. Pohjonen  .........  560
John Kanen . i .........  410 1425

LEBANON, N. H.
8Q0-750

Paul Sillgren .....................  940
McKinnon, GA.
600-750

John Lehto ........................  282
METUCHEN, N. 3.
600-750

Taimi Turikain .................  32C
MIAMI. FLA.
600-750

Hilda Rantanen .................  240
MINNEAPOLIS, MINN.
600-750

Lydia Koski .......................
MILLINOCKET, ME.
600-750

Uuno Pasanen ...................  I
MONTREAL, CANADA
600-750

Charles Pelkonen ..............  85
MILWAUKEE, WI§C.
600-750

A. J. Avikuinen .................  59
MONESSEN, PA.
000-750

J. F. Savo ..........................  00
NEW I.ONDON. CQNN.
600-750

Lempi Rimpilä .................. Ö55
NEWARK. DEL.
600-750

Mrs. Jack Karppinen ......... 2305
NEW PORT RICnEY, FLA.
680-750

Hilma Arvio ....................... 885
NO. JAY, ME.
600-750

Ida Lilja ............................
PITTSBURG, PA.
600-750

John Luopa .......................
PORTLAND, OREGON
600-750

Geo. Altman .....................
PAWTUCKET. R. L
600-750

Henry Hendrickson ..........  087
ROCK SPRINGS. WYO.
000-750

Mrs. Iver Hlibacka ............  920
SUPERIOR, WIS.
600-750

John Tarkl ......................... 485
SAN FRANCISCO. CALIF.
600-750

Taavi Ilelske ...................  415
STATEN ISLAND, N. Y.
600-750

Helmi Warls .....................
SALT LAKE CITY, UTAH
600-750
/ Hilja Malin ........................  100
TEMPLE. MAINE
600-750 I

Ottila Ilsalo ....................... 5601

TIMMINS, ONT., CANADA
000-750

A. E. Heinonen ......... 85
Fiina West ................ 1115 1230

THOMASTON, ME.
600-750

Helen Saarion .............. . 842
WAI KEGAN, ILL.
600-750

Elias Luoma ....................... 9.30
WEST ORANGE, N. .1.
000-750

Toivo Wiion ....................... 227
WALDOBORO, ME.
600-750

Onni Pasanen ...................  1G0

P R O C T O R , V T .
Harhaan am m uttu kuula

M a rrtp-'k n n n 21 yiti ] •<-iirjnn«T- 
öistjlles'csisti, l.dwnrd I.. Ihiipin- 
gin Hi viiiideii ikäinen, Manclieb- 
teiris'sa asuva puilka tninipni Th-ed- 
dmr Konssiilia, tämän Kiiti tiiviin 
rail,tattien iki mdtiSätööriä jalkaan 
junan kuillkiessti Kutlandin ja 
Beniiiiiigtimiii viilillä. Rmiis-dl no
li 20 tuhannen doll.urin valhin- 
gonkorvausvaatiniifks'en a,nv,mj i 
Fdwau’d I bnpingia vastaan, syys
tä, eitti hiin ampui Iniufinialtto- 
inasiti. luodin osuessa kulkevaan 
junaan, jolta Koussillin jalka 
h niklk aa 111 ii i el än i ti n i j tik s i.

W est Streetin  silla
Kiitilaii'dissti valmistui viime vuo
den viimeivenä päivänä. Silta 
tuhoutui tulvaissa 1**17. Nyt sen 
rakensi 3 kuukaudessa Bayor 
and Minkolla ( o. \\oice-.te,rista.

Anna Koivu
joka asui Kullandisisa useam
man vuoden meni lyitlttirenisu lu'o 
Indianan valtioon taflvitksi. Tyt- 
täiren mies II. Lind on siefllä 
Vemionit Marble Oo:n työssä.

Nytt uusi vuosi valjetkoon 
e niisi ti kirkkaampi, 
pois synkät pilvet haihltiikoon, 
elo nouskoon viiltkaaimipi.

Ivar B. Ilella.

SPRINGFIELD, VERMONT

A r a /* * -
LOW PRESSURE 

SEALED THRIFT UM» \

& w '

Alkakaa innksnmann 
alknessanne käyttämään

WILLIAMS

O il BURNER
Meidän (ehtaflssn opetetut miehet asetta
vat paikoilleen nyt. Alkakaa (naksumaan 
käyttämään uJkncssannc.

Tutkan puheillemme.

MODERN OIL BURNER CO.,
IS CLINTON SI ., SI’RINGI’IHLD, VT.

J  We have a N ew  Oil-O-M atlc for you
CD COMPLETE UNITS—OIL BURNERS 

•‘for h o m es of. e v e r y  s iz e  for  e v e r y  T ype o f  R enting!

Hi ekaluja

Taloustavaraa
Sähkö- ja ' 

Kaasuvälineitä

201 Union Street

NASH
STATESMAN

9 SOUTH ST.

S. R. Y O U N G , In c .

NASH
AMBASSADOR

Valilluja käytettyjä autoja. — Taattu palvelu!
SPRINGFIELD NASH

Td. 1044. Springfield, Vt.

FURMAN DEPT. STORE
I N C .

TuyJelllnen valikoima miesten, naisten ja 
lasten vaaletavaraa 

Tel. 55
37-41 Main St., Springfield, V t

SHATTUCK MOTORS 
O L D S M O B I L E
M YYNI! ja PALVELU

Taattuja käytettyjä autoja
Tel. 1066 No. Springfield, Vt.

LUDLOW, n .
P A -R A -M O

•  THEATRE •  
Näytökset kello 7 ja 9 ill. 

LUDLOW, VERMONT

P R O C T O R ’ S
Rautatavaraa — Rakennustarpeita — 

Sähkötavaraa-
Westinghousc — Kelvinator — Bcndix 

Philco
Tel. 131-2 — Main St. LUDLOW, VT.

F. M. WHELDEN STORE
R. S. D ev ereu x , Proj).

Rautatavaraa, maalia ja 
sementtiä

COÄL AND GAS SERVICE 
Tel. 54 Ludlow, Vermont

1 - i l  RADIOJ  and L  s e r v ic e

“Bill" Järvi — "Walt” Lehto

Motorola — 1’ada radioita
Taattu korjauspalvelu

Tel. 238 — Main St. — Ludlow, Vt.

W estern Auto Assoc. Store
Vastapäätä postikonttoria

Ludlow, Vt. Tel. 376

50% SÄÄSTÖLLÄ TAATTUJA 
AUTON OSIA

STOWELL BUICK CO.
M YYNI! ja PALVELU 

Kaikenlaisia käytettyjä autoja. 
Radiaattori- ja korilyötä.

Tel. I70-W
27 Main St., Ludlow, Vt.

E. J. R O S E
Putkityötä ja lämniltyslaitoksia 

Myers-pumppuja — VesisyMeetncjä 
Peltityötä.

Tel. 167-W. Ludlow, Vt.

LUDLOW DRUG Co.
Lääkkeitä — Toilettitavuraa.

Reeeptejä täytetään huolellisesti. 
Eläinlääkärien tarvikkeita.

TEL. 66 W  LUDLOW, VT.

LUDLO W  CAFE
ERIKO1SA1ER1OH A 

kello 8 aamulla — 11:30 illalla 
Lunsseja — Voileipiä
Ensiluokan lupakirja.

Depot St., Ludlow, Vermont.

FULLER BROS. IGA STORE
i Vuoretta liitua. — Ruokatavaraa. — 

Jäädytettyjä ruokia. — Vihanneksia 
Keittiötavurua.

) Tel. 32.
156 Main St., Ludlow, Vt.

Tilatkaa R aivaaja!

Hemenway Electric Shop
KAIKENLAISTA
SÄHKÖTYÖTÄ

▼
Tel. 455

115 Main Street, Springfield, V t

Suburban Furniture Co.
Huonekaluja - Talousvälineitfi 

Armstrong ja Gold Seal Unoleumla
Tel. 622-W

Chester Road, Springfield, Vt.
V apaa tuon ti.

SHATTUCK’S GARAGE, Inc.
C hevrolet M yynti- Ja K orjauelllko. 

Y leistä k o r ja u s ta —Body- Ja F e n d e r i ty ä ti. 
Tel. 173

55 Clinton S tre e t, Springfield , Vt.

E. R. WIGGINS,
Builders Supplies, Inc.
Rakennustarpeita ja myllytyötä. 

Hyviä maaleja. Rakenlajien rautatavaraa 
Tel. 2351 Tel. 390

Chester. V t Springfield, Vt
RAY S GARAGE

M yynti PACKA RD Palvelu

K nd iaa lto rin  p u h d ls tu n ta  ja  k o rja u sta .
P o ra u sta . — K o rlty ö tä  — M aalausta . 

Tel. 309. S P R IN G F IE L D , VT.
K ä y te tty jä  a u to ja  Ja tro k e ja .

CHESTER, VERMONT
•  L & W S E R V I C E  S T A T I O N  •

Tel. 2374 •  •  •  Chester, Vermont
Lämmitysöljyä - Kerosiinia - Tarvikkeita - Yleistä korjausta

C H E S T E R  T A X I  S E R V I C E
Yö- ja päiväpalvelu. — — Tel. 2374 ja 2295

P A U L  W. A D A M S
H A U T A U S T O I M I S T O

-----  24 tunnin anibulanssipalvelus -----
Tel. 2386 Chester, Vermont

BUSHWELL’S 
TEXACO STATION

Rasvausta - Gasoliiniu b  öljyä 
Täydellinen korjauspalvelu 

Tel. 2191 Chester. Vt.

LE SLIE  ALLEN
Tuijereita * Pattereita * Korjausta 

Motorola radioita koteihin ja autoihin.
•  •  •

Tel. 2751 - CHESTER, VERMONT

B ellow s Falls, Vt.
KANE &  HEALY

KATTOIHINI ja L / O o U  LÄMMITYSÖLJYÄ
Tel. 686.

117 Roekinghum St., Bellows Falls, Vl.

C o ta  &  B eebe

f  Keittouuneja
▼ Vedenkuumentajia
▼ Jääkaappeja-----+----

Tel. 467-W
49, Atkinson St., Bellows Falls, Vt.

Monier’s Home Utilities
PULLOKAASUA

keittämiseen Veden kuumentamiseen 
liuoueilten läminitl.uniseen —

jäädyttämiseen.
TEL. 3242 -  CHESTER. VT.

J. H. M IT C H E L L
COOLEKATOK JÄÄKAAPPEJA 

I Alt MI- ja KOTIJÄADYTTÄJIÄ 
Kuikenmallislen jäädyttäjlen palvelu, 

i Vailitohyvitys. Käytettyjä malleja. 
Tel. 2447. Chester. Vt.

JAMESON’S MARKET
LIHAA - RUOKATAVARAA  

Auki kello 9-sään.
Toisen luokan lupakirja, 

le i .  2574
Chester Depot, Vermont

MONTANY & M0NTANY

BILL KRATKY
KAIKENLAISIA
VAKUUTUKSIA

Tel. 2601 Chester, VL

CHESTER DRUG STORE
Teidän Rexall Store 

Eläinten lääkkeitä 
Lääkemääräyksiä täytetään.

Lääkkeitä
Tel. 2611 Chester, Vl.

SIIPIKARJAN VÄLITTÄJÄ 
24 vuoden ajan
Perustettu 1925

Tel. 1000
BELLOWS FALLS, VT.

PROCTORSVILLE, VT.

BEAN’S GARAGE
DtlDGE b PLYMOUTH 

Dodge “Job Rated" trokeja
Käytettyjä antoja Yleistä korjausta.

Tel. Ludlow 27-2
Depot St., Pr («.toruville, Vt.

1 I



N e l jä s  s iv u R a iv a a ja ,  P e r j a n t a in a ,  T a m m ik u u n  6 p :n ä  1950 N o . 4 4 6 :s v u o s ik .

N E W  Y O R K C IT Y loissa jättivät hanat auki, ettei
vät vesijohdot rikkoutuisi.

Raivaajan New Yorkin konttori: 
#056—5th Ave. Puhel.: Lehigh 4-0906

Konttori avoinna joka arkipäivä 
kello 10 ap.—8:30 illalla 
Raivaajan tilauksia ja ilmoituksia 
vastaanotetaan. Rahalähetyksiä Suo
meen toimitetaan.

Wilho Hedman, toimittaja.
M. Lyytikäinen, liikkeenhoitaja.

T Y Ö V Ä E N T A L O L L A
PÄIVALISTAi

Maann alt aina 9 p. “Väsynyt 
Teadori”, harj. klo 7.30. Seka
kuoron miehillä liarj. klo 8.30.

Tiistaina 10 p. johtokunnan 
kokous, klo 8.30.

Keskiviikkona 11 p. "Viisynvt 
Teodor” liarj. klo 7.30. Seka
kuoron naisilla harj. klo 8 30

Torstaina 12 p. I.ainalkirjaisito 
avoinna klo 7—9. A'SWL N. Y. 
osaston kokous 'klo 9. Tanssit 
Vesan salissa klo 8.30.

Perjantaina 13 p. “Väistynyt 
Teodor” harj. klo 7.30.

J o u k o  I lv o n e n  —  
k o n s e r t t i

Nuori viulutaituri Jouko TIvo- 
nlen soittaa ensi sunnuntain kbn- 
seiitlssaan Työväentalon juUtlla- 
salisisa, s'euraavan olhjelman:

KoHnne kilassillisita. numeroa. 
Prehtd'e, — Zinrbalist, Second 
Movement of Concerto for vio
lin in E minor, Mendelsohn. 
First Movement of Sonata for 
violin and Piano In G— Braibn/s.

Väliajan jälkeen hän soittaa 
Madetojan Melodic I nlt im a, Si
beliuksien Mazurlkan, Kuulan so
vittamia suomalaisia kansanlau
luja, “Kesäilta” ja viiimleisenä 
kuusi umlkalrilaista kansanlaulua. 
Ba.rtdk — Szigeitin sovituksia.

Säesltäjänä toimii EHeOnor 
Lipkin. Ohjelma alkaa kello 6. 
Kehoiltamme arvoisaa yleisöä 
saapumaan ajoissa, ettei Ohjel
ma häiriytyisi.

A u to  p u to s i  35 ja lk a a
Uuden vuoden yönä putosi au

to Macambs sillalta Bromein 
puolella, 35 jalkaa, jääden pyö
rät taivasta kohden. Ajuri ja 
hänen kaverinsa pelastuivat elä
vinä. Ajuri oli Benjamin Sto
kes, 39 vuoden, taloista 881 E. 
162 kadulta. Häneltä loukkaan
tui olkapää ja mahdollisesti on 
pääluu rikki. Hän kertoi, että 
lähestyessään 162 kadun kään
nettä hän menetti kontrollin ja 
niin se hyppäsi sillalta alas.

V e s ip u la  j a tk u u
Vailklka ne vähäiset sateet joi

ta on saatu ovat lisänneet vet
tä kaupungin vesisäiliöihin, niin 
vesipula on edelleen uhkaava. 
Veden liiallisesta kulutuksesta 
syyitellään Brooklynia, jossa ku
lutus on lisääntynyt, vaikka se 
toisissa otsissa kaupunkia vähe
nee.

Vies i j öht oh a‘l 1 i nm o n yl i- i nis i nöö - 
ri sanoi: ‘Veden kidutus Brook
lynissä on lisääntynyt huomiat- 
tavasfti, etenkin viime viikolla 
olleitten kylmien päivien ajalla, 
joten Brooklyn on paha poika, 
sikäli kuin vedien säästöstä on 
kysymys. Yhtenä syynä veden 
kulutuksen lisääntymiseen pak- 
kaspäiivinä arvellaan olleen sen, 
että asukkaat kylmän veden ta-

AUTOKYYTIÄ FLORIDAAN
Kaksi henkilöä saa autokyytiä 

Floridaan. Lähtö tammik. 18 p.
311 East 70th St., Aprt 12 

New York, N. Y.

K A D O N N U T ,
Haalilla, Uudenvuoden yönä, 
hopeainen käsintehty korvaren
gas. Rehellistä löytäjää kehoi- 
tetaam jättämään sen Työväenta
lon ravintolan kassaan, 2056 
Fifth Avenue, New York, N. Y.

Kielenkääntäjä
(Translator)

Otan käännöstöitä vastaan kotonani, 
Hallituksen virallisen tutkinnon (Civi 
Service examination) suorittanut 1942. 
Avustan myös siirtolais- ja kansalaistu- 
mis-kysymyksissä.

FRANK R. BROWN 
247 East 122 S t, Apt. 26 

New York 35, N. Y.

M a g is t r a t e  H ir s im ä k i
Brooklyn Eagle, Birodklvinin 

suuriini,man ja v a i'k utusva.lt a is i u i
man lehden toimitus kirjoittaa

Magistrate Hirsiimalki
The Eagle recomimlends to 

Mayor O’Dwyer the reappoint
ment of a ' Brooklyn magistrate 
whose term of office will expire 
Dec. 31. We refer to  Magist
rate Charles E. Hirsimäki, an 
able jurist who by his conduct 
on and off the bench has proved 
himself wiontlhy of continuing 
his service in that posit.

It is the Eagle’s belief that 
judges wiho have good records 
should be retained on their jobs 
wlhen their term’s expire. Magis
trate Hirsimäki has a good re
cord. The best test for a judi
cial post is the job itself. If 
the jurist passes that test with 
honor he deserves reajyioinif, 
m'ent. This M agistrate Hirsi
in alki has done.

Even before beginning his 
bench term ten years ago, this 
Brooklyn it e had proved himself 
a qualified career man in city 
service. It was his exel’ient 
Work as an assistant corporation 
counsel for the cittv from: 193'1 
to 1939 that won him his a|p- 
pointmenit.

Born in Finland in 1888 and 
brought to this country at the 
age of seven, he has demostralted 
many of the qualities widh go 
into the making of an American, 
lie  worthed his way through 
high school, college and law 
sdrool, winning with his record 
on job as secretary to a judge 
of the Federal Court of Appeals. 
In private life he has been a 
leader in Finnish relief activities 
and his voice was one of the 
first raised against Russia wlhen 
the Soviets attacked their peace
ful little neighbor in 1939.

P o r m e s ta r in  v a n n o tu s
William O’ Dwyer vannotet

tiin 'toisen kerran pormestarin 
virkaan Gracie Man s ionissa lau 
taina joulukuun 31 päivänä il
tana. Virkavalan vannotit ajama 
New Yorkin . vietoomuisoikeudieir. 
tuomari Albert Conway, joik-i 
neljä vuotta sitten toimi vanmiol- 
tajana mlyöhlkin.

Tilaisuudessa oli läsnä 250 
kutsuvierasta. Tilaisuus oli sa
malla pormestarin rouvan esit
tely New Yorkin kaupungin vir
kakunnalle.

Tiistaina, tammikuun 2 pnä 
oormesltari oli kaupungin talolla 
ja siellä sai vastaanottaa- lukui
sia onnitteluja.

Pormestari samalla julkaisi 
listan, jossa diivat huom atta
vimmat virkanimitykset kau
pungin virkoihin, joihin ponm-es 
tari saa nimittää.

Jerry Finkelstein, O’Dwyerin 
vaalitaistelun johtaja, sai City 
Planning Commisisionin esimie 
hen viran josta maksetaan $15 
tu/hatUa vuodessa palkkaa.

Apuflai-sportniesitarilkisi hän n i
mitti William Reidin, joka erosi 
liike, tiPejpäälliikön virasta. Lista 
käsitti yli viisikymmentä nimien. 
Useita entisen virkakauden ai
kuisia jäi paikoilleen,, mutta»̂X̂X̂X̂X̂X̂X̂X̂X̂X̂X̂X̂X̂X̂X̂X̂X̂X̂X̂X̂X̂X̂X̂X̂X̂X̂X̂J

S u u re t k ii to k s e t

Hulda ja  A ugust H alm eelle
suurenmoisesta tarjoilusta, .jonka järjestitte kotiinne 
S|pe mc erissä, N. Y , joulukuun 24 p , joka kuuleman mu
kaan olikin Augustin syntymäpäivä. Toivomme onnea ja 
puolet lisää ikää.

A

Ella jja Oscar Heynes 
Aina ja Emil Anderson 
Mhry ja Sam Matson 
Verna ja Victor Star 
Alina ja Matt Aho 
Olga ja Santer Fors 
Danina ja Olavi Laine 
Leena ja Auton Lehto 
Mary Lindblad 
ifjclla Salmi
John Koskinen 
Mary ja Henry Laine

paljoni uusiakin nimiä, demok
raattien niicr.kkiiniehistä sai rii
mit ylksen.

P a k in a a  N a is v o im is 
te l i jo is ta

Naisvoimistelijat ottivat pie
nen hienkäsyftauott tässä joulujen 
välillä, että paremmin jaksavat 
puhaltaa yihtecnhiilcen ankarat: 
kcvältsesongin alkaessa. Koko 
sylksytalvi on villkaasti voimis
teltu, avustettu esiintymisillä 
e.riniiisiissiä juhlissa, järjestetty 
roimat joulujuhlat ja nyt alkava 
sesonki aloitettu viiOsikoikbuk- 
seflia ja jäsenten välisdllä seu
rustelu illalla.

Valtava kohu käy urheiluväen 
keskuudessa, jokainen valmis
tuu saapastelemaan Suomen hiili 
tojouklkueen juhliin, jotka nais
voimistelijat järjestävät tik. 15 
päivä Kamsallissieuran huoneus- 
tdlle. Kansaa lappautuu Kan- 
sallisseuraan, että seinä/t pullis
tuvat. Että ne canterburylaiset 
siellä maalla kc/htaavatkin olla 
etunenässä tässä- asiassa. Se al
kaa jo suur1 newyarkilaisia vai
vata. On vain oltu ja unelmoitu 
menneistä vihreistä urliieiluajois- 
ta. Vaan nyt on hcirätlty ja se 
herääminen on suuri. Naisvoi
mistelijat hommaavat kuumei
sella kiireellä näitä juhlia. Huu
morin tajuista ohjelmaa suorite
taan. ravintola varataan ensi
luokkainen. Ravinitolacmännät 
toivovat, että mrheilluiyleisö söi
si sinä sunnuntaina vaatim atto
man silli päivällisen kotona, että 
iäksaa popsia mehukkaita vei- 
leipiä ja muuta hyvää monien 
markan edeistä. Sitä hiihtäjien 
matkakassaa olisi näes valtavas
ti kartutettava.

Pienen maan pysyminen kan
sojen 'kartalla riippuu suurim
maksi otsaksi yksityisten suuirte- 
kojen ansioista. Suomen urhei
luhan se oli, joka mtuinoisina 
vuosina nosti Suomen niinen kan. 
sojen Imuille. Se komea loisto 
on sodan ja muitten syitten ta 
kia vähän himmentynyt; vaan 
nyt on taas toiveita saada vähän 
enltisltä loistoa uiheiluvaltiklkaa.n. 
la Suomen pojat kyillä sisuk
kaasti yrittävät parastaan, kun 
me urheilu k ansa seisoimme hei
dän. takanaan ja pönkitämme 
dollarin voimalla asiaa. Pairi 
tuumaa suoristuu selkärankanne 
kun ryhdikkäinä ja hyväntuuli 
sena vaellatte kotia näistä nais- 
voitu isiteli jäin juhlista. Hyvällä 
omallatunnolla nukutte lompsan 
me vierellä ja näette unia pälli 
dytitävistä tuloksista.

Naiisvoim is.t el i j at j äir j eist i vät 
kolme elri voimistteluluolklkaa 
tänä syksynä. Ensin voimistele
vat laipset, ikä 7—14 välillä kello 
seitsemältä illalla, siliten se “var
haisnuoriso”, ■ entiset h or te,n,s's a t ; 
ikä 40—80 välillä, sekä aloitte,e- 
valt naisvoimistelijat. Yhdekisäl 
tä väliojouik.kue, sekä ke,bitty 
neempi voimistehiryhmä. Meri 
Mäikinen-Rosendahl johtaa ri
vakkaan tyyliinsä kaikkia osas
toja.

•Nvit olisi korkea aika näin 
Cl vlmoiak isojen edellä kaikkien 
voimisteluun innostuneiden nais
teni vlhtyä riviin n mart uak sens a 
ja suortualkisensa ! Tietysti en
o n i maisten harjoitusten jälkeen 
maikat tulevat kireiksi. Ralmpuj 
ei voi kävellä ylös ei alas, vat- 
sampohiiaan koskee jo pelkkä 
naurukin, ja monipa silloin p e 
lästyy, ei uskalla moiseen rääk
kiin enää. Ei millään, vaan sii
nä se suuri erehdys tehdäänkin.

Ihminen ei kävtä jokapäiväi
sessä työssä ja 'kävellyissä kaik
kia pikkulihaksia ja jänteitä ruu- 
miislsaan. Sen takia nämä pik- 
kulihalksat, jotka jäävät vähälle 
liikunnalle, vanhetessa jäykisty
vät ja kovettuvat. Samalla ta
valla kuin käyttämältön kone 
ruostuu. Joskus kyillä näkee 
nuoriakin ihmisiä, jotka ovat 
kankeita, ja jäykkiä kuu puuilie- 
vdset.

Voimistellessa pannaan nämä
kin lihakset toimimaan ja siitä 
johtuu se äänetön hellien paikko
jen löytö. Muutaimaiin harjoi
tusten jällestä tuntee kyllä kuin
ka niuliiiis kevenee ja nuortuu. 
Miltään tuloksia ei kyillä saada 
jos silloin tällöin käydään, voi* 
ml-tci'iia täytyy pitää yllä sään- 
m' I'liisesiti jos haluaa tuloksia.

Olemme useasti kuulleet sa
nottavan, että eihän siitä noin 
vaan viitsi mennä kylmiltään ai
van vieraaseen seuraan, kun ei 
siellä ketään tunne. Vaan se on 
soutavaa kainoutta, jokainen o- 
tetaan retlidksti vastaan ja taa
tusti sulatte kun hörpitte par' 
kupillista Emmin keititämiää kah
via. ,

Tuleviin Olympialaisiini ei tule 
maissavoiinisltehia. Siltä halusi
vat vain pohjoismaat ja tslhekiki- 
läisieit ; toiset maat eivät .ole eri
koisia voimis te luma itä. Hilja 
huokasi ralkaasti, "en irvit pääse 
Olympia laisi inkaa n, vaikka olen 
kovasti yrittänyt.’ Se herätti y- 
leistä hilpeyttä,, sillä Hilja on 
v o im iistt e 11 uit “ vairha is nuor isossa ’ ’ 
knf 'ue kertaa.

Kun katselee näitä nykyisten 
suom alaisten seurojen to im in to 

ja, täytyy sanoa että naiset s tel
iä valtikkaa heiluttavat ja jär- 
jostäiväitkin eri hienoja juhlia. 
XsciVcljieni joulujuhla ansaitsee 
erityisen maininnan, sillä se oli 
kodikas ja täys tpitoi »esti jär- 
jcstetlty. Ja  serenioniinestari 
yksi parhaimpia. Naiset reimmis 
sä sielläkin. Ja etsiä saa, pitikin 
maita ja mantuja jos löytää niin 
mainioita toista scremioniaiiiicisita- 
ria kun on hrodklyiniläisillä Hil
ja. Lyytikäisen Mikkoa Työ- 
viienltal’olla ei kyilläkiiän kukaan 
naiiren Ivö laudalta. Naisvoiinis- 
telijain juhlisisa tietenkin naiset 
h.eiluvat ja yleisöä saa käännyt
tää aina ovelta kotia. No mitäs 
lekievält ne maailman valtlaal* 
Aatamit? Oottavat valmista ja 
tietenlkin kannattavat. Joutuvat 
me aataniit tietysti .viillän kärsi
mään \hlteisen hivvän eiteen, kun 
vaimerväki häärää seuratoimin
nassa. Voiinl-site1utsemraisisa eten
kin kieivätpuolella kun on ankarat 
harjoitukset, kulkee juttu dtltä 
kotona istuvien aatamiien “un' 
onsuutiit” pysyvät koossa vain 
vääniitltyillä ra uit a n a ufo il la ; nap
peja ei ole aikaa ommella. Myös 
kiertasuiklka On otettu käiyitä.n- 
töön, se jios'sa ei ole kanltapää- 
tä, sitä voi reiijän iilmeistye.-sisä 
kääntää mielensä mukaan. Niin
hän me juttellcvat.

Nais'voiimistelijain kalenterissa 
on vielä iltamat Kisakallion hy
väksi helmikuun lopulla, vuosi 
juhla, mlaaiseututurmect ynnä 
muita menoja.

Hiljakkoin läheiftivält Nais- 
voi m isltoli jät Snom'een 940 dol
laria presidentti Kallion rahas
toon sotaorpojen kouluttamis
ta varten.' iVoimistelutyön ohel
la toimitaan Suomen hyVäksi 
monella eri tavalla. Jäisenmak- 
sui’la ja kahvikassalla makse
taan vuokra ja opettajan palkka, 
kaikki muut tulot, siis liioin 75 
pros, on viidentoista vuoden a i
kana lähetetty Suomeen ori a- 
v its t msit arpe isiin.

Urhieiluväki sankoin joukoin 
Suomen hiihtäjien juhlaan! Juh
la on sunnuntaina 15 päivänä 
tätä kuuta ja alkaa se kello 6 il
lalla, AI Manuelin huolehtiessa 
tanssimusiikista. Ohjelmaa esi
tetään pitkin iltaa. Terveitufoa'

Hepe.

Kaikki seudun suomalaiset il
lalliselle toisena uudenvuoden 
päivänä kutsui Mrs. Amalia 
Holm kotiinsa Mt. Visioitiin Suo
mesta palaamisensa sekä synty
mäpäivänsä johdosta.

Haluaimniie kiittää Raivaajaa 
ja toimitusta kun aina olemme 
saaneet tilaa paikkakuntamme 
kuulumisille.

Hyvää litta vuotta kaikille. 
— I. A.

Lake Worth, Fla.
Yleinen jäsenten kokous

Turisltiklubin tannnik. kokous 
on tiistaina 17 p. klo 7.30 illalla. 
Kaikki mulktaon. Uudet jäsenet 
illmoittaulttikaa ennen kokouk
sen alkua jäsehkirjiirille, Aimo 
KalktsoseMe.

Joulun pyhät
ovat olleet ja mennlcelt.Vieitimime 
oikein hanskan ja n autti n to r iik
kaan jouluaaititoillan ha ai ill am
me. Söimme ensin vapaat puu
rot, oikein vauihanmaan riisqntu- 
roa sie olikin. Kiitos ravintola- 
toi,mikumnalle. Ohjelmaa oli hy
vää ja arvokasta, huvi,postia 
v.ni. Joulupäivänä söiinme kalk
kunaa suurella joukolla. Uuden
vuoden tanisisit olivat ^ennätys 
’kaikesta. Kyllä tamsisiittiin ja 
vieläkin tärisisit ti in. Taisipa uni 
useaimnnaillelkin maistua hyväHtä 
senjällkeen. Kaikilla öli haus
kaa.

Sydämelliset onnittelumme

J O H N  W A R J O
tä vitsissäsi 60 vuotta, lausumine, kokoontuneina asuntoosi, joulu
kuun 23 päivänä 1949. 
ehtooscen saaktka.

Elon onnetar seuratkoon sinua elämiisi

Mrs. Aino Warjo
Miss Eine Warjo
Wieno ja George Harju 
Jenny Tuominen,, (Suomi)
Mrs. ja ’Miss Harju 
Sally ja Arne Lund 
Lillian ja John Sjxmg 
Mr. ja Mrs. A. Rosengrcn 
1 lilja ija Jack .Anderson 
Sandra Kiiski
Mr. ja Mrs. Armas Palmunen 
Mr. ja M rs. Mäkelä ja Uno 
Mr. ja Mrs. T. Sodcrblotn

ja Billy

IMr. ja Mrs. S. R. Rinne 
Hilda, ja Väinö A. Anderson 
Helmi ja Karl 'Tuomi 
'Taimi ja Lauri Niemi 
Julius Wass
Mr. ja Mrs. John Larson 
M,ary Back •
Mrs. Anni Dichiaro
Mr. ja Mrs. 'Toivo Hellas
Tyyne, Einar ja Henry >

Arvonen, Pomfret, Conn, 
Paul J. Rinne
Olga, August ja John Karlund 
Edith Erickson

K I I T O S
Näin sukulaiset ja ystävät 
Teitä kiittää nyt tahdon,
Kun tulitte kanssani juhlimaan 
Ja syntymäpäivääni viettämään.

Kiitos rahasta kaikkivaltiaasta 
Ja kannusta, kauniista soivasta. 
Kiitos lahjoista tuonista sopivista 
J a sy n ttyntäjpäiviilkor teista.

Kaikella kiitollisuudella,
896 Eox Street, Bronx, N. Y. John Warjo.

M rs . R o o s e v e l t  —  m a a 
i lm a n  e te v in  n a in e n

Book of Knowledge — Tieto
kirjan toimittajat ovat vallin,nteet 
kaksitoista maailman etevintä 
naista ja heistä fensi tilalla on 
Mrs. Eleanor Roosevelt, toisella 
tilalla on Intian suurlälretttfiläs 
Yhdysvaltoihin, Madame V. L. 
Pandit, kolmannella näyttelijätär 
Beitte Davis, jota seuraa järyes- 
tylkisesisä Lord and Taylor yhtiön 
presidentti Dorothy Shaver, lää
käri Lise Meitner, kongressin 
jäsen Helen Gaihagau Douglas, 
Anne O'Hare McCormick, anlth- 
topologist, ihmtsopin, tuntija 
M argaret Mead, Clare Boothe 
Luce, entinen kongressin jäsen 
Mrs. Ogdlen Reid, joka on New 
Ylark Herald lehden kustantaja, 
journalist Dorothy Thompson ja 
viimeisellä tilalla M argaret Web 
ster, näyitelmien k uisit antaja.

ONEONTA, N. Y.
Joulun ajan
juhlimiset ovat olleet kiireellisiä. 
Ennen joulua lie alettiin juhli
malla Einar Tyvelän syntymä
päivää kotonaan Lauren ssissa 
Joulupäivän useimmat viettivä: 
oman perheenisä keskuudessa 
Tulpan in päivänä Mrs. Nanni Hil 
iMlt. Visionissahiljattain Mr.. John 
Whitelta ostamallaan farmilla 
tarjosi suurelle joukolle komean 
päivällisen.

Uudenvuoden vastaanottoa vii 
timnie railakkaasti Mr. ja Mrs 
Arthur Lindenin kutsumana Mt 
Visionissa, heidän juuri valmis 
Uineessa suuressa kaksikerroksi
sessa hrooderhausissaan, (joka 
valaistuksessaan vaikutti hytvin 
juihlavalle. Paljon oli talon väki 
vaivaa nähnyt valmistaessaan 
vierailleen nautintoriikkaan illan 
inoniiptiolisere tarjoilun kera 
Tanssi oli vilkkaassa menossa 
(litkin iltaa, Ted Thompson, Ei
nar Tyvelä ja Otto Huhta soitta 
ina. Juhlinta lopetettiin toivo 

•niuksella, että vielä monta uutta 
vuotta saisimme yhdessä vastaan 
4 taa.

RISTON ORKESTERI SOITTAA
ruokailu- ,a tansslnautinnolcseruie 
suomalaista, puolalaista, vanhan
aikaista Ja nykyaikaista musiikkia

RADCLIFF INN’issa
Route 12

PLAINFIELD, CONN.
joka perjantai- ja lauantai-ilta.

UÖYRYTETTYJA CLAMSIA 
joka perjantai-ilta.

Huolehdimme kekkerelstä, banque- 
teistä ja haätilaisuukslsta 

Kaksi suurta huonetta saatavissa.
Tela Moosup 682-J 2

Pianorahaston
kartuittani isekisi tullaan, piltä- 
tnääin, syntymä päiväjuhlia ikuu- 
kausitltain. Tammiikuulalselt ovat 
ihan hirveässä kiireessä vailnuits- 
taaksecn .meille hyvää ohijel,niiaa 
tamniilk. 15 p. pidettäädin juhliin. 
Suoniiesta asti on tilatlti) kaklsi 
kaunista neitoisita ohjelmaa laati
maan. Jo tuo yksistään on ve- 
torouirntero. iSuomen nuorett Flori
dan pahnuljen. keskellä ja turist’- 
'kilubut haallilla toiminnassa. Kyl
lä kai jotain kot imaisit a sjm- 
tyy. Ja kuiskeita kuuluu jo clt- 
tä hyvää on tulossa totisesti ja 
niitä tammikuussa syrntynieitä, 
niitä onkin vasta mloirta ja jo
kaiselta chljldlmaa. A ijai! Miksi 
pitikin mun syntyä kesällä, oli
sin syntynyt tammikuussa, niin

■ jo olisi kelvannut nyt —. Tä-' 
mä tialisuus on uuden pianlon .ra
haston kartuttamiseksi. Meillä 
on jo hiyvä alku rahastoille. Vii- 
m'e keväänähän M,ns. Kilihän 
ahtoi konlserttin ja aloitti rahas
ton. Viime kuussa pitivät Mrs. 
Dan Nurmi ja Axel Haga avio- 
siipoillensa yllätyskelktxerit ja 
■hauskat. Tulot pianorahäistoon; 
sievoirien summan tulikin. Kii
tos heille.

Nvtt vain kaikki tulenwne tu- 
ristikilubin haallille talmimikuum 
15 p. (sunnuntaina) klo 7.30 Il
iailla. Ja silloin ja sidllä saatte 
nautintloriikkaan illan jota ette 
heti umoflida.
Tanssit
ovat aina joka torstai ja lauan
tai-ilta. Hyvä päivällinen joka 
sunnuntai klo 1 ip. Tervetuloa. 
Hauskaa vuoden jatkoa kaikille 
Raivaajan lukijoille. — Aino K.

PROVIDENCE, R. I.
Miriam Leino voittajana

Rhode Islandin valtiossa useit
ten konkeakoululjen kesken jär 
jestettiin kilpailu, jossa kilpa 
.ehtävänä oli kiitospäiväjulistus 
a parhain niistä valittaisiin ku
vernöörin julistukseksi. Karsin- 
tavalinnassa valittiin viisi tyttöä 
ja heistä ensi tilalle Miriam Lci- 
>o, 17 vuotta vanha konkeaikom- 
utyttö South Kingstowniii High 
Schoolin ajtipi'.as.

Miriam Leino ja neljä muuta 
coulutyttöä kutsuttiin kuver
nöörin luokse Rhode Islandin va 
iotalolle Providenceen, jossa ku
vernööri John O. Pasture luki 
euraavan kiitospäiväjulistuksen:

KJI ITqSPÄI VÄJULISTUS
Taaskin seisomme ajanikoihdal 

a, jolloin kasvullisuusaika on 
/hi. Vuosi on päättym äisillään; 
vuosi, joka sisältää heräämisen, 
H(>auksen, kasvun sekä tuleen- 
tnmisen ja lopulta viljankorjuun 
Nyt on aika jolloin me näemme 
niitä kylvömme ovat tuottaneet: 
kylvömme, ei ainoastaan vilja 
pelloillamme, mutta myöskin hen 
kisen kylvön aloilla. Samoin 
kuin vehnä kylvetään, se tuottaa 
vehnää, niin ne hengen siemenet 
joita kylvetään, tuottavat (len
kistä siunausta.

Yli kolmesataa vuotta on ku 
lunut siitä kun esivanhempamme 
Pilgrimit kokoontuivat ensi ker
ran antamaan yhteiset kiitoksen
sa Jumalalle, Hänen suomastaan 
siunauksesta. Noina kolmena sa
tana vuotena monia muutoksia 
on ta|>ah-tu».ut; todellakin edisty, 
on päätekijänä noina vuosina ja 
meidän maamnne on käynyt läpi 
kokennus- ja kehityssarjan ja 
laajennussarjan, jolle ei maail
man historiassa löydy vertoja.

Vaikkapa meidän tämänpäiväi
nen elämämme vain vähän tnuis

tu ltaa esi-isiemme elämää, niin 
inc sydänicsämme tunnemme sa
maa kiitollisuutta Herraamme 
kohtaan. Sama kiihkeä mielen- 
liikutus tuo meidät yhteen, tuo
maan hartaimmat •kiitoksemme, 
siunauksesta jota saamme naut
tia.

Erityisesti näinä aikoina jol
loin niin monet kansat maailmas
sa kärsivät rauhattomuudesta ja 
sorrosta, meidän tulee käsittää 
miten paljon suurempi syy meil
lä on olla kiitollisia Jumalallem
me. Yhdysvaltain, kansalaisina 
meillä on etuisuuksia todellakin. 
Meidän maamme on ylellisyyden 
ja mahdollisuuksien maa. Meidän 
elonkorjuumme, niin varmuuden 
kuin rikkauden aloilla, ovat pal
jon suure,mmat kuin yh<lenkää,n 
toisen maan tässä maailmassa. 
On todella oikein, että me ja t
kamme esi-isiltämme perittyä 
tapaa, että yksi päivä pyhitetään 
päiväksi, jolloin kiitämme Jum a
laa ja Hänen loppumatointa hy
vyyttään.

Ja  niin ollen, minä John O. 
Pastore, Rhode Islamiin valtion 
kuvernööri täten julistan , 

Torstain,' marrask. 24 p:n 1949
KIITOS,PÄIVÄKSI 

pyytäen että Herramme, Hänen 
jatkuvan .rakkautensa ja hyvyy
tensä meitä kohtaan jatkuisi. 
Hänen ohjaustaan tulevien elon
korjuu-kausien. ajaksi, tuoden on
nea ja rikkautta meille, thaail- 
nian suurimpana kansana.”

Mirani Leino ja neljä muuta 
korkeakouhityttöäl seisoi va
kavina kuuntelemassa kun ku
vernööri luki Miriamin kirjoitta
man julistuksen. Miriam ei voi 
nut muuta 'kuin hiljaa sanoi 
“Kiitos”.

Miriam Lehto on syntynyt 
Varma Osuustalossa, Bronxissa, 
jossa hänen vanhempansa silloin 
asuivat. IMyöhenimin perhe muut 
ti täältä Rhode Islamiin valtioon.

Mrs. Noppa. Joululahjojen vaih
taminen herätti hilpeyttä ja ilta 
kului rattoisasti. Joulujumalan- 
palvelus pidettiin jouluyönä 
kynttiläin valossa.

Perhejuhlista mainittakoon yl- 
lättä,jäiset (Seppien uudessa ko
dissa Arlingtonissa ja  lMrs. Ai- 
tnon. 75-vuotispäivän vietto. Pas
torin perhe on vieraillut (Bosto
nin Edistysyhdistykscn perheil- 
lassa East-Bostonissa.

Mrs. Olga Koskela pääsi tu s
kallisen sairauden jälkeen le
poon ja haudattiin, jouluaattona. 
Ystävällistä ja reipasta emäntää 
jäivät kaipaamaan 'Mr. Jacob 
Koskela, omaiset sekä laaja ys
täväpiiri. Vainajaa hoitamaan 
ehti Canadasta tulla, lähisukulai
sensa Miss Ikävalo, joka toi k ir
kossamme terveiset omalta työ- 
saraltaan.

Mr. Korhonen sairastaa yhä 
kotonan, samoin Mrs. Anna Ce- 
derman, milloin vuoteen omana, 
toisinaan jaksaa tulla kirkkoon
kin, Mi* .Mattison on samoin 
huonovointinen. Mrs. Edla Lake 
on iloksemme kotiutunut Suo
men matkaltaan.

Vuoden vaihteessa on. seura
kunnan yhteydessä toimiva 
Nuorten Klubi lahjoittanut seu
rakunnalle $100 ja äskettäin pe
rustettu Naisten kilta $3’5.

(Seurakunnan vuosikokous .pi
detään kirkolla t.k. 22 p. klo 3 
ennen suomen kielistä jumalan
palvelusta. Sunnuntaina 8 p, 
suomenk. kirkonmenot klo 4.30, 
minkä jälkeen m arras-joulu
kuussa syntyneet järjestävät 
ohjelman.

Pastorin perhe kiittää sydä
mellisesti ystäviä sekä Allsto- 
nissa että East-Bostonissa saa
mistaan, runsaista joululahjoista. 
— L. T.

Kirkollisia Uutisia
ALLSTON, MASS.
Joulukuu kului juhlien 
merkeissä

Itsenäisyyspäivän johdosta pi
detyssä! juhlassa oli puhujana 
Harvardin urheiluohjaaja Mlr. J. 
Mikkola, ja pianosoolon esitti 
toht. Koski. Mr. Lief lauloi ja 
Mr. 'Maunus ludvutti Nuorten 
Klubille Vilakari-sisarusteni Suo 
mesta lähettämän hopeajalustai 
sen pöytälipun. (Pyhäkoululais- 
ten joulujuhlassa esittivät lap
set runsaasti ohjelmaa ja pääsi
vät sitten jokainen vuorollaan 
istumaan joulupukin syliin. 
Naisten kilta vietti pikkujoulua 
Karjalaisilla. (Keskustelua johti

WORCESTER, MASS.
Luterilaisen, seurakunnan vuo

sikokous on lauantaina 7 p., al
kaen klo 6 illalla.

Sunnuntaina 5 p. on jumalan
palvelus klo 10.30 ap.

Torstaina 12 p. on pappilassa 
ohjelma- ja tarjoilu-tilaisuus, al
kaen klo 7.30 ill. Kaikkia kut
sutaan.

Lauantaina 21 p. on. tammi
kuun ryhmän, toimesta juhla 
kirkon kaalissa klo 7.30 ill.

GARDNER, MASS.
Luterilaisessa kirkossa on sun

nuntaina 8 p. pyhäokoulu kilo 
9.30 ap. ja jiunalappalvelua klo 
7 ill. Jumalanpalvelus on radios
sa 7—8 ill.

Tiistaina 10 p. on Luther Lii
ton kokous.

Keskiviikkona lill p. on Luther
Liiton, kokous klo 7.30 ill. — 
Viljo Helman.

O nnellista U uttavuotta!
❖

M A R X  W U L F S 0 N
V Ä K I J U O M A K A U P P A  ’

4322— 8 th  A v e n u e B ro o k ly n , N . Y .

HAPPY NEW YEAR!

P e t e r s e n ’s  F in e r  F o o d
(under new management)

Fancy delicacies and table luxuries
450 CEDAR LANE TEANECK, N. J.

Telap. Teaneck 6-1334
“Lindy” Lindberg — Ray Russ

utusva.lt
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YKSI TUHANSISTA
Kertomus Amerikan suomalaisen ja hänen 

perheensä vaiheista hyvän onnen ja 
vaikeuksien vaihteluissa

Kirjoittanut
J A L L U  H O N K O N E N

I • (Jatkoa)
Palntessnnp saattnmatkaltn Aalto 

tunsi itsensä onnelliseksi. Iiyvän- 
tunne täytti hänen rintansa — hän 
oli nyt tutustunut lähemmin tähän 
hänen mielestään kaikkia muita tyt
töjä ihastuttavampaan. Mutta oli 
hän tavallaan harmitettukin. Mikä 
saikaan hänet puuttumaan niin pit
kiin puheisiin tähdistä ja avaruu
desta ja siten kuluttamaan illan ly
hyet tunnit niin tyyten, ettei jäänyt 
aikaa edes vihjaamiseen niihin asi
oihin, jotka täyttivät hänen sydä
mensä ja joista hän oli aikonut jol
lain- tavalla antaa tiedon mielitie
tylleen. Ei ehtinyt päästä edes niin 
pitkälle, että tapoihin kuuluva tit
telien poisjättö olisi tullut mahdolli
seksi. Hän oli pysyttänyt itsensä 
etäisenä “tähtientuntijana” . . .  Kui
tenkin rinnassa kuiski jokin, että 
heitä nyt jo sitoi yhteen molemmin
puolinen kiintymys, että heidän vä
lillään oli sitä jotakin, joka lähentää 
kahta ihmistä toisiinsa. Ja se olikin 
tärkeintä, se oli lohdullinen totea
mus. Sitäpaitsi — olihan tehty sopi
mus tapaamisesta, joskin vasta kah
den hirmuisen pitkän päivän ja kah
den mustan ja pitkän yön jälkeen. 

« Niin paljon kallista aikaa kuluu 
hukkaan, mutisi Aatto itselleen. 
Niin, ei sentään aivan hukkaan, hän 
korjasi sanojaan ehdittyään ajatella, 
että näiden kahden vuorokauden ai
kana hänellä oli mieluista tehtävää 
— hän saa haaveilla, uneksia ja ku
vitella onnesta ja rakkaudesta, elää 
niitä ihania hetkiä, joita nuorimies 
viettää löydettyänsä kaipaamansa, 
sen etsimänsä tyttöjen joukosta. 
Ennen antautumistaan unten maail
moihin kirjoitti Aatto muistikir
jaansa seuraavat sydämensä aivoi
tuksia ja lempensä aitoutta uhku
vat säkeet:
Kulta-äiti, siellä yllä tähtitarhain, 
poikaasi nyt lähellä on onni‘parhain,

onni suurin minkä antaa elo täällä, 
alla tähtein, kauniilla ja

myrskysäällii:
Löytänyt oon tytön, unelmaini kullan! 
Tyttöäni tiilii rakastan viel* alla

mullan!
Kuu oli ehtinyt korkeammalle. Se 

katsoi loisella silmällään ikkunasta 
Anton hounecsccn, katsoi ja hymyili. 
Illan tapahtumat, puistikon penkki, 
istuminen HÄNEN vierellään, toti
set silmät, sointuva ääni, soma jalka, 
hento käsi . . .  Ajatukset kiersivät ja 
risteilivät, seuloivat saman ja samaa. 
Ja vasta sen poskipuoleksi tulleen 
kuun kuljettua kauaksi toiselle 
suunnalle muuttuivat onnellisen 
haaveilijan ajatukset unina liikku
viksi satumaailmoiksi.

Myöhällä tullut uni veli velkansa 
takaisin aamulla. Antto heräsi au
ringon jo ollessa korkealla. Edelli
nen ilta tuli heti’ mieleen. Se oli 
uutta hänen elämässään, uutta ja 
kiehtovaa, olemusta sähköistävää. 
Kaunista kuin unen satua tosiaan se 
oli ja ellei avoimesta ikkunasta olisi 
kantanut sisälle lintujen viserrys, 
melkeinpä olisi saattanut epäillä 
hereilläoloa. Totta se sittenkin täy
tyi olla — hän oli mennyt tyttöä 
vastaan, yhdessä he olivat kävelleet 
puistoon, istuutuneet penkille, siinä 
keskustelleet pari kolme tuntia. Hän 
oli nähnyt silmien loisteen, nähnyt 
huulien hymyn, kuullut sointuvan 
tytönäänen, vaihtanut ajatuksia, pi
tänyt kädestä!

Aatto ummisti silmänsä. Hän 
tahtoi vielä suljetuin silmin ker
tailla sitä ihmeellistä eilistä iltaa. 
Sitten hän ponnahti ylös ja hyppäsi 
lattialle että kantapäät tömähtivät, 
peseytyi, pukeutui nopeasti ja kii
rehti . kadulle. Hänen oli päästävä 
mitä pikimmin puistoon, sille ehtoi- 
selle paikalle, jossa he olivat vajaa 
kellonympärys sitten istuneet ja täh

W I N C H E N D O N ,  M A S S .

J. H. D A V EN P O R T &  SO N, Inc
K E IT TO U U N EJA

V edenkuum enta  Jia
JÄ Ä K A A PPEJA

r  35 RAILROAD S T R E E T ,
W IN CH EN D O N  TEL. 53

KOTI-, L IIK E - 
TEO LLISU U S- 

KÄYTTÖÖN
POST O FFIC E SQUARE, 
GARDNER T EL . 2629

SNOW FUNERAL HOME
Ystävällinen hautauspalvelu 

Troyssa ja Pitzwllliunnssa

Tel. 77-W Winchendon, Mass.

L. N. ABARE FURNITURE 
& APPLIANCE CO.

WESTINGHOUSE
M atto ja  ■ K eltto u u n e ja  • P yykkikoneita  

Tel, 336
110 MILL ST., W IN CH EN D O N , MASS.

CUSHING MOTORS, Inc.
KÄYTETTYJÄ 
\UTOIA JA 
TROKEJA

Hclpoi maksuehdot korjaustyöstä.
Tel. 490

297 Central Street, Winchendon, Mass.

Chevrolet - Oldsmobile
MYYNTI ja PALVELUS 

Uusia ja käytettyjä autoja ja Irokcja. 
Osia. - Täydellinen palvelu. 

MORLOCK MOTOR SALES 
Winchendon, Mass. Tel. 250

T E M P L E T O N ,  M A S S .

H U H TA LA  O IL  CO.
TeL Gardner 1860

NOPEA TUONTI GARDNERIIN JA YMPÄRISTÖ- 
KAUPPALOIHIN

A A R O N  E .  P O K K I
Clover Farm Store

Lihaa - Grosseria - Vihanneksia
----- ♦-----

Templeton, Mass.
Tel. Baldwinsville 4163

L &  M
PACKAGE STORE, Inc.
State Rd., Route 2, Tel. Bald. 4727 

TEMPLETON, MASS.
■ Me tuomme ——

TW IN HILL GARAGE
NEW TON R. SH ER M A N , om ist.

U usia Ja k ä y te tty jä  au to ja  
K o r ja u ta  - T a rv ik k e ita  

Telephone 188
259 Main St., W IN CH EN D O N , MASS.

WARE’S SERVICE STATION
Templeton, Mass.Tel. 4726

Autojen korjausta ja juottoa

Antakaa Lennicn täyttää tunkkinne 
Mobile Gasolinilla täällä.

T H E  C A M P U S
7 P L E A S A N T  S T . ,  G A R D N E R ,  M A S S .

Aterioikaa miellyttävässä paikassa ja 
nauttikaa hyvästä palveluksesta

Maistakaa meidän maukasta
kotitekoista JÄ Ä  TEL Ö Ä

C A SS FA R M S, Inc.
W ILLIAM  F. CASS, President

ATHOL, MASSACHUSETTS

Tahtoessanne nopean palveluksen 
suittakaa Athol 820

You Can Whip Our Cream, But—You Can’t Beat Our Milk

tiä katselleet, avaruuksien arvoituk
sia aprikoineet.

Onnellinen tunne täytti Aaton 
rinnan ja hän tunnusti itselleen 
ääneensä, kuin isämeitää pienenä lu
kien, että luin oli rakastunut, rakas
tunut korviaan myöten, koko sydä
mestään niinkuin rakastuu ensim
mäisiä miohuusvuosiaan elävä sielun 
ja tuumiin puolesta, henkisesti ja 
fyysillisesti virheetön nuorukainen, 
sellainen, jolla on veressään miehen 
rakkauden väkevä kutsu ja lisäksi — 
takana monien vuosien yksinäisyys, 
iltojen kaipaukset. Hiin oli sitäpaitsi 
nyt lomalla,' viettämässä huolettomia 
päiviä vuosikausien katkeamattomiin 
uurastuksen jälkeen. Mikään sivu
seikka ei häirinnyt i hänen unelmi
aan, hänen rakkautensa ensimmäis
ten päivien kuluttamista suuren lu
pauksen lumoissa. Hän etsi taaskin 
taskukirjansa ja kirjoitti siihen täl
laisen runopukusen muistiinpanon:

Istuimme kahden, minä ja hän, 
hehkussa nuoren elämiin . . . 
Sielussa sykki, i
rinnassa poltti 
syttynyt lemmen palo.
Iltana liimpimiin heinäkuun, 
varjossa puistikon lehtipuun 
istuimme kahden, minä ja hän.

Yhteisiä iltoja tuli sitten vietettyä 
monet kerrat viikossa. Rakkaudcnki- 
pina kehittyi hiljalleen myöskin va- 
kavaluontniscn Hiljan povessa. Ja 
kerran tulta iskettyään, palamaan 
sytyttyään se ei sammunut. Hänen 
mielensä oli avoin ja puhdas, vas
taanottavainen ja hellä niinkuin se 
on elämää vakavasti ajattelevalla 
neitosella. Äiti oli antanut hänelle 
perinnöksi ajattelevan luonteen jo 
äidiltä, johon hänellä oli ollut lähei
nen ja avoin'suhde, hän oli saanut 
runsaan annoksen niitä hyviä neu
voja, joita ainoastaan hyvä äiti osaa 
ja on tilaisuudessa antamaan. Aatto 
tutustui yhtarintaa äitiin ja tyttä- 
recn. Tittelit olivat jääneet, ystävyys 
oli kehittynyt läheisemmäksi. Hiljan 
isä oli menettänyt henkensä tapatur
massa työmaalla. Vanhemmat lapset 
olivat pois kotoa — toinen tytär suo
rittamassa sairaanhoitajattaren kurs
sia, veljen, sisaruskolmikosta van
himman, työskennellessä kemistinä 
toisessa kaupungissa, säännöllisesti 
äitiään rahalähetyksillä muistavana. 
Varat olivat vähäiset ja siitä syystä 
oli äidinkin käytävä ansiotyössä.

Hiljan koti oli vaatimaton, mutta 
siisti ja miellyttävän aistikas. Mo 
lemmat muuten seikkoja — siisteys 
ja vähävaraisuus — jotka olivat mie
luisia talon uudelle, lähes jokapäiväi
selle vieraalle. Sillä tosiaan Aatto 
Railio oli niitä luonteita, joita rik
kaus ei vedä puoleensa ja nyt hänen 
oli vaikea viihtyä muualla kuin tässä 
kodissa. Näiden suojien sisällä Hilja 
oli kasvanut ja täällä asui ja aska
reitaan toimitteli hänen hyvä äitinsä. 
Sydämessään hän tunsi erikoista 
lämpöä siitäkin, että perheen lapset, 
vaikka niiden huoltaja olikin kutsut 
tu pois kesken velvollisuuksiensa, 
olivat pyrkineet ylöspäin ja edisty 
neet varsin kunnioitettavasti.

Hiljan äiti ei suinkaan ollut välin
pitämätön siitä, millaisen luonteen 
omasi hänen kuopuksensa ensim
mäinen — Hiljan tunnustuksen mu
kaan — vakavammasli otettava seu
ralainen. Edelliset seuralaiset, yhtä 
poikkeusta, Hiljan ystävyyteen pyr 
kinyttä Aaro Huipuria lukuunotta
matta, olivat olleet koulutoverein 
vain sellaista laulavaa ja nauravaa 
toveripiiriä, joukkona seurustelevaa. 
Aaron aikeet lienevät olleet vaka
vammat, mutta ne olivat jääneet ai- 
keiksi. Nyt oli tapahtunut se, jonka 
äiti kyllä tiesi jolloinkin näinä vuo 
sinä tapahtuvan. Onneksi hän oli teh
nyt myönteisiä havaintoja Aatosta. 
Kanssapuheluissa Aatto oli tietämät
tään paljastanut eräitä tärkeitä puo
lin luonteestaan, itsestään ja elämän
käsityksestään. Hiljalle hän oli ker 
tonut sen verran itsestään, että syy 
hänen Amerikkaan tulostaan oli tie
dossa, kuin myöskin retkistään Iän 
sivaltioissa ja Alaskassa, senkin, että 
hän oli opiskellut Valparaisossa ja 
työskenteli mekanikkona eräässä ko
nepajassa.

Tutustumisen tapahtuessa näit 
luonnollisesti ja avoimesti, kehittyi 
ystävyys yhtä luonnollisesti Hiljar 
äidin ja Aaton välillä. Rakkaus kyllä 
piti huolen omasta asiastaan, suor 
telien omaa tehtäväänsä molempien 
nuorten rinnassa sitoakseen heidät 
lujemmin jn lujemmin pauloihinsa 
Se oli onnenpaulaan kietoutumista 
lemmen silkkirihmojen solmimista 
silmäyksin ja hellyydenosoituksh 
Ja niinpä Aatto oli tullut katsoneeks1 
Hiljan silmiin niin syvälle, että n' 
olivat hänet vanginneet orjakseen 
Oli toteutunut vanha taika — tytön 
katse tunkeutui sydämeen ja jäi sin
ne. Sitii ei olisi voinut sieltä häätää 
pois voimalla millään. Omasta puo 
lestaan Aatto palvoi ja vartioi tätä 
sydämensä suurta omaisuutta siili 
oikeudella, joku aikojen alusta on 
kuulunut rakastuneille — oikeudella 
päästä onnen omistajaksi, kun sei 
kerran on tavottanut.

Hiljan äiti ei vielä ollut ikälonpi 
eikä siis mieleltään siirtynyt ylitse 
sen rajan, jonka takana ollaan mie 
Iuummin äreitä kun lämmenneitä 
kaikelle nuoreen elämään kuuluvalle 
Sitämukaa kun hänen mielensä va
pautui kysymyksistä ja epäluuloista 
joilla on oma luonnollinen paikkansa 
äidin ajatuksissa silloin, kun joudu
taan tekemisiin tuntemattoman, lyt

tören suosiota tavoitlclevan henkilön 
kanssa, alkoi hän kunnioittaa ja pi
tää Aaltoa nuhteettomana nuorukai
sena. Oikeat äidit omaavat herkiisii 
listivän hengen ja heidän päätelmän
sä useimmiten osnvjil oikeaan. Aina
kin' Hiljan äiti oli tällainen. Lisäksi 
uniennäkijä — ci kaikkien asioista 
unia näkevä “sitii se minun uneni 
tiesi” naikkonen, vaan kaikessa hil
jaisuudessaan läheistensä elämää u- 
nlssnnnkiii lähelluuleva ja elävä. Oli
pa hän nähnyt, hieman knihonsekni- 
sen unen nuorimmastaan juuri kesä- 
juhlan edellisenä yönä. Uljas ritari 
eli sinne ratsastanut valkoisella or
hillansa, ruvennut puhuttelemaan 
Hiljaa, ntistanut hänet satulaansa ja 
atsastanut kansan hurratessa mat

koihinsa. Unessa sellaiset seikat näet 
järjestyvät niin sujuvasti, vaikka ne 
hereillä ollen ehkä olisivat mutkalli- 
sempin. Nyt se ritari oli ilmestynyt 
Aatto oli kertonut Hiljalle siellä j o l l 
assa saamastaan haavasta sydä

meensä ja Hiljalle samoili jiii mieleen 
kuva nuorukaisesta, jonka kanssa oli 
katseita vaihtanut, vaikka kosketus 
silloin ei sen läheisemmäksi kehitty
nyt. Ritari siellä juhlassa sittenkin 
siis oli, vaikkakin säyseämpi, omaan
sa ottamaan uskaltamaton.

Hiljan äidissä oli paljon yhtäläi
syyttä Aaton äidin kanssa ja se kiin
nitti ja lähensi. Hänenkin äitinsä oli 
ollut lujatahtoinen ja varma käyttäy
tymisessään, mutta samalla hienosti 
naisellinen, uhrautuvaisesti palveleva 
ja pidättyvän kaino. Hänen suhtautu
misensa ihmisiin oli hillittyä eikä hä
nellä ollut mitään sopimatonta pu
humista naapureistaan tai tuttavis
taan. Kodin hengetär oli ollut hiilien
kin äitinsä, omien tehtäviensä tun
nollinen tekijä, omien asioittensa 
huoltaja. Oikeastaan Aatto piti niin 
paljon Hiljan äidistä, että hän rupesi 
arkailemaan, peläten ehkä sanovansa 
tai tekevänsä jotakin sellaista, josta 
saattaisi päättää hänen pyrkivän lu
keutumaan perheen jäsenyyteen liian 
aikaisin. Kuitenkin hän tahtoi olla 
ainoastaan ystävällinen ja huomaa
vainen, olla sitä kaikin mokomin. Ja 
kun Hiljan omistaminen oli tullut 
hänen aamulaulukseen jn iltuvirrck- 
seen, ei hän voinut pysytellä pois 
Hiljan lähettyviltä. Hänen sydämensä 
oli arka kaikelle tätä koskevalle. 
Seurustelusta vuosien ajaksi syrjäy
tyneen, ujoluontoisen nuorukaisen ei 
ole niinkään helppo löytää itselleen 
varmuutta omassa'mielessään. Hänen 
arkuutensa tietysti oli aivan turhaa, 
mutta mistäpä hän olisi osannut ku
vitella lonnollisuurien kaikkipuhuvai- 
suutta, sitä nimittäin, että teennäi
syydestä vapaa, sivutarkoituksiin 
pyrkimätön esiintyminen ei anna it
sestään väärää kuvaa.

Hiljan äiti ,t£p/en olisi ollutkin 
aivan liian- älykäs harhaanjohdetta
vaksi. Muutamien viikkojen kuluttua 
hän oli täysin tietpinen Aaton luon
teesta ja rehellisyydestä, ja piti kii
tettävänä piirteenä sitä, ettei tämä 
nuorukainen pyrkinyt tuomaan esille 
tietojaan ja taitojaan, vaikka ahke
rana lueskelijana ja opettajaperheen 
lapsena olisi varsin hyvin voinut hie
man vihjata yhdeltä jos toisesta siinä 
suhteessa. Aaton ja äidin välinen 
kiintymys ei jäänyt huomaamatta 
Hiljaltakaan ja oli hän sydämessään 
siitä suuresti hyvillään.

Oli näinollen aivan luonnollista, 
että nuorikkojen suhde kehittyi no
peasti läheisemmäksi. Aatto todella 
oli Hiljan mielestä sellainen poika 
jonka saattoi eräänlaisella ylpeyden- 
tunleella viedä ystäviensä keskuu
teen. Silläkin seikkalla on oma pai
nonsa nuoren tytön mielessä. Keski
näistä kiintymystä todisti omalla ta
vallaan sekin, että milloin he olivat 
ulkosalla kahden, kuluivat tunnit 
lentäen. Aatto pääsi vähitellen irti 
ujoudestaan ja osasi pitää hauskaa
kin, kun niikseen tuli — kertoi kiin
nostavia asioita kirjallisuudesta, osasi 
paljon lauluja, rakkauslaulujakin. 
Erään kerran heidän ollessa mieli- 
paikallaan puiston järven rannalla 
innostui hän hyräilemään lemmen
lauluja ja olivat ne Hiljan mielestä 
niin kauniita, ettei hän osannut ku
vitella sellaisia suomalaisissa lauluis
sa olevankaan. Punottavin poskin hän 
niitä kuunteli, nuoren tytön vastaan
ottavaisella hartaudella.

(Jatkuu)

GARDNER, MASS.
Auto surmasi peuran.

kuljettamassa oli 
, talosta 4 lay 

yhtä eilen 
urospeuran, 
haaraa sar- 
,patinaa, no.

G A R D N E R ’IN  liik e m ie s ten  ilm o itu k s ia
W E S T ^ E i ^ C A F E J n ^

— Entinen Hilda Helinin liike — I

alaisuudeksi. Uuliisi Anderson 
vangit -i liiiiieii joulukuun S p.

I Jumitu U. I liil'aolia,. .17 v.. ta 
losta L'* Main katu, sakutelliin 
$15 liian ki vaasta ajosta. Syytös 
vaarallisesta ajosta .kuuluttiin, 
lian limu li sy y llisy y te n sä , k a l
lion puliisi Richard k. Slier- 
huurue vankiisi liaueit I emple 
Ionissa jmiluk. 15 p.äivii,

Yrjölä.

Mr. ja M.rs. Wäinö Lehtinen
vit tiiviit liopeaha taan kodissaan 
51 Grant st., sunnuntaina 1 p 
tammikuuta. ’kalu oli avoinna 
vierailulle kellu 2 12 Paljon oi.
hi ii v'era ta ; koko päiviin niitä 
tuli ja meni viilennän. M r s .  I .e l i  
tilien un entinen kuue Suutari. 
M i item ma I ova t t la i dnerui kas 
vatteja, joten. un. paljun suku 
laisia ja ystäviä.

Ilupeaparia lahjot liiti hopealla. 
Kahvitarjoilu oli erikoisen 
herkullinen ja ensiluokkainen. 
Aika kultti httpaisesti seuruste
lussa ja tavatessa tuttavia. Hää
vieraat toivottivat pii viin san 
härille onnea, terveyttä ja pit
kää ikää, ef.it kultahiiissii tavat 
laisiin. — S. K.

O stoksia tehdessänne 

m uistakaa m ainita että  

näitte  ilmoituksen 

R aivaajassa!

B a rn e tt & Co.
O n  (he co rner - In (he sq ua re  

T d .  426 G ard n er, M ass.
Puhdistusta, värjäystä, räätälöintiä ja 

kaikenlaista rnuunnostelua.

C. F. Richardson & Co,, Inc. 
Vakuutustoimisto

268 C e n tra l St., 
G a rd n e r, M ass.

PETER A. BENGTSON
HAUTAANTOIMITTAJA 

173 Main St.. Gardner, Mobil 
Puhelin 810

Toy ri1 FRnFRR
/OWN LILLniiLnj

W inchendon, G ardner, T em pleton, 
B aldw insville, A slw urnham

-----  V apaa tuon ti -----
Tel. 2729-M ’ 87 Pine St.

GARDNER. MASS.

Thom as Brazell
201 Pleasant Street 

Gardner, Mas*

VÄKIJUOM IA
tukuttain ja vähittäin 

P u h e l in  160

G e n e ra l S p o rt Shop <
Tukku- ja vähittäiskauppa S 

URHEILUVÄLINEITÄ ■
> Pyssyjä ja ammuksia f

Kalastusvälineitä
Suksia — Luistimia^

, Y.m. $
jJ6 Main St. Gardner, Mass.?

Puhelin  620 * §

Vanha postikonttorin rakennus^

Armand Hamel, omistaja Ilmari Latikkarlnen, liikkeenhoitaja. 
Kuomalai ten ke.knit e:, a. Vastapäätä Osuuskauppaa. Aina tapaattO 

tuttavianne. Puhtaus ja kohteliaisuus kaikille tasapuolinen. 
Viimeaikaiset uudistukset. Tervetuola.

69 WEST STREET GARDNER, MASS.

EMILIEN R. ROBILLARD, Ph. G.
104 PARKER ST., GARDNER, MASS.

Ganlncrin johtava apteekki.
Lääkemääräyksiä täytetään. - Pätevää kolijtlvöidcn .sovittamista 

Jäätelö-erikoisuuksia kaikkiin tilaisuuksiin.

BEAUREGARD PACKAGE STORE, Inc.
11 WEST ST.

Puhelin 807
GARDNER, MASS.

CHAIRTO W N LU M B ER  CO.
PUUTAVARAA, IKKUNOITA, OVIA, RAUTATAVARAA 

SEMENTTIÄ - KATTOAINEITA 
W. Lukala mielihyvin palvelee teitä

OFF BARTHEL AVE. GARDNER, MASS.

Antakaa lääkemääräystenne täyttämisestä ja lääke- 
tarpeistanne huolehtia

E ino O. O ikem u ksen
] liiti on ainoa suomalainen apteekkari Gardnerissa.

S M A R T ’S  P H A R M A C Y
280 Central Street GARDNER, MASS,

“The Workingman's Store”

H A R R Y  B .  H E S E L T O N
VAKUUTUKSIA

Gardner Electric Lt. Bldg., 15 West Lynde St.
Tel. 238. GARDNER, MASS.

FISH & CHIP SHOP
T u o re tta  ka laa  ja e llipsejä. P a iste ttu ja  
liäm sejii ja scallops. P a iste ltu ja  kano ja  

m ukana v ie täv äk si.
Tel. 632

(.7 MAIN STREET GARDNER

Daigle’s Self Service
Laundry & Gift Shop

— *—
120 P a rk e r Si., G a rd n e r, M ass. 

Puhelin  832

Välipaloja, tupakkaa, kirjoja, 
lahjoja ja tervehdy skortte ja.

• •
GERRUIR’S

pelejä, leluja, urheilutavaraa 
ja kalastustarpcila meiltä.

P L  A Y -L A N D
403-405 Parker St. Tel. 2190 

Gardner, Mass.
PORTABLE KIRJOITUSKONE ON 

SOPIVA LAHJAKSI 
ask u k o n e ita  Ja k ir jo itu sk o n e ita  myydääi- 

ja  k u n n o ste ta an .
K aiken la isia  k o n tto riv ä lln e ltä . 

GARDNER OFFICE SUPPLY CO. 
134 P a rk e r  S t., G ardner.

Tel. 414

BRAUN THE FLORIST
Erikoisuutemme kukkalaitteet hautajaisiin 

Ja häihin.
Palvelus ensiksi - Laatu .

Tel. 1165
GARDNER, MASS.

BENJAMIN MOORE’S
MAALEJA JA VERNISSAA

K aikenliiisia k isv ita r lian  siem eniä ja  lnn- 
lo tle ita . T äydellinen  v a ra s to  pluininau:- 

ta v a rn a  ja  ra kan ta jien  ra iita v n raa .
A. J. BIBEAU HARDWARE CO.
59 P a rk e r  S t., Tel. 718 G ardner. Mass.

The ROXY CAFE
tarjoilee parhaita ruokia ja juomia.

M e huolehdim m e y ksity is istä  
illanv ie to ista  ja b .u iqueteista .

82 84 MAIN STREET

N E S T O R  M Ä K I
SUOMALAINEN VALOKUVAAJA
valmistaa kaikkea ammattiinsa kuuluvat 

työtä valokuvaustaiteen viimeisimpien 
saavutusten mukaan.

GARONER ARTIST STUDIO.
63 Parker Street. Gardner, Maat.

GARDNER BAKE SHOP
Kaikenlaisia leipiä |a leivoksia 
Syntymäpäivä- ja "liaäkcekcjä ' 

tilauksen mukaan.
KAARLO POIKONEN 

113 Pleasant St. - Tel. 557-M
GARDNER. MASS.

J A Y -B E E
LA U N D ER E TTE

270 Central Street 
GARDNER, MASS.

Tel. 313

V '

SMITH FUNERAL HOME
Clayton E. Brown, omista,*

64 Vernon St., Gardner, Maa*. 
Tel. 77-W.

Anto, jota 
Väitui (Stenival 
katu, vähän eniten 
aamulla surmasi 
iolla oli kahdeksan 
vissa ja painui 175 
101 tiiliä.

Stenvall kertoi olleensa tulos
sa itäänpäin kun peura hyppäsi 
hänen antonsa eteen. Siltä kai 
kesi mole.mmat takajalat. Siilien 
mennessä kun apulaisriislan vai 
tija Toivo IPenttinen ja poliisi 
William F. Mtiise ehtivin pai
kalle, peura olj kuollut. Pentti 
t i e n  vei jieurau East Ganlncrin 
mielenvikaisten sairaillaan.

Piirto.keudessa
eilen Stephen Zdanoiviez, 30 v., 
talosta 98 Main 'katu, tuomittiin 
kolmeksi kuukaudeksi ojennus- 
laitokseen siveettömästä itsensä 
paljastamisesta. Tuomio muu 
lettiin kiiltdeij yioyl^u ehdon-

L A I T I N E N  j
J E W E L E R  

65 Parker Street
Gardner, Mass.

Teen kaikenlaisien kellojen 
korjausta ja juvelityötä. 
Myyn kelloja, kulta- ja

hopeata varaa.
Omistaja

ERl.AND KIVIMÄKI 
Jeweler

The Roark Funeral Home
----  MASON SERVICE -----

91 Vernon St. Gardner, Mass.

Potter Electrical Co., Inc.
Sähköiangoitusta ja korjuulta

▼
Puh.i 2600—2601 
292 Central Street 

Gardner, Mas».

RskeiinnatarprU*, rautatavaroita, 
maaleja Ja varnlaaaa. 

BENGTSONS HARDWARE 
STORE

GARDNER. MASS.
Puh. 453. Otto Häkkinen, omistaja

Louis Package Store, Inc.,
7S Main St., Gardner, Maa*.

Hienoimmat viinit sekä parhaat oluet 
ja väkijuomat saatte meiltä.

Archambeault 
Paint & Paper Co.

SISÄ- JA  ULKOM AALAUSTA 
Myymme M A A LEJA ,: VARNISSAA »ek. 

ka iken la is ia  ta p e tte ja  
175 NICHOLS ST , G A RDNER, MASS. 

Phones: 364 — 2488 J 

"täydellinen varasto
j S U N D I A L  K E N K I Ä
i

F. SUUTARI Ä CO.
53 Pine St. Gardner, Mats.

RITTER EOR FLOWERS
66 Main St., Gardner, Mas* 

KUKKIA KAIKKIIN 
TILAISUUKSIIN 

Tel. 955 W.

GEORGE G. ERICKSON
Kä in tao ttu ja

hopeaesineitä
•uh. 702 . 19 G reen  S treet 

G ard n er. M ass.

B A L D W I N S V I L L E

C. A. BRYANT & SON
Käytettyjä autoja ja osia 

Aulojen korjausta.

361 W a l Street Gardner
Tel. 747

Twin Dairy Farm
F. W. Elliott, omistaja

----- 4-------
R. F. D. Route 1 

Athol, Ma*».

G a rd n e r F lo w e r  Shop
297 CENTRAL ST.

Kukkia kaikkiin tilaisuuksiin
—— ---»  -  -n

Puhelin 1153— Illoin Ashhurnhnm 369-3
O m ista ja  R udolph  M oerkel

B. L. W ard Insurance Agenf;y
E D W IN  11. M E R R IL L , A gent 

T äy d e llin e n  v ak u u tu sp a lv e lu  
L a im i— K u ti- -A u to

Tel. 210 Tel 61
6 Pure t St., N7 Central St.
B«ildwiiisvil|« VVinvhendun

NOTE’S UPHOLSTERING CO.
H uonekalu jen  verho ilua .

Vanhat huonekalunne laitetaan kuin 
uusiksi.

K ohtuulliset h innat. V a p a a  arv io in ti, 
l i ik u -  ja pa luu tuspa lve lus.

237 Pine St., Gardner, Mass.
Tri HMJ

jiwnwt
Grandille E. Stanley

318 CENTRAL STREET 
GARDNER, MASS.

]  ☆  ★  ☆

J — Lahjoja jotka säilyvät —



TT’i i ’ i rl e s  s iv u 'R a iv a a ja , P e r j a n t a in a ,  T a m m ik u u n  6 p-.nä 1950 N o . 4 46 : s v u o s ik .

A R V O IS A T  L U K IJ A T :  —
T ä l lä  s iv u lla  ju lk a is e m m e  u u d e lle e n  n e  k a a v a k k e e t ,  jo i l la  O liv e r  H . 

L a in e  p y y tä ä  T e i l t ä  n i i tä  t ie to ja ,  jo i ta  h ä n  t a r v i t s e e  k i r j o i t t a e s s a a n  to h -  
t o r i n v ä i t e t t ä ä n  C la rk -y l io p is to s s a ,  W o r c e s te r is s a ,  jo s s a  h ä n  v a lm is ta u tu u  
f i lo s o f ia n  to h to r ik s i .

M r. L a in e e n  to h to r in v ä i t t e e n  a ih e e n a  tu le e  o le m a a n  “ T h e  G e o g ra p h ic  
C h a r a c te r i s t ic s  o f F in n i s h  S e t t l e m e n t  a n d  L a n d  U t i l i z a t io n  in  N e w  E n g 
la n d ’’. H ä n  tu le e  o s o i t t a m a a n  m in n e  s u o m a la is e t  o v a t  a s e t t u n e e t  tä ä l lä

U u d e s s a  E n g la n n is s a  ja  m i tä  o s a a  h e  o v a t  n ä y te l le e t  n ä id e n  s e u tu je n  k e 
h i t tä m is e s s ä .

M r. L a in e  jo  o n  s a a n u t  t ie to ja  v e r r a t t a i n  p a l jo n ,  m u t t a  t a r v i t s e e  lis ä ä , 
j o t t a  vo i a ih e t t a a n  to d is tu s s i te i s e s t i  k ä s i te l lä .

K u n  t ä l l a i s t a  s u o m a la i s tu tk im u s ta  tä ä l lä  U u d e s s a  E n g la n n is s a  e i o le  
v ie lä  to is ta is e k s i  k u k a a n  s u o r i t t a n u t ,  n i in  se  o n  m e id ä n  s u o m a la is te n ,  ja  
m y ö s  A m e r ik a n  h i s to r ia n  k a n n a l t a  k a t s o e p  e r i t t ä i n  tä r k e ä  ty ö  ja  s ik s i t o i 
v o m m e , e t t ä  lu k i ja m m e  v a s ta is iv a t  n ä m ä  k y s y m y k s e t  ja  l ä h e t t ä i s iv ä t  t ä 
m ä n  s iv u n  M r. L a in e e l le  t ä m ä n  s iv u n  v a s e m m a s s a  a la n u r k a s s a  o le v a lla  
o s o i t te e l la .  Raivaajan Toimitus.

S U R V E Y  O F  F IN N IS H -A M E R IC A N S  IN NEW  EN G LA N D
* NOTE. Please use either a soft lead pencil, ballpoint pen, or indelible pencil for best results.

BE CAREFUL. — This paper tears very easily.
u. s.

Name ______________________________  Age-----------Place of B irth ------------------------------------ Citizen-

I . MODERN CONVENIENCES: (Check) Electricity 

Refrigerator -

Piped in Inside
■ G as-------- W nter--------- Furnace----------Bathroom-

Deep Freeze
- Cabinet _____  Telephone -------- Radio ----------Television ----------  Piano --------  Washing

Address ----------------------------------------------------------  Occupation ------------
To escape persecution

Year of Arrival in America----------------

Reason for leaving Finland (Check one):

Seeking better living conditions
To join relatives over here .......
Seeking adventure .....................

. Other ........................................
Year of Settlement
in present locality------------------------------------------------- „ , ■i- Good work opportunities ............................ ....
Reason for settling in present locality (check) ................. *! Wanted a Change ..............................................

• Friends or Relatives were here . . .  ...................

Vacuum
Machine_____ Elec Mangle---------- C leaner----------Automobile----------Dish Washer

Married Children:

(Name) nge occupation
Age at 
which 

married
Age of 

person your No. of
Your In-law’s parents

child married children
Both

Finnish
One

Finnish
Neither
Finnish

Both Finnish . 
One Finnish . 
Neither Finnish

Both Finnish .......
One Finnish 
Neither Finnish..-

Number of Children-------- Your age at marriage - - - - - -  Your Wife’s age at marriage----------Your age at time of
first child--------Your Wife’s age at time of first child--------

f Weather too warm .....................
Have you ever lived in the “South” --------If yes, why did you leave there: .........j Poor working conditions - - - - - -

Other ......... ...........................................

Husband’s Parents (Check) ________ < Wife’
i s h __________ s

s Parents (Check) Check organizations you belong to: Consumer's Co-op----- . Farmer’s Co-op----- , P. T. A . ----- , A. S. K. L . ----- ,
Kalevala Society-----, Farm B ureau------, I.W.W. —--.Other (Specify) --  -• - - - -  - - -  - - - - - - -

Subscriptions
Newspapers:

EDUCATION: In Finland
Husband Wife

In U. 8. 
Husband Wife

Finnish ....................... .......  Kansakoulu

Do you have any friends or relatives living in the “South” -------- , If yes> where
Are you a member of any church?-------- , If yes, what church----------------------

English
Periodicals:

Rippikoulu 
Other . . . .

Finnish .......................  .......  Degrees, if any
English ’....................... .......

Grade School .. 
High School . . . .  
Trade School ..
College ............
Degrees, if any

I I . III.
FU LL O R PA R T T IM E  FARM ER

NOTICE: If less than 10% of your total income is from the land, skip this 
section and go on to Part III G IV.

Date of purchase-----------Name of previous owner---------------------------------------

Previous owner’s Nationality: F inn-----Non-Finn------ ; Price paid for farm $-------- 1

Have you improved i t ----- If yes, list building added--------------------------------------- -

land cleared (acres)-------- , land drained (acres)-------- ; Do you have a “Sauna”?

-------- ; Why did you take up farming? --------------------------------------------------

TYPE OF FARM: (Check) D a iry ----- O rchard------- P ou ltry ------- G ra in -------

General -----Tobacco-------Garden Truck-------Potato------ Cranberry-------Blue

berry ----- other (specify).------------------------------------------------------
Acres in: Forest----- Pasture------ Crops------ W aste------ ; Total acreage of farm

-------- What kind of farming did you do when you first purchased farm?---------------

-----------------What kind of farming do you do now ?------- '--------------------------1

How long have you done th is --------------- ------------- If you changed, why did you

change to the type of farming you are now doing?---------------------- <--------------------

Approximate amount you have invested in crops and animals $— --- .

Number of Animals--------Breed--------- Are they Purebreds?----------

Number of Fow ls--------Breed-------------
SOURCE OF LABOR: (Check)

Number of Trees

Other Crops:
T ype------------ Acreage

or or
Variety -----------  Quantity

Types_______________ Self & Wife
(Apple, peach, etc.) chiidren . . .

Hired — t- Number . . -----
rush

If hired, all year —. season—.

INCOME AND TAXES: (All Answers to be held in strict confidence).

Last year’s income after operating ex
penses were deducted (approximately): 

(Check one)
Group I 
Group II 
Group III 
Group III 
Group IV 
Group V 
Group VI

less than $100 
1000—2000 
2000—300 

2000—3000 
3000—4000 
4000—5000 
Over 5000

land $-
Assessed Value of:

Personal property $-

Tax per $1000 -----------

Approximate Investment

in Equipment $-----------

If your income is divided between the farm and a job, Indicate the approximate pro
portions from each: Farm activities - ...........-, Non-farm activities----------- (total
— 100%).
Where do you buy your feed or fertilizer from?: Co-op----- , Private concerns___ ,

Both-----How do you sell your products?: Wholesale------ , Retail----- , or Both___ ;

If Wholesale, does it go to: Co-op-----or Private Concerns------ ; If Retail, Is it: Road
side Stand----- , City Market----- , or Other (specify)------------------------------------

FARM EQUIPMENT: Milking machine-----milk cooling plant------ Pasteurizer____

Hay Baler-----Egg Washer------ Egg Grader------ Truck------ Tractor------ Bulldozer

— Spraying equipment-----Cold storage------ Other (specify)________________,

Do you operate your farm under the soil Conservation Program...........; Have you

had a soil survey made of your farm ?--------Have you received any aid from the

Extension Service.'----- Are you retired?-------If yes, who operates your farm?
S o n -----Son-in-law-------O ther_______________________________

Do you think that the younger generation is as interested in farming as you a re?___ ,

if no, what do you think is (he reason: (check) (1) they think farming is too hard 

work (2) they are not interested in furming (3) other (specify)________

Sell or give to children--------Sell it to relative______
Sell it tp anyody.......... Rent or lease i t ............

When you retire what 
do you plan to do 
with your farm?

N O N -FA R M E R
NOTICE: If more than 10% of yotir income comes from the land, skip

Present
residence

w ork-----

r Apartment
City . . . . ____ • •*

f Status: Own----- Single -----
Suburbs

Rent----- , Type: Double -----
.Country _____

(Triple -----

summer place?--- ------ If yes, is it at a lake?------------ ,

Do you hove a Sauna?----------- If yes, is it in the c ity?------------ or

at lak e ----------- ; Does your wife work?------------What is her occu-
. -

pation? ___ ___ ___ _________ ________ __________
/V irtf- r ■

---------------- IV.
C O O P E R A TIV E

How much of your groceries do you buy at the Co-op: All --

Most of it ----------- ' A t --------- - less % ----------- None -

Co-op doesn’t handle everything 
Co-op is too expensive ............

If you buy less than 
100% of your groceries 
from the Co-op, the 
reason is: (Check)

You live too far away from the store -----
Co-op handles poor quality

merchandise ......................... .......
Co-op employees are discourteous -----
You need to be able to buy

för credit .............. ...............  .......
You must buy from a friend----  -----

.Other (Specify) --------------------------- -

Your status in the cooperative movement, if apy: Member-------------- ,

Director ----------- , Employee ----------- , Manager ----------- , Other

----- «.— ; How long have you been a member?----------------------—

In your opinion, your Co-op is: Truly Demecratic-----------------------or

controlled by the same tew members year after y ear-----------------------

Do you think your Co-op should increase its service? — _----------- -----

If yes, what service should be adopted?--------------------------------------

. ("Only Finns understand Co-operation-----
Do you think that your
Co-op should include
ONLY Finns?...........If
yes, the reason is:

Non-Finns are top selfish .........
Finns started it and Bhould keep it

to themselves ........................

LOther (Specify) -----------------------------

How much was your last year’s rebate from: Consumer’s Co-op 

$----------- , Farmer’s Co-op $-----------

Do you thinks 
that the younger, 
generation buys

the older genera
tion from the Co-op 
Store?

more than .. , -----

less thun ----  -----

same as • • • • -----  1

If you think thut the yoynger generation buys leas thau the older gen-

eration, is it because ttyey luck: Interest-------------- , Education in

Co-ops----------- , Ready C ash----- -— ■, O ther--------------------------

Your Co-oP handles its meetings in: Finnish --------English----------,

B oth----------- - Which language do you think should be used in the

future: Finnish----------- , English ----------- , B o th --------------------

this section and answer Part I I  G IV  (Fuji or Part-time Farmer)

How long hove you worked th e re ------------------------ ------------------

Family Income: (Check) 
Group I Less than $1000

Group II

Group III

Oroup IV

Group V

Group VI

1000—2000

2000—3000

3000—4000

4000—5000

Over 5000

If both hushand and wife 
work, what proportion of 
income is earned by:

Husband

Wife —

—

A C T IV IT IE S
Are you a member of a Credit Union

Life ................  $...............

Auto ................  $.............-

F i r e ......................................—

If you think that the younger generation buys less liian the older gen

eration, who do you think is at fault? Parents----------- , Co-op Educ.

Amount of insurance:

Dept. -, Other (S p e c ify ----------------------------------------r -

Do you think that your Co-op Administrators (Managers, Educational 

Directors, etc.) are: Overpaid----------- , Underpaid----------- , Satis

factorily paid -----------------------------------------------------------

In many societies 1% of gross sales is usually allotted for educational 
A

work; in your opinion, this amount Is: Too m uch----------- , Enough

, Not Enough
11

The best buy . . . .

Same as others ..

A poor buy ...........

Do ypu think that Co-op 
labeled goods are: . . . '. .

in spaces provided below, write In the names and addresses of 
Finnish-AmericanB whom you know do not subscribe to the Raivaaja. 
This whl enable Mr. Laine to contact th^m by direct mail or other 
means and thus help make the sqrypy more complete.

NAME ADDRESS

Please check your answers before mailing just to be sure that 
everything is answered in the way requested, and then fold and mail to: 
Mr. Oliver H. Lalue, Clark University, Worcester, |U ss . The results of 
this questionnaire will be published in the RAIVAAJA as soon as they 
ure all in and have been analyzed, but don’t expept anything until 
sometime next year because such work takes a long Urpo-

NOTICE: If you will use the Business Size Envelope in mailing this 
questionnaire to Mr. Laine ypu wjll find it easier to fold thia sheet of 
paper into the proper size fqr mailing.
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Massachusettsin sää. — Ajoittaisia 
aatolta tänään iltapäivällä, yöllä Ja 
huomenna. Lämpötila pysyy ennal
laan, kenties vielä nouseekin hitaasti.

FITCHBURG
ja ympäristö

Saim an vu osi
juhla ovella

— Warcesterin maatalousnäytte
lyssä sai northamtonilainen Mrs. 
Bernard G. Champagne $100 pal
kinnon parhaana omenapiirakan te
kijänä.

— Kaupunkimme poliisien kori
pallojoukkue voitti Dejonge Paper 
Co:n joukkueen tuloksella 47—37. 
Siten poliisimme pääsivät toiselle 
tilalle n.s. Industrial League'ssa.

— Viime vuonna saatiin näillä 
seuduilla 8.48 tuumaa normaalia vä
hemmän sadeta. Eipä ihme, jos ve
sipulaa ilmeneekin. Merkinnöistä 
selvenee myös, että elok. 10 p, oli 
•kuumin päivä, 100 astetta ja> helmik. 
12 p. kylmin, 2 estettä alle nollan. 
Viime päivien epänormaalisen läm
min sää on rikkonut talvipäivien 
ennätykset.

— Kaupunkimme poliisien yhdis
tys valitsi puheenjohtajakseen Ber
nard P. Lawlessin, varapuheenjoh- 
tsajkseen Francis J. Mayn, rahaston- 
hoitajakseen Michael R. O’Brieninja 
sairaiden huoltajaksi luutnantti Her
bert C. Hassettin.

Saiman 55:s vuosijuhla aloitetaan 
huomenna, lauantain iltana klo 7:30. 
Ohjelmasta on jo tehty selkoa, mut
ta mainita vielä kannattaa juhlien 
ohjelmassa esiintyvien henkilöiden 
nimet. Oskari Tokoi on juhlapuhu
jana ja laulajina on meillä Aili 
Heikkinen, Aune Nurmi, Bmely 
Lehtinen, Jack Huhtala ja William 
Kultti. Säestäjinä on Frank Hakala-, 
Laila Perä ja pianosoolon esittää 
Ann Lehtinen. Runoja lausuvat 
Kalle Tuikka ja Anna Lucandcr. 
Ohjelmanesittelijänä on Elis Sul
kanen. Muiden osastojen edusta
jista ei vielä ole tietoa, mutta 
Gardncrista saapuu ainakin Victor 
Annala, joka esittää tervehdyksensä.

Saiman vakinaisia ovilippuja myy
jiä ja vastaanottajia pyydetään saa
pumaan tehtäviinsä.

Sunnuntaina klo 12 päivällä aloi
tetaan päivällisen tarjoilu, johon jo 
viikon ajan on myyty lippuja ja 
joita vielä on saatavana Innon-kui- 
vataivaraosastolta. Myöskin tarjoi
lun alkaessa on vielä lippuja saa
tavana. Päivällisen jälkeen näyt
telee Leo Roiko elokuvia juhlasa
lissa.

Entisen majurin
aikeita oijotaan

Kaupunkimme uusi lakimies Salny 
tulee vaatimaan ensi maanantaina 
Worcesterissa kokoontuvalta ylioi
keudelta kahden jutun lopettamista, 
jotka molemmat aiheutuivat ent. 
majurimme Stmtonin otteista ja jot
ka tähtäsivät kaupunkiamime ja sen 
toisia virkailijoita vastaan.

Ensimmäiseksi tulee esille aikoi
naan suurta huomiota herättänyt 
juttu kaupungin maa-alueen myyn
nistä Mi.-in-kadun alapäästä, rauta
tien kohdalta. Kuten muistettaneen, 
majuri Stanton yritti myydä po. 
maata-, mutta se saatiin estetyksi. 
Toisena kiistanalaisena asiana, jota 
oikeuden pyydetään sivuuttamaan, 
on poliisipäällikkö Taylorin anomus 
määräyksestä, jolla majuri estettäi
siin sekaantumasta poliisipäällikön 
tehtäviin.

Uuden majurin astuttua virkaan 
ei katsota näitä majurin toimintaa 
rajoittavia' otteita tarpeelliseksi.

Hellaöljyn hinta nousee
Tästä aamusta alkaen nostettiin 

hellapolttimoissa käytetyn- öljyn 
tukkukaupan- hinta 1/16 sentillä. 
Täkäläiset öljyn välittäjät ilmoitta
vat nostavansa mainitun öljyn hin
taa 13.5 sentistä 14.1 senttiin gill- 
Hinnan nousun sanotaan johtuvan 
varastojen vähentymisestä. Lämmi- 
tysöljyn hinta, mikä on nyt 12.5, 
pysyy ennallaan.

sussa.
monilla

NELJÄ NAISTA LÄPÄISI 
TUTKINNON

Vain neljä niistä kymmenestä 
naisesta, jotka olivat siviilipalvelu- 
tutkinnossa kaupunkimme mittojen 
ja- painojen viraston vanhemman 
konttoristin tointa varten, läpäisi 
kokeessa viime marraskuussa, il
moitetaan siviilipalvelu virastosta. 
Tutkinnon suorittaneet nyt ovat eh
dolla po. virkaan.

PUHDAS VESI TÄRKEÄ
MAITOTALOUDESSA

Worcesterissa pidetyssä maid-on 
tarkastajain yhdistyksen kokoukses
sa eilen tähdennettiin puhtaan ve 
den käytön tärikeyttä maitotalou
dessa, kuten kaikkinaisessa astioiden, 
käsien, ja lehmien utareiden pe- 

Kokouksessa todettiin, että 
paikoilla veden puutteen

vuoksi on käytetty mainittuihin tar 
koitoksiin puroista, lammikoista ym. 
saatua epäpuhdasta vettä. Siitä saat 
taa johtua tauteja ja niiden tartun
taa laajoillekin alueille. Sen vuoksi 
on kaikessa maitotalouden käytössä 
muistettava, että vesi on puhdasta 
Vesi, jota saadaan tässä valtiossa 
yleisistä vesijohdoista on varmasti 
puhdasta ja sitä kehoitetaan käyt 
tämään maitotaloudessakin.

Opettajien palkkoja 
kehoitetaan ostamaan

Koulusupi George C. Francis on 
kehoittanut lisäämään opettajien 
palkkoja siten, että filosofian kandi
daateille maksettaisiin palkkaa $4,000 
ja maistereille $4,200.

Tämän kuun alussa astui voimaan 
edellinen palkkojen korotus, mutta 
sekään ei vielä vastaa elinkustan
nuksia, selittää Mr. Francis.

Mr. Francis on myöskin valittanut 
koulurakennusten puutetta ja entis
ten yli-ikäisyyttä. Academy-kadun 
koulu esim. on jo käyttöön sopima
ton ja olisi sen tilalle hetimiten 
saatava uusi koulurakennus. Töitään 
se vaa-tii suuria korjaustöitä. B.F. 
Brown-lkouluun tarvitaan lisää alaa 
ravintolaan.

----- ~ ............  ......J

V. 1949 käytiin monta oikeusjut
tua venäläisten ilmitulleita urk
kijoita vastaan. Eräs niistä oli 
oikeusdepartementin nuoren työ 
Iäisen Judith Coplonin juttu. Tä
mä nuori nainen joutui venäläis
ten urkkijain verkkoon venäläi
sen rakastajansa viettelemänä. 
Hän sai tuomion salaisten asia
kirjojen työpaikastaan varasta
misesta ja niiden venäläisille luo- 
vutusyrityksestä.

VELJEKSET SAIVAT
VANKILATUOMIOT.

Piirioikeudessa tuomittiin eilen 
veljekset Francis M. ja John McNally 
talosta 76 Lawrence-katu ojennus- 
laitokseen, edellinen neljäksi kuu- 
akudeksi Arthur L’AbbeMa maalien 
ja siveltimien varastamisesta, jälkim
mäinen niin ikään neljäksi kuukau
deksi $45 arvoisen kellon varastami
sesta Rocco DeRiccolta.

FT. DEVENSISSÄ
152-VUOSIJUHLA

Tänään juhlitaan Ft. Devensissä 
Seitsemännen jalkaväkirykmentin 
152-vuotista syntymäpäivää. Mainit
tu rykmentti perustettiin näet noin 
kauan sitten ja on se kolmanneksi 
vanhin rykmentti Yhdysvaltain ar
meijassa. Rykmentin komentaja, 
eversti Cuthrie on toivottanut paik
kakunnan asujamiston tervetulleeksi 
juhlaan, johon kuuluu sotilasparaati, 
kuvaelmia rykmentin historiasta, 
joita esitetään urheilukentällä jne.

YLLÄTYSTEN KOHTEIKSI
joutuivat Saimi ja John Erkkilä 
uudessa talossaan Road 2 varrella 
Lunenfourgissa keskiviiSokona puo
len päivän tienoissa. Erkkilät oli
vat juuri edellisenä iltana muutta
neet uuteen taloonsa ja ennen kuin 
he saivat tavaroitaan paikoilleen, 
alkoi työntäytyä ystäviä taloon ja 
vasta täytettyään talon kysyivät 
“saadaanko täällä olla?” Saivatpa 
tietenkin, ja pian o-likin komea kah
vipöytä katettu. Hauskaa oli koko 
iltapäivän, kahvi teki hyvin kaup
pansa. Lähtiessään, jättivät yllättä
jät onnen-toivotustensa kerällä talon
väelle arvokkaan lahjan. Erkkilät 
kiittävät yllättäjiä ja toivottavat 
kaikkia tuttaviaan ja ystäviään ter
vetulleiksi vastakin kurkihirtensä 
alle.

Ent. fitchburgilainen 
autorikossa Suomessa

Fitchburgissa useita vuosia asunut 
kelloseppä Erkki Kalevi Kontula on 
Suomen, lehtien, mukaan ollut pie
nessä auto-onnettomuudessa vanhas- 
samaassa. Jouluk. 6 p:nä klo 3 tie- 
noissa iltapäivällä kerrotaan hänen 
ajaneen yhteen. Hämeenlinnani ja 
Tampereen välillä liikennöivän pos
tiauton. kanssa. Postiauto, jossa oli 
10 matkustajaa suistui l j l  metrin 
syvyiseen ojaan ja kastui kyljelleen 
metsään, sen sivu särkyi, samoin 
Ikkunat, mutta ihmiset pääsivät pel
källä säikähdyksellä. Kontulan auto 
suistui tien toiselle puolelle ojaan ja 
safmelko pahoja vaurioita. Kontula 
ja hänen vieressään ollut henkilö 
säilyivät naarmuitta. Liukkaan ke
lin ilmoitetaan olleen onnettomuu
den syynä.

ANTTI TERVONEN
HAUDATAAN HUOMENNA

Äskettäin tapaturmaisesti kuolleen 
Antti Tervosen hautajaisseremoniat 
pidetään Sawyerin hautaustoimistossa 
huomennrf klo 4 ip. Vainaja saate
taan Forest Hillin hautausmaahan 
ensi maanan-tainai

Käyntitunnit ovait hautaustoimis
tossa tänään klo 7—8 ill.

Täytän
TULO VERO KAAVAKK EITA

iltaisin kotonani 229 Mechanic 
St., Fitchburg, Mass. Sopikaa 
ajasta. Telef. 4429-J.

Aune Miner.

•  B U S S E J A •
NEW YORK CITYYN 

LAKE WORTHIIN, FLA.
FITCHBURG TRAVEL SERVICE 

219 Main St., Fitchburg.

KIHLAUS JULKAISTU
Talossa 204 Lunenburg-kadulla 

asuvat Mr. ja Mrs. David W. Pel
tonen Ilmoittavat, että heidän tyt- 
tärensä Irene Msiria Peltonen on 
mennyt kihloihin- Gustav Fritz 
Hasdhigin kanssa, talossa 7 Baltic 
Lane asuvan Fritz Haschigin pojan 
kanssa-. Miss Peltonen toimii N. E. 
puhelinyhtiön konttorissa Main- 
kaduila ja Mr. Haschig F.-L. kii-tu- 
vaunuyhtiössä. Hääpäivää ei ole vie
lä määrätty.

U U T IS IL M O IT U K S IA

KOTITEKOISIA SAMMUTUS- 
VÄLINEITÄ PALOKUNNILLA 
NÄYTTELYSSÄ

Tänään Worcesterissa päättyvissä 
maatalousnäyttelyssä nähtiin m.m. 
valtiomme keskiosan palokuntien 
tekemiä palosammutuskojeita. Niin
pä esim. Lexingtonin palokunnan 
edustaja selitti, että useat palokun
nat ovat ostaneet kuorma-autoja ja 
akentaneet niistä palosammutusväli- 

neitä. Täten on säästetty kullekin 
paikkakunnalle melkoisesti varoja.

Tällaisia kotitekoisia välineitä on 
paitsi mainituilla Lexingtonin, myös 
Sudiburyn, Westonin, Boltonin- ja 
Suttonin palokunnilla. Seurattava 
esimerkki pikku paikkakunnille.

DeBONIS THE FLORIST
Kukkasia kaikkiin tilaisuuksin

w ---------
715 Main St., Fitchburg 
Vastapäätä City .Haalia

Tel. 2244

SAXO N NYTiBlauantai-iltaan

MGM Mainio värillinen elokuva

“ON th e  TO W N ”
Pääosissa Gene Kelley - Frank Sinatra 

Betty Garrett ja Ann Miller

------ Toinen elokuva ------
“ARCTIC FURY”

FITCHBURG
Korjaamme ompelukoneita, Singer 

ia muita merkkejä. Vapaa haku- ja 
palautuspalvelu. Työ taataan. — 
Singer Co., Fitchburg. Tel. 1266.

LEOMINSTER, MASS. 
Maksamme korkeimman markki

nahinnan broilereista ja kanoista 
Soittakaa telef. Leominster 2474.

R. V. W ESTLIN, M. D.
803 Main Street, Fitchburg, Mass.

K o n tto r itu n n lt:  1—3 ja  7—8 j.pp . 
K enklv.: 10— 11 ap. a ln oan taan . 

L au an t. 1—3 ip. a in o as taan .
Tel. Konttori: Fitchburg 1747. 

Koti: Leominster 1009.

K a n a n p o i k i a  m y y t ä v ä n ä !
Puhtaita valkovatsurista

Erikoisuutemme Sex Linked ainoastaan
(Mustia kanan-poikasia)

Tehkää tilauksenne aikaisin

HILL TO P POULTRY FARM
Leo A. Mäkelä, omistaja

Tel. 255. Bay berry Hill, Townsend, Mass.

WM. RYDBERG BAKING CO.
575 C a m b r id g e  S t r e e t  

E a s t  C a m b r id g e  41, M a ss .

N e l jä k y m m e n tä v i is i  v u o t ta  y h t ä m i t t a i s e s t i  
h y v ie n  k a n e l ik o r p p u je n  le ip o m is ta  s u o m a 

la is i l le  k u lu t ta j i l l e m m e

AIR C O N D I T I O N E D

» T H  fA T R E s  
r - i- r c  »h a  r  o  « » * »  —

Perjantaina ja lauantaina, 
tammik. 6 ja 7 p.

Spencer Tracy, Katherine 
Hepburn, Judy Holliday, 

Tom Ewell, David Wayne 
ja Jean Hagen vuoden 

hauskimmassa elokuvassa

“ A D A M S
R IB ”
Uutiskuvia

Sunnuntaina, maanantaina, 
tiistaina ja keskiviikkona, 
tammik. 8-—9—10—11 pnä

TYRONE POWER,
ORSON WELLES ja 
WENDA HENDRIX

elokuvassa

“ P R IN C E  
of F O X E S ”

UUTISKUVIA

Valtuusto harkitsee
vesivarastojen
lisäämistä

Kuluneen syksyn ankara veden 
puute on kiinnittänyt kaupungin
valtuuston huomiota ja tulevaisuutta 
silmällä pitäen se nyt harkitsee ve
sisäiliöiden, resen-voirien- kapasiteetin 
lisäämistä. Valtuusto ryhtyy yh
dessä uuden majurimme kanssa koh
dakkoin harkitsemaan keinoja tässä 
asiassa yleistentöiden komissionerin 
ehdotusten mukaisesti. Tällöin tulee 
käsiteltäväksi useampiakin suunni
telmia.

Nämä suunnitelmat tosin ovat 
olleet iinnkinnanalaisinn jo useampia 
vuosia, mutta äskeiset kuukaudet 
ovat antaneet asialle erikoista kanta
vuutta. Erinäiset Insinöörit ja geo
logit antavat valtuustolle mietintönsä 
siitä, missä määrin odotetaan luon
non antavan vettä varastoihin^ miten 
suureksi olisi vesisäiliöiden- kapi- 
seelti saatava ja miten suureksi 
muodostuu lähitulevaisuudessa veden 
käyttö.

Yleistentöiden komissioneri huo
mauttaa tosin, ettei Fitohburgia 
uhkaa nyt erikoinen veden puute, 
vaikka raportterimme liikkuessa 
eräillä kaupungin vCsijärvien seu
duilla olivat ne melko kotkon-nä- 
köisiä. Kun veden kulutus kuiten
kin aina lisääntyy kaupungin kas
vaessa, pyritään varautumaan, ettei 
vastakaan jouduttaisi veden puut
teeseen. Nykyisten reservoirien va- 
kentaimisaikoina oli veden kulutus 
paljon pienempi: vain noin puolissa 
asunnoissa oli kylpyhuoneet ja aina
kin neljäsosa taloista oli ilma.n ve
sijohtoa. Teollisuuslaitoksetkin käyt
tävät aina lisääntyvässä määrässä 
vettä. Siksi vesivarastojen suuren
taminen on käynyt tärkeäksi kysy
mykseksi.

KALEVAISTEN UUTISIA
Pitkän joululoman jälkeen on 

Kaleva-kodissa maanantai-iltana 
tammik. 9 p. kahviaiset. Mrs. Almi 
Järvelä huolehtii tarjoilusta. Men- 
näänpä siis joukolla. Nuoret Kale- 
vaiset myös kokoontuvat samana 
iltana kello 7.30.

Kalevan naiset ja miehet lahjoit
tivat $25. Bostonin Lasten Sairaa
lani rahastoon. Keskiviikkoiltana, 
tammik. 11 p. on Kalevan naisten 
kokous alkaen kello 8. Torstai-ilta- 
na, tammik. 12 p. on miesten kokous 
kello 8.

Y ksityiset ja  liikem iehet,
t i l a tk a a  p a in o ty ö t  m e il
tä .  K a ik is s a  v a lm is te is 
s a m m e  e s i in ty y  h ie n o  
le im a , jo k a  o n  t a r k k u u 
d e n  ja  h u o le l l is u u d e n  
se k ä  a m m a t t ik o k e m u k 
s e n  tu lo s .

R A I V A A J A ,  F i t c h b u r g ,  M a s s .

Seurakuntauutisia 
EV.LUTH. SEURAKUNNAN 
UUTISIA:

lävarikelis-luitherilalscn seurakun
nan ensimmäisen ryhmän jäseniä 
pyydetään saapumaan kokoukseen, 
joka pidetään kirkon ala-salissa ensi 
sunnuntaina seurakunnan vuosi
kokouksen jälkeen.

E. Penttinen.

P. PAAVALIN SEURAKUNNAN 
UUTISIA

Pyhäkoulu aloittaa toimintansa 
ensi sunnuntaina. Aika sama kuin 
ennenkin, klo 9:45 aamull'a. Kehoi
tetaan vanhempia ottamaan tämän 
huomioonsa. Klo 3:00 on jumalan
palvelus, ja sen (jälkeen, klo 4:30 
kokoontuu Lut-her-Liitto keskustele
maan toimintansa aloittamisesta. 
Past. E. Vehanen on mukana tässä 
kokouksessa.

Tänäiltana suoritetaan ohjelmaa 
ja tarjoillaan kahvia, ja hyvää kah
via sittenkin. Tarjoilun järjestävät 
mi-ssikset Laiho ja Long. Allan Tas
tula soittaa kanneltansa, lauletaan 
luodaan katsaus kuluneen- vuoden 
toimintaan. Tervetuloa. — Kv.

Surren ilmoitan, että äitini

M a t i l d a  W u o t i
o.s. Pekkanen

syntyi 11-26-1866, kuoli kotonaan 
Pearl Hill Rd., Fitchburg, Mass.. 
12-17-1949. Syvästi kaivaten,

Hendrik Hendrickson.

Kirkkaana säteili syksyinen päivä, 
uupunut Äiti levon sai.

Hiljaa kärsit tuskien vaivat, 
uupumus kun voimasi vei.

Tastclu laukoo, kyyneleet haihtui, 
Jumala itse ne pyyhki pois.

Kärsimys loppui, juhlaksi vaihtui. 
Yljän luona ci itkeä vois.

ASHBY FARMERS CO OPERATIVE UNION INC. 
of Ashby, Mass.

K u u k a u s i -  j a  V u o s i k o k o u s
Elmer Rasin kotona 

tammikuun 30, 1950, kello 8 illalla.
Helvi Soini, siht.

Tämän hattutötterön aihe on sel
västikin sateeton aika. Kuuluu 
olevan nimeltään “Miss Water 
Conservation, 1950”. Eipä taida 
vesipula kaikota tällaisilla kons
teilla, mutta muotisensatiohan
uolein on.

TILATKAA R A I V) A A J A !

Omenia
Viikonjama erikoisuus

McINTOSH, 10 paunan
ostopussi 50c

2 pussia 90c.▼
MARSHALL FARMS, Inc.
Auki arkipäivisin 8 ap.—12 

ja 1—5 ip.
Sunnuntaisin 10 ap.—5 ip.

“ADAM’S RIB”-ELOKUVAA
esitetään tämän viikon Fitchburg 
teatterissa. Sunnuntaina nähdään 
teatterin valkokankaalla -historialli
nen, jännittäivä elokuva- “Prince of 
Foxes”, jossa -pääosia esittävät 
Tyrone Power, Orson Welles ja 
Wanda Hendrix.

Levin Farm in IO :s m yynti 
85 MAHOLEHMÄÄ 85

‘iistaina, tammikuun 10 päivänä klo 1 ip. 
M. R. Levin 6  Sons uudessa paviljongissa 
(lämmitetty) Lunenburgissa, Mass., tel
ien numero 2 ja 13 risteyksessä, 2 mai- 
ia itään Fitchburgista.
5 0 — Parasta kantavaa ja äsken poiki

nutta Canadasta tuotua lehmää.
1 0 — Hyvää Holstcjnia New Yorkin val

tiosta.
15 — Hyvää lehmää Massasta ja Conn, 

valtiosta. Käsittäen myöskin yhden 
reginteeratun Holstein sonnin. ,

Tämä on kymmenes kuukautinen mai- 
olcbmicn myyntimme, joita pidetään -kun
tin kuukauden toisena tiistaina tässä sa
nassa .paikassa.

Myytäväksi otetaan vain HYVIÄ lell
illä Canadasta ja Uudesta Englannista, 
'teliä sattuu olemaan ylimääräisiä hyviä 
lehmiä. Kaikki ovat Joko juuri poikineita 
tai kantavia, paitsi -milloin koko karja 
myydään. Kaikki ovat T.B. & Verikokeen 
läpikäyneitä ja rokotettu k-uljctuskuumet- 
ta vastaan.

Tämä on myynti- ja ostopaikkanne, 
johon voitte luottamuksella kääntyä.

M. R. LEVIN 6  SONS, myyjät 
Käteiskauppa. T. R. Langdeil, huudattaja
Seuraava myynti tiistaina, helmik. 14 p 

Toivotamme teille kaikille
Menestyksellistä Uuttavuotta!

Rideout & Morrill
437 Mechanic St., Fitchburg.

A R R O W
Gas Service  ▼

Se el maksa enempää kuin öljykään 
Lämmittäkää Uotinne kaasulla

LEO REPO NEN
Täydellinen Vakuutuspalvelu

HENKIVAKUUTUKSIA
PALOVAKUUTUKSIA
AUTOVAKUUTUKSIA

ja kaikkia multa 
vakuutuksia.

Puhelin
948-W

YLEINEN NOTAARI
APULAISSHERIFFI
matkailutoimisto

Tuloverokaavakkeita
täytetään

Kohteliaimmin pyydän teitä kääntymään puoleeni kalkissa asioissa, 
joissa voin teitä palvella. Olen aina teidän palveluksessanne.

63 PARKER ST. MÄKI BLDG., GARDNER, MASS.

F R A N K  Y A E G E R
Elävän siipikarjan välittäjä 

Kaikkia lajeja halutaan New Yorkin markkinoille 
Puh.ti 5-6730 ja 4-1449

29 Bellevue Street Worcester, Mass-

M odern B arber Shop
K a ik k e a  n a i s t e n  ja  m ie s te n  p a r tu r in -  

a la a n  k u u lu v a a  t y ö t ä  te h d ä ä n .

Union Shop

821 M a in  S t r e e t  —  F i t c h b u r g ,  M a ss .

TAITAVA KELLOJEN 
K O R JA A JA -
L a u r i I  o k o i ,  tutkinnon suorittanut kelloseppämme, 
tekee tarkan ja huolellisen työn. Hänellä on yli 20 vuoden 
kokemus, kaikenlaisten kellojen korjauksessa.

Suomea puhuvana hän voi palvella Teitä.

Luottamuksella voitte kääntyä hänen puoleensa, tarvitfis* 

sanne juvelialaan kuuluvia tavaroita.

Kaikki työ taataan. Kohtuulliset hinnat.

ELLIOTT’S
J A L O K I V I L I I K E

Alallaan Fitchburgin jrthtava väihittäiisniaflcsukauppi

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiii

IlllllllUllllllllllllllilUliltlUlUlUlillllllllllllll

HANNEL Funeral Home
Matthew Hanne!, suomalainen palvelija

Ystävällinen - Kodikas - Kohtuullisilla 
hinnoilla

86-88 COPELAND ST., QUINCY, MASS. 
Puh. PR. 3-3773

i



K a n s a n v a l la n  ja  v a p a u d e n  

a s ia a  a ja v a  s u o m e n k ie l in e n  

p ä iv ä le h t i  Y h d y s v a llo is s a RAIVAAJA A in o a  ty ö v ä e n l i ik k e e n  y le is e t  u ja  

ja  e d i s ty s tä  s e u r a a v a  s u o m e n 

k ie lin e n  p ä iv ä le h t i  A m e r ik a s s a

( T H E  P I O N E E R )
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Truman esittänyt 
talousraporttinsa

S A N O M A N S A  H E N K I  T O I V O R I K K A U T T A  
J A  L U O T T A M U S T A  T U L E V A A N  A I K A A N

Mutta sanansa ei tehnyt erikoista vaikutusta 
republikaanisiin arvostelijoihinsa

— ■ . . ----- ---H
W a s h i n g t o n ,  tammik. 7 p. — Pres. Truman, esittäessään 

eilen kongressi.le taloudellisen raporttinsa, vakuutti sanomassaan 
kansakuntamme nykyisen hyvinvoinnin voivan kohota niin, että 
perheen tulot lisääntyvät $1000 seuraavan viiden vuoden aikana.

Jos tämä saavutetaan, silloin tavallisen perheen vuosiansio voi 
kohota yli $5000, ansio, joka joitakin vuosia sitten katsottiin mah
dolliseksi ainoastaan “menestykselliselle” henkilöle.

----------  4----------------------------------------------
Vertailua

Keskittäessään sanomansa tu 
leviin ,mahdollisuuksiin, presi
dentti asetti, viiden vuoden ta 
voitteeksi 64.000,000 työtilai
suutta ja $300 bilj. vuosittaisen 
tuotannon' ja tulevaisuus'katsa- 
uksessaan päättyi siilhen,, että 
“puute voidaan poistaa kolko
llaan tulevina aikoina.” Vertai
lun vuoksi mainittakoon, että 
työssäolevien luku oli viime 
vuonna keskiarvotesti 58,700,- 
000 ja  tuotanto noin $259 'bilj. 
arvoinen.

Katsauksessaan kansakuntam 
me tulevaisuuteen oli Mr. T ru
man vuotuisen taloudellisen ra
porttinsa esityksessä 'kongres
sille hyvin toivorikas ja luotta
muksellinen, mutta hänen hen
kevät sanansa eivät kovinkaan 
suuresti vaikuttaneet (Kapitolin 
mäen. republikaanisiin arvosteli
joihinsa. Sanoivat,pa vain, että 
Valkoinen talo toimii vain ‘'"lu
pauksien markkinoilla” ja sanoi
vat, että jos nykyinen “sosialis
tinen” suiunbautuiminien jatkuu, 
lupaukset maksetaan vain, 50 
sentin arvoisella dollarilla. Vilut
ta toiselta puolen antoivat de
m okraatit voimakkaat aploodtt 
presidentin esittämille tavoitteil
le.

Keskiviikkona esittämästään 
tilannekatsauksesta veti hän e- 
sille kaksi vaatimusta, vakitui
set valtuudet luoton kontrollille, 
jonka sanoi olevan liian löyihän 
ja vapaammat ehdot pien.iliike- 
miesten lainoille. Sanoi sodan
jälkeisen inflaation olevan tällä 
kertaa melkein kokonaan ohitet
tu, mutta varoitti kuitenkin 
kongressia: “Meidän on kuiten
kin vältettävä tekemästä uudes
taan sitä erehdystä, että sivuu
tamme varman ohjelman hyväk
symisen, mikä on tarpeellinen 
jatkuvalle taloudelliselle vakau
tumiselle ja kasvulle.”
Veroja olisi lisättävä

Kuten tilannekatsauspuhees- 
saan, presidentti uudestaan mai
nitsi, e ttä  veroja oliis lisättäivä, 
mutta se ei, kuitenkaan tulisi o 
lemaan kovinkaan tuntuvaa. 
Vuosi sitten presidentti vaati 
kongressilta uusia veroja noin

neljä biljoonaa dollaria, mutia 
kongressi kieltäytyi siitä. ISanoi 
kuitenkin esittävänsä myöhem
min veroesityksensä, kongressil- 
e ja eilisessä sanomassaan huo

mautti vain tahtovansa muutok
sia verosysteemissä saadakseen 
verot “enemmän tasasulitaisek- 
si kuin mitä ne nyt ovat, vahvis
taakseen liiketoimintaa ja sen 
kautta lisätä verotuloja.” Olipa 
sitäkin mieltä, että pitemmän 
päälle veroissa voi tula huojen
nustakin, sillä liike-elämän 
aajentuessa on mahdollisuus 

suuremmille verotuloille, joista 
lallituksenkin osalle voi tulla 

'kohtuullinen määrä ja vahvistaa 
sen kautta sen rahataloudellista 
asemaa.

Kongressin jäsenien keskuu
dessa presidentin sanoma suun
tautui puoluelinjoille ja repub
likaanien taholta sanottiin, että 
jos presidentti jatkaa edelleen
kin inflaatio-ohjelmaansa, me 
voimme hyvinki'n pian kohottaa 
vuositulot $300 bilj. Hän ei ta r
vitse .mitään muuta kuin jatkaa 
edelleenkin sitä ohjelmaa, mikä 
asettaa dollarin 50 sentin arvoi
seksi ja hyvin lyhyessä ajassa 
saamme kohotettua maan vuosi
tulot vaikka $400 bilj.

Demokraattien taholta oltiin 
yleensä tyytyväisiä presidentin 
esityksiin ja suunniteltuihin ta
voitteisiin, vaikka jotkut ilmai
sivatkin, että  nykyään ei- ole 
mitään tarvetta luoton kontrol
lointiin. »

Nehru ihmettelee
Amerikan kantaa •

Uusi-Delihi, tammik. 6 p. — 
Pääministeri Pandit Nehru on 
lausunut ihmettelynsä siitä 
“kieltämättä välinpitämättömäs
tä” kannasta, minkä Yhdysval
lat on omaksunut Intian muo
dostamisesta suojamuuriksi kom 
munismia vastaan, sen leviämi
sen ehkäisemiseksi tärkeään o 
saan Aasiaa. Nehru nim. pitää 
kummeksuttavana sitä, e ttä  A- 
merikka ei välitä kuulla suu
remmasta avusta, mikä tässä ta 
pauksessa olisi hankittava In 
tialle.

F orm osassa  a ie nou sta  kapinaan  
kansallista  ‘terrorivaltaa’ vastaan

Hongkong, ’ tammik. 7 p. — 
Thomas Liaon Formosan Vapau 
ttisliigan presidentti, puhuu “ve
riseen vastarintaan" noususta 
muistelmassaan Yhtyneitten 
Kansakuntien yleiskokouksen 
puheenjohtajalle Carlos P. Ro- 
mulolle. Hän sanoo saaren a- 
sukkaitten nousevan kapinaan 
Kiinan kansallisen hallituksen 
“terrorisoivaa valtaa” vastaan. 
Näin tapahtuu, ellei Y. K. tule 
avuksi formosalaisille.

Tällainen moukariniskn tulee 
lisäksi Lontoon jopinpostiin. 
Britannian asettuminen diplo
maattisiin suhteisiin kommunis
tien kanssa Kiinassa oli tuskaa- 
synnyttävä uutinen, Chiang Kai- 
shekille ja hänen hallitukselleen. 
Ja  samoilla tunneilla pres. T ru 
man julisti maailmalle, että A- 
merikka pitää näppi,nsä erällään 
Kiinan asioista, ei lähetä aseel
lista apua Chiangille Forinoo- 
san turvaamiseksi kommunisti 
en hyökkäykseltä. Britannian 
tunnustus oli odotettavissa, mut 
ta Trumanin julkilausuma tuH 
yllättävänä, toiveet murskaav - 
na iskuna.

Nämä tiedot vaikuttavat la- 
maaiiiuittavasti kansallisen hal
lituksen sotilaisiin, kuten kom

Amerikkalainen  
laiva m atkalla  
m iinojen sekaan

llonkong, tammik. 7 p. — 
Amerikkalainen rahtilaiva Fly
ing Arrow, '1(4,000 tonnin kallioi
nen, lähti viime yönä purjehti
maan Shanghaihin, jonka sata
man Kiinan kansallinen hallitus 
sanoo miinoittaneensa.

Matkaa on 800 mailia ja ku
luu siilien, rahtilaivalta tavalli
sesti kolme vuorokautta. K,o. lai
vassa on $10 milj. lasti, 12 m at
kustajaa ja 43 laivamiestä. Yh
dentoista amerikkalaisen laiva- 
mielien annettiin jäädäl'Hong
kongiin. Näitten,,siajalle asetet
tiin brittiläiset merimiehet, mu
kana kaksi naisia. Amerikan 
viranomaiset katsoivat kohtuul
liseksi antaa oikeuden tänne- 
jääntiin niille meri,miehille, jot
ka eivät halunneet ottaa riskiä 
mennäkseen miinoitetuille vesil
le.

Prahasta ajettu  
pois länsim aiden  
kirjeenvaihtajia

munistien hyökkäysuhkan edes 
sä olevaan Formosan kansaan. 
Chiang;,n sotilaista monet ovat 
paljasjalkaisia, patioksensa, lop 
puun ampuneilta. 'Kerrotaankin, 
että, kommunistien voitto monis
sa taisteluissa johtui siitä, että 
Chiangin joukoilla ei ollut ki
väärin eikä tykkien panoksia.

Formosan suhteen on silti e 
riäviä mielipiteitä Japanissa o- 
levien Amerikan sotilashenki- 
löitten kesken. Ketir. MacArt- 
luirin mielestä Formosa on erit
täin tyrkeä tsrategisesti', vaik
ka Washingtonin, kenraalit ovat 
päättäneet toisin. On itsestään 
selvää, että Washingtonin kan- 
,ta on määräävä.

Formosa laisi en kauna mieli
Chiangin joukkoja kohtaan juon 
taa vuodesta 1947, jolloin noin 
10.000 saaren asukasta tapettiin 
silloisen kiiveriiiiörii myötvai- 
kutuksella. Liaon liiga perustet
tiin, palauttamaan Formosan 
itsenäisyyttä sodan jälkeen, 
kansallisen hallituksen otettua 
huostaansa hallituksen. Ja Liaon 
seuraajat ovat todella vihois
saan niille “maantierosivoille”, 
jotka vahasivat Formosan raha
varat ja toimeenpanivat veri
löylyjä.

Kuinka Marshallin 
ohjelm an varoja  
kiertyy Kaiserille

Wa’slhington, tammik. 7 p. — 
leniry Kaiser sujirttiAee nyt 

Marshallin ohjelman rahoja sa
nnalla kertaa kuin Recomstructiioii 
Finance Oortporat ionin miljoonia 
Kaiiseir-Frazer Cor[>• rat ion iIleen, 
hankkilmnillla Hollannin hafililtuk- 
sen välittäjä, ksecn autoiilteen. 
Vaikka Marshallin suunniteiliman 
kautila saamiansa varat ovatkin 
pienet verrattuna siihen $34wi''i. 
sumunaan, minkä RFC on anta
nut . Kaiseriille uuden autionsa 
uottamisckisi, Kaiser annettu - 

len raporttien mukaan sumiini' - 
tel e e lähitiile'vai«iiiid:ei.-isa lisää- 
/än=« tulojaan j älleenrak ennus -
rahastosta.

Tiedot. miltlkä on'saaitu BCA :Itä- 
Hollannin lähetys tiiltä ja Kai
ser-Frazer yihltyimän löimistösita, 
kertovat toimiin nasta semraavaa : 
Kaiser-Frazer auton irralllisiet 
osat oisitetaan vhtymältä Hr.'Han
tiin Hälbcltettäväksi ja ECA mak
saa Marshallin .suunnitelman ra
hastosta noim $1000 autoista. 
Hollannin laivat kuljettavat au
tojen otsat New Yoilkisia Rot
terdamiini, missä Kaiser-Frazerin 
sinne Manshallin ohjelman lrv- 
välksiyimisen jäillkcen peruste,t»tu 
tehdas kokoaa autot. Hollanti 
varaa sisustan päällystämisitar- 
vilkkeet, lasin, kumirengaat, pat
terit ja muut tarvittavat osat 
omista tehtaistaan. Suurin osa 
näistä valmistetuista autoista 
viedään hollanltila isillä laivoitta 
Brasiliaan. missä Hollannin hal
litus on Kaiisar-Frazeirin valtuu
tettu välittäjä ja Brasilian hal
lituksen kanssa tehdyn keski
näisen vaihitolkaupipaisoipiniiiiksien 
nojailla maksetaan autot Hollan
nille kaalkaol'a, joka viiinieiisltel- 
lään Hollannissa ja 1 heteitään 
myytä välkisi Vilit ly sivalt i>ihin dol
larien hankintaa varten.

Ylittymän selostuksen mukaan 
valmistetaan Rotterdamiin teh
taassa 12 autoa päivässä, mutta 
'ähetyi-tön virkailijain tiedotuk
sen mukaan kohoittaan vuotui
nen tn 'tainto 6000 autoon 
Marshallin ohjelman maksu' 
Kaiiiser-Frazerin 11(.'Hantiin lä
hetetyistä autoista on ollut kaik
kiaan $767,761 syutkuun 30 ,i>. 
1949, mikä on viime imen uiiti

Hyökkäys Amerikkaa kohtaan,
Columbian stipendiaatti 
karkoitettu

Praha, tammik. 7 p. — Kom- 
miuiristihaMitus ajoi pois täältä 
neljä vanhinta länsimaitten k ir
jeenvaihtajaa, vähentäen siten 
ulkomaiden sanomalehtien edus
tuksen neljään.

Karkoitetut ovat Asso. Pres
sin. I 'liiteri Pressin, Ranskan ja 
Britannian tietotoimistojen edus- 
taljat. Syyksi karkoitukseen il 
liioiteltiin iväärennetyn kuvan 
antaminen Tshekkoslovakiasta 
länsimaihin, kertominen 'kotiimiu- 
nistien. toimista tavalla, joka ei 
ole katsottava suositeltavaksi.

K ar koitetut kirjeenvaihtajat sa
novat, että he ovat koettaneet 
antaa kokonaiskuvan tapahtu
mista Prahassa, ja Tshekkoslova
kiassa, kertoneet taistelusta .kir
kon ja kommunistihallituksen vä
lillisiä ja yleensä koettaneet olla 
puolueettomia. Mutta hallitus 
näkee vain “hyökkäystä” halli
tuksen virkailijoita vastaan. Vii
meisen puolen vuoden aikana 
Prahasta on. karkoitettu ulko
maiden sanomalehtien edustajia 
kokonaista 10.
Trumania letkautettu

Tätä ennen hallitus karkoitti 
amerikkalaisen opiskelijan, Co- 
lu tubia-yli opiston stipendiaatin, 
/oka opiskeli kansainvälisiä asioi 
la Prahan yliopistossa. Karkoi
tettu Sävel Kliacihko matkusti 
viipymättä Prahasta.

Tässä yhteydessä takavarikoi
tiin Amerikan Tietotoimiston 
bn'letiini, jota leviää noin 2,000. 
Näin siksi, että lehti julkaisi uu
tisen Unkarin konsulaattien sul
kemisesta New Yorkissa ja Cle
velandissa vastaotteeksi amerik
kalaisen liikemiehen, Robert 
Vogelerin, vangitsemisesta ja 
syyttämisestä sabotoivaksi ja va
koilijaksi.

Kaiken kukkuraksi aiumatti- 
unioitten lehti Prace letkauttaa 
pres. Trumania, miten hän ko
hot,t i "k om mm n is t i.k u m.mitu st a ’’ 
koettaessaan “sotahysteerialla 
johdattaa kansan ajatukset pois 
$4|(00,000,000 vajauksesta halli
tuksensa kassassa.” Kommunis
tit ovait myös laittaneet uuden 
muokatun painoksen teoksesta, 
jossa solvataan ent. pres. Bene- 
siä ja ulkoministeri M ararykia

ja  Tanska  
tunnustaneet

Bulgaria pyrkii 
yhä lähem m äksi 
N euvostoliittoa

Belgrad, tammik.. 7 p. — Tän
ne tiedoitetaan Bulgariasta, et- 

i siellä ovat politbyroo ja hal- 
itus päättäneet ryhtyä voima- 
icräiseen työhön (Bulgarian ja 
Neuvostoliiton suhteiden säät
ämiseksi niin kiinteiksi ja lä-
eisiksi kuin mahdollista. 

Bulgarian apulaispäämi liisteri
"uiko Chervenkovin ollessa Bul 
arian edustuksen, johtajana Sta 
min 70-vuotisjuhlissa Mosko- 
assa, sai hiin täydelliset valtuu- 
et maitten lähentämisen to
tuttamiseksi. Hänestä tehtiin 
iten Bulgarian kompiloineen 
oikein johtaja, jonka sana on 
atkaiseva kaikissa tärkeissä 
ysymyksissä. Pääministeri Va- 
1 Kolarov jää toiselle sijalle, 
au oli edesmenneen pääminis- 

eri Dimitrovin läheinen ystävä 
seuraaja. Kolarov tulee pysy-i

niään virassaan, mutta apulai- 
ensa käskyläisenä.

Kiinan

koskeva tilasto 
<len ed UM ajat
olevan 
kaur ipaa

A uitote olliisnu- 
sanovat tämän 

ensi munii i ne n “ va ihto-
k’t > sk e v a n so] >in m kis ei l

miltä Aiineirikan autoille on lelli*.».*. 
dolllaireista tiukalla olevis.se 
maissa.

Moskovassa koulutet
tuja vakoojia lappau- 
tunut Länsi-Saksaan

Bonn, tammik. 6 p. — Vcnä- 
Iällä allini',Ttt i'aisiksi koubitet- 
uia val'<o,il»'o:'ta la-nairtuu sala- 

teitse Lämsi-Sak.-aan noin 7< 
oäiikä viik Hlain, sanotaan hai'
I it u k sen l i et I ) i t uk se » a .

I.udwig I l.ainv.rie istein, länsi 
Saksan ticdoitiusmi'iiiisitci! iön sa 
nl mini'eli t iosaisition jodilta 'a, sanot 
arvioinneilla naita venäläinen va 
ko iki kou'1 un "yliott'rillai'ta" ole 
van nyt jo yli neljiiii/sadaii toi 
messaan l.änsi-Saksassa. Nam; 
eiv*ält ole venäläisiä, vaan koni 
lmumfeteikisi heittäytyneitä sak 
salaisia lurjulksia.

Lonito, itammik. 7 p. — IBIri- 
tannian näytettyä tietä Euroo
pan maille Kiinan kommunisti
hallituksen tunnustamisessa ei- 
en, seuirasivat Norja ja Tanska 
perässäl viivyttelemättä. Britan
nia rikkoi tunnustuksellaan kol
men suuren länsivallan rinta
mani, mutta sen se teki suojel
lakseen kaupallisia suhteitaan 
K a u k o id ä-ssä', n i m e nom aan
myyntiä Kiinaan.

Britannia tunnusti Mao Tze 
tungin hallituksen Peipingissä 
Kiinan lailliseksi hallitukseksi. 
460,009,000 asukkaan maan hal
lituskoneiston johtajaksi, ja ra 
kensi siis diplomaattiset suhteet. 
Norjan ja> Tanskani lisäksi yhtyi 
virteen myöskin Ceylon.

Yhdysvallat ja Ranska ovat 
jääneet seuraamaan tapahtumi
en kulkua. Tänne on jo kantanut 
kaiku Washingtonin kongres 
sissa syntyneestä kohinasta ja 
Britannian' teon tuomitsemises
ta. Pariisista sanotaan, että 
Ranska ei ainakaan aivan heti 
tunnusta koininunistien halli
tusta.

Cheng Tien-Shi, Lontoossa o- 
leva Chiangin hallituksen lähet
tiläs, nimittää Britannian teon 
tyrmäysiskuksi Kiinan kansalb 
selle hallitukselle, sillä isku tul 
“ystävien eikä vihollisten ta 
holta.”

)ever esittänyt 
m enoarvionsa

Boston, Mass., taniniik. 7 p .— 
Kuv. Paul A. Dever en lähettä
nyt valtion lainlaatijakunnalle 
menoarvion, jossa on asettanut 
valtion kuluiksi tulevalle fiskaa- 

vuodelle $233 milj. Menoarvion 
mukana lähettämässään noin 
2000 sanaa käsittävässä sano-, 
massaan kuvernööri uudelleen 
akuutti, e ttä  uusia veroja ei tu 

le olemaan. Menoarvio on $15 
milj. suurempi kuin, hän esitti 
viime vuonna alkuperäisessä 
menoarviossaan, mutta kolme 
miljoona pienempi kuin lainlaa- 
tijäkunta lopullisesti hyväksyi 
tälle f is,kaali vuodelle. Uusi me
noarvio astuu voimaan tulevan 
heinäkuun 1 päivänä ja päättyy 
kesäkuun 30 päivänä 1951.

Sanomassaan sanoi kuvernöö- 
lainlaatijakunnalle, e ttä  valti

on kaupungit ja kauppalat tide
at saamaan $126 milj-, enem

män kuin puolet tämän val
tion vastaanottamista veroista, 
eri jakelumuodoissa. Viime vuon 
na jakoi valtio kaupungeille ja 
kauppaloille $109 milj. Vaikka 
kuvernööri ei esittännytkään sa
nomassaan uusia veroja, esitti 

än kuitenkin uusittavaksi vielä 
yhdeksi vuodeksi “väliaikaisen” 
puolentoista prosentin lisäveron 
korporationien tuloille. Tämä 
vero, mikä alkuperäisesti tuli 
voimaan veteraanien, hyvitys- 
naksuja varten, on ollut 'kirjois
sa vuodesta 1946 ja tuo lisäve- 
oTna $11,800,000 vuodessa. Täl- 
ä kertaa esittää hän tämän ra
flan tilitettäväksi vanhuusavus- 
tuksen rahastoon.

Budjettikomissioneri William
I. Bixby, joka oli mukana uu- 

iiskonferenssissa, sanoi lainlaa- 
tijakunnan viime vuonna hyväks
ymien palkankorotuksien lisiin 
reen valtion menoja noin $15 
nilj., josta suunnasta enemmän 
kuin $10 milj. meni eri luokis- 
a oleville valtion työläisille ja 

loppu valtion virkailijoille, tuo- 
mareille ja itse lainlaatijoille

un lainlaatijakunta korotti o-
•nien jäseniensä palkat $1000, 
kohottaen vuosipalkan. $3750. 
Muina huomattavimpina kuluien 

ävksiniii mainitsi kuvernööri 
$5.500,000 van h un savu st uksen
kohottaen sen $32.500,000 vuo- 

essa, $3 500,000 korvaukseksi 
kaupungeille ja .kauppaloille kas 

atustyössä ja huollettaville lap 
sille ja 1,900,090 apurahoina ve- 
eraanien asuntohankkeille, mi

kä summa on luovutettava ve 
terään ie n palvelu »rahastosta.

Kaivostyöläisten
asumukset

Washington, tammik. 6 p, 
IWtuininoii'S ("nai In tii'ute ker 
‘oi raportissaan hiiliteol

Haile Selassie
hankaa vastaan

Lake Success, N. Y., tammik 
6 ip. — Etiopian hallitsija Hai! 
Selassie on t eilottaimt Yhdy 
kansoille, että se ei tule tunnus 
taniaan YK :n vuoden 1949 ylei- 
kokouksen päätöstä päteväks 
jolla Somalimaa asetettiin 
an valvonnan alaiseksi.

It ai

•a olevan huomattavan 
■en ihtymien 

'öistä olmiin 
vu<f-iral* aio allin.

Iisunde - 
siiritynii 

sta mist a ta 
yk sityis'ti'1 

iljä iokaises
'a viid'eis.'tii | illime.,n hiilen kai 
vo>ltvölläis-en. jH-iihee-ia elaa ir 
kvään joko omansa taloissaa' 
'ai vuolktraa asumuksensa vikisi 
' viselltä talonomi-itaia'lta. Viinille! 
sinä vuosina on hiiliv h'tomien e ’ 
tisisitä tacoista 23,000 jtJko sii- 
tynyt toisille tai häniitietty kok 
■taan.

Voitto-tappiotiliä 
ruhtinaitten silmän 
vuosikatsauksessa

A S I O I T A  K A T S O T T A E S S A  K R E M L I N  
N Ä K Ö T O R N I S T A  JA  M U U A L T A K I N

(SÄHKÖSANOMIA)
B E R L I I N I  — Katsottaessa asioita Kremlin näkötornista 

liittoutuneiden länsimaiden tähystyskalliolta Idän ja Lännen 
suhteitten ja maailman asioitten ollessa kiikaroitavana, nähdään 
asioita, joista vuoden mittaan täytetään monta sanomalehtisiPua.

Stalinin merkittävä voitto Aasiassa kantaa korsia kommunis
min kekoon. Euroopassa luita on päinvastainen: kommunistien 
marssi on pysähtynyt ja mahdollisia taka-askelia voi tulla otetta
vaksi. Harhaoppisen Titon pudottaminen valtaistuimelta alkaa 
tulla kunnialle käyväksi kysymykseksi.

Uusi rauhanoffensiivi epäilemättä tehdään kutsumalla länsi- 
vallat jatkamaan juttua pöytien ääressä. Sotaa ei syty, ellei Venä
jä sitä sytytä. Valtakunnan ja satelliittien sotavoimien yhdistämi
nen Venäjän johdettavaksi toteutetaan, atomipommeja valmiste
taan, sotalaivoja ja sukellusveneitä tehdään.

----------  4----------------------------------------------
Ääni kovenee

ja

Kommunistien j.ääsftyä Kiinat, 
halli]itsij tilksi Neuvowtoiliitiö tu- 
lete komt.tamaan ääntän ä Yblv- 
niei'tt'en Kansakuntien 'kolkouk-. 
sissa Kiinan komin imisit ie n is
tuessa eduisltajina.

Sait eliitit im a iissä ja yleensä 
k'ommiuii iisit inu oltiei t't en kiesk u u - 
dieisisa lullaan suorittamaan 
“pn'li'tlisitukisia” Moskovasta an- 
niertitu jen määrä v st en mu kaisesit i.

Länsimaissa alkaa liikatuotan
to tulla kuormaksi. Uusier. 
m a r.kk i no iden 1 ö vt ä m i s es t ä s v n - 
tvv kijip-ailu. Soraäänenä yhite- 
liiscn Euroopan rakenitamisesisa 
n erkiieein Saksan-fleyisvimys 
'hdivisvältain a.vustulkise.n välhcn- 
äiminien I.iinsi-Fur ; i ''saan
reikkaan ja Turkkiin ovat ai-:- 

oita, jotka todetessaan Sitailin 
ivelee viiksiään ja hvtmiyilep

hi ivka n.
Tiiton kukistaminen e oäile 

m ättä on suoritettavan ohjel- 
m'an yksi ensimmäisiä nume
roita. Toukokuussa tulee kulu- 
'eiektsi kahisi vuotta siitä, kun 
ito nousi uhmaamaan Staliniin 

kom in unisin ia. Ti t oki i siin' le et a
jelka on M'i-kovasita riimu- 

matioiTiu litta  —  alkaa kehittvä 
aara Stalinille Euroopassa ia 

■Xa'siasisa. Mitä kamemlinin Ti
ton aarneltaan varmistaa ase
maansa Lännen myiitävä’kutuk 
siellä, sitä vaikeampi tullee ole
maan se operatio. joka Titon lo
pullisesti pudottaa istu imeltää n 
JonlkinDainen
joskaan ei

kevätof femdivl 
vairs imaise n nodar 

lu o intoinen,, tuillaan telkcmiiän
Muutamat näkevät Tito,n vetä- 
än asiassa pitemmän tikun.

Satelliittien sitominen
Romania on itseasiassa nvt jo 

ivdleilllitien venäläinen nrovinisis' 
Bulgaria, Mo-kfivas-a 'kouli'1'- - 
ujen pääste.ssii mä iääv;ian 
ohtoon, on valmi tavan proses
sin alaisuudessa ; liittG,niineni \ f  
läjään t at ohi', un kun ehtii. 1’uo- 
't-sa. Tshiekkoisloval'ia -a ja

nl! aeis.-a tehdään ai karaa puli 
li'S.tU'sta. Näitä kalkkia sidotaan 
hä kiinteämmin "suureen ystäi 

vään’” — sotila'llisesti, kauualli 
esti ja ,'oliittisesti. Liu juhi! 
aus on oleva sitten liittämiinen 

Nieirvt i-toliiltil oon demokraatti s i 
ia t aisa valtoina.

1’uirisiti'inen ruuveja kiriste
tään jo 1 tä-i-aksassalkin. Koin- 
nuiii-teihin kuulumattomat aj- 
melkseit, joille alussa luvattiin niin 
•Kuljon vaaputta ja taisa-arvoi- 
suutta. potkitaan pois viroist; 
vailniiis'tiittaf's'sa kommunistiseen

kait s.anä ä i ii0sit'\ Ikseen. Komiin u - 
nistien harjoittama armeija on 
lei m alla. Se aistuu venäläisten 
jotiklkojien t-eilut.ävää.ni näitten 
vetäydyttyä pois.

Lämsi-Salksaissa alkaa synltyii 
nraanalaiista liikettä, vatimuikisia, 
joihin länsivalla.t eivät voi iSuots- 
tua. Näihin kuuluu konitnoTli- 
ioitkkojen pikainen poisto, yh
tenä iisien Saksan perustaminen, 
Berliini päläkaupunlkinaa.n, kauip- 
naisnhltieilt-en avaaminen Venä
jään ja Kiinaan. Venäläisiä 
kiihoiititajia on sadoittain liilktkeel- 
;i, ellei venäläisiä kansallis,uu- 
'leltaan, niin venäläisten asiaa- 
ijavia saksalaisia. Pääimäätfihä 
on Liinisii-Saksan riistani imen 
ois länsimaitten kontrollista ja 

i ä ms im a i s iisita su u nn iit-elm iista.
Kuitieinkin Saksan asema rat
kaistaan myöhemmin, tilamtee.n 
': eli i t ytlt y ä s opi v a ks i.
Muita apajia

Kjamimunistit olivat saamaisil
laan niskaotteen Italiassa v. 
1948. Siellä on vielälktn hedel
mällistä maaperää k omim un, is
min kyfvtiille. Miten paljon, 
en näiyttäiii aika. Maitten anas

tus on ollut viimeisin kommu
nistien leiipäote.

Ranska samoin pyisyv jatku
vasti komini u uisit ien teimimeillys- 
kiciilttänä. Siellä komin muistit 
’aihtel-evat "kansan parhaaksi” 
oitämällä suurta suuta palikko
jen i>ienuudesta, väheimimiistön 
oikeuksien puolesta ja kaikesta 
jolla kansaa villitään.

Näin on laita Euiroipasisa. Aa
siassa se on kokonaan toisin. 
Siellä ovat Indo-Kiina, Burnia, 
Siam, Tibet ja Korea sellaisia 
valtakuntia, joiititeni raja-aidait 
ovat matalat ja niitten ylimeno 
suoriteltitaivisisa verraten lnelt]x»s- 
ti, jos länsi vallat jatkavat ,i>oiis- 
vetäytyliniiställin, jollainen on ol
lut ja on edelleen 'kälyn.iiii.vsä.

Boston ja Albany
vähentää juniaan

Bt -Ion, Mass., tammik. 7 p. — 
Boston, anti Albany rautatieyli- 
tyniä tiedotti vähentävänsä 38 
junaa liikenteestä liittohallituk- 
-en hiilen s;astäm istä koskevan 
uiääi äykscii nojalla. Vähennyk
set astuvat voimaan ensi sun
nuntain aamuna ja ko.skevat yh
tä hyvin paikallisia kuin pitkän
matkankin junia, mutta samalla 
huomautettiin joittenkin junien 
tekevän lisäpysäyksiä, mikä kor
vaa jonkun verran supistettua 
palvelusta.

TELETYPEN SÄH K ESATO A
” 1 • '
S c h e n e c t a d y  — CIO-union terästyöläiset katkaisivat 

neuvottelunsa American Locomotive Coin kanssa valmistuen lak
koon maanantaita vasten yöllä. Lakko koskee jotain 10,000 työ- 
äistä täällä, Dunkirkin, Auburnin ja Latroben, Pa. tehtaissa.

P r a h a  — Kommunistihallitus hengittää taasen helpommin 
lirtettyään tänä aamuna neljä “vakoilusta syytettyä ja tuomittua". 
Vaikoilu oli suoritettu “erään” ulkova'lan hyväksi. Hirtetyistä yksi 
li entinen tehtailija toinen lihakauppias ja toiset tavallisia kansa
osia.

W a s h i n g t o n  — Senaatin republikaanien johtaja K. S. 
vVherry ennustaa, että kongressi tulee vähentämään Britannian 
ivustusta rangaistukseksi siitä, että se kiirehti tunnustamaan Kii
lan kommunistihallituksen Amerikan mielipidettä kuulematta.

D a v e n p o r t ,  I o w a  — Naisten mielisairaalan palossa 
■iällä varhain tänäaainuna löydettiin 17 hoidokkia palaneen kun

naaksi, jotapaitsi II on kadoksissa, nähtävästi palaneet nekin. Kaik- 
(i muut henkensä menettäneet olivat hoidokkeja paitsi sairaan
hoitajatar, Mrs. Anna Neal, joka uhrasi henkensä yrittäessään 
elastaa toisia..

olevis.se
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MEMBER

OUR POLICY
“ The purpose of the  A ssocia
tion shall he to help preserve 
the ideals and trad itio n s of our 
country, the  U nited S ta tes  of 
America, to revere its  law s and 
insp ire  o th ers  to respect and 
obey them, and in all w ays to 
aid in m aking th is country  
g rea te r  and b e tte r .”

Päivänkatsaus
Katsaus Kuako-Idän tilanteeseen
Kauko-Iflässä heiluu kommunistinen moukari 

ja sirppi-tunnusmerkki yhä selvemmin. Sikäli 
kuin Kiinassa kommunistit saavat joko oman 
tunnusmerkkinsä tai Neuvostoliiton tunnusmer
kin alaisena valtauksiaan varmistetuksi, lisään
tyy heidän valloitushallunsa vielä vapaina olc-\ 
viin alueisiin nähden. Formosan saari, jossa 
Kiinan kansalliset nähtävästi aikovat asettua 
viimeiseen asemaansa, lienee mennyttä kalua, 
ellei Yhdysvallat ryhdy Formosaa puolustamaan, 
eikä siitä ole mitään varmuutta, pikemminkin 
päinvastoin. Hong' Kong on vielä tällä hetkellä 
turvassa ja varmistaakseen tuon tärkeän siirto
maa-asemansa, Englanti vihjailee «pikaisesta tun
nustuksen antamisesta Maon hallitukselle Kii
nassa. Sillä keinolla tuskin voitetaan pitkälti- 
kään aikaa, joskin hetkellisesti kenties.

•Näyttää siltä kuin ranskalaisten Indo-Kiina 
olisi seuraavana kommunistien valloitusohjel- 
massa. Epätoivoissaan yrittävät ranskalaiset 
asettaa indo-kiinalaisen hallitsijan valtaistui
melle, mutta tuskin sekään nostattaa alku
asukkaita maataan puolustamaan kommunisteja 
vastaan. Kommunistien asevoimat ovat liian 
suuret ja toisekseen ranskalaiset saavat nyt 
maksaa siirtomaapolitiikastaan.

Burman asema lienee vieläkin heikompi; siitä 
muodostunee seuraava kommunistien valloitus- 
alue ja helposti. Maan uusi hallitus on heikko 
ja koko maa yhäkin vain toisiaan vastaan sota- 
kannalla olevien viidakkoheimojen raatelema.

Siamin odotetaan niin ikään lankeavan polvil
leen moukari ja sirppi-Valtikan edessä. Kevyt- 
luontoiset siamilaiset useimmiten vain naureske
levat ja myöntyvät.

Yhdysvaltain politiikkana näyttää olevan vas- 
tustustoiminnan keskittäminen Japaniin, Intiaan 
ja joihinkin muihin Kauko-Idän maihin. Näistä 
on Japani varmasti kommunismi-vastainen niin 
kauan kuin amerikkalaiset miehitysjoukot ovat 
siellä ja Setä Sami luovuttaa rahoja maan tar
peisiin.

Intiassa kontrolloidaan kommunistien toimin
ta, eikä siellä suurestikaan huolehdita kominu- 
n.smin noususta. Intian suurimpina probleimoi- 
na ovat rauhan tilanteen säilyttäminen Pakis
tanin kanssa, joka jo on antanut tunnustuksen 
Maon hallitukselle ja sotilasmenojen supistami
nen, sillä ne vievät nyt puolet valtion tuloista. 
Siinä auttaa tarpeettomien valtion palkkalaisten 
eroittaminen, mutta samalla olisi saatava verot
kin alenemaan.

Malayinniemimaan eteläisin osa on samassa 
asemassa kuin Japani; se ei joudu moukarin ja 
sirpin valtaan niin kauan kuin länsimaiset joukot 
(Alalajissa brittiläiset) ovat maassa.
Filippiinien saaret eivät ole yhtä varmasti kom- 

munismi-vastaisia kuin ennen. Taloudellinen ah
dinko myös lisääntyy. Ainoa toivo on Yhdys
valtain avussa.

Vasta perustettu Indonesian Yhdysvallat odot
taa myös Amerikan apua taistellakseen kommu
nismin nousua vastaan.

Näyttää varmalta tällä hetkellä, ettei kom
munismilla ole asiaa Intiaan, Japaniin, Malajiin, 
Filippiineille, eikä Indonesian Yhdysvaltoihin. 
Muta, kuten sanottu, se, miten kauan asia pysyy 
tällaisena, rii|>puu Yhdysvaltain avusta. Ja se 
saattaa tulla kalliiksi tälle maalle.

Ritarillisuudesta
Amerikkalaiset, jotka ylpeilevät naisten rita

rillisella kohtelullaan, saavat hieman pään vai
vaa numeroista, jotka on jätetty kongressin 
komitealle, jonka tehtävänä on tutkia maan 
kurjiimuassa asemassa olevien perheiden koh
taloa. Numerot paljastavat, että poikkeukselli
sen suuri määrä maamme väliätuloisimmista 
kurjiuimassa asemassa olevista talouksista 
ovat niitä, joissa nainen asun yksin tai perhe, 
jossa nainen on ainoa leivän hankkija. Amerik
kalainen mies voi paljastaa päänsä hississä, 
jossa on naisia, vieläpä hän voi antaa naiselle 
istuimensa linja-autossa, mutta ritarillisuus 
päättyy tähän eikä ulotu niihin naisiin, joiden
on taisteltava taloudellisissa vaikeuksissa.

T ilastot ovat ikävää lukemista, mutta ne, 
jo tka on esitetty senaatin ja edustajahuoneen 
valiokunnille ovat tyrm istyttävät. Tässä maassa

on 46,500,000 perhettä tai yksityistä, jotka 
muodostavat oman talouden. Kahdeksassa mil
joonassa taloudessa nainen on talouden huoltaja. 
Ainoastaan kolmella miljoonalla näistä kahdek
sasta miljoonasta ou kahden tuhannen dollarin 
vuositulot. Jälellä olevat viisi miljoonaa koetta
vat tulla toimeen miten parhaiten voivat sitä 
vähemmällä' ja puoli miljoonaa heistä yrittää 
ruokkia neljää tai vieläkin useampaa suuta it
sensä ohella näin pienillä tuloilla.

Tälmä on vasta yksi osa tilastoista. Toinen 
osa koskee kaupunkien talouksia, jotka eivät 
rahatulojaau voi lisätä takapihan kasvistuotteilla 
tai sitten muutamien kanojen munilla ja jolla
kin kanapäivällisellä. Niistä kolmesta ja puolesta 
miljoonasta kaupunkilaistaloudesta, jotka y rit
tävät tulla toimeen alle kahden tuhannen dolla
rin olevilla vuosituloilla, useampaa kuin puolta
toista miljoonaa ylläpitävät naiset — puolia 
niistä naiset, jotka työskentelevät ravintoloissa 
tarjoilijattarina, kotipalvelijoina, kirjureina ja 
tehdastyöläisinä. Puolet heistä ovat naisia, jo t
ka tulevat toimeen eläkkeellä tai vakuutuksilla 
tai sitten kaupunkien antamalla avustuksella. 
Rikkoutuneet kodit, tutkijat huomasivat, ovat 
lukuisimpia kaupungeissa kuin maaseudulla ja 
niin myös ovat sellaiset kodit, joissa kulute
taan vähemmän ruokaan. Poikkeuksellista ci 
ole löytää talouksia, joissa ruokaan käytetään 
vain viisi tai seitsemän dollaria viikossa, josta 
suurin osa menee leipään, aamiaisruokiin ja 
perimiin — siinäkin tapauksessa vaikka talou
dessa olisi lapsiakin, jotka tarvitseisivat munia, 
maitoa, lihaa ja hedelmiä.

Tämän tutkimuksen tarkoitukselle se mitä 
nämä ihmiset syövät on yhtä tärkeätä se kuin 
ne finanssiproblematkin, jotka ovat heidän vai
vanaan. Senaatin ja edustajahuoneen komitea 
ei tutki ahtaissa oloissa eläviä yksistään heidän 
asemansa takia, mutta myös siksi kun heidän 
tarpeensa muodostavat “kehittämättömän talou
dellisen frontierin tässä maassa.” Kun talou
temme on kehitetty jouk.kotuotannolle, sille 
täytyy myös olla joukkokulutus, jos huonot 
ajat tahdotaan välttää.

Vaikka vasta yksi kuulustelu on toimitettu 
sillekin jo esitettiin joitakin korjaavia toimen
piteitä. Yhdessä niistä esitetään korkeampaa 
kouluutusta. Toisessa esitetään pitkälle tähtää
vää teollista toimintaa maaseudulla. Kolman
nessa suositellaan parempaa kouluutusta ja 
ammattiopetusta neekereille. Niihin olisi vielä 
lisättävä erikoishuomio naispuolisille perheen 
elättäjille.

Mutta komitean käsissä oleva ainehisto osoit
taa, ettei sillä ole mitään arvoa ellei kansa ylei
sesti ja varsinkin yksityinen teollisuus ala sym- 
paattisemmin käsittää näitä crikoisvaikeuksia. 
Komitealle on jo esitetty, että joillakin aloilla 
naisille maksetaan huonompaa palkkaa kuin 
miehille samasta työstä. Myöskin työnantajat 
useimmin työläisiä palkatessaan ottavat miehen 
vaikka nainen olisi yhtä kykenevä tehtävään. 
Kouluutus myöskään ei näytä .pelastavan nai
sia puutteesta. Yksi jokaisesta viidestä naisesta, 
joka kaupungeissa elää alipimalla tulotasolla — 
vähemmällä kuin tuhannella dollarilla vuoden — 
on saanut professionaalisen tai ammattikouluu- 
tuksen. Paljon siis on vielä tehtävä ennen kun 
naiset vapautuvat puutteen pelosta.

“V ähemmistöryhmät”
Vaikutusvaltainen amerikkalainen porvarilli

nen päivälehti kirjoittaessaan nykyisen kongres
sin toiseen istuntooni kokoontumisesta puhuu 
'kansanvallasta merkillisellä tavalla. Lehti sa
noo kongressin,ieliillä ja senaattoreilla istunnon 
alkaessa olevan mielessään tulevan marraskuun 
ensimmäinen tiistai ensimmäisen maanantain 
jälkeen, mikä on vaalipäivä. Siinä itsessään lehti 
ei näe mitään paheksutavaa. Paikallaan kuuluu 
olevan, että senaattorit ja kongressimiehet y rit
tävät tyydyttää valitsijoitaan. Mutta lehden 
mielestä katalia ovat painostusta harjoittavat 
“vähemmistöryhmät” vaaleissa.

Vaikka lehti lausuu vastustavansa kaikenlaisia 
vähemmistöryhmiä sillä on mielessään järjesty
neen työväen poliittiset järjestöt, sellaiset kuin 
CIO:n poliittisen toiminnan komitea ja A. F. of 
Läborin työväen valistuskomitea. Lehtihän on 
äkäinen järjestyneen työväen vastustaja.

Muodostaako siis järjestynyt työväki sellaisen 
''vähemmistöryhmän”, jota kongressimiesten ja 
senaattorien ei kannata ottaa huomioon? Tässä 
maassahan on noin 15 miljoonaa järjestynyttä 
työläistä. Kun otetaan huomioon näiden työ
läisten perheet, silloin siihen vähemmistöryh
mään kuuluu lähimain 30 miljoonaa äänestäjää. 
Ellei sellaisella ryhmällä ole oikeuta vaikuttaa 
maan politiikkaan, kenellä silloin on?

Lehden mielestä nähtävästi kunnollisia ja 
oikeutettuja politiikkaan vaikuttajia ovat vain 
suurten korporationien osakkaat ja heidän puhe- 
miehensä, jotka rahastavat puolueitten vaali
taistelun. Muut sen mielestä eivät ole oikeutet
tuja saattamaan “jumalan pelkoa” kongressi
miesten mieliin. Nehän ovat tähän saakka tätä 
maata kiistän,ättömäisti hallinneet. Viimeaikai
nen työväen liikehtiminen ja järjestyminen on 
alkanut pelottaa porvareita ja heidän asianaja
jiahan. Siksi lehdissä, jotka ovat vallitsevat jär
jestelmän osia, puhutaan “vähemmistön painos
tusryhm istä” sellaisella tavalla kuin ne olisivat 
häpeällisiä, ellei nyt aivan rikollisia. Sillä tie
tysti yritetään vaikuttaa äänestäjiin.

Saksalaiset haluavat 
yhtenäisyyttä

Kirj. William Henry Chamberlin
Kain, äskettäin kaksi arvioin

tia Saksan tilanteesta ja mo
lemmat kcstkiniikertaista vaiku- 
lusvaltusvaltaisc,uimalta. ja luo
tettavammalta taholta. Toisen 
antoi eräs saksalainen ystäväni, 
Rhodcs-tiedeniies, joka nyt 
työskentelee kansleri Adcnaue- 
in apulaisena /Bonnissa. Idän oli 

.'ikaikäynuillä Yhdysvalloissa ja 
sain tilaisuuden juteilla hänen 
kanssaan juuri ennen hänen pa
laamistaan Saksaan.

Hän korosti sitä, että kansle
ri Adenauer koettaa tosissaan 
pyrkiä tyydyttävään ja kestä
vään yhteisymmärrykseen Rans
kan kanssa. Sellainen tilanne 
kenties saavutettaisiin näiden 
kahden maan teollisuuksien si
tomisella läheiseen keskinäiseen 
yhteyteen ja kauppaesteiden 
poistamisella.

Kuullaan paljon puhuttavan 
saksalaisten kansallishengen 
henkiinlierältäniisestä. Se on 
ainakin sikäli vain löysää pu
hetta, että Länsi-Saksan hallitus 
menee pitemmällekin kuin puo
litiehesi Saksan liittämisessä 
1 .änsi-Euroo.ppaan poliittisesti 
ja taloudellisesti tasa-arvoisuu- 
den ja keskinäisen toveruuden 
pohjalla.

Mainittu ystäväni esitti näkö
kohdan, jota ei ole yleisesti ha
vaittu. Ensi kerran nyt, sitten 
uskonpuhdistuksen, Saksa on y-

R u m ia  ja  k a u n i i ta  
s a n o ja

Vuosia sitten kun Mrs. Hildur 
Hamdi ylitti toimittaa jonkunlaista 
vaimoväen “nurkkaa” tässä Raivaa
jassa, hän kerran kirjoitti “nuoriUs 
tytöillä, joilla ei ole aavistustakaan 
ruuan laitosta, silti on kiire nai
maan”. Muutin viimeisen sanan 
avioliitoksi. Mrs. Hamdi kiitti. Sa
noi ei huomanneensa, että kysymyk
sessä oleva sana, joka on aivan kun
niallinen Suomessa, on kansan kie
lessä täällä muuttunut .merkityksel
tään kokonaan toisenlaiseksi — sel
laiseksi, jota “siistissä” seurassa ei 
käytetä.

Suomen kielessä on rauitskin sel
laisia sanoja, jotka ennenmmin ovat 
olleet kauniita ja joiden käyttö on 
ollut luvallista, mutta ovat joka
päiväisessä käytössä rappeutuneet 
rumiksi ja luvattomiksi. Yksi sel
lainen on “nalkki”, mikä Suomalai
sen Tietosanakirjan mukaan tarkoit
taa kovasta puusta tehtyä kiilaa, 
jolla halotaan puita ja, kiilaa ylei
sesti. Kansan kielessä sanan tarkoi
tus on kokonaan toinen niin täällä 
kuin Suomessakin.

Nuo esimerkit tulivat mieleeni lu
kiessani American Mercurysta Chi
cagon yliopiston englannin kielen 
opettajan, Falk Johnsonin, atrikkelin 
“The Ups and Downs of ’Dirty’ 
Words”. Hän kertoo, että ennen 
toista maailman sotaa sana “frater
nize” tarkoitti seurustelua toverilli
sessa hengessä. Se oli kaunis ja 
kuniallinen sana. Mutta jälkeen 
kun englsintia puhuvat sotilaat tun
keutuivat Saksaan ja alkoivat käyt
tää sanaa vieläkin läheisemmästö 
kuin "toverillisesta” kosketuksesta, 
sana alkoi laskea siveellisessä ar
voasteikossa.

Toinen s.ina jonka merkitys on 
viime aikoina huonontunut, on 
“neck”. Vasta vuoden 1927 jälkeen 
sanalla on alettu ymmärtää “ra- 
kasteluleikkiä.” Sanalla “assault" 
ei menneinä aikoina ollut minkään
laista sukupuolista merkitystä. Pit
kät aikakaudet sana engelskassa tar
koitti vain hyökkäystä, mutta nyt 
sillä usein tarkoitetaan raiskausta. 
Tosin sanaa vieläkin käytetään 
muussakin tarokituksessa, kuten so
taväen hyökkäyksestä.

Sanalla “intercourse” ennen van
haan tarokiteltiin kaupallista tai 
muuta yhteyttä kansojen tai yksi
löiden välillä. Nykyisin se melkein 
yksinomaan tarkoittani “sexual inter- 
coursea”, siis sukupuolista yhdyn
tää.

Mutta sanojen tarkoitus ei ainoas
taan huonone, mutta jonakin aikana 
rumina pidetyistä sanoistai tulee 
kauniitakin, kartettavista sanoista 
käytettäviä. Johnson esitää lukui
sia esimerkkiä sellaisista sanoista. 
Esim. sana “pants” (housut) v. 1880 
amerikkalaisen etikettikirjan mu
kaan oli “anteeksiantamatonta vul- 
garismia". Jos housuista, oli mainit
tava, niitä nimitettiin seuraavilla sa
noitin: unmenitionables, unwhisper- 
ables, unutterables, inexpressibles, 
indescribables, inexlicables, indis- 
pensables, j.n.

Sana leg (sääri) oli yhdellä taval
la “taboo”, siis luvaton sana. Ker
rotaan erään syvästi siveellisen vai

livoimaisesti katolilainen (paitsi 
neuvostolaisessa osassa). Maan 
katolilaisuuden voitua pesäkkeet 
ovat aina olleet Reininmaassa, 
Kulmilla ja Baijerissa. Neuvos
tolaisten tiineeseen kuuluva 
Preussi |Saksi ja Tyringen olivat 
suurin,malta osallaan protes
tanttisia.

Se seikka, että kansleri Ade
nauer ja Ranskan ulkoministeri 
R o b e rt Schuman ovat molem
mat katolilaisia ja myös synty
neet samoilla seuduilla, noin sa
dan mailin päässä toisistaan ole
villa paikkakunnilla ja. Saksan 
keisarillisen hallituksen aneel
la, on huomioon otettava ja yh
teisymmärrystä helpottava scik 
ka. Puhuteltavani saksalainen 
käsitti vallan hyvin ne valkeu
det. mitkä ilmenevät ranskalai
silla Saksan nousemiseen näh
den. Mutta samalla hän oli va
kuuttunut. e ttä  Euroopan unio
nia vastaan tunnetaan väheni 
•nän katkeruutta niini .Saksassa 
kuin Ranskassakin sitten viime 
sodan, kuin edellisen maailman 
sodan jälkeen tunnettiin.

On suuresti toivottavaa, että 
tiimit käsityskanta olisi oikea ja 
e ttä  länsimaiden valtiomiehet 
käyttäisivät täysimmäärin liy 
vii'kscen sitäl seikkaa, että Län
si-Saksa on nyt suopeampi kan 
sainvälisyyrlellc kuin viime so
taan saakka havaittiin sen ole-

moihmisen tilatessaan itselleen ka, 
nan reiden hotellin ravintolassa, 
käyttäneen siitä nimitystä “trotter 
of chicken”. Eräs yhdeksännentois
ta vuosisadan kirjoittaja ivallisesti 
lausui “naisten nilkkojen ulottuvan 
vyötäisiin asti”.

Englantilaisen kapteenin Frederick 
Mnrryatin, joka vieraili täällä 1839 
kokemus osoittaa kuinka roskanen 
leg sana silloin oli. Eräänä päi
vänä nuori amerikkalainen nainen 
joka oli kävelyllä hänen kanssaan, 
lankesi ja lonkkasi jalkansa. Kun 
kapteeni kysyi “loukkasitko leg’esi 
pahoin ” nainen käyttäytyi aivan 
kuin jos kapteeni olisi tehnyt jon
kun kauhean rikoksen. Kun kap
teeni rukoili naista ilmaisemaan 
mistä hän suuttui, nainen selitti 
ettei leg sanaa koskaan käytetä 
naisten kuullen.

Vielä kolmekymmentä vuotta, sit
ten eräässä iowalaisessa kaupungis 
sa sanaa leg jotkut pitivät siveet
tömänä. Professori Allen Walker 
Read kertoo erään huoihatun löija- 
rin vaimon katkaisseen jalkansa 
Kun professorin äiti tiedusteli loka
rilta missä kunnossa, hänen vaimon
sa leg on, loijari toisten läsnäollessa 
antoi kyselijälle opetuksen “siveelli 
sestä kielen käytöstä”. “Limb, =  
Mrs. Read! Te tarkoitatte limb’iä!’ 
(raajaa).

Nyt sana leg on vapautunut kah 
leista. Sen saa mainita naistenkin 
kuullen.

Viimeisen sadan vuoden ajalla 
ivat olleet hyvässä seurassa kiel
lettyjä sellaiset sanat kuin chair 
(tuoli), breeches (housut), petticoat 
(aluhame), shirt (paita), dress 
(puku), stockings (sukat) ja kor, 
setti tietystikin.

Sana “occupy" kerran tarkoitti 
sukupuolista toimitusta. Nyt, hom- 
masivatpa amerikkalaiset ja englan
tilaiset miehitysjoukot mitä muuta 
hyvänsä Saksassa, heidän viradlise- 
na tehtävänään on “occupy”, siis 
miehittää, Saksaa.

Sana “nature" kerran tarkoitti 
sukupuolielimiä. Oxford English 
Dictionary siteeraa seuraavan lau- 
s:en vuodelta, 1622: “Ellei korkea- 
arvoinen lady olisi tehnyt elinikäistä 
puhtausvalaa ja hänen ‘nutureaan’ 
ommeltu kiinni. . .”

Kaikki nämä sanat engelskassa 
ovat vaapuluneet kahleistaan ja niil
lä nyt on kokonaan toinen merkitys 
kuin ennen. Kaikki kielet ovat 
jatkuvan mullistuksen vallassa. Ru
mista sanoista tulee kauniita ja 
kauniista rumia.

Sanojen meriktyksen parantumi
nen johtuneekin etupäässä siitä kun 
ihmiset vapautuvat sanoja käyttä
mään. Tässä maassa esim. muuta
mia vuosia sitten ei ollut säädyllistä 
seurassa enempää kuin julkisessa 
sanassakaan puhua veneerisistä tau- 
teista. Ne olivat sosiaalisia tauteja. 
Siinäkin suhteessa ou tapahtunut 
vapautus. Lapiota nimitetään la
pioksi.

Luukas

van, tuohon aikaan luettuni! 
myöskin Wcinianin tasavallan 
aika.

Toisen tietolähteen!
muodostaa ‘"Saksa U. lS:,n ja 
Nl;n välissä"-nimincn memoran- 
luini, jonka sain eräältä saksa

laiselta sanoinalchtiinicheltä, jo
hon tutustuin Moskovassa. Hiin 
ei ole milloinkaan ollut natsi: 
poliittisesti luokitellakseni aset
taisin hänet haalean liberalismin 
ia haalean konservatismin väli
maille. Lainaan hänen muisti
ostaan eräntiil kohtauksia, sellai
sia. joissa ilmenee suosiollisuut
ta saksalaistan, yhtcnälstymis- 
pvrkimyksiä kehtaan ja jotka 
ovat huomion arvioisin.

En kuitenkaan hyväksy täy
sin kaikkea, mitä hän sanoo. 
Hän näyttää olevan valoitoivci- 
sempi saksalaisten yhtenäisty
misen suhteen kuin venäläisten 
Politiikka tuntuu oikeuttavan ja 
hänen, arvostelunsa länsivalto- 
jen asenteesta on liian, särmi
kästä. Tästä huolimalta hän c- 
dustaa 'Saksassa nykyisin vallal
la olevaa käsityskantaa, joka o- 
lisi saatava tunnetuksi ja ym
märretyksi tässä maassa.

“Saksalaiset eivät pelkää 
mitään siinä määrin kuin uut
ta sotaa . . .  Saksalaisten jou
kossa ei ole itäänpäin orien
toitumisen kannattajia, paitsi 
noin 45,000 kommunistin kes
kuudessa jotka ovat länvalto- 
jen miehitysalueilla ja SED- 
virkailijat venäläisten alueel
la. Nämä “itäläiset quislingit” 
kantavat raskaan vastuun kai
kista venäläisten suorittamis
ta kauhuteoista (sotavankien 
kysymykset, itäänpäin ihmis
ten kuljetukset, tehtaiden rii
sumiset ja niiden koneistojen 
pois kuljettamiset, sotakorva
usten kiristämiset, väkivaltai
set yhteiskunnalliset muutok
set).
Länsimaiden mielii tysalueiden 

lupakirjalla varustettujen poli
tiikkojen, kovaääninen toitotus 
länteenpäin, orientoitumisesta ci 
vastaa kansan mielipidettä' Vain 
harvat saksalaiset uskovat Eu
roopan iinionin, tiellä tapahtu
vaan, kehitykseen — sillä tuo
tantolaitosten purkamiset, kor
vaukset, Saarin kysymys, län
nessä tapahtuneet rajojen, siir- 
telemiset ja .miehitysjoukkojen 
mielivaltaiset menetelmät ovat 
tuoreessa muistissa.

Yhdysvaltain miehitysalue on 
parhaassa kunnossa Saksassa. 
Kaikki ‘Eurooppaan’ luottavat 
järjestöt muuttavat sinne. Brit
tiläisten miehitysalueella ei olla 
kiinnostuneita ‘Eurooppaan’, sil 
lä sen edustama aate ei sovi 
m i eh i t ys j ou k k oj en pä ä ni ää r i e n 
kanssa.

iLänsivaltojen miehitysalue ei 
ole Saksa. Potsdamissa annet 
tu lupaus neljästä miehitysalu 
eestai Saksan muodostamiseksi 
on täyttäm ättä. Kellään kolmen 
vallan miehitysalueen virkaili
jalla ei ole oikeutta puhua kolko 
Saksan nimessä, eneni,pää, kuin 
venäläisten, alueen S/ED-virkaili- 
joilla on sitä oikeutta.”

Maan yhtenäistyminen 
ensitärkeä.

“Saksa saadaan Euroopan u- 
nioiiin, puolella vain sen jälkeen 
kuin sen neljän miehitysalueen 
yhtenäistyminen on saavutet
tu . . .  Ilman Saksaa ei ole E u
rooppaa... Ilman neljän alueen 
yhtenäistymistä ei ole Sak
saa. ..

Eurooppalaisen unionin. ra
kentavana politiikkana tulee olla 
itäisen miehitysalueen poistami
nen venäläisestä vaikutuspiiris
tä. On nälhtävissä todisteita sii
tä, että venäläiset ovat valmiit 
luopumaan mieliitysalueestaan, 
jos heille maksetaan kylliksi sii
tä, mitä ovat jo ottaneet. Tämä 
voitaisiin ,järjestää! m aksetta
vaksi nykyisestä tuotannosta 
luovutettavaksi tai jonkinlaisefi 
Dawes-lainan avulla.”

Nämä viimeiset ajatukset tun
tuvat kyseenalaisilta. Kiitä huo
limatta muistion ajatukset tun
tuvat siinä mielessä reaalisilta, 
että ne ilmaisevat Saksan luon
nottomasta jaottelusta johtuvan 
yleisen tyytymättömyyden. Tä
mä! tyytymättömyys voidaan 
poistaa kahdella tavalla. Joko 
soistamalla kaikki vielä jäljellä 
olevat taloudelliset esteet ja an
taa Länsi-Saksalle, niin eristet
ty kuin se nyt onlkin maan itä- 
lohkosta, tasa-arvoinen mahdol
lisuus kilpailuun markkinoista 
Lännen kanssa; tai kommunis
tien' Saksan yhtenäistämisen 
Propagandan tyhjäksi tekeminen 
jatkuvasti toistamalla samaa 
asiaa, s. o. että tuon propagan
dan toitottama yhtenäisyys on 
varsin tervetullutta myöskin 
läntisille valloille — jos se ta 
kaa myös täydellisen .puhe-, 
paino- ja kokoontumisvapauden 
sekä vapaiden vaalien toim itta
misen itälohkollakiu.

ME NAISET!
Lasten suusta hituiiden kuu

lee.
Olin n,uutan,an tuii4i.it, ajan 

Jceiftäim t ja paistat uit. Touhu,li
lluit keltiti,"'".isä vioin ylistä ja tuis
ta muutakin. Vieraat tuliValt 
Säiliöivät mikä niitäkin. Joku: 
'Hauska tavata pitkästä aikaa!” 
Toimien: ‘Onpa täällä joulun
lunttia!” Köln,'as: “Ollet tnniul- 
tuniuit eduiksesi!”

Pieni tyllit,", sen kuin paukautti 
vain: “Kvillä sun naalillasi kiil
län !! I”

Mikä, jos yie'ensii jokin tässä 
maailmassa, oli totta.

Tyttiin, joka näin s,•moi, o,li ni
meltään Tuuli. Suomalaiset la.n- 
dt ovat nykyisin iiiniiltitiiin ni

mi M ään useinkin kotvin erilailsiia 
kuin eilinen. On Tuuli j*t S alit 

Virve ja Tytti, kuten vuosi- 
kyiminic.niä sitten oli Emilia, 
Amalia ja joitakin aikoja sit- 
Len Suomesta tulleen Tim,Un ta 
pana tosiaankin on paukai:it'e,’li 
tötuukisia. Vieläpä aivan yllliit- 
tävän nopeasti tehtyjen ha va in
tojen tuloksena.

Tiiinltiiu, kitin lapset vuosi vuo
delta tulisivat entisiä niir.päinTn- 
miksi. Terävien Imioninoitlenisa 
lisäksi tämä pieni Tuulikin viedä 
lanloi kaiken inaaiilman lauhaa 
sellaisen rim.ssuii että cmitisaiam 
lartsi kaiken tuon (/['ipiakseien 
olisi ikänsä jatkoksi tarvinnut 
ainakin viisi lisävuotta.

Meidän alkuisten sirusi itan, 
mikäili haluamme olla loukkaa
matta hyviä ta|*i,ja. on useinkin 
oidetHäivä suumme kiinmi. Tai 
lausiititava jotakin siinä määrin 
•lyörislcityä, että melkein im v- 
ä,min,ie!kiii hävettää. Kuinka ää- 
reitltiiniäii kernaasti esim. huippu- 
nuukan herrasmiehen kaiussa il 
taa istunut neitonen sanoisi: 
“Enkä minä toista kertaa tuol
laisen kitupiikin kanssa lällule!’ 
Tai ainakin : “Että dölakrin maa
ilmassa voi sentään venyttää 
noin pitkälle!” Kaiken tuon si
jasta hän vaan kauniisti kiittää 
hauskasta illasta, hymyilee j;i 
hyväistieilee.

TuolMaisen noiltosen piklkuvcl 
sensijaan saattaa suoraan ja re
hellisesti katsoa silmiin sisarensr 
ihailijaa ja sanoa tämän istahta
essa sisaren kanssa sohvalle 
“Älä luule, että minä 10 sentillä 
läkdien täistä huoneesa. Jimkin 
jdlka siskoa eilen suuteli — minä 
katselin oven raosta — antoi 5C 
sen tt iä . . . ”

Me aikuiset ole.m.nile tosiaan
kin toisinaan helisemässä suo
rasukaisten lasten kanssa. Vaik
kemme olisi äsken mainitun ka! 
täisten pikkuveljien sisariakaan 
Mutta vast ikäänliän me tote
simme, että lapset tulevat vuos 
••uodielta entistä näppäräin miksi 
Kohta he tietävät, pinniäntäivä: 
ja osaavat kaiken, niin ettei enää 
kylsyltä selluistakaan kuin pien 
Mary viime kesänä. Tietävä,! 
senkin, ilman muuta.

Puollien tunnin ajan niinittäii: 
Mary tiukkasi minulta, vkfttäi- 
sivältkö Jumalan jalat pohjaan 
iäon puiston uima-altaassa.

N!yt pilttiisi tässä kirjoitukses
sa olla täihlti. tai pitkä väli la: 
yleensä jotakin, joka ilmaisisi 
että siirrytään kokonaan uuteen 
asiaan. Muitta jakaineii palsta
millimetri maksaa, mitäpä mc 
suotta tuollaisista väleistä. Hy
pätään vaan suoraa päätä kuin 
lapset riilien katolta ol.kikasaau

Täillä “naisten palstalla" et 
malta olla mainitsematta /Suo
tuessa ilmestynyttä englannin- 
kielistä kirjaa nimeltä "The 
l‘iuiiisli woman”. Jos jollekin 
amieirilktkalaiselile ystävälleen ha
luaa esite.lllä siiOmalais/ta nais
ta,, voi sen parhaiten teiniä hank
kimalla hauelle tämäln tteoksen.

Kirja on Liike- ja Virkanais
ten Kausalllis,lii,toil julkaisema 
ja annetaan siinä varsin moni
puolinen kuva suomailaiseista nai
selta. Kuivataan häntä työssä 
ja kotioloissa. Esitellään nais
ien järjestö toi m intä. Tieteiden 
ja taiteiden alalla kuiino.-ltautu- 
neilde naisille on omat lukunisa. 
Kuvia on runsaasti.

h-ll l̂t, lukijani, kirjaa ole iii'I'i- 
nyt, käännän tähän cixsiminiäi- 
sen luvun einsimmäisxm kan^xi-, 
leen, että hiukan pääset asiassa 
kärryille, kutien sanotaan:

‘‘Vuoden 1949 Ijielanlkuun lo
pussa Heilsingin yiiorpiston juh- 
lasalissa pidetyssä k uit un ri juh
lassa astui .luomaistaan urasta 
vlpeä ja lähes 83-vuotias Miina 
Sillanpää korokkeelle neljän pno- 
esso rin  raveilla va,stajinottamaam 
nai kiiltoa. Jokaiselle heistä 
Suomien kulttuurisäätiö antoi 
puoli miljoonaa mankkaa tun
nustukseksi erittäin suurista an
sioista henkisen ja julkisen elä
män alalla. Tämä nainen, jota 
näin kunnioitettiin tässä euisian- 
mäistK-n suunpalbkintojen jaossa, 
oli kivennyt sosiaalisessa suh- 
Ksesisa poll jalta huipulle: syn
tyisin köyhän torpparin tyttäre- 
nä, hän oli työskennellyt teh
taassa ja palvelijatitarena, liäUet 
oli valittu edudkuntaau useani-

tuii4i.it
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T yöläisten  Luottoyhdistys
(Workers’ Credit Union)

48 WALLACE AVENUE FITCHBURG, MASS.
Phone 5060

CANADANRAJAMAILTA
Kirj. Matti Herneshuhta

Joulun jälkeen.
Joulukin se taais on olluit ja 

mennyt. Joululaihjatt on saatu 
ja anliueititu, selkä joulukorteilla il
maistu’ mini st auliista kahden .puo
len. Biisnestäjiit ovat saaneet 
jöulubitsndkisensä ja myt kai las
kevat, mii'tm paljon sitä jonOtin 
avuilla hyödyttiin. Ne joi,Utein 
täytyy saaria viinoista iloa, ovat 
jitonieelt tapanin|oäivälviiinansa, ja 
•ehkä kblunnel oitk in oivat jo paran
tuneet.

Mutlta useat tuhannet ka-ksoäs- 
kaupipuiigeiisisa hengaavalt viina- 
iloa ta.rvtiisevat eivät voinee' 
nyt inlilia tapaninipäiiivää omilla 
rahoillaan, vaan oli ktako ilo han
kittava kerjäämällä. Mutta o- 
vat'h’an rahakkaat juopottelu jät 
rentoja triilttaannaan. Muuten 
yleensäkin; "JuOmaköyhää aut
taa  Jumalakin, mutta syömäköy
hää ei auta perkelekään.” Olen 
usteirt huomannut, etitä tämä jäit- 
itiläismäjneni viisauden lausunto 
ilmaisee sattuvasti ihmisten psy
kologiaa. Muistan eräänkin ta 
pauksen Niew Yorkista. E|räls 
ystäväni, joka oli mleilkein kiroo- 
nillisesti “poikki”, tahtoo sanoa 
''savitakaipuolisena", oli jXerihei- 
neen huonieistosta pois ajamisien 
uhan alaisena. Hän koetti saa
da rehellisin selityksin lainaa, 
mutta ei onnistunut. Päättipä 
sitten koettaa viinakövlhän on
nea. Meni a a mb) kii väliä eräit
ten räältäPie» työhuoneeseen, 
teeskennellen pahaa kohmeloa.

“Onkos tullut pörrättyä ?” 'ky
syi eräs räätäli, joka oli tutuin 
ystäväni kanssa.

"Hirn. Tulihan pOnsaste.lttn.i 
koko yöni. Kvssänikirknsta herä
sin vähän aikaa sitten. kaljia- 
kan takahuoneessa.’”

"Ha, ha, h a !” iiauroivat riih
tä! it.

“En voi ythtyä rauruumn'e. 
ystäväni tuumi alakin loisletefti. 
‘‘sillä ei tässä ole yksistään kiolh-

melo, vaan muutenkin turkasen 
kiijie'li 'kimpussa. Menetin, näh
kää,s, kaikki rahani, ja nyt kau
heasti pelottaa menä kotiin ra 
liat torneina... Siksipä tulinkin 
tänne. Etteikö auta mieskurj: 
muista pullasta kynippitaalau lai
nalla?”

Räätälit kävivät vakaviksi, 
mutta se, joka oli parhain tuttu 
ystäväni kanssa, tuumii heti, Ikat 
soen kysyt väisti ty< »tovereihinsa 
ja kaivaen tasku aan :

“ Pitäähän mies auttaa selikä-
saunan, uhasta, 
sen viitosen?”

Nauraen ne 
yhteen toisen 
sai ystäväni 
M  l i t t a  
raan.

Pameilleko toi

toiset kokosivat 
viitosien ja niin 
k yfn ipp ilt aal ansa. 

se ei vielä l iitdii.nyit vuok- 
Niinpä ystäväni hankki

pia kertoja ja hain oli maan en 
simmkiiien naisministeri. Miina 
. îlHatipääni urassa suomalainen 
«llemokiraitia ja sukupuoli imen ta- 
sa-arvoisuus ilmemevät mitä sel
vimmin. Seuratkaamme lyhyinä 
väläyksinä Suotuen naista hänen 
inatkallaain kodista Miina Sil
lanpään julkisessa elämässä saa
vuttamiaan asemaan. . . ”

Miltä tuutuu? Tällainen lyhyt 
pätkä ei paljon sano, jotakin 
kuitenkin. Ainakin näet, että 
tpysylellään tosiasioissa ja yk
sinkertaisessa tyylissä, eikä 
suotta esitettä sanaflieliuää ja ko
vin koikeataisoista, mistä matka 
todellisuuteen useinkin on ta
valliselle lukijalle liian pitkä 
hain|x|>aii.s.

On tosiaan hauska, että tä 
mä suomalaista naista esittelevä 
kirja on ilmestynyt. Tähän sa
lihan Suomen naisen saavutuk
siin on Amerikassa voitu tu
tustua oikeastaan vain aikaisem
min i'lmeis'tyneiden, moninaisten, 
englanninkielisellä tekstillä va- 
ruisteittujen kuvateosten avulla.

Ja  sana on sentään aina sana. 
Eilenkin kun sitä jaetaan kuvien 
koristamana.

Raisa.

toisen mokoman eräästä toises
ta paikasta, samaa konstia 
käyttäjen. Niin, että Junnnla 
auttoi. Sillä säälivä osanotta- 
vaisuuishan on aina Juntalla sitä.

Muulten. nyt taais tunitunee 
niistä, jotka ovat olleet todelli
sen joulut un n el m a n vaikussa, sa
nnalta kuin tavallisesti rakas
tettujen vierailijani jioi-lähdön 
jälkeen. Se tunne on eräänlais
ta tyhjyyden tunnetta; tuultu ti 
kuin vierailijat olisivat vieneet 
jotakin mukanaan elälmlästämlme.

Tuli mainituksi kerjäämällä 
viinailon hankkijoista. Kaksois- 
kaiiijmngcissa on näet nykyään 
useita tuhansia työttömiä; etu
päässä! irrallisia inetsämiehiä. 
mutta on lumiltakin aloilta. Suu
rin osa heistä on Port Aitfliuiris- 
sa tämä kaupunki kuu on enem
män nietsätvöläisten ke.-lkus 
kuin Fort William. Katkaisu- 
työt kälntiiiMä loppuivat nyt ta- 
valli-ita aikaisemmin. Kuten ta 
vallista, monet noista työttömik
si joutuneista pörräsivät taskun
sa tvhljiksi suoraa päätä ja elä
vät nyt kaupungin sojupakitsien 
varassa. Työttömäni ja rahatto
man» luku tulee yhä lisäänty
mään, niin että hallitnlkseii on 
kiirehdittävä avustustöitten toi- 
m eeiipamem itsessä ; ui i n k älä is ,'a 
ne sitten tullenevatkin' olemaan, 
kun suuremmat hallitusten työ
maat om suunniteltu alkaviksi 
vasta keväällä. esimerkiksi 
Tranis-Canailan maantien rakeil
tani inien. ■

Port Arthurilla kyllä mvös on 
paJjonilaiisesti lisää työtä tiedos
sa. Suuirinierkityksellisiu työ
maa tulee olemaan “kuivatok- 
ka", jossa ruvetaan rakentamaan 
suuuta tänktkilaivaa Inioe-rial öl 
jy-yntiölle. Laivan rakentami
nen tulee makisaniaan noin 3 
uiilj. dollaria. Mutta työt ei
vät alkane vielä aivan huomlen- 
na.

Hallituksen joululahja 
kaupunkien emännille.

Pari viikkoa ennen jouhia lop
pui kananiinuiiain vienti Englan
tiin kokonaan. Svy : Englanti ei 
kvenm-vlt pitemmälle maksamaan 
niistäkään dollareilla. Englanti 
myöskin moitti canadafaisitrn 
kananmunien hintoja liian kor
keiksi. Euroopan maista saa 
vähän halvemmalla. la ko-ka 
Canada,ssa kananm unien lattia-

hinta on ollut se, minkä on si- 
älitähyt lunnien liihetyis-sopimus 

tiimiin maan ja l-.ngla uliin viili,- 
,-i, niin se laittiahintakiu putosi 

nyt jmis, syystä kun miunatitii- 
gokseu uhka astui esiin Englam- 
tiin lähetyksen loppuessa. Maan
viljely sin iin is te riii ajatteli, ett i 
miniäin hinnan laskemisesta tu- 
re olemaan seurauksena suu- 
empi muirainkuhitus omtissa 

maaissa, joten munalungnksen 
uhka vähentyy. Niinpä sieltä 
ikäänkuin ylentynein mielin il 
mniletltiin kaupunkien emiännil- 
e, eitti! he tulevat saamaan sun 
r.en joululahjan ladxeuieittcn 11111- 
naiihiiiltain mnotftwsa ja ktehoi- 
telttiin suuresti lisäämään munia 
peiheitteii niokalisltoihiii, ette ' 
1'arniareitteii tarvitse v.,luentaa 
kana viljelyksiä iin.

W ell, emännät todellakin sai
vat joulu,ahjansa. Munain hin 
nai Laskivat rysähtämällä keski
määrin kahdellatoista sentillä tu
sinaa hohti. Mutta maanvilje
lys,ministeriö 'Unohti kokplioan 
sen seikan. tai umtnisiti sille sil
mänsä, kanan Ulaako kana f air Ina
rien viljellä kamoja niin paljon 
vähentyneillä tuloilla. kanain 
ruokain ollussa niin kalliita kuin 
ne nykviiiin ovat. Tosin nyt 
juuri on ilmoitettu leiij/äljauholjei, 
himlaiu laskevan 10 prosentilla 
Ei ole mainittu mitään eläinten 
välkirnokien hintain laskemises
ta, muitta ne tapaavat seuralta 
jauhojen hintain nitutilttunniisia. 
Mutta kyiminienicn prosemtin las
keminen niiden hinnoissa tuskin 
korvaa kama f arin.- i i r e i l l e  lunnain 
hintain m\,kyisen laskoinisen. Se 
kummiinkin suuresti »vähentää 
me n cityistä. • Kysymykseksi jää. 
miten korkealle m u n a ltu n g o s  ko 
hoa a lisäänne ne esitä imu nain-
syönnistä huolimatta. Jos emän
täin lisääntymiyit munain osto ci 
sitä esitä, niin on odotettavissa 
uusia munain hintain laskemisia
ros kanain ruokain hinnat sen- 
raavait munain hintain laske 
miiisia, niin asia voi halanseerau
tua sillä. Jos eivät, niin liha- 
kau|Ki»iaat tulevat kollit aa,maan 
tungoksen lihakatiain tarjonnois
sa, joka taas liieilkitsee niiden 
lihak antojen, hinltain laskemista. 
Niin kanafanmarit tulevat saa
maan kallidlelta puolelta taippio- 
'i-ikuija pakanoille e n. Seuraus lä- 
hi'tulevaisuultee'n : ei hankita pal
jon uusia poikasia kana-viljelys- 
ten . jäit kani iiSitkisi. Josta sitten 
taas on seurauksena hinltain nion 
su a . . .

jVtljan hinnat tuskin eriisi vmo- 
den an'alila laskeva't paljonkaan 
alapuollelle e«llelläimainiititua kyni 
mieneUI prostemtin laskua, sillä 
niiltä konit toi leer a av at nykivään 
k anisa i n vii 1 iset h i n/t asoq >i muiksi* t 
CanadaflUa ja Englannilla on ny
kyään telkieilki uusi viljanläHiie- 
t\issoi])!iiiius. jonlkinlaiselile mää
rille canadalaiista viljaa. Niisiin 
hinnaksi näylltää tulcivan $2.0Q 
husheililta, joka lienee kausain- 
välisen hi.nltasiopimuikoon mukai
nen. Se tulee määräämään vil
jan hinnalt kotikäytössiilkin tää l
lä ensi vuoden ajalUle, vaikka
kaan viljaisopimus Englannin 
kaiussa ei tule tällä keulaa ole
maan perin suuri. Englanti nlilel' 
vvii käyllltää jonkun hvvin raioi 
teituu inäGirän Marsh ali -pian dol
lareiltaan viljan ostoon tääPtä al
kavan vuodlen ajalla. M-yösiki: 
tulee se käyttämään jontkm 
määlrän niitä iiaperiuitisisaii, sa
vustettu je n slaukyilijyisiteii (“pe 
konin”), ja niunaiiikiii o.-itooi 
thiilitä. Kaikella tulee nyt tie 
(v iti olemaan aleniieitn-t ’hin 
nat, jonka iohdeysta pekoni: kii 
hinnan ilmoitetaan laskevan ko 
•tikäyitössäkin kuusi senttiä pan 
naa kohti.

niin
.•-11-

niisitä alemmaksikin. . . A 
kieh-itlt v i i l i s t ä  voisi kuvata 
k allekin.

I.iisiiinuiäi .en maaih n a n s o d a .i 
jiilkei-nkin |mlakatisi alkoi Yh
dysvalloissa fanmareiltten tuoi 
teitten hintain akista niahduk o l
la. Siihen olivat vain toi-et syyt 
kuin nykyiseen farmi,tiiol'lciiter 
hintain laskemisen u h k a a n  Sa

hyllyit k u m o a m a t toimia la k e ja , 
jo tk a  on s u o r a s ta a n  u n o h d e ttu .  
V a in  e tu p a .i - ' a n u o ren i,p ia  la k e  
ja , jo i ta  o v a t v a a tin e e t m u u t in  
n-oei o lo -u lh lc e l , koi te t a a n  pan

vma, viisaasti ja 
kyllä, vaikka nie k 
ria  ih m is m ä ä r iä ,  
ko-, a tu lo v e ro la k ia
maan a i ,i m tinki

inihi-millises'! i 
, L e v ä t sun  
N iid en  joll 

, ,a n n a a :i v n

non  " u h k a a n " ,  k o s k a  vielä  ei oh-

L'armarilt yhä joutuvat kvn 
siunääm piittään sen seikan vuok
si, kuu hinitKrjeii laskukausi a' 
kaa aina farmarien tuotte it.te' 
hintain emslksi laskennlsiePa. S- 
näy ttää o'evan yihteiskunnan ta 
louden laki. Se jdlii'uu kai siitä 
kun farmarin luotteot ovait vat 
san tvydykke itä. Muiden tuo 
tantoalojen hinnat eivält voi la,- 
k-ea, elleivät vatsaiu<tyiydiylk!k'e: 
den hiimait ole ensinnä laslo1 
neet. Nliiden laslkemises-ta .ai* 
kaa "vicious circle". I'anniairie 
(xslt, kyky vähenee, kun heidä- 
tuotiteitltensa hinnat laskeva' 
niiden ‘’tavarain hiultojen saimall- 
las/ke.matta, joita he joiutuvat o* 
lamaan. Se merkitsee tehtalt 
ten tuotannon vähent vniiist" 
Miehiä joulun työttömiT si. Nii 
on siintynyt oistokvvyn vä'hei'1,ti 
niinen myöskin tehdasityfläister 
leiriin. Se merkitsee yfiä lisä 
työt!, iiiiä, ia yhä lisäännyv;i 
Qsifokyivyii v1 Ihentyinisitä. Palk
koja sitten lasketaan, kosik 
tvöt töin vyis antaa malidollisuu 
den siihen. Nyt tehtailija f, in ai 
kavat aientaa hintojaan ett 
kansa v: henityiieci'ki ost< Ikyvyl 
lääii voisi pairmniniin heidän tuot 
teitään o taa. Kaw:piaait, joi Ih
on varastossa kalliimniilla hin
noilla ostettuja tavaroita, saava, 
nyt kiihkeän halun päästä niisti' 
en-oon. Ile ai e uitavat hintojaar 
eiisinnii vähe-nimän. sitten lisää 
vilidoiiv sisääuotloh intoihin jo

t o.l eli liisit a roinahi hr .1 ,i lapahtu
lu it. S illo in  oli sy y n ä  se. kun  
s o ta a n  o sa illis tiine i-i-a  n i.ii 
n ä ä s t i in  nopeasti onnille ja lo ille  
fariuiluotannoesa. N y k y in e n  u h 
ka joh iiuu  k a n s a i i iv a h s e i i  k a u p a n  
h ä ir iö t  Haista, jo k a  | e riisit un k y- 
vy it t oiniyiy Keen i is't a a  A m c  riikasi! a .

Suuri kyisyintä ulkomailla au 
toi silloin S'hdysvallain farma
reille loisit o ai a t. Ile tekivät ra 
haa ja lisäsiviit toliltani, oaan 
tehdäkseen yhä eneni,uiäii rahaa 
la he ostivat kaikkea renn esti 
Viito täytyi olla jokaisella far
marilla ; rikkainimil-la farmareil
la l i i lo il ta .  Niiden li-äksi t-ri-k-ej.- 
ja muilta uusia tvövähnieiiii. Far- 
miinuoriso ajeli, huvia hakien 
laajasti melkein joka ilta ja py
hien a-jait kokonaan, hy vin p u e !  
tuina ja käytellcn rennosti ra
haa. Gasolliini- ja void-eineuo 
olivat suuret; autiot kuluivat n , 
oea-iti ja korjauksiin meni pal 
jo-n rahaa. Joka keviiit täyty 
vaihtaa vuodlen vanha "resu” un 
teen. Kun YlidytsValliloissa s iilon  
asui 31 .OfXI.OOO ihmistä farnie 
niin tuollainen hyiiiaika anlto 
.kötiniiaiseUo ta vara ituni en,. L ilh
suureimnnoisen huumin. Tehtail
la oli kiire ja työläisillä tvötä.

Sitten tuli romahdus, kuin tai 
vaafta pudonnut ponimii. Par 
mtarit eivält saaneet suurilla tuo- 
tanloiniäälrilläfin paljon miltään' 
u-siei.il eivät villitään mitään. Erä - 
miiluille -tuttu farmari Ohion val
tioissa lähetti vaununlastin peru
noita A'S.h*tabulaan ja meni itse 
perässä. Saatuaan vilhdloin peru
nat kälsiisitään pois, oli .hiin saa 
nut niistä dollaria vlälliemiiniäii 
kuin oli maksanut kill jell uksesta 
rautaltieMlntiölle. Suuren omena 
sadonsa hän ajoi läjäiini navet
tansa luo ja antoi siliten sikainsa 
syödä niitä niin paljon kuin halu 
sivat. Siat liihoivalt hirveästi 
mutta siliten hän ei saannit niillä 
kuin jonkun dollarin kaippaleteHa.

Kun nuo 31,000090 farmeilla 
asuvaa iihimilstä menettivät o ito- 
kykynisä kokonaan, tunltiti se 
pian tehtaissa. Pulakauden "vi 
cions circle” oli aSkan,ut.

Mainitsen vielä, ettii vuotti 
ennen mainitsemaani tmtltaivani 
peru nak a n ppaa, pääsi I le t : o rt is - 
sa elokuviin, jos oli mukana Irv- 
vämkolkoinen peruna työnnettä- 
viuksi luukusta pääsyilippujieii 
myyjäille.
Puutavaramarkkincista täällä.

Viime kesänä pysähtyi puuta- 
varanosito fanin are il ta täällä ko
koinaan, kuten silloin näissä ju- 
tuissani kirjoitin. Syksyllä taa: 
alkoi imleneklki paperipuille selkä 
laut-altavairaHle. Erikoisesti suo
malaiset famia-rilt ovat taas to-u- 
hun-neeit nokien tavarain m arkki
noille toimit taimi se asa. Kiovin 
paljon on ollut valtateillä, eten
kin tässä DawSion tiellä, isoja 
tn lkilkourniia paperipuita ja lau
taa, tiyfiultynnälssä kaupunkiin 
näin. Olikin oli,uit luyviä kelcijä 
tavarain niletsistä ulos saami
selle, sillä lunta ei <-le vielä pal 
ion (ullut.

Monet näyttävät tehneen pa
peripuilta toisen kasvun niänity- 
nnetsisitä, joita ailkoi kasivaa noin 
kolmekyiiinienta vynt-ta sitten 
mailille jo i l ta  m,antamaa vuoi'a 
■Ikäisen Imin mietid.-oah t hävitti 
vätt vanhan metsän |-ois.

Out huono-ti joi-itua raiskaa
maan tavaraksi tuor.laisia nuori.-: 
neltsiii. Se on samaa kuin jo- 
vetäisi pääomansa pois silloin 
kun se va-slfa on a
unreimbaa korikoa 
aa asteet tai n yhä runsaan:-' ia
uotuisia korkoja, sillä noiden 

metsäin nykyisessä iässä, ne vas- 
a ovait todella ruvenneet kasva • 
naan, voi sanoa samaa. Ne ova: 
•uvenneet saamaan pakoiin: nait 
vuosireukaait kuin pieninä, ja 
•enkaltlten laajuudet lisääntyvät 
liplatin joka kesä. Kylmiin me n 
ilotta taaksepäin noista im elsi . 
ä ei olisi saanut vielä muuta 

kitin vanhanimaan aidanseipäitä ' 
iyt niistä sa jo pai;)eihipuita. 
yymiiiieiie-n vuodlen kuluit-tua täs- 
ä eteenpäin niistä saisi ainakin 
-ynimet ktrtaiseslti sen määrä-': 
»ajieripuita kuin mvit ja niiden 
isiikisi vielä lautatukkeja.

Pa |eri| ifltiten ja la litat aiv aira: 
i-nnait ovat nyt alhai etnima-' 
uin viime talvena, ja vielä ke 

.'äälkkin. 1 hi s ik dina in it u is i a
aa dollaria vähemmän iko.Oililta 

'a laudoista keski-miiärin viitlti 
'o'1 aria alemman hinnan tuhaii 
:e.lla jalalta.

suhtautumisesta, 
usein leukailtavan,

n ■

Ilt s e 
aii-
( I:

Kirkollisia Uutisia

•n

iki k a \ ta n to o ii ,  m u t ta  lav.Tll 
ti hei'kost i ja huonolla nieme

llä. 1’seill lakien toimtei 
liljat ovat viisaampia kuin 
a it. lvödr-,isä(iii laimin niiden 
a r a s t i  lo iu ie e iip a in -tn ise n  
irtysti lakeja, joita pitai i
iitlaa tinka ti, ja -ovileilaam 

N'ii- i i va t et upaa -ai ilmi k t mi 
ma ism it t a . I un valli nutia ja 
lantit a k u lk e v ia  la k e ja  I a yli 
a deuioiki aa11 i-Jen vli't'-i kunnia i
■hiiliä i m lak ipi dijaislt a l i ii iin 
ihljoii lakien käytön vuoksi kuin 
ikini-ten iii'1 eliik en t t iseii yhteis- 
mtniallisim lajitltniiain ja ta ip ti- 
mulkseii ja laiilisuuti-eu toit.lunci- 
stiu-den vaikutuksesta. \ i i io a - -  
taan tm  uroon is e t, e p ä v h t r  -k u n  
nalli-'i-'t luiiii'teet ri-.k-ival de 
mi kraaitHi-en v alistuneen y'h'lei- 
kunnan peru s siiä n t ii j ä.

Mutta |Hililii'kassa rikkovat si
viililakeja ja riko fakejakin sel
laisetkin, jotka pel's onall se-s-s; 
elämässään ovat hvvimkin jaloja 
ja lakeja nouda! ta via. la poliltii 
ka-ssa ollaan kokonaan epäjoh- 
i Ilon mutka isiä lakeihin nälvlcn 
Oman puolueen puolella suosi 
•aan ja aupeitaankin lakien vuiis- 
telv.ä ja -rikkomista, muilta jv 
ristään kauheasti laki-nuoraa li - 
suutta, jos huomataan vastapuo
lilleen politiikassa jotain lainirik- 
l;i H iusta . I ’t >1 it iikassa puolueeni 
etu pyhittää kaiken, minkä vain 
indkoitaan voitavan panna toi
meen joutumalta kiikkiin. On 
(Mini, eitltei demolkraatt isossa 
maassa [politiikka seiitäan jnCid-' 
kansan elämää, vaan sen sijaan 
-iiolitlkoifsiijat joutuvat ai istu isos
ti sovittamaan pidi-t iikka anis-, 
kaii'an johtavien aa te virtaus,toi 
mukaan. Poliittiset johtajat o 
vat kuin drum-majurit k n Ilku- 
eitten etunenässä, jotka astele
vat klouniniaisesti ja liikuttele- 
vat vhtä koluniitnaiseii juhlalli
sesti batoniaan, näyttäen kuin 
antaisivat tahdin soittokmnmalh- 
ia sen takana marssivalle kul 
kueelle, mutta jotka todellisuu
dessa saavat talitimsa soittokin,il
meiltä, samoin kuin marssijarivil
liin. Soittokunta sellaise-sa vas
taa kansan todellisia henkisiä 
johtajia, ja marssijarivit kan
saa.

Lalkiem laadinta on jotain ]>e- 
rin toista kuin politiikka huo
limatta siitä, vaikka |>olii,ttinen 
valilajiuolme on sitä johtamassa. 
Lakeja tietysti laaditaan paljon 
aivan poliittisissa tairkoit uksis
sa, kansan myötätunnon puo
luetta koliltaan saamiseksi ja 
va-rnristaniiseksi. Sellaii-et la.l 
ovat aina parhaiten kansan aat
teitten mukaisia; ja koska kan 
san mieli on ollut niihin nähden 
määirääiväaiä tekijänii. eivätkä 
jvoliittisteu johltajain omat ideat, 
niin ne lait eivät ole poliittisia.

n n x i a 
s i l l i l le -  
llell, ji 
- m »me 
lau lu t 
inek si

■'kamiit kasvaa 
ja lupaa an-

Lakeihin
Kuulee usein leu-k,liitävän, et 

tä laije-ja laaditaan vain niiden 
• ikkioiinis'ta varten. Tuoniai-seen 
'enkä il n n n on paljon syyltä. Silliä 
liarvioja lakeja, joita eslii-lkuniia' 
laaltiivat, todella nuodatetaaii. 
Maan lakivarpstoiiöa on suuret

I e l ia . ill e t t e i  'I h o l l i a  
- e i i r a k u i i t a to i in in ta a  
k a a n .
t ä ä l t ä  
M l i t t a

Täällä Canadavssa on yksi laki, 
jota kaikki, joita se koskee, ko
ettavat kieräillen väistellä. St
on tuloverolaki. Kaikki tu lon - 
noloinakkeen täyttäjät koettavat 
pimittää tulojaan, jos vain luule
vat voivansa, keiksiä sellai- 
-ia mien,oja. jotka tuon lain mu
kaan voi viiiluciiitä-ä tulopuolen ko
ko-nai, s i s t im m a s ta .  Siinä vain v  
ole oikein pitkälle enää vuodin 
kukaan pää-syl, sillä hallituksen 
v-eroltu'--viraston tutkijaos:isti< mi 
keksinyt hy vin päteviin systee
min Infojen ja menojen selville- 
saanii-setkisi. Tuo ttvtkijavirast, 
tu'e-e hallituk-elle kumminkin 
■kalliiksi, sillä tuhansia tiltlkijoi 
ta on alituisesti nuu-kimassa ve 
rotimaksaiaiii asioita ympär
i l l ä ä n .  Eikä se tutkiminen kät- 
jouluun,kaan. Veronmaksaja -aa' 
ta;i saada huomautuksen vuo 
den. kahden, jopa ko’nienkui 
o,äii-,lii. että siltä tai sillä vuo 
delta mi maksettava niin tai niin 
pali n li.-iiä. Ketään ei a-eitiet: 
svvtteeseen, jos v’ain hy väli; 
suo,-tuu vajauk-en suorit lamaan 
\iuiiietaani'a maksuaikaakin. Mm 
ta vmjaus kantaa korkoa.

Tuloverolain yhteydessä on 
i räs puoli, jossa it-e luon l;i-n 
toin l-enpanijät suosivat lain rik 
kimnlsta. 'ruon lain mukaan pi 
täisi julkaisen perheen pään i 
pikaisen omissa oloissaan elä 
viili, tiiy s i-ikäisen vk sä lä  istui 
täyttää vemlonnaike tuloveroi 
m ak 's iiin iseu  aikana ja läheltä; 
lähimmälle virastolle, oli[»a tn 
loissa maksettavaa tai ei. Mut 
ta tulo-verovirastot ovat -uorai- 
taaii julkise-ti ilmoiltani-t t kan 
salle, ettei niiden huili värka1' 
Im nal’ I e i l t e n  kan-sa, joiden tn 
lot rak »il tuvat verovapaan sum 
man sisäpuolelle. S e  n r-,rk i-t —'•> 
vähemmän työtä v erotu svira- 
toille ja pienempiä v i r a - t n k u i s  
taiinukisia hallitukselle, oikeani 
miu k aiv.-af le. Mutta An yni
ll)ärt'että-vää, ettii hyvin nioiieit 
'jotka todellisuuilicsi-a joutuisivat 
mak samaan veroa, piiloutuva,', 
tai ainakin koittavat piiloutua, 
näiden vähätuloisten sekaan.

Monia muitakin siviililakeja or. 
I'aiia la-.s.i. joita lainvalvojat pi
tävät vain osittain noudatct;a-

THOM ASTON, M A IN E
N am  u u d e n  v u o d en  v a ih te e s s a  

m u is te le ,lu m e  m e n n e i tä  ja  tiili 
la i le m m e  t n le  va isll lit I a . N iilipä
tekee mieli piirt.äa muutama ri 
vi loi, miiiiia-lamine kuluneen
v u o d en  a i a ä a .  K , 'u liln :i: - että 
iellä loit ohi ma 11a jossakin paä- 

tunissa kai 
taida olla-

Me omine palstoiltani 
kirjoittele, se on totta, 

toimimme kuitenkin. 
Kirkkoiinne ja kodit ovat ollee 
avoinna kansalaisteinine kokoon 
tuuliselle sanan- ytllpärillc. Kii
tettäviin hyvin on näitä tilaisuuk 
siä 'käytetty hengellisen elämän 
rakennukseksi. Kotihartaushet 
ket ja kansalaistemme osanotto 
ja niyötiitunto on ollut rohkai
sevan kiitettävää. Opettajamme 
11. Saarion toimii antauniuksel 
la jiiisyysraikkaudcn innoittama
na ja "tvo Herrassa ei ole tu r
haa.”

Vieraitakin on käynyt jotka 
jättävät rohkaisun ja kilvoituk 
-en sanomani syty ttyiniiiin syda- 
lniämme. West 1’arisista pastori 
I-'. Mayblom koko seurakuntan
sa kanssa on tehnyt pari vierai 
lua perheineen ja lauluineen. — 
Pastori John, Haverinen vieraili 
evankeliumin, ja raittiusasian 
kanssa, siinäkin oli siunaus mu
kana. — Syksyn kauneimmil
laan ollessa, jolloin luonto oli 
pukeutunut koreilevaan juhla 
pukuunsa, vieraili Kotilähetyk 
sen asialla- lähetyssaarnaaja Es 
ter Elinkman, erikoisesti painos
taen kotilä-hetyksen tärkeää o 
suutta sen rak un taloi m innassa 
Kiitollisin ja siunatuin mielin 
koetamme hyviä asioita ja neli 
voja noudattaa voimiemme mu

Jos on ollut voittoja niin on 
ollut menetystäkin. Kuoleman 
kautta on siirtynyt seurakun 
nasta menneen vuoden mukana 
viisi jäsentä, joista aikaisemmin 
on mainittu.

Joulukuun 29 p. 1949 sai tä 
män seurakunnan entinen opet 
taja pastori Alexander Raita ko- 
tiku»sini, sairasteltuaan hal
vaantuneena parisen vuotta, 71 
v. 4 kk. 17 p:n ikäisenä. Hau
taus toimitet. Lälietysseurakun 
nau kirkosta tammik. 1 ,p. klo 
1 ip. Esimies pastori E. lläinä- 
l.iinem ja (Worvesterin, ILiihet. 
seurakunnan pastori N. Ttm- 
menoksa saapuivat tekemään 
viimeistä palvelusta pois nuk 
kuneelle rakkaalle virkaveljelle. 
Vaikuttava ja muistorikas oli 
tiimä tilaisuus. — Kinkon täytei
nen yleisö oli läsnä olollaan
kuiinioit Jamassa 
ineiselle matkalle, 
niit kukkalaitteet ympäröivät 
vainajaa ja peittivät hänen hau
takumpunsa. Pastori Raita oli 
laajasti tunnettu Amerikassa ja 
hyvin ,»idetty niissä seurakun
nissa, joissa hän julisti pelastuk
sen sanaa.

Seurakuntana toivomme että 
tänä alkaneena armonvuotena 
täyttyisi ne aukot jotka men
neellä vuotena jäivät tyhjiksi. 
Rakas kansalainen, joka pidät 
arvossa kristillistä toimintaa o- 
ta paikkasi seurakunnassa. Tule 
m ukaan!

Sunnuntaina t.k. 15 p. vietäni 
me pastori Raidan muistojuhlaa 
kirkossa kello lv ip. Tervetuloa 
mukaan! — Seiurakuntalain-en.

vainajaa vn 
Monet kati-

Iässä ja seuriikinitakixlissa-, 53 
Rea St. 'South. J o u l n n a a t t o t i a  
juhlit I dll k uii-.i jn lila il m e ik e is s ä  
li, - m »ma laisis i ja - kandina - 
v ia la i- i a -ko le is sa  p a la v in  ky nt 
l i lo in , koristetuin ijoulukn lisin 
ja lopuksi joululahjoin ja lasten 
le ik e in . “ J a  v a n h a k in  -nyt n u o l 
tiin kuin lajisi leikkimään.”

lulujiäi v -ällä oli juhlajuma- 
anpalvelu,s ja I lerrau py luin e l l

en  \ ie 11 o k e liö  3 i p. I ' sei t a 
j . ,s e i i i . i  yhtyi l;issä tilai
li d ’a st ol i A I . I l-e iiio -  

»lil i jumal.inpalv e lu k s e n  
vsi ja ruotsiksi. Virret ja 
veisattiin yht'aikaa suo
ja englanniksi.

| n m alan palvein k sen jälkeen
jatkui j, uluohjelmaiii suoritus. 
Rouva Elin Ostling, South jPor- 
ujiinesta, lausui ruotsiksi, kaksi 
miaa sejiiltämääiisä jouluaiheis

ta runoa: "Julen,, 1943, i Fin
land’ ( louhi, I'l-I3, Suomessa) ja 

Mot’s Säng” (Äidin laulu). — 
Molemma runot vastaanotettiin 
ydii tn eilisin suosinosoil niksin.

Ohjelman suoritusta seurasi 
lyhy t kokous. (Siinä ni.m. päätet
tiin yksimielisesti, että vuonna 
1950 pidetään Timminsin, pappi- 
assa ja seurakuntakodissa ruot
salainen, englantilainen, ja suo
malainen yhteinen jumalanpal
velus siiänuöllisesti jokaisen kuu 
kauden kolmantena sunnuntaina 
kello 3 ip., niinkuin on, pidetty 

uomia ill949. Suomalaiset juma
lanpalvelukset joka sunnuntai 
(eliö 7 illalla.

Asiakokouksen jälkeen pappi
in i ja seurakuntakodin talou- 
leiihoitajatar, rouva Koveron- 
koski, rouva Fanny Vuoren, a- 
vustamana. tarjoili kirkokansal- 
'e suomalaisia ja skandinavialai- 
sia jotiluherkkuja kali viaisteu 
vhteydessä. Jouluko,ehti luovu
tettiin pastorille joululahjaksi. 

Jusi vuosi 1950
astaan,otettiin kiitoksella ja ru
on k sell a, vai voja isillä n vie tor,
ilkeen. Iuhlasaarnassaan pasto

ri viittasi niihin suuriin Junia
n i armolahjoihin, joita meidä-n- 
in kansamme, toisten kansojen 
»hella, on saanut vastaanottaa 

kuluneen vuoden aikana, ja nii- 
lin vastuunalaisuuksiin, jotka o- 
at meidän kansamme ja koko 
iristikunnan edessä tänä ihmis- 
unnalle kohtalokkaana vuole

va. 1950.
Yhdistyneen. suomalaisen ja 

- kandina vialaise n seurakunnan 
isimet, kannattajat ja ystävät 
ässä seurakunta,j»iirissä ja va
laiden englanninkielen iltakou- 
ujeninie nioneiikieliset ojipilaa.t 
’amonrista, I’ereup-nesta. South 
’orcujiiiiesla, Timminsistä ja 
liitä vnijiäröivistä ,»iireistä, jo l
la ovai opiskelleet IPamour Mi- 
lesissa, 'South Porcupitiiessa ja 

Tini.minsissä, ovat antaneet ja 
ähettäneet suuren» määriin a r 
vokkaita joululahjoja ja vksityi-

;i ja yhteisiä rahalahjoja pas- 
ori Heinoselle, opettajalleen 
itollisuuden, osoitukseksi hiilien 
vöstäiin heidän keskuudessaan 
•iimeisten kahdentoista vuoden 
likana. 'I'lliimainituissa ikokouk- 
s;ssa jiastori esitti sydämelliset 
kiitoksensa läsnäiolleille näistä 
suurenmoisista yllätyksistä. — 
\. 1. H.

POHJOIS-ONTARION 
KULTA-ALUEELTA 
Joulun ja uudenvuoden juhlia
vietettiin South Porcupinen ja 
1 immiusin Yhdistyneen, suoma- 
liscu ja 'kandin,av alaisen kirk- 

(okansan keskuudessa myös 
rimniinsin suomalaisessa jiajijii-

C H E S T E R . V T .
Henry Paananen kuollut.

II. Paananen kuoli Stjuringfiefl- 
lin sairaalassa joulukuun 27 p. 
,949. Iljiin oli synitiyiniylt Saari- 
iirven |,itälj;issii Suomeisisa ja oli 

ijälliiäii laOi'e-llii IX) vuotta. K.uit- 
'iijcu mukaan hänellä piitä-isi olla 
• isko liialla maassa, mutta mis
sä hiin on. sitä en tiedä.

Valtion hoitolaan
Nikolai Virran tytär, Vetidla, 

lä ä l ta  ( b e -s te ris tii, jo u tu i  henmo- 
viam
l a a t i .  -

takia Watcrburyn Iwiito- 
-  J .A .R .

TILATKAA R A I  VIA A J A !

K i i t o s !
Me tahdomme täten kiittää kaikkia niitä ystäviä 
naajmreita, jotka kiikkalahjoituksilla ja liisnäolol-ja

laa ti h a u  t au  st ilai su u d e  s sa 
( 1‘e r g )  S a v e la a  h iilien  m e n in  
k a i T e n .

k u n n io i t t i  vat M i'. Haima 
sään viimeise'le niat-

Mrs. Frieda Lund. 
Miss Asti id Peterson.

I lainan 
suk u la i- ilh 
kukilla se
oh am

•X»

K i i t o s !
lau-iia s\diinielliset kiitokseni 

■ ja  y -.lieville, jo tk a  k o r te i l la ,  
ka  la h jo il la  i l a h d u t t iv a t  m in u a

N ew  E o ik Ioii s a i r a a la s s a .

SANUKA IA IM I.
•oh St., Newjxirt, N. II.

siei.il
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N E W  Y O R K C IT Y van cttciiiläisct ja yinpäirisitön 
suomalaiset täniG arvokas tai- 
deitiilaisuus.

Raivaajan New Yorkin konttori: 
1058—5th Ave. Puhel.: Lehigh 4-0906

Konttori avoinna joka arkipäivä 
kello 10 ap.—8:30 illalla 
Raivaajan tilauksia Ja Ilmoituksia 
vastaanotetaan. Rahalähetykslä Suo
meen toimitetaan.

Wilho Hedman, toimittaja.
M. Lyytikäinen, liikkeenhoitaja.

TYÖVÄENTALOLLA
FÄIVÄLISTAl

Tiistaina 10 p. johtokunnan 
kokous, klo 8.30.

K eskivi iklkona 11 
Teodor” liarj. klo 
kuonon naisi"

Torstaina 
avoinna klo 7-—9. ASK1L N. Y. 
osaston kokous 'klo 9. Tanssit 
Vesan salissa klo 8.30.

Perijä rata in a 13 p. “Väisanyt
Teodor” liarj. klo 7.30.

Lauantaina 14 p. Tanssit suu
ressa salissa, klo 8.30 (F.A.A.C 
iltama peruutettu).

Sunnuntaina 15 p. "Kaunis 
Vleera” viinneisen kenran klo
4.30. Tanisisilt Vesan salissa, klo
8.30. Lainakirjasto avoinna 
klo 8—10.

O p e r e t t i  “ K o s i j a t ” 
F i t c h b u r g i in

New yorkilaiset tulevat lau
lamaan Emil Kaapin säveltämän 
opeineltin "Kosijat” Fitclhburgis- 
sa bettniikuuii 4 p:nä. Pidet:äänipä, 
mielessä.

I». “Väsynvt 
7.30. S ika

la liarj. klo 8.30.
12 p. 1 .ainalkirjawto

K o k o u k s e e n  to r s t a in a !
ASKL New Yorkin Osaston 

jäsenille huonnauteltaan kokouk
sesta Työväentalolla to-fls-tainfe 
itamniuiikuun 12 päivänä keitto 9 
illalla. Toivottavasti kaikki jä
senet ovat 
M uistakaa:

silloi
vuoden

in

ses-sä kokouksessa 
kuntoon!

Johtokunta koko-ontuu 
la ina  10 p. klo 8.30.

saapuvitta 
ensi mm ä i
jä-sienikirjat

tns-

K ii to k s e t  a h k e r i l le  
to im its i jo i l le

Uudleniv u oden v ast a anot to  ilta 
Työväentalolla oli suurenimoi- 
nen. Väkeä oli lähes 800 ja ilta 
kului niin rauhallisesti, että vä
hintäkään häiriöitä ei tapahtu
nut, joten Työväentalon puo
lesta lausutaan parhaimmat 
kiitokset kaikille toimi ilbenki- 
löiilie, jotka niin uhrautuvaisesti 
ja uskollisesti hoitivat heille 
uskotut tehtävät. Kun viimei
set juhlavieraat olivat 1'ähtenleet. 
niin ravintolan hoitaja Simon 
Moilanen kutsui kaikki toimi
henkilöt ravinteillaan ja tarjosi 
heille vapaasti virvokkeet ja 
lausui kiitokset hvväsitä työstä.

K ih lo is s a
Miss Keuttu 

netin laulajatar 
mad Aili Awad 
kihlaulklsieiisa. 
laina tammikuun 21 päiviin ilta
na Hotel Embass vssa Broadwav 
ja 70th Slt.

K a u p u n g in  v u o k ra -  
r a jo i tu s la k i  k u m o t tu

New Yorkin valtion ylin ve- 
toomiuisoikeus — The Court of 
Appeal's — tuli sellaiseen pää
tökseen, eitltä New Yorkin kau- 
jntUgin valtuustossa hyiväksvlltv 
niinsanottu Joseph T. Shark ey ii 
esittämiä ja valtuuston hvväiksv- 
mä vuokrien rajoituslaki,' on pe
räsit u sä ak i vaislt a i n e n.

Valtion kloirkeimimian oikeuden 
päätös on voimaissa, ainakin niin 
kauan kuin valtion lainlaatija- 
kunta kokoontuu ja tekee siihen 
sellaiset muutokset kuin valtion 
lalki määirää.

Seurauksena tuosta päätök
sestä on se, että talojen omista
jilla on oikeus nostaa vuokria ja 
häätää asunnostaan sellaisia jo t
ka eivät suostu maksamaan ko
rotettua vuokraa. Asukkaiden 
häätämistä koskava pykälä oli
kin i se, jonka nojalla valtuuston 
hiviviiks-ymä vuokralaki ku,nuot
tiin. — Valtion laki määrää, etltä 
jos asukas ei maksa .sitä vuokraa 
jonka talonomistaja määrää, niin 
hänen on muiitettaiva pois ja jos 
asukas ei muuta, niin talonomis
tajalla on lainmukaisesti oikeus 
häätää, asukas pois.

Vuokiräläkian kumoaminen ikos 
kee vähintäin 2.000000 asukasta 
tässä kaupungissa. Talojen omis
tajat oivat ilmoittaneet, että he 
tulevat nostamaan vuokria tam 
mikuun alusta alkaen ja vaativat 
vielä sitäkin, koska my.t kumotun 
peruisit uisi ak i v as t a i s e n vuokra] ai n 
mukaan heiltä kiellettiin oikeus 
nostaa vuokria m aattislk miltä 
1949 alkaen, niin he vaativat 
vuokfalisäy.kisen taannehtivasti 
maaliskuutta alkaen.

Jos tämä paikallinen vuokra
lain kumous jää lopullisesti voi
maan, niin vuokranlmaksaijat 
joutuvat pulittamaan miljoonia 
dollareita lisää talonomistajille.

Siukonen, tuu 
ja Mr. Mollani- 

ovat jirlaiissee: 
läiit ovat lanan

P a i t a j u t t u  $200,000
Pui>1 ixShirt Co :n kirjanpi

F .A .A .C . i l ta m a  
p e r u u t e t t u

Es iint liitteistä syistä 
A.A.C. iltama Vesan 
lauantaina tammikuun 
peruutettu.

Tanssit suuressa salissa 
8.30 Viola ja Bill Synjälä 
tavat.

Finnish 
salissa, 

15 p. on

täjä Louis Cliazen hävisi joulu
kuun 23 .päivänä ja hänen mu
kanaan $200,000 mainitun paita- 
yttitjön varoja.

Salaipoliisit yrittälvät saada sef- 
viltte, missä mies ja rahat ovat. 
Hävinnyt kirjanpitäjä asui Mt. 
Vernonissa ja oli hyvin usein 
B'roadwayn yöklubeissa ja oli 
osakkaana Hottel ClaresDonissa 
22 East 31 kadulla. Paiitayhtiön 
puolesta sanottiin, että kirjojen 
tarkastus ei ole lopullisesti suo
ritettu, joten kiälhivettlys voi nous
ta suuremmaksikin.

Wo
eisit-

L ip p u je n  k y s y n tä
a lk a n u t

"Kaunis 
sunnuntaina 
väliä alkoi 
heti vuoden 
Kuivaajasta.
Ikettlo 4.30 ja 
kerta.

Vleera” näytelmään 
tainlinikiiun 15 ,pai- 

lippujen kysyntä 
ällissä. Lippuja saa 

Näytäntö alkaa 
tämä on viimeinen

K u r j im p ie n  r a h a s to o n  
$282,198

New York Times lehtien ke
räämään, kaikista kurjimiinassa 
oloissa olevien perlicitten avus
tusrahastoon, jaettavaksi jou 
lun seudussa, keräytyi $282,198. 
Lahjoituksia oli saapunut 10.375 
henkilöltä.

Joulun 1948 keräyksieissä sa
maan rahastoon keräytyi $329,- 
308.70.

Tämän joulun jälkeistä 
rälystä edelleen jatketaan.

S i ip ik a r ja n ä y t te ly
a v a t t u

Madison Square Garilenissa 
avattiin k eskiivi ikikona joiuSlu- 
kuun 28 päivänä siipikarjanäyt
tely, jossa on näytteillä 5,000 
lentäjää ja kotikottajaa, joten 
siellä se "kotkotus ja kieku- 
minen" käy.

Madison Square Garden Poul
try Shbw, jolla niinellä näytte
ly tunnetaan ,on suurin alallaan. 
Näyttely on avoinna joka päivä 
keitto 10 aamulla, kello 10 illalla 
sunnuntaihin tammikuun ensiin- 
inäiseen pä.ilvään saakka. Näyt
teillä on kanoja ja kanarcpolka- 
sia1, kalkkunoita, ankkoja, ikyyili- 
ikysiä ja jäniksiä — ei kuiten
kaan lentäviä jäniksiä.

ke-

“ K o s i ja t” e s i te l lä ä n
New Yorkissa ja Broriklynitsisa 

täysiä katsomoja vetänyt ope
retti “Kosijat”, johon ihanan 
musiikin on säveltänyt Emii 
Kauppi, esitetään newyorkilais- 
ten oi>eiretti',harrastajain toimes
ta Van Ettenin llif^h Schoolissa 
lauantaina tammikuun 14 p:nä 
1950 klo 8. Osa tuloista lahjoi
tetaan Suomen orpolapsille. Pi- 
lälkääpä mielessä spencer iil ä is et,

P o s t im e r k k e jä  y li 
$1 ,000,000 p ä iv ä s s ä

New Yorkin kaupungin posti- 
mestari Albert Goldman ilmoitti 
että joulun edellisinä päivinä 
myytiin New Yorkin postikont
toreista yli $1.000,000 arvosti 
j>ostimerkkcjä, joka oli korkein 
saavutus yhden päivän osalle.

1960, jos elän niin kauan," 
Tästä päättäen Dewey n “hattu 
ei ole renkaassa” enää.

Kysymykseen: "Ai.jotteko Ve
täytyä kokonaan pois poliitilli- 
>i'lta alattla?” vastasi Dewey : 
"Silloin kuin mimiHa on jotain 
teille sanomista, niin sanon, jo 
ien on mirhaa arvailla ja tehdä 
kysymyksiä.”

Dewey nimitti neuvonantajan
sa Charles D. Breitiejin New 
Yorkin valtion Ylioikeuden tVn- 
mariksi ensimmäisestä piiristä 
ja toinen Dcweyn neuvonantaja. 
New Voikin valtion pankkilko- 
missioneri Elliot V. Bell eroaa 
virastaan, joten näyttää silitä, 
että Deweyni jxiliitiilinen masina 
rakoillee.

A u to - o n n e t to m u u d e t
New Yohkin kaupungissa jou- 

luk. 25 pään mlennessä vuoden 
1949 jallu tapahtui 23.713 auito- 
tapatiimnaa, joissa kuoli 556 hen
kilöä ja loukkaantui 29,916. E- 
dellisien vuoden vastaavalla ajal
la tapahtui 22.998 au totapatur- 
maa, joten tapaturmat lisääntyi
vät 715, kuolemantapauksia sa t
tui 8 väheminiän.

T u l i s ta  r a k k a u t t a
Niin kiivaita rakastajia kuin 

Israel Jnstiani, on harvassa. Hä
nellä oli tyittötiiittaiva Miss Car- 
mlen Seula ja he olivat Justiaraon 
asunnossa 811 Dawson St. kun 
Juistiano sanoi: "Jos et kahteen 
toista mielineissä vanno min,rail'* 
ikuista raikkautta, niin minä am
mun sinut.” — Kello tuli 12 
yöllä ja tyttö ei suostunut, jo
ten Jusitianfo ampui hänet kuo
liaaksi ja iKiikeni setänsä, luokse 
Greenwich Villakeen. Poliisit
pääsivät 
li äin et. 
liassa
huulipunan

jälljittle ja vangitsivat 
Ju'stianon paidan Id

oli vielä Miss Sedaniu 
"Se olijet.

Car,menin suutelo” tuumi Jras- 
tiano. Miss Seilailin äiti sanoi, 
että hänen tyttärensä pelkäsi 
useita viikkoja Justianoa. eikä 
halunnut Justiaraon seuraa.

H ä m e e n  j ä ä m i t
l i ik k e e llä

Tammikuun 7 päivänä N. Y. S. 
KanisalUisisetiran hämäläiset jäir- 
jestälväit he irraoj ulittansa josta
tällä kerralla tulee aivan erikois
ta. Tenveihdyssanalt esittää laa
jalti tunnettu kantähämäliiinen 
lalmlar Vanamo, joka illan ku
luessa myöskin naurattaa yleisöä 
tavalliseen tapaansa hauskoilla 
kauslkuittlaain. Suosittu laulia- 
at itänein me Anna Mattson tulee 
iraviiinriiiumerolllaan haltioitta- 

maan kuulijansa. Suur New 
Vodkin suomalaisille hyvin tun
nettu ja ])idetty liikkeen hoitaja 

,vi Suvanto on hyvän tahtoises-
1rapautunut esitelmöimään Hä

meestä ja hämäläisistä: Suju
va ja mielen k iin,toinen esitys on 
vainmaisti erikoisen valaiseva, li
säksi seiTvuoksi että hänen tai- 
teilijapuolisonsa. Mr. Kaille Su
vanto laatii väritetyt kuvat ja 
aulukot esityksen havainnoillis-
amiselksi yleisön silmillekin.

Tässä tilaisuudessa sangen on
nistuneesti /tullaan edustamaan 
hämäläistä tietoa, taitoa ja hu
via. ytteisö epäilemättä täyttää 
uhilasalin ääriään myöten. —

W.

D e w e y  s a n o i “ E i ”
Kuvernööri Thomas F. 

Dewey, joka on ollut käiksi ker
taa retpuldikaanien presidentti 
elwlolkkaana, joutui satiomaileh- 
timieSten haastateltavaksi. Ky
syttiin: Aijotteko ottaa presi 
dlentin ehdokkuuden vastaan 
v. 1952? Dewey vastasi: "En 
ota vuonna 1952 enkä 1956 enlka

Finnish A r t  Shop, Inc,
Finland House, 41 E. 50th St., New York 22, N. Y. 

Tel. Plaza 8-2736
--------- ♦---------- ’

Voimme toimittaa Teille seuraavia kansallispukuja 
Suomesta:

Hämeen, Jurvan, Keski-Karjalan, Lapuan ja Sääksmäen. 
Hinnat vaihtelevat $75.-100.—. Tilausaika n. 2 kk. 

Rauhanaikaiset kankaat.

S u r u l l is in  jo u lu  —
K o k o  p e rh e  k u o l lu t

Kaikista surullisin jouhi sattui 
nuoren äidin, isiin ja kahden la,p- 
sen koii<laille, talossa 428 Eaist 
71 S'l. Koko peilhe l/iydettiin 
kaasumyrkytyiksecn kuolleena.

Oninlcton perhe oli Andrew 
Gazalk, 23 vuoden, hänen vai
monsa Veronika 22 vuoden ja 
heidän lapsemsa, Andrew Jr. 3 v. 
ja Veronica, tyttö 5 v. ikäinen.

Mrs. Veronika Gazak o*li lait
tanut joulukuusen ja lahjat sen 
iuurelle ja p/iydälle joiiiluheidkui 
a olivat valmistautuneet joulun

viettoon. Jääkaapista, jotka ph 
kaasuitta käypä, oli kaasu kulut
tanut hapen niin tarkoin asun
noista, että kaikki kuolivat. Äiti 
ia isä h'ij'de.ttiin kuolleena, las
ten sängystä ja lapisot olivat 
n, ilkkuneet viimeiseen uneensa 
v anh emip i e nisä s äiiiky y i i.

Gazak perheen jäseniä kuin e 
iuuhy.äi vänä kuulunut samoissa 
talossa asuvan, Mrs. Gazalkin 
siskon. M,ns. Fahsikin asuntooii 
niin Mrs. Fahsik meni ko|>u'tta 
maan ovelle, ja kun vastausta e 
kuulunut, niin hän aavisti että 
jotain oli tapaili imut ja kuteu 
poliisit. Jloliisit menivät ikkn 
nam kautta Gazalkin asuntoon j, 
löysivät kaikki kuolleina.

FWliisien arvelujen mukaan 
perttie valmistautui levoille, nous 
talkseen joulu-aamuna väettä 
inään joulujuhilaa, mutta kuole 
mä korjasikin heidät pois. Po 
liisit arvelivat, että isä ja äit 
lähettivät lapset nukkumaan o 
miaan sänkyynsä, että eivät pJi: 
katsiomasisa kuin jouhikuust 
koristettiin ja lahljöja laiteltiin 
joulliikunisen alle. — Jouluaamu 
vaikeni, muitta kukaan perinee 
jäsenistä ei Ollut sitä nälkeuiälsisä

CANTERBURY, CT.
JA YMPÄRISTÖ

Nyt kun Canterburyn ja ym
päristön Suomen avustuskomi
tea on lopettanut toimintansa, 
niin lienee paikallaan mun tamil
ia sanoilla kertoa sen saavutuk
sista ja samalla julkaista tilit 
koko sen toimintakaudelta. Suo
tuen avustustyö aloitettiin jou
lukuussa 19.19 talvisodan alussa. 
Huomattavimpia tilaisuuksia oli 
keräyksen avajaisjuhla saman 
knum 20 pälivänä Plainfieldin 
Community haulissa ja kesäjuh
lat 15 p. kesäkuuta 1941 Brook
lynin Fairgrotindilla. Mainitussa 
tilaisuudessa puhuivat kuver
nööri Robert Hurley ja silloinen 
Suomen lähettiläs Hij. J. Proco- 
>c. Suuri iltama pidettiin yhdes

sä Amerikan Punaisen Ristin 
kanssa, jossa puhui silloinen val
tiomme kuvernööri Baldwin,.

Kun Suomi sitten joutui uu
destaan sotaan "väärälle puolel
le”, täytyi toimintamme lopet
taa. Sitten kun v. 1945 rauha 
tehtiin ja kulku- ja tietoyhtey
det Suomeen aukenivat, ryhdyt
tiin avustustyöhön uudella in
nolla, pidettiin kahviaisia, näy
teltiin suuria näytöskappaleita, 
nimittäin “Tukkijoella”, “Sirk
ka”, "Eeikkivaimo” ja “$5,5OO 
kuin viheltämällä.’ "Tukkijoella” 
näyteltiin omalla paikkakunnal
la kolme kertaa ja kaksi kertaa 
muualla ja tehtiin sillä puhtaaksi 
yli tuhamnen dollaria; “Sirkka” 
toi puhtaaksi yli 600 dollaria.

Suurimmat yhden illan, tulot 
tuottivat kumminkin niinsano- 
tut iheimojuhlat. .Meille karja
laisille annettiin1 ensin tilaisuus 
näyttää mihin pystymme, ja teh
tiinkin mielestämme koko hy
vin, 554 dollaria puhtaaksi, !Se 
sai pohjalaiset ja savolaiset in
nostumaan, sanoivat e ttä  he 
“tuplaavat” tuon spmman, jota 
me kovasti epäilimme, mutta 
kun heidän jiihliensa loppitilitys 
tehtiin, osoitti se 1372 dollaria 
puhdasta, joten ei muuta kun 
tunnustaa hävinneeksi ja nostaa 
hattua korkealle. Etelä- ja kes
kisuomalaiset, jotka järjestivät 
viimeiset heimojuhlat, pääsivät 
myöskin hyviin tuloksiin, ollen 
heidän saavutuksensa 451 dolla
ria.

Yleis-tilit’: Ensimmäinen toi
mintakausi 12— —39 — 12—31 
—41 $13,134.65. Toinen toimin
takausi 4— 1—45 — 5—12—49 
S10.903.71A yhteen,säl $24,Q38.43. 
Kustannukset koko ajalta $1,- 
819.45. Puhtaaksi avustukseen 
käytetty $22,218.98. Rahaa kas
sassa $21.02.

Edelläesitetyt tilit olemme 
tarkastaneet ja huomanneet ne 
kaikkien laskujen kanssa yhtä
pitäviksi: William Marttila, Kal- 

(Morson, kokouksen valitse
mat tilintarkastajat.

Kassa $21.02 on lähetetty Help 
Finlandin kautta Suomen koulu
lasten k enkä rahastoon,.

Menoihin sisältyy kustannuk
set tavaralähetyksistä, paino
töistä ja pienemmistä tavaroi
den ostoista mitä ei voida välit
tää. Yhdellekään komitean jäse
nelle ei ole maksettu korvausta, 
ei ]»ostimaksuja, puhelin- eikä 
sähkösanoniakuluja eikä mitään 
palkkaa.

Vaatteista, niin uusista ja 
i.ytetyistä, joita toimintamme 

aikana Suomeen lähetettiin, ei 
ole tarkempaa laskua, mutta 
nousee ne useihin tonneihin.

Ensimmäisellä ajanjaksolla 
ahdettiin  rahat Suomen lähe
tystölle Washimgtoniin, ’ toisena 
toimintakautena Help Finlandin 
kautta, lukuunottamatta pie
nempiä lahjoituksia, joita lähe
tettiin suoraan orpokodeille, 
kunimilapsille ja invaliidikodeil- 
le. iPaikkakiinnan amerikkalai
nen yleisö suhtautui koko ajan 
hyvin myönteisesti avustushom- 
miimme, siihen auttoi paljon 
Suomen ja suomalaisten hyvä 
maine.

Näinkin huomattaviin tulok
siin päästiin hyvällä yhteisym
märryksellä, joten kiitokset an
saitsee näyttelijämme, jotka pit
kien matkojen päästäl harjoituk 
sissa kulkivat. Sitten ahkerat e- 
mä.nnät, jotka kotonaan pullia 
paistoivat ja niitä iltamissa tar 
joilivat. Ravintolatarpeet, lu
kuunottamatta soodajuomia ja 
jääkermaa, saatiin miltei aina 
ilmaiseksi. Meidän, tavallisen 
kansan, ei tarvinnut kun katsoa 
ja nauttia valmista. Unohtaa ei 
myös pidä päätekijää!, yleisöä 
jotka toiminnallemme kannatuk
sensa antoi, ollen valmis usein
kin pääsymaksun maksettuaan 
pistämään dollarinsa vielä avus- 
tuskolehtiin. Erikoisen kiitok 
sen ansaitsee Canterburyn Kan 
sainvallan Liiton osasto, joka 
luovutti talonsa meille aina läm 
pöineen ja valoineen ilman, mi 
tään maksua käyttääksemme, ja 
joka nyt toimintamme lopetet
tua on järjestänyt tilasuuksia 
eri invaliidilkotien avustamisek
si.

Edelläkerrotun toimintatisa q-

hella en komiteamme myös o 
sallistunut amerikkalaisten toi
meenpa n e mi in avu st u st Haisu uk
siin, ollen sen jäseniä puhumas
sa llooverin keräyksen aikana 
teattereissa v.m., joista emme 
saaneet tuloja.

Virkailijoina toimin takan tein 
me aikana ovat olleet seuraa v a t. 
Puheenjohtajana! Hanna Miller. 
Kalle Salo ja Yrjö Wepsälä. R a
hastonhoitajana Antti Laakso, 
lack Häkkilä ja Matti Rinne. 
’’ö\ läikirjiirina Nanni Lassila, 
\melia Best. William Marttila 
ia Martti Airola. Untisten kir
joittajana Hanna Miller 'ja Jen 
ny Rautio.

Toivossa, ettäl Suomen kansa 
on sivuuttanut vaikeimmat ai
kansa, multa jos joskus, jota 
emme toivo, Amerikan suoma
laisten apua vielä kipeästi ta r
vitaan, tulee Canterbury ja ym
päristö muiden mukana ojenta
maan, auttavan kätensä.

IKomitcan puolesta,
M. Airola.

Työt vähissä valtiossamme.
Työn saanti valtiossamme on. 

nyt vaikeampi kuin mitä on ol
lut useihin vuosiin. ilmoittaa 
raitiomme työttömyyskorvaus- 
virasto.

Työn etsijöitä, joulukuun 1 
päivänä oli 28.000. lisääntyen nii- 
len luku 4,700 kahden viimeisen 
kuukauden ajalla. Vuoden 4/948 
ioulukiiun 1 päivänä .työn, etsi
jöitä' oli vain 17,700. Lisäys oli 
10.500 vuoden ajalla.

Työnsaantimahdollisuudet o- 
vat supistuneet. Ainoastaan 2,- 
457 työpalkkaa oli avoinna m ar
raskuussa.
Olivat eläimen luita.

Lääkärit, jotka ova.t tarkas
taneet luut. jotka löydettiin pro
fessori Laurence D. Frizzellin 
murhapolttajan tuhoamasta ke
säasunnosta Naplesissa, ilmoit
tavat niiden olleen eläinten lui
ta. Metalliesineet, joista yhtä 
luultiin .naisen vyön soljeksi ja 
toista rannekellon soljeksi, ovat 
osottautuneet koiran “harnes- 
ten” osiksi.

Sheriffi Philip M. Dearborn ja 
valtion tulipalojen tutkijat c- 
lelleenkin toimittavat tu tki
muksia palon suhteen. Kun 
luut ja metalliesineet löydettiin, 
silloin alettiin epäillä, että ne 
ehkä' kuuluvat 22-vuotiaalle hat- 
hilaiselle pankkikirjurille, Miss 
Evelyn IKatulalle, joka poistui 
joulujuhlasta Lisbon Fallsissa 
ostaakseen jäätelöä .eikä hänes
tä ole sen jälkeen mitään kuul
tu.

Androscoggin kauntin viran
omaiset ovat kokonaan ymmällä 
Miss Kattilan katoamisen suh
teen perheensäl joulujuhlasta 
joulupäivänä. Tytön isä kieltää ei 
tietävänsä mitään tyttönsä! ka
toamisesta.
Tapaturmainen kuolema.

Gregoire Vaillancourt, 96 vuo
den ikäinen, joka lankesi koto
naan Lewistonissa viime sun
nuntaina, kuoli tiistaina saa
miinsa vammoihin. Vaillancourt 
oli syntynyt St. Bernardissa, 
Quebecissa, ja asunut Lewisto
nissa viimeiset 20 vuotta. H ä
neltä jäi kaksi poikaa ja neljä 
tytärtä. ’

Kuvernööri Payne ilmoittaa 
pyrkivänsä uudelleen virkaan.

Kuvernööri Frederick G. 
Payne ilmoitti viime keskiviik 
kona olevansa uudelleen repub
likaanien ehdokkaana kuvernöö
rin virkaan ensi syksynä toimi
tettavissa vaaleissa. Samalla 
kertaa hän kylmästi ilmoitti ei 
olevansa ehdokkaana mihinkään 
muuhun, virkaan niin kauan kun 
hän on kuvernöörinä. “Mainen 
kansalaiset malksavat minulle 
työstä heidän hyväkseen, eikä 
suinkaan omaksi hyväkseni,” 
lausui Payne.

M. A.
Syvällä surulla ja kaipauksella ilmoitamme, että 

rakas inicjieni ja Teuvon hellä isä

M a th ia s  A iro la
temmattiin pois luotamme yhtäkkiä. Jouluaamuna oli Hie
nossa poikansa perheen luokse viettämään joulua vaimon
sa Alman kanssa — sai sydä uh a Iva uksen Newarkin .rauta- 
tieasema'lla kuollen heti. Vainaja oli, syntynyt lliitolassa 
13 p:nä joulukuuta 1883, ollen 66 vuotta vanha. Vainaja 
tuotiin Staten lslandiin Silvio hautaustoimistoon, jossa hä
nelle suoritettiin viimeinen palvelus. Ruumiin siimasi pas
tori Clark L. Vanaukeu hautaustoimistossa sekä haudalla. 
Hautaus tapahtui Lake hautausmaahan Graniteville, S. 1., 
pikku tiytlöusä Thccman viereen. Vainajaa jäi suremaan 
vaimonsa Alina ja qxii.ka Teuvo M.

"Hiljaa niin käy kuolema tunnnai 
sen askelia ei kukaan kuulla voi.
\'ie ir kirkkaana äsken oli clämänaaniu, 
nyt luotamme on isä pois”.

Alma ja Teuvo M.

K I I T O S
.Sydämelliset kiitokset niistä monista kauniista kuk

kalaitteista, joilla muistitte häntä, ja jotka koristivat hä
nen hautakuin|pun,sa. Kiitos kaikessa osanotosta ja myö- 
tätuunosla meitä jälkeenjääneitä kohtaan.

Vaimonsa Alma ja Teuvo M.

vuotias, kuoli keskiviikkona, im
en vuodenpäivänä tapahtuneen 

auto-onnettomuuden seuraukse
na. Surmansa saanut oli iMrs. 
Avis Chipman.

Autot ovat tänä vuoteina täl- 
hän mennessä surmanneet käiksi 
ihmistä verrattuna yhteen vas
taavana aikana viime ja sitä e- 
dellisenäl vuotena.
Ampui äitiään.

K uusi kymmen täkuusi vuoti
asta leskivaimoa ampui poikan
sa keskiviikkoiltana ja jälkeen
päin, selitti yrittäneensä murha
ta äitinsä ja sitten itsensä. ,Mur
hayritys tapahtui Portlandissa.

Mrs. Bertha O. Johnsonia am
pui 43 vuotias poikansa Irving 
L. Field, jonka kotipaikaksi il
moitetaan Montreal, ja hän nyt 
on vankilassa syytettynä pääl- 
ehyökkäyksestä murhatarkoi- 
tuksessa.

Naapurit sanovat murhayri
tyksen olleen seurauksena pojan 
ja äidin jatkuvasta riitelystä 
auantaiti jälkeen, jolloin poika 

saapui äidin luokse. Filed tie- 
dettävästi oli alkoholisti.
Naisen ahdistelija tuomittu.

Archie H arrison, 21 vuotias
51 JU Jk

Liittovaltion ylijäämäruoan 
jakelu MÄinessa.

Enemmän, kuin $150,000 a r
vosta liittovaltion ylijäämäruo- 
kaa on jaettu Mainessa viimeis
ten kuuden kuukauden ajalla, il
moittaa valtion ylijäämäruokien 
iakelun johtaja John Collins. 
Perunia lukuunottamatta suurin 
osa ruoasta on mennyt koulujen 
päivällisiin,.

IPerunia saatiin 825,000 pau
naa ja niistä meni koulupäivätt- 
lisiin 245,000 paunaa, 284,000 
paitana valtion laitoksiin ja 294,- 
500 paunaa köyhille. Muuta ruo
kaa on saatu 464,000 paunaa o- 
menia, 20,000 paunaa voita, 45,- 
000 paunaa juustoa ja 72,000 
paunaa hunajaa. Lisäksi on saa
tu kannutettuja ka&vilksia ja he
delmiä.
Hyvä alku

W atervillelaiaen nainen, 27

Unityn, asukas, tuomittiin) W al
do kauntin korkeassa oikeudes
sa Belfastissa kymmenestä vii
teentoista vuoteen pakkotyöhön 
valtion vankilassa 56 vuotiaan 
Mrs. Gladys Youngini päälle- 
h y ö kfk äy k s e s t äi m u rh a.t a rkoi tuk
sessa aikaisin jouluaamuna. 
Mrs. Young joutui olemaan 
muutaman päivän sairaalassa 
saamiensa vammojen takia.

Tulipalo
Grenei and Ellis Granite W orks’ 
i,ra työpajassa, jossa oli kallis
arvoisia kiven hakkuu koneita, 
Frankfortissa aiheutti $45,000 
vahingon tiistaina iltapäivällä.

Navvy.

Clevelandissa
Western, Reserve Yliopiston opetta
jatar haluaisi saada ASUNTO- 
TOVERITTAREN 3imcn huoneen 
apartmentissa, Euclid'issa. Kaunis 
asunto Erie’n rannalla. — Puhelin: 
R.E. 8585.

Tilaa Raivaaja!

Jalmar Vanamo
Täyttäessäsi 50 vuotta toivotamme onnea 

ja menestystä tuleville vuosillesi
Rosa Vanamo 
Rosa ja George llakojiirvi 
Liina ja Antti Kangas 
Lillian ja John Sipong 
Ville Ritola
Hilja ja Armas Kivelä 
Urijxi Heikkinen 
Maiuli Kalma 
Laila, Leo ja Marja-Liisa 

Carlson 
Elis Ross 
Emil Eila 
Kerttu Siukonen 
Waikle ja Sanni Robertson 
.Mary ja John Salo 
Taimi Knuutila 
Eino Mäki
Siiri Mäkelä ja Lauri 
Impi Teräs 
Laura Virta 
Lydia Salonen 
Kaisu Ekman 
Carl Kulju 
Maila Robertson 
Manjatta, Olavi ja Tuula 

Kokko
Alma ja Jalo  Lindstrom 
Hilma ja Emil Kovanen

Armas Taipale 
Mikko Lyytikäinen 
Airi ija Sotija 
Aili ja Anvi Tokko'a

AUston, Mas».
Kalevi, Mailja-Liisa, Kari 

ja Hannu Koslki
Ridgefield, Conn.

J.ili ja Antti Kouhia 
Vieno ja Väinö Kiuru 
Marita, Ville ja Arvi Mäki

Wilmington, Del.
Ilmani, .Martha ja Raimo Aro

Suomi, Lahti
Emmi ja Esteri Vanamo 
Estee, Senna, Riitta ja Timo 

Liehtari
Lahden Urheilijat

Hyvinkää
Aino ja Einar Vanamo

Helsinki
Veikko, Eeva, Leena ja 

Eeiva-Liisa Rautalahti.
-------------------------------------- ---------------------------------------------

KIITOS
Hyvät ystävät ja sukulaiset ottakaa vastaan 50-vuotiaan 

kiitos siitä että tulitte osallistumaan, tähän elämäni puolivä
lin jultlaan.

Kiitän kaikkia teitä, jotka tavalla tai toisella olitte mal
kana muistamassa.

Myös kiitos teille, jotika ette päässeet osallistumaan ja 
toivon että ystävyytemme säilyy valilläinirae . seuraavatkiu 
vuodet.

Teidän,

Jalmar Vanamo. 
x ---------» •-----------------
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B R O O K LY N , C O N N .
RAYLAND PLUMBING SUPPLY
Pluininausta — Lämmityslaitoksia — Pclro-öljypolttimoita. 
Meyers-piimppuja — Sähkötavaroita. — Myynti ja palvelu. 

Route 6. Tel. Dan. 4-2619. Brooklyn, Conn.

oooooooockioooooooo oooo ooocxxx xjoooo ooooo ooooo oooo oooo -^

Leo Kauranen — Sähköurakoitsija
BURKS-VESISYSTBEMFJÄ — GOULD. Myynti ja palvelu. 
Rautatavaraa. Pittsburgh maaleja. Siilikö- ja putkityötarpeita.

Lattiaa ■» uausl.ni..: h

Puhelini Danielson 4-31 IS BROOKLYN, CONNECTICUT
O000C<XXX>CM300000000<.?000000<XX;<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXic

•  S O R E L ’ S G A R A G E  •
Erikoisuutena jarrupalvelu

Sytytyslaitteiden ja moottorien korjaus. — Rikkopalvelu
Tel. 4-2609 BROOKLYN, CONN.

KOTEJA l-ARMEJA
ALTO ja PALONEN —  KIINTEISTÖÄ

Tel. John E. Alto, Danielson 4-2639 
Tel. Larry Palonen, Danielson 4-2058 

Box 74 Brooklyn, Conn.
MAAPALSTOJA LIIKEOMAISUUKSIA

Muistetaan,
että aivustiisiltama on tamm'k. 
14 |)äiivänä ( än te rbun  n kaalissa. 
'Unman tulot lähetetään suoraan 
isatinialnn Aivoinvaliidikodi h 
Helsinkiin. Kinani- saaneet Iät; 
lintuna järjestettyä n in. c iä  <> 
lisimme ehtineet lähetiini jotiluk- 
i. M nt Ia siellähän on j' tilit -il
iin kun tipua tuähii tulee. M ail 
i \irola. joka kävi siellä kiil u 

massa, sanoi ettei voi uskoa n ii
tti hiin näki. Siellä ovat jmtilaat 
tiivati parantumattornia. Iitin ot- 
i kuivia siellä käydessään. I »pp 
saataisiin tämä iltama onnistu 
matin! Emännät ovat luvannee: 
uoda ravintolat:arvikkeet, ku 
en aina ennenkin. Naali on va
unu. linkkihän orkesteri tulee 
soittamaan myöskin ilmaiseksi. 
Ohjelmaa tulee, lauluja, kerto 
tiluksia ja sitten elokuvia, joitten 
esitys kestää toista tuntia. M ul
ta jää kyllä aikaa tanssille sen 
'liiv iin  soiton tahdissa. Muisle 
Laati vaan että iltama on tammi
kuun 14 päivänii. — Nanna.

\bel Mäki. emi itien Tear < k in 
Suoni i-lkonniVcan pii lie cupiini a ja 
tervehti Miljaa joukon puule-ia 
ja ojeliisi hänejlc tuttavien yli 
teisen lahjan, sekä kcnti.i h aili II 
Uskot!'!is'nsta tyoski S uu tu  i hv 
vaksi. Milja tu u le e  Suomi ■ 
vapauden himna-n, siika hiin ka 
ilOtiti kohme veljeä S l l o  i.cn v li 
me siulassa. loini Salo lau in  
ruiikan ja John Wanamm kn'loi 
kaskuja. Valclliin liilaa ja ilta 
kultti hupaisesti aamulmmc: a 
11 atilt ill a esisä tn r jo i l 'u s la  ja -en  
rustolu’sta. Ilkan saukairitar >ai 
ueita siihlkeitä ja synity in,ä.| ai • 
väHerveisiä. < binittteluimme '

I n g ie w 'o o  I: -a , .l:a v u ik 'ka - t5 
el i v ä li imi polii ia o n  h.imi n 
iniehk-n.-a jä le s s i i ,  m ie s tä  e ik ä ’ 
h e id ä n  kakita io ilkaan -.i o le  naii 
ly son ja tk e e n , kiiti l e  vi: ne 
keväH ki a-tlii nähitiini a s tu v iin  Iin 
jaam li, ai, m ie s  lu v a te n  v e d a  lap  
siä ka vei v.' le. I 'a ik k a k n n n a t l  
le llii k u v a s i n a i-e il  isl u in a s -a  
j lu lu lk u ii- 1 n a a n  • a k a ts e l i  Ilias 
sit ku*.t enoa v an ilku v ia.

I..M.K.

M iirsiluillin s a a r i  
-;i on Ami rikan 
iin kokeilualue, 

siik re sisäänsä sinisen lammi
k o n . k u tis i k e r in  a I listric of to  
Itiu iliian  s u u ru is e n .

l-'.n'vel"k, 
ryhmässä, j> 
\im n:km n:- -i

N E W T O N ’ S
Sex Link Pullets

Red» - Rocks
Puh. I. C 329 ,2

Siipikai iaf irmi 
j«t li.iutoinolnifns

Sex Link Cockerels 
B.ir red ( ’ross

P.icbauy, Conn.

D A N IE LS O N , C O N N .
MCEWEN'S JEWELRY STCiiE

RAYMOND HARWOOD, omiM.ija
T im n rit te .la , v lhklH <»rm uknln, k e llo ja , J . im l iu ,  lo m p .iK - .i i ji ,  kyn lH , .« 'ibkfltn  vn rn n . 

J’i ir it iK  < , is i i, b if . l-  j. i p o r s l i in in  .11 t;i R i t i i k k i i i ; i ' in  i j t  cu i i h *i o lta  
L n b ja  jo k a is e n  o s tin n a n n o  h ad - t i l l  I I n n n i  i Ihoi i i i i i I • en ko rn

99 MAIN STREET DANIELSON, CONN.

Ikävän joulun
vietti Mas. Ruth Pcfl'a.11. \Y

D A O L E  H A T C H E R Y , in c .
R. A. T ILLIN G H AST;- Puutavaraa

kotianne varten katosta kellariin sankka. 
Rakentajion rautatavaraa. Pitlsburgh-nianleja 

Muurarien tarvikkeita
North Main Street Tel. 4-2484 Danielson, Conn.

A .  D .  P IE R C E
3 ALDER BROOK FARMIN omistaja

Pierce laatu-kananpoikasia
F1IDEJÄ ja FARMITARVIKKEITA

Tulkaa neuvottelemaan kanssamme siipi
karjan ruokinta- ja kasvatuskysymyksistä

L KOTI-SÄHKÖJÄÄHDYTTÄJIÄ

Tel. Danielson 4-3689 ja 4-3151 Brooklyn, Connecticut

TW IN  M APLES  
R E S TA U R A N T

V iinejä - V äkijuom ia - O luita  
P a is te ja  . K yljyksiä 

“ Sea Food o u r S p e c ia lty ”
•  •

Puh. Dan. 4-9765
Route 6 Brooklyn, Conn.

MAKI’S PACKAGE STORE
Route 6 Brooklyn, Conn,

Valikoituja viinejä- väkijuomia ja 
oluvia.

Puh. DAN. 4-3167

The Village Bar and Grill
Suomalaisia kotiruokia 

Viinejä-Väkijuomia-Oluvia 
GREYHOUND AGENCY

Route 6 BROOKLYN, CONN.

M A P L E  F A R M  
D A I R Y  B A R

Me tarjoilemme Johnsonin jäätelöä 
“BETTER BY TEST”

Tel. 4-2428 Route 6, Brooklyn, Conn.

INGALLS LUMBER CO.
Kaikkia kotimaisia puutavaralaatuja

Erikoisia mäntysäleitä f 1 cord $ 8.00 
saunoja varten ( 2 " $14.00
Höyläystä ja sahausta tilauksen mukaan 

Tel. 4-2060 Brooklyn, Conn.

M a k i’s P ackage S to re
Brooklyn, Connecticut

Tel. 885-4
Viinejä - Väkijuomia - Oluvi*

Red & W hite Store
Ruokatavaraa - Lihaa - Jäädytettyjä 

ruokia.
Sckatavaraa * Taiousvälineitä 

------- ♦-------
Tel. Putnam 339 Pomfret Center, Conn.

CANTERBURY, CL
Niinhän se meni
kuin ennenikin se Raivaajan ti- 
1 a us kilpaili. Osamme täytimme, 
vieläpä rappeet päälle. Uusia ti
lauksia tuli ja entiset Raivaajan 
lukijat uudistivat tilauksensa. 
Joka tahtoo seuratta päivän tär
keimpiä asioita, ne saa Raivaa
jasta. Kiitos kaikille Canterbu
ryn alueen asiamiehille, teille 
kyllä hattua nustäa.
Kylläpä nyt sataa!

Saadaan vettä! Onkin ollut 
kovaa työtä kanankasvattaijilla 
ajaessaan vettä pitkiltä matkoil
ta. Vaikka se on vain vettä, 
mutta kun siitä tulee puute, niin 
silloin sen arvo tullaan tunte
inaan, Ehkäpä täälläkin pääs
tään vesipulasta kuu aina vain 
sataa.

BOGOTA, N. J.
Kihlaantuivat

Mis,s Irene Alicia .Viinm-i, Mrs. 
Seihna Nurtnicn ja edieisimeinmieieu 
Mr. Richard I. .Yuirmlen tytär 
Teamedk teitä, ja Mr. Ken.nicitlh 
WMIiatm Morris, M. ja M ip s . 
Franlk Morrisin poika llaclken 
sa c.k i siä. j n lika is ivan k ihka,ikisen 
sa joiUiku-aaititona m uusi nimen ko 
totia. Mists Nurmi on Teanlc- 
ckin kiorlkeakoulun praduaaititi ja 
Lyiitstkenfelee New Yorkissa Co
lumbia Casually Comi;n]Kunia>l'l't. 
Mir. Morris on 1 Inoklouisackir. 
koilkiealkoullun graduani ti sek1" 
iueskelee Pace Yiliojiistospa 
tvö/skciiiictMeti National! Securi
ties Research Corporaitrouiililla 
New Yorlkiisisa. Sirlllianien suo
ritti sotapalvelu ksemsa Marine 
Cot]»s jouiklkueessa. Omiititeluim- 
nile.

Täytti 50 vuotta
Mr. ja Mrs. Armais Kivelä 

kuitsui'vait muuttamia tutitaviaan 
valvomaan uutta vout.ta kotiin
sa Teaneekiin, Uudlen vuoden il
laksi, tarjoillen virvokkeita, ko
mean ruoka ja kahvipöydän naii 
tititavalkisi, ja koslka talon emäntä 
oli muutaima päivä entinen täy t
tänyt 50 vuotta. Lauleltuiin I lil
jalle. hauislkaa syntymäpäivää.

Voluntown,
Conn.

PATRYLO’S GARAGE
Käytettyjä autoja. Korjauspalvctu Taije 
rcita ja tarvikkeita 24 tunnin rikkopatve- 
lu. •

Tel. ,. C. 396- W  4
Route 138 Voluntown, Conn.

DOANVILLE 
PACKAGE STORE

Parhaita viinejä, väkijuomia ja oluvia 
Vapaa tuonti

Griswold Rd., Voluntown, Conn.

M O O S U P , C O N N .

JOHN BROS,
GouId-pumppuja-Vcsisystecniiä 
• American Standard 
Läininityslaittoa-ja putkityötä

Maaleja - Vernissaa
Tel C. 78-, 3 

School St., Voluntown, Conn.

L E O  A . M A Y N A R D
KEROSIINIA — LÄMMITYSÖLJYÄ 

Lämmön säätelylaitteita — öljypolttimoita 
Tel. 340. Moosup, Conn.

The VILLAGE JNN
II
Y
V 
Ä

Puh. ,. C. 484-,3

Huoneet
Ruoka
Juomat
PALVELU

Voluntown, Conn.

DESPATHY’S FURNITURE, Inc.
TÄYDELLINEN KOTIEN KALUSTUSLIIKE 

Yksinomainen Westinghouse välittäjä 
TAPE'ITEJA — MAALEJA — ÄÄNILEVYJÄ 

Tel. I l l  J 1 MOOSUP Tel. 4-5946 DANIELSON

COLLINS MOTOR SALES
M Y Y N T I  -  P A L V E L U S  

T e l .  204
Prospect St. MOOSUP, CONN.

Käytettyjä autoja ja trokeja

MARION’S
UNIVERSAL FOOD STORE

Lihaa - Ruokatavaraa - Kasviksia 
Jäädytettyjä ruokia

Tel. ,. C. 485-,-2 Voluntown, Conn

Central Village, 
Conn.

The C. E. BARBER CO.
H. L. Dean, omistaja 

Sähköpumppuja — Pliimmausta 
Sähkövälineitä — Rautatavaraa 

ja Maaleja
Tel. Moosup 750 

CENTRAL VILLAGE, CONN.

C. D. S A LIS B U R Y  &  SO N S, Inc.
YLEISIÄ SÄHKÖTAVAROITA - Myer- ja Fairbanks Morse sähköpumppuja 

Täydellinen varasto rautatavaraa ja huouekalustoa 
480 481 37 Muin St., Tel. 4-9253 Tel. 590

MOOSUP DANIELSON PLAINFIELD

ROYAL CLEANERS
Band Box Hajutonta Kuivupuhdistusta 

Silitystä — Muunnostelua
Tel. 226

Prospect St., Moosup, Conn.

Moosup Plumbing & Heating
Richmond Bourque, omist.

öljypolttimoita « Boiler unitteja 
Vesipumppuja ja -«ysteemejä

Tel. 640, Railroad Sq., Moosup, Conn.

W ALT’S PACKAGE STORE
Parhaat viinit Hienot väkijuomat

Täydellinen valikoima olutta 
Kannuissa ja pulloissa 

Vapaa kotiintuonti
Tel. 387 Moosup, Conn.

L U ’s News Stand
"Täydellinen Fountain palvelu

Sikareja, tupakkaa, sanomalehtiä, 
julkaisuja, Makeisia, filmejä.

Tel. 684 , 2 Central Village, Conn.

CENTRAL SUPPLY CO.
E. L . B Y L E S , o m is ta ja  

R a u ta ta v a ra a  - L n a u ja  -  T t l l lp u tk o a  
M a a le ja  -  H ilh k ö - ja  p lu in n ru ia ta v a ra u  

T a p e tte ja  ja  ra k e n n u s ta  v a ra a  

Tel. Mooaup 3
Plain field  Rd.. C en tra l V iilaa t. Conn.

PAUL W . ROPER & SONS
Myynti
Oaia 

Palvelu
Ward Ave. Tel.20B-J2, Moosup Conn,

BOUREY’S RESTAURANT
Täydellisiä aterioita. 

Aamiaista - Välipaloja - Päivällisiä 
Soodajuomapalvelus----- 4-----

Tel. Moosup 816
Route 12. Central VUla«e, Conn.

N. H. CROSSES 
INDIAN RIVER CROSSES

SEX LINK CROSSES
Kirjoittakaa tai soittakaa 

tänään.
Myymämics saapuu kotiinne.

•  •  •
Columbia Ave. Tel. 2963

Willimantic, Conn.

Plainfield-C anterbury Conn.

«3ZVB4

M S J
B3SIVX

GRiSE’S SALES AND SERVICE
MYYNTI ja PALVELUS 

Käytettyjä autoja — Korjauspalvctu.
Tel. Moosup 68S-J2 

MAIN ROAD — PLAINFIELD, CONN.

LA M IR A N D  BU IC K  CO.
MYYNTI JA PALVELU Buick KÄYTTETTYJÄ AUTOJA 

TEHTAASSA OPETETUT MEKANIKOT 
ROUTE 12 Tel. Moosup 806-, 3 PLAINFIELD. CONN.

J Pysähtykää ja vierailkaa meillä

GRONMAN’S WAYSIDE FURNITURE
Täydellinen kotien kalustusliike 

Auki joka päivä ja iltasin kello 9 ap. — kello 9 Illalla.
Tel. Canterbury 988 Route 93 Canterbury, Conn. g

W EST VIEW  O R C H A R D S
Buell & Merrell

HYVIÄ OMENIA — Registeröityä AYRSHIRE KARJAA 
Off Route 12, Plainfield, Conn.

SQUARE GARAGE
Frank Nygren, omistaja 

Gencral-taijcreita. Delco-pattcrcita. 
Tydol gasoliinia-Veedol-öljyä 

Yleistä korjausta
Tel. Moosup 395-, 3 

Route 12 Plainfield, Conn.

A. L. LEHMAN LUMBER
Itäläistä mäntyä, kuusta ja hcmlockia 

Sahaamme määräyksenne mukaan
▼

Tel. Moosup 668-, 2 
Route 12 Plainfield, Conn.

Pellerin’s Package Store
V a li t t u ja  v i in e jä ,  v ä k iju o m ia , o lu v ia  

J ä ä k y lm ä ä  soodaa

A v o im ia  k lo  S n a in . - !• i l l .  
P o r ja n t.  ja  la u a n t. k lo  I I  H aukka ill

P uh . 662-J2 P la in f ie ld ,  C onn.

SIMMON’S 
PACKAGE STORE

T e l. 384 - P la in f ie ld  Road
Jontrul Villasen Ja Plalnfieidln välilli. 

Auki kello 11 saakka pp.

Ostoksia tehdessä muista
kaa m ainita, e ttä  näitte  
ilmoituksen Raivaajassa!

L e h t i n e n ’ s P o u l t r y  F a r m
Killingly, Connecticut Phone: Danielson 4-23C4

•  S E X - L I N K E D  P U L L E T S
•  S E X - L I N K E D  C O C K E R E L S
•  B R O I L E R  C R O S S

Order Direct—Write or phone today 1

KAISER
srr.v»». u — l

Service
FRAZER

A L ’s Service S tation
Taattuja käytettyjä autoja 
Täydellinen korjauspalvctu

Puhelin 4-2442
Route 12, North Main St. Danielson, Conn.

K illin g ly  F re e ze r S e rv ic e
HENRY A. MYERS, omistaja

Säiliöitä - Säilytystä - Jäädytettyjä ruokia 
Lihaa - Ruokatavaraa - Vihanneksia. Vapaa kotiintuonti.

138 Mechanic Street Tel. 819 Danielson, Conn.

BUSSIERE’S FU R N ITU R E
Kysykää hintojamme 

Täydellinen huonekaluliike
4 CENTRAL STREET Puh. 4-6035 DANIELSON, CONN.

S A R G E N T  M O T O R S ,
M yynti Palvelu

LAFERLE’S MEIfiORlALS
Suosittu valikoitua

BARRE GRANIITTIA 
Hautakiviä tehdään tilauksestanne

Tel. Moosup 692-W5 
Route 12 Plainfield, Conn.

M e r c i e r  P h a r m a c y
Plainfield uusaikaisin liike 

Raymond E. Mercier, prop.
Puh. Moosup 726-J1

Babcock Ave. Plainfield, Conn.

P IO N E E R  S T O R E
E d w a rd  J. R oya l, p rop .

L IH A A  - K R O S S E R E J A  . J Ä Ä T E L Ö Ä  
S O O D A A  - T U P A K K A A  

A v o in n a : u r k ip  iiv i.s in  X n a m .— 9 111.
K u n nu n lu lM in  9 I ja  •»— ‘J 

P u h e lin  124-W 2
R a ilro a d  A ve . P la in f ie ld , ,  C onn.

Plainfield Station
Clarence Lcfevre, omistaja.
Taijercita Rasvausta
Pattereita Korjausta

Hinauspal veins
Tel. 668-J-3 Plainfield. Conn.

Plainfield Auto Body & 
Repair W orks

M E D E R IC  M A C O U X , p rop . 

T a a ttu a  ra d i. ia t to r ie n  k o r ja u s ta  
P y ö r ie n  s u o r is ta m is ta  

P u h .t :  504-W1 Ja 721-J2 P la in f ie ld ,  C onn.

Jew ett City, Conn,
G I L B E R T  A N D  O L S O N

HAUTAAJAT ja PALSAMOII SIJAT 
EARLE E. GILBERT HENRY E. OLSON

Tel. J. C. 158-J2 Tel. .1. C. 158-.1 5 Tel. J. C. 158-J 3
Hautuuskodin Tel. 158-5 

JEWETT Q T Y , CONN.

—  K E V Ä Ä K S I  ja K E S Ä K S I  —
Voima- ja kasi-niittokoneita. Puutarhaletkua, Puutarha-traktoreita. Apulantoja, 
haravia, lapioita, kuokkia, pihanurmen siemeniä. Frigidaire tarvikkeita.

JEW ETT CITY HARDWARE CO.
72 Muin St. "lel. 283, Jewett City, Ct.

TH E G R ISW O LD  DEPT. S TO R E
(Eut. Keech't Dept. Store)

Miesten, naisten ja lasten kenkiä ja vaatetavaraa
Pyrimme tyydyttämään ostajiamme

74 Main Street Jewett City, Conn.

P E P IN  C H E V R O L E T  C O
Autuja ja Trukeja •  Alkuperäisiä usia

Tehtaassa kouluutetut mekanlkot
Tel. C 200 Tel. Norwich 2162
97 M.tiu St.. Railroad St.,

Jewett City, Cuuu. Baltic, Cuon.

Täydellinen valikoima käytettyjä autoja 
Tel. 4-2844 Streams Hill Route 6 DANIELSON. C(3NN.

E R N E S T  S . C H I L D
Kaikenlaista höyläämälöntä, paikallista puutavaraa.

Novelty vuorilautaa — Mänty-vuorilautaa*
Kattotyötä - * - Kehystyötä

Vapaa arviointi Route 12, Attawaugan Tel. Dan. 4-2408

CHARON’S DEPARTMEHT STORE
Miesten, naisten ja lasten vaatetavaraa. 1 äydellinen valikoima 

taloustavaraa ja makuu vaatteita. — Täydellinen villalankapalvelu. 
Telephone 4-3537

51 53 MAIN STREET, DANIELSON, CONN.

The Gay-Way Cleaners
Kuivupuhdisluxla — I urkisten 

säilyttämisiä.
♦

Main- ja Academy-katujen kulmassa, 
Danielson, Conn.

W ALM0RE H. FORCIER
VAKUUTUKSIA 

Farmi vakuutukset erikoisuutemme.
- 4

Dial 4-3920
8 Center St., — Danielson, Conn.

W HITE TOWER 
PACKAGE STORE

Asiamiehet laatu-väkijuomille.
S. S. Pierce Co., Boston, Mass, 

lei. 4-9323
15 Academy Street Danielson, Conn.

D A N IE L IN  0 ’L CO.
Shell tiioth’iia (n riei.il taijercita.

'I'.iijerien paiilly.slämistä. 
Autotarvikkeita. Polttoöljyä.

Telephone 4 5566 
7 Railroad St., Danielson, ( ’onn.

WESTERN AUTO ASSOC. STORE
Omistaa ja johtaa

FRANK WARD,
55 Main St., — Danielson, Conn.

Pattereita — Tajereita 
Polkupyöriä — llrheilutavaraa.

T H E  P IN  F. H 01! S E
O rk e s te r i - T a n ss ia  - L a t t ia n ä y tö s  

V iin e jä  • V ä k iju o m ia  O lu tta  
T -D o n e - t . i i  L o b s te r -p ä iv ä llis e t v a in  $1.00

P u h e lin  D an . 4-9770
W a u re g a n  Road D A N IE L S O N . C O N N .

Sunny Lunch-Park Inn
5 ('enter St. 
Dial 4 3308

20 Reynolds St. 
Dial 4 9787

DANIELSON, CONN.
Kotitek. ruoat. Rauhalliset huoneet.

WOODWARD DRUG STORE
RolKTt Swan, Ph. G, Reg. Pliarm.

Reseptejä - Lääkkeitä - Lunsseja 
Busasioimi’ito

Greyhound New' Englund Arrow 
III MAIN S I ., DANIELSON, CONN.

TILLINGHAST -  Hautaustoimisto
D an iclion , Conn

Tel. 4-3284
Central Villaj*
Tel. 282-J 2

DA YVILLE, C O N N .
C O N N  E C T I C  U T I N  1*'A R  M E  J A

M in u lla  on m y y tä v ä n ä  us. iden »U om a la ifc tfn  k a n a la t m .ii ieu t i lo ja ,
Jo tka  h a lu a v a t jä ä d ä  lepoon s a ira u d e n  ta i va n h u u d e n  tä h d e n  N äm ä o v a t  h /v ia  
tu lo lä h te itä ,  J o tk u t tä y s in  v a ru s te t tu ja .  M y y tä v ä n ä n i on m y o •. u re  la  h y l jä t t y jä  
fa rm e ja , Jo ista  tu le e  m a in io ita  k a n a fa rm e Ja . N ä ih in  l« i iu i io s tu n c c t v o iv a t k i r j o i t 
taa  e n g la n n ik s i o s o itte e lla :
R A C IN E  F A R M  A G E N C Y , 25 M a in  S t , D a y v ille . C onn T e l D an ie lso n  4 5995,

OLSON’S FLOWER SHOP
Kukkia hautajaisiin - Leikattuni kukki. 

Hääkukkia - Ruukkukukkia

Tel. J. C. 158-.I S
JEWETI CITY CONN.

PAY P. SHIPPEE
Muuleja, raiii.iijvuru », i uhottu, miesten 

työvunitri' i, puutarhavälineitä.
Tel. 4 5971

Muiu St. D«i> v Ik, f'uiia

riei.il


RuuHes sivu R a iv a a ja ,  L a u a n ta i n a ,  T a m m ik u u n  7 p :n a  1950 N o . 5 4 6 :s v u o s ik .

Massachusettsin sää — Vesisatei
ta, sisämaassa lumisateitakin, mutta 
iltaan mennen jo kirkastuvaa ja 
kylmempää. Huomenna kirkasta,

fimiBURG
ja ympäristö

— Apteekin omistaja Otto F. An
derson puolisonsa Signen j.i Mrs. 
Sanni Heivon kanssa matkusti Flo
ridaan tänään, lie sijoittuvat Flo
ridassa Lake Worthiin, 'josta palaa
vat maaliskuun lopulla.

— Saiman 55:s Vuosijuhla alkaa 
tänään iklo 7:30 seuran omassa ta
lossa. Juhlassa on kiintoisa ohjelma. 
Huomenna kokoonnutaan samaan 
.paikkaan vuosijt.hlapäiviilliselle ja 
katsomaan elokuvia. Päivälliset al
kavat klo 12.

— Lakimies J. Alfred Anderso
nin konttori on kiinni ensi maanan
taina Mr. Andersonin ollessa liike
asioillaan New Yorkissa.

Varkauksia vastaan
neuvotaan varautumaan

Näinä päivinä on kaupunkimme 
asukkaille lähetetty pieni vihko
nen, jossa neuvotaan keinoja, miten 
on varauduttava varkaiden toimin
nan ehkäisemiseksi. Varkaudet ovat
kin nykyisin niin yleisiä täällä, että 
onlkin syytä .jollakin tavoin ryhtyä 
niitä estämään. Mainitun kirjasen 
ohjeita noudattamalla päästään as
kel toivottuun päämäärään. Tutki
kaa tätä sini-kultaväristä kirjasta (ja 
toimikaa sen mukaan.

OPETTAJAOPISTO VALMISTAA 
TALVIKARNEVAAI.IA

Täällä sijaitseva valtion opettaja- 
opisto valmistaa talvikarnevaalicn 
pitämistä helmiä. 10 pnä täkäläises
sä armoryssa. Tulevaa juhlaa var
ten on opistossa valittu erinäisiä 
komiteoita ija näiden huolena on nyt 
juhlien lähempi järjestely.

MATTOKAUPPIAS KUOLI
Talossa 37 Blossom-kadulla asu

va Unto A. Leppänen 38-vuotias 
kuoli eilen iltapäivällä Burbank 
sairaalassa. Hän oli syntynyt tässä 
kaupungissa ja omisti maitoliik- 
keen, sekä 'kalustettujen huoneider 
vuokraamon asuntotalossaan. Mr 
Leppänen kuului Eagles-seuraan.

Läheisimpinä omaisina häntä jäi
vät kaipaamaan tytiif, Paige Leppä
nen, poika Bruce Leppänen, äiti 
Mrs. Amanda Leppänen (Lindell) i 
sislko Mrs. Martin Lahtinen, kaikki 
tässä kaupungissa sekä veli Eero 
Leppänen Westminsterissä.

Hautajaiset ovat Sawyerin hau
taustoimistossa maanantaina iklo 1:30 
ip., ija vainaja haudataan Fores 
Hillin hautausmaahan. Käyntitunt 
Sawyerissa sunnuntaina klo 3—4 ip

mikuun 18 pnä. Kokelaiden ja jo 
opettajina toimivienkin tutkinto- 
anomuk ia otetaan vastaan tk. 20] 
p:äun. Tutkintojen johtajaksi on 
valittu tri. Harry F. Percival, ijolta
aad: an asiassa tarkempia tietoja. 

Useat koulujen johtajat ja koulu
komiteat ympäri maan suosittelevat 
tutkintoon osallistujia alueiltaan. 
Tutkinnot käsittävät kaikkia opet- 
lajatoimessa osille tulevia, aloja ja 
aineita. Kahden viimeisen vuoden 
kuluessa on noin 40 opettajaa suo
rittanut tutkintonsa täkäläisessä 
opistossa.

12-vuotias poikanen 
karkasi äidiltään

Kun erästä 12-vuotiasta poikaa 
oli hänen äitinsä viemässä eilen po- 
liisitutkintoon erinäisistä rikoksista 
syytettynä, karkasi poika hätään- 
tyneenä äidiltään, eikä häntä vielä 
eilisiltaan mennessä oltu löydetty. 
Poikasta syytettiin Adventistien 
kirkkoon murtautumisesta viime 
syyskuussa ja käsitti syytös kolme 
eri aikoina tehtyä murtoa. Heti 
pojan livistämisen jälkeen annettiin 
hälytys yli valtion karkulaisen kiin
nisaamiseksi. Edellisenä päivänä oli 
poika jo vangittu, mutta jätettiin 
äitinsä huoskan, mainitulla seurauk
sella. Vangittuna ollessaan oli poi
ka poliisille tunnustanut syyllisyy- 
ensä kahteen sisäänmurtoon ja 5 

dollarin varastamiseen. Häntä syy
tetään myös mainitussa kirkossa 
nuunkin ilkityön tekemisestä. Ri
koksen tielle hairahtuneen nuoren 
än vuoksi ei hänen nimeään ole
annettu julkisuuteen.

KIHLAUS JULKAISTU
Mr. ja Mrs. Victor Laine, joiden 

koti on Sheldon roudilla, ilmoitta- 
at, että heidän tyttärensä, Helen 

Irene Laine on mennyt (kihloihin 
talossa 204 Lunenburg-kadulla asu
vien Mr. 'ja Mrs, David W. Peltosen 
pojan, Walter W. Peltosen kanssa. 
Hääpäivää ei ole vielä määrätty.

Miss Laine kävi tääll alkeis- ja 
korkeakoulun, päästen viime maini
tusta 1947 ja on nyt toimessa Liber
ty Mutual vakuutusyhtiön täkälai 
sessä konttorissa. Mr. Peltonen pääsi 
korkeakoulustamme 1943, oli airmei- 
■assEi kolme vuotta ija on nyt läm
mittäjänä Fitchburg Paper Co:ssa.

LIIKENNERIKOKSESTA
OIKEUTEEN

Talossa 362 Lunenburg-kadulla 
isuva, 47-vuotias Leo T. Silverbe.rg 
haastettiin, eilen piirioikeuteen syy
tettynä juovuttavien juomien vai
kutuksen alaisena. autoilemisesta. 
Poliisi väittää 'hänen syyllistyneen 
mainittuun rikokseen eilen Kimball 
roadilla,.

Täällä juhlittu
clevelandilaisen
syntym äpäivää

Meillä suomalaisilla täällä Ame
rikassa on sellainen tapa, että hen
kilöä, joka täyttää vissin vuosimää
rän, yllätetään kahvintarjoilulla.

Mutta siihen tupaan on poikkeuk
sia. Clevelandissa asuva Mrs. Sop
hia Wiitilkka yllätti Raivaajan hen
kilökuntaa kahvintarjoilulla eilen 
en vuoksi, että hänen elämänkaa

ressaan täyttyi 67:s vuosi. Pitkän 
matkan tähden hän ei ollut täällä 
juhlimassa, mutta lähetti shekin ja 
kehoitti laittamaan kahviotarjoilun 
syntymäpäivänsä huomioimiseksi. 
Tarjoilu laitettiin ja jokainen toi
votti onnea tarjoilun kustantajalle.

Kun monet lukijamme saattavat 
kysyä, kuka on Mrs. Wiitikka, niin 
esittelemme hänet tässä lyhyesti,

Sophia Wiitikka on clevelandilai- 
?en asiamiehemme Nikolai Wiitikan 
puoliso, tyttönimcltään Mattson, 
syntynyt Ikolarnkylässä, Isossaky- 
rössä, .Suomessa, tammikuun 6 päi
vänä, 1883. Hän tuli kotimaastaan 
Ashtabulaan, O., 1900, (ja sen jäl
keen työskenteli kutojana ja koti- 
palvelijana, (kunnes helmikuun 28 
päivänä 1917 vihittiin avioliittoon 
Mr, Wiitikan kanssa. Amerikkalai
sissa piireissä Wiitikat tunnetaan ni
mellä Wutika. Osoitukseksi siitä, 
että lehdellämme on lukijoita ja ti
laajia. myös seurakuntaipiireissä, voi
daan mainita, että Mrs. Wiitikka 
kuuluu Clevelandin suomalaiseen 
Bethany Ev.-Lut. seurakuntaan.

Mr. Wiitikka, joka konttorissam
me luokitellaan asiamiehiemme par
haisiin ja erikoisemmin niihin, jot
ka samoin kuin Suomi, “maksavat 
velkansa”, on syntynyt Montsalan 
saaressa, Sortavalan pitäjässä, mis
tä on 40 virstaa kuuluun Valamoon. 
Nikolai on yksi vanhempiensa kah
deksasta lapsesta. Hänen nuorem
malla' veljelläan on 122 '/< eekkerin 
farmi Floridassa ja sisko asuu Ruot
sissa.

Mr. Wiitikka toimi vv. 1914— 
1915 lehtemme kiertävänä asiamie
henä ja sen jälkeen on toiminut 
Clevelandissa paikallisena asiamie
henä, ottaen sekä tilauksia- että il
moituksia lehdellemme.

Ammatiltaan toveri Wiitikka on 
räätäli ja kuuluu alansa unioniin, 
Amalgamated Clothing Workers oi 
Americaan.

Tietämämme mukaan Nikolai il 
maisee ikänsä lausuen, että hän on 
‘35 vuotta kummaltakin kyljeltaän 

ja yhden vuoden keskeltä". Hän on 
syntynyt toukokuun 14 päivänä.

Toivotamme onnellista ja toimin 
tarikasta vuotta tälle ahkeralle aria 
miehellemme ja hänen puolisolleen 
Sophialle, jonka vieraanvaraisuu
desta saimme eilen nauttia.

F1TCHBURG1N FARMARI- 
YHDISTYKSEN
kokouksessa, t.k. 4 pnä keskusteltiin 
monista tärkeistä asioista. Erikoi
suutena johtokunnan (jäsenen Toivo 
Wainosen raportista kuultiin, että 
tästä alkaen jos haluamme selvyyt
tä johonkin asiaan, niin lokaalit 
voivat kutsua kokouksiinsa henkilön 
tai osastopäällikön, joka on asian
tuntija alallaan, vaikkapa itse liik
keenhoitajin selvittiin,ään henkilö
kohtaisesti. Täten, päästään lähem
pään yhteyteen ja luottamukseen 
heidän kanssaan kuulemalla heidän 
oman selostuksensa toiminnastaan. 
Samalla se helpottaa myöskin joli- 
tokunn: n jäsenen toimintaa, jonka 
kautta tähän asti olemme saaneet 
tiedot liikkeen toiminnasta. Saadak
seen mahdollisimman paljon jäseniä 
seuraamaan kokouksia, lähetetään 
henkilökohtaiset kutsukortit jäse
nille.

Ensi helmikuun 8 p:n kokoukseen 
olemme pyytäneet Reino Tuomasen 
lausumaan mielipiteensä yleisön 
palveluksesta rautatavaraosastolla ja 
niiksi se on hitaanl.ista, niinkuin 
monet asiakkaat väittävät. — M. B.

Ruoho parasta karjan 
ruokaa

Worcesterin maatalousnäyttelyssä 
parhaaksi syöttömaiden huoltajaksi 
nimitetty mainelainen Beverly P. 
Rand selitti eilen mainitun näyttelyn 
paättäjäisissä, että syöttömaiden 

ihreä ruoho on perästä karjan ra
vintoainetta. Hän väitti, että vaikka 
maidosta saadaan vain $4.25 sadal
ta paunalta, niin eekkerin suuruinen 
hyvä syöttömaa antia $169 arvosta 
maitokarjan tuotteita. Rupho on, 
hän sanoi, lopultakin parasta ja hal
vinta karjan ruokaa. Siksi olisi 
maitikrjan pitäjäin laitettava par
haat maansa syöttömaiksi, ei yksin 
‘kivikkoja ja kannikkoja”. Syöttö- 
maita tulisi vaihdella muiden maa
perää rikastuttavien viljelyksien 
kanssat, jota paitsi sellaisten maiden 
lannoittamieen on kiinnitettävä 
huomiota. Eilen päättyneen maata
lousnäyttelyn eräänä tarkoituksena 
olikin antaa maitokarjan, pitäjille
tehokkaita tietoja ammatissaan.

Knowlton kadun paikalta, et/tä 
sulkiisi Connors kaihin liifcen- 
tiem.

M m ,skin la/kiiniethen yn pää- 
teititävii joislko kanpunlki voi mil 
lioin lainansa häätää valtion 
kaartin Ktiiovölloti kadun kidu 
lu,n huoneistosta, jos se nimit
täin joutuu purottavalksi.

Kun ködliiiinhoito- ja vanho
jen .'LVtls'twsivirastot oivatt vaadi 
need suuria lisäslksiä hudjet/tiin 
sai (ka'lide.n viimeisen vuodin 
ajalla, pmnmestari tahtoo tie 

e mvön,Iiteittä viii 
kaupungin koni 
josko on nuidää, 

m illi kaupungin o ‘ 
luovut et la va.

tiiä, joslko nla.i 
sivmima/t oivat 
roihutavissa ja 
rajaa silli® 
niille

re antaen lahjansa Otto Wigrc- 
niitt kautta. Osaston ja Raivaa
jan kirjeenvaihtajana kiitän lali- 
joitajiai ja pyidän suomalaisia 
muistamaan .ostoksia lehdessä.in 
mainittuja liikkeitä, ISamoin 
talkoolaisille ja avustajille kau
nein kiitos tehdystä työstä, joka 
täten merkitään Amerikan suo
malaisten kulttuurityön sarak
keelle lahjana niiltä, jotka anta
vat arvoa terveelle kulttuuri- 

dijalle
minua lie.

perustetulle ylileisto

TÄKÄLÄINEN OPETTAJAOPISTO 
TAAS TUTKINTOKESKUKSENA

Valtion opettajaopiston johtaja 
tri. William J. Sanders ilmoitti 
eilen, että täkäläinen opisto on jäl
leen valittu tutkintokeskukseksi 
opettajakcikelaita varten koko maa
ta käsittävässä mittakaavassa. Näi
tä tutkintoja pidetään tulevan hel-

U U T I S I L M O I T U ^ I A

LEOMINSTER, MASS.
Maksamme korkeimman markki

nahinnan broilereista ja kanoista. 
Soittakaa telet. Leominster 2474,

LUNENBURGILAINEN PARHAITA 
MAAPERÄN PARANTAJIA

Worcesterin maatalousnäyttelyssä 
?ilen pääsi kolmen parhaan massa- 
laisen maaperän kunnostajan jouk
koon Lunenburgissa farmarina oleva 
Roger G. Bigelow. Hän oli niiden 
14 massalrisen farmarin joukossa, 
jotka mainitussa näyttelyssä saivat 
palkintoja ja kunniamainintoja. 
Farmari Begelow oli ojien kaivami
sella ja maansa puhdistamisella sekä 
erinäisillä muilla töillä saavuttanut 
tämän kunnia-aseman.

Maatalousnäyttelyn eilisissä ko
kouksissa oli osanottajia noin 4,000 
ja noin 400 osallistui lopettajais- 
illallisiin. Tänään vielä pidetään 
erinäisten alojen kokouksia.

KAUPUNGIN BUDJETTIA 
VALMISTETAAN

Koulukomitea kokoontuu majuri 
Levantin kanssa ensi tiistaina har
kitsemaan tämän, vuoden meno 
arviota koulukomiteaa vanten. Ma
juri haluaa scada budjetin koulu
komitean kohdalta valmiiksi, ennen 
kuin »•yhtyy muiden virastojen kans
sa samanlaisiin neuvotteluihin. Kai
kissa näissä neuvotteluissa pyritään 
säästeliäisyyteen, mikäli suinkin 
mahdollista.

Seurakuntauutisia
LÄHETYSSEURAKUNNAN
KUULUMISIA

Kansainvälinen rukousviikko on (jo 
kohta muistojen joukossa. Melkein 
jokaisena iltana olemme olleet 
koolla ja hyviä ovat seuratilaisuu- 
det olleet.

Sunnuntaina, on taasen suomen 
kielen luokka kello 9:30 aamulla, 
sunnuntaikoulu kello 10 ap., nuori
soseuran hartaus kello 5 ip. (ja ilta- 
kirkko kello 7 ill. Tällaisten hyvin 
kesäisten ilmojen aikana on hyvä 
lähteä kirkkomatkalle. Pidetään tä
mä mielessä, sillä lumien aika voi 
pian tulla,

Tiistai-iltana alkaa taasen ompe
luseuran hartaushetkien aika. Tilai
suus on kello 7:30 ill. ja kahvi
pöydän kattavat Mr. (ja Mrs. Antti 
Sivula,. Sivulat toivovat kansalais
temme runsasta mukaantuloa. — S.

Pormestari ja valtuusto
kolkoomtuivaiU pormestarin kiri 
susta epäviralliseen kstunitcxr 
maan atilt a i - lit a n a k e's k u sttieil e
maani Bingfia.niin raportin liv 
väksvmiisesdä. Sen mukaisvsi 
tn,Itäisiin nykyinen yleisten löi 
den lautakunta lakikanttamaa' 
ja sen sijalle miuodositetitaiisii: 
kolmimieiliinieti lautalkunla, jos 
sa kaitiipifngin insinööri toimii.- 
'inheenjoflitajana ja toiset Ikalk". 
jäsentä olisivat maallikoita.

PoMinestari nityös ilmoitti ei 
Ien 'kaupungin lakimielien, Eli 
ge.nie O. Turciotten eronnee? 
k atrpnn gin t e.r vev s1 a uit alk ui una s t . 
lisääntyneiden töiden tälliden. 

Vangitsemiset
ja a uho-omi ett onn uudet lisään 
tyi-Vult kaupungissamme jouhi 
kunssa manraskuillmn veinrattu 
na. ilmoittaa poliisiipäällliikiki 
I >eblan c k uu'k a u si nalport isisaa,i 
Vangitsemisia t o imi it ett iin joulu 
kumssa 31 verrattuna 29 mair 
raistkuussa. Joulukuussa vangit
tiin ainoaistanm 11 henkilöä juo 
polttelusta. Aultcilakien rilkko 
niisistä vangittiin 13, kak,si au 
ti ti kuljet uksesta humalassa ja 
yksi toiselle kuuluvan antoi’ 
1 uivaltltcniaslta k äy t öst ä.

Onuetd rumuuksia tapahtui 2' 
verrattuna 17 niarraiskuussa 
Kuudessa loukkaanltui seitsemän 
henkilöä ja 20 onneditoinuudiessr 
vaurioitui omaisuutta. Manras- 
ktiussa kaCideksasisa ouncdito- 
muudessa iloulkikaanitui 11 hen
kilöä.

Yrjölä.

W estm inster, M ass.
Vuotuiset tanssit

Wesitnniinsiterin PTA:u vuotui
set tanssit pidetään Ix>uglhlir. 
koulun audiiltoriumlsisa lauantai
na, t.k. 21 p. kilo 811.30 illalla 
Soitosta hnoleilitli Ziggy Wagme- 
rin orlke.slteri. Tllalsuudeissa esi- 
teitäähi usieadirpia vaudevillenäy- 
töiksiä. Tulkaa joukolla tilaisuu
teen. — Marion Nohle.

- S A X O N -
Jatk. liitä. Sunn. 2:lta 
ALKAA HUOMENNA 

ja on tiistai-iitaan.
— Ja toinen elokuva —

“ RED DESERT”
Pääosassa DON BARRY

RAFT
ELLA PAT

RAINES-0'BRIEN

Päättyy tänään
"ON THE TOWN" 

"Arctic Furv"
1“

Tapa edistyä
Säästäkää määrätty summa teidän nykyisestä palkasta, 

tehkää se säännöllisesti.

Tämä kartuttaa valmista rahaa aikaa varten kun sitä 
tarvitsette paljon tärkeämmästi kuin nyt.

Varat yli $18,000,000

745 Main Street
Ylijäämä yli $1,000,000 

F i tc h b u r g , M a ss .

iurullisia uutisia
Tobias .Aro on joutunut sai- 

asvuoteelle vilustumisesta jnn- 
uvasta taudista,

\ iiinö Fiuberg mi mnannuf 
airasvuoteella, vilustumisen, jiil- 
i»'it: aukaista.

Tyyne l'alketihcrg on Elk,to
vin sairaalassa ja treenaa pai- 
catuita lihaksiaan käyttökun
toisiksi. Yksi siirtoleikkaus 
ielä, niin Tyyne jälleen on 
tnikossainme yhtä iloisena ja 
toimeliattna kuin ennenkin.
)saston tiedonantoja

Osaston, omistamaa ravintola- 
alustoa ei eniiän voukrata lum

in ulkopuolella käytettäväksi, 
myystä, että tavaroista on liian 
laljon hävinnyt ylitä ja toista, 
laalia saa vuokrata kaikamlai- 

äiii tilaisuuksiin ja vuokratnak- 
u on $5 johon kuuluu lämpö 
aio ja ravintola kalustoilleen, 
iärjetvistä tai kadonneista väti- 
leistä pitää suorittaa korvaus, 
■eka vuokraajan mi, puhdistel- 
ava haali ja ravintola satunn
aiseksi kuin ne olivat vuokra- 
essa.

Osaston tulevista tilaisuuk
sista tammikuun 14 pnä ovat

la. I nussin soittaa 
Aberdeenista. Ra- 

iltana

tanssit li 
Eeroy la
rintolan emäntänä sinä 
oimii Mrs. Elsa 'Laine.

Osaiston kuunknsikokotts pide
tään Elsa ja Matti Laineen far- 
nilla t.k. X pnä. — E.eta.

CONNFADT, OHIO
Uutena vuotena

Alkaessamme uuttavuotta 
tuntuu ihmisen mielessä omitui
selta lähtiessä taivaltamaan tun- 
tem atointa tulevaisuutta koh
den. Vaikka mennyt joulu kaik
kine jdthlallisine julistuksineen 
loistikin rauhaa ja hyvää ta h 
toa ihniiskunnalle, niin siitä 
huolimatta piilee mielissä jotain, 
mikä ei ole sopusoinnussa hyvän 
tahdon julistuksen kanssa. tPel-

JUHLAVIIKKOJEN TÖIDEN 
SEISAUS LISÄSI TYÖTTÖ
MIEN LUKUA

Joulun 'ja uudenvuoden päivän 
seutujen töiden seisauttaminen useis 
ia tuotantolaitoksissa lisäsi työttö 
mien luvun nousemista joulukuun 
30 päivään mennessä 642:11a verrat 
'.una (jouluk. 16 päivänä päättynee
seen jaksoon. Siten oli vuoden Jo
iussa Fitcbburgin työttömyysviras- 
ton piirissä työttömyyden tähden 
lvustusvaatimusten tekijöitä 2,800. 
Monet näiden vaatimusten esittä
jistä olivat kutomo-, paperi- ja me- 
ialllEjojen työläisiä. Asianomaisen 
/iraston taholta kuitenkin huomau
tetaan, ettei työttömyyden lisäys 
kyseisenä aikana vielä merkitse 
yleisempää työttömyyden lisäystä, 
vaan oli se pikemmin juhla-ajasta
a tuotantolaitosten invemtarioiste 
ohtuvaa.

J. ALFRED ANDERSON
L A K I M I E S

▼
803 Main St., Fitchburg, Masa. 

Tel. 3286. Kotiin 5483

Omenia
Viikonjama erikoisuu*

McINTOSH, 10 paunan
ostopussi 50c

2 pussia 90c.

GARDNER, MASS.
Vakava auto-onnettomuus.

Käiksi jalan kulkijaa loiilklkaam- 
tui, toinen heistä hengenivaairal- 
liiseslti, alkaisin eilen illalla kun 
heitä iiski auto Central kadulla, 
‘imailts apteekin kölidalla.

Loukkaantuneet ova't Mrs. 
Annie Kelley,, 64 v.. talosta 330 
Chestiiut-kaitu. Hanfitä mtuirtui 
nioilennunat luut oikean jalan ala
osansa, lisäksi sai 1 tiu n muir tu
man ranlteetsieensa, haavoja pää
hänsä ja nuolemn >iin käsivarsiin 
sa. Hän on hoidettavana Hiey 
woodin sairaalaisaa. Hänen inie- 
hi-msä Fnedlrick Kellev sai tä- 
rä'hd')lkisen ja on mvös sairaa
lansa, mutta hän'en lilansa ei o'c 
vaarallinen.

Poliisi Anthony So'kolowslki 
jolka näki tapahtuman ja myö- 
htiml-nin tuiki sitä. sanoo auto." 
kuljidttamasisai olleen 16 vuo
tiaan Donakl E. Waxlaxin, ta
losta 400 Chestnut katu. Hän 
di menossa Central katua itään 
ia Kefileiyt olivat menossa ka
lun yli oniroetltoimuudien sait 
tuessa. Silloin satoi. Waxlax 
oli sedit täniyit poliisille ei huo- 
inann.eie.niS'a Kelleyn jxirislkuin- 
taa ennien kun auto iski heitä 
Ajuria ei ole vangittu.-

°crmestari tiedustelee lakimie
hen mielipidettä.

Kaupunkimme uusi jiiormesta 
ri (Ia,Uriel (I. Morze on pyytänyt 
uudelta kaupungin lainopin itse! 
ta neiivonaiiitajalta, Eugene O 
Twcotteilta,
; unnnitlt el un 
keskuskoulun

mieiipidleilikci istui 
alaisena olevan 

paikasta .kuii 
van 
me

MARSHALL FARMS, Inc.
Auki arkipäivisin 8 ap.— 12 

ja 1—S ip.
Sunnuntaisin 10 ap.—5 ip.

invöskin köylhäinhoito- ja 
1 loj e n' a vust us‘vi ras tojen
noista.

Porniestai i on suositellut joko 
Connors tai Knmvhton karhu 
koulun paikkaa suunnittelun 
alaiselle koululle. Hiin (hailuau 
lalkimiilieltä kuulla jo  Iko kouli 
voidaan, rakentaa sillä tavalla

NORTH EAST, MD
Vuoden ensisointuja.

Viime vuotiset työmme ja 
saannoksemme ovat jälleen .pun
nitut ja tulokset elämänkirjaan 
merkitty. Hyvien töiden, pun
tarin koukussa riippuessamme 
olemme koettaneet näy ttiä  mah- 
lollisemman raskailta. Vastak
kaiselle puolelle jouduttuamme 
puhaltaa itsemme ilm^pallcksi.

Vuoden ensimmäinen päivä oh 
lerttalsen, lämmin. Auringon 
säteet tunkeutuivat ohueni pilvi- 
kerrostuman lävitse. Vuoden 
vastaanotto juhlallisuuksiin' osaa 
ottaneet muistelevat öisiä ret- 
kiään ja sairastavat vuoden ensi 
kohmeloa.

Osasten haalin avajaisetkin 
■o ovat merkitty muistojen Sa- 
■akkeelle. Niihin osaaottaneille 

on merkitty hauska muisto. 
Haali uudessa puvussaan oi, 
kaunis, puhdas lisäksi aistik- 
kaasti koristettu. Kiitos lan
keaa Mrs. Elsa Laineelle, että 
Matti 'Laine on puskenut haalin 
kunnostamistöissä . yhtämkttai- 
■esti 4 viikkoa ilman pienintä
kään korvausta. Esimerkiks; 
kelpa,avail teon myöskin tekiviit 
Tobias Aro ja Henry Leikas. 
Kumpainenkin paikkasivat mie
hen tekemään töitä haalin kuu
losi am i seksi. Persoonakohtai- 
;esti talkootöihin osaaottivat 
)tto ja Tilda Wigren, Elsa 

Laine, Alina Aro, Gladys Tuo- 
ninen, Aarne Tarkka, pappa 
Tarkka ja E. Tuominen. Seu- 
-aavat North Eastin liikemie
het antoivat lahjoituksia myy
täviksi haalin . avajaisissa : lle- 
•ou's Cut Rabe Drug store 
Keene’s News Stand, American
tore, Miller’s Market, Home
Irocery ('Bill Bowen oud Cltar- 

’es Revnolds), Cramers' Hin- 
rates Hardua-t, Selma’s Blauity 
Salon, Perkin’s 'Market, Elkton 
Supp'.ey, Carlson’s Garage, 
fenness Bros, Wyris Restau
rant, Romy & Wells. J.itoby 
Dept. store, Logan's Electrical 
Supply Co.. Royers Farm Sup 
pley Co., Rogers Gulf Station 
and Dress Shop.

Mainitut liikkeet tekivät lan- 
ioituksensa Gladys Tuomisen 
kautta, Marysville Grocery stu-

ko ja aavistus siitä, e ttä  maail
man rauha, minkä turvaamisen 
puolesta uhrattiin niin paljon 
kärsimyksiä,, vuodatettiin kyy
neleitä ja verda, puliumallakaati 
aineellisesta omais,uuden mene
tyksestä siinä uskossa, että ih
miskunnan rauha sen kaiken pe
ilistä on saavutettu. 'Multa kai
ken sell keskellä rauhaa toivova 
ihmiskunta kasvatti kyytä po
vellaan, m i k ä  tänäpäiviinä uhkaa 
lauhaa ia vapautta, vritthien pai
naa koko maailman orjuuteen, 
käyttäen valheen ja vääryyden 
voimia apunaan. Miljoonia ih
misiä on jo joutunut tahtom at
taan sen hiiniuvallaii alli- ja yhä 
uusia miljoonia dilikaa sama 
kohtalo, niinkuin jokapäiväiset 
uutiset kertovat. Miljoonien kär 
sivien huokaukset kuuluvat kor
viin ja miljoonien veri huutaa 
maasta vedoten oikeuden,tun
toon, jota, ei, voittaja näy täi ol
lenkaan omaavan. Rauhan ja # 
li y väntahdon julistus ei ylety 
siilille, missä sitii, kipeimmin kai
vataan. Tätä nähdessään yrittä
vin pienet kansakunnat, jotka 
vielä vapaudessa elävät, etsiä 
turvaa toisten vapaiden kanso
jen puölecn kääntymällä, tietoi
sena että vain tiukka yhteistoi
minta voi taata vapauden ja 
mahdollisuuden pysyä itsenäise
nä kansana ja säilyttää ne ili- 
miselliset oikeudet, mitkä va
paille ihmisille kuuluu. Näissä 
merkeissä alottaa ihmiskunta 
uutta vuotta, ja luottaen toisiin
sa siinä uskossa että kerran vie
lä poistuu ne syyt, jotka tänä-, 
päi,vänä painavat ihmiskunnan 
mieltä. Ja  todellisesti voidaan 
dkaa onnellinen uusivuosi. — E. 
Kirk. uut.

Pommituskone
syöksyi lahteen

Elgin Air Force, Fla., tam- 
iiilk. 7 p. — B-50 merkkinen jät- 
tiläispomniilustkone syöksyi ei
len juuri kun oli läilitenyt lento
kentältä koelennolle lähellä ole
vaan Choctawhatcliee lahteen. 
Yhdeksäm pommituskoneeu mie
histöstä pelastettiin pelastuslau- 
toilla aaltoilevasta lalhdesta, 
mutta kaksi on kadoksissa ja a r
vellaan heidän jääneen puristuk
seen lentokoneen etuosaan.

S Ä Ä S T Ö T IL E J A  K IIN N E L A IN O J A

WAREHAM
COOPERATIVE BANK

Tel. 10
267 MAIN ST R E E T  W A R EH A M , MASS.

Hyvin tunnetut
Meidän pankkilaitoksem m e useat 
eri osastot ovat hyvin tuunetu t pal
veluksestaan. Meidän avuliaisuu
temme luotettavien neuvojen an
nossa raha-asioissa on hyvin tun
nettu  niiden keskuudessa, jotka 
ovat neuvojamme pyytäneet ja saa
neet. Talletukset, säästöt, luotto
ja laina-asiat ovat säännöllisiä to i
miamme — meidän mielenkiintom 
me paikalliseen toim intaan esiintyy 
yhteistyön harrastuksena.

The Safety Fund of Fitchburg

Custom A uto B ody & Sales Co.
Kaikenlaista auton korjausta ensiluokan kuntoon. 

Kaasua ja öljyä
Uusia Kaiser-Frazer autoja. Ainoa valtuutettu välittäjä 

Fitchburgissa
185 Lunenburg St. Fitchburg Tel. 3787

Fairview Restaurant
L O U N G E  -  B A R

WEDDINGS — SHOWERS — BANQUETS 
SPECIALIZED PARTIES

Corner Route No. 2 and 13 Lunenburg, Mass.
Telephone Lunenburg 267

C O B B ’ S
Pedigreed K a n a i ip o ik a s ia

CONCORD, MASSACHUSETTS

Todella hyviä SEX-LINK Pulletteja ja 
poikasia broilereiksi

N euvotelkaa ed usta jam m e k an ssa  om alla p a ik k a k u n n a l
lanne tai k ir jo itta k a a  meille 

GEORGE GOODELLE, Klllingly, Conn.
W ILLIAM  JÄMSÄ, W estm in ste r, Mass.
LEON CHO RCHES, Tolland, Conn.
ELMON JO RDAN, Lisbon, M aine.

LEOMINSTER, MASS.

-  E . K . W I L L A R D
Ford troktoreittt * Dtfafborn laruiikulustoo • New Idea fariaikoocjMo. 

Clark äkeitä - Papec katkasljoita - Uuadilla dioja
Surge lypaykooclta ja uiaidouiäähdyttajiä 

1160 MAIN STREET Tel. 2210 LEOMINSTER, MASS.

C H IC K S
WITH T H I 

HIGH L O. 
UohsriW
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Britannian apua 
k a i supistetaan

A I H E E N A  L I E  B R I T A N N I A N  K I I N A N  
H A L L I T U K S E N  T U N N U S T A M I N E N

WASHINGTON, tammik. 9 p. — Senaatin republikaanit ovat 
ennustaneet pikaista supistusta ulkomaa-avustuksissa vastaiskuna 
Britannialle Kiinan kommunistihallituksen tunnustamisesta.

Samaan aikaan kuin näistä seikoista väitellään, dotetaan jän
nityksenä valtiosihteeri Dean Achesonin varmempia toimenpiteitä 
Venäjän vaikutuksen laajenemisen estämiseksi Aasiassa.

Eri lausuntoja
Senaatin republikaanien joh

taja ja senaatin varainnivönny- 
tysvaliokunnan jäsen. Nebraskan 
liittosenaattori Kenneth S. 
W herry sanoi olevansa varma, 
että valiokuntansa tulee harki
ten tarkistamaan. IManshallin 
suunnitelmani varat “kohta koh
dalta Britannian toimenpidettä 
silmälläpitäen.” Lontoon päätös, 
sanoi hän “ahtaa yhä enemmän 
pontta näiden, kulujenn. supista
miseen brittiläisen sosialismin 
tukemiseksi.”

Ohion, republikaaninen liitto- 
senaattorii IRobert A. Taft oli 
siinä .käsityksessä, että  Britan
nian toimenpide “antaa runsaas
ti anitnuk,keitä niille, jotka tah
tovat supistaa Euroopan avus
tuksen varoja,” ja Michiganin 
rentiblikaa nimen liittosenaattori 
ITomer E. Ferguson sanoi Yh
dysvaltain täytyvän tehdä tar
kan, katsauksen tähän perusky
symykseen, aikooko ,se jatkaa 
avustusta “'n.s. liittolaisille käyn
nissä olevassa kylmässä sodas
sa. jotka ovat valmiit antamaan 
periksi kommunismille.”

Demokraattien taholta Geor
gian liittosenaattori W alter E. 
George asetti syyn Formosan se
kamelskasta edesmenneen pres. 
Rooseveltin niskoille. .Sanoi 
Rooseveltin “hutiloineen” Kai
ron konferenssissa, 'kun teki 
Winston Churchillin ja Chiang 
Kai-shekiu kanssa sopimuksen, 
jonka perusteella Formosa pää
tettiin antaa Kiinalle sen sijaan, 
että sen lopullinen! kohtalo ohs. 
jätetty  Japanin rauhansopimuk- 
scif yhteydessä ratkaistavaksi.

"Kaikkein nolointa oli se, kun 
vadimme Formosan liitettäväksi 
osaksi Kiinasta,”-väitti hän. “Jos 
se olisi) jäänyt osaksi Japanin 
valloittamisessa, mc olisimme 
kohdanneet tilanteen ilman, e t
tä olisimme antaneet aihetta a- 
sialliseen arvosteluun minkään 
ulkovallan taholta. Nvt olemme 
kuitenkin joutuneet sellaiseen a- 
semaan, jolloin meillä ei rfle 
muuta edessä, kun ottaa vastaan 
se suhtautuminen, minkä presi
dentti ja valtiovirasto ovat tuo
neet esille.”

Lisäksi senaattori George 
väitti, että ne myönnytykset, 
mitä Roosevelt teki Stalinille 
Jaltassa, olivat .seurauksiltaan 
aivan samat kuin "Mantshuria 
olisi suoranaisesti annettu Ve
näjälle.” 'rämä1 oli “yksi kau
heimpia erehdyksiä," sanoi hän 
ia lisäsi: “.Me mahdollisesti o- 
lemme siirtäneet (Venäjälle-) 
tulevien aikojen maailman teräs
tuotannon keskuksen. Avonais
ten satamien, halvan hiilen, riit
tävän malmivaraston ja loppu
mattoman työvoiman nojalla me 
tulemme näkemään 50 vuoden 
ajalla maailman terästuotannon 
kesikuksen olevan siellä.”

Georgen ajatus oli myöskin, 
että Britannian Kiinan kommu
nistisen hallituksen tunnustami
nen tulee olemaan yksi parhain 
ote Euroopan taloudellisen avun 
vastustajille ja silloin kuin ky
symys tulee lisäavustuksen 
myöntämiseen, voidaan odottaa 
siinä suhteessa huomattavia su

pistuksia, joista kaikkein enem
män tulee kärsimään Britannia.

Viisi lasta  kuollut 
tu lipalossa

Missoula, Moult., ,taimimik. 7 p. 
— Mir. ja Mrs. Leo Moleiidan 
12 lapsesta sai viisi eilen su r
mansa ja ylksi paloi niin. pahasti, 
eititä voi kuolla mikä he.tki ta
hansa, kun tulli,palo tulinasi per
ineen k allcsilke nrokisisten kodin. 
Lapsia huoltava Jim Parrish ja 
perheen viisi muuta lasta pelas
tuivat palosta, mutta huoltaja ja 
ykisi 9-vuotias pbika saivat va
kavia päilohaavaja. Surmansa 
saaneiden iiiit väittelivät viides
tä  vuodesta kol.meeuitoista vuo
teen ja vaikeita palolla arvoja 
saanut poika oli kahden vuotien 
xkäinien. Ijasltten vanhemmat oli 
onnettani uuden aikana vieraile
massa viiden tytlräirtcmsä luona 
Sqxolkanieissa, Walsh., ja kiindliti- 
vät kotiinsa eilcnillalla saatuaan 
tiedon, surullisiesta tapahtu
masta.

Antaisi joutilaat
laivat Saksalle

Washington, Inmimik. 9 p. — 
Maitien liitltasenaatori Brews,te 
esitti eilen, että halliini' -en hai 
lirssa olevat joutilaat laivat olisi 
edullisin antaa Saksalle sen si
jasta, että vtihissä olevaa te,rii
tä  käytettäisiin uusien laivojen 
ruLentamiseen. Brewster, jok 

“oli hiljakkoin tehnyt tarkaistus 
matikan Euroopan laivalelakoil 
la, aikoi julkisuut,e,en valliovi 
ruston kanssa käymäm-ä kirjeen 
vaihdon, jossa hän arvosteli sen 
nylkyisitä ohjelmaa näiden seilk 
kojen suhteen.

Trumanin puhetta  
käsitelty  V enäjän  
arm eijan lehdessä

Modkiova, ta.inmi'k. 9 p. — Ar
meijan lehti “ Punatähti” ikaralk- 
teiriisoi ,prets. Trumanin puheen 
nykyisestä tilanteesta “epätodel
listen julkialulsu'mien ja drnna- 
gogimaisten lupausten sekasot
kuiksi”, kiivaasti leimaten Tru- 
mamin toivorikkaan katsomuk
sen totuudesta poikkeavaksi.

Lehti sanoo Trumanin pirhu- 
neien aiivan Voista kuin tosiseikat 
oisoiltltavat. Sanoo Marshallin 
avun synnyttäivän "köyliyyttä 
Eunaopassa”, että Amerikan ul
kopolitiikka karkeasti rikkoo Y. 
K:n periaatteita, ja rauhoista 
puhuessaan Truman vaikeni 
hulluuteen saakka menevästä 

aseisltuniislkiilikoista’ ja muista 
h yökkämssu u n n itiel m i s t a, j oit n
Amerikka puskee uuden sodan 
alkamiseksi. Sanoo:

“Näistä nähdään, etitä Ame
rikan hallitus tulee jatkamaan 
entistä ohjelmaansa. Tässä ipu- 
hoeissa ilmaistu ohjelma osoittaa 
Amerikan Veronmaksajien raho
ja edlefflleem köytettäväni aseelli
sen hyökkäyksen laajeiinnik.seen 
läiheis kxflmle-neiljännictstä Ameri
kan budjetista käytetään milita
rismi tarkoituksiin, uudien sodan 
allmisitrl nun. Wall St reet in seik

kailuihin — jotka tähtäävät maa 
ilman valloitukseen. Trumanin 
dennagoginen puhe ei onnistu 
poti äimään ketään.”

Rakettien am pum a- 
jalustat U nkarissa

Wien, tammik. 9 p. — Velka 
rin komimlunistien julkaisuiss; 
kerrotaan ohjattavien ralket 
tien ampuniajalustoiden valmis 
lumisesta Matra-viroristo.-sa tä
män kuun aikana. Näitä raken
netaan Jugoslavian pehimittäänis
tä varten ja on niistä aikai.som- 
main maininnut Viikarin puolue- 
lir-minist. Farkas Kominormin 
koi-ouk se sisä Viikarissa mania k 
15 |»iä. T -;i 'ki,kouk'se-sa oh 
nääiettv marsalkka Rolkossovs- 
kin asetus Puolan armeijan päl li
nkuksi ja puulustusmini.stei ik.-d, 
selkä Bulgariaan invöskln venä 
hiiliin päällikkö. M agyar K*,ui 
munista k irjo ittaa :

“ Bulgarian armeija on my<",s 
vnlhdioliikin saanut oman Roikos 
sov-lkiin.-a. nimittäin A.ven Gre 
koviu. jorlka oikea nimi on Kl >n 
slant in Tnojanov'ski, venäläinen 
kenraali.”

Sairaalan palon  
uhriluku sanotaan  
nousevan 37

Raunioista löydetty jo 34 
ruumista, mutta kolme on 
vielä kadoksissa

Daveinqtort,, Ia., taamimik. 9 p.
— Viime lauantaina tulipalon 
kohtedksi jouttineem katolilaisien 
järjestön viisi rakennusta käsit
tävän Mercy sairaalaan St. Eli
za,>eth niinisen osaston rauni
oista on tilihän mentiieiÄä löydet
ty 34 ipotilaan ruumiit ja lcolnnc 
on vielä kadoksissa, mutta vir 
kailijain lausunnon mukaan ovat 
mekin kaikista päättäen saaneet 
surmiansa tulipalossa. Paloules- 
tari Lester Sdhick on lausunnos
saan sanonut, että tuskin kos
kaan tullaan saamiaan varmuutta 
siitä, miten palo on saanut al
kunsa. Sairaalan ylihoitaja si
sar Mary Amrneiata sanoi 31 
potilaalle annetun hoitoa palo 
haavojen ja loukkaantumisien 
johdosta ja jos 37 on saanut sur
mansa palossa, silloin kaikkiaan 
65 nais- ja kolme miespotilaista, 
jotka silloin tiedettiin alleen ra
kennuksessa, on saatu asiallises
ti selville.

Kaikki surmansa saaneet oli
vat naisia ja potilaita, paitsi 52- 
vuotiais Mrs, Anna Neal, joka 
toimii siinä osastossa sairashoi- 
taja-apulaisena. Kolme miespo
tilaista pelastui surman suusta 
hyjipää,mällä ulos ikkunoista.

Tulipalon kohteeksi joutuneen 
rakennuksen toinen kerros oli 
juuri pari viikkoa sitten saatu 
korjatuksi nykyaikaiseen kun
toon $25,,000 Ikusltann,uksilla ja 
kolkona is vahinko tulipalon koh
teeksi joutuneelle rakennukselle 
ja välineille lasketaan nousevan 
vähintäin $200,000.

Rakennuksessa, mikä viime 
lauantaina joutui tulipalon tu- 
h  4 lavaksi, hoidettiin mielenivi- 
'kaisia.

N atsien so tasaa lis  
m yytävänä

New York, N. Y.. tammik. 9 p.
— Yksi maailman suurempia 
kokoelmia hopeaesineitä, natsi- 
armeijoiden ryöstösaalista, ase
tetaan tönään, näytteille Yhdis
tyneiden kansojen taidegalleri
aan ja tullaan suurin osa niistä 
myymään Kansainvälisen . sota- 
pakolaisten järjestön hyväksi, 
uutta ensiksi kuitenkin anne
taan tilaisuus entisille omista- 
iille periä kauan kadoksissa ol- 
'ee l oinaisuutensa.

Kalleudet olivat liittolaisten 
armeijat löytäneet kätkettyinä 
Saksan siiolakaivantoihin ja on 
suurin osa niistä henkilökohtais
ta omaisuutta, mikä, oli suurim
maksi osaksi ryöstetty juutalai
silta ja toisilta perheiltä natsien 
valloittamissa maissa Euroopas
sa.

Näytteille asettajien laholta 
on sanottu, että henkilö kuka 
taliansa, joka voi todistaa omis
tusoikeuden, näytteillä oleviin 
esineihin, saa omaisuuteiisa ta 
kaisin ilman minkäänlaisia kor
vauksia. Jos ilmoitettuun aikaan 
näytteillä olevia esineitä ei ole 
neritty, tullaan ne myymään ja 
niin, kerääntvneillä rahoilla au
tetaan kodittomaksi joutuneita 
henkilöitä. Näytteillä olevat e 
sineet ovat suurimmaksi osako, 
antiikkisia, hopeasta valmistet
tuja taide-esineitä ja koristeka- 
lua.

Chambersin sairaus 
johtaa valehtelemaan

New York, N. Y., tammik. 6 p. 
Eräs psykiatri todistaessaan ei
len Alger Hissin jutussa, sanoi 
hänen pääsyyttäjänsä, W hittak
er Chambersin kärsivän sellaista 
henkistä sairautta, mikä tekee 
uhreistaan kroonillisia valehteli
joita ja väärinsyyttäjiä. Todis
tajana Hissin puolella oli tri Carl 
A. J. Binger ja 'anoi hän sellai 
sen henkisen sairauden tunnetun 
nimellä “psykopaattinen henki
löllisyys”. Hallituksen puolella 
vastustettiin koko kivakasti tä 
mäti henkisen sairauden erikois
tuntijan todistusta, mutta liitto- 
tuomari Henry W. Goddardin 
salliessa hänen todistaa, sanoi 
■ en mahdollisesti olleen ensim
mäisen kerran, kun sellainen to 
distus otettiin huomioon liitto- 
vallan oikeusjutussa.

A vnstusm aksut
korkeimmillaan

Washington, tammik. 9 p. 
Stniriinipana salaisuutena asian
tuntijoille on, miksi hallitu(kiscn 
avii.situsniaJkisut jatkuvasti nou
sevan, vaikka henkilökohtaiset 
tulot ovat korkeimmillaan. Yksi 
tvisten tilastoinnit «soittavat 
liititohalllituksen. valtioiden ja 
paikallisten hai lit listen kulutta
van $1.700 tnilj. vuodessa .suo
ranaiseen avustukseen. Lamaan- 
nuisajan 1930 vuosina hallituksen 
avusltusmaksut olivat kaiken 
’kaikkiaan noin $8(X) miilj. vuo
dessa ja 1934 oliva/t jo alenneet 
$745 tnilj.

Trustivastainen  
laki kohdistettava  
m yös limoihin

Washington, tammik. 9 ,p. — 
Virginian demokraattinen liitto- 
senaattori A. Willis Robertson 
sanoi eilen esittävänsä ensi tiis
taina senaatin pankkivaliokun
nalle, että trustivastainen, laki 
on kohdistettava myöskin limoi
hin, varsinkin John L. Lewisin 
kaivosmiesten unioon. Hän sanoi 
tämän tarpeellisuuden ilmen
neen siinä, kun 20 keskilännen 
hiilenvälittäjää pitää kokouk
sen tänään noin 50 kongressin 
jäsenen kanissa tarkoituksella 
saada jonkunlaista helpotusta 
Lewisin m äfräykseen kolmipäi
väisen työviikon suhteen peh
meän,hiilen kaivannoissa.. Ro-
bertsonin esityksen mukaan tu
lisivat uniot asetettavaksi sa
manarvoiseksi kuin korporatio- 
nitkin silloin kuin ne monopoli- 
toiminnallaan estävät vapaata 
liiketoimintaa, mikä ei kuiten 
kaan ole suhteissa palkkoihin, 
työ tunteihin tai 'työläisten tur
vallisuuteen.

Kommuilla Tibetin 
“vapautus” m ielessä

Ihinikong, taimimik. 8 p. — 
Konnan un, 1st ien radiossa kuulit- 
teit'tiin pi‘k a isosta liyökkäatkuseslä 
Tibeitkiin. Keirr. Liu Eo-dhlerhgin 
a.r.iv.leija on valmiina hyökkäyk
seen. Hain on saannit tehtävän
sä suoritetuksi Etelä-Kiinassa ia 
iullstaa sotilailleen, että täislö- 
lähtieu työ kahdiistuu “Tibetin 
vapauitukseen”. Sitten seuran 
toisena velvollisuutena paennei
den ia piiloutuu ei t ten 'vihollisien 
i ältite i tVen pu ltd i st a ni i ne n ”,

Samalla kertaa kerrottiin ryh- 
dyttälvän “viidennen ikolonnan” 
avuilla alustaviin toimienpiteisiin 
Fornuosas'sa, jossa on munsikat- 
tava Yhdysvaltain ja Chiang 
Kais'helkin juonitelevan yhteis
rintaman rippeet.

Mosikovan suurimmat lelulle!, 
Pravda ja Isvestija, julistavat 
Jlitärinitaa. Peipingin radion kans 

-a, etitä laa.mojen hallitsema Ti
bet vapautetaan siitii eiristäyty- 
ne isyydestä, jossa se on ollut 
vuosisatoja ja suorittavat va
kautuksen kommunistien dynaa
miset joukot. Isvestija kirjoit
taa anauisteFksi, että pres. Tru
manin lausunto Forni'osasta oli
vat ‘’savmsuoju-.tin” Amerikan 
Iroikikävsaikeitten peittämiseksi, 
silli selliä:-ia aikeita Ainerika-sa 
on lAirimosaan ja Häinaniin näh
den.

Lakko mahdollisesti 
vältetään

Buffalo, N. Y. taorlmiik. 9 p. — 
CIO:n teräsityöläisten union pii 
rieduisltaja Joseph I’. Molony tie 
.1. ,'.'ti vii.k. njamiaissa, että Ame
rican locomotive yh tym iin  
10,OCX) työläisen lakko  Dun.kic- 
kin, Atiburnin ja SohenectaiBin 
N. Y. ja La'.'hroben, Penn, teli 
laissa, minkä olisi pitänyt alkaa 
maaliatta,taiauniuna, on siirrot,: v 
i,Ikävillesi tk. 15 päivään, ,ko ka 
viimeisen 48 tunnin ajalla uuden 
työ.sopin miksen liene .lltebii -a
mi e Ihststity huomat,ravasti” ja 
im'lulollistins on olemassa, e:tb 
lakko vältefään kokonaan.

'rukiholina, tammik. 9 p. 
Kuningas Kustaa on saanut vai 
kean kiM'klkiilti'i hdtiksi n ja sen 
vliteuhssa kuuinetla, l ie I ,iit;i 
\;ut hame,n lieukilaak.iiin i. Ileu 
kitorve -a ollut vika on entisel
lään. vaivaten sekin 92-vuotiasta 
kruunupäii.tä toisin ajoin pahem
min, Voisin lievemmin.

Brilfcn lunnuste hpyalkui sopimusta
h u m u  Kiinassa tUSKIII Valm/StetaOII

Moskovan neuvojen odotus 
ehkä pääkysymyksenä

Hongfkotig, tammik. 9 p. 
Aäiiettihnyys Britannian tuniin.- 
tuksesta synnyttää eräänlaisia 
arvailuja tb.käläisten d i,j tl oinaat- 
tien keskuudessa. Ajatellaan, e t
tä brittiläisille tullaan ehkä an
tamaan ehtoja ellei vaatimaan 
komissioneja emnenknin tunnus 
tus hyväksy tään",

Kommunist :t mahdolli-esi’ i 
koettavat saada muuttdk-ia voi- 
n:las.saoleviin sn|plintilksiiii, Ikan 
sallisenlhallituiksen Bi itanniar.-a 
tekem iin ja toiseksi tehdä k a ik 
kensa pahentaaikseen Y lu lvsval- 
tain ja  Briitanaiian välejä.

Hongkongin sopimus on lii 
ty.sti Britannialle tärikeiai. Kii 
na luovutti I longlkogiii saanei, 
brittiläisille 1841 ja sen viereisen 
Kowloon niemimaan 1860, m,uit 
ta  355 neliötiiailin laajuinen liisä- 
alue on vuokrattu ja kestää so
pimus vuoteen 1997.

Kiinalaisten k e-k uudessa on 
pitemmän ajan ollut ajatusta, e t
tä näinä alueet olisi liitettävä 
■takaisin Kiinaan. Kommunistit 
eivät ole vielä tästä hiiskuneet 
sanaakaan.

Mitä tulee Britannian tunntrs- 
tulkisfeen jbuhnkuun 6 pnä, saat
taa Peipingin äänettömyys joh
tua siitäkin, että tunnustuis on 
lähetetty Moskovaan tailkkai,ta
vaksi ja nyt odotetaan, millaisia 
neuvoja sieltä Peipingille anne
taan.

K osulaattien  
sulkem inen kova  
isku Unkarille

Budapest, tammik. 9 p. — Tä
käläinen kommunistihallitus joit 
tui nähtäväsi i odottamattaan 
lileleimään sen karvaan pahin. 
milk,si on katsottava sen konsu
laattien sulkeminen New Yor
kissa ja Glevelandissa. Nyt se 
päästää pahan älähän sopimuik 
sen rikikomisesita ja "sietämättö- 
mäistä Sekaantumisesta” Cnlka- 
rin sisäisiin asioihin.

Nootissaan Yhdysvalloille, jo
ka on vastaus Washingtonu. 
noottiin koskeva \'ogele,rin van
gitsemista ja vankeudessa pito: 
sekä toisten amerikkalaisten 
tahditonta kohtelua selkä sitä 
että Unkari ilman pätevää syytä 
sulki vankilaan Amerikan kan
salaisia kuin suuria rikollisia — 
Unkarin kommunistit pöylhiste 
■levät, etitä “me haluamme pa
rempia suhteita, mutta uhkailu 
ja vaisitatoimenlpiteet eivät muu 
ta sitä varmaa asemaamme, että 
niinkuin aikaisemmin, me etnniii 
tule tulevaisuudessakaan suvait 
selmaau ulkopuoli-ten snakaanitu 
inistä sisäisiin asioihimme."

Kiina ta istelee  
edelleenkin

New York, N. Y„ tammik. 9 p 
— Mine. Chiang Kai-shek va 
kuutti eilen kansallisten taisteli 
van | erääuantamattonian sissi 
sodan ja propagandan avulla Kii 
nau kommunistista hallitusta va> 
aan ja lopulta kukistaa sen 
Tämiin vakaumuksenlsa anto 
Kansallisen Kiinan johtajan vai 
mb, joka matkustaa mieheins: 
luo 1’onno.san saarelle, minkä 
puoln-ta.iiiiisek.-i miehensä on Iti 
vaniint tehdä kaikkensa.

I.i-ik-i huomautti, että "Kaik
kialla Kiinan mannermaalla mei 
diin si 'sijoukkomme tulevat pi 
lämäLu vapaudensoihtua kor 
Lealla ja vihollisen valheet j:
1 etHuTiiu- ja propaganda tuho
taan ei ainoastaan kuulilla, vaai 
myöskin totuuden sanoilla. Sor 
retin kansa miannenmaalla tu 
Ice valmistetuksi niin, että kun 
merkki annetaan, se noustu 
kaikkialla samanaikaisesti j 
heittää hartioiltaan koniniuni- 
‘.ien ikotii mannermaalle palaa 
van armeijamme kanssa."

! T O I V E E T  P I E N E T  N Y T K I N  L O N T O O N  
K O K O U K S E N  O N N I S T U M I S E S T A

Roomassa kivitetty protestantteja;
3,500 kuulemassa Crippsin saarnaa

(SÄHKÖSANOMIA)
LONTOO — Länsimaitten diplomaatit ovat toivottomia Itä- 

vallan rauhansopimuksen teosta. Muutaman päivän kuluttua alka
vassa neuvottelussa, joka on jatkoa edelliselle tuloksettomalle ja 
sen edellisille tuloksettomille jankkauksille, venäläiset tuskin pe
räytyvät entisestä asenteestaan. Ja kun Moskova vetää vasta- 
köyttä, sopimuksen teko on mahdottomuus.

Iästä asiasta on puhuttu 247 kokouksessa kuluneen kolmen 
vuoden aikana. Venäläisten ehdot ovat niin mahdottomat, että 
pelastaakseen sen vähän arvovallan, mikä länteläisillä vielä on jäl
jellä F.uroopan asioitten hoidossa, niihin ei voida suostua.

--------------------------------------------
M u u ta  hihassa

\ enäjällä on Iisaksi muutakin 
hihassa. Niin kanan kun Itäval
ta on nykyisessä, asemassaan, 
Venäjä saa riistää sen öljyn, sen 
tuotteita tehtaista ja maasta ja 
kiskoa omaisuuksia, joitten 
määrästä kukaan ei saa tietoa. 
Vinoastaan atomipommi mää
rättyyn paikkaan tai jokin sel
lainen seikka, joka vavahuttaisi 
Kremlin päämiesten hermoja, 
ehkä saisi muutoksen aikaan, 
mutta mitään sellaistahan ei tu
le tapahtumaan. Sen Venäjä1 tie
tää varsin hyvin, eikä siis välitä 
siitä, johtavatko neuvottelut tu- 

! lokseen taikka ei.
Rooman kuuluminen

ROOMA — iProstctanttisen 
kirkon evankelistat ajettiin ki
vittäen pois Caste! Gandolfosta, 
paavin kesäasu itckylästä ja 'kol
mesta muusta Rooman naapuri
kaupungista, joissa he ovat työs
kennelleet. Eräs näistä sanoo 
katolilaisen papin olleen yllyttä
jänä, nostamassa kansaa vihaan 
heitä vastaan.

Tämä kun tapahtuu “pyhän 
vuoden” alussa synnyttää se 
ajatuksia ja kysymyksiä, mi.stä 
“pyhästä vuodesta" oikeastaan 
on Ikysymys.

Vatikaanista selitetään evän 
riistojen levittäviin “harhaoppi- 
•tutta’ ja samalla “epäillään"’, 
ibsiko kukaan papeista yllyttä- 
\vt kansaa tekemään evankelis
toille — jotka ovat Texasista 
U. S. ja joita on yhteensä 13 
henkeä — samoin kuin tehtiin 
aikoinaan Stefanuikselle Jerusa- 
etnissa.

Amerikan evankelistoista on 
cvitetty huhua, että1 he olisivat 
:ommunisteja ja muita .poliittt- 
4a seikkailijoita. Tällaista on 
nihuttu Frascatin seudulla, jos
sa heillä on satakunta jäseniä 
käsittävä seurakunta.

Evankelistat ovat jakaneet 
>,009 pakettia, avustaen n. 30,-

0 kovin köyhissä oloissa elä- 
,yttä italialaista sotavuosina.
äripps hyvä saarnaaja

LONTOO — Kuusi päivää
Akussa Sir Stafford Cripps 
yöskciiitdee i ahaiky s v  my st en
eskellä, taistellen väsy mättö-

niänä sotilaana IBtitannian val- 
: ioiivarojen hyväksi, mutta, seit
semäntenä hiin saarnaa kirkois
sa. Hiilien vastustajansa ovat u- 
sein väittäneet, että Itänen ar
kipäiväinen toimintansa on ris
tiriidassa hänen saarnojensa 
kanssa. Toiset taasen näkevät 
hänessä miehen, joka velvoittaa 
kaikkien brittiläisten omaksu
maan yhtä korkeat ihanteet, yli
tä suuresti uhrautuvan mielen 
hein h neliä itsellään on.

Eilen Sir Stafford saarnasi St. 
Paulin Tuomiokirkossa kanootit 
John Collinsin, kutsumana. Hä
nen tietääkseen Sir Stafford oli 
ensimmäinen maallikko, joka on 
varsinaisessa jumalanpalveluik- 
sessa saarnatuolista suorittanut 
saarnajau tehtävän tässä kir
kossa.

Sir Staffordilla oli 3,500 kuu
lijaa, kolme ikertaa niin paljon 
kuin tavallisissa jumalanpalve
luksissa sunnuntaisin. 'Hänen 
tekstinään oli ajatus “hengen 
voimasta aineen ylitse." (Sanoi 
-ivistyneissä' maissa hallituksen 
nykyisin hoitavan monia asioita 
yksilöitten hyväksi. Tästä, hän 
sanoi, on seurauksena hyvin
voinnin, lisääntyminen, “mutta jos 
erikoiset ryhmät laajentavat vai 
taansa, voi hallituksesta muo
dostua koneisto ja persoonaton 
laitos, jossa yksilöitten henkiset 
harrastukset hukkuvat olematto
miin,”

Moskova halveeraa 
West Pointin ja 
Annapolisin tasoa

Mo-ikova jouluk. 9 p. — “Fu- 
nat.öhti", armeijan lehti, kirjoit
taa tietoviisaana ja nehenmeMon, 
että Yhdysvaltain huatnatu.im- 
mat armeijan ja merikadietti- 
kou'ut, West Point ja Annapo
lis. ovat "väililkouluia” eikä ver
rattavissa vastaaviin instituut
teihin Neuvostoliitossa. Lehti 
laitelee:

“ Yleensäkään Yhdysvalloissa 
ci ole korkeampia militarisitiisia 
oippi'laiitolksia, .sellaisia, j<xt'.ka 
olisivat rinnastettavissa oipetmk- 
s e n  j a  tietoisuuden puolesta vas
taaviin venäläisiin oppilaitok
s in . •»

TELETYPEN SÄH K ESATO A
L a k e  S u c c e s s  — Kommunistien vaatimus “ajaa ulos” 

Ciinan kansallisen hallituksen edustajat Y. K:n toiminnasta syn- 
■yttäneen yhden historian suurimpia laillisuustaisteluita, kunhan 
aatimus huomenna esitetään YK:n turvallisuusneuvostolle.

T o k io  — Venäjän edustaja yllätti kenr. MacArthurin tänään 
lyytämäliä laivaa 2,500 japanilaisen kotiuttamiseksi Siperiasta, 
/iimeviikolla U.S. lähetti Moskovaan nootin, vaatien tietoa 376,000 
apanilaisen sotavangin kohtalosta.

S t u t t g a r t  — Täkäläisen tähtitieteellisen laitoksen seismo- 
rafit eivät ole varmistaneet lontoolaisen Kenneth De Courcyn uu
ttu toisen atomipommin räjäytyksestä Venäjällä sunnuntaita vas- 
n yöllä.

W a s h i n g t o n  — Pres. Truman lähetti tänään kongressille 
udjettinsa 1951 päättyvälle toimintavuodelle. Se päättyy $42,438,- 
57,406 ollen siis $860 miljoonaa vähemmän kuin nykyisenä tili- 
.tolena. Hän huluaa korotettavaksi tuloverotuloja $3,000 miljoo- 
,11a. Rahaa tulee enemmän, mutta ei läheskään riittämään asti;

1951 hallitus on $10,6S5 miljoonaa “hoolissa".

H o n g k o n g  — Kiinalainen soatalaiva, 19 mailin etäisyydessä 
angtsen suulta ankkuroiva, ampui reikiä Flying Arrow-nimiseen 
nerikkalaiseen rahtilaivaan tämän pyrkiessä kansallisten miinoit- 
imaan Shanghaihin. Brittiläinen luuppi on lähettyvillä siltä va- 
i'ta, että kuulien runteleman laivan miehistö tarvitsee apua.

— Yhdy s valloissa saatiin v 
1949 kolme bushelia omenoit: 
■okaista vuixlen 1948 kahta hus 
lielia kohti.

M o d e n a  — Viisi miestä tapettiin ja tusinan verran haavoit
ti n. 20,000 lakkolaisen hyökätessä kuudessa tehtaassa poliisia 
istaan pyssyt, käsipommit, kivet ja mailat aseinaan.

T e l  A v iv  — Israelin hallitus tunnusti tänään Kiinan kom- 
lunistihallituksen ja Indonesian tasavallan hallituksen.
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aid in m aking th is  country  
g rea te r  and b e tte r.’’
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Päivänkatsaus
Vesipulasta,

mikä varsinkin täällä idässä on kehittynyt vii
me kesän ija kuluneen syksyn aikana vakavaksi, 
olomme jo ennenkin kirjoittaneet. Jatkuva pu
he ja kirjoittaminen tekee meidät janoisiksi 
samalla tavalla kuin Roald Amundsenin kerto
mukset napaseutumatkoiltaan sai mursun ras- 
vasopan kuulostamaan ainakin yhtä 'miellyttä
vältä kuin joku herkku makeiskaupan tiskillä.

Mutta maamme vesipula ei ole mikään leikin 
asia. Sisäasiain virasto on jo pitemmän aikaa 
varoittanut kansaa vesivarojen tuhlauksesta, 
varsinkin suurteollisuuden kehityksen jälkeen, 
mikä kuluttaa miljoonia gallonia kemiallisissa 
prosesseissa, kuten esim. kumiteollisuus.

Kukaan ei käytä sanontaa: “Sanoimmehan 
sen.” Viranomaiset vain yrittävät käyttää hy
väkseen nykyistä kiintymystä vesipulaan an
taakseen tietoja mitä maamme olisi tehtävä suo
jellakseen ja lisätäkseen vesivarastojaan. New 
Yorkin kaupungin vesipula varmasti saa ihmiset 
'kuuntelemaan mitä asiasta sanotaan. Vesi ei ole 
niinkään paljon vähentynyt kuin sen käyttö on 
lisääntynyt ja siksi “kaivot tuppaavat kuivu
m aan”.

Viimeisten 20 vuoden ajalla kansa on herännyt 
huomaamaan, että vesi voi käydä vähiin kaik
kialla. Sinä aikana kaivoista pumpattavan ve
den käyttö on lisääntynyt kymmenestä biljoo
nasta gallonasta 20 biljoonaan gallonaan päi
vässä. Ihmiset ajattelevat kaivojen kuivuvan. 
Se ei ole totta. Me vain otamme niistä kaksi 
kertaa niin paljon vettä kuin 20 vuotta sitten.

Yhdysvaltain Geological Survey kulutti vii
me vuonna kahdeksan ja puoli miljoonaa dolla
ria toimittaessaan vesitutkimuksia sellaisille 
liittovaltion laitoksille kuin TVA, Atomivoima- 
komissioni ja Bureau of Reclamation.

Noin puolet kaivoista otettavasta vedestä me
nee maan kasteluun. California käytti viisi bil
joonaa gallonaa vettä maan kasteluun päivit
täin v. 1945 ja tuhansia eekkeireitä on saatettu 
kastelun avulla viljelykselle sen jälestä.

Arizona ja Texas eivät ole paljon jälessä 
Californiasta. Idaho suunnittelee kastelualuetta, 
mikä käyttäisi 400 miljoonaa gallonaa vettä 
päivässä.

. Mutta teollisuus sittenkin kuluttaa enemmän 
suolatonta vettä kuin janoinen maa. Tehtaat 
käyttävät viisi biljoonaa gallonaa kaivovettä 
päivittäin sen lisäksi mitä ne imevät kaupun
kien vesijohdoista. Tutkimukset osoittavat ve
den käytön lisääntymisen teollisuudessa ylittä
vän maan kasteluun käytetyn veden lisäänty
misen.

Tarvitaan 2,500 tonnia vettä kun valmiste
taan tonni bromiinia, mitä käytetään valokuva- 
filmin valmistuksessa. Jokaisen vilja,-alkoholi- 
gallonan valmistuksessa distilleeraajat tarvitse
vat 600 gallonaa vettä.

Kun valmistetaan tonni savutonta ruutia, sii
nä käytetään 35 tonnia vettä, keinokumitonnin 
valmistuksessa kuluu 300 tonnia vettä ja kun 
valmistetaan tonni tavallista .keinosilkkiä 
(rayon) siihen menee vettä 100 tonnia.

Keskinkertainen kaupunkilaisperhe käyttää 
250 gallonaa vettä päivässä. Useakin ihmittelee 
mihin kaikki tuo vesi menee. Pesukoneet ja 
viimeaikaiset astiain pesukoneet ryyppäävät 
siitä hyvän .määrän. Teatterit, osastokaupat ja 
muut sellaiset rakennukset, joissa on nykyaikai
set ilmantasaajat, juovat suunnattomasti vettä.

Toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvaltain 
Geological Survey on kehittänyt suolattoman 
veden ohjelman käyttää kaikkia luonnontieteel
le tunnettuja keinoja löytää, mitata ja säästää 
tätä elämälle tärkeää ainetta.

Formosan puolustus
Presidentti Trumanin lausunto Eormosasta oli 

suoranainen vastaus entiselle presidentille, Her
bert flooverille, ja senaattori Taftille, jotka 
ovat vaatineet Yhdysvaltain aseellisten voimien 
käyttöä saaren puolustuksen avustamisessa. Nii
tä ei tulla käyttämään, presidentti lausui. Meis
tä  tuntuu, että amerikkalaisten enemmistön 
mielestä .presidentin päätös asiassa on oikeaan 
osuva, koska mahdollisen .sotilaallisen epäonnis
tuman riskit pvat suuremmat kuin sillä ehkä 
saatavat edut.

Me olemme sitä m ieltä, e ttä  Kiinaa ei enää

pelasteta kommunistien valtaan joutumiselta 
Eormosasta. Vain kiinalaiset itse Aasian man
nermaalla, huomattuaan asemansa mihin ovat 
joutuneet, voivat vapauttaa itsensä nukista 
kahleistaan. Samalla tavalla kuin eurooppalai
set kansatkin.

Jos amerikkalaiset nyt lähtevät Formosaa 
puolustamaan, se tnerkitsee uutta sotaa, johon 
tuskin osallisuisivat muut kuin kommunistinen 
Kiina ja tietysti Venäjä “selän takana”. Se 
tuskin johtaisi minkäänlaiseen ratkaisuun ny
kyisessä tilanteessa Euroopassa päättyisipä se 
miten tahansa.

Lyhyesti sanottuna Trumanin hallituksen ot
tama kanta, mitä tahansa virheitä hallitus m en
neisyydessä lienee tehnytkin Kiinan avustami
sessa, on oikeaan osuva. Ja ellei Mr, Mao olisi 
Kremlin nöyrä luisu, silloin hyvällä syyllä voi
taisiin kysyä onko Maon tai Mr. Chiangin vä
lillä “veistään väliä". Molemmat taitavat olla 
vain kiinalaisia "sotaloordoja”.

Agraarikysymys polttavin 
Italiassa

Italian olojen rauhoittumisen suurimpana es
teenä on maan kurja maatalous ja maattomien 
maatyöläisten asema. Siitä juontuvat suurim
mat vaikeudet ja se antaa pontta kommunisti
selle kiihoitukselle.

Talonpojat, jotka ovat maataomistamattomia 
suurimmalta osalta, vaativat tiukasti maan ja
kamista, kuten hallitus on luvannutkin tehdä, 
mutta vasta määräämättömässä tulevaisuudes
sa. Maatyöväestön kärsivällisyys tuntuu ole
van katkeamispisteessään. Hallitus on kahden 
tulen välissä: yhtäällä maataomistamattomat, 
kurjuuden ahdistamat maatyöläiset, • toisaalla 
vaikutusvaltaiset maaparoonit. Sen ei kannata 
menettää ääniä kummallakaan taholla, eikä 
sillä ole varoja panna toimeen täyspainoista 
maareformia, mutta toisaalta sitä saattaa uhata 
kaatuminen, ellei se sitä tee.

Tämä tilanne koskettaa Yhdysvaltoja: se 
koettaa pidättää De Gasperin hallituksen pys
tyssä. Osa Marshall-avustuksen varoista on va
rattu maareformeihin, m utta tuskinpa Yhdys
vallatkaan voi rahoittaa täydellistä maareformia 
Italiassa. Mutta se ei .voi myöskään sivuuttaa 
kysymystä noin vain.

Maatyöläisten rauhattomuuksista ei voida 
syyttää yksinomaan kommunisteja, vaikka he 
käyttävätkin kireää tilannetta hyväkseen ja 
omiin pyyteisiinsä. Syyt ovat syvemmällä. Poh- 
jasyy on siinä, että Itajiassa on 2 ^  miljoonaa 
maataomistamatonta maatyöläistä, jota vastoin 
40,000 maanomistajaa hallitsee 22 miljoonaa 
eekkeriä, lähes 2/5 osaa maan viljelyskelpoi
sesta maasta. Sitä paitsi, Italiassa on liian pal
jon maatyöläisiä. Hallitus koettaakin voittaa 
aikaa väliaikaisella toimenpiteellä: antaa maa
työläisille nimiinsä edes hiukan maata toivossa, 
että se rauhoittaisi niitäkin, joille ei vielä voida 
lunastaa omaa maata. Arvattavasti tämäkään 
toimenpide ei auta pitkälle. Ja, kuten sanottu, 
kommunistit sekoittavat tähän todelliseen rau
hattomuuden syyhyn omia lisiään, kiihoittaen 
maatyöläisiä äärimmäisiin otteisiin.

Kateissa oleva miljoona
Yrittäessään pelastaa edes joitakin miljoonasta 

sotavangista ja kaapatuista siviili-ihmisistä, 
jotka ovat kadonneet Venäjälle, Yhdysvaltain 
hallitus on lähettänyt uuden nootin Venäjän hal
litukselle pyytäen sitä laskemaan maalian kan
sainvälisen humanistisen järjestön edustajat tu t
kimaan asiaa. Nootissa viitataan erikoisesti 
376,929 japanilaiseen sotavankiin, joista Japanin 
hallituksen luotettaviksi hyväksyttyjän numeroi
den mukaan ei ole saatu selitystä. Mutta se 
soveltuu myös yhtä voimakkaasti noin 400,000 
saksalaiseen sotavankiin ja 175 "internoituun” 
saksalaiseen siviili henkilöön.

Ulkoministerien ^neuvoston huhtikuussa 1947 
tekemän päätöksen mukaan kaikki saksalaiset 
sotavangit oli palautetava kotimaahansa joulu
kuun 31 päivään mennessä 1948 ja sen sopi
muksen mukaan minkä Venäjän ja Yhdysvaltain 
viranomaiset allekirjoittivat kesäkuussa, 1947, 
japanilaisia sotavankeja oli palautettava kotiin
sa jatkuvasti 50,000 kuukaudessa. Venäjän hal
litus on rikkonut kummankin sopimuksen kuin 
myöskin myöhemmin antamansa sitoumuksen 
palauttaa kaikki vangit nyt alkaneen vuoden 
tmmikuun 1 päivään mennessä. Kaikkiin Yh
dysvaltain, Britannian ja Ranskan ponnistuk
siin tässä asiassa Venäjä on vastannut äänet
tömyydellä, tai edustajien neuvotteluista pois
tumisella, kuten Tokiossa.

Voi hyvinkin olla niin, kuten Yhdysvaltain 
nootissa vihjataan, että useat kateissa olevat 
ovat kuolleet, mutta paljon heistä uskotaan ole
van elossa. Itseasiassa kotiin palanneet vangit 
ovat kertoneet Venäjällä vielä olevan 20,000 
ensimmäisen maailman sodan aikana otettua 
saksalaista vankia. Länsimaiden on jatkuvasti 
muistutettava Venäjän raakalaisesta menet
telystään ja sanansa syönnistä siihen saakka 
kunnes saavat selityksen.

— Setä Säiliin työvoima putosi joulukuun 1 
päivä hieman alle kalujen miljixman ollen se nyt 
pienin mitä on ollut seitsemään ja puojeen vuo
teen. Työläisten luku olisi ollut vieläkin pie
nempi edei juuri silloin olisi palkattu tullaus a 
väliaikaisia työläisiä jakamaan joulupostia.

Kveekarien herkkäuskoisuus
Kirj. David J. Daliin

Kveekari (Quaker -liikkeen 
i Friends Service Committee) 
kolmivuosisataincn rekortti te
kee tämän järjestön jokaisen 
poliittisen lausunnon huomioon
otettavaksi. Sillä on ylväs re- 
kortti'1 epäitsekkäästä työstä ja 
I uutteessa olevien avustuksesta 
kautta maailman.

Kveekarit muodostavat yhden 
niistä vanhoista amerikkalaisis
ta järjestöistä, jotka tunnetaan 
kautta maailman. Heillä on ko
konainen kelju hyvän tahdon lä
hettiläitä. 'Lukuisista maista ne 
saavat tietoja taloudellisista ja 
poliittista kysymyksistä. Niiltä 
tietoja, joita käsitellään kvee
karien traditionaaliselta sola- 
vastaiselta kannalta, on nyt jul
kaissut Yale University Press 
ulkopoliittisena ohjelmaesityk-

senuii. Nimenä sillä, on "Yhdys
vallat ja Neuvosto-Venäjä'.”

Friends Service Committed! 
ulk'.uliani.ihettien ei ole tarvin
nut neuvotella itsepäisten .mi
nisterien. per; li n a u tain at toin ien 
poliittisten joilitajen enempää 
kuin Ameirikan vihaajienkaan 
kanssa. Ollessaan kosketuksissa 
puutteessa olevien ihmisten ja 
pienempien virkailijain kanssa 
he keräävät optimistisia, myön
teisiä vaikutelmia. Ile lähesty
vät kaikkien hallitusten politiik
kaa hvvänsuopäisessa ja sovitte- 
levassa hengessä'. Mitä tahansa 
hyvää löydetään ja sanotaan, se 
innolla hyväksytään. Toiselta 
puolen voittamattomia kansaitir- 
vlilisiä vaikeuksia yksinkertai 
sesti ei ole olemassakaan ‘kvcc

J U T U S  T E L U A
Ä lä h ä n  n y t ,  v e li 

L u u k a s !
Toissa keskiviikon Raivaajassa oli 

veli Luukkaan jutustelu kahdesta 
uskonnosta, niin. katolilaisesta (ja 
kommunistisesta, jotka kilpailevat 
uskovaisten sieluista ja ruumiista, 
sekä heidän, maallisesta, mammo
nastaan. Edellisen päämiehenä on 
paavi, joka. hallitsee Vatikanista ja 
jälkimäisen Stalinin, .jonka valta
istuin on Kremlissä. Veli Luukkaan 
pakinasta pääsi sellaiseen käsityk
seen, että hän asettaa meidän pro
testanttisen uskonnon edellämainit
tuja uskontoja yläpuolelle, etupääs
sä siksi, kuin ei protestanteilla ole 
niin paljon 'kaikenlaisia ♦marakatin 
temppuja, ymmärtämättömiä loitsu- 
lukuja, pyhän savun suitsutuksia ja 
makean viinin juontia. Otpppa huo
mioon veli Luukas, että kommunis
teilla ja katolilaisilla ori sentään us
kontonsa varjossa jotakin näytettä
vää ja saattaapa ainakin kommujen’ 
jumala suitsuttaa tulta ja tulikiveä 
ihmisten päälle silloin kuin oikein 
kiivastuu, jota suomalaiset ovat saa
neet .kokea, ja Stalinin kuvaa saa 
uskovainen kommunistinen kansa 
ihailla ja kumartaa ei ainoastaan 
Venäjällä, mutta muissakin rauta- 
verhon takaisissa maissa. Kun näin 
joulun aikaan ajelee tämän maan 
raitilla, niin usein näkee Jeesuksen 
syntymisen kuvattuna “juuri niin
kuin se on tapahtunut” enkeleineen, 
viisaine miehineen, navettaraken 
nuksineen, lehmineen, lampaineen 
ja kaunis hyvin muodostunut beibi 
kellottelemassa pahnoilla. Nämä on 
katolikkien laittamia. Kommuilla ei 
nyt ole aivan näin, paljoa “todellis
ta” — uskontonsa puolesta puhuvaa 
— mutta on heilläkin pyhä (miehen
sä punasella torilla marmoriholvis- 
sa, jota saa uskovaiset kommut 
lasin läpi katsella ja höpistä mia 
culbaansa. Ja ehkäpä vuosien ku
luttua Kremlin Joosepinkin synty
mää kuvataan samalla tavalla kuin 
Jeesuksen,

Mutta mitäs protestanteilla on? 
Ei mitään. Aivan näkymättömään 
saa luottaa, sitä palvoa ja rukoilla. 
Heiltä puuttuu siis se kouraantun- 
tuva, jota on kommunisteilla ja ka
tolilaisilla. Muuten kyllä sitä on 
osattu lutherilaisuudcnkin puolesta 
kiivailla. Kehoittihan Luther tuhoa
maan 'muistaakseni böömilälset ta
lonpojat, jotka olivat nousseet ka
pinaan “laillista esivaltaa” vastaan. 
Mitäs tekivät t aikoinaan Uuden 
Englannin Puritaanit niille, joita he 
syyttivät noituudesta? Niitähän hir
tettiin Salemissa, Mass. Kun ei 
protestanttien “kaikkivaltias” enää 
nykyään saa ihmeitä aikaan, kuten 
saa katolilaisten ja kommujen, niin 
miksi palvoa selluista. Erään kom
munistin sanottiin menettäneen ta
juntansa, kun jossakin suuressa .ko
kouksessa Stalin esiintyi. Hän pyy
tää jälkeenpäin anteeksi tapahtu
maa siksi kun pökertymisensä joh
dosta ei voinut nousta heti seiso
maan ja kunnioittamaan jumaloi
maansa Jooseppia.

Joten veli Luukas, kommuilla ja 
katolilaisilla on uskontonsa varjos
sa jotakin kouraantuntuvaa tai ai
nakin koura, joka voi vastaan ottua, 
mutta mpillä, jotka kuulumme tai 
olemme 'kuuluneet protestantteihin, 
ei ole muuta konkreettista kuin 
tyhjää ilmaa.

Kiviniemen Juha.
• * *

Luukas pakinassaan jutteli vain 
Vatikanin ja Kremlin uskonnoista 
ja niiden taikatempuista. Protestan
tit eivät tulleet edes roieleqn kun 
ne eivät sillä kertaa sattuneet ole
maan ramppivalossa. Siksi niitä ei 
pakinassa asetettu enempää ylä- 
kuin alapuolellekaan. Jäivät' koko
naan huomioimatta. Luukas.

“ A u r in k o  l a s k e n u t”
Muutama päivä sitten viime vii« 

kolia New Yorkin Sun lehti ilmoit
ti. että se on oston kautta siirtynyt 
SorippsiHoward syndikaatille, joka 
New Yorkissa julkaisee World- 
Telegram .lcJiteä. Sunin kustantaja 
selitti lehden kustantamisen työ
palkkojen ja paperin hinnan 'kohoa
misen takia käyneen niin kalliiksi, 
että siitä oli luovuttava.

Työläisten,, joita mainitun lehti- 
;rikkeen palveluksessa oli .pyöreissä 
uvuissa noin 1,300, järjestöjen puo

lelta oltiin toista mieltä. He selitti
vät lehden myyntihinnan korotuk
sen tuottaneen enemmän kuin mi- 
ä meni palkkojen korotukseen, jot

ka korotukset ovat olleet pienem
mät kuin toisissa New Yorkin päi
välehdissä.

The Sun oli vanha, lehti. Oli yhtä
mittaisesti ilmestynyt 116 vuotta. 
Nuoruutensa päivinä lehden toimit
tajina oli edistysmielisiä ja eteviä 
miehiä, jotka johtivat lehteä aikan
sa vaatimusten mukaisesti. Mutta 
-nitä tahansa lehti nuoruutensa päi
vinä lienee ollutkin, se jo pitkän 
aikaa sairasti vanhuuden tauteja, 
henkistä leiniä. Jo noin 35 vuotta 
sitten kun ensimäisen kerran leh
teen tutustuin, siinä kuvannollisesti 
sanoen ihailtiin niitä aikoja, jolloin 
lehti oli nuori, eikä ymmärretty, 
etteivät ne koskaan palaa. Sen 
palstat olivat suljettu kaikelta, mikä 
otti huomioon joka päivä teknilli 
seh ja tieteellisen kehityksen muka
na tulevat muutokset 'ja niiden 
mukana tulevat yhteiskunnallisten 
muutosten tarpeen. Se, mikä oli hy 
vää lehden nuoruusaikana, piti kel
vata nytkin.

Ja siinä syy, miksi vanhuksen 
läivät päättyivät. Niitä ihmisiä, 
joita miellyttivät lehden kirjoituk
set, on vähän New Yorkin kaltaT 
sessa suurkaupungissakin. Sen tar 
joama henkinen ruoka yksinkertai
sesti ei kelvannut.

Jos syynä olisi ollut palkkojen ja 
paperin hinnan nousu, silloin toi
setkin newyorkilaiset lehdet olisi
vat oviensa sulkemispulman edessä. 
Niin ei näytä kuitenkaan olevan 
asianlaita.

Eipä sillä että toisiakaan new- 
yorkilaisia päivälehtiä voitaisiin 
syyttää edistysmielisyydestä. Mutta 
niiden uutispalstoilta ainakin toisi
naan. löytyy jotakin aikamme -todel
lisuutta kuvaavaa ja ihmiset ostavat 
niitä ja etsivät niistä tietoja. The 
Sun ei viime aikoina ainakaan edes 
vahingossakaan tarjonnut sellaista. 
Ulkoasultaankin se oli aivan kuin 
hautaan kaatuva ryppyinen äijä tai 
mummo, joiden henkisiä katsomuk
sia se edustikin.

Aurinko (Sun) on laskenut New 
Yorkissa. Toivoisin sen merkitse
vän kirkkaamman auringon nousua.

The Sun lehti ei alistunut ker
jäämään. New Yorkissa ilmestyy ai
nakin yksi sellainen päivälehti, joka 
ei elä kansan kannatuksella, vaan 
kerjäämällä, ja vieraalta vallalta 
saatavalla avustuksella. Tarkoitam
me yksi englanninkielinen lehti. 
S ihen luokkaan kuuluvia vieraskie
lisiä lehtiä ilmestynee useampiakin, 
ainakin yksi suomenkielinenkin. Ne 
eivät eläisi amerikkalaisina lehtinä. 
Olisivat jo alussa joutuneet sulke
maan ovensa ellei “hyvä isä” Krem
lissä olisi tullut niiden avuksi. Jos 
apu jostakin syystä, esim. diplo- 
m.attisten välien katkeamisen kaut
ta lakkaisi, saamme olla varmat, 
että niidenkin “aurinko” laskisi. 
Kansa ei kannata niitä.

Luukat.

z
A

kareille. Ile uininstaval silmiin.'';! 
salakareille ja 'kallioille.

‘Yhdysvallat, ja Neuvostove- 
näjii" kirjan kirjoittajat ovat 
venyttäneet mielikuvitustaan
löytääkseen yhtäläisyyksiä Yh
dysvaltain ja Venäjiin viilillä. 
Ile huomasivat k uniin a ukin 
maan johtajien “tekeviin, hiutli- 
palvelusta. lopu,Ursille rauhan 
tavoitteille.” Kumpikin maa 
pyrkii parantamaan taloudellisia 
olosuhteitaan ja kumpikin on 
“enemmän materialistinen kuin 
sprituaaltncn.” Se seikka, ettii 
Venäjän johtajat puhuvat niin 
paljon rauhasta ja rauhan säi
lyttämisestä naiivisti pannaan 
hyvälle puolen. Ylksinpä Venäjän 
yhtyminen sotaan Japania vas
taan v. 1945 otetaan, todistuk
seksi Venäjän rehellisyydestä' ja 
uskollisuudesta.

Pysyäkseen objektiivisena toi
selta puolen lentokirjasessa mai
nitaan ncuvostohallituikscn “aut- 
horitäärisestä” järjeselmästä. 
sen. “ajattelun kontrollista”, 
poliittisten vääräoppisten kar- 
koituksesta Siperiaan, salape
räisyydestä, ulkoamalaistcn. c- 
päilystä ja puoliksi militaristi
sesta byrokratiasta.” Kielteisten 
puolien, joukossa yhden tärkeän, 
paremminkin ratkaisevan, sei
kan kveekarit jättävät huomi
oonottamatta, nimittäin Venäjän 
tietoisen, systemaattisen ja 
hyökkääväin valtansa laajenta
misen. Noin satamiljoonaa ih
mistä saatettiin. Venäjän vallan 
alaisuuteen vuosien 1945 ja 1948 
välisellä ajalla. Venäjän, kont
rollin alaisena nyt arvion mu
kaan. on 800 miljoonaa ihmistä. 
Kuvittelevatko , kvefckariystä- 
vänime, ettäi nämä väestölisäyk
set on voitettu “rauhallisin, kei
noin?”

Totuus on, että kveekarit o- 
vat kokonaan tietämättömiä Ve
näjän politiikan todellisesta 
suunnasta.

Kuulumisia
Suomesta

.Siitä syystä kveekarien käy
tännölliset vaatimukset — ot
sikolla “Määriteltyjä -esityksiä” 
— näyttävät epätodellisilta ja 
kauas venytetyiltä. Niissä yrite
tään henikiiniherättää James 
Byrnesin kolme vuotta sitten 
tekemä' esitys “neutralisoidun 
Saksan.” luomisesta. Byrnesin 
ajatus oli yhdistää Saksa liitto
valtioksi, ottaa se Yhdyskan- 
soilhin ja kieltää sen uudelleen 
aseistautuminen pitkiksi ajoiksi. 
Moskova, hylkäsi esityksen sil
loin siksi kun, sen, aikomus oi: 
rakentaa Itä-Saksasta tulevan 
Neuvosto-Saksan sydän. Vii
meisten. kolmen vuoden ajalla on 
huomattavaa edistystä saatu ai
kaan tässä suhteessa. Tänäpäif- 
vänä ovat pienemmät mahdolli
suudet saada Stalin hyväksy
mään Neuvosto-Saksan neutra
lisointi.

Kaupan, rohkaisu Venäjän 
valtapiirin katissa on toinen vaa
timus kveekarien ohjelmassa. 
Siinä mielessä se esittää laino
jen antamiskysyinykscn Itä-Eu- 
rooppaan uudelleen tutkimista. 
I ässä jälleen kveekarit y rittä
vät^ henkiinherättää vuosien 
1945—46 tunnuslauseen. Venä
jän, laaja sotatuotanto rauhan 
aikana ja Venäjän sekä sen, sa- 
teliittien suurten seisovien ar
meijani ylläpito tekee ilmeiseksi, 
eitä niitä taliansa luottoa annet
taisiin, nyt, sillä ensimmäiseksi 
palveltaisiin sotakoneistoa näis
sä maissa. Kukaan vastuuntun
toinen länsi,mainen valtiomies ei 
suositteleisi lainaa Moskovalle 
nykyoloissa sillä niillä lainoil
lahan aseistettaisiin potentiaa
lista vihollista,

Kveekarien esitykset Yhdys
kuntoihin nähden ovat myös e- 
pätodellisten suunnitelmien ja e- 
sitysten henkiinherättämistä, ra 
joittaa eittoamisoikeutta, nimit
tää Yhdy.slkaiiisat sovittelijaksi 
riidoissa, käyttää enemmän mil
joonia Yhdyskansain rahastami
seen ja vähemmän sotatarkoi
tuksiin. Useimmista näistä ky
symyksistä on 'keskusteltu ja 
Venäjä on, ne hyljännyt eikä ole 
minkäänlaista todistusta siitä, 
että Venäjä olisi m uuttanut 
mieltään. Kveekarit esittävät 
paremminkin merkillistä ajatus
ta. jonka mukaan Yhdyskansain 
olisi sinetöitävä (kaikki atomi- 
pommit Yhdysvalloissa ja Ve
näjällä. Jos Venäjän hallitus 
rikkoo sinetin ja käyttää pom
meja vihollista vastaan, silloin 
kveekarit voivat sanoa: “maa- 
(Iina tulee tietämään, että Yh
dyskansain sinettiä on loukat
tu.”

— Automobiilien ansioksi on 
luettava se,‘että v. 1949 Yhdys
valtain maanteillä matkustettiin 
yli 400 biljoonaa, BILJOONAA, 
mailia. Puolet tästä kuljettiin 
kaiiptiu|kieu kaduilla.

(■I lic'lsingL ä, joulukuun 28 ,puu 
19|9. Sitomi-Scuna),

Rauhallinen joulu kaikkialla 
maassa.

luullun viirit to sujui maasisam- 
ine rauhaMiisesti vanhojen pe.rin- 
teidien mukaisesti. Joulurauha 
juilF.teilitiin Turussa ja joulti* 
kiilkiolt täyttyivät hartaasta kuu
lija,kunnaista. Kölien joutua
abeilla tahdottiin muistaa myös 
niitä, joiikn oli vic'te'ttii'vli joulu 
kodin ulkopuolen n. Niinpä sai- 
raafloiissa. 'lasIVenkodeisisa. kun- 
nalliisikiodeiisisa y m. joulut i-a 
viettniviä muislettiin laulu- ia 
kvhjaltcirvchdy ksin. J oulilipulkki 
likysi myös tiensä )aroi'u s tn.s. Voi
miin tuoitltaicn iloa tuhansille s o -  
tapiojille. Sankarihaudoilla ja 
k i rikkomia il!1' a tn ilklk i va t k y uit tilat 
omaislUen muistaessa r:.L kaita 
vainajiaan.

Pääkaupungin joulu sujui ta- 
vanmukais'C'siti, joskin syksyinen 
sää ja varsta Tapaniksi cibthvvt 
ai mill le is k u  ei antanut kaduille 
odrtt'Citlt.ua joiiluntuntua. Kylin,- 
memet'tuhannet pääkattiptmkilai- 
siet vietitiiväf joulunsa maalta.
I on 1 u'l i ik emt 'c-ost ä s et vi v < l yltit iin
1 »aihemmilHta hanka.luuksilta.

Jouhiaaltfonn oli pääkaupungin 
kirikoissa ly'luyiitlii. harit au'st ilaö 
suuksia. Dresidenlttipairi Paaisi- 
kivi osalOisttii Joiha.nnilascn ki.r- 
kossa. pidettyyn j uin alla nipalve- 
luksfen, jossa saarnasi prof. 
Paavo Virkkunen. Kinkku väkeä 
oli soqMinut näihin tilaisuuksiin 
niin runsaasti, että osan oli 
käännyitltäivii ovelta takaisin.

Kaupungin vanliuksia. sairai
ta ja. muita vähietmipiosais’? 
muistettiin jälllecn tänäkin jou
luna erilaisten keräysten tulit
tamin lahjoin. Pelasitusarmicija 
iako "joulupatojensa” antiini,nti 
lahjoja kaupungin lköy'hi'llc per
heille ja muisti inyiös joullujmil
lin ja aterioin sen suojissa joll
inaan viettäviä. Myiös sairaa
loissa loistivat jouluk.mi'.-,et ja 
joulupukki vieraili useumhnasisi 
tuodien jouluiloa vuodef.sotrlaillc.
Kauppaneuvotteluja

Moskovassa parhaillaan meu- 
votteilmja kläyvän Suomien kaum- 
pavalltuuskunnan jäsenistä on 
osa lyhiyellilä käynnillä kotiini a a i 

saan. Generalissimus Staliniin 
70?vuotispäivän ja vuoden lom- 
pium osuvien juhlapäivien vttiJkV 
si on iieivvoltitoluissa tauko, joka 
soi näille valluuslkunman jäse
nille mähdiollisuusltni pistäytyä 
kotonaan.

•Neuvotlt'dlut Romanian kauip- 
pa'v;i)ltu,ui4kuniian kanssa on jo 
ai! o it eltt u. Bulgarian valtuus
kunnan odotetaan . saapuivat 
Moskovaan joullun välipäivinä, 
jolloin sen kanssa ryilid^ään 
miyöstkiii kosketukseen.

Enlsi vuoden taminiikunis.sa rylli- 
diytfään kaupallisiin neuvcXtlte- 
luiliin useiden maiden kanssa. 
Niinpä on suunnitteilla suoma
lais-ran.sikailaisen sdkalkoniiilean 
kokous Pariisissa, jolloin tar
koituksena oi» löytää keinoja 
voinrtvsisa olevan lkau|ti>asoq)i- 
immlksen edellytit ä l l i ä  n tavaran- 
vaihtlloii lolleutitaniiselksi nykyis
tä t'di'oikkaanilniin. Tammikuun 
alku,liivinä nyilttlytään neuivot-
telemaan Suonien ja Tanskan 
v iill i.seist ä k auippais opi m uldsest a 
Kysymyksessä ovat tavanoniai- 
sot, jokavuotiset lisäkiinlioucu- 
votitelu.t.

Engkuin i ii—Suoni en ka iu] n; n  
on kokonais uudessa an käsiteutä- 
vätivä siinä kdkoulkserfsa, joka on 
siiliini it elin (pidettäväksi kumi 
lopuilla Lontoossa. Saimoihin ai
koihin r_\hdytääii neuvottelirJhmi 
mlyiks Portugalin kanssa.

Mikäli näiinä neuvottelut joh
tavat sopimukseen, on ,se cnisimi- 
niäinen sodanijiilkeiniem kau;ipa- 
soj»imiuks e n iili l le  Portugalin kanis
sa, Suomen selluloosaa, |xii)M’'ria 
ja puuitayoffaa vaataan oletetaan 
P'Oirtugalin tuovan maali'imiiie 
kuten emien sotiakin mun. kork
kia. hedelmiä, viinejä, sanliineja, 
•öljyjä, hartsia ja tinaa. Neuvot
telut pidettäneen LissaliOniissa. 
Daily Maililla Suomi-numero

Daily Mail, vanha, .kuului'sa. 
laaajlile levinnyt eng^antiilaiiitcn 
päiväleluti, julkaisi joululiuim 16 
pnä erityisen Suomi-niumetron. 
Dn huomattava, että. tämän W i 
den toimituksella on täytynyt 
ol|ii sangen paljon “gxxxl will’ia” 
Suomea kohtaan onirstae.ssaan 
kokonaista 14 suurta sivua maal- 
ileimiine. Etusivua somistaa ta- 
sa/vaililan presidentin, päämiinis- 
terin, kauppaniinisterin, sosiaali
ministerin, työministeriii ja maa 
talonsminksiterii» kuvat, varus
tettuina a'sianomaisten minis
terien seJoLSitavilla kirjoituksina, 
lklelleien on numerossa eri aloil
ta valaisevia kirljotuksia ja pal
jon hyviä kuvia. Varsin run
saasti on numeroö'sa ilmoituksia 
Suomieis.ta. TäHainen huomaa
vaisuus tuo varmaan Suomalle 
uusia ystäviä ja ostajia. Se vai-

Citlt.ua
taminiikunis.sa
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mistaa maaperää nuolemiini n - 
puoliseen tuntemiseen ja kaup- 
prtvaiiliitoon.
400 suomalaista ylioppilasta 
työleireille Englantiin

Ijonlt'fiossa on päättynyt kan- 
sainiväiliticn ylioppilaiden mat
kailu- ja vai1lto»k(>n'fcirc.llissi, jon
ka järjestäjänä oli National 
Unioni of Stud'ent's of Engilannl 
and Scotland. K'otkotuksessa, jos
sa olivat edustettuina miltei 
kaikkien Euroopan mailien sekä 
YhdiyisvaTtain kansallisten yliop 
pilasiliitot, piiätetitiin yilioppila.i 
den, ensi vuoden opinto-, lia,r- 
joititeflu- ja työleirivailidoisrta, 
railioitu-s-, kuljetus- ja aitkattnu 
1 ulkyisytm y (k s i st ii jne.

Suunnitel n, iin kuittiini mun
a iner itkll: a 1 aistien yl io| >p i 1 atsrylli -
mien lähetit äimin e n Pohjois-, Itä- 
ja' Ett elä-Eurooppaan jalkaultu- 
vil'le kaksi kuukautta kestävilHe 
k ieirtx>m atlkoi'1 le t ark'i > it tilk see 11
v u ökiralt avail la “ Wc >t e n da n 1 ” -1 a i 
vailla. Tämä hollantilainlcn aho 
telkee ainakin kolme matikan 
ottaen mukaansa kermallaan 9(X’ 
ylioppilasta, Lisäksi käytetään 
jenit dku petuista,, jolloin paluu 
lennlott tarjoavat mm. suonia' 
selle ylioppi,las nuor isoille varsin 
edtitliitsen mtatkiustusmiahclolllisiin 
dien Yhdysvaltoihin, jossa silti 
kahmiville järjesteli tilin kalliiden 
kuukauden o,hj elin ali li Hien olles 
kein.

Yhdysvalloista on odotetta 
viisisa ylioppilaita myös työiei 
reille Euirtoopinaan. Suomeen lii 
lee neljä ryhmää. jotka osalflis 
tuvat leireihin myös Puolassa 
tai Tanskassa.

Kansainväliset työleirit loma 
aikoina ednsltaivallkhn hai v hilts'
tapaa m.m. opiskelijain kielitai 
don * IkOhenltamiseksi. Lontoon 
konfereussisisa mukana olleet 
Suonien edustajat pääsivät so 
pimu.kiseen min. 400 suomalaisen 
ylioppilaan sijoittamisesta työ
leireille Englantiin ensi kesänä 
Pääosa sijoiiteltaan jo keistilkuus 
sa„ mikä ajankohta slapii par

haiten juuri meiktiliiidlle yli 
»pipiisi illlo.

Sopimukset laajennetusta opis
kelijavaihdosta Suomeni jti mm. 
Ranskan, Sveitsin ja Saksan vä- 

:i o liva t myös päättyneen 
konferenssin tuloksia.
30 pyhiinvaeltajaa Suomesta 
Roomaan.

Katolilaisen kiikun Suomiessa 
toimivat s eu rsiik «inisit < -'a lli-
luvat myös 25. pyh in vuoden 
viettoon. Toukokuussa lähte1 
Skandinaviasta noin /()() henkeä 
käsittävä retkikunta K o o m aan  
räliiin retkikunta a n osallistun
nivös koliini enlkymnientä sun 
inalaista.

Pyillä vuosi otetaan 1 lie siu 
gissä vastaan Pyh1;,n I letnrilkin 
kiihkossa Kaivopuistossa pidettä
vällä. yömeiSisUlla uuden vuode" 
laittona klo 24. Messuun Ikuu 
luu mvöslkiii saarna.

Maiiriltitakooii, Otltfi Kauniiseen 
kirkkoon kuuluvia on Suomessa 
kaikkiaan vähän yli 2.00(4. joi 
ka kuuluvalt kollilleen seurakun
taan. Nälnrii ovat Helsingissä 
Turussa ja Jyväskchii-sii.
Historian suurin kansanhiihto- 
maacttelu alkaa loppiaisena.

Äskettäin allelkinioi: idun soipi- 
niiiiksen mukaisesti alkaa "no 
liKii. Norjan,, Ruotsin ja la in , 
kan kesken tammikuun I p:nä 
1950 enisimmäineii ipohjoismai- 
nen kansanlhiihtomaaotitelu. jos
ta muodostuneen erä,s laajimmis
ta yllilteenotxjrsta,, joita koskaan 
on urheilun alalla suorit e Utu 
Vai inisit elut tlätä outeina varten 
ovat Suomiessa olleet käyn
nissä jo lokakuusta lahtien.

Pohjoismaisen sopimuksien mu 
kaani mnaottellumierklkieii suori 
tusvaatimukset ovat meillä sen- 
raavat:

Naiset ja lapset alle 16-v. 5 
km. aikaraja 40 min. ja miehet 
10 km, aikaraja 1.15. tai naiset 
ia lapset alle 16-v. 10 km. ilman 
aikarajan ja miehet
man aikarajaa.

Tökännen suoritettu ja

tuo maaotteluunle ttu  m e ikk i 
pisteen.
Sopimuksen mukaan vaihde

taan pohjoismaiden kesken vi
rallisia välitiedoitnlksia jokaisen 
kuukauden enisimlmäisenä päi
vättä. Maaottelu päättyi, 30.4. 
-50 ja tulos julkaistaan 15.5. -50. 

Viime kädessä rankaisee tä 
män maaottelun tulukiscn jokai 
nen h ih to ta ito inen kansalaisien
osanotollaan. Jos saamme kun
non talven, voidaankin täysin 
syin odottaa, että kansamme 
hiilutoikyvystä annetaan nyt mi
tä v suku inttävin todistus.
Amerikan suomalaisten 
ystävien joulu Kuopiossa.

Joulukuun 16 piili liidettiin 
Kuopion, Kansalaisopiston huo
neistossa kuopiolaisten Ameiri- 
'<an-käivij';i.in muodostaman ame
rikansuomalaisien ystävien sen- 
an joulujuhla. Suomen ja Ame

rikan lipuin korisbeitlu juhlahuo
neisto täyttyi yleisöistä. Yh- 
cislanilun jälkeen pidetyssä ter

vehdyspuheessaan seuran ptt- 
hecnjohtalja lehtori I lelijö Huo
tari lausui julki tuniinstiiikiseni 
sanojai seurani jäsenille heidän

kiinnostuksestaan seinän t\«»t:i 
kohtaan. Hän myös kohdoi’ 
kiitoksensa seuran monille \ - 
taville ja jäsenille Xnicrikas-a

lu illa  ja tku i monenlaisin oli- 
jelm asiiorituksin aina pikku 
(uuneille.

Suom essa vietettiin  
valkea hyvän ajan

joulu
'Sateista ja synkkää oli tiilillä 

Suomessa vielä jouluiialusviikol- 
la, varsinkin maan etelä- ja läu- 
sisosissa, mutta joulumaatlona 
pahastui ja meteorologisen kes
kuslaitoksen synkistä sääennus 
teinistä huolimatta alkoi jotilti- 
attona sadella lunta. Pian peitti 
maisemat lumen puhdas nuoruus 
ja vaikka ei jouluna entisaiko
jen lumirunsautta ollutkaan, a- 
jcltiin monessa paikassa kilise
vin kulkusin, jouluaamuna kirk
koon. Mitäpä siitä jos reen jalas

NEWARK, DELAWARE

■mervipT sTdäle
NEWARK, DELAWARE  

KELLOJA - TIMANTTEJA - JUVELIA 
Telephone 3221 Teidän lahjatavarakauppanne 59 E. Main

R. T. JONES -  Funeral Home
Ystävällinen hautauspalvelu

122 W. Main St. Tel. 2-6221 Newark, DeL

N e w a rk  B ody  W o rk s
Puh. 2240 S. K. WESTER
Autokori- ja Lokasuo|akor|austa. 
Autolaseja uusitaan. Jaähdyttiijät

. korjataan.
New London Ave., NEWARK, DEL.

JO H N  M. SINGLES
Myers-pumppuja — Myynti Ja palvelu. 

Putkityötä — Läinniitystarvikkeita.
Tel. 4501

151 East Main St., Newark, Del.

KENKIX KOKO PERHEELLE
MIESTEN VAATETA VARAA 

--------♦--------

PILNICK’S SHOE STORE
Kalkkien kenkien X-ray sovitus 

P. MAIN ST.. NEWARK. DEL.

— Ystävälliset intiaanit opet
tivat Amerikkaan saapuneille 
pilgriimeille mokkasiinien valmis 
■tustaivan. Niitä ruvettiin täältä 
lähettämään Englantiin myytä
väksi, 1700-luvun puolivälissä.

NORTH EAST, MARYLAND

ROGERS FARM SUPPLY, Inc.
Southern States Co-operative Siipikarjan ja karjan ruokia 

Pääkortteeri siipikarja- ja karjatarvikkcille, rautatavaroille ja maaleille. 
Tel. North East 2381 North East, Maryland

NORTH EAST,

-  J E H H E R S O H  B R O S . -  
TELEVISION MYYNTI ja PALVELU

Valtuutettu Admiral Välittäjä 
Tel. 3585 — Kotiin 3203

MARYLAND.

E L K T O N  S U P P L Y  C O .
POLTTOAINEITA — RAKENNUSTARPEITA 

Karjanruokia — Siemeniä — Apulantoja 
DAYLIGHT TELEVISION

NORTH EAST, 1WD. Tel. 3801 202 W . Main, Elkton, Md.

ALBERT GRAMER AND CRAMER’S
DRY GOODS — NOTIONS — SHOES 

Sc to $1.00 Store
KALOSSEJA — NAISTEN VALMIITA VAATTEITA 

Kysykää niitä — meillä on
TEL. 3751 NORTH EAST, MD.

LOGAN ELECTRICAL SUPPLY
Erigidaire liike- Ja koti-jäähdyttäjiä —> Easy ja Maytag pyykkikonetta. 

Sähköhelloja. Virvokejuomien, veden |a maidon jäähdytyslaitteita. 
Taloustarvikkeita. Radioita, ompelukoneita. Sähkötavaraa

Tel. 3571 Glidden maaleja. j e, 982
NORTH EAST, MD. HAVRE DE GRACE. MD.

NORTH EAST DRESS SHOP
Lasten vaatte ita  - McCall malleja - A lusvaatteita - Sukkia

GLADYS TUOMINEN — HELMI KARPPINEN, 
Telephone 5671 North East Md.

L . r . r  . ! n ? J ” a r K e t  IS NORTH EAST THEATRE 5
LIHAA JA RUOKATAVARAA

Tuoreita ja jäädytettyjä ruokatavaroita. 
Vapaa kotiintuonti.
Tel. 2771 ja 2781

t NORTH EAST, MARYLAND

silloin tällöin karahtikin hiek
kaan, luminen, valkea Suomen 
jou lu  oli - i l le u k ii i  s a a tu .

Tämä joulu
keen ensimmäinen hyvän ajan 

kaupoissa e- 
ja joulu-

dikin sodanjäl- 
liy viin

joulu, mitä tule< 
siintyvien tavaroitten 

erkknjen runsauteen. Stiurim- 
lllis a kanpu ilge i--a . erikoisesti 
Helsingissa olivat liikemiehet 
uhranneet paljon maijiontaan ja 
tavaroiden kauniiseen esittelyyn 
y’eisou o-tohaluu kiihoitlami- 
-eksi, I lelsiingisdi, Turussa ja 
Tamipeircell;ulkin »di järjestetty 
tuhansin sähkölampuin ja havu 
köynnöksin 'koristellut joulu- 
kadut. Rahan niiikkiimli -ta huo
limalta ihmiset joulupsvkooiiiin 
jouduttuaan o liv a t melko run
saasti lahjoja.
Mutta paljon oli Suomessa vie

lä tätiäkin jouluna koteja, puut
teen kanssa kamppailevia per
heitä. joitten joulu oli köyhä. 
Varsinkin Pohjois Suomessa ja 
Papissa supistuivat asukkaitten 
iouluostokscl aivan välttäm ät
tömiin elintarvikkeisiin. \ iiine- 
kesän hallan vahingoista kärsi
neille katoalueille keräsivät vau

raani,lieu seutujen asukkaat a- 
vu-tusta, mutta moneen köy
hään, rajaseutujen ja pohjois- 
Stiomen matalaan, majaan taas 
tänäkin jouluna valtameren ta
kana asuvien suomalaisten avtts- 
tu k s e .  toivat apua ja jouluiloa.
■ iunaavin, kiitollisin ajatuksin 

oi, te ila  monessa köyhässä Suo
men kollissa jouluna muisteltu.

1 .ä Hiipimän joulutervehdyksen 
-uivat (Suomen radiokuuntelijat 
eetterin välityksellä, kun ensim
mäisenä joulupäivänä saaliin 
kuulla New '»’orkin radiosta vä- 
iälidyk-iä Yhdy svallain suoma
laisten joulunvietosta ja toisena 
joulupäivänä, Tapanina, taas 
(.'anadan suomalaiset tervehti
vät vanhaa kotimaata. Liikutet
tuna moni kaukana olevia lapsi
aan kaivaten muisteleva vanha 
suomalainen äiti noita lähetyk
si,-;, k un n teli.

Taas on eräs koilitalon vuosi 
Suomen kansan elämässä vaih
tumassa uuteen. Helsingissä jär- 
’estetään tällä kertaa tavallista 
ailila vampi uuden vuoden vas
taanotto. Yaihtuuban vuosikym
menkin ja samalla alkaa pää

kaupunkimme 400-vuotis juhla
vuosi. Seuraa, vassa kirjeessä, 
kerron taas siitä juhlasta.

Toivotan, kaikille lukijoille 
hyviin ja onnellista uutta vuotta.

Veikko Hintikka.

Kirkollisia Uutisia
M AYNARD, MASS.

I .iihet vsk irkossa torstaina 12 
p. on hartaushetki kello 7..V) ill. 
Kahviotarjoilun järjestäjä Mrs. 
Senja Honkonen. Ensi pyhänä, 
15 p . on pyhäkoulu kello 9.45 
aamulla ja jumalanpalvelus kel
lo 11 aamupäivällä. Tervetuloa!

Eino |. I lämäläinen.

WEST WAREHAM, MASS.
1 .ähetyskirkossa on ensi pyhä

nä. 15 |i., kello 2.30 iip. joulukuus
sa ja tammikuussa syntyneiden 
uida. Ohjelman ja kahviutarjoi- 

'.un järjestävät syntymäpäivään
sä juhlivat. Kaikki ovat terve
tulleita. — Eino J. Hämäläinen.

HELMI ja MARTTI VIRTA
25-vuotis hääpäivänne muistoksi

Suom i-haali ss a, joulukuun 22 p.< 1949

VALPARAISO. IND.
Ellen ja Dick Ackerman 
Ingrid ja Arttrur Virta 
Thelma ja Nancy Earl
Anna ja Herman Jääskeläinen, 

Westminister
Elvi ja Eino Jääskeläinen 

Westminster
Eleanor Douglas ja lapset, 

Westminster
Billy Jääskeläinen, Westminter

GARDNER, MASS.
Elvi ja Ville Minkkinen 
Evelyn Iitu ja Erkki Minkkinen 
Wilho Minkkinen
Fiina ja Stephen Räisänen
Francis ja Peggy Braun
Regina ja Theodore Sundström
Sigurd ja Alfhile Bidne
Helmi ja Lydia Lepkowski
Alice ja Helge Erickson
Wille ja Hilda Wuuhkonen
Wille Matilainen
Elvira ja John Wiinikainen
Vivian ja Eino Kajander
Jack Anderson
Dotty ja Kai Beg Henriksen
Linda ja Lester Bergerman
Dot ja Floyd Wert
Grace ja Curley Earl
Elisa Asunmaa
Anna ja Werner Strom
Ilmar ja Hulda Eloranta
I.iisa Tiihonen
Toivo Tiihonen
Edla Putikka
George ja Jassie Putikka 
Elsa ja Otto Ackerman 
Elsa ja Axel Berg 
Alice ja Fred Bush 
Aina ja Evert Garlberg 
Albert Sjöberg 
Raymond Sjöberg 
Bernice Bush 
Roland Beauregard 
Norman Ackerman 
Florence Bush 
Chester Towle 
Dot ja Jimmy Moore 
Aino ja Julius Ahtio 
Martha ja John Haines 
Elsa ja Toivo Linden 
Hilma ja Antti Blom 
Norman ja Martha Bliss 
Mrs. Mandi Voutiin 
Mr. & Mrs. Leo Roponen 
Elsie ia Henry Fisher 
Aina ja Antti Walkonen 
Helmi ja Hjalmar Walkonen 
Agnes ja Edward Heikkilä 
Margit ia Otto Häkkinen 
Mr. & Mrs. Wäinö Lehtinen 
Mr. & Mrs. Elmer Mannineu 
Mr. Sigrid Korhonen 
Olga ja Evert Lahti 
Lempi ja Otto Asikainen 
Manda ja Henry Hannus 
Sofia ja Oscar Lahti 
Fannie ja Eino Lehtovaara 
Mrs. Sandra Sinervo 
Anna ja Matti Ikonen 
Helmi Ivar Seppä 
Olga Teittinen 
Hilma ja Onni Kauppinen

M yötätuuli purttanne 
kuljettakoon!
Sen sataman rauhaan 
saattakoon.

Missä tyyntä on. lauhaa 
elon myrskyt ei pauhaa, 
vain
elon

iloa, onnea, rauhaa 
iltaanne saakka!

Sitä sydämestään toivottavat:

Tyyne ja Frank Hakala
Mrs. Karolina Hannula
Sadie ja Albin Laitinen
Mr. & Mrs. Ernest Nivala
Amanda ja Victor Wirtanen
Mrs. Mary Grahn
Mr. & Mrs. Norman Hirvonen
Elsa ja Eino Järvinen
Martha ja John Juslin
Emil ja Lydia Paasonen
Toivo Tilikainen
Frank Turgean
Hulda ja Sulo Lehto
Anna ja Adam Kauppinen
Hilma ja Otto Kuitunen
Mary ja Victor Liukas
Emma Mattila
Albert Koski
Hjalmar Tissari
Helmi ja William Kultti
Emil Ekblad
Alli ja John Wirkkala
Lilja ja Oscar Nivell
Ivar ja Del Ljunggren
Alina ja Ed. Penttinen
Olga ja Jalmar Wirta
Aati Poikonen
Oven Christensen
Mrs. Olga Mäntylä
Aili ja Wäinö Berg
Otto ja Riika Mieskolainen
Mary Silverberg
Sigrid Kauppinen
Valter Wesa
Fannie ja Oscar Fimlaid 
Senja ja Walle Johnson 
Ina ja Oscar Oikemus 
Hilma ja Wille 
Mr. & Mrs. Arvi Pokki 
Arnold Lord

Martha ja Topias Laitinen 
Mandi ja Oscar Laakso 
Hilda Pänkälä 
Elli ja Henry Luoto 
Alina ja Richard Aalto 
Ida Wanhala ja perhe 
Selina ja Wäinö Kauppinen 
Hilda ja John Manninen 
John Liukkonen 
Sanni ja Albin Wihanto 
Mary ja John W. Menne 
Hilda jaWille Wironen 
Ida ja Emil Lahikainen 
Mandi ja William Hänninen 
Toini ja Matti Kemppi 
Selma Ojala
Mr. & Mrs. Earl Davis 
Ida ja Otto Johnson 
Tyyne ja Emil Oja

rMli. & Mrs. Axel Ruuska 
Ida Grahn
Saimi ja John Airola 
Sally ja Peter Ecksman 
Kerttu ja Oiva Purola 
Saima ja Eino Halonen 
Ida ja Edward Tuulio

QVINCY, MASS.
Ida ja Hjalmar Helin 
Irene Holma 
Tarmo Holma

GREENWICH, CONN.
Ilmi ja Otto Makkonen

WESTMINSTER, MASS.
Fanny ja Oscar Tonroos
Ruth ja  U rpo Nikki
Hilja ja Toivo Nikki
Mr. & Mrs. Herman Säkkinen

S y d ä m e llis e t k iito k s e m m e
kaikille teille sukulaiset ja hyvät ystävät siitä yllättävästä hää- 
juhlatilaisuudesta. jonka olitte meille valmistaneet Suomi-Haalillc 
22 p. jouluk. 1049 25 vuotisen hääpäivämme muistoksi.

Kiitämme kaikkia toimihenkilöitä, siitä suuresta vaivannäöstä 
tähtemme, jota emme mielestämme ole ansainneet. Kiitämme 
kaikkia osanottajia lahjoista; läsnäolleita ja jotka eivät olleet 
tilaisuudessa.

Kiitämme ra\intotnim ikuntaa hyvästä kahvintarjoilusta. Kii
tämme ohjelman antajia. S iis ottakaa vastaan vilpittömät kii
toksemme kaikesta siitä hyvästä mitä ojette meille tehneet.

Ystävyydellä
Helmi ja Martti Virta

Lillian ja Eli Säkkinen 
Linda ja Elmer Luoma 
Martha ja Wäinö Kytö 
Lydia ja Otto Lahikainen 
Mr. & Mrs. Jacob Koski 
Lovisa ja Antti Kärkkäinen 
Selma, Walma ja Tyyne Tani 
Rauha ja Uljas Mattila 
Emma Nygard

NORWOOD, MASS. 
Rauha ja Tauno Johnson

NORTH TONAWANTA, N. J.
Pearl, Larry ja George Lehto

HUBBARDSTON, MASS.
Hilja ja Victor Salminen 
Mr. & Mrs. Sulo Salminen 
Lilja ja Hjalmar Wirkkala 
Mr. & Mrs. Aati Laitinen 
Mr. & Mrs. Otto Laitinen 
Mr. & Mrs. John Kataisto 
Mrs. Hilda Maja 
Mrs. Hilma Häkkilä 
Anna ja Otto Halttunen 
Helmi ja Fred Markkula 
Mr. & Mrs. Eljas Rasinen 
Mr. &. Mrs. Eino Kari

STONEHAM. MASS.
Mae ja Stanley Pulaski

WEST BOYLSTON, MASS.
Nellie ja Joe Esonis

EAST TEMPLETON, MASS.
Matti ja Emma Pokki 
Anton ja Wilma Elomaa 
Erika ja Richard Salmen 
Mari ja Gabriel Kauppinen 
Kerttu ja Erkki Pokki 
Martha ja Reino Pokki 
Oiva Lampi
Olga ja Wilpas Long
Elma ja Matti Laitinen

BALDWINSVILLE, MASS.
Anna ja Otto Kauppinen

TEMPLETON, MASS.
Fannie ja Nestor Mäki 
Samy Ahon perhe 
Sulina ja Uno Kaski 
Elina ja Wäinö Pokki 
Lydia ja Arvid Penttinen 
Mrs. Hulda Anttila

NEW YORK CITY, N. Y.
Jussi ja Lahja Karhu
Kerttu Karhu
Josephine, Linda ja Tauno 

Gtunerrus
TORONTO, CANADA

Liisa ja Tauno Honkaranta
WINCHENDON, MASS.

Mrs. Ida Saven 
Laila ja Harry Ainan 
Alina ja Matti Hytönen 
Helen ja Harry Nyberg 
Impi ja Alfred Juntunen

ASIIBI KNIIAM. MASS.
Mr. Ä; Mrs. Rudolph Koski 
Kaino ja Lewis Waltan 
Hilma ja Karl Snellman

UUSIA ELOKUVIA 
O h|elm a v a ih tu u  4 k e rtaa  v llko .aa.

N ä y tb k a .t  kallo 7 Ja » ill. 
L au an ta in a  y h tä rn it. k tllo  2 aikaan
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N E W  Y O R K  C IT Y
Raivaajan New Yorkin konttori: 

1056—51 h Ave. Puhek: Lehigh 4-0906
Konttori avoinna joka arkipäivä 

kello 10 ap.—8:30 illalla 
Raivaajan tilauksia Ja ilmoituksia 
vastaanotetaan. Rahalähetykslä Suo
meen toimitetaan.

Wilho Hedman, toimittaja.
M. Lyytikäinen, liikkeenhoitaja.

TYÖVÄENTALOLLA
PÄTVALISTAi

KeskiviiWkona 11 p. “Väisynvt 
Tctxlbr” h a rj: kilo 7.30 Sekaikuo- 
ron naisilla harj. klo S.30.

Torstaina 12 p. ASKI. N.Y. 
Osaston kolkons, klo 9. Laina- 
kirjasto avoinna klo 7.9. Tans
sit Vesan salissa klo SS.30.

Perjantaina 13 p. ‘’Väsynyt 
Teixlloir” liairj. klo 7.30.

Lauantaina 14 p. Tanssit suu- 
Ttasisa salissa klo S.30 Viola ja 
Bill Sytrjälä.

Sunnuntaina 15 p. “Kaunis 
Veera” viimeisen kerran klo 
4.30 Numeroidut paikat, lippuja 
saa: Le 4-0906. Lainakirjasto 
avoinna klo 8—10. Tanssit Ve
san salissa klo 8.30.

“ K a u n is  V e e r a ” —  
v iim e is e n  k e r r a n !

Sunnirnitatnä tammikuun 15 
päivänä esitetään viimeisen ker
ran Tatu Pekkarisen, “Kaunis 
Veera’”, alkaen kello 4.30 Nu- 
mienoidut paikat.

Ensi-illan esityksestä kirjoitti 
tunnettu arvostelija Anna Kaari 
mini. sieuraavaa:

“Kauniin Veeran” — kaunis 
menestyts.

“Viime sunnuntaina eiliimjmie 
poikkeuksellisen värikkään ja 
romanit tisen tunnelman “Kau
niin Veeran” ensi-illassa, joka 
oli veitänlyt yleisöä salin täydel
tä. Esityö sai osalkseen totllelli- 
sen suosionosoitusten myirslkyn. 
selkä eloisuutensa että vaikutta- 
vuudienisa vuoksi koton a isu utile s- 
saan, mutta aivan erityisesti 
myös siksi, että se tarjosi jolta
kin ennennäkemättömän vielhäit- 
täivliä lavallamme unkarilaiis- 
suomalais.cn tänissijattairen miss 
Julislka Kokan su'lokkaan lii
kunnan, herkästi esitetyt laulut 
ja tuliset mnstailaiistuusisit, joita 
elävöittivät vielä värikkäät un
karilais, puvuit. Lausun koko 
teatteriyleisön puolesta kiitok
set ihastuttavalle vierailijalle, 
«selkä samWlla toivomuksien, että 
meillä olisi tulevaisuudessakin 
ilo nähdä hänen kaunista hiot
tua esiintymistään. Kaikki eli
vät nliyt eliniän hengessä muka
na ja saivat osansa vilkkaista 
s u ostonoso itukls iislt a. Lä nim en - 
nyt ylleisö ei jäititänytt aiploodeja 
vaille tällä kertaa lavastajia
kaan, jotka olivatkin telineet 
suuriarvoisen työn loHiidessään 
eiteenimle selkä “ Prinsessa Arma
dan” Jaivamkannen panruilaisifcei- 
neen, että kolmannen näytöksien 
mustalaisleirin nuotioilleen ja 
valtavine vanktkureiueen suoras
taan yllättävän elävästi ja vai
kuttavasti.

Luonniiotlliisesti taputettiin myös 
itse “tekijä” esiin,, ohjaaja Ver
na Pi'i«onius, jonka ansiosta 
Sainiinne nähdä “Kauniin Vee
ran’” huomattavasti rilkasvivaJi- 
t'ei'S'rtinpana ja avuihdiiklkaainipä- 
na kuin niitä Tatu Pekkarisen 
näytelmiä älkuporäisc.sti on. Hän 
on lisännyt näytelmään runsaas
ti sekä tansseja, ja lauluja että 
muita elävöittäviä yllätyksiä.

Kun “Kauniista Veerasta” on 
jo sanottu niin paljon, tyytynee 
arv. yleisö tähän ja uskoo, etlG 
kannattaa mennä katsomiaan.

(’ääsylijupujen kysyntä viimei
seen esitykseen sunnuntaina t.k. 
15 päivänä alkoi vilkkaissa mer
keissä jo kaksi viikkoa ennen 
näytäiitöä. Kaikki jxiikat tällä
kin kertaa ovat numeroituja. 
Liijtpujal saa puhelimlcllla: Le 
4-0906 Muistakaa: Näytäntö al
kaa kello 4.30.

N e w  Y o rk in  v a l t io n  
la in la a t i j a k u n ta  k o o lla

New Yorkin Valtion I.ainlaa- 
tijakuirtian vuoden 1950 istun
not alkoivat Albanyissa tammi
kuun 4 päivänä.

Kuvernööri Thomas E. Dewey 
esitti 12,000 sanaa käsittävän 
lausuntonsa lainlaatijalkunnaHe. 
Lausunnoissaan hän asettui an
karasti arvostelemaan president
ti Trunianin hallitusta — joten 
Valtion omait asiat sen hyök
käyksen johdosta jäivät sivu
raiteille. Dewey hyökätessään 
Trunianin Fair Dealin 'kanisalUis- 
ta ohjelmaa vastaan, lausuen 
mini., että siitä on muodostu
nut: sellainen "Erankeiis/teiii"

vu om ee rt, F^/J/kxIZZ/l 
i^kandinaaviaanT//7V7xiMjfZZ

Jelma Jbeeirwmrtmro 27 east 12 5  st.

joka uhkaa muodostaa YIk Ia s- 
valhilsta 'Trnmkensitcin sila1 e 
of regimentation and negulail :< ■. 
ia syy täistä kuuluu Truman’ ’ 
hallituksen oven eteen.” Yhtenä 
kauhuna hän mainitsi yhteis
kunnallisen lääikinlälaitclksru. 
;ota Trtiuiaii kannattaa, lljän 
liikeasiaan jatkoi samaa juttua, 
johon re| >u bl ik aan ien se n alt tor i 1i 
k  kela,s, John Foster Duö'« ~ 
kiiutti vaalitaistelussaan ja hä
visi. Dewey osoitti, että h n 
on cdeilleen sama Dewey. sain:, 
republikaani, joka vastusti kaik
kea, joka viittaa edi.stytkiscen ja 
työväelle stidstoililiiseen lainlaa- 
dintaan. Viitenä cs.imeinklkimä 
siitä miten fetleraalilhallitus on 
lisänniyjb verotaakkaa, valtioit
ten kannettavaksi, federaalihäl ■ 
litiiklsen Irviväksi.

Diewfev sanloi mini, että fe.le- 
raalilh'aWiltukisielHe Niew Yorkin 
valtiosta vuodella 1941 koottiin 
veroina $1,500.(XX)000 joka vuo 
de),le 1949 oli lisääntynyt 
$8,000,000,000. “Tämä on näy
te siitä niiten federaailihalilitu< 
vahingoittaa valtioitten' itsehal
lintoa” sanoi hän.

Jos Valtiomme lainlaatiakun- 
ta esnraiisi Dewevn neuvoja, 
niin tämän valtion työllä,isillä ja 
kansalla yleensä ei ole oikutel
tavissa mitään uudistuksia kan
san hyväksi. Lainlaatiaknnuitais- 
sa on rteipuibflikaaninen enemmiiis- 
tö, mutta 'huoimaititava demio- 
kraalttinen vähemmistö tulee 
pitämään huolta siitä, että asi
oista väitelilään, ennen kuin niis
tä Deweyn piirustusten' mukaan 
päätiellään.

K o k o u k s e e n  t o r s t a i n a !
ASKI. New Voinkin Osaston 

kuukausikokous on Työviäje.nt'1- 
iolla torstaina tammikuun 12 
päivänä, siis ensi torstaina, al
kaen kello 9. Jokaisen jäisien e n 
velvollisuus on olla saapuvilla, 
sillä useita, vuotien jamassa 
esiintyviä asioita on esillä ja 
niistä on hyvä keskustella.

Joliltoikuilta kokoontuu tiistai
na tammikuun 10 p. klo 8.30.

“ H o b o e s  fo r  H a r r y ”
Niew Yoilk Daily Newts julkaisi 

tässä jokin päivä sitten seuraa- 
van : "M anhattan: Tässä kuus
sa minä menen Waslhingtoniin. 
D. C. älläkseni piarstuapoiliti- 
koitsijana (lobby) eisittääkscii’ 
hooiiiojien ohjelman, joka hyväk- 
sylttiini viimeisessä Hobo Con- 
ventsioniisisa ((hoopojen kokouk
sessa ) I owass a.

Meidän hoopojen oihjelniaan 
hyväksyttiin seuraavat pykälät, 
jotka esitetään kongressille:

1. neljän tunnin tyiipäivä.
2. neljän päivän työviikko.
3. Ko&mien kuukauden kesä

loma täydellä palkalla.
4. Allin tuntipalkka $1.00.
5. Sadan dollarin kuukautinen 

elinlkadtincm eläke 'kaikille 60 
vuotta täyttäneille.

6. 10 sentin olut lasi viidellä 
setit ill ä.

7. Kunnälliset yömajat jokai
seen kaupunkiin ja kylään.

8. Sadan prosentin amerikka
laisuus.

P. S. I Idvelltiiu kaikki re
publikaanit, jotka vastustavat 
11 yv i nivoi uit iva 11 iota (W e 1 f a re 
State). Mr. Truman on hoopo
jen kanditaatli Ben (llobo) 
Bicnisoni.

(Siinä se nyt on esitettynä hoo
pojen ohjelma. — Siinä kyllä 
haiskahtaa repuhl ik aan i|>iiolueen 
puuataus, siiliä hehän vastusta
vat kaikkia uudistuksia. Sanom
me vain, että rebublilkaanit 
aloittavat vuoden 1950 vaalitais- 
telunisa heti vuollen alussa.

Wehka Heikki.

PEEKSKILL, N. Y.
70 vuotta täytti
1—1*—1950, täällä, lännellä ja 
keski valioissa ennen hyvin tun
nettu painija Adolf Lindroos. 
160 Washington st., Peekskill* 
N. Y. ALr. Lindroos on vielä hy
vissä voimissa, joten me omai
set ja tuttavat onnittelemme 
häntä merkkipäivänsä johdosta 
Hän on Raivaajan tilaaja sekä 
ahkerar lukija. — E.

BROOKLYN, CONN.
Eiv. l.uth seurakunnan jumia- 

laiupalvelus on 15 p. klo 2 ip. 
Saarnaa pastori V. I leiman, ur
kurina Mrs. Ida Mänty. Kahvio
tarjoilun kustantavat niisiksiet 
Kotilainen, Hassell ja llatuno- 
men. Kaikki tervetulleilta.

Mr. ja Mrs. Arthur Inkerillä 
oli uuden vuonien valvojabet. 
jossa oli hyvä ohjelma ja hyivä

tarjoilu. Vuosi on taas mennyt 
muistojen kirjaan. — L II.

Van Etten-Spencer
“Kosijat” operetti

Van Ettenin Central koululla 
tulee New lo ik in  näyttelijät e- 
dttämään hauskan operetin, Ko
sijat. lauanlai-iltana, tammik. 11 
i. Sisääitpääsy on $1.1X1 Liput 
n jo myytävänä etukäteen ja 

osa tuloisia tästä tilaisuudesta 
menee Suonien orpolasten hy
väksi. Kavintolaan kerätään tar
peet, että menot olisi pienet. 

Kaliviaisista
Uuden vuoden päivän iltana 

di väkeä Mr. ja Mrs. A. Boman
inpa hyvä joukko. Suonien kas
saan tuli $13.00| Missä mahtoi 
torstain Raivaaja viipyä, jossa 
di näistä kaltviaisista, kun tuli 
monta päivää jälkeen kuin per
jantain ja lauantain lehdet. Siis 
monet eivät tienneet kahviaisis
ta. Ohjelmassa esitti laulua ja 
kupletteja Yrjil Siöderberg ja 
Mrs. Kolisen, runoja esittivät 
Emil Anderson ja Antia Panttila. 
Kokous pidettiin, jossa rahaston- 
hoitaija Ella Haynes sanoi kas
sassa olevan rahaa noin $200.00. 
Päätettiin ostaa vaatetusta Suo
men orvoille ja sama komitea, 
joka on ollut toimessa, pitää liito 
Ien tästä asiasta. Ella ilmoitti 
että seitsemän suurta pakettia 
vaatteita oli nyt matkalla orpo
lasten ja invaliidien koteihin. Siis 
kiitos tälle komitealle suuresta 
vaivasta ja hyvästä työstä.

Hautausapu renkaan
vuosikokous on siirretty tammi
kuun 22 p. Sen piti olla 15 p., 
vaan kun on näytös edellisenä il
tana. nähtiin parhaaksi siirtää. 
Kokous on sitten M rs. Rose Nur
men talossa Speneerissä. Pankaa 
muistiinne. Tuokaa uusia jäse
niä mukananne.

Loukkaantui
Van Ettcnista Mr. ja Mrs. Alex 

Kosiki Jr:n  2 v. poika, Ronald, 
putosi kellariin sillä seurauksella, 
että murtui solisluu

Kuoleman sanoma
North Speneerissä Pekka Savo 

sai tiedon, että hänen veljensä, 
David, 73 v. oli kuollut Poulsbo, 
Wash., jouluik. 28 p. 1949.
Sairautta

Liikkeellä on ollut paljon pää- 
ja vatsatautia ihmisissä. Mrs. 
Aino Kangas Halsey Välleyssä 
oli viikon päivät hoidettavana 
Sayrein sairaalassa kotvasta kor- 
vakivusta.

Oscar Haynes ja Paavo Laven 
sairastivat kovaa kurkkutautia 
kotonaan, vuoteen omana, vaati 
kun lääkärit pistivät penicillinia. 
niin apu tuli ja ovat taas pian 
entisessä terveydessä. — Olga 
Forss yritti kovan yskänsä kans
sa joulunpyhien aikana juhlia, 
vaan. tauti voitti ja oli turvau
duttava lääkäriin ja joutui Olga 
■vuoteeseen lepääniään.

Melva Nagles, 5-vuotias, on 
ollut sairaana keuhkokuumeessa 
ja munuaisviasla. Tämä on jo 
toinen kerta tänä vuonna, kun 
tyttönen on ollut kovasti sairas. 
Mjrs. Nagles on .suomalainen, en
tinen Irene Keckinun.

Waverlyn sairaalassa on ollut 
Eliina Sorsa hoidettavana lieväs
tä halvauksesta. Halsey Valleys- 
tä Reino Salini oli Sayerin sai
raalassa saamassa hoitoa jalal
leen, jonka hän katkaisi pari 
kuuta sitte farmillaan metsä
töissä ja Refno sai uuden kiijisin 
kun entinen, joka oli vyötäisistä 
asti, sillä jalka meni poikki pol
ven alapuolelta, niin vaikea se 
on ja raskas, mutta hyvä että 
pääsee kainalosauvojen avulla 
liikkumaan. Salmet ovat Flori
dassa viettäneet monta talvea, 
vaan nyt kohtalo määräsi toisin.

Uutta vuotta juhlittiin
Kukin laillaan otti vastaan uu

den vuoden. Ympäristön tanssi
paikat olivat auki kahteen pyhii- 
aaniuua ja Van Ettenin kapakat 
oli kolmeen asti, mutta kaikki 
oli rauhallista koko ympäristös
sä. Yhden piläku vahingon oli
vat autoilijat tehneet Van Ette- 
nissä, kun keski kauppalassa Gulf 
Coopperin kaasuaseinalla olivat 
ajaneet kaasupumput kumoon ja 
olivat vähällä ajaa rakennuksen 
sisään, sillä ovet oli ajettu rikki. 
Tästä tapahtumasta ei kukaan 
tiennyt ennen kuin seuraavana 
päivänä omistaja tuli työhön, 
näki kuinka joku oli ottanut uut
ta vuotta vastaan ja ei ole vielä 
tiedossa, kuika tuhon oli tehnyt.

Karkulaista etsitään
Van Ray Mills, 25-vuotias, läh

ti karkuun Elmiran Reformato- 
riasta. ktui oli laitoksen paanassa 
lypsiyllä jouluiltana ja ei häntä 
vielä ole löydetty. Mies oli syyt
teessä East Nortlqiortissa, L. L, 
tytön pahoin pitelystä ja raiska
uksesta, josta hänet tuomittiin 
tähän ojennuslaitokseen viime 
luolina taimniik. 17 p. ja ei olisi 
vitaa ollut kuin neljä kuukautta

paLvellavaa, kun karkasi. Iliinel- 
'ä on vaimo ja 1 v. ja 2 v. ikäi
si t lapset I Itintingtoilissa. L. L, 
ja viranomaisille sinne heti lie- 
doitettiin, ja Texassiin, Arizo
naan ja Oklahomaan, joissa hä
nellä on sukulaisia.

Pelasti siskonsa hätyyttäjältä
Kuti James W ard. 10 v., ja sis

konsa Charlotte, 12-vuotias, oli
vat kotiin menossa elokuvista 
Elmirassa siinä kuuden ajoissa 
illalla niin oli mies seurannut 
heitä ja sitten sivutit li heidät. 
Ullitta samalla kääntyi ympäri 
ia sieppasi tytöin ja heitti hänet 
katukäytävälle. Silloin poika oli 
lypännyt miehen selkään ja mäti 
tätinyt miestä päähän, niin että 
miehelle tili kiire karkuun. Näin 
lapset kertoi poliisille ja tämii 
tapahtui State kadulla, 1st St :n 
kohdalla. — A—a.

YLEISIÄ UUTISIA
Venäjän rautaverkosta 
osa kadoksissa

New York, N. Y., tammik. 7 
p. — Osa Venäjän rautaverhos- 
ta on kadoksissa. Varsinkin 125 
jalkaa kahdeksan jalan to rku is
ta rauta-aitaa venäläisten 36 
eekkerin laajuisesta Glen Coven, 
L. I., maatalosta on olint kadok
sissa kahden viikon ajan eilen 
tulleen tiedon mukaan. Kuka on 
osan aitaa vienyt, on vielä sa
laperäisyyden verhoama, var
sinkin kun mainitulle paikalle 
on hyvin vaitoa päästä ajoka- 
luilla ja kadonnut aidan osa pai
naa laskelmien mukaan kaksi 
tonnia. Maataloa ympäröivä ai
ta on tilieäsilmuista teräsverk
koa ja vahvistettu betoniin u- 
potetuilla teräspaaluilla ja yläosa 
suojattu jalan korkuisella ja ti
li eäsilmuisella piikkilankaver- 
kolla.

Sanomalehti miehiä 
lähtee Eurooppaan

New York, N. Y., taniniik. 7 p. 
— -Pan American World Air
ways tiedotti eilenillall‘,1 viisi
toista amerikkalaista sanoma
lehden toimittajaa lähtevän en
si sunnuntaina lentoteitse Eu
rooppaan tutkimaan Economic 
Cooperation viraston toimintaa 
eri maissa.

Leuto sää aiheutti 
työttömyyttä

Briisltol, R.I., tamitliilk. 7 p. — 
Kuniija'l'kilveitä valmisitaiva Bris
tol Manufacturing Co:a val'ven- 
si telifaaisltaan tänään 1257 työi
käistä sen takia, kun tämän tai-' 
ven ilmat ovat olleeit leudot ia 
uusia tilauksia tuotteille ei oi'e 
saatu. Vähien nytk s estä ja sen ai- 
lveutitajasta tiedotti yhttylmän 
pnes. Mauriee E. Smith, Jr.

LÄNSIVALTIOITTEN ILMOITUKSIA
PORTLAND, OREGON

Pearson Funeral Church
301 N. E. KNOTT AVE., PORTLAND 12, ORE. 

ARTHUR PEARSON

CLARENCE W ALKER -  K ukkakauppa
Kukkia kaikkiin tilaisuuksiin 

Vastapäätä "Little Chapel of the Chimes"
435 N. Killingsworth St., Portland, Oregon

Tel. TRinity 0048

C A L IF O R N IA __________

M A TKUSTAKA A S U O M E E N
LAIVOILLA tai LENTÄEN

Olemme Ruotsin-Amerikan Linjan, Norjan Ameri
kan Linjan, East Asiatic Co., Taiiskan-Puolan,
Gdynia Amerikan Linjan, Cunard-White Star Ltd.,

11. S. Linjan ja Johnson Linjan asiamiehet.
Kaikkien lentulinjojen erikoishinnat <C*7(39 f I 
Los Angelesista Helsinkiin ja takaisin Q löfc .ll

Myymme myös kaikenlaisia VAKUUTUKSIA

CONTINENTAL TRAVEL SERVICE,
Victor Kallio, suomat, omistaja

725 So. Spring St. Trinity 6533 Los Angeles, Calif,

Kaikenlaisia V akuutuksia
välittää

ASSOCIATED CO-OPS
VAKUUTUS OSASTO 

Asiamies Tauno Ahonen, 1815 Vine St., 
Berkeley, Calif. Phone: LA. 6-6664

Lee’s Florist & Nursery
1420 University Avenue, 

Berkeley, California 
Tel.: Thorn 3-0502

Seuraava Co-op liikkeestä

— K u k k a la itte e t e riko isuu tem m e — 
K O TIK U K K IA  Ja PEN SA ITA  

Tel.: B E rkeley 7-Z7a«
IHOA San Pablo A venue. 

B erkeley i ,  Call tu m ia

SAN PABLO 
FLORIST & NURSERY

Lukijain.
Osasto

Vastaus Mr. Tokoin 
kysymykseen, Raivaajan 
numerossa 300

Raivaajan numerossa 30(1 lukijain 
osastossa on Mr. Tokoi osoittanut 
vastattavakseni kysymyksen, “missä 
ja milloin 'Mr. Tokoi on julkisissa 
puheissa tai kirjoituksissa esittänyt 
huolestunensuutensa Suonien virka
miesten pienistä palkoista."

Saanen muistuttaa Mr. Tokoita 
sunnuntai-illasta kun hän oli juuri 
palannut Suomi-matkaltaan ja oli 
katsomassa “Kosijat” näytelmää 5tli 
Ave. Kaalissa New Yorkissa.

Näytelmän jälkeen allekirjoittanut 
Raivaajan konttorissa pyysi haastat
telua “Maakansalle” samalla esittäen 
korttinsa, joka osoittaa, että hänellä 
on valtuudet edustaa mainittua leh
teä tällä mantereella.

Uskoisin 'Mr. Tokoin vanhana leh
timiehenä ja politiikkona olleen sel
villä siitä, että antaessaan mainitun
laisen lausunnon sitä myös saatetaan 
käyttää. En kyllä tullut kirjoitusta 
laatiessani ottaneeksi huomioon, että 
mainitun kaltainen lausunto saattaisi 
vahingoittaa Mr. Tokoin prestiisiä 
työväen johtajana, josta olen vilpit
tömästi pahoillani.

Arvi Tokkola.
« « «

Kiitoksia paljon Mr. Tokkola. Mi
nä tiesin sen etukäteen, että kissan 
on tultava ulos pussista kun muuta 
tietä ei ole.

Ja nyt asiaan.
Se oli juuri mainitsemananne ilta

na ja paikassa kun minulle esiteltiin 
Suomen Maalaisliiton Helsingissä 
ilmestyvän pää-äänenkannattajan 
“Maakansan” toimittaja Herra Tok
kola. Ilmaisin mielihyväni saada 
kunnian tavata Suomen nykyjään 
suurimman puolueen pää-äänenkan
nattajan toimittajaa ja ilmoitin ole- 
vani valmis esittämään käsityksiäni 
matkalta Suomeen ja havainnoistani 
siellä. Minulla ei ollut pienintäkään 
aikomusta alkaa selostamaan virka- 
miesoloja ja virkamiesten palkkoja 
Suomessa, koskaan missään yhtey
dessä en ennenkään ollut niihin 
puuttunut vaan Herra toimittaja, si
tävastoin että olisi halunnut kuulla 
minun ajatuksiani, alkoi iskeä pää
häni omiaan. Toimittaja alkoi selos
taa, että kaikki puute ja kurjuus 
Suomessa oikeastaan johtuu virka
miehistä ja siitä, että niillä on niin 
suuret palkat, että ne nielevät kaikki 
tulot ja hyvyyden maasta. Toimitta
jan selostukset virkamiesten kor
keista palkoista olivat niin kaukana 
totuudesta, että olin pakoitettu vetä
mään sen johtopäätöksen, että toi
mittaja on asioista kokonaan tietä
mätön taikka sitten hän on yksi 
niistä kommunistien kanssamatkus
tajista, jotka käyttävät kaikkia kei
noja ja kaikkia aseita kaivaaksecn 
maaperää Suomessa voimassaolevan 
yhteiskuntajärjestyksen alta. Siitä

Marine Liquor
7712 Calif, Ave. 

Huntington Park, California
Ainoa suomalaisen omistama pullo-väki- 

juomaliike Etelä Californiassa.
Ray Marine, omistaja

ARV O’s Shopping C en ter
5003 E. Gage Ave., Dell, Calif. 

Huoka<:»varaa, L ihaa , V ihanneksia , Herk 
k u ta v a ra a , T a lo u sta v a ra a  Ja lääk k e itä  
L eipom otuotteita .

U. 8. P o stiko n tto ri.
A R V O  F A L L O N , o m ista ja . .

Tel. ^338.

Lindroth Auto Service
Emil Lindroth, "Prop."

' “Body and Render Specialist” 
Trimming — Painting

Phone Kl. 4931 2811 K. Florence Avr
Huntington Park, Calitornia

syystä olinkin pakotettu kysymään 
kuinka kauan siitä on klm Herra

I toimittaja on Suomesta lähtenyt ja 
I tähän maalian tullut. Kun toimitta
ja vastasi, että siitii on hyvän joukon 
yli kaksikymmentä vuotta kun hän 
tuli Canadann ja sieltä suoraan tän
ne Yhdysvaltoihin, sanoin, että olot 
Suomessa sen jälkeen ovat paljon 
muuttuneet. Selitin, eltii virkamies
kunta ei enää ole sitä vanhaa ruotsa
laista ja ylimystösukuista vaan ta
vallista maatiaisrotua. Ja toiseksi 
virkamiesten ja opettajain palkat 
ovat suhteellisesti huonoimmat kuin 
kenenkään muiden siitä syystä, että 
sen jälkeen kun palkat on määrätty, 
rahan arvo on moneen kertaan alen
tunut, joten he nyt saavat vaan osan 
siitä, mikä alkujaan oli palkaksi 
määrätty, sillä rahan arvon alennuk
sia vastaavaa korotusta ei ole lähes
kään voitu myöntää. Sanoin, että 
virkamiehistö ja opettajat muodos
tavat todellisen “kaulusköyhnlistön”, 
jonka asema ei ole kadehdittava.

Tähän toimittaja Tokkola ehätti 
parannuskeinona esittämään, että 
koko virkamieskunta olisi uudistet
tava ja vanha lakaistava pellolle ja 
siten päästävä suuresta virkamies
kunnasta. Selitin, että virkamiehillä 
Suomessa, samoin kuin muissakin

O H IO N  IL M O IT U K S IA
S Ä Ä S T Ö T I L I E N

CLEVELAND SAVINGS & LOAN COMPANYISSÄ
tu rv a n a  on $850,000.00 p ääo m arah as to  Ja Jokainen tili on 

ta a t tu  $5,000.00 asti.

THE CLEVELAND SAVINGS & LOAN CO.
510 Superior A venu e, a t E ast S ix th  St.

★ Säästöjen turvallisuus taattu  $5 00 0  asti A
Toimien yhdysvaltain hallituksen lupakirjalla Ja Yhdysvaltain hallituksen 
tarkastuksen alaisena Jn kun säästöt ovat taatut, kuten yllä on mainittu, 

tarjoamme teille luotettua palvelustamme.

Women’s Federal Savings & Loan Association
320 Superior Ave., MISS CLARA E WESTROP, sihteeri. Cleveland. Ohio 

, Vastapäätä kirjastoa

VAKUUTETUT SÄÄSTÖT
S H ä .ttjt ll it  ovat v a k u u te tu t pankissam m e 55,000 asti Y h d ys v a lta in  

h a llituksen  v ä lity k se llä .
254 ON NY K Y IN EN  TA LLETU SK O RK O M M E

The Liberty Savings & Loan Company
260 Superio r Ave. N. E. Tel. C herry  2052 Cleveland, Ohio

HENRY A. LEIMKUEHLER
Funeral H om e

6722 FRANKLIN BLVD. CLEVELAND, OHIO
Puhelin: Woodbine 0071 

HENRY J. GOOD — EARL R. BAMPTON

A S H T A B U L A , O H IO
Richard & Siiri Aitonen Knapp

C. O. Gudmundsonin seuraajat.
V A K U U T U K S I A

Palo-, Auto- ja Tapaturmavakuutuksia

Commercial Bank Building
Ashtabula, Ohio. DIAL 28-381

ZIMA FARM EQUIPMENT Co.
Allis-Chalmers

Traktoreita — Combines — Välineitä 
John Bean ruiskuja 
Osia ja palvelua

Dial 20-631
5446 Main Ave., Ashtabula, Ohio.

W A R R E N ,  O H IO  
PERIODICAL SHOPPE-

W . I. GROVE — ED. WHITE 
Tasku- Ja seinäkellojen korjausta. 

Lahjoja - Leluja - Kelloja - Makeisia 
Tupakkaa - Uutuuksia 

838 W . Market St,, Warren, Ohio

BUD FORKIN’S CAFE
— Air Conditioned — 

Television 5 päivänä viikossa 
Oluvia iasittain

Viiniä ja olutta mukana vietäväksi 
232 Muin Ave., S. W . Warren, Ohio

ZONE’S RADIO CABS
YELLOW CABS
DIAL 4118=1
Pakettien kuljetusta. 

Liniosiinipalvelus United ja PCA 
lentokentälle.

W . W . LA W R E N G E ~
Maali- ja Tapettlkauppa 

Parhaita Maaleja - Vernissaa - Tapetteja 
Sanitas maalarien tarvikkeita.

299 W . Market St., Warren, Ohio. 
Tel. 2068-1.

KUTEN AINA

Osborne The Suit Man & Son
MIESTEN VAATETA VARAA 

ja hyviä matkatavaroita 
169 W. Market St., Warren, Ohio.

MJ«5SaSBlMS«MÄBBBHSO
PROCTOR SHOE STORE
Hyviä jalkineita koko perheelle.

124 N. Park Ave., Warren, Ohio.

CARL W. HALL
HAUTAUSPALVELUS 

533 No. Park Ave.
Warren, Ohio Tei.4465-C

r—♦--------
AMPULANSS1PALVELUS 

YÖLLÄ JA PÄIVÄLLÄ
------- ♦-------

Kaunis ja arvokas palvelus
perheen asettauiulla hinnalla.

perustuslaillisissa maissa, on lakiin 
perustuva oikeus virkaansa ja palk
kaansa, josta ei voida erottaa muu
ten kuin laillisella tavalla taikka la
keja muuttamalla. Tämä selitys ci 
ollenkaan tyydyttänyt Herra toimit
tajan, joten koko "haastattelu”, jos 
toimittaja tälii keskustelua nyt sel
laiseksi haluaa kutsua, loppuikin 
tähän ja sen perustuksella toimittaja 
on sitten lehdissä maininnut, että 
“Mr. Tokoi . . .  tuntui olevan enem
män huolissaan Suomen virkamies
ten pienistä palkoista, kuin rajan 
lasten puutteista ja tarpeista." Mistä 
toimittaja tuon johtopäätöksen on 
vetänyt, koska hiin rajaseudun las
ten asemasta ei mitään kysynytkään, 
eikä nähtävästi tietoja halunnut, on 
minulle arvoitus.

Toivottaen toimittajatoverille on
nellista uutta vuotia ja hiukan suu
rempaa huolellisuutta ja tarkkuutta 
asioiden käsittelyssä.

Ystävyydellä: Oskari Tokoi.
* » »

Toivottavasti Tokkolakin on nyt 
sanonut sanottavansa, joten voidaan 
siirtyä "päiväjärjestykseen” - Toim.

— Aljatclnia: Muutamat puhu
vat kokemuksistaan, toiset anta
vat kokemuksiensa puhua.

VETERAN’S WINE STORE 
& DELICATESSEN

Kaikkia standard oluvia $2.75 laatikko, 
jumbo pähkinöitä paahdetaan päivittäin.

Vapaa tuonti — Dial 25—391
4900 Main Ave., Ashtabula, Ohio.

MAIN AVE. PONTIAC SALES
PONTIAC ja GMC 

Myynti ja palvelu.
Hyviä käytettyjä autoja.

Dial 38-221
4804 Main Ave., Ashtabula, Ohio.

Riley Johnson Coal & Supply
WALTER PURIN, omistaja.

Kolia ja rakentajien tarvikkeita 
TEL. 33-481 

5714 MAIN AVE.
________ASHTABULA, OHIO.

Suomal. Porsliinitavaraa
Me taaskin saamme pieniä eriä Suo
messa tehtyjä porsliini» ja lasitava

roita. Kaikenlaista tidrxistavuraa.
MITCHELL HARDWARE CO. 

4712 Main St., Ashtabula, Ohio.
________ Dial 37-711.____________

MAYTAG SALES & SERVICE
Maytag automaattisia pyykkikoneita. 
Hotpoint välineitä — lronrite silitys

rautoja.
Palvelumme käsittää myymämme tavarat 
4136 Main Ave. 2 suurta 462 State St., 

Ashtabula. puotia. Conneaut.

ACE PARTS COMPANY
APEX-pyykkikoncita.

Osia — Myynti — Palvelus.
4

355 Center St., Ashtabula, Ohio 
Dial 26-301.

TTno^ le^ s"
The Knoble Brothers Co. i

KUKKAKAUPPA (
1836 West 25th St., Cleveland, Ohio 

Puhelin: Prospect 6600

suomalais.cn
suomalais.cn


N o . 6 46 :s v u o s ik . Raivaaja, Maanantaina, Tammikuun 9 pmä i960 V n d  e f. nlvfl

ORIDA
AMERIKKALAIS-SUOMALAINEN TURISTIKLUBI, 

Lantana, Elä., Box 53
'Tanssii torstai- ja lauaiitai-iltana. Maukas päivällinen 

joka sunnuntai kello 1 j.pjA
Ohjelmaa, bingoa y.m. Tervetuloa!

The Toggery Shop
LAKE WORTH, FLORIDA 

705 LAKE AVENUE. TEL. 83-J

Leninkejä - Takkeja - Pukuja ■ Hattuja ja ta rv ikke ita
NAISILLE JA NEITOSILLE 

1f **--------- , f ----------

Dixie Radio and Appliance Co.
129-131 North Dixie Highway, — Tel. 555 

Lake Worth, Florida
MYYNTI PALVELUS

♦  G R E E N ’ S F U E L  ♦
K eittäm iseen — Veden läm m ittämiseen 

Läm m ittäm iseen — Jäähdytykseen
2202 N. Dixie Hwy Lake Worth, Florida

M O R EY P A IN T  &  G LASS
PITTSBURGH

MAALEJA — VERNISSAA — LASIA 
7 South J Street Tel. 233 Lake Worth, Florid»

J. E. R E D F E A R N
Täydellisesti puhdistettuja KALKKUNOITA ja KANOJA 

NAUDAN- ja SIANLIHAA sekä TUOREITA MUNIA 
Davis Road, LAKE WORTH, FLA. Puhelin 4026

BOUTWELLS DAIRY, he.
Tel. 5235 — Lake Worth, Florida 

“GUERNSEY GOLD" MEIJERITUOTTEITA
i Korkealaatuisia meijerituotteita

Lake W orth Funeral H om e, Inc.

Puhelin 236

4th Avenue South and J Street 
LAKE WORTH, »FLORIDA

Ambulanssipalvelu*

-- H . N . F O U N T A I N  -
Tehkää ostoksenne tästä perhekaupasta 

Vaatetavaraa — Kenkiä — Taloustavaroita 
728-730 Lake Avenue, Lake Worth, Florida

R O B E R T S  F U R N I T U R E ,  IN C .
813 L ake  A ve. J  A  T e l. 4841

R o b e r t s  O u t l e t
101 80. H . S tree t T e l. 690*

L A K E  W O R T H , F L O R ID A

B O H R E N  B R O T H E R S
HYVIÄ RUOKATAVAROITA — LANTELÄ1STÄ LIHAA 

OLUVIA — HEDELMIÄ JA VIHANNEKSIA — VIINEJÄ
Hyvä ruoka antaa elämännautintoa.

701 NORTH DIXIE Puhelin 322 LAKE WORTH, FLA

Econom y Fruit & Grocery
531 NORTH DIXIE, LAKE WORTH, FLA.

Auki kello 7 aamulla kello 12 yöllä 
seitsemän päivää viikossa.

Kaikkia tunnettuja oluvia 20c kannu, $4.80 laatikko.
Puhelin 9263

K r i s t i  n  e ’s
— R e s t a u r a n t  —

North Dixie & 12th Ave., Lake Worth, Fla.

K n o l lw o o d  G r o v e s ,  inc.
Temple Orenssien myyjä

Tuoreita, puussa kypsyneitä hedelmiä, lähetetään suoraan hedelmätarhasta A
...iti- ..... . XX........ .......: ........ . ... . . .......  t---------  \ t  ?teille pikalähctyksenä. Myyntikausi joulukuusta maaliskuun loppuun. Va
paa lentolehtinen ja hintalista lähetetään pyydettäessä.

Rt. I, Box 776, LAKE WORTH, FLORIDA

T E M P L E
F R U I T

SHIPPERS 
7 North H. Street 

LAKE WORTH, FLA.
Tele f. 4700

PINEAPPLE - ORENSSEJA 
Sesongin aikana

•  Hedelmä Lahja- 
laatikkoja

•  Pähkinöitä' ja 
Makeisia

Meluta kekkereitä varten

Hedelmiä vähittäin

—  De Long’s —  
Propane Service Company

Välineitä - Asetusta 
Pt ILLOKAASUPALVELU 

1500 Broadway Riviera Beach, Fla.

CARPENTERS’ HARDWARE
PLHMMAUSTARVIKKEl TA 

LASIA ja MAALEJA
----4----

112 North Dixie Highway 
lel.t 5321 LAKE WORTH, I LA

S IR E N ’S CAFE
Hyvää ruokaa. Virvoittavia juomia. 

Viiniä, olutta ja samppanjaa 
SO. LAKE WORTH ROAD 

BUFFALO 'HEIGHTS

DIXIE BAR and GRILL
Ballantine olutta lasittain 

Hienoja viinejä

110 North Dixie, LAKE WORTH, FLA 
Puhelin 9109

Lähetämme millin hyvänsä 
Yhdysvalloissa ja Canadassa. 

Takaamme lähetyksen 
perille saapumisen

Dixon’s Feed & Poultry Co.
917 Lake Ave., Lake Worth, Fla.

------T cle l 440-------
Security Rehuja ja Siemeniä

Lannoitusaineita ja hyönteisiä 
tappavia aineita.

Tuoreita munia. Eläviä ja syötäväksi 
laitettua siipikarjaa.

Etelän kaunein 
DRIVE-IN TEATTERI

* * D ix ie  
S k y d ro m e
2515 North Dixie Highway 

Tel. 6€?’
Lake Worth, Florida

G E IB E L ’ S 
Photo Service

Eastman, Bell G Howell 
elokuvata rpeita. 

Amatöörien tarvikkeita♦
712 Lake Ave..

LAKE WORTH. FLORIDA

,.•111 r l : i s  koulua käynyt poika 
Hulun v.i".. v. :i oi te.-i:u ja elle 
ieki.anlä.l.neu isä ol si hyv itä 
henkenä niin soitu si hiin rikol
liseksi. Siinä. niynsk.ii esiintyy 
.-.-m sk il t ta jana kuikin ikaiippias I 
ia h ii l ie n  rikas moi sumien a J 
Henki, piika, torppari avimoi- 
iceii ja polusi. IlenxJ lyyyit o 
ivat h) v ,i hahinoileltiija. alus 

sa vaivasi ehku arkuus, mutta 
,:tä myiden kun juoni kuluit)
uhosi us,i) - ja laulut joita oi 

;laljoil. suju v.it li) vin, joit; 
iiest' Ll-a Linden liiil ly-ll.
Tuntuu sillit, i t i ä  k a t is a m iä y  

l i i t i  t menevät yleisöön, niitä 
'uoneiisa tähden y imniirrrtiu n 
ia niitä voidaan tyyppiensä ptio- 
'estakin pahemmitta koimncl- 
uksitl.-i esittää.

Viilin.) S\ väline rlinodijana. oi, 
■.liottanut sauakylliilst; i ja aidon 
'Imekkiiitii vitsejä ja nehän ue 
ovat kelmiä, jotka p tää saada 
ulos näyttelijöistä ja joista ylei
sö) nauttii.

Nykyisin, kun i niine eiiii: saa 
paljoakaan aikaan, jonka syyt; 
jokainen ymmärtää. Cseinkaan 
nuoremme eivät jaksa seurata 
-uonien kielettä kulttuurityötäm 
me, ikää karttuu' siirtokansan 
hartioille ia Hionta muuta pikku 
sc:kkaa, jotka vaikeuttavat toi
mintaa, mutta kun “kaikki vih
ien ja yksi kaikkien puolesta" 
yritetään, niin jotakin velli ai
kaan saadaan näyttämötyössä 
kiu.

Kiitämme salin täyteistä ylei
söä. joka seurani esitystä m e 
’enkiinnuolla niin hauskoissa 
kuin vakavissakin kohdissa, 
myöskin Valle Johnsonia joh- 
iosta (koska muuta hyvitystä 
ei tule) ja in ytelmän henkilö
kuntaa ahkerasta työstä, jossa 
•siintyivät: To:vo Linden, Senja 
ia Yalle Johnson Keino ja Erk
ki Pokki. Terttu Rannikko. Fan
ny Puranen, Mary Silverbcrg. 
Otto Asikainen ja Richard Sal
men.

Toivotaan, että tämä esitys ei 
ole viime neu. — M.

L A N T A N A  —
■ m w M a m M H M m a n M M n R W w s r i i r M iv m M S M r s u r  >i » m i i w t s w o o w w »

JOHNSON’S FURNITURE, Inc.
FEDERAL HIGHWAY LANTANA, FLORIDA

© Laatutavaraa halvimmilla hinnoilla O

YE TOWER LUNCH
Te pidätte meidän 

Barbecneslaninie ylinnä kaiken 

LANTANA, FLORIDA

A. T R O U C H E
Cuff S m ic a  Station

t '  barne Ril. t '  l eder .l 11, W ay No. I 
Tel. >1190

P.O .Box 101. Lantana, Florilla.

The Frank Lymsn Family SHEF’S FOOD MARKET
H Y V Ä Ä

LIHAA ja RUOKA IA VARAA
• n s

LANTANA. FLORIDA

HYVIEN NAKINKENKIEN 
KERÄÄJÄT

•
Lantana, Palm Beach Co., Florida 1

* 1E Nm"* ™ “ J “ COUNTY MERCANTILE
Sähkötavaroita

I le ip o jia  ni.tksucfi(toilla

Civil Marriages Solemnized 
Avustaa veteraani- laki- kansalabtuinis- 

ja n l a t k u s t u s as i o i s s a .
H. L. KOSKIE, 2630 NW  23rd Avenue 
Miami 37 Florida

Bay S tate maaleja. 
Lantana, Florida

T  H E D U K E  Lantana Sundries
•RINOMAISIA RUOKIA 

OLUTPA VIINEJÄ COCKTAILIA 
VÄKIJUOMIA PULLOTTAIN 

----- 4----
Dixie ja Federal teitten kulmassa 

Lantana, Florida.

GEORGE W. B0WE, Inc.
PLUMMAUSTA▼

Tel. 1280 M
711 South Dixie Hiqhway 

Lantana, Fla.

Jäätelöä
Julkaisuja

Rohdostavaraa

Hypolux, Fla.
GARNETT GROVES
Vähittäin ja lahjataatikoissa 

SITRUUNA-HEDELMIÄ JA 
HYYTELÖITÄ

Paikallinen hedelmien kasvattaja

NEW  P O R T  R IC H E Y
P O T T E R  B R O T H E R S

LI II AA SEKÄ '  K A IK ENL A1SIA 
RUOKATAVAROITA

New Port Richey, •  • • Florida

Lucerne
B e a u tySalon

Kestokiharoita.

Kaikenlaista kylmä-kiharrusta.
807 Lucerne Ave.,

Lake Worth, Florida 
Tel.: 5742

“ ALTON’S CUT RATE”
LÄÄKETAVAROITA

▼
Tel. 9153

6 So. Dixie, Lake Worth, Fla.

Tuokaa Maaliproblccmut Meille
Premier Paint Store

112 North Dixie H w y.
Luke Worth. Fla.

Tclef. 9133
Maaleja — Varnissaa — Harjoja 

A. C. Kriuner, Omistaja

FELDER-BELL, Inc.
------ WESTINGHOUSE ------

TALOUSVALINEITÄ 
Lake Worth W . P. Beach
15 No. H St. ♦  310 So. Olive Ave.

B Y R D ’ S
Grocery & M arket 

▼
South Military Trail 

LAKE WORTH. FLA.

Charles J. Lehto Associate with J. A. ROSTAN

N O T A R Y  P U B L I C  - - R E A L  E S T A T E
Kotiosoite: Office:

227 Fordham Drive—Tel. 5266 8 South "J" St.—Tel. 4561
LAKE WORTH. FLORIDA

FIN LA N D IA  R E S TA U R A N T
Suomalaiseen tyyliin laitettuja ruokia.

Auki seitsemän päivää viikossa.
ADOLF KASPALA, omistaja

11 SOUTH DIXIE LAKE WORTH, FLORIDA
-a t - —   k  ■■st ---------- i e t t-------------se* k  ir

GRANDMA’S PANTRY
(On The Square)

' N. H. Street, LAKE WORTH,- FLA----♦----
Suomal. ja tanskalaisia kahvllclpiä 

Pyrimme tyydyttämään

Ashbuinham , M ass.
Farmariklubin
vuosi- ja kuukausikokous pidet
tiin torstain tammik. 5 p:n ilta
na Mr. ja Mrs. Lauri B muniin 
kotona X. Ashburnliamissa. En
siksi pidettiin vuosikokous, jos
sa kuultiin, johtokunnan toimin
takertomus v, 1949 ja rahaston
hoitajan ja tilien tarkastajien 
lausunto hyväksyttiin ja myön
nettiin vapaus. V alittiin johto
kunnan jäsenet. Toimiin tulivat 
entiset, paitsi edesmenneen Ja 
cob Waltarin lilalle varapresi
dentiksi ja varapuheenjohtajaksi 
valittiin Wilho Torist-oja. Viime 
vuoden toiminta on ollut hiljais
ta, kun kokouksissa on käy
neet vain muutamat vakituiset 
jäsenet. iKokouksen toivomus 
oli, että säätäisi uusia jäseniä, li
sää. joten toiminta ehkä vilkas
tuisi,'mutta kun ei uusia farma
reita tule, niin öii suotta sitä toi
voa. Jatkettiin kokousta kuu
kausikokouksella, jossa KVIL.m 
johtokunnan jäsen O, Mäki toi 
esille laajasti KVIL:n toimintaa. 
Selostukseen oltiin hyvin tyyty
väisiä.

Mrs. Lauri Hornan oli la itta
nut meille suurenmoisen kahvi
tarjoilun monenlaisten 'kotite
koisten leivosten kanssa, jotka 
oli aistikkaasti koristeltu juuri 
menneiden juhl eji merkeissä ja 
'osta me sanomattomasti nau
timme.

Läusunime Mr. ja (Mrs. Lauri 
ia Aatu Bomanille kauniit kii
toksemme ja onnellista uutta 
vuotta toivomme kaikille Rai
vaajan lukijoille A. Co-op F. 
Klubin puolestä.

Se-tiräava k-okous pidetään 
helniik. 2 p. kokoushuoneella tai 
huonon sään vallitessa N. ja <i. 
Ileng'iii talolla, Willard Rd., jos
ta ilmoitetaan tuonnempana. — 
N. 11.

DANAHY BROTHERS
LATTIAMATTOJA 
715 Lucerne Avenue 

vastapäätä postikonttoria 
Lake Worth, Fla.

Tsl. 4338

Hulme Music Shop
921 Lake Avenue 

Lake Worth, Florida 
Kaikkea musiikkitavaraa

ROSS CAFE
809 Lako Ave.,

LAKE WORTH. FLORIDA

K E L L E R ’ S D A IR Y
Hyvää A luokan 

pastöroiinatonta m aitoa 
-------- ♦--------

Lake Worth Road, kanaalilla

Jones Fruit
Puissa kypsyneiden hedelmien l.diettämi 
uen erikoisuutemme. Temples ja kaikkia 

hedelmiä. Myös vähittäin.
Cor. So. 3rd 8  Dixie 

LAKE WORTH, FLA.

W orthm or Ice Cream Co.
27 S. Dixie Est. 1976 Lake Worth, Flu▼

lee Cream - Milk - Milk Shake* 
Erikolshuomio

tilauksille iUouvlett alliin, y.m.

Fleetway Service Station
TEXACO TUOTTEITA----- » ----

Davit & South Lake Worth Rd. 
Lake Worth, Florida

BERT BROWN
SEWING MACHINE SHOP <

ELECTRICAL APPLIANCES 
♦

16 So. Dixie Lake Worlh. Fla

GARDNER, MASS.
Onnistunut esitys

Hauskaksi ja mieliä virkistä- 
aksi muodostui Väinö Syväll
eni "Rakkauden arpajaiset", jo

ka esitettiin 7 päivänä t.k. Suo
ni kaalissa KVI.'n näyttelijiin 
oimrsta. Näytelmä on kansan- 
miainen ja kauniit laulut siellä 
täällä elävöittävät esitystä. Näy 
telnian juoni liikkuu maalais- 
oloijsu ja kuten tavallsta, ta* 
palitltu siinä paljon seikkailua, 
ristiriitoja ja rakkautta. Ranta-

W orcester, M ass.
ASK Liiton Worcesterin 
osasten ja Lincoln 
Sq. Haaliyhdistyksen
vuö'siikOkoulkis'et pidetään tiistai
na 17 p. klo 7.30 illalla, Kuine- 
bergin kaalissa. Motlemimis.sa 
kolk onkisi sisä käsitellään säänltö- 
määräise.t asiat ja 1 «puisia kes
kustellaan muista osille tuota
vista asioista. — Osaston (ko
kous vallitsee nvyöis edustajia 
liil'tolkoikoukseen ja liittöhalllin- 
toon y.ini. Kuten huomaltaan, jo
kaisen jäsenien läisnäolo olisi tär
keä. Koikouksen lopussa juo
daan vapaat pullakahvit osaston 
kuistannukseilla. — Tulkaa siis 
joukolla.

Miss Aili Heikkinen, konsertti
ensi lauantaina 14 p. Ok. Sovit 
taljalla 67% Laurell St. Miss Aid 
I leikkinen on toista polvea Aine 
rikan suomalaisia. syntyisin 
hitclibiirgissa, siellä koulut käy
nnit, siellä lauluopinionsa alka
nut, mutia Suomessa Helsingis
sä ui' " iiristä nyt” Suonien Mu- 
siilkkikonservaitta/riossa. I Iäinen 
ensi konserttinsa 19.38 sai kun
nioitettavat arvostelut Suomien 
tunnetui,m,miltä musiikkia.rvo - 
tulijoilta jotka eivät o'e mitään 
"anna mielinä” arvostelijoita, 
vaan ankaria kritiseeiraajia. Mi 
Aili Heikkisellä on koilkea sop
raano, liionnonrikkaiuliostaan ja 
kantokyivy siiliin arvokas. I.aula- 
jattairen rikas-ointiiiiwn ja heleä 
ääni Ivvvin soveltui kiit.4kii-a.knis- 
■tiikikaan. Varsinkin korkea a!? 
soi kiilkkaana ja vapaana.

Kolmas pääkaupungin lelitd 
san* o ,  että  Aili Heikkisellä on 
todeil'la kaunis ja hyvin Ikehitott) 
sopraano. Hänen rytmi rikasi a 
puhdasta ja linjakasta lauluaan 
kuulee tvyxiytykisellä. P hän ta
naan arvostelevat Suomen piiä 
ihaiiipmigin musiikkimieheit. Ny", 
meillä Worcester in ja ympäris 
lö.n suomalaisilla on tilaisum 
k u l i l la  tätä kansamme edustaja:' 
ensi lauantaina Sovilltajalla. lläi 
laulaa hyvin edustavan odiijel 
man alluksi kait liksan osaisen 
k anus ai n välistä sä.vehäjistoä e 
Ulistavan ohjelman ja toisessa 
osaissa k) niiiiienen osaisen ohijeL 
man . Suomalaisia kansanlaulu
ja kiisittäen. IVäinö ja Ilmat 
Hannikaista. Palmgrenia. Sibe 
liustta ja Merikantoa. Tilaisini' 
alkaa kidlo 8 lauantain iltana 
OvilipUit maksavat 75 senttiä 
Toivottavasti kansalaiset täyttä 
\ at tämä,n konserttisalin, ky sy 
invtLsessä on nautinto itse lein

W. C. DAVIS — RAKENNUSTARPEITA
Sbeeteoek - Kattotarpeita - Maaleja - Rakentajien ractatavaiaa. 

Tel. 2-2521
NEW  PORT RICHEY, FLORIDA

ZANE RANKIA GROCERY
South Side, New Port Richey, Florida

GROSSERIA - LIHAA - |Ä \T Ä
Jäätelöä ja meijerituotteita. 

-----------------------
AUKI SUNNUNTAISIN 9—12.30

CIRCLE SERVICE STATION
Donald E. Pierce, Mgr.

NEW  PORT RICHEY, FLORIDA

Erikoisuutemme 
Autojen rasvaus ja peseminen.

GEORGE’S MARKET
NEW  PORT RICHEY, FLORIDA 

Puhelin 2-3831
▼

Hyvää lihaa, hedelmiä ja kasviksia 
Jäädettyjä ruokia

L. N. SPENCER
PLUMMAUSTA ja SÄHKÖTYÖTÄ 

G. E. tulousvälineila
♦

Tel. 2-3491
New Port Richey, Fla.

R O S C O E ’S 
Rexall Drugs
It. B. H c n d c r s o n, Prop. 

Tel. 23431
NEW  l»ORT RICHEY, FLORIDA

inc ja luniiiistiis yhdelle kansain 
me lapselle joka im hakenut 
isänsä ja äitinsä s) iiityinämaan 
ha rraisl u,ksen sa | >ä;i>t efpaikak si.
-eliratikan ilmoitusta t.äydelli- 
srtstä fJhjielniasta. Juika tajaiuk- 
-essa kanisalaise't tavataan Sii
vitä ajoi! la ensi lauantaina II |m;i 
kello 8. — Niku.

TILATKAA R A I V A A J A !

Eureka Plumbing Supply Co
Henry Sillan, omistaja

-------4-------
SIS So. Dixie Tel. L.W. 4O4-»

LAKE WORTH, FLA.

Lake Wurth Delicatessen
------ Voileipiä ja kahvia ------

Puiupernickle leipää
Schmidts leipomosta, Palin Beachiltä. 

Myös suomalaisia ruokia
17 S. J. St., Lake Worth, Florida

T u lk a a  k a ts e le m a a n

W e e k i w a c h e e  S p r i n g ’ia
“Spring of the Mermaids” 

Sijaitsee US 19 tien varrella 
12 mailia länteen Brooksvillesta, Florida

Perustettu' 1890 Tel. 3333

VIHSQH FUNERAL HOME
East Tarpon Avenue, 

TARTON SPRINGS, FLORIDA

Ampulanssipaivcius. Naieapulaiuen.

Quality Furniture Stora
Uusia ja käytettyjä huonikaluja 

G. R. BALCOM 
P. O. Box 728

New Port Richey, Florida 
Phone 2-3812

Huddleston Motor Co.
CHRYSLER - PLYMOUTH 

Myynti ja Palvelu 
Täydellinen autojen korjaamo 

Tel. 2-2511
New Port Richey, Florida

C. A. WALTERS AGENT

SIHCLAIR
REFINING CO,

Box 35
New Port Kit hey, Florida

F IR E AU. O
Phono 40 B lack

New Port Richsy Insurant ? 
Agency

R. J. H E N R Y *  P. O. Box 75',
P o rt Richey, F lorilla

A C C ID E N T  L IA B IL IT  I"

MILLER’S BAR
I laluamiannc

Väkijuomia ja pakettituvarua
• • •

Fred I. Miller, omi Maja 
NEW  PORT U5CIIFY. ILA.

M. L. (M IKE) MSLBAUER
Kiinteistöjä —  Vakuutuksia

— +
Sims Billy., New Port Richey, Ela. 

Tel. 22811

W E ST PALM  BEACH
K . & .  K  a v u s t a a  p l u m m a u s p u l m i s s a

J ob \’.'tImi, i 11tc tij’iii.T r a k i 't in ti . i;i n iin  m ie lih y v in  u v n  iinn i'- p l'n -.n jnuH tn  ! 
kev f.s  t ly.itsK.i jo il .i  sc lule«- te h ty . t ->• .. i-lrtm.-n i . i . ’ i .h  ~ p.u! i

la 't  l.ipai.-cv.iH tl. O’ti.ik .m  hio t la iim k . ••!!«) by  v.i.i ta rk u il  t-< v i i ta  liil.l t » h i.

K & K PIPE & SUPPLY CO.
-Xecr

P yro fax  K a a su a
---------tlyvinpalavaa ja taloudellista kaasua-------

Meill.j on (BydelUosn valikobn* ka#suheHo|a, veden kuume lajia
k.iasujäakaappeja Ja huoneiden lamiuily-utniej i X

SOUTH FLCR’DA GAS CC.,
3l»O4 South Dixie, 

k W PST PALM BEACH
k :

CAYTTAKAA PA11.KAKMNTIA 
JUT1EII .MOITUSOSA STO 

joa teillä on lotoin erikoiata 
myytävänä. Pieni ilmoitus ei 
makua paljon. Ilmoitus voi miio- 
doatua iUellöune edullittelatL

4,0 Atlantit. Ave., 
DELRAY BEACH

r N I TYLANDERS. inc.
Puutavaraa ja rakennustarvikkeita 

Palm St. at P E T ’. Railway
I d 3

VYtfbt Paha Hvavb, FloiitAa

Motlemimis.sa


K u u c lc s  s iv u Raivaaja, M aanantaina, Tam m ikuun 9 p:nä 1950 N o . 6 46:s vuosik.

Massachusettsin sää — Osittain l 
pilvistä ja paljon lämpiinämpää il- j 
tapäivällä ja yöllä. Kaunista ja hiu
kan lämpimämpää huomenna.

FITCHBURG
ja ympäristö

— Luottohdistyksen johtokunnan 
kuukausikokous liistai-iltana kello 
6:30. Lainauskomitean ja taik: sta- 
jien kello 6:00.

— Fitehburgin favmaviyhdistyksen 
tavanmukaiset tanssit pidetään taas 
ensi lauantaina, tk. 14 pnu Saiman 
talossa. Soitosta huolehtii Mannisen 
orkesteri. Pääsymaksu 74 senttiä. 
Ovijpalkintoina annetaan farmituot- 
teita. Alkaa, klo 8 illalla.

— Turnpiketiellä asuville Mr. ja 
Mrs. Virtaselle on syntynyt tytär 
Lucy Helenissä. Mrs. Virtanen on 
entinen Helvi Markkanen.

— Fitehburgin poliisien koripallo- 
joukkue voitti sunnuntaina Clintonin 
Turnersit tuloksella 37—35 Turner 
Hallissa pidetyissä kilpailuissa.

— Hastings ja Academy koulu
jen P-T yhdistyksen toimesta pu
huu tänäiltana B. F. Brownin kou
lussa koulujen johtaja George Fran
cis aiheesta “koulurakennusten 
puute kaupungissamme”. Koulu
iässä' olevien lasten vanhempia ja 
muutakin yleisöä kehoitetaan saapu
maan tilaisuuteen.

RYÖVÄYSYRITYS RUOKA- 
TAVARAKAUPASSA

Lauantai-iltana yritti pyssymies 
ryövätä talossa 47 Sheridsn-kadulla 
Philias J. Couturen ruokatavaran 
kaupan kassaa, mutta epäonnistui 
siinä. Couture, joka asuu samassa 
talossa, oli sulkenut liikkeensä kello 
6:40 ill. ja avannut liikkeen taka
oven, joka johtaa hänen asuntoonsa. 
Kun hän aukaisi oven, oli siinä 
vastassa mies pyssy kädessä. Mies 
komensi ‘‘kädet ylös”, mutta Cou
ture ryhtyi taisteluun, jonka kes
täessä kaupan etupuolen suuri ik
kuna särkyi ja kauppias haavoittui 
käteen. Lasin räsähdys säikäytti 
ryövärin, joka läksi pakoon Falu- 
lahtietä pitkin Hartfort-kadulle hä
viten pimeyteen. Kauppiaan selos
tuksen mukaan ryöväri oli noin 
25—30-vuotias, 5 jalkaa 10 tuumaa 
pitkä ja painoi noin 150—160 pau
naa. Rosvon kasvoja ei Couture 
r.ähnyt, sillä kaupan valot olivat jo 
sammutetut. Tämä ryöväys jäi siis 
vain- yritykseksi. Kaupassa oli vielä 
lauantain kassa.

LENTOLIIKENNE ALKAA 
TÄMÄN KUUN 25 P:NÄ

Wiggins lentoyhtiö on ilmoitanut, 
että lentoliikenne Fitehburgin ken
tältä aloitetaan tk. 25 pnä. Lento
koneet lähtevät Albanyyn, N.Y. päi
vittäin klo 11:06 ap. ja Bostoniin 
klo 3:57 ip. Bostoniin saapuu kone 
klo 4:27 ip. Kun asia on yhäkin 
järjestelyasteellaan, saattaa lento 
aikoihin vieläkin tulla muutoksia.

U U T IS IL M O IT U K S IA

FITCHBURG 
Korjaamme ompelukoneita, Singer

ja muita merkkejä. Vapaa haku- ja 
palautuspalvelu. Työ taataan. — 
Singer Co., Fitchburg. Tel. 1266.

LEOMINSTER, MASS. 
Maksamme korkeimman markki

nahinnan broilereista ja kanoista 
Soittakaa telef. Leominster 2474.

Y ksityiset ja  liikem iehet,
t i l a tk a a  p a in o ty ö t  m e i l 
tä .  K a ik is s a  v a lm is te i s 
s a m m e  e s i in ty y  h ie n o  
le im a , jo k a  o n  t a r k k u u 
d e n  ja  h u o le l l is u u d e n  
se k ä  a m m a t t ik o k e m u k 
se n  tu lo s .

R A IV A A JA , Fitchburg, Mass.

R itte r
for

F low ers

F R E D  E P P I N G E R
Elävän siipikarjan ostaja

Kirjoittakaa tai soittakaa 
Puhelin 6-1661

77 Nelson Place Worcester, Mass.

Th ibault Poultry Farm
Mass. valkovatsurista puhtaita kananpoikasia Newcastle 
Immunlkarjasta. Rhode Island Red - Crosses - Sex-Links. 

No. Spencer Rd. TeJ- 495 Spencer, Mass.

Saim an 55. 
vuosijuhlat

Lauantaina' vietettiin Saima-seu- 
ran, Kansanvallan Liiton vanhim
man osaston 55-vuotista juhlaa, oi
keammin sen ohjelmallista juhlaa. 
Tilaisuudessa, oli runsaasti yleisöä 
ja se sai kuulla myös runsaasti oh
jelmaakin.

Ohjelman esittelijöitä Elis Sulka
nen antoi illan puhujille teeman: 
paljon ovat ajat ja ihmiset muut
tuneet siitä pitäen, kun tämä seura 
1894 perustettiin. Mutta yksi asia 
on pysynyt muuttumattomana: Sai
ma perustettiin vapaampia uria et
sivien työläisten yhdistykseksi ja se 
on sinä pysynytkin, on sitä vielä 
nytkin ja sellaisena pysyy edelleen
kin. Tätä kansanvaltaisen ajatuksen 
teemaa valaisivat illan kuluessa eri
puolilta juhlapuhuja Oskari Tokoi, 
Gardnerin osaston veljesedustaja 
Viktor Annala ja Worcesterin osas
ton veljesedustaja Arvid Nuorimo. 
kaksi viimeksi mainittua saaden 
puheenvuoron väliajan jälkeeni. 
Paitsi kiitoksia ja onnitteluja siitä, 
että Saima on kaikissa ajan myller- 
■yksissä pysynyt uskollisena kan
sanvaltaiselle käsityskannalle, pu
heissa korostettiin myös sitä työtä, 
jota Raima on tehnyt niin itsensä 
kuin yleensä työväenliikkeen tule
vaisuuden eteen. Siinä erikoisesti 
huomattiin Nuoren Saiman toimin
ta, mikä takaa, että kun vanha 
Saima vähitellen häipyy pois, on 
sen työn jatkajana uusia voimia. 
Heidän työnsä kenties saa taas uu
sia muotoja, mutta niin vankan 
suunnan vanha Saima on nuorelle 
vessl.leenkin antanut, että sekin 
jatkaa kansanvallan korostamista, 
sen ajatuksen syventämistä ja tä
män jalon aatteen vaalimista. Meil
lä sosialisteina on tietysti sosialis
mi lopullisena päämääränä, mutta 
sosialismiin päästään vain, kuten 
Oskari Tokoi juhlapuheessaan sanoi, 
kansanvallan vallitessa.

Kaikkia puhujia kuunneltiin har
taina ja saivat he osakseen valtavat 
suosionosoitukset.

Musiikkipuoli oli myös vankasti 
edustettuna lauantai-illan ohjel
massa. Jos siitä jotakin puuttui, oli 
se Nuoren Saiman kuoron esityk
set, jotka olisivat ehdottomasti kuu
luneet ohjelmaan. Mutta näinkin, 
kun saatiin kuulla kolmea sopraa
noa: Emily Lehtistä, erinomaisen 
laulukoulutuksen saanutta Aili 
Heikkistä ja voimakasäänistä, mutta 
vielä hiomista kaipaavaa uutuutta, 
Aune Nurmea, sekä kahta mieslau
lajaa: Jack Huhtalaa ja gardneri- 
laista Wm. Kulttia, joista edellinen 
lauloi osuvasti nyanssoiden kolme 
laulua, jälkimäinen useita humoris
tisia, yleisöön hyvin meneviä lau
luja Frank Hakalan myötäellessä 
hanurilla, ja lisäksi Ann Lehtisen 
pianosooloja, niin ilta muodostui 
rikkaaksi myös musiikkipuoleltaan. 
Sopraanot lauloivat kukin kolme 
numeroa ja lisäksi ylimääräisen. Sa
nomattakin on selvää, että yleisö 
osoitti kiitollisuuttaan kaikille lau
lajille suosionosoituksilla.

Juhlarunon lausui Kalle Tuikka 
ja. väliajan jälkeen esitti Anna Lu- 
cander kauniin runosikermän. Mo
lemmat tunnetut lausujat palkitsi 
yleisö kätjentaputuksilla.

Väliajalla nautittiin hyvästä kah- 
vintarjoilusta.

Juhla oli asianmukainen ja arvo
kas. Vaatimattomaan, mutta sitä 
enemmän kansanvaltaisen työn suo
rittamiseen suuntautuvan työn tär
keyttä tähdentävään äänilajiin mo

360 Main St. 
Fitchburg

Tel. 415

tivoitu juhla, juhla, jossa korostet
tiin demokraattisen ajttelun syövyt
tämistä äsenistööimme mutta ei jä
tetty huomaamatta myöskään kult
tuurista puolta. Lauantai-ilta jätti, 
kauniin muiston pitkän työpäivän 
suorittaneesta Saimasta.

Onnittelukirjelmä oli s apunul 
Ashbyn osastolta ja seuraava onnit- 
telusälikösanoma: “Onnittelemme
Saimaa 55-vuotlsen, toimintansa 
johdosta suomalaisten ensimmäisenä 
yhdistyksenä. Hanna, John ja Lily 
Miller.”

Sunnuntaina jo aikaa ennen mää
räaikaa, klo 12, olivat Saiman talon 
alakerran täyttävät ruokapöydät 
odottajien ympäröimiä. Täsmälleen 
12 aikhan alkoi maukkaita ruoki: 
virrata pöytiin ja ne tekivät hyvin 
kauppansa. Kahteen kertaan oli 
ruokavieraita pöydissä, kaikkiaan yli 
kaksisataa henkeä. Kaikki olivat 
tarjoiluun hyvin tyytyväisiä.

Päivällisen jälkeen. Leo Roiko 
esitti erään matkailu-äänifilmin. Se
kin onnistui muuten hyvin, paitsi 
päivänvalo häiritsi nakyväisyyttä.

Viime mainittua pikku kommel
lusta lukuun ottamatta, oli Saiman 
55-vuotisjuhla varsin onnistunut. 
Kiitos sen järjestäjille, ohjelman- 
suorittajille ja juhlissa olleelle ylei
sölle!

ÄITI KAI POIKANSA KIINNI
Lauantaina kenroimme erään 12- 

vuotiaan pojan karkaamisesta äidil
tään kun tämä oli häntä viemässä 
poliisikuulusteluun erääseen kirk
koon, murtautumisesta. Täsmälleen 
vuorokauden kuluttua äiti näki 
poikansa lähtevän eräästä apart- 
menttitalosta maitopullo kädessä ja 
niin hän joutui taas ensin äidin ja 
sitten poliisin huostaan. Poika oli 
piiloillut vuorokauden nukkuen 
yönsä sen, talon rappukäytävässä, 
josta lähtiessä äiti hänet tapasi. 
Kuulustelun jälkeen poliisi luovutti 
pojan taas vanhempiensa huostaan 
odottamaan tuomiotaan.

PUUKOTUS “RUUMING-
HOUSISSA”

Lauantaina kutsuttiin poliisi tut
kimaan “The Atwood” kalustettujen 
huoneiden vuokraamossa tapahtu
nutta käsikähmää. Eräs lääkäri oli 
ilmoittanut poliisille antaneensa 
hoitoa mainitussa talossa asuvalle 
40-vuotiaalle William Aallolle, joka 
oli saanut puukon haavan kyynäs 
päähänsä. Aalto ei kuitenkaan teh 
nyt syytöstä ketään vastaan, joten 
poliisit saivat tutkimustensa tulok
seksi, että pari talon asukasta oli 
väittelyssään niin innostunut, että 
vähäinen puukon haava tuli toisen 
asianomaisen käsivarteen.

TALVIKELI JA KUOLEMA 
KULKEVAT KÄSIKÄDESSÄ

Poliisipäällikkö Taylor varoittaa 
autoilijoita, että “talviset ajokelit 
ja kuolema kulkevat käsikädessä” ja 
kehoitti kaikkia äärimmäiseen varo
vaisuuteen' kun nyt näyttää leutojen 
säiden jälkeen lopultakin talvi tu
levan. ‘‘Liikennetspaturmat lisään 
tyvät toisella puolella tavallisesti 
vuoden tähän aikaan pääasiassa 
liukkaan kelin ja vähentyneen nä- 
kyväisyyden vuoksi”, selittää polii 
sipäällikkö. Vaikka, tämän talven 
epänormaalisen lämmin- sää onkin 
vähentänyt suuresti autorikkojen j£ 
muiden liikenneonnettomuuksien lu
kua, ilmaisi Mr. Taylor pelkonsa, 
että tk. loppu ja helmikuu ilmentä
vät tavallista talvista onnettomuuk-

SAXON Tänään ja huo
menna ainoastaan

GEO. RAFT elokuvassa
‘A Dangerous Profession”

------• Ja elokuva ------
“RED DESERT"

F A R M A R I T
fluom! Ostamme kaikenlaista lahtikarja 
joista maksamme käteismarkkinahinnat.

SAVILAMPI BROS.
"el. 197-12 Westminster, Mass

LAKIMIES
J O H N  G. A N N A L A
on muuttanut toimistonsa omaan 

taloonsa
>3 Fox St., Fitchburg, Mast 

Phone 3280

MILLER MOTORS, Inc.

Myynti Palvelua

Etupyörien suoristamlotM.
Moottorien virittämistä. 

Ensiluokkaista korttyötä.
•  •  •

Broad- Ja Putnam-katujen kul
massa, Fitchburg, Masa.

Tel. 31*5

V A L M I S T A M M E . . .
RIIKAPALSAM1A 

‘ MIKSTUURAA
HALVAUSVETTA  
KAMEERIT TITPPOJA 
IIOEIMANNIN TIPPOJA 
Y.M. KOTILAAKKEIT A

Loddy's Pharmacy
P rescrip -ion  C hem ists 
OSCAR LODDY, R. Ph.

725 Main St. Tel. 666 Eitchbury

sien aikaa. Paitsi valoisan ajan ly
hyyden, myöskin usein sattuvien 
s ,teiden vuoksi näkyvfiisyys huono
nee ja kun samalla tiet muuttuvat 
iäkkäiksi, jos lämpötila yhtäkkiä 
askeutuu, joudutaan tilanteeseen, 
jolloin autoilijoiden on käytettävä 
kaikkea, valppauttaan ja varovai
suuttaan. Autoilijan huolellisuudes- 
a riippuu ei ainoastaan hänen it

sensä turvallisuus, vaan myös tois
ten autoilijoiden ja, jalkamiestenkin. 
Jos huolellisuuteen totutellahn jo 
nyt, ennen liukkaan kelin alkamista, 
noudatetaan sitä aina.

Isä vankilassa;
poika sairaalassa

Soulhwick kadulla asuvan Fran
cesco J. Ca.rdullon, 71-vuotisan ko
dissa tapahtui eilen murhenäytelmä, 
jonka seurauksena tämä iäkäs isä 
on vankilassa ja hänen poikansa, 
36-vuotias Joseph on vaarallisesti 
haavoitettuna Burbsnk-sairaalassa. 
Poliisin ilmoituksen mukaan Jcfteph 
on saanut lyhyeltä matkalta am
mutun haulikon panoksen oikeaan 
lintapuoieensa ja olkapäähänsä. Ikä
vä tapaus sattui aikaisin iltapäivällä 
ja klo 3 haavoittuneen saattoi Bur- 
bankiin hänen samassa talossa asu
va veljensä.

Vanha isä kertoi poliisille, että 
hänellä' oli sanasotaa poikansa kans
sa ja hän otti haulikon viereisestä 
huoneesta peloittaakseen Josephia 
ja tietämättä, että pyssy oli panos
tettu, vetäisi sen liipasimesta mai
nitulla seurauksella.

Kun poliisikersantti Keenan kut
susta meni asiaa tutkimaan, puri 
talon koira häntä sääreen ja käteen. 
Poliisi tutkii ampumistapausta.
PALKKA-AIKALAIN
SELOSTUKSIA TEHDÄÄN

Federaalihallituksen työdepartmen- 
tin taholta tullaan ■ tekemään palk
koja ja työaikoja säätävän lain se
lostuksia täällä kaupungin kaup
pakamarin kokouksessa tk. 19 pnä. 
Po. laki astuu voimaan tk. 25 pnä, 
joten niin työnantajien kuin työ- 
läistenkin on hyvä siihen tutustua 
jo nyt. Uusi palkkalaki säätää alim
maksi tuntipalkaksi entisen 40 sen
tin sijaan 75 senttiä ja sen lisäksi 
sen voimaan tultua muutuu monta 
muutakin seikkaa työsuhteissa, ku
ten ylityömaksujen lasku ja lapsi- 
työmääräykset.

P. R:N KERÄYKSEN JOHTAJANA 
MAJURI HOLMSTRÖM 
WORCESTERISSA

Punaisen Ristin Wrocesterin osas
ton varojen keräyksen johtajana toi
mii kuluvanakin vuotena majuri 
Andrew B. Holmström. Vuoden ke. 
räystoiminta alkaa maaliskuussa. 
Hänen apulaisenaan tulee tulevalla
kin keräys^audella olemaan val
tuusmies Allan K. Burrows. Mo
lemmat olivat lupautuneet otta
maan nämä P. R:n tobnet jo ennen 
viime syksyn vaaleja.

Viime vuoden aikana P. R:n ke 
räyksessä saatiin $254,664.08. Mikä 
tavoite asetetaan tulevan keräys- 
kauden osalle, ei ole ilmoitettu.'

V a k a v a r a in e n  s u o m a la in e n  liik e  e ts i i  
s u o m e a  ja  e n g la n t ia  t a i t a v a a

ammattitaitoista 
kontto rityöläistä

jo k a  m .m . o n  tä y s in  p e r e h ty n y t  k o n e -  
k ir ju r i .

H a k e m u k s e t  s u o s i tu k s in e e n  ja  p a lk -  
k a v a a t im u k s in e e n  l ä h e t e t t ä v ä  o s o i t 
te e l la  :

S U O M A L A I N E N  L I I K E  
C a re  o f  R a iv a a ja  
F i t c h b u r g ,  M a ss .

W H O ’S W H O  kirjaa  
jä lleen saatavana!

Joulukiireitten takia keskeytyi Who's Who-kirjan 
tarjonta ja lähetys kun ei sitä saatu sitoniostamme.

Nyt sitä on jälleen saatavana ja lähetetään tilauk
set sitä mukaa kuin niitä saapuu.

Niitä on saaijmnut aina Ethioipiasta saakka ja lä
hempää niin paljon että toista painosta on jo myy
ty suuri määrä.

Tämän mielenkiintoisen kirjan tulisi olla jokaises
sa s i ioi n a 1 a i s k od i's s a».

Hinta ainoastaan $2.50 lähetyskuluineen.
O-takaa :i,siamiehi’tämme taikka tila'kaa konttoris'amme.

RAIVAAJA
Box 600

Joulumerkkien ostami
sesta kiitokset yleisölle

Worcester kauntin pohjoisosan 
yleinen terveyshuoltovlrasto pyytää 
kauttamme kiittää kaikkia niitä, 
jotka ostivat tai myivät joulumerk- 
kejä (Christmas Seals), joista saadut 
tulot käytetään keuhkotaudin vas
tustamiseen ja parantamiseen. Täs
sä piirissä saatiin merkkien myyn
nistä $22,057.30. Päämääränä oli 
sa:da $26,000 ja vajaus toivotaan 
saatavan täytetyksi .maaliskuun lop
puun, jolloin meikkien myynti vi
rallisesti lopetetaan.

Tällä alueella on x-sädekuvien 
avulla tarkastettu 9,810 henkilöä ja 
niistä on havaittu 13 keuhkotauti- 
tapausta ja 24 tapauksessa on epäi
lyjä taudin olemassaolosta. Erinäisiä 
muitakin vaivoja havaittiin lukui
sissa x-säteillä valokuvatuissa hen
kilöissä..

Kuten jo aikaisemmin olemme 
kertoneet, helmi-maaliskuun aikana 
tarkastetaan tällä alueella useiden 
tuotantolaitosten työläiset x-södeku- 
vauksella. Samoin on harkinnan 
alaisena tulevan syksyn aikana ko
ko Leominsterin väestön, tarkasta
minen x-siidekoneilla.

T.k. 31 pnä aloittaa valtiomme 
opelusdepartmenlti terveyshuollon 
kurssien pidon kansa- ja junior- 
korkeakoulujen opettajille valtion 
opelUijaopistoissa Loweliasa ja Wor- 
oesterissa. Tämän piirin terveys- 
huoltovirasto antaa 10 stipendiä 
asiaan kiinnostuneille opettajille 
näitä kursseja varten.

Joulukuun 30 pnä Burbankin sai
raalassa pidetyssä kokouksessa, jos
sa piiriimme terveyshuollon edusta
jat olivat läsnä, laadittiin suunni
telmat keuhkotaudin vastustamistoi- 
mintaa varten. Sen mukaisesti 
alueen terveyshuollon edustajat ot
tivat yhteyden sairaiden kanssa tk. 
3 pnä, jolloin haastateltiin kuutta 
potilasta ja tällöin heille annettiin 
kaikenpuolisia ohjeita elämisestä, 
hoidoista jne. Burbankin taholta on 
pyydetty terveyshuollon virkailijoi
ta haastattelemaan sairaalan klini
kassa käyviä keuhkotautisia ja siten 
pääsemään yhteyteen heidän kans
saan ja. auttamaan heitä, mikäli sii
hen ilmaantuu tarvetta.

Tällaista työtä varten käytetään 
joulumerkkien myynnistä saatuja 
varoja. Niitä jo ostaneita kiitetään 
avustaan, kenellä niitä ei vielä ole 
kehoitetaan niitä ostamaan maalis
kuun loppuun mennessä.

Siitä lahtien, kuin joulumerkkien 
myynti aloitettiin v. 1907, on,keuh
kotautiin kuolevaisuus saatu vähen
tymään 75 prosentilla, ei tosin yk
sin merkkien myynnistä saaduilla 
varoilla', mutta suurena apuna nekin 
varat ovat olleet. Miljoonien ennen 
aikainen, kuolema on saatu siirty
mään normaaliin ikävuosiin saakka. 
Tällaisessa työssä kannattaa olla 
mukana, varsinkin kun se käy niin 
vaivattomasti kuin joulumerkkien 
ostolla kerta vuodessa.

Fitchburg, Mass.

Surulla ilmoitan, cl lii vaimnui

M A R I A  L A A S A N E N
(o. s. Nappari)

kuuli kulunaan, M aynanlissa, Mass., jou lukuun 22 pv. 
1949. Hiin oli syntynyt marraskuun 2 pv. 1873, Karstu
lassa, Vaaisanliiiinissä, Suomessa. Oli kuollessaan 76 v. 
4 viikon ja I päivän ikäinen. Tuli Amerikkaan v. 1906 
ja asui Maynanlissa 43 vuotta. Vainajaa surren kaipaa
maan jäi miehensä David Laasanen, 2 poikaa Ailo David 
,ja Wäinö John, 1 tyttö Elsa Mäkelä, 4 lastenlasta ja 2 
siskoa Ida Karjalainen, Philipston, Mass, ja Olga Peura, 
Suomessa, y.m. sukulaisia ja suuri ystävä,piiri.

“Kauan kaipasit lepoa taivehan 
ja pääsyä taistoista sairauden 

kunniahan.
Siksi enkelit veivät sun juhlimaan 
joulun juhlaa luo rauhan 

ruhtinaan.”

“Kaunis on kuulla kutsua Herran 
ja nukkua rauhaan kun 

uupunut on.”

Miehesi David ja lapset.

Sydämelliset kiitokset ystä-villc ja omaisille, jotka 
niin suurena joukkona tulitte ottamaan osaa suruumme 
ja runsain kukkalaittein kaunistamaan rakkaan vainajan 
viimeisen leposijan. Kaikesta osanotostanne ja avustanne 
kaamein kiitos!

A

Seurakuntauutisia
LÄHETYSSEURAKUNNAN
KUULUMISIA

Kahvipöydän huomiseen ompelu
seuraa tilaisuuteen kattavat Mr. ja 
Mrs. Antti Sivula. Hartaushetkestä 
huoltaa pastori Willism A. Sumner. 
Tilaisuus alkaa kello 7:30 illalla. 
Kuoro harjoittelee samana iltana. 
Sisarliitto kokoontuu kuukausiko
koukseensa Mr. ja Mrs. John TeI- 
viaisen. kotiin ensi keskiviikkoiltana. 
Torstai-iltana on. seurakunnan kuu
kausikokous kirkkosalissa. Lauanlai-

ASHBURNHAM, MASS.
ne

The Village D rug Store
Phone 132

Ashburnham, Massachusetts
------4-----

Täydellisesti varustettu lääkemääräys- 
osasto sairashuoltoon. 

Luotettava ja täsmällinen palvelu

C. J. HOWE
‘Rival Service Store” 

LIHAA — RUOKATAVARAA 
y.m. elintarpeita 

Puh. Con. 158-15*
South Ashburnham, Maas.

W I L S 0 N I N
TYDOL PALVELUASEMA 

Gasoliinia, öljyjä, taijereja, pattereja 
ja multa tarvikkeita 

58 Main St. Puhelin 85-11
ASHBURNHAM, MASS.

TOWNSEND, MASS.

•  T H E  W R E N  C A F E  •
MAIN STREET — TOWNSEND, MASS.

Väkijuomia — Olutta — Viinejä
Erinomaisia ruokaa. Erikoisuutena spaghetti ja lihapullat. 

T E L E V I S I O N

R. F. POWELL
Maaleja, rautatavaraa ja kelttouuneja. 

I Uunin savupiiput erikoisuutemme.
•  Tel. 16-2

TOW NSEND, MASSACHUSETTS

Jos haluat myydä tai ostaa Jota- 
dn, niin Ilmolta silta Raivaajan paik- 

liunlain uuttsilinaitusosastoua. Sr
>n edullisin itsellesi.

RUTLAND JA BARRE, MASS.

B E A R D  M O T O R S , Inc.
Bear pyörien linjaamista — Akselien ja frelmlen suoristamista. 

Electronic pyörien balanseerausta. Kori- ja likasuojatyötä. M-talauxta. 
Pontiac autoja ja International trokeja.
Käytettyjä autoja myymme ja ostamme.

TEL 279 BARRE, MASS.

Herbert G. Calkins
SÄHKÖMIES JA KORJAAJA 

Tel. 114 Rutland, Mass

'SarrT garage'
E. B. STONE, omistaja 

Myynti — CHEVROLET — Palvelu. 
Tottuneet korjaajat. 

Täydellinen varasto tarvikkeita 
Ja taijerelta.

Tel. 155 Barre, Mas*.

aamuna suomenkielinen radioaamu- 
hartaus kello 7:05. Rippikoulu aloit
taa toimintansa lauantaina kello 10 
aamulla. Halullisia pyydetään- sil
loin saapumaan tilaisuuteen. — S.

— Toipilas pyysi ruokaa. Sai
raanhoitajatar toi hänelle lttsi- 
kallisen riisiä. Vähän myöhem
min toipilas sanoi riisintudjalle: 
"Tahtoisinpa jotakin lukemista
kin . . . voisitteko tuoda minulle 
postimerkin ?”

ASHBY, MASS.

WALT’S
SERVICE STATION

RICHFIELD
Gasoliinia - öljyä - Rasvaa 

Vulkanointia
Ashby State Rd., Ashby, Mass.

-----♦----
Entinen A rthur Siipeliuksen 

paikka

C O M M U N IT Y
SE R VIC E
SEIBERLING 
TAIJEREJA 

Kaikkia autotarvikkeita

ASHBY, MASS. 
Puh. 141

W EST S ID E
PACKAGE STORE 
Täydellinen valikoima väki

juomia, oluvia ja viinejä.------- -----------
Ed Reeves — L. McCombie 

Main Street, Townsend, Mas*.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a
FISKE & LANGTIEGNE

Kivihiiltä - Koksia - Puita
▼

Tel. 143-3 tai
213 3 RUTLAND, MASS.

!■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

R. & R. INC.
Viinejä, väkijuomia, oluvia. 

Pientä ruokatavaraa. 
Virvoitusjuomia — Gasoliinia, öljyä, 

taijerelta, tarvikkeita. 
Puhelinyhteys. RUTLAND, MASS.



Kansanvallan ja vapauden 
asiaa ajava suomenkielinen 
päivälehti Yhdysvalloissa RAIVAAJA Ainoa työväenliikkeen yleisetuja 

ja edistystä seuraava suomen- 
kielinen päivälehti Am erikassa

( T H E  P I O N E E R )
Tiistaina, tammik. 10 p. —  Tuesday, January 10 organ op the Finnish American league for democracy- leading Finnish daily in the u . s.—est. 1905 4 6 :des vuosikerta —  Voi. XLVI —  No. 7 —  1950

Trumania budjetin 
arvostelu alkanut

R E P U B L IK A A N IT  OVAT L E IM A N N E E T  
SEN “T U H L A R IN  SO SIA L ISM IK SI”

Mutta jotkut demokraatit ovat toivossa, 
että poistoja voidaan tehdä

WASHINGTON, tammik. 10 p. — Pres. Truman esitti eilen 
kongressille $42,439 milj. menoarvion, mikä osottaa toisen $5 bilj. 
tappion 1951 fiskaalivuodelle, mutta sanoi pyrkivän tasauttamaan 
budjetin “muutamien seuraavien vuosien aikana”.

Kongressin johtavat republikaanit heti leimasivat sen “tuhla- 
rin sosialismiksi” ja tieksi “taloudelliseen tuhoon” ja lupasivat käy
dä tiukkaa vaalivuoden taistelua häntä vastaan niin tuhlauksen 
kuin verojenkin takia.
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Toiveajattelua

Monet demokraatit olivat siinä 
toivossa, että tappiota voidaan 
lyhentääi taloudellisilla toimen
piteillä, mutta olivat kuitenkin 
yhtämielta presidentin kanssa 
siinä, että säästöjä tuskin voi
daan tehdä kansallisen puolus
tuksen suurten menojen, ja “.kyl
män sodan” aiheuttaman avus
tuksen takia. Mutta niitä taas 
tulee "kohtuulliseen" verojen 
lisäykseen, sen suhteen ei oltu 
kiinnostuttu juuri millään suun
nalla.

Presidentti on luvannut esit
tää kongressille muutamien päi
vien kuluttua lisäveroja koske
van esityksensä, mutta ei ole 
kuitenkaan antanut mitään toi
voa, että lisäveronsa auttaisi ta
lousarvion tasaamista tai toisi 
lisätuloja rahastoon tuloverojen 
kautta. (Mlutta presidentti sanoo 
kuitenkin esittävänsä muutoksia 
verolakiin siinä toivossa, että 
lisätuloja saadaan 1951 fiskaali- 
vuotena, mikä alkaa tulevan hei
näkuun 1 päivänä ja päättyy 
kesäkuun 30 päivänä* 1951.
Katsaus menoarvioon

Lyhyt katsaus esitettyyn me
noarvioon on seuraava:

Menot — $42,4399 milj., noin 
$860 milj. alemmat kuin on 
suunniteltu tälle fiskaalivuodel
le. Pyrkimyksenä on supistaa 
ulkomaiden jälleenrakennusme- 
noja ja kohottaa sen sijaan ko
timaisen ohjelman ja kansallisen 
puolustuksen menoja.

Tulot — ilman lisäverotuksia 
$37,306 milj., noin $460 milj. vä
hemmän kuin 1950 fiskaalivuo- 
tena.

Tappio — $5(1135 'bilj. ja kun 
siihen lisätään tämän vuoden 
$5.500 milj. tappio, kohottaa se 
rauha naikaisen kansallis velan 
vuoden 1951 kesäkuun 30 päi
vään ennätykselliseen summaan, 
$263,^800 milj.

Presidentti on myöskin esit
tänyt $3 bilj. korotusta palkka- 
tilin veroissa ulkopuolella taval
lisen budjetin, mikä käytettäi
siin huoltovakuutuksen ohjel 
maan ja johon sisältyisi kansal
linen terveyshuolto.
Iskut alkavat

'Republikaanien taholta alet 
tiin iskeä budjettia aivan het' 
kuin saivat sen. käsiinsä. Ohion 
liittosen.vU tori Robert A. Ta.ft 
sanoi sen selvästi todistavan 
presidentin aikaisempien talout 
ta ja budjetin tasausta koskevi
en puheiden olleen vain “ikku
nani koristelua.” Edustajahuo
neen republikaanien johtaja Jo 
seph W. Martin sanoi ohjelman 
olevan “pöngitettyä taloutta” ja 
“kansan varoja käytetään vain 
poliittisiin tarkoituksiin.” Se
naatin republikaanien johtaja 
Nebraskan liittosenaattori S 
Wherry leimasi 1 udjetin “ tulila
jin sosialismiksi" ja edustaja 
huoneen republikaanien "piiska1 
sanoi sep valmistavan tietä "ta 
loudelliseen tuhoon." Saman 
suuntaisia olivat melkein kaikki 
en johtavimpien republikaanien 
lausunnot, varsinkin niiden, jot 
ka ovat melkein kaikissa kään 

'teissä vastustaneet hallituksen 
ohjelmaa.

Mutta Missourin demokraal 
tinen edustajahuoneen jäsen ja 
varain myönnytys valiokunnan pu 
heenjohtaja Clareiue Cannon, 
mikä valiokunta ensiksi käy kä
sittelemään menoarviota, va
roitti demokraattisia toverei
taan, että “tappiolla toimiminen 
ei ole kovinkaan mieluista koti
puolen väelle.” Mutta toiselta 
puolen oltiin demokraattien kes- 

. kuudessa siinä toivossa, että jol
lakin tavalla voidaan selviytyä 
näistäkin pulmista, sillä onhan

presidentti rehellisesti esittänyt 
tilanteen, ja mitä olisi tehtävä 
tiukasta tilanteesta pois pääse
miseen. Joillakin tahoilla oltiin 
siinäkin toivossa, että vaikka 
kylmän sodan taistelu tuleekin 
maksamaan paljon, säästöjä voi
daan sitten jollakin tavalla teh- 

ä.

Todistaja myönsi 
valehdelleensa

San Francisco, Calif., tammik. 
10 p. — Päiiiilhekailtajien pääto- 
distaja Harry Bridgesin väärän- 
valan oikeusjutussa, Lawrence 
Seton Ross, hyl.käsi eilen 30 vuot 
ta kestäneen valheellisen esiin
tymisensä ja sanoi oikean suku
nimensä -olevan Rosenstein, eikä 
»le syntynyt Kentutkyssä, vaan 
läntisessä Puolassa. Sanoi seu
ranneensa isäänsä, pukutyöläistä. 
tähän maahan äitinsä, siskonsa 
ja veljensä kanssa 1910. Mutta 
vakuutti kuitenkin, että kaikki 
mitä hän on sanonut Bridgestä, 
on totta.

Karanneet vangit 
tappoivat 3 lasta

Kosciusko, Miss., tammik. 10 
,p. — Apulaisnimismies Everett 
Bailey tiedotti eilen illalla kol
men karanneen valkoisen vangin 
surmanneen ampuma-aseilla kol
me värillistä lasta vuoteelleen ja 
vaarallisesti haavoittivat heidän 
isäänsä ja vanhinta sisartaan 
“enhecllisenä kostona”.

Bailey sanoi näiden kolmen val
koisen miehen vangitun saman 
perheen asunnossa rosvouksc.ta 
syytettynä joulukuussa ja pääsi
vät pakenemaan Attala kauniin 
vankilasta 10 päivää sitten. Kar
kurit olivat palanneet asunnolle 
eilenillalla ja alottivat heti tuli
tuksen kahdella pistoolilla ja 
haulikolla yllämainituin seurauk
sin. Lasten isä liaavottui tuli- 
.uksessa n,iin painiin, että tuskin 
toipuu haavoistaan.

Stalin kiittänyt
onnittelusta

Lake Success, N. Y., tammik. 
10 p.— YK :n yleissihteeri Tryg
ve Lie on saanut kirjeen Venä
jän pääministeri Joseph Stalinil
ta, jossa hän Riittää sihteeriä 
siitä, kun lähetti hänelle onnitte
lunsa joulukuussa /Onnien syn
tymäpäivän johdosta. Kiitos- 
sanomassaan Stalin sanoo: “ Kii
tän Teitä oninTtelusanomastan- 
ne. J. Stalin.”

/t B •• • ••••IA  näreissään 
Ranskan tekemästä 
viljakaupasta

Washington, tammik. 10 p. — 
Economic Co-operationin virasto 
tiedotti eilenillal. Ranskan, joka 
on saanut Yhdysvalloista miljoo
nia dollareita viime vuoden ai
kana viljan ostamista varten, 
liljakkoin myyneen Hollannille 
viljaa $2,500,000 arvosta. ECA :-n 
Ruoka- ja maatalousosaston joh
taja tri Dennis A. Fitzgerald 
vahvisti tämän seikan ja sanoi 
toimiston katselevan tätä kaup
paa hieman “epäröivin" silmin. 
Mutta hän ja toiset ECA :n vir
kailijat sanoivat, ettei Ranskan 
30,000 tonnin vehnän myynnis- 

i ollut mitään laitonta ja ei vi
rastolla ole aikomusta supistaa 
kaikkia dollariavustuksia Rans
kalta tämän kaupan takia, mut
ta virasto voi sittenkin, olla vas
tahakoinen luovuttavaan lisäva-
oja vehnän ostoon.

Fitzgerald sanoi .Ranskalla ol
leen erinomaisen, hyvän vehnä
sadon viime vuonna ja viraston 
taholta ei ole annettu Ranskalle 
varoja vehnän ostoon sitten vii
me vuoden heinäkuun alusta 
jolloin viime vuoden vehnäsato 
korjattiin. ISiitä, huolimatta ei vi 
rasto katso mielihyvin tätä 
kauppaa, kun Ranskan taholta 
ei annettu mitään tieoa etukä
teen ja mahdollisuus on olemas
sa, että se haluaa saada lisädol 
lareita viljan ostoon ennenkuin 
tämän vuoden sato on korjattu. 
Nyt tehdyn' kaupan suhteen e 
ole ryhdytty mihinkään rankai
sutoimenpiteisiin eikä myöskään 
ole uhattu supistaa apua Rans
kan viljan ostamiselle, inult 
Fitzgerald oli kuitenkin siinä a- 
jaluksessa, että Ranskalle mah
dollisesti tulee vaikeuksia lisä-

Esteitä ei ole
kommun jutulle

New York, N. Y., tammik. 10 
Lii11otuomari Sylvester J. 

Ryan sanoi eilen antamassaan 
päätöksessä, että mitään diplo
m aattista estettä ei ole venäläi
sen insinöörin Valentin A. Gu- 
bitchevin vakoilujutun jatkam i
selle. “Olen saanut selville, e t
tei hän ole koskaan toiminut dip
lomaattisissa tehtävissä Yhdys
valloissa”, sanoi tuomari. Enti
nen Yhdyskansain toimitsija väit 

hänellä olevan, diplomaattisen 
koskemattomuuden, kun hänet 
pidätettiin yhdessä Judith Coplo- 
nin kanssa viime vuoden maalis
kuun 4 pmä.

Jenkit pakenevat 
Formosasta

Taipeh, tammik. 9 p. — Caili- 
fornialaiset Ma.rsman Companyn 
25 amerikkalaista työläistä il
moittaa lähtevänsä pois Formo
sasta Kiinan kansallista hallitus
ta vastaan uhatun nousun ja mah
dollisten sabolaashien takia.

Pääministeri Yen Ysi-,siian 
myöntää kommunistien sabotoi
via olevan kyllä saarella, mutta 
näitten toiminta ei anna aihetta 
suurempaan pelkoon. Toistai
seksi, hän vakuuttaa, ei ole pel
koa kommunistien hyökkäykses
tä.

H ertta-rouvan  
sisunpurkaus 
yhä yltym ässä
PAASIKIVI HERTAN
VIHANKOHTEENA

Parikymmentä pidätetty kuulus
teltavaksi Venäjän nootin takia

(Sähkösanoma.)
HELSINKI — Hertta-rouva 

Kuusinen, joka on kommunistien 
illasnainen ja järkipatti, k ir

joittaa puolueensa lehdissä tuli- 
ikivciikatikua suitsuttavan jutun. 
Hänen nuoliensa maalina on p re
sidentti Paasikivi. Hertta-rouva 
soimaa presidenttiä Hitlerin suo- 
i,jaksi sotavuosina ja maalailee, 

miten Paasikivi hautoi negatii
vista suhtautumista venäläis- 
s uom alaista ystävyys sopimusta
kohtaan, vuonna 1948.

Pravda Moskovassa' vastaa 
kaikuna Hertta-rouvan syytök
siin, kerraten lauluaan rikko
muksista, joita muka Suomi on 
tehnyt voimassaolevia sopimuk
sia kohtaani
Pidätyksiä tehty

Poliisi on pidättänyt parikym
mentä, ehkä useampiakin kuulus
teltavaksi. Näinä ovat niitä kol- 
misatalaisia, joista Moskovan äs
keisessä nootissa puhuttiin “ve
näläisinä sotarikollisina" ja joi
ta Gromyko sanoo Suomessa 
hyssyttävän ja suojelevan. Pi
dätetyt otaksuttavasti ovat niitä 
■nimiteltyjä, joita Groinykon noo
tin liitteessä oli 56 kappaletta, 
ensikädessä Venäjälle tahdotta
via.

Kommunistinen lehdistö leis
kuu ja räjähtelee presidentti Paa- 
sikiveä ja pääministeri Fager
holmia ja hänen hallitustaan vas
taan. Tämä tapahtuu eduskun- 

att. kokoontuessa harkitsemaan 
immattiliittojen väatimusta palk 
kojen korottamiseksi 10:11ä pro
sentilla kautta linjan.

kongressin vallan 
asapaino etelän

demokraateilla

Pyhiinvaeltajia 
epidemian uhriksi

Jidda, Arabia, tammik. 10 p.
- Filippiineiltä saapuneita mu- 

h am et li laisia pyhiinvaeltajia
matkallaan Mekkaan on jäänyt 
tänne karanteeniin. Matkaajia 
oii' 1,700 ja, pääsi laivalla vauh
tiin isorokko. Jotain 60—70 on 
tauti jo surmannut ja koettaa 
Arabian hallitus huolehtia väen 
lajien ruokinnasta ja tarpeista.

Filippiiniläinen senaattori iPeii- 
datun on saapunut ottamaan sel
vyyttä, maaiimiesteii-ä asemasta, 
joka on tavattoman surkea. A ra
bian hallitus langettaa vastuun 
vaeltajista ja heidän matkastaan 
mainitun senaattorin kontolle. 
Matkakustannuksista ja muista 
kustannuksista joukon opasta
miseksi ja huoltamiseksi ei ole 
suoritettu maksua. Samoin on 
aita vaeltajia kuljettavan Cris- 

tobal-nimisen laivan polttoai
neen ja uuionon suhteen. Alun
pitäen ruokavaroja ei ollut ta r
peeksi.

Kaksi muuta laivaa on palan
nut takaisin, kuljettaen 2,840 
pyhiinvaeltajaa. Cristobalia ei 
lasketa matkalle ennenkuin 
kaikki on tyydyttävässä, kun
nossa.

Hyökkäys Länsi-Saksan 
'vapauttamiseksi' on

päätetty aloittaa
C R IPPS  A IK O O  N E U V O T E L L A  
D O LL A R E IST A  U S:N  KANSSA

Länsivallat lyöneet päänsä kiveen heti 
alussa Itävallan asiaan puuttuessaan

(SÄNKI ITÄ)
BERLIINI — “Aloittakaa hyökkäys Länsi-Saksan vapauttami

seksi nyt”, kovenee Franz Dalilem, yksi kommunistipuolueen po
litbyroon virkailija puolueensa johtajille. Tämä tapahtui eilisessä 
kokouksessa. Hyökkäys kohdistuu ensiulottumassaan luonnolli
sesti läntiseen Berliiniin.

Kokoukselle esitettiin 10 kohtaa sisältävä ohjelma, laaditut 
“demokraattisen järjestyksen tehostamiseksi Saksan demokraatti
sessa tasavallassa” ja “taisteluasemien vahvistamiseksi Amerikan 
l.olonniaalivaltiaita vastaan”, kuten lausui kokouksen puheenjoh
taja Hans Jendretzki.
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dollareiden saannissa 
vehnän ostoon.

ainakin

Yksi Sisilian 
rosvo tapettu

Palenmo, tammiJk. 9 p. — Pfcj» 
liisi vaihtoi laukauksia sisialia- 
laisten rosvöljen kanssa tuimin 
ajan Ikeflioe-joella. Taistelussa 
kaatui Caflogero Ci a et io-niminen 
rosvo, jonka tilillä itiedettää'n ole
van 11 murhaa. Hän oli yksi 
rosvonaällikkö 'Salvatore Giulia- 
Won johtavia miehiä.

Argentiina tarjoaa 
maata työläisille

Bticiiios Aires, taunmiik. 9 p. — 
Hallitus tarjoaa yksityisille, jot
ka lupautuvat tdk,emään työtä 
maatta viljeltäväksi vuolkirasopi- 
miulksella. Sopimus on uusitta
vissa aina 10 vuoden ikulntitua 
Maalta tarjotaan Rio Negron, 
Chubutin ja Santa Gruzin maa
kunnassa yhteensä 1,100,000 heh
taaria, n. 2,700.000 eekkeriä.

Pommi evankelistain 
kirkossa

Rooma, tammik. 10 |p. — Fra.s- 
eatin amerikkalaisten orpokodit' 
kirkkoon oli viime ktesäkunsis? 
sijoitettu pommi, unitta ehdit
tiin se heittää ulos ennen räjäh
tämistä. Samoin kesäkuussa 
vaikkjj siitä ei annettu tietoa 
maailmalle, kahteen amerikka
laisten lähietysasemiaan tekivät 
roskajoukot hyökkäyksien. Näis
tä annetaan tietoja nyt, ame.rik 
kalaisten evankelistain joudut
tua kivitettäväksi liyväiitdkeväi 
syydestääiii.

Sunnuntait 'tylsiä' .>«.
Englannissa, sanotaan

Lontoo. — Oloja tahi Ihailevat 
ovat mlm. tiedustelleet brittiläi
siltä, miltä he tekevät sunnuntai
sin. Vastaus kuiihui säännöHi 
sesti: "Eipä juuri mitään eri
koista." TilastoOli'set tiedot osoit 
tavat 14 >ta 20:stä kuiiutilcvan 
radiota, 8 :n 20:stä käy tuttavani 
luona lky*läilem;iisi.sä, saman (der 
ran kävelee terveydeikseen, puu 
let siitä määräistä tonkii puutar 
liassa ja saman verran käy Ikon 
serteissä, kaksi 20:stä käy elo 
kuvissa, kolme kirkossa.

Washington, tammik. 10 p. — 
Etelän demokraatit ovat mää
räävinä tekijöinä kongressin täl
läkin istuntokaudella. Tilanne 
on paradoksi. Etelän konserva
tiivit eivät kontrolloi demok- 
raattipuoluetta, sillä äänestyk
sessä heidät voittaa oman puo
lueensa "fair dealin" demokraa
tit. Mutta siitä huolimatta heil
lä on vallan tasapaino käsissään 
kongressissa. Epävirallisessa ää
nesi ysli ilossa republikaanien 
kanssa he voittavat pres. Tru- 
maniii joka otteessa. Tämä on 
juuri seikka, minkä takia kong 
ressionaaliset johtajat eivät ota
kaan huomioon pres. Trumanin 
uurta demokraal tien numerol

lista enemmistöä. Ja niinpä kong 
essin tällä istuntokaudella on

kin pidettävä silmällä, kuinka 
eteliin demokraattien ija •repub
likaanien kokoomus äänestää.

'V.uokrakont rollin jät kani is
kysymyksessä on odotettavissa 
ähintäin kuuden kuukauden 

taistelu, sillä hallituksen kärki- 
uiehet eivät ole kovinkaan kiin- 
yucitä kontrollien uusimiseen 

ia näin ollen eivät painosta sen 
kysymyksen pikaista ratkaisua. 
Tähän on tekijänä kahdelta 
suunnalta tuleva kiristys kong- 
ressimiehiin vaalivuoden takia. 
Yhdellä puolen .on voimakas 
kiinteistönomistajien politikointi 
ia. toisella puolen voimakas ku 
hit lajien äänestysjoukko.

Hallituksen' taholta väitetään 
vuokralain päättymisen ke 
kutut .30 päivänä merkitsevän 
vuokrien' kohoamista 30 40 ja 
50 prosentilla ill'),(XX),000 perheel
le ja tätä väitettä korostetaan 
erikoisesti yksityisille lainlaati- 
kiille ja se voi lopullsesti tehdii 
käänteen ratkaisussa. Mutta sil
mällä on myöskin pidettävä ve
roja koskevia muutoksia ja 
muitakin kiistanalaisia kysymyk 
siä ja miten etelän demokraa
tit niihin suhtautuvat, sillä val
lan tasapainoa hallitessaan voi
vat liittyä republikaaneihin pre
sidentin esityksiä vastustaessa 
ja silloin on hallituksen häviö 
varma.

Kiinan kommunistit 
tahtovat neuvotella 
Britannian kanssa

Honkong, tammik. 10 p. — 
Peipingistä lennätetään, että 
kommunistihallitus haluaa neu
votella Britannian kanssa diplo
maattisten suhteitten solmiami- 
sesta uiko- ja pääministeri Chott 
on tästä tiedoittanut Lontoo
seen, joka samalla on vastaus 
Britanniasta saatuun Peipingm 
hallituksen tunnustukseen viime 
perjantaina.

Tiedoituksessaan Chott nimen
omaan painostaa, että Kiinan 
kommunistihallitus haluaa ra 
kentaa diplomaattiset suhteet 
tasaveroisuuden pohjalle, keski
näiseksi hyödyksi ja valtakun
nallisten alueitten suvereniteetin 
kunnioittamiseksi.

Chou hyväksyy (Nankingissa 
olleen brittiläisen kauppaminis
terin J. C. Iliutehinsonin Bri
tannian neuvottelijaksi ja Bri
tannian asioittenhoitajan, omi
naisuudessa Peipingissä.

Kiinan kommut jo 
Y. K:n komentajia

Lontoo, tammki. 9 p. — Kii
nan kommunistihallitus vaati: 
Yhtyneitten Kansakuntien kar
koittamaan Kiinan kansallisen 
hallituksen edustajat Y. K :n tur 
väli istut s ite n  vostos ta. Cut in en 
tästä annettiin Peipingin radi
ossa. Mainittiin lähetetyn sähke 
Y. Km yleiskokouksen' puheen 
johtajalle ( arlos Romulollc, sih
teeri Trygve l.ielle ja muillekin 
mainitun neuvoston virkaiijoil 
le.

Markka samaksi
'Toisena 'tärkeänä pykälänä on 

venäläisen ja Läusi-Beriliinin 
matriAlkiojen arvon ta saarni n'e n. 
Ki< »mlm tulistit' tahtovat kohen
taa tilanteen ilman muuta sellai
seksi, että 'markka kuin -mauklka
— miksi pitäisi läntisen maifkan 
olla .monin verroin itäistä 'mark
kaa korkeamman arvossa lie ky 
syvät. Nykyään maksetaan län
nen mailkaislta kuusi idän matik
kaa.

Kokouksessa puhuttiin lisäk
si vapaasta äänestyksestä Läitrsi- 
Be,Tliini,s.sä. Mitään sellaisia ei 
ole ollut eikä sellaisesita q>uh,uta- 
kaan Venäjän kontirolloiinassa 
Itä-Salkisan va/ltakunnaisisa. Mut
ta Itä4cak.saii tasavalta k i t t i  p e 
rustettiin ilman äiinestystä, ei 
sanonnalla “vapaa äänestys" ole 
erikoisempaa sijaa eikä tarvetta 
tulla esille, selitetäiin Ikälisälle.
5*diumacherin varoitus

Kuis.t Scumacher, läntisen Sak
san sots.dvm. puolueen johtaja, 
sanoo kom.mnnistien saavan ja
lansijaa joissain Länisi-Saksan

Syntyväisyys yhä 
korkea Ranskassa

Pariisi, tannitnik. 10 p. — Syn
tyväisyys Ranskassa kohosi vii
me vuonna taasenlkin yli 800,000
— myit jo neljänä peräkkäisenä 
vuotienä. Ja väkiluku onkin nyt 
yli 42,000.000. Ennen sota:' 
Raitsikassa syntyi vähän yli 3(1' 
tuhatta lasta ja alkoikin Ranska 
tällöin näyttää aikuisten ja van
husten maalta.

Attlee käväissyt 
kuninkaan luona

Lontoo, tammik. 9 p. — Pää
ministeri Attlee käiväbi eilen 
kuningas Georgen puheilla. Kun 
sunmintaiset vierailua ovat har
vinaisuuksia, oletetaan päätniinis- 
terilila olleen tärkeää asiaa. Air- 
vaillaau sellaista, että hau vielä 
tällä viikolla tiedoittaa vaalien 
toimituksesta heilmikuun lopulla 
ehkä 2.3 pna.

TELETYPEN SÄ H K ESA TO A
R o o m a  — N. 1.5 milj. työläistä teki 24-tuntisen protestilakon 

tänään P.-Italian “punaisessa vyöhykkeessä” ja niiden johtajat en
nustavat sisällissotaa, ellei hallitus muuta suhtautumistaan työvä
keen. Protesti tehdään Modenrssa eilen tapahtuneen rymäkän, 
jossa tapettiin kuusi ja satakunta haavoittui, johdosta.

R o o m a  — Pääministeri de Gasperin hallitus eroaa huomen
ia. Tämän sanotaan johtuvan viime lokakuun aikaisesta repeä
mästä, jolloin oikeistososialistit kieltäytyivät enempää kannatta
masta de Gasperin hallitusta. Ennustetaan, että uuden hallituksen 
nuodostajaksi nimitetään jälleen de Gasperi.

K h a r t o u ,  S u d a n  — Poliisi takavarikoi Time ja Newsweek 
julkaisujen Euroopan numerot syystä, että niissä kerrotaan kunin
gas Faroukin ja nuoren egyptiläisen tytön rakkausseikkailusta.

P i t t s b u r g h  — “Ei sopimusta, ei työtä” on hiilenkaivajain 
tunnussana kaikkialla pehmeänhiilen kaivoksilla. Lakkolaisia on 
nykyään 72,800 kahdeksan valtion kaivoksilla ja tuotanto jaa alle 
40 prosentin normaalista tällä viikolla.

H o n g k o n g  — Kaksi Amerikan hävittäjää ankkuroi kiina
laisten vioittaman rahtilaiva Flying Arrown vierellä siltä varalta, 
että miesten pelastaminen tulisi odottamatta kysymykseen.

B a l t i m o r e  — Filippiinien presidentti Quirino saapui tänään 
tänne mennäkseen hoidettavaksi John Hopkinsin sairaalaan munu- 

takia.aisvian

N o r t h a m p t o n ,  M a ss . — Smith Collegen 
nimittää hassutukseksi venäläisten syytöksen, että 
laitoksen tyttöjä olisi Sveitsisä harjoittanut vakoilua

pres. Wright 
joukko tuon

P r a h a  — Kommunistit sanovat yli 400 amerikkalaista kou- 
lutetun vakoilijaksi Genevessä, tarkoituksella tehdä näistä urkki
joita “demokiaaattisiin maihin”.

oikeistopuolueissa. Hän ei 'mai
nitse ninieiltä, niihin ,puolueisiin 
ktunniiiinisteja sukeltaa, vaikmut- 
taeii ainoasitaan sen, että »os.- 
deni. puolue ei kuulu niibin.

Sanomalehtien edustuksen 
va'staanotossaan hän lausui, että 
"Aika ei ole vielä kyqisä tuoda 
jullki ikoimTnuniistelja jäsenistöönsä 
s'itla't'tavien puolueitten niimiä.” 
mutta hän lupaa antaa dksitiyis- 
kohtaisennnan s el osituksen tuon
nempana. Sisältäporausta hair- 
juitlaivat niin komin un ist rt Ik.uin 
heidän kamssamatkaajansa, hän 
sanoo.
Crippsin uusi suunnitelma

I-omtoo. i— 'Sir Stafford Crijips 
antoi eileniillalla julkisuuteen ai- 
komulksen.sa ryhtyä uudelleen 
n en votitelomaan d oli aritoysy niytk- 
sestä Yhdytsrvaltain ja Canadan 
kanssa. Sanomalehtien edusta
jille hän sanoi samalla kertaa 
Britannian ’vähentäväin sotavel- 
kojensa maksua, jota se on 'har
joittanut tuotteita lähettännädä. 
Britannian, hän tähdentää, .täy
tyy im.vydä tuofteitanisa saadak
seen <1"»llareita, ja myydä dolla- 
rialueille.

Nämä ajatukset sisältyvät h ä 
nen 16 Ikir.joitusarhlkia käsittä
vään katsaukseeinsa irlemnealitä 
vuodelta. Muuten Sir Staffo.r- 
din selostus Britannian taloudel
lisesta tiaista on erittäin valoi
sa. Eljmminen on varmaa, pa
himpien sodaiiijäilkeis,tcii' 'vai
keuksien voittaminen on 'mer
kittävä tosiasia.

Kuttavarastot ovat lisäänty
neet, samoin dollarit. Näinpä 
siis suoritetaan eduskuntavaalit 
nousua, edistystä ja parempia ai
koja kohti ilmentävässä ilma
piirissä. Britannia on voittanut 
punnan devalvaatiosta syntyneen 
kriiisin, kulkien nyt vakavarais
ta taloutta köhti.
Ryssän mahtivaltaa

Kuu neljän suuren apulaisul- 
ki mini-terit eilen k<(kootutuivat 
vielii vmnei-en kerran yrittaaJk 
seen synnyttää tilanteen, jossa 
Itävähän rauhansopimuksen syn 
tyminen tulisi mahdolliseksi, loi
vat länsjmailttien edustajat piiän- 
-ä seinään heti palkalla. Tie oli
vat varustautuneet .lauluinaan 
Venäiiiin edustajalle, taannoises
ta i-tunnosta hyvin tunteunaii- 
leen Georgi Zarnhiniiille jotakin 
iälreää. Mutta tämäpä ehti en
sin ja esitti toisten liyväkisyit- 
täväksi Itävallalle laaditun llas- 
'kun eräistä tavaroista ia palve
luksista, joita Venäljä on isille 
tehnyt ja jotka Hiivalta “ on 
velvollinen maksamaan, ikos.ka 
maa on sotatilassa”.

Näistä asioista on keslkus- 
1'eltu Wienissä ja esitti Häivältä 
mielipiteensa M oikovalle m ar
raskuussa, mutta ei Moskova 
ole vaivautunut edes valtaa
maan. Kysymyksessä on tiiin 
pieni rahamäärä, ettii jilkainen 
niikcie selv.i-ti \'eiiäj.än kävttä- 
v.än sitä vain kiitstinkaippaleeiui 
asettaaksieen uusia viivytyksiä ja 
pelätäkseen narripeliä läiiusi.mtait- 
ien arvovaltaisten iTkoministe- 
tien Ikanssa.

Länsivallat vaalivat nyt Zarubi- 
nin hankkimaan tiedon Moäko- 
va.sta, 'millaisiin (Iitoihin siellä 
n , lutaaii, imitta päättäen Za- 

rubiiiin käyttäytymisestä ja il
meistä vastauksen saannista ei 
ole sumia toiveita. Hitaasti op
pivat länsivallat ovat kyllä nyt 
selvillä siitä, että MoJkovn ei 
suositti minkäänlaisiin it hi,milii
siin rauhaiieliloiliiu, sillä se ei 
lnilati vapauttaa Itävaltaa “so-
tatilantecsita”.

komulksen.sa
komulksen.sa
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OUR PO LIC Y
"T h e  purpose o f the Associa
tio n  shall be to  help preserve 
the Ideals and tra d itio n s  o f our 
country, the U nited States o f 
America, to revere Its laws and 
insp ire  others to respect and 
obey them, and in a ll ways to 
a id" in  m aking th is  country 
greater and be tte r.’ ’

Päivänkatsaus
Vuoden 1949 siirtolaismäärät

Yhdysvaltojen '‘Immigration and Naturali
zation” osasto tiedoittaa, että tilivuoden aikana, 
joka alkoi heinäkuun 1 pnä 1948 ja päättyi ke
säkuun 30 pnä 1949, Yhdysvaltoihin päästettiin 
188,317 siirtolaista. (Tähän määrään eivät si
sälly vierasmaalaiset, jotka ovat tilapäisesti 
päässeet maahan, kuten vierailijat. ylioppilaat, 
hallituksen virkailijat.) Tämä merkitsee 17,747 
henkilön lisäystä — eli hieman enemmän kuin 
kymmenen prosenttia — siihen määrään, jonka 
sallittiin .päalstä siirtolaiseksi edellisenä vuonna. 
Toisen kerran vuodesta 1930 lähtien sallittujen 
siirtolaisten määrä ylitti tilinpitovuoden aikan’i 
150,000 merkkipylvään ja neljännen kerran tä 
nä aikana 100,000 määrän.

Siirtolaiset ovat lajiteltu joko quota- eli kiin- 
tiömääräisiksi tai ei-kiintiömääräisiksi. Meidän 
siirtolaislakiemme mukaan vain määrätyn erän 
siirtolaisia on sallittu päästä kunakin vuonna 
maahan Euroopan ja eräistä Aasian ja Afrikan 
maista. Sallittu lukumäärä on tämän maan 
kiintiö eli "quota”. Siihen sisältyvät siirtolaiset 
ovat quotaemigrantteja. Ei-quotaemigrantteihin 
kuuluvat vaimot, naimattomat alaikäiset lapset 
ja Amerikan kansalaisten aviomiehet, joitten 
"avioliitto solmittiin ennen tammikuun 1 päivää 
1948; laillisesti koteihinsa Yhdysvaltoihin pa
laavat vierasmaalaiset oleskeltuaan tilapäisesti 
ulkomailla; vierasmaalaiset läntisen pallonpuo
liskon maista, heidän vaimonsa ja alle 18-vuo- 
tiaat lapsensa; papit, professorit .ja eräät muut.

Vuonna 1949 oli 113,046 quotasiirtolaista ver
rattuna 92,526 vuonna 1948. Tämä edustaa 
enemmän kuin viidenneksen lisäystä edelliseen 
vuoteen. Ei-quotasiirtolaisten määrä laski vas
taavana aikana 78,004 vuonna 1948 75,271 :een 
vuonna 1949. 113,046 siirtolaisen päästämisen
johdosta jäi käyttämättä enemmän kuin neljän
nes vuoden 1949 kokonaismäärästä 153,929.

Kiintiöteiirtolaisten kasvu johtuu ilmeisesti 
vierasmaalaisten maahan päästämisestä vuoden 
1948 “Displaced Persons Act”in perusteella, 
mikä lisäsi siirtolaisten määrää tilinpitovuoden 
neljänä viimeisenä kuukautena, jolloin enem
män kuin 34,000 vierasmaalaista saapui Yhdys
valtoihin tämän suunnitelman puitteissa. Ase
tuksen mukaan, se pidettäköön mielessä, vieras
maalaisille voidaan antaa siirtolaisviisumi, vaik
ka kiintiö, johon heidät olisi luettava, oli yli
kuormitettu kuluvan tilivuoden aikana, koska 
näille myönnettyjen viisumien avulla tulevia 
kiintiömääriä voidaan rasittaa jopa 50 prosent
tiin asti. Seuraavassa kappaleessa verrataan 
eräitten maitten vuosittaisia kiintiömääriä 
quotaemigranttien määriin, joitten sallittiin 
päästä maahan tilipitovuotena 1949. (Luetellut 
kiintiöi ovat olleet voimassa mainittuna vuon
na, eikä niissä ilmene muutamia äskettäin suo
ritettuja muutoksia.)

Vuosikiintiö, johon kuuluvat henkilöt ilmoit
tivat Tshekkoslovakian kotimaakseen tai synty- 
mäpaikaksecn, oli 2,874; tilinpitovuotcna 1949 
päästettiin maahan 3,286 siirtolaista. Muitten

Ei-quotf.määräisten siirtolaisten vähenemi
nen, sekä suhteessa siirtolaisten kokonaismää
rään että ci-quotamääräisten siirtolaisten mää
rään edellisinä vuosina, ci johdu vain aviovai
mojen ja lasien (kansalaisten) siirtolaisuuden 
vähenemisestä, vaan myöskin pienoisessa ei- 
quotamaiden kansalaisten siirtolaisuuden vähe- 
nemisestaä, mikä putosi vuoden 1948 m ää
rästä 37,506 35,969 vuonna 1949.

Tilinpitovuoden 1949 siirtolaisuuden lopullisen 
selonteon tulee odottaa “Immigration and Na
turalization Servise’ n täydellisen raportin jul
kaisemista.

Reippaasti sanottu
Pankkiireilla on liiaksi varovaisten gentlc- 

mannien maine, sellaisten miesten, jotka pal
vovat suurta "’turvallisuus" jumalaa ja kun
nioittavat menneisyyttä Multa toisinaan niiden
kin keskuudessa on eteenpäin katsovia miehiä, 
kuten esiin. Royal Bank of Canadan johtajat, 
joiden laatima kuukausikirje on juuri ilmesty
nyt painosta ja joka kannattaa lukea näin uu
den vuoden alkajaisiksi. Yhdysvaltalaisten ja 
canadalaistenkin ahdasmielisten liikemiesten 
olisi kirje luettava koska he tavallisesti katse
levat kaikkea vanhasta poikkeavaa vaarallisena. 
Heille New Deal ja Fair Deal ovat katalia ja 
typeriä, uhkaavat kristillistä sivistystä siksi 
kun ne poikkeavat kaukaisen menneisyyden 
huurteisista ennakkopäätöksistä.

“Miksi seurata ennakkopäätöksiä?” kysytään 
kirjeessä. “Tällä kirjeellä mc avoimesti kehol
tamme ihmisiä astumaan vuoteen 1950 katse 
kohdistettuna eteenpäin sen sijasta, että perään
tyisimme sinne katsellen asioita ja elämää, 
jotka kuuluvat menneisyyteen.

‘‘On hämmästyttävää millä kunnioituksella 
me katselemme varmoja ennakkopäätöksiä ja 
tapauksia. Useissa kaupungeissamme on liiken- 
netungos tänä päivänä siksi kun seurasimme 
niitä mutkaisia polkuja, joita lehmämme teki
vät satoja vuosia sitten.

“Liiallisesta ennakkopäätöksien jumaloinnista 
on tuloksena väljähtyneisyys. Me haluamme 
kuulla vain sitä, mitä olemme aina kuulleet ja 
siksi ajatteluprosessimme näivettyy. Me van
hennumme ennenaikaisesti.

"Onneksi ihmiskunnalle jälellä on vielä luova 
vähemmistö, joka kieltäytyy luopumasta hyö
dyllisestä rakennustyöstä. He eivät ole erikoi
semmassa suosiossa siksi kun he häiritsevät 
unta.

“Edistys tai rappeutuminen ovat ainoat 
vaihtoehdot ihmiskunnalle”, sanotaan näiden 
pankkiirien kirjeessä. ‘‘Meidät! on mentävä 
eteenpäin, tai muussa tapauksessa me taannum
me. Sellainen usko, että asiat nyt jo on ra t
kaistu meille on edistyksen vihollinen.

“Ennakkopäätöksiä ei ole jätettävä huomioon
ottamatta, vaan käytettävä niitä askelina eteen
päin, eikä myllynkivenä kaulassa. On olemassa 
suuria perustotuuksia, jotka säilyvät iäisesti. 
Historia on tärkeä, ei seurattavana perustotuu
tena vaan nykyisyyttä valaisevana lyhtynä.

“Canada säilyttää elinvoimaisuutensa niin 
kauan kun se rohkaisee todellista yhteyttä his
torian ja nykyisyytensä välillä ja yhdistää tä
män viisauden tarmon kanssa kulkea menneen 
turvallisuuden rajojen ylitse. Muussa tapauk
sessa me rappeudumme.”

Jos tuo pitää paikkansa Canadassa, se var
masti soveltuu myös Yhdysvaltoihin.

‘‘Uusi vuosi tarjoaa hyvän tilaisuuden kysyä: 
‘löydänlkö paremman keinon suorittaa tämän 
tai tuon tehtävän?’

“Päättäkäämme valita omat ennakkopäätök- 
seinme ja soveltakaamme ne tarpeisiimme sa
malla kun jätämme sammalselät kantamaan 
omien uloskuluneiden ennakkopäätösten kuor
maa. Aina on olemassa parempi tapa suorittaa 
vissi työ.

"Tietojemme opastamana mc voimme lähteä 
uudelle vuodelle etsimään sitä, mitä emme tie
dä. Me voimme työskennellä tehdäksemme elä
män Canadassa vieläkin kauniimmaksi ja jalom
maksi.”

Uusi vuosi on tullut ja toisia tulee tämän 
jälkeen. Me ainakin toivomme, etteivät cana- 
dalaiset enempää kuin amerikkalaisetkaan läh
de seuraamaan sammalselkiä, vaan pitävät kiin
ni rohkeista miehistä, jotka tahtovat tehdä 

• “elämän kauniimmaksi ja jalommaksi”.

— Se kommunistien kansainvälisyys ja huuto 
siitä, miten muka kaikkialla muualla, paitsi 
rautaverhon tuolla puolen, sorretaan välicni- 
mistökansallisuuksia, joutuu omituiseen valoon 
sillä taholla ilmenevistä useistakin otteista. 
Eräänä sellaisena voisimme mainita skisman, 
mikä on muodostunut kaikkein oikeauskoisim- 
man Moskovan ja romanialaisen kommunisti- 
kihon, Ana Paukerin, välille. Tämä, Romanian 
ulkoministerin ominaisuudessa vielä jokin aika 
sitten kirkassilmäiseksi kommunistiksi kehuttu 
madame, on nyt joutunut oppi-isänsä kiroihin 
ei minkään viistopyrkimyksen vuoksi, vaan 
yksinkertaisesti vain siksi, että hän on — juu
talainen. Ana Pauker on rabbin tytär ja siten 
hänellä on sukulais- ja muitakin suhteita Is
raeliin. Kun veri on vettä sakeampaa, on Ana 
Pauker avustanut juutalaisten siirtolaisten 
matkustusta Romaniasta Israeliin ja siksi jou
tunut törmäämään Moskovan komennuksia vas
taan. Niissä näet määrätään kunkin vasalli- 
maan kansalaisen pysymään syntymämaassaan 
ja raatamaan hallituksensa ja — Moskovan 
hyväksi.

Vuoden vaihteessa on tapa ra 
.elidä jonkunlainen yhteenveto 
nelilleen vuoden tapahtumista 
aitakin huolimatta’ ett;",, ne on 
<ertaal!een selostettu, jopa y k 
sityiskohtaisesti. Niin tekee 
nyös maamme sanomalehdistö 
siitä lukies.sa huomio kiintyy 
untenkin siihen, että yksinpä 
aloudellisten asioiden selosta- 
lfsen yhteydessä harjoitetaan 
mustamaalausta. aina sen mu
saan mihin poliittiseen kontti- 
mutaan asianomainen lehti tai 
sirjoitaja kuuluu.

Niinpä esim. Helsingin Sano- 
na,t moittii hallitusta, että se on 
‘pystynyt supistamaan koti- 
naista velkaa noin neljä 
■niljaardia mankkaa”, koska 
:e on tapahtunut liian korkean 
verotuksen kautta. Liian kor
keista veroista syytetään siitä
kin hallitusta, vaikka eduskunta 
päättää verotuksesta. Samalla 
kun moititaan liian korkeasta 
ve ro t u'k se s ta sv y te t ä ä n h ali i tus ta 
"’inlflaatiovyöryn liikkeelle las
kemisesta”, vaikka juuri vero
tuksen luulisi ehkäisevän sitä. 
Mitenkähän sitten sanat asetet
taisiin, jos hallitus olisi esittänyt 
•uurempaa lainoitusta budjetin 
lukkoon saamiseksi?

Mitä taloudellisiin tapahtu
miin menneenä, vuonna tulee ei
vät ne ole varsin valoisia, mut
ta ei myöskään varsin synkkiä 
Niitä osoittavat numerot, jotka 
tosin eivät vielä ole koko vuo
delta nähtävinä, osoittavat ke
hityksen kulkeneen nousevaan

J u t u s t e l u a  • •

maitten lukumäärät, joihin ian vaikuttanut Dis-
placed Persons Act, ovat:

Quotasiirtolaisia
Vuotuinen määrä. päästetty.

Eesti 116 1,716
Unkari 869 1,464
Latvia 236 3,534
Liettua 386 6,451
Puola 6,534 21,487
Rumania 377 714
U.S.S.R. 2,712 3,539
J ugoslavia 854 1,036

Siirtolaisuus maista, jotka eivät ole Displaced
Persons Actin alaisia, on muuttunut vain vä-
häisessä määrin, osoittaen kuitenkin alenemis
ta. Aviovaimojen ja Amerikan kansalaisten ala
ikäisten lasten saapuminen aleni 36,183 vuonna 
1948 32,615 vuonna 1949. Tämä aleneminen on 
erikoisesti huomattavissa Italian siirtolaisuu
dessa, vuonina 1949 saapui Yhdysvaltoihin 4,384 
aviovaimoa ja lasta, kun taas vuonna 1948 hei
tä oli 9,735. ^Kuitenkin huomattava aviovaimo
jen ja Amerikan kansalaisten lasten kasvu on 
havaittavissa Saksassa: vuonna 1939 saapui 
1901 vastaten vuoden 1948 3,989 määrää. Tämä 
kasvu johtuu ilmeisesti Amerikan miehitys
joukkojen jatkuvasta olosta Saksassa.

“Show m ust go on’’
Tuo toiskielisittäin nöyttämöhen- 

kilöiden tuntema ja kunnioittama 
sanonta, — sijle ei liene suomen 
kielellä vastinetta, mutta voitaisiin 
kai se muovailla vaikka tällaiseksi: 
‘•Väliverhon on auettava!” — herät
tää näyttämön palkeilla liikkuneis
sa vsa-maankin monenlaisia muisto
ja. Joskus on melkoisia vaikeuksia 
voitettava aivan viime minuuteilla 
juuri ennen väliverhon aukaisua.

Ensimmäisen maailmansodan vuo
det olivat eräällä paikkakunnalla, 
jossa silloin oli paidanmuuttepaik- 
kamuue, erikoisen kiusallisia sikä
läisille “taiteilijoille”. Amerikka 
jännitti kaikki voimansa sotatuotan- 
nollaan tukeakseen asevoimiaan ja 
myöskin liittolaistensa asevoimia. 
Puutyöläisillä, joita kyseessä olevan 
paikkakunnan miehet pääasiassa 
olivat, oli kova kysyntä talojen, sa- 
tamalaitteiden ja laivojen rakenta
jiksi. Jo paikkakunnallakin olevissa 
työpaikoissa tehtiin pitkiä päiviä, 
jopa niin, että lauantai-iltaisin niin 
näyttelijät kuin katsojatkin vain 
vaivoin ehtivät näytelmien alkuun.

Jotenkuten kuitenkin kenkutettiin. 
Mutta kun sitten miehisiä “voimia” 
alkoi virrata erääseen noin sadan 
mailin päässä olevaan kaupunkiin 
suuriin sotatöihin, jossa “sai parem
paa palkkaa ja sai myös tefhdä pi
tempiä päiviä”, niin asiat näyttä
mölläkin kehittyivät ojasta allik
koon. Kun jepetysmestari sai viki- 
tellyksi tarvittavat henkilöt näytel
mään, sai hän olla aina valmiina 
ottamaan vastaan rooleja, kun yksi 
ja toinen jo harjoitusten aikana 
joutui poistumaan paikkakunnalla. 
Kyseessä oleva näyttämö esitti jo
kaisen näytelmänsä naapurikaupun
gissa vierailuna ja. tuskinpu erää
näkään talvena esitettiin yhtään 
näytelmää samoilla henkilöillä vie
railuna, joilla oli ensiesitys “viety" 
kotinäyttämöllä vain viikko sitten. 
Se oli asianomaisille kovaa aikaa.

Näihin vanhojen muistelemisiin, 
jotka sentään pystymme lopetta
maan tähän, johti muuan uutinen 
maailman suurimman oopperan, 
New Yorkin Metropolitanin,, vai
keuksiin joutumisesta henkilövaih
doksien vuoksi. Tosin sen taiteilijat 
eivät lähteneet etsimään parempia 
työmaita, tai pitempiä työpäiviä. Se 
joutui vaikeuksiin sairauksien vuok
si. Kas, näin:

Joulukuun viimeisen viikon kes
kiviikkona Metropolitanin ohjelmis
tossa oli merkittynä Wugnerin "Die 
Walkuren”. Kaikki oli tietysti val
miina kuten tuossa laitoksessa aina 
on. Helen Trrubelin oli määrä esit
tää Briinhilden suurta osaa ja Po
lyana Toskan toista tärkeätä osaa, 
Sieglindea. Mutta juuri puolisen 
edellä pyörtyi Miss Toska ja lääkäri 
määräsi hänet vuoteeseen, kävipä 
Walkyyrioidenkin miten tahansa. 
Asiasta selvittiin sentään melko vä
hällä vaivalla: oopperan eräässä 
pienemmässä osassa oli newyorkilui- 
nen sopraano Regina Resnik, joka

suuntaan melko yleisesti, jos
kin hitaasti. Niinpä teollisuuden 
volyymi-indeksi viime vuoden 
kolmelta neljännekseltä oli 141 
pistettä (vuonna 1935 = 100).
irkii vuonna 194H vastasi 133 
ia 1947 109 plst. IKotimarkkina- 
• eollisuuden kohdalta luvut oli
vat vastaavasti 178, 165 ja 131 
nslcttä.

Miyös ulkomaan kauppamme 
m kehttynyt edulliseen suun- 
aan, osaksi siitäkin syystä, et- 
ä kauipavaihtoamine on kehitet- 
y entistä useampiin mailiin, joi
un kauppasuhteet sodan johdos- 
a olivat katkenneet. Ulkomaan- 

" adipan volyymi kolnicana ensi 
"eljännckscnä oli 92 pistettä eli 
hukan korkeampi kuin vuonna 
1948. Viennin volyymi oli 74 pis
tettä verrattuna 67 vuotta ai
kaisemmin, mutta viimeisen nel- 
önneksen kauppavaihto, josta 
•unicrot vielä puuttuvat, var- 
n a s ti. parantaa tulosta, koska 
evalvoinnin jälkeen vientitcolli- 

uiutemme kilpailukyky on suu
resti parantunut.

Vaikka eri osissa maassa tuli 
ato, muodostuivat satotulokset 
oko maa lukuunottacn kor

keaa tasoa vastaavaksi ja viljan 
hinta oli tuntuvasti edellisen 
vuoden hintoja korkeampi. K ai
kin tuotanto oli lehmää kohti 
ennätyksellinen ja. maatalous- 
uotteiden, varsiinkin. maidon, 
liuta korkeampi verrattakoon 
itä sodan edelliseen tasoon tai 
lei,seen tukkuli in taindek siili, 

lihantuotanto oli omaa kulutus-

oli aikaisemmin, tosin jo kaksi 
vuotta sitten, esittänyt Sieglinden 
osan Mexico Ctiyssä ja San Fran
ciscossa.

Kun asiat oli näin saatu taas Jet- 
sulleen, vetäisivät Metropolitanin 
viskaalit syvän henkäisyn, näppäsi
vät pari kukonhäntää suihinsa ja 
onnittelivat toisiaan onnellisesta 
kommelluksen voittamisesta. Kaikki 
näytti taas olevan valmiina, sen 
kun vedetään vain väliverho auki 
ja annetaan hyrrätä.

Mutta sannallepa oli rakennettu 
■;ekin luottamus. Sillä kolmen seu
duissa pirisi oopperan asianomaisen 
viskaalin puhelimen kello ja lääkä
rin ääni selitti, jotta Briinhildeksi 
on saatava joku toinen, koskapa 
Miss Traubelia on kohdannut vai
kea kurkkutorven tulehdus. Ei sii
nä auttanut viskaalin pyytelyt, ei 
rukoilut: Miss Traubel ei saa laulaa 
tänään, eikä vielä huomennakaan!, 
jyrisi lääkäri.

Ja tuo jyrinä synnytti oikean pa
niikin Metropolitanissa. Kas, var
sinkin nämä Wagnerin oopperat 
asettavat erinäisiä vaatimuksia esit- 
‘.äjiUeen, niihin ei tällätä ketä ta
hansa. Metropolitanilla oli kyllä 
toinenkin primadonna, joka olisi 
sopinut po. osaan, ruotsalainen sop
raano Astrid Varnay, mutta hän 
ali juuri valmentautumassa seuraa
jana, torstai-iltana tapahtuvaan 
suurkoetukseen, Elektran osan lau
lamiseen N.Y. filhalmoonisen sinfo
niaorkesterin konsertissa. Hänen 
urakkansa oli ryin suuri, ettei tullut 
kysymykseenkään hänen hälritsenji- 
sensä.

Kyllä siinä sadateltiin, huohotet
tiin ja kaljuja, raaviskeltiin. Yritet
tiin jo nostaa kädetkin antautumi
en merkiksi, mutta vaikeaahan se

kin oli, sillä komennus “Show 
must go on!” on vaativa. Ja lopuk
sihan siitäkin selviydyttiin, kun 
eräs viskaali muisti, jotta oopperan 
erään laulajan vaimo, Helena 
Braun, oli Saksassa laulaa hujau- 
tellut Briinhilden osan. Ja kun tä
mä laulajatar saatiin langan pää
hän, lupasikin hän päästää Metro
politanin pälkäliästä ja. laulaa* nel
jän tunnin perästä alkavassa suu
ressa oopperassa suuren osan, ilman 
enempiä valmistautumisia.

Ja, viskaalit saivat helpotuksesta 
huokaista, jo toisen kerran samana 
iltapäivänä. Arvattavasti he eivät 
kuitenkaaq enää uskaltautuneet ko
vin suureen jubileeraukseen, sillä- 
muistivat kai, jotta "ei kaksi kol
mannelta”.

Kolmatta -kommellusta ei kuiten
kaan ilmennyt enää sinä päivänä 
Väliverho saatiin aukaista ja niin 
vaimentuneet kuin valmentumatto- 
matkin taiteilijat hujauttelivat aa
rioitaan, legasttojaan ja mitä ne 
kaikki ovatkaan, vaihtelevalla me
nestyksellä.

Mutta eipä sanota liikaa, jos sa
notaan, että Metropolitan oli tuona 
keskiviikkona lähellä pahemman- 
punleista kommellusta.

S a v’ a h o.

ta suurempi ja valtion oli mak
settava vientipalkkiota varsin
kin sianlihalle, jonka maailman
markkinahinta oli omia hinto
jamme huomattavasti alhaisem
pi. Lukuunottamatta ikeväällä 
vallinneita sianlihan alhaisia hin
toja, olivat lihanhiunat muuten 
kohtuulliset.

Mutta hnolcstuttaviakin näkö
aloja jiitti mennyt vuosi perin
tönä uudelle. Sellaisena on var
sinkin jiideltävä työttömyyttä, 
joka marraskuussa, nousi 
•k),000, joista suurin osa to- 
dni on varatöissä. Erityisesti 
laljon on työttömiä. Pohjois
suomessa, jossa työttömyys uh
kaa muodostua pysyväksi, ellei 
valtiovalta ryhdy erikoisen suu
riin toimenpiteisiin säännöllis
ten elinkeinojen järjestämisciksi 
Pohjoissuomessa, mihin seik
kaan ensinnä kiinnitti huomiota 
ministeri Varjonen Kansantalou
dellisessa yhdistyksessä pitämäs
sään esitelmässä Asian korjaa
minen vaatii ennenkaikkea muu
tosta asut il spolit iikassani me.

Devalvoinnin johdosta tapah
tunut hintojen nousu on huo
mattava, jota lisää eduskunnan 
päätös vuokrien koroittamista 
i. 70 prosentilla. Niinpä esim. 
uusi elinkustannusindeksi, joka 
vuoden 19-19 alussa oli ,106 pis
tettä  ja toukokuussa vielä 105 
il.st. nousi marraskuuhun men
nessä 113 pisteeseen. Vanha e- 
linlkustannusindcksi on taasen 
noussut vuoden allista m arras
kuuhun 795:stä 824 pisteeseen. 
Elinkustannusten nousu on ai
heuttanut sen, että SAK" on e- 
sittänyt hallitukselle palkkojen 
koroittamista, mistä hallitus 
parhaillaan neuvottelee työ
nä rkkina järjestöjen kanssa. 
SAlK :in ehdottamat palkanko- 
roitukset merkitsi, sisivät 3—5 
narkan nousua tunnissa, käsit- 
äen palkankorotuksia myös vir

kamiehille, mutta urakkapalkat 
jäisivät entiselleen. .

lS|AK:in vaatimus aikapalkko
jen koroittamiseksi on saanut 
sekä porvarit että' kommunistit 
nousemaan takajaloilleen, viime
mainitut sen vuoksi kun koroi- 
tus on niiden mielestä liian pie
ni, jotavastoin porvarillisten 
mielestä minkäänlaisiin palkan- 
koroituksiin, paitsi virkamiehille, 
ei edisi mentävä. Maassa on kili
enkin palkkasäännöstely, jonka 
nukaan. elinkustannusten nous
tua on myös palkkoja vastaa
vasti koro tettava. ’Marraskuun 
clintarveindeksit osoittivat niin 
vuurta nousua, että puuttui vain 
>ari pistettä, jotka olisivat ai
heuttaneet palkkojen k o ro tuk 
sen ja joulukuun indeksi var- 
nasti kohoaa niin paljon, että 
laikkojen nostaminen käy vält
tämättömäksi, jos ja kun k e r
an haimaan ylläpitää palkka- ja 

hintasäännöstelyä, kuten edus- 
kunt on päättänyt.

Kuten sanottu ovat kaikki 
hallituksen kannttajatkin nous
seet takajaloilleen sen johdosta, 
kuni arvellaan hallituksen suos
tuvan SAIK:in esittämiin pal
kankorotusvaatimuksiin. Niinpä 

aikkien porvarillisten eduskun
taryhmien puheenjohtajat meni
vät yhdessä hallituksen puheille 
vaatien, ettei palkkoja saisi mis
sään tapauksessa koortlaa, e- 
Lilakaan eduskuntaa kuulemat
ta.

Eduskunta on kuitenkin lo
malla ja kokoontuu vasta neljän 
viikon kuluttua. Tietystä hallitus 
voisi kutsua eduskunnan koolle 
mutta se ei ole tarpeellista tä 
män asian käsittelemisiä varten.
1 Hallituksellahan on eduskunnan 
antama valtakirja, jonka mu
kaan palkkoja on koroitettava 
vastaavasti elinkustannusten 
nousun kanssa, eikäi halhtus 
luultavasti tullene pyytämään 
näin vastaisi a valtakirjaa.

Sitäpaitsi, onhan eduskunnan 
ouhemiehellä, tri Kekkosella, 
valta kutsua eduskunta koolle 
milloin katsoo sen tarpeellisek
si. M utta sitä oikeutta puhemies 
tuskin käyttää hyväksi, koska 
•n luultavaa, että hallitus jo si

tä ennen koroiltaa palkkoja, jo
ten edusikunta tulisi toteamaan 
vain niin tapahtuneen. Eduskun
ta tosin voisi antaa .hallitukselle 
epäluottamuslauseen, joka ai
heuttaisi hallituksen eronpyyn
nön. Mutta hallitus tuskin siitä 
suuresti välittäisi, koska" se on 
ilmoittanut ilman sitäkin eroa
vansa heti kun presidentin vaali 
on tapahtunut. Epäluottamus
lauseen antaminen hallitukselle 
voisi lisäksi aiheuttaa sen, ettei
vät sosialidemokraatit osallistui
si tulevaan hallitukseen, joten 
epäluottamuslauseen antamista 
kartettanee ainakin eräältä por- 
vai illiseltakin, taholta. Komipu- 
nistit eivät taasen sumeile an
taa hallitukselle epäluottamus
lausetta minkä kysymyksen yh
teydessä taliansa, siis siitäkin", 
ettäi hallitus’ koroiltaa palkkoja.♦ ♦ ♦

Myös kommunistilehdet luo
vat katsauksen menneeseen vuo
teen ja niiden näkemyksen mu

kaan kehitys kaikissa kapitalis
tisissa maissa kulkee perikato
ani! kohti. Talouspula on. laajen
tunut ja syventynyt, työttömyys 
lisääntynyt. Sodanlietsojat ovat 
anastaneet käsiinsä kaiken val
lan. Mitään kulttuurintapaista- 
kaan ei tiiiss;., ole, pelkkää työ
läisten vainoa, rotu- ja. muilta 
sortoa, jota täysi diktatuuri yl
läpitää ja kehittää. Onneksi 
taantumuksen, voitot ovat tila
päistä ia ohimenevää, laatua, sil
lä sen voitot otetaan pltin mo
ninkertaisina takaisin ja sääli- 
mäittä.

Kansandemokratioissa, taasen 
kehitys on kulkenut ja yhä kul
kee aivan päinavastaiscen suun
taan. 'Niissä ei ole talouspulaa, 
ei työttömyyttä, eikä sen muka
naan luomaa kurjuutta Atomi
voima on pantu siirtämään vuo
ria ja kääntämään jokien vedet 
päinvastaiseen suuntaan. Jalot 
viinimarjalkin on pantu kasva
maan Siperiassa ja muissa maa- 
valion pohjoisissa osissa. Leh
mät lypsävät 110 litraa päivässä, 
hevonen vetää yhdentoista ton
nin kuormia kuuden kilometrin 
nopeudella tunnissat lampaat 
tuottavat 18—20 kiloa k ik in  mi
tä hienointa villaa vuodessa, ja 
siat kasvavat 500 kilon painoi
siksi 10 kuukaudessa eli suoma
laisen hevosen kokoisiksi. Ja  
kaikki kulttuuri. siellä rientää 
eteenpäin seitsemän penikulman 
saappaissa.

Ja mitä omaan maahamme tu
lee, niin täällä on taantumus 
viettänyt oikeita riemuvoitto- 
jaan Fagerholmin hallituikseni si
tä auttaessa. Suomi on julkisil
la ja salaisilla sopimuksilla si
dottu sodan lictsojatnaihin ja 
lännen imperialisteihin. Palkko
ja on huimasti alennettu, jonka 
johdosta vähäväkisen kansan a- 
sema on poljettu kurjuuisasteel- 
le. Kaikkien tavarain hinnat o- 
vat huimasti nousseet ja pank
ki- ja teollisuusherra.t ovat niit
täneet kerrassaan hirmuvoittoja. 
Sanalla sanoen se edistyksellinen 
kehitys, joka alkoi Maunu Pek
kalan hallitessa maata on pysäy
tetty ja* käännetty kulkemaan 
päinvastaiseen suuntaan. “De
m okraattinen” ohrana on lak
kautettu ja sen mukana “demok
raattiset” virkamiehet erotettu 
tai pantu lakkautuspalkalle. 
Kulttuuria ei tietenkään ole. 
vaan pelkästään henkistä pime
yttä ja ahtautta. 'Sitä painavam
pana esimenkkinä esitetään se, 
että akateemikko A. I. Virtanen 
kieltäytyi esitelmöimästä yleis
radiossa (Stalinin 70-vuotispäi- 
vänä, prof. V. A. Koskenniemi 
on julaissut Valvojassa revanssi- 
sotaa uhkuvan runon “Voitetut” 
ja prof. Koskimies on arvostel
lut “demokraattisia” "kirjailijoi
ta ja että hän on lisäksi sanonut 
sosialidemokraattien talvisodan 
aikana olleen valmiit astumaan 
maanpuolustajien riveihin kuin 
kiihkeimmät isänmaalliset, “jo t
ka suuresti helpotti, liikekannal- 
'epanoa ja organisatiota yleen
sä”, valittaa aikalaisemme Yö- 
kansan Sanomat.

Niin surkealle kaunalle on siis 
Fagerholmin hallitus saattanut 
maamme asiat." (Kuitenkaan em- 
ne ole kuulleet, että kukaan 
ansandemokraattiseu konien 

■on ihailijoista olisi halukas mc- 
lemä: n "edistyksellisiin” mai- 
iin.; korkeintaan “demokraatti
nen” ylimystö pistäytyy siellä 
kylpemässä, palaten pian takai
sin meikäläiseen taloudelliseen 
ja henkiseen ahtauteen.

Hesingissä 1. 1. 1950.
Manu Matinpoika.

Lääkäri tunnustanut 
3 armokuolemaa”

Lontoo, tammik. 9 p. — Eras 
toistaiseksi nimensä salassa pi- 
änyt lääkäri sanoo Sunday Em- 
iire News lehden artikkelissaan, 
•Itä hän on pelastanut kolme 
»otilasta “armokuolemalla” eikä 
kadu tekoaan. Yksi oli 75-vuoti- 
as mies, syöpään parantumatto- 
uia-sti sairastunut, toinen vatsa- 
vikoja potenut nainen, kolmas 
epämuodostuneena syntynyt lap 
si. Sanoo kirjoittaneensa teh- 
läkseen “mustaa valkoiselle” a- 
sioista, joita, monet lääkärit o- 
vat miettineet, eikä suinkaan 
hankkiakseen oikeutetusta teoil
leen. i
T ukipalkkioiden
sijoitukset ,

Waisfliingittm, tamunik. 7 p. — 
Halli'tulk'sen sijoitukset tukipalk
kioina hin'tatnkiohjeJman val
tuuksilla farm it liotit e iden ylijää
mien markkinoilta jxust a luiseksi 
ia varastoimiseksi ovat saavut
taneet jo melkein $3,5<X) ipi|j. 
merkin, sidlä maatalousvirastou 
viime v inode n lokakuun 31 päi
vän tilaston mukaan olivat hiu- 
taitukiöhjdiman sijoitukset jo 
$3,148,500,000 mutta sen jäl
keen. on uulsia korvauksia .suori
tettu huomattavasti, joten en
siksi mainittu tähän tarkoituk
seen siijoiteitltu sumina on kai jo 
ylitettykin.
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Hankkikaa tilauksia
kulttuuri julkaisulle

Joitain aikoja sitten kehoitim- 
me asiamiehiämme hankkimaan 
tilauksia Helsingissä ilmestyväl
le “Suomi-Finland-USA”-julkai- 
sulle, jonka tehtävänä on tutus
tuttaa Amerikan ja Suomen kan
soja toistensa oloihin.

Vaikka asiamiehemme joutui
vat ennen joulua ja uutta vuotta 
antamaan kaiken huomionsa o- 
man lehtemme levittämiselle, 
niin he siitä huolimatta lähetti
vät melkoisen määrän tilauksia 
tällekin kulttuurijulkaisulle. Kun 
“oma lehmä nyt on nostettu o- 
jasta”, niin keholtamme asiamie
hiämme hankkimaan tilauksia 
tälle kaksikieliselle runsaskuvai- 
selle julkaisulle, josta jokaisen 
perheen nuorempikin polvi löy
tää kiintoista lukemista.

Ne lukijamme, jotka eivät ta
paa asiamiehiämme, voivat tila
ta tätä julkaisua meiltä suoraan. 
Vuosikerran tilaushinta on $2.00, 
kahden vuoden $3.50.

Raivaajan konttori.

SETÄ-HEIKIN
ainekirjoituksia

opiksi ja huviksi 

ALITUINEN VÄSYMYS
11.

Vihnieisesä kirijotulksesa jo 
tuli selllteitityä. että väsyimiyisitä on 
monenlaista ja mfonislta syistlä 
johtuvaa. INyit seuratuvaisa ha
luan selostaa, mitä henkilön on 
tehitäivä väisyimyisitunteen pairan- 
tam isoiksi.

Multa ovat monieit aisiaikikaat, 
kysynee: “Mistä johtuu että mii
na tunnen itseni alituiseen hyvin 
väsvneelkisi ?” Toiset valittavat: 
"Välsyn pienistä ponnistuksista.” 
IPenlkilöt jotika ennen tunsivat 
miten voima ja ikestävyys rytisi 
heijän iharttioisa ja luulivat että 
sellaista Ikes,tää aina. nyt alitui- 
nen väsyminen estää heitä teke
mästä työltä niin palin kuin pi
tää, tai niin palio kuin haluaisi
vat tehä.

iVäisyimytsituntie on luönnlon an
tama vainotun että jotalki on vi- 
nosa. Vaarallisiin teitten riis 
teylk.siin osetataan varottava 
punanen valio kahottulkisek-si ole 
.maan vatuillaan. Väsynnyis on 
orkamilsimin punanen valio,, joka 
näkymättömällä, ääniottöanfiJli 
tavailla saunoo ihim.isalle: “Pyisä 
hy, jotalki on vialla." Mittäiin ei 
tapailin mleijän ruumiisa Miinan 
syytä. Väsymyski on vaan sen 
ratis varmoista sivistä. Kun sen 
syy, tai syyt poisteitaan, latkikaa 
seunaits, väsymys.

Monet, kun tuntevat väsv 
mvstä, turvautuvat k a ilkiöllä isiin 
stimulan.tteiihin ja niijen a.vul'1; 
koittavat pitttää ruumiinsa 'kun 
tua yllä. Kaffi on yksi sellainen 
.Samoin on viina ja tupakka. Nii 
jen avulta ihiminen luinlee voit
tavansa luonnon viisaan järijös- 
tykisCn ja sivvuutta.vamsa sen 
vanotnlkisen. Hän m ahoill isosti sii 
nä onni »tunki jonikti aikaa, mut 
,ta luona järlkähtiilmältitöiniä lakej: 
ei voi rikkoa pitkälle. Luonto 
vaatii k uu 1 iijaisu utita. Rikko 
Hiuksista seuraa rankaistus.

Väsytmiyikisen itoisitamunen kei 
notöklkloisfben kiihottimien avu.l 
la on vaarallista lystiä monetsa 
suhlteesa. Jatkuva väsy ne isyys 
f  väistää ihimiseitä terveen nuo 
rekkaan ja elinvoimaa uhkuvan 
ruumiin. Se kyntää syviä viilsy- 
misvakoja kasvoihin, käyristä» 
selekäranlkaa ja hijastuttaa lii- 
kunttua. Se muuttaa luonteen 
ärtyiseksi, pistelijäälksi, sellaisetk 
si että kanisaihiniiset alalkavat 
väistämään häntä.

Auktoriteetit, jotika tutkivat 
terveen elämän lakeja selittävät 
että alituista väsymystä sairas 
tavan henkilön kemiallinen pro 
seissi on epäkunnosa ja että se on 
johtunut monista syistä, miutta 
pääalsiasa tahittomaista syömi
sestä. Ravinto on olin sellais 
ta että ruumiiseen on kasaantu 
nu vahingollisia myrkkyjä, sel
laisia kuin pyruvic ja saircolac.tii 
happoja ja muita joilla o-n hyvin 
v a ik i a'sit Man suit t av a n i in i.

Mutta joku asiakas väitti' 
“En usko ett tä minusa on myrk 
hyjä. En juiopottele, enkä tupa 

'koi ja syön ainuasitaan hyvvää 
ra-vintua Mistä niitä myl'.ky- 
jä vois tulla?" TSimä henkih 
unohtaa että ihimisen ruuniiisp 
on alituiseen- kävnnisä kemialli
nen prosessi, joka valamisltar 
ortkani suliin tarlpeisiin tarv itta
via aineina siittä ravinnoista mi
tä hän syö. Kieltolla in aikana 
ne jotka halusivat nauttia mies
tä  väkeväni,pää valamisltivat sit:- 
IrVvirltä ravintoaineista. OJutt1* 
esimerkiksi valani intettiin vili- 
jasta. stolkeirisita, jästiistä ja vee-s 
tlä. Ne kalkki diivat pullasta 
"Jiumallanviliijaa”. Mutta kun ne 
ylistettiin  ja ne saivat lampi 
mäsä käyvä ja |x»ri-s-ta ja muo- 
•v-ostaa höyryjä ja kaasuja, niin 
pillien vaJamistoeseen tuli, synty

alfcohloolia, myrkkyä. Kun sitä 
kiskaisi kupunsa täyteen, alako 
näkymään kultareunaisia pi.livlä, 
murre,et ja huolet haihtuivat niin 
hauvallesi kuin humala kesti. 
Henkilö, jos sa-ttu olemaan hy- 
väluontoi-iien, pyyteli: "Varoka.'' 
että en sälrije kelinäni,” ni.utila 
pahailuontoineiii allalko haasta
maan riitaa ja tappelunlki.

Vaikka ihminen -yo hyvvää. 
pullasta ruokaa, niin ,knis,saantiin 
ruumiiseen, mylr-Mkyijä monista 
syistä, riiqupucn liikunnosta, rou
van laadusta, sen palijouvesta. ja 
vielä henkilön miete till il a.st a. Jos 
ruvan sulina,maton aine ja jäi 
teet 'jäävät ruumiiseen, lämpöön 
piiteim-mäk-si aikaa, miiilt iin evät ne 
ja synnyttävät myrkkyjä tai 
käyvät ja siten miiovostaval 
myrkkyjä.

Väsymys johtuu voiman puut 
teosta. Me saamme voimaa ,piiä- 
a s ia s a h i 1 i h y < I ra alt t irav i 11 most a.
sokerista, vilija- ja kasvisravin- 
mo-sta ja rasvasta. Meijäm or- 
ka,nisiini liikkuu ja tvöslkentalilioe 
oikiastaan auringon voimalla. Se 
on, mlc.rkillinien prosessi miten me 
saannilla lämpyä ja voimaa ja ra 
kennuisaimeita uusille kudtok.si.lle 
auringosta. Käsitit ja hete.Imii: 
vangitltevat auringosta tule vai 
voiman itte-ensä. Kasvien mole
kyylit kastvamisjiirosessi-sa ime
vät augingoisita sitä voimaa tiiik'; 
antaa meille henkistä ja n i i t 
in  iilli-sita enerkiaa. Sama aurin
gon voitua saa tehtaitten pyörät 
pyörimään. automobiili it kiitä
mään maanteillä ja ihnii inisen 
orlkanismin clonpnosessin käy
mään. Kivihiili, ö-lijy ja kaasu 
oivat vaan vuosituhansia maan- 
sisäsä maannutta k as vu'11 i-suur.t a. 
Nie olivat joskus kasvoja jaltlka 
imivät it-teensä voimaa aurin
gosta. Hiilihydraatti on viellClkin 
niijen kokooniukseisa pääasialli
nen sisältö, sammoin kuin ikas- 
veisa, vilijasa ja lietelmisä. Kas
veja syövät elläimeit svövät»hii- 
lihyd'raail'thavinttia, viljaa ja 
kasveja ja saavat niiisltä e*’in voi
maa. Niijen liha piffi, leikke
leet, m aito ja muut sisältävät 
vaan aurinkoenerlkiaa ja iliinii- 
iven saa sitä lihasta, tosin ylinen 
s u 1 at,u s prosessi n 1 äpi k ä y nöe nä
k esk iteltympän ä.

On hyviä pittää mi el es a että 
aurinko on moiman lälie ja että 
ihiminen saa elinvoimansa, eli 
aurinlkOenerlkian ravinnosta. ja 
kun orlkanismisa on tarpeellinen 
määrä enerkiaa, niin siilon häi 
jaksaa oilla liikkeenä, tuntem at
ta alituista, luonnotonta välsy- 

■mystä. Mutta ravinto on nau
tittava oikialla tavalla, oikia.sa 
snhkeetsa, oiikiasa öläväsä' mun 
vosa ja oikein 51I1 is tiettynä. Ra
vinnosta täytyy saalia kaikki ne 
öleinietiltit, mitä orkanismii tar- 
vittöe pysyäkseen kuunosa.

Sokeri- ja täilkkelysqiitto-inen 
ravinto yleensä nimitetään ener 
kiaravinnoiksi, mutta ennenkun 
.se vapauttaa ener.kiansa. täytyy 
sen mloleikyylit murtaa rikki me- 
tal>olis.miprosessin avulla. Tä
män sei’ievikkeelk.si vonraitlkaam 
tule tätä prosessia kasoliinisa 
Olevaan voimaan. Enne uikuin 
ka,soliini vappaiutitaa molekyiy 
leisä olevaa enerkiaansa. täytyi 
se sytyttää säliiköki|')inaäfl'lä ja 
sen molekyyli räjähtää ja siinä 
piilevä voimia niuovostaa käyt
tövoiman mootorille. Jo,s säh 
kökipinä ei syltyttä gaisOliinia oi- 
kialla ajalla ja tar|>eelksi voimak
kaasti. moottori ei käy kunnofllli- 
sesti tai ei ollenkaan ja auto- 
mlohiili ei liiku. Silloin voi .sa
una että auto on väsyny.

Samalla tavalla syntyy voima 
ihimisen ruuniiisa. Hän voi syv- 
vä .sokeripittoisia ruokia ja vil- 
iairavinltua joka s ulat u »prosessi- 
sa muuttuu sokeriksi, muitta 
ruumiiseen ei tiili enerkiaa en
nenkuin sokerin molekyylit ovat 
sopivalla tuvalla sytyteltyt. Tä 
mä sytytS'K tapahtuu riiutniisn 
kemiäliiseisti ja sen tekike 
‘‘cocarhaxyllase” niminen Ikienni 
■ililineii yli lilst,elmilä. Jos joistain 
syystä tuolta ainetta ei ruumiitsa 
ik i tarpeellista määrää, tapahtui 
sytytyislproses-si vaillinaisesti, ta 
ei ollenkaan. Tuo cocarboxyla- 
s-e miuovostuu monis,ta kemia,lii 
sista aineista, mutta maguiitsiu 
mi ja proteiniimolekyiyliit ovat 
eneimni is tiiliä ja “thiamin" nimi 
uen viilamiiini, joka myös tunne
taan Vitamiini Hl niinellä.

Tavallisesti ihiniiset syövät si
tä miltä ovat tottuneet sviiinääi 
tai mikä maistuu hyvälitä, vällit- 
'äimättä onko s>e orkanismilili 
‘a,npeeilinen juuri silliä hetkellä 
'okkainen suupala hiilihyilraat- 
tiraiviii.tua tanvittee vainiau 
mliärän thiuminia ennenkuin 
ruumis voi ottaa siittä siinä pii- 
evän voiman. Jos thiaiininia 
*li Vitamiini h l ei 00 ravinno- 
ia seuraa siittä väsymystä, elin- 
•oinian* puutetta ja ruumiiseer 

kassaantuu ha-puoja joista kai- 
kisita vahingollisin on piytruvie 
happo. Ihiiinisten yilleisin raivin- 
oaine on hiilihydraattipitoinep 

ravinto, sokeri, viljaruvat, leipä 
leivoGcset, kakut, sokeripitose 
juonnat. Jos samalla ravinnosta 
puuttuu vitamiini lii seuraa siit 
tä hermoston heikkoutta, unet
tomuutta, uiiipitautia, suolisto-

kaasua, viilsymystä ruokahalun 
puutietlta ja. muita vaivoja. I’ar- 
liaiinm.it thia.mii,in. oli Vitamii
ni Iti lähteet ovat j aisti pulu veri, 
riisin ja vehienän itu >sa (germ) 
kokoviljaruuvat, pavut, herneet, 
nauriin- ja punajuuren varre'. 
kaali, '-pinaatti, muna, kasvit ja 
hedelmät, 5.111.

Vaippa u tuak seen väsy.tnykscil- 
la la i t iy  syyva vitamiinipitois
ta, luonnolilista, raiskaannatonta 
ravintua ja piltlaa ittensii sisä
vesi i luhtaan a.

NEW Y O R K C IT Y
Raivaajan New Yorkin konttori: 

1050—5th Ave. Puhel.: Lehigh 4-0906
Konttori avoinna joka arkipäivä 

tello 10 ap.—8:30 illalla 
Raivaajan tilauksia Ja ilmoituksia 
vastaanotetaan. Rahalähetykait Suo
meen toimitetaan.

Wilho Hedman, toimittaja.
M. Lyytikäinen, liikkeenhoitaja.

TY Ö V Ä EN TA LO LLA  
paiväli8tai

Torstaina 12 p. \SK.I. N.Y 
Osaston kokous, klo 9. Laina 
kirjaisin' avoinna klo 7.9. Taus- 
-i,t Vesan salissa 'klo SS.30.

Herjan laina 13 n, “Väsynyt 
Teodloir” liairj. klo 7.30.

Lauantaina LI p. Tanssit suu- 
uesisa salissa klo S.30 Viola ja 
Bill Syrjälä.

Sunnuntaina 15 p. “Kaunis 
Veera” viimeisen kerran klo 
4.30 Nunieroidut paikat, lippuja 
saa: Le 4-0906. Lainakirja.site 
avoinna klo 8—10. Tanssii Ve
san salissa klo 8.30.

Maanantaina 16 p. “Väisynyt 
Teo.lör" hairj. kio 7.30. Seka
kuoron harjoitus klo 8.30.

Tibitaina 17 p. Vai i st uskoni i- 
tean kokous klo 8.30.

Keskiiviikkona 18 p. “Viisynyt 
1'eodor” liar.j. klo 7.30. ISieka 
kuonon hairj. klo 8.30.

RIVI PUDONNUT
KATSAUKSESTA

Siitä kirjloi.tiukis'esitamime, jossa 
käsitit el im m e Raivaajan levityts- 
kilpailnssa saatuja unisia 'tilauk
sia ja n i iilie 11 hankkija im jälrtjies- 
tystä oli jolllai ntavailla pudon
nut ylksi rivi ja niin n-evvyorlkilai- 
nen Matti Pulkka jäi knvastaim- 
ine pois vaikka hänölllä oli 1,030 
ai siteiltä, joilla hän sijoittui Ikär- 
krjoukon Itoippupäähän, John Ftor- 
sielilin ja Nikolai Hallilan väliin. 
Hnoniautaniune tästä, 'ettei to 
veri Pulkka, joka monien ivuo- 
sien aikana on liuettu aliikeram- 
pien asiamieisitömme joukkoon,, 
jää vaille siltä t un uusitusi a, nnilkä 
Iiänti.le kuuluu.

Raivaajan konttori

“Kaunis V eera” — 
viimeisen kerran!

“Kaunis Veera” esiletääin vii
meisen kerran Työväeiiitalofila 
sunmunitaina tammilk. 15 11., siis 
ensi suniiunitaina kello 4'.30. Ni
miosalla vierailee Juliiska Koka. 
Numeroidut paikat, lipjnija saa 
’iulhelli'ine'lila Le 4-0906. Viime 
iauantai-iitaan mennessä ofi jo 
huoniiaititavaii paljon tilattu lip 
puja.

Tii Niemeln konsertti
Laulaiatar Tii Niemelä antaa 

konsertin Työväentalon juhlasa
lissa sunnuntaina tammikuun 22 
päivänä kello 4.30. Tämä on 
I ii Niemeliin ensfmnnäinen kon
sertti Tyiiviientalolla, joten tul 
kaapa tutustumaan hiljakkoin 
‘hionnasta saapuneeseen llaula- 
jatt aneen.
Tii Niemelä.

Kun Washington in sinfonia- 
orlkesltieirin johtaja tri Hans Kind 
ler viime keväänä kävi Eu-noopar. 
kiertueenaan, poiketen m. m. 
Suomessa, oli hän juuri ehtinyt 
perustaa Amerikan-Linropean Ar
tistic Exchnnge-inimisen elimen 
ioil'-a ohjebnana oli oleva man
tereiden välisen kulittuurisiillar 
lujittaminen erikoisesti Euroo
pasta uuteen niaaihnaan suun
tautuvien laiteilijavreraihujeii 
kautta. Kun tr/htori Kindler 
lo;.,pukesäll;i kuoli, kävi hänen 
e t  asuen t kitaan ilmi, että T i: 

Niemelä, jolta hiin Suoulessa o1- 
'esisaan oli kuullut, oli (leva en- 
■immiiinen Yhdysvaltoihin kut
suttava taiteilija, ja siinä esi
tettiin toi'voiintis, että häiiebi 
suunnitelmien mukaisiesti jänjes- 
'ettlisiin 'tilaisuus tulla esiiiilty- 
mäiin Aäneriikikaan. Rouva Kind
er sekä muut AE-ikomitean jä 
enet ovat nyt toteutit aneet tn- 
niin arat uksen. Laulajatar Ti' 
Niemeliin euskrlmäiiien konsert- 
i «li N'e\v Y,i lkm Times Hallis

sa jcuhk. 4 iinä. Li-silksi hiinelip' 
»n «/luit Washin.'gonissa kaks' 
k's it viskon,senttiä kaupungin e- 
I n.st av i,mini ali e musiikki yleisö''le 

e us imp läi,Hien niistä inarrask. 30. 
toinen i'ouh'k. 27 pnä, sika julki
nen konseiltiti Washingtonin Li 
irarv 0/ (A ingressi n 'inusiMckiisa- 
issa tamurik. 5 pnä. Suunnit 

»eilla 1011 ,nuijia esiintmui
hiluleya'-uudcs-
pana.

su, -la- 
a sekä tiionneiu-

I.auilajatar Niem-elii on konser
toinut Ikalkissa Skandinavian 
maiden piiiihanpungei -a, esiin 
iviiAtt orlkesltoriii solistina Ruut 
sisiSa ja Norjassa selkä laulanut 
,un Hien,pien maidon radiossa, kun 
s-ertoiden ahkerasti 11115 ns koti 
maassaan. Matkallaan \ li-ly-s 
valtmihiti hiillekin oli oma k-,n
ertti Lontoossa.

V u ok ra ra joi tusl ak i 
esille

New Yorkin kaupungin vu,,1. 
ra-rajoitus laki esitetään valtion 
lainlaatijakin,nalle uudelleen sen 
johdosta kuin valtion korkein 
vetoomusoikeus (Court of Ap
peals) kumosi sen valtion lain 
vastaisena.

New Voikin kaupungin vai 
tuu ston hyväksymä vuok ra raju ii- 
tuslaki tulee käsiteltäväksi lain 
laatijakunuassa tammikuun " 
päivänä.

Leipää kyllä puraistaan
Sa voi a i sei t a k e r ran kysyt t i i n, 

mikä on tiimiin paikkakunnan 
piiii'elinlkeino. Savolainen air veli 
vähän aikaa ja sanoi: "Likoliäu 
tuo liene reikä,lei),ii". M nti: 
kyllä l'ei|rää puraistaan täisisiiikin 
maassa. Erään tilaston mu 
kaali Yhdysvalloissa syödään 49 
miljoonaa leihäii päivässä, joten 
kyllä siinä pulla pyiiriihltiiii.

Viisilkymiunentä1 vuotta sitten 
Amerikassa, leipä leivottiin pää
asiassa kotona, niutita nvkyiiän 
suuret leipomot ovat vallannee 
leivänte,koalan niin tankoin, ett 
95 pros. 1-eiväsitä valiuiiste.taan 
suurissa leipomoissa. Nykyään 
leivän ja yleensä leipomo.tuot- 
teden tuotanto, tuotannon suu 
ruudessa on 17 tilalla täissii maa- 
sa.

YhiTyisval loissa 011 yli 30. OP 
Leipomoa, jotka tuottavat I//16 
800 leipää -tun.ni'sisa ja tuotanto 
jatkuu 24 tuntia vuorokaudessa.

Kuiva torstai
New Yorkin kaupungin vesi- 

hoitolhaJIitUiksen piiällikki', mää 
rälsi, e ttä  torstai taim in ik 11 un 12 
päivä on oleva kuiva päivä, sinä 
päivänä -ei saa käyttää vettä 
kylpyihin eikä parranajoonkaan.

'Viime perjantai oli hyvin su 
imiinen New Yorkissa ja valuin 
saltoikin, -mutta sitä enemmän 
satoi Caittskill -vuoristossa jonka 
vesilähteistä New York saa jno- 
niaivetensä. .Sade lisäsi 1,981,- 
000,000 gaillonaa vettä vesisäiliöi
hin, mutta mitä -se .niin väilläni 
tuntuu, kuin 011 8,000,000 suuta 
ryyiipäämäsisä ja 3,000,,000 vesi
hanaa keittiöisisä.

Kaupungin, säiliöissä perjan
taina tamimilkuun 6 päivänä oli 
90,861,000,000 gallonaa. Catt- 
skiill ja Groton säiliöt kuin ovi. 
täysiä, sisältävät 253,136,000,000 
gallonaa -vettä, joten vaiti pieni 
osa 011 enää säiliöissä. Sateita 
kuin ei tuille, niin venjcn säästä
minen on ainoa pelastus.

JERSEY CITY, N. J.
Maria Korsun muistolle.

Mrs. Maria Korsu, Mikko
Korsun vainio, talosta 191 Pear- 
salll Ave., (i-reenvillessä, kuui 
äkkiä lauantaina joulukuun 31 
pnä. Hän oli ollut ostoksilla j 1 
saapui kotia näiltä väisti tervee 
nä ja alkoi laittaa iltapäivä- 
kahvia, mutta siinä puuhailles 
saan sanoi, että hänen kiit-en-.' 
tuntuu turralta ja pian miytt 
halvaantuvan koko oikea puoli 
Miehensä auttoi hänet vuoteelle 
ioHoin Maria sanoi, että hiin e- 
näe mitiiäti. Mikko kutsui apua 
ia sairas vietiin Jersey City .Me
dical Clonlteiriin jossa kuoli tain 
mikuun 2 päivänä; kuoleman 
syynä ollen sisäinen verenvuo-h 
■'.ivoihin.

Maria Korsu oli svintinit Sii
kajoen pJtäijä.s-sä hulitik. 2 päi 
vänä ja oli kuollessaan il) vuo 
Ien ja 9 kuukauden' ikäinen 
Man samoili tähän maahan l'XX 
ia meni naimisiin M flko K- - ir 
kanissa marraskuussa 1912 ja 
’ leMle syntyi tyttö, ja vik-si poika 
molemmat jo perheellisiä ja ,|>o- 
;aMa kaksi poikaa.

Lähinnä suremaan jäivät mie
hensä, selkä mainitut lajiset ja 
hasten lapfset, sisko ja seikku 
hl 1 meissä. Maria Korsu, samoili 
kilin miehensä, olivat Jersey Ci 
ly  n osaston j-.äseniä siilien saak 
ha kuin osaston toiminta lak
kautui. Maria oli osaston lan- 
hiseuras-sa miehineen ja olivat 
hkeria Hoimiltsijoita. Malia o ': 
s.tävällinen ja valmis avu-sia 

maan missä apua tarvittiin.
Ilautaijaiset olivat l.;l'enhaim- 

haniiioii Kuneral Parlorista, hau 
air» tapahtui .New York ha 
k-nietarv h auta 11.s tr a a! le. 1’,-u'ior 

olivat yltävät lähettäneet kuk
kaisia, joitten ympäröimänä e-lei- 
mermvit lepäsi.

Äkillinen kuolema tuli yillältylk 
-enä, niin perheen jäsenille kuin 
kaikille vistäville. Lepää ran 
liassa Maria, poiatyosi o-va 
päätityneelt. — W. 11.

BROOKLYN, N. Y.
Vuoden tilnusyryntiiys loppui

Heti vuo Ien alt: -,a tilli uusi 
iiaaja en--im ma i sella viikolla, 
olen vuosi alkoi ripeä - a vauli 
l i s s a .  L ii ole vielä viimeisiä 
I uhotsia nalinvt, vaan en

un ■ a , 
pailn s 
kana. 
linen

niistä.
si. 
ia

luule
etla me li peaan on jääty, vaan 
ui-koii että piiamaaiia on saavu 
letin, sillä taalla aina joll-.a vuosi 
katkeaa pui s i i l i i n i  on ja jonkun 
1111 n • \ \ n lähden useita imine 
uita, joiden lilalle pila, saada 

el la p5 s v\ iku liialla kil- 
sa sekä saavutuksissa 11111- 
Kvlassä missä on paikalli- 

vauha lehti, mikä luo k.aik
ki pikkutapahtumat tietoon, jo
ta suuri yleisö suuresti kalpaa, 
vaan 'Raivaajan palstoja ei voi 
täyttää joka paikkakunnan pik
kutapahtumilla, silla, tila ei mi
tenkään antaisi siihen tilaisuut
ta kaikille paikkakunnille. ( )n 
tietysti joskus mainittu vaki
tuisten lehdenlukijoiden eilesol 
tamis’a ja tapahtumia, vaan 11- 
sein jää se paikalliselle lehdelle 
ja ei kannata kahteen kertaan 
niitä mainita, vaan koetamme 
lukea Raivaajasta muuta liike- 

jota siinä onkin tarpee.k-
Alkää liuoiltako, että Raivaa- 
tulee joka piiivi,, ja hintakin 

m numeroa päälle halpa, ei e- 
nempäa ainakaan kun kolme 
senttiä -kappale kotiin postitet
tuna, siis vaan todellisesti pape
rin hinta ja voipa sanoa, että 
•e 011 totisesti sen arvoinen, ei
kö lukijani!

Siis hauskaa uutta vuotta 
vaan kaikille. Dii, kovin, ikävä, 
<1111 ei -tullut paremmin kerättyä 
äimiä joulunumeroon, joten jäi 
vanhojen tovereiden nimet pois 
siitä monilukuisesta nimisarjas- 
ta, josta lie ovat pahoillaan se
kä myös niilläkin, joka niitä ke
räsin, vaan toivomme että ensi 
vuonna olisi useampia, jotka ot
taisivat osaa keräykseen, niin ei 
sellaista sitten tapahtuisi, vaan 
kaikki tulisivat lehteen — L. N.

DETROIT, MICH.
Tytär syntynyt

.Mr. -ja .Mrs. Erank Westielle 
on syntynyt tytär. Westie toi
mii professorina lllooiniugtonin 
yliopistossa. Hiin on Mr. ja Mrs. 
Elmer W'e-stien poika Dcarbor- 
n-ista.

Menneet talveksi Floridaan
Air. ja Mrs. W111. Born ja hei

dän tyttiirensä läksi,vät talven 
ajaksi Lloridaan emännän huo
non tenveyxlen tähden. Emäntä 
,111 tvttönimeltuiin Siiri Peltola.

Joutunut sairaalaan
Axel Immo on joutunut sai

raalaan. Mikäli olen kuullut tau 
Iin syy on verisuonien kalkkiu-
11,niinen. Toivotaan pikaista pa

rantumista.

Saapunut vierailulle
Mrs. Maiju Huovila Minneso

tasta on saapunut vierailulle tyt- 
tärensä -ja vävynsä tykö Llintiin 
.Mieli, ja vierailee Detroitin alu
eella myiskin.

Puhelintieto Hancockisla
Puhclmticdossa I lancockista 

kerrottiin, että Liivi Kari on saa
liit halvauskohtaukseii ja joutu 
uit sairasvuoteelle, Tyttärcns. 
Lempi 011 mennyt isäänsä Iloita 
11 a a 11.

Liikemies George Smith 011 
saanut halvauksen niyoskin ja 
ui joutunut sairaalaan. Suoma- 
aiset monetkin tuntevat paikan 
a isännän ja emännän hyvistä 
uoka annoksista.

Zalifornian kesä taisi loppua
Ale Iki oli uuden vuollen ajan 

a jälkeenkin oikein Caii-fornian 
esä, vettä sateli useita päiviä 

vaan torstai-iltana muutti lii 
meksi ja on satanut lunta koki 
i-pjantai päivän.

Kyllä puhelimet olivat kiireessä
Kun taas joirlupäiivänä oli-vai 

Ifti-ikki lapset ja niiden emännä 
a, miehet ja lapset koolla niit 

koitettiin saada |nihelin yhdelle
jalle ja hänen emännälle Sac- 

amento. Coliforniaan. 10 tunnin 
jän yritettiin vaan ei saatu 
un'oa. I'ndi-nvuollen -päivänä se

H alutaan tie tää
Mlt. FRANS VALLIN

n yky in e n  osoite. S y n ty n y t Lo im uan p ila  
sa Suoines a K vsyinyksesha on pe rin tö  

asia Suomessa. )os joku  sa tun i tiim in  
iiomaamaan tek is i h y v in  ilm o itta m a lla

ille liir jo itta n e e lle .
EVERT WALLIN 

Togo, Minn.

D e S o t o  B a t h s
Auki torstaina, perjantaina ja 
'auantaina kello 9 ap.—11 illalla 
Sunnuntaina 9 ap. 12 päivällä
S235 DeSoto Ave., Detroit, Mich. 

Tel. UN. 1-5957 
John Mattson, omistaja

otiti stui melkein heti. Kiire oli 
minullakin monta viikkoa ennen 
jollina, ei joutanut lehtiin kirjoit
tamaan kun ihmiset halusi niitä 
'cvyija. Li tahloiint 19 tiuitiiii 
lynpaivät riittää.

Iso tulipalo
Suuri I1.1 i|aio  oli Ibilden ja 

liinnlmll kalujen risteyksen la 
lieli.i kun 8 kerroksinen apart- 
ini-ntti lain syttyi tuleen. Kulille 
am mill! aijaa p iintyi siiiViista, 

iksi niistä oli siiuma-laitien Ai 
eilil Wai alien. Itlli saaliin sain 
uumaan. Aah ingot 20,999 dol
laria.

Halpavuokraisia taloja
Hallitus tulee ehkii luovutta

maan Detroitin kaupungille $199.- 
000.900, joilla rakentaa 19.(01 
halpavuokraista taloa. Joulu
kuulla saatiin $1,150,000 alku- 
valmistuksia varten.

Ei luvannut palkkojen korotusta
Detroitin uusi majuri Cobo an

toi julistuksen kaupungin työläi
sille. Enempi vain työltä eikä 
palikkojen, nousua ainakaan ensi 
vuoden aikana.

Työtilanne parantuu
Työtilanne nä-y t tää 

van. Työläisiä on jo 
r > i e 11 e 111111 ii s s ä m ä ä ra s sä 
töihin ja eräät tehtaat 
Hioneet alkavansa tehdä 
viikossa.

vilka st 11 • 
km su,tt 11 
takaisin 

ov.’i't sa
li päivää

Parantumassa
Robert Siira, joka läksi täältä 

\'l;'i-.M ie.higaniin joulukuulla ja 
meni siellä metsätöihin, puuta 
kaataessa löi oksa päähän, lian 
joutui Haneockin sairaalaan pää 
luun murtuman ja muiden vam
mojen tähden. Kirjoitti veljel
leen, että hän alkaa olla j<> pa
rantumaan käsin, vaan ei vielä 
pääse ijMiis sairaalasta, ehkä mo
niin viikkoihin. — J. J.

ASKLin suuret tanssit
ovat Kalevakodilla 14 p. tam- 
mik. illalla. Nuoret ja vanhat 
saavat tanssia vaikka kenkänsä 
puhki niin reilua kuuluu' soitto 
olevan. Tanssin väliajoilla Bill 
Laakso esittää sukkeluustemp- 
pujaan. Tällaisesta tilaisuudes
tahan ei kukaan voi olla poissa.

Am. Suom. His. Seura
jiitää vuosikokouksensa ja 'kut
suu kaikkia jäseniä kokoukseen 
sunnuntaina 15 p. tamniik. klo 
3 ip. Kalevakodille. Uusia jäse
niä vastaanotetaan, samoin suo
malaisten vanhaa historiallista 
kirjallisuutta. Tulkaa ja tuokaa 
tuttavannekin.

Oopperalaulaja Wäinö Sola
antaa konsertin Detroitissa luul
tavasti helmik. aikana, my 'liiem
min aika ja paikka.

Kalevalan muistojuhlat
tulevat olemaan sunnuntaina 
.’6 p. helmik. Kalavekodilla. 
luhlista toivotaan suurenmoisia. 
Puhujaksi toivomme saavamme 
Airs. Minnie tl’. Mäen, y.111. hy 
. :iä ohjelmaa. — L. O.

KIRJE TURUSTA
Tätä kirjettä alkaessani -ky 

läilcmäi n joulupäivänä vallitsee 
niellä rauha ja hyvä tahto täs
tä lähiympäristössä. Jouhitun 
leimasta puuttuu kuitenkin jo
nkin — lumi ja talvi. — Meillä 
äällä louiiais4Snomessa on jou-
kuu tiiliin asti ollut erikoisen 

ämmin,tä. Ihmekös siis vaikka 
tänäänkin "räystäät tippuvat, 
katuojat juoksevat ja ikkunat 
'tilavat."

Turussa 011 vanha tapa julis- 
aa joulurauha juhlallisin sere- 
nooncin aattona klo 12 päivällä 
•at. raatihuoneen parvekkeelta 
uurtorin varrella. T. mä tilai- 

'tius radioidaan maamme yleis- 
adiossa. 4’iinä vuonna joulurau 
anjulistusctilaisiiuden alkoi lai- 

.-aston soittokunta esittämällä 
iluksi "30-vuot. siulan marssin”.
,itien “Suomen laulun” ja sei, 
aikeen "Jumala ompi linnain- 
ne." Tuomiokirkon kellon lyö
vä kcskipäiviilyöiitinsä kajahti

Harlemin Suom. Et). Luth. Srk.
359 East 62nd Street

Pappila: 304 East 93rd Street, Phone ATwater 9-7733

Vuosikokous torstaina 12 p. kello 8 jäsenille. 
Sunnuntaina 15 p. Jumalanpalvelus 4.30. Iki-tori -,,'iarnaa.

Pyhäkoulu 2.30. Japanin Lähetysjuhla illalla 7.30, ohjaa M ia., 
Kuusi vaara. Luther Liitto perjantaina 13 p. klo 8.

'5-vuotisjuhlat 21—22 p:nä. Lauantaina edustajien tervehdykset, 
’lilluvat : pastorit David Halttunen ja Raymond \\ argclin. Kuoro 
nilaa Mr. Niilo Hirven johdolla. | uhlajiiiiia'anpalvi lus kello 4.39 
iiinniitaiiia 22 p. Pietarin Luth. kirkossa, 54 :11 kadun ja l.exing- 

onin kulmassa. Saarnaa pa-t. Raymond AAargelin Soolo: Mrs. 
-.lien Jans insKovi'to. Juhlista tarkemmin myölieinmiii.

A rvi I len rv  S aarisiin .

Finlandia B eau ty  Shop, inc.
PERMANENT W AVE SPECIALIST 

Omistaja Martta Suomela
972 Islington Ave., N.Y.C. 71 kadun kulma, I rappa ylöa

Tel. Rh. 4-9272

Nyt ainoastaan

5 3 2 -
SUOMEEN
I L1Ivi11m1.it edestakaiset hinnat 
lent (»historiassa! S ä ä s t ä k ä ä  
$24 3.10 matkustaessanne 15 päi
vän niatkoillu Helsinkiin, edellyt
täen että paluu tapahtuu ennen 
maaliskuun 31 päivää. Käyttä
kää hyväksenne tätä suurta alen
nus mahdollisuutta.

•  RAHAN arvon alennus Eu
roopassa säästää clinkustan- 
nuksissanne ja ostoksissanne 
30% asti useimmilla paikka
kunnilla siellä.

•  AINOASTAAN 2 1 tuntia 
Suomeen — useimmin — 
nopeimmin.

•  SASn MAKUUTUOLIT il
man lisämaksuja — taikka 
täysimittainen vuode vain

r  $10 hengeltä.

^O ttakaa yhteys 
m a tka to im is toonne

■

- l m
B K  A I R I I N I !  S V S T B M

NEW YORK V  E. 46ih 5». 
CHICAGO 37 S. WaboUi Aw,

MINNEAPOLIS e SEATTLf 
1110 Kood lower 824 Whit* bldo.

LOS ANGELES 
10b W. 6ib $1.

\BANDINAVIM

fanfaari merkiksi joulurauhan 
julistamisesta, jonka tehtävän 
suoritti maistraatin sihteeri, va
ratuomari U. Palaja suomeksi- 
ja ruotsiksi. Tämän jälkeen, lau
lettiin yhteisesti torvien, säes
tyksellä "'.Alaamme” ja tilaisuus 
päättyi laivaston poikien torvien 
puhaltamaan “'Porilaisten m ars
siin. Tilaisuudessa oli tänäkin 
vuotena kuten tavallisesti, väkeä 
tuhatmäärin.

Vakisten palautuvat muisti
kuvasta esiin, joulu 10 vuotta 
takaperin. Silloinhan olivat tal
visodan kauhut ankaran talven 
ohella meidänkin kaupunkimme 
kuten koko maammekin, ahdis- 
tajana. Kaupunki oli .pimennet
tynä ja kuitenkin qiommitusten 
kohteena. Ei ollut ajattelem is
takaan rauhasta, hyvästä tah- 
losta. Oli itkua, ja valitusta, 
kävää ja puutetta vilun ja kai

kenlaisten muiden kärsimyksien 
ohella. Tässä ei ole tarko-ituk- 
sena niistä sen enempää kertoil- 
'a. mutta pientä mainintaa en 
de saattanut olla tekemättä, sil- 

'i  näitä ankeita, aikoja ei kos
kaan voi unohtaa. »Nyt on toki 
lika toisin. Ei ole Turku kos
kaan ennen jouluna ollut niin 
valoisa valojensakaan puolesta 
kuin nyt. Ja nyt on meillä ruo
kaa ja junnaa. Ehkä» ei kaikilla 
kuten ennen sotia, mutta kui
tenkin melko juhlavasti. Eikö
hän m yiskin hyvää tahtoa!

Joulupäivän mentyä .saimme 
vihdoinkin talven. Tapanina oli 
:o täälläkin pikkuhiukkasen lun
ta. sen verran, että lapsukaiset 
o:i -ivat kokeilemaan joulupu
kilta saamiaan kelkkoja. Ja sii
tä pitäen on kehittänyt talvea, 
ainakin kylmiin kanssa,. On jo 
ollut monta pakkasastetta ja 
vuokra,hokkelöitä on pitän-yt 
ii mmit tiia t are taksein me.

'Toivottavasti saan taasen, ensi 
vuodenkin aikana tilaisuuden 
kyhiiilyihini Raivaajassa. Arve
lit taa vaan mitkä ja miiikiilai- 
i i t jutun,liilot teitä, lukijat, 

kiinnosta vat.
Tovou teille kaikille hyvää, 

onnekasta uutta vuotta!
'Turn a 29 p joulukuuta 1949.

Turun Ville.

oikia.sa
liaiinm.it
liaiinm.it
L1Ivi11m1.it


N eljäs sivu Raivaaja, T iistaina, T an u n ik u u n lO p  :nä 1950 No. 7 46:s vuosik.

O XFO RD CO UNTY
SOUTH PARIS - WEST PARIS - NORWAY

MARKET SQUARE 
SHELL STATION

F I R E S T O N E  
Koti- ja Autotarvikkeita 

Tel. Norway 218
Market Square, South Paris, Maine

L A M B E R T S ’
- Miesten, naisten, lasten - 

LAATUTAVARAA 
KOHTUULLISILLA HINNOILLA

----- ♦-----
Main St. - Tel. 775 « Norway, Me.

SPENCER & DAMON, Inc.
Kuivapuhdistusta 

Korjausta — Värjäystä 
Turkisten säilytystä

13 W ater St., NORWAY, ME.
Tel. 606

RIPLEY & FLETCHER CO.
MYYNTI PALVELU

Käytettyjä autoja ja trokeja 
Tel. Nor. 106, South Paris, Maine

WELCH MOTOR SALES
PONTIAC Autoja ja GMC Trokeja 

Uusia ja käytettyjä osia 
Romua ostetaan ja myydään 

----- ♦-----
Tel. 297_________ SOUTH PARIS, ME.

SMITH ELECTRIC CO.
Huoltoa - Korjausta - Paikoilleen 

asettamista.
Täydellinen valikoima sähkötavaraa ja 

välineitä kotiin ja farmille.
14 Pine St. Tel. 65-M So. Paris, Me.

I. W . ANDREWS & SON
HAUTAUSTOIMISTO

Ruumiskirtujen valmistajat

Tel. W . Paris 846 
South Woodstock, Maine

Sanborn’s T ire  Service
Uusia - TAIJEREITA - Käytettyjä 
autoihin, trokeihin ja traktoreihin 

Päällystämistä ja korjausta. 
PRESTO L IT E  P A T T E R E IT A  

Tel. 351-M
164 Main Street, NORWAY, ME

Paris Farmers Union
Jauhoja, viljaa, siemeniä, apulantoja, 

katto aineita, maaleja, nauloja 
Blue Seal kanan- ja karjan ruokia, 

l ei. 103 SOUTH PARIS, ME.

NORWAY FURNITURE CO.
Thayer lastenvaunuja 

White Cross matrassejo 
Armstrong ja Gold Seal mattoja 

Cottage Street NORWAY ME.
Tel. 133-W

Twin Town Chevrolet, Inc.
CHEVROLET - OLDSMOBILE 

FRIGIDAIRE
Myynti ja palvelu — Tel. 104 
Paris St., NORWAY, MAINE 
223 Main St., South Paris, Mc.

The J. F. BOLSTER 
Monumental W orks

V. F. F lood, prop.
B arren g ra n iit t ia  - V e rm on tin  m arm oria  

Jä ljennökse t e riko isa lana 
Puh. 96-M Norway, Maine

PACKARD OIL CO.
252 Main St., Tel. 330, Norway, Maine

® $ U N O C I h >
Gasoliinia — öljyä 

Lämmitysöljyjä

F rank  W. Björklund
Suom alainen

L A K I M I E S
197 Main St., Norway, Maim

Puhelin 202

•  BUSINESS DIRECTORY A N D  SHOPPING GUIDE •
For Finnish-speaking People of KNOX COUNTY AND THROUGHOUT MAINE 

Liikkeiden luettelo ja ostajain opas suomea puhuvalle yleisölle Knox Countyssa ja kautta Mainen

Uutisia ja
Katsauksia
MAINESTA

Kuusi lasta palanut kuoliaaksi.
Kiofl-mc ailkuista, jotika saivat 

palohaaivoja tuliiuilossa Med- 
wayssa viiinie lauantaina, urissa 
kuusi kasta kuoli, ovat hengen
vaarassa olevien luettelossa sai
raalassa.

Mrs. Grace Jones, j<4k:i me
netti viisi {Voikaa tulipalossa. jo
ka tuhosi hänen farm ikoninsa, on 
Lincolnin sairaalassa tietäm ät
tömänä liän.tä kohdanneen on
nettomuuden koko laajuudesta. 
Sairaalan heiki-lökunita sanoo 
sairaan luona käyneen ytsläviä ja 
sukulaisia, jotika eivät ole ikui- 
1-cnkaan iInnoittaneet hänelle las
tensa lkm »lem.asia. Mrs. Jonles 
sai vaikeita palohan voija. Mns. 
Jonesilla, jotka on le-slki, oli en
nen onnettomuutta 12 laista.

Itä-Mainen yleisesisä sairaa
llansa Bangorissa ovat Mir. ja 
Mrs. Hiomani Joncis, jotka niie- 
netti'viit kymmenien kuukauden 
itää,isien tytön samassa palossa, 
lie itse' pelastuivat vaatteet 
liekkien valllassa.

Tainenkin onnettomuus lähellä.
Kolmentoista vuoden ikäinten 

"baby sitte.r” (tilapäinen laisten 
perääiikalsoja) pelasti kolme 
pienitä lasta tulipaloista, joka tu-

LOTHROP’S SERVICE 
STATION

Pitäkääpä silmällä liikkeemme 
avausta.

136 Main St., So. Paris, Maine

Goodwin’s Dairy Ice Cream 
& Sandwich Bar •

20 flavors to choose from.
Have you tried our hamburgs and 

Super-Special banana splits?
193 Main St. Tel. 506 So. Paris, Maine

STONE’S DRUG STORE
“Your Rcxall Store”

Lääkkeitä — Lääkemääräyksiä — Vöitä 
Venyviä sukkia.

Kaikenlaisia kannattimia.
229 Main St. Tel. 60 Norway, Maine

M. H. SCRIBNER
Siipikarjaa ja Munia 

Me maksamme korkeimman hinnan.
--- 4----

Tel. 4443 Oxford. 
WELCHVELLE, MAINE

Elm Shade Poultry Farm
Maine U. S. Pullorum puhtaita 

Sex Link ja Barred Cross kananpoikasia 
Tel. Oxford 4234 Welchville, Maine

R O L A N D  M. LaBAY CO.
Magic-Chef kaasuhelloja — Peerless pumppuja ja vesi- 

systecmeja. — Westinghouse sähkövälineitä.
Kaasu- ja sähkö-vedenkuumentajia 

MARKET SQ. Tel. 257-J. SO. PARIS, MAINE

W. H. B R O W N  C O .
PUUTAVARAA — RAKENNUSTARPEITA 

1x3 Valkomänty-lattialautaa. Erikoishinta 5c jalka 
ACME-MAALEJA 50% ALENNUKSELLA 

Tel.: Norway 880 So. Paris, Maine. Td.: Harrison 9-21 N. Waterford, Mc.

L IN C O L N  COU N TY
W A L D O B O R O , M A IN E  •

T H E  M A IN E -W A Y  AR̂ Y
Haluttua kiinteistöä. — Farmeja. Kylä,- järven- ja merenta- omaisuuksia. 

Myöskin valtatienvarsi omaisuuksia.
Tel. No- Whitefield 38-11 Jefferson 

Tel. 70 Waldoboro, Maine.

Plummausta ja lämmityslaitoksia - Kanalatarvikkeita

S . H . W E S T O N  A N D  S O N S
RAUTAKAUPPA — KOTI KAASUPALVELU 

Crossley jääkaappeja. Sähkö- ja kaasu- helloja. 
Kotikaasutarvikkeita — Urheilutavaraa — DuPont maaleja 

TEL. 53 Waldoboro, Maine

H A R O L D  C. R A L P H
DODGE — Autoja ja Trokeja — PLYMOUTH 

MYYNTI JA PALVELU
Me ostamme, myymme ja vaihdamme käytettyjä autoja ja trokeja.

Tel. 190—191 Tel. 87 Esso Service
WALDOBORO, MAINE Route 1

MOODY’S DINER
and

CABINS
Erikoisia päivällisiä. Curb-palvelus. 

Kotitekoiset leivokset
Tel. 124 Waldoboro, Maine

Kysykää
MACKS BEVERAGES

ORANGE CRUSH 
Valmistettu puhtaasta lähdevedestä

Tel. 114 Waldoboro, Maine

Jameson & Wallace
Plunuuausta - Lämmityslaitoksia 

Pullokaasua - VesisysteemeJS 
Valtuutettu Norge välittäjä 

Tel. 156-11* Waldoboro. Maine

OVERLOCK’S MILL
Tel. 3-13 WARREN, MAINE

•  •
Puutavaraa - Rakennustarpeita

Kaikkia rakennustarpeita koteihin 
ja farmeille.

Tarpeistoa

TYÖTÄ SÄÄSTÄVIÄ VÄLINEITÄ
kanaloihin ja hautomoihin, kuten virran säätäjiä, ihnanvailitolaitleita. lä nmilys- 
johtoja, automaattisia juoaialaittelta, ajan säälä|lä, sähköhiKscjä. lääkkeitä ja 

kaikenlaisia tarvikkeita. 25 vuoden kokemus siipikarja-alalla. 
Pulmanne ja pyyntönne saavat pikaisen huomiomme.

E. W. BURBANK SEED COMPANY 
20 Free Street, Dept. R. Portland 3, Muine

'osi lasien kodin suunni iltain;ti 
llidilefordissa lasten vanhempien 
dlcssa kirkossa. Kovan tuulen 

tkiibd\'lt;itilite.n liek'kien ridl11ic»stsa 
kalksilktcirroksisestsa talon tatka- 
isassa seinässä, l'an'liine I.atin- 
bent sieippasi pienen 'lapsen >k;it- 
ky,esitä, kaarasi vilttiin ja kuljet
ti hänen sekki kitiksi mlunta laista, 
joisla yksi kolmen vuoden ja 
toimen mclljän vuotien, ulos pala- 

aslta rakennuksesta. Ne ovat 
Mr. ja .Mrs. Theodore l-ehlondin 
lalpsia.

Turkiseläinten pyydystäjät 
löydetty rikkoutuneesta 
lentokoneesta.

Käiksi lentokoneella liikkuva.', 
tttrlkisfiläiirten pyVtlyisitäjää, jot
ka olivat otfleet katteissa viime 
j>eirjan1aista asti, löytllcittiin suu
tu t,ntaina kuolleena pieneen len
tokoneeseensa salpani uineena, 
mikä oli rysähtänyt osittain jään 
läpi Mootsehead järven lahdessa.

Suinmanisa saneet ovat William 
Murphy, 60 v.. veteraaniopas ja 
tobert. MaeFadden. greenvillc- 
1'ä.imcn mehanikko ja lentokoneen 
kuiljcHtaja. Richard Foilsom, jo
ka oli lcnltokone'eflla kateissa ole
via etsimässä, huomaisi osittain 
itiähän vajonneen koneen Moo- 
tche»d järven rannalla noin 30 
mailia pohjoiseen fIireenivillestä.

Ston in gton  Furniture C o .
Vanha liike uudessa paikassa 

K roehler-Pullm an olohuoneen kalustoa 
Heywood-W akefield ja Cushman kalustoa. 

A dm iral-radioita. Thor-pyykkikoneita.
Atlantic-Florence keitto- ja läinmitysuuneja

352 Main St. Tel. 980 Rockland, Maine

EDGECOMB’S HATCHERY
New Hampshircn

Kananpoikasia — haudottavia munia 
-----<.-----

Kenneth Edgccomb Puh. Standish 11-5 
Limingtun, Maine P.O. Steep Falls, Mc.

Philip Cohen Co.
Halutaan kaikenlaista elävää 

siipikarjaa jatkuvasti.
Hintamme tyydyttää teitä.

Liikepuh. 95
Kotipuh. 113 Waldoboro, Maim

HARRISON
MUTUAL FIRE INS. CO.

Luotettuja vakuutuksia
Säästöjä vakuuttajille yli kolnieneljäsosi 

vuosisadan ajan.
Tiedustakaa meiltä.

Tel. 34-2 Harrison, Maine

Troki surmannut pojan.
Mr. ja Mrs. Georjye Hylamlin 

■eitseiniän vuoden ikäinen poika 
Charflets, sai surtuansa kun trolki 
iski häntä lähellä kotiaan Green
ville ssä sunnuntaina.

Liikenne maanteillä lisääntynet.
Aultöliilkeinie BteK-Mainen fo- 

mai.lupailkoiiMe johtavilla maan
teillä on lisääntynyt enemmälllä 
kuin 60 prosentilla sodan edelli
sen viimeisen ratithan vuoden 
1941 jälkeen, ilmoittaa William 

Geitehell, Mainen Tinnpitkt 
\ulhorityn toimeenpaneva joh
taja. Turnpike tuotti $113.000 
ptilitkusttn voittoa viime vuohena

•  U N I O N  •

Palvelusta

Farmall traktoreja —
International jäähdytyskaappeja 

Jamesway farmivälinelstöä

Tri-County
Farm  Equipment Co.

116 Park St., Rockland, Me., Puh. 1286
Waldoboro, Me., Puh. Waldoboro 61

WILMOT DOW
MAINE FARMS HATCHERY 

Tel 204 Waldoboro, Maine.

Kananpoikasia — Kanalatarvikkeita 
Fiidejä.

R E A L
U a i n p s h i r e s

KANAN
POIKASIA

STEEP FALLS, MAINE

A. HOFFMAN & SON
Elävän siipikarjan välittäjä 

20 vuoden kokemus 
Kirjoittakaa tai soittakaa

Puhelimet 2-1023 ja 4-8483 
’7 Fall St. Biddeford, Mc

i HAROLD wTfLANDERS
Hautaus- ja Ambulanssipalvelus

4
> WALDOBORO, ME.

Soittakaa tel. 107 yöllä tai päivältä

M yynti -  Palvelu
Käytettyjä autoja ja trokeja----- ♦-----

W aldoboro G arage
Tel. 475

ROCKLAND
Tel. 61

WALDOBORO

Kuhn Insurance Agency
KaikeulaUia vakuutuksia.

------- 4—
Waldoboro, Maina.

Cunningham Bros.
INC.

Entinen
R. P. RUSSELL I.G .A . STORE

------ ♦------
Täydellinen ruokatavara* 
kauppa sekä täydellinen 
valikoima rautatavaraa.

CASH G CARRY 
Union, Maine. Tel. 35

semjälkecn kun kotiko $20,600,000 
vclitsla oli n iit t ik »ettn.

Viime vuoden ajaiMa 3,130,000 
autoa kulki Tnrnfprkea ja sen 
vierteillä olevaa Yhdysvalllain nio.
I m a äditti eitä. V. 1941. jvlltoin 
Tumiipikca ei vielä ollut. no. 
No. 1 nraautieitä kulki 1,950,000 
autoa, joten liikenne lisääntyi 
60.5 prosentilki.

Union, Maine
Kokous ensi sunnuntaina

Epävakaisen sian ja kelin ta
kia jäi AlStKiEm osaston vttosi- 
'a kuukausikokous pitämällä t. 
k. 8 mutta jos on sellainen 
ilma ja keli. että voipi kulkea 
ilman hengenvaaraa niin yrite
tään ensi sunnuntaina t.k. 15 p. 
Kokous on ilmoitettu John D. 
Kajanderin farmille North Wal- 
doborossa.

Jopas mekin saimme sellaisen 
ilman tänne että, järvemme heit
ti lainehtimasta ja on toivoa, pi
kapuolin päästä jäänjiäältä jää
hän tehtyyn avantoon ikalasta- 
maän, mutta ne jotka ovat mat
kustaneet täältä Floridaan, eivät 
pääse nauttimaan tästä ihanuu
desta. — RapQrtteri.

NORTH EAST, MD
1 ulevista tilaisuuksista

Tammikuun 14 pnä tamiash 
Retlimicns haalin yläkerrassa 
Soittajana Leroy Love Ahendee- 
nistä. Hyvä lattia ja ravintola.

Kemeillä vielä on North Eaistin 
osaston lähettämän Amerikan 
suomalaisten työväen historian 
kirjoittamisen ja kustantamisen 
avustamiseksi lähetetyt keräys- 
iistat tilittälmättä, niin teihlköön 
sen etusi tilassa. Historian kir
joitus edistyy nopeasti, joten va
roja tarvitaan. Työväen histo
ria tullee sisältämään tuhansien 
suomalaisten äitien ja isien ni
iniä. Selostamaan koruTtomas- 
ti heidän tekemiään töitä hei 
monisa kohottamiseksi siitä a- 
i en must ill asia, niissä me olim
me vielä pari vuostkymlment; 
sitten. ,Suurin osa heistä jo 
nukkuu nunnien allia ja levoHe- 
asettuvien luku yhä lisääntyy 
siihen saakka kuin viimeisen his
toriaani kirjoitettavan elämän
lanka katkeaa. Tätä kirjoittaes
sani jälleen saimme lukea ikä 
via uutisia, sillä Mathias Ainola. 
Statten IsJandista ja Maria Kor
su ovat ixnstuneet joukostam
me. Ainola oli tunnettu New 
Yorkissa ja Maria Korsu Jersey 
Cityssä. Molemmat poistuneet 
ovat suorittaneet osansa kuuni-

S ilsb y ’s F lower Shop
Waiter E. Morse, Jr.

Telephone 318 W  ROCKLAND,MAINE
Kukkasia sähköteitse kaikkialle maailmassa

"Sanokaa se kukkasin"

RUSSELL FUNERAL HOME
Carl M. Stllphen

Nalsapulsinen myöskin palveluksessamme.
24 TUNNIN AMBULANSSLPALVELUS 

•  CLAREMONT ST. TeL 761 ROCKLAND. MAINR

V. F. STUDLEY
"HUONEKALUJENNE KAUPPA”

Magcc uuneja—Gibson sähköjäähdytyskaappeja—Motorola radjolta 
Täydellinen valikoima käytettyjä huonekaluja

283 Main S treet Rockland, Maine Puhelin 1154

iho;
Välttyiikscnnc harmilta antakaa meidän tarkastaa öljynne 
tänään. Jos tarvitsette öljyä, käyttäkää SUNOCO MOOT - 

TORIÖLJYA. Sen käyttö tulee halvemmaksi.

ä  MARITIME OIL COMPANY
234 Park St. Tel. 1371 Rockland, Me.

A. T . THURSTON
WESTINGHOUSE SÄHKÖTAVAROITA 

21 Limcrock St. Tel. 1376 Rockland. Me.
SÄHKÖ-URAKOITSIJA

BRODACRE POULTRY FARM —
La a tu  kananpo lkasten ko ti ta r joaa  p a rha ita : S exlink p u lle tto ja  - hyv in  m un iv ia , 
S ex link  kukko po ik ia  - pa rha ita  roasterelkal,' B ro ile r Cross - hyv iä  b ro ile re iks i, 

Barred Rocks - m una- Ja liha tu o tan too n . T iedustakaa  v iim e is im p iä  h in to jam m e.
V ie ra ilka a  meidän 268,000 m unan hautomossamme.

Edgar S m ith  P h ilip  E. S m ith

NO. EDCECOM D, M A IN E

la siinä työssä, jota tulevat 
suktipolvcit tulevat kunnioitta- 
maaii. — Eetu.

Lake Worth, Fla.
Näin uudenvuoden alussä
on 'kännisiä korjata -creh-dyikiseti- 
sä. Oli saVtunut John V. Aekt- 
niaiiin kurylinilnioi'tu'k'secn tule
maan John M... mikä täten k'or- 
jalbtaikoon. Kirjeesistini Suomen 
paketeista oli sa-titunut myös vir
he, koskien Säräisniemleille Suo
miin 11'iioillon kautta liiih-el.etlytt 
laaitlkikioa. l.aatilktko lälliettetliin 
Suonsailile, siskoni naapuriin. E- 
rehdiylklset joli/tuivaft hai huo- 
.tosia käsitti’asiani eikä .suinikaitu 
huoliaiinttomu tidies ta.

Me Laikevtmrtlhin suoinalais<eit 
toivomme, että to-Aari Tctkoi 'kä
visi täälläkin tuomassa tervei
siä Suomesita. 'Samallahan tu
lisi näh.tyä Floridakin. — Elsie 
Rautio.

— Itserakas kiharttpää: "Ja 
sinusta niinä en ajnttclc ei niin 
vähääkään.!’’ Kavaljeeri: "Eipä 
väliäkään — minä kyllä osaan 
ajatella meidän molempien puo
lesta.”

S U L K A
J  E W E L E R S
393 M A IN  ST., R O C K LA N D

’YEAR

------ S U P P L V ------ —
TEL.6 7 7 - 4 7 0  MAIN i"• ROCKLAND .ME.

OPTOMETRIST

Dr. Walter P. Conley
420 Main Street 
Rockland, Maine

Tehkää ostoksenne meiltä
C LA RK ’S 

F L O W E R  SH O P 
ROCKLAND, MAINE

WESTERN AUTO 
Associate Store

CHESTER E. BROOKS
ROCK OF AGES 

P ER H  E -H  A U T A K IV IÄ

V a ltu u te ttu  v ä lit tä jä  K nox- 
L inco ln  Ja W aldo kaunteiaua

"Tel. Warren 98 Warren, Main»

GAY’S I G A STORE
Ruoka- Ja rautatavaraa. 

Maaleja — öljyä ja sementtiä 
Jääkaappeja — Pyykkikoneita.

Tel II WiddolNH-o, Malue.

J . C . C r e i g h t o n  C o .
UTILITY -PHILGAS SERVfCE

Kaasu- Plummaus- LämmitystarvilJieita. Pyykkikoneita - Vesiaysteetnejä. 
Sähkövälineitä > Delta-työkaluja.

Telephone 31 UNION, MAINE.

CLEMENTSffiCHICK5
CluniPiita ku n iiiip iilka iu -t ovat rr lk o la p s ll w llt r l tv  ta u tia  v a r -  
tua tav lkk l, e linvo im a is iks i Ja h yv in  tu o tta v ik s i. Kaatuvana 
use ita  ro tu ja  kuuittUen:

C LE M E N TS  RED ROCK B lack P u lla t. — E rlnom a la la  ka u p u llt- 
■een n iu iiu u tu o tu u to o n  — nopeasti kasvavlu .

C LE M E N T S  R. I. REDS — E riko isen  tu o tta v ia  tuvu l. ta i k a u p a t m unien 
tu o tta |llle . E lin vo im a is ia , m u n iv a t runsaustl,

C LE M E N T S  N E W  H A M P S H IR E S  — P arastu  ro tu a  huutom U m unlen  ta i II- 
hftn tuo tan toon.

M A IN E — U. S. A P P R O V E D  — P U LLO R U M  C LE A N .
C lements kanunpo lkasten tukuuua on 38 vuodan glltoskokeinua. T lla t -  
kuu kununpolkaHot nyt, saadaksenne a lkunaan. P yytäkää  ka ta lova  heti.

CLEMENTS BROS* FARMS, Box 14, Winterport, Maine

KNOX COUNTY
T H O M A S T O N

S. E. PRIOR
Philco-jääkauppeja - Radioita 
Maingas pullokaasua - Uuneja 

Maaleja - Rautatavaraa 
Telephone 219-2 Friendship, Maine

Wm. E. Dornan & Son, Inc. 
•  Hautakiviä •

Uusi Tliomaatonin näytehuoneemmt 
sijaitsee W HITE BUILDINGISSA. 

Pääkonttori - Thomaston. TeL 175.

Dorothy S. Laite

M e ts ä s ty s k a u s i
tu lo s s a !

Paras varustautua nyt jo. 
Meillä on runsaasti ammukkeita

Cooperative hinnoilla.
---------

MAINE BLUEBERRY 
GROWERS, Inc.

West Rockport, Maine 
Tel. Camden 2585

K aikkea au to ih in  Ja ko te ih in

LOUIS POULIN
Tel. 641

311 M A IN  ST., R O C K LA N D , M A IN E

Knox C redit Bureau
“Kolchtccraus tarkoituksiin"

GEORGE W. WOOD, Jr. 
Box 715, Rockland, Maine

“ PERC” BOARDMAN
Happy Cooking Kuasupulvetu 
Putkityötä. . Lämmityslaitoksia

Tel. 709-W  — 709-R 
1 Pleasant St., Rockland, Me.

MYYNTI — OSIA
MILLER’S GARAGE, INC.

25-31 Rankin St., Rockland, Me.

R ic h a rd s o n ’s
MIF.STEN ja POIKIEN 

V A A T E K A U P P A  
Vaatteita - Vaateta varaa « Kenkiä 

Tel. 345-3 THOMASTON, MAINE

CAMDEN FARMER’S UNION
United Farmers ja Elmore Karjan 

ruokia. Lowe Brothers maaleja. 
Ruokatavaraa.

Myrkytysaineita ja Apulantoja. 
Tel. 466 Camden, Maine.

H , ‘ w . l it t l e
S ex-L inked Cross 
B ro ile r Cross 
Blue Seal fiide jä .

U. S. P u l!orum  p u h ta ita  Ja h yvä ksy tty jä . 

Tel. 532 ROCKLAND, ME

I  *'Botany"-pukuja — Stetson-hattuja 
McGregor urhelluvaattHta.

Arrow-paitoja.
Florahdm-kenkiä ja Interwoven 

■ukkia.

Robert E. Laite

GILBERT C. LAITE
HAUTAVSKOTI

Tel. 8225 CAMDEN, MAINE 5 4’'’•■»»IAIN h I' > i *h»»

Army 6  Navy ylijääniä-pukimia 
varpaisiin saakka

Rockland - Kilroys - Belfast
A R M Y b N A V Y  S T O R E

Kun tuotte tämän ilmoituksen, niin saatte 
10 pros, alennuksen kaikista ostoksi»lanne.

W . H. GLOVER CO.
Rakennustarpeiden pääkorleeri. 

Sherwin- William» maaleja 
Blrd-päreitä - Sheetrock 

TeL 14 tai 15
453 Main St., Rockland, Maine

A. J. SPAULDING & SON
PELTITYÖTÄ

Kuumanilman lämmityslaitteita jne.
--- ♦---

Puh. 612-W
262 Main St. ROCKLAND. MK.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

DR LLOYD M. RICHARDSON
H A M M A S L Ä Ä K Ä R I
401 Main Street, Rockland, Mc. 

Vastapäätä 5 Ja 10c puotia.
Tai. 1228

Tuault: V 12. t —6 
Iltualu soplmuksuu loukaaa.
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KEENE, NEW HAMPSHIRE
MATSON'S ESSO STATION
Sytytys- Ja Carburaattort-palvctn. 

Yleistä korjausta.
Tel. 2377

SG4 WEST ST., KEENE. N. 11.

SPENCER  
HARDWARE CO.

34 MAIN ST., KEENE, N. II. 
Rautatavaran, Maaleja, öljyä, Vernissaa, 

kolia, kalkkia ja sementtiä.

M O D ER N  
S H O E  R E P A IR

13 Roxbury St., KEENE, N. H. 
Näkymättömiä puolipohjia

A n d erso n  T h e  F lo ris t
Leikattuja kukkia, ruukkukukkia, 

kukkalaitteita häihin ja hautajaisiin. 
Tel. 236-W

107 Main St., Keene, N. H.

FEDERAL TROK1EN 
MYYNTI JA HUOLTO

▼
CHIOVITTI’S GARAGE

384 Washinfllon St., Puh. 1360
__________KEENE, N. H.__________

E. & E. SMITH
Sekatavarakauppa

NAISTEN, LASTEN JA MIESTEN 
PITOTARPEITA

Tel. 14 11 Troy, N. H.

K O N O N A N ’S 
A U T O  E X H A N G E

JOHN KONONAN 
60-62 Railroad Street, Keene, N. H.

Tel. 1512-W

CHEVROLET SALES AND SERVICE
MONADNOCK GARAGE — Bertha L. Lepistö 

Täydellinen autojen korjauspalvelus. DUCO maalausta. 
Runkojen ja likasuojicn korjausta.

CENTRAL SQ. TEL. 52 TROY, N. H.

MILFORD, NEW HAMPSHIRE
O l e t t e k o  k a s v a t t a n u t  s i a n ?

Lahtauttakaa se ja tuokaa ruho meille — pidämme lopusta huolen.
Lcikkclemme, käärimme ja jäädytämme sen määräystenne mukaan. Palvaam
me kinkut, pekonin ja etulavat, valmistamme makkarat, sulatamme rasvan 
ja säilömme kaiken omaan lokeroonne ja koiisyväjäädyttäjäänne teidän 

puuttumatta koko asiaan.
Tarjoamme alan parasta palvelusta Uudessa Englannissa!

H A YW ARD FARMS 
Frozen Food Locker P lan t

Syväjuädyttäjiä ja jäähdytyskaappeja 
Puh. 81-W tai 319 MILFORD, N. H.

COBURN MOTOR SERVICE
PONTIAC AUTOJEN MYYJÄ 

Yleistä korjausta. Gasoliinia ja öljyä 
63 Elm Street Telef. 325 W Milford, N. H.

C. & W . HEATING CO., INC.
JOHN R. MARTIN DIV.

Plummausta — Lämmityslaitoksia — Peltityötä 
öljypolttimoita — Pullokuasua — Tarvikkeita

24 Nashua Street Tel. 600 Milford, N. H.

Leon C. Tucker ■
23 HIGH ST., MILPORD, N. H. Tej , 85

, L. Paul Eckiund, apulainen.
f lautauskotiinmc on käytettävissänne ilman erikoismaksua.

DRAPER FUEL CO.
WILTON, N. H.

Kolia — Koksia — öljyä 
ölyjypolttimo-palvelu 

Puhelimet!
Wilton 100 Milford 2I1-W

THE VILLAGE LUNCH
14 South St., Milford, N. H.

Osuuskaupan vieressä.
Tarjoilemme steekejä ja kaikkia amerik

kalaisia ruokia.

Draper Chevrolet Co.
CHEVROLET 

Myynti — Palvelu 
PHONE 73 MILFORD

PEOPLE'S LAUNDRY-
AND

CLEANERS, Inc.
Toim inut Hillsboro Countyssa 

viimeiset 46 vuotta.
Tel. 400 • MILFORD. N. H.

TILATKAA R A I V A A J A !

COLL’S New Hampshire8
17 vuodan « lito *  rs k m u l l iy ö ty ä tu o tta v a t ColVIn New H a m p e h lr lt. Ne toaloan 
ovat korkeue.-a kurenlBuu hy tld yn tuo jln a . CoU'ln kunanpo ja t k e h it ty v ä t pulaa- 
v ikel b ro ile re iks i Ja hyv ike ! suu rten  m unien ruunUolkei. C u ll'In oe tu ja t eaa- 
vu.l yleensä runsaan inunetuo tunnon.
100%, IJ.H.-N.1I. P u llo ru u i Clean New H am pshire.. B arred  Rocks. — Rock-New

H am psh ire  Crosses. — Chicks S tra ig h t-R u n  OR S EX K D . 
— ................. -  ■ O r f  -------

Bom F

W rite  fo r  New C ata log—O rder Now.
COLLS POULTRY FARM

East Jallrey, N. 11.

Burgess & Fuller, Inc.
-----  Utility Kaasttpalvclu -----

•  Glenwood ja Hardwick uuneja.
•  Maying ja Hardwick pyykki- Ja 

silltyskoneitn.
•  International Harvester ja Gibson

jääkaappeja. ,
"10 West St. 'Tel. 435. Kccnc, N. 11 

21 Roxbury Street

PIPPIN AUTO- SALES, Inc. 
Ford-palvelu

Käytettyjä antoja ja (rokeja takauksella---- f ------
Puh. I779-W 34 Woodburn St

KEENE, N. H.

CHARLES F. FLETCHER
HAUTA ANTOIMITTAJA

▼
13 MARLBORO ST., KEENE, N. H.

Kannattakaa ilmoittajiamme  
Cstoksia tehdessänne muis
takaa m ainita että näitte 
Tmoituksen Raivaajassa!

T R O Y ,  N .  H .

Lowell’s Garage
Fitzwilliam Road,

Troy, New Hampshire
Puhelin 11-2

CHEVROLET SALES AND 
SERVICE

M O N AD N O C K GARAGE 
B ertha  L . Lepistö

Täyde llinen  nu to jen  korjauspn lve lus . D tico 
m aalausta . R unko jen Ja likaauo jlcn  

ko rju us ta .
C entra l Sq. Tel. 52 T roy , N. H.

FUNERAL
SERVICE

MAURICE G. JEW ETT
6 South Street, Milford, N. U

Telephone 211-W
♦

Kaikenlaisia Vakuutuksia

M ilford M otor Co.

Myynti Pelvelu

Used Cars & Trucks

Milford Army & Navy Store
Union Square — Milford, N. H.

----- 4-----
Miesten ja lasten vaatteita. 

Urheilutavaraa, Leluja, 
Jalkineita, Army-tavaraa

M
Elm Street Garage, Inc.

DODGE ja PLYMOUTH 
myynti ja palvelu

Puh. 385 Elm Street
MILFORD, N. H.

NEWPORT, N. H.
Suomikomitcan
■ iik.iti'kscssn jia.i'lcltiin Ikliilsua 
dleiiiiCii ktfkotvs citisi lanaiiilailkis'
I l j>. t.ik. Winller St. haaliMf. 
Vuosi mi taas vicrälVliiii)t mittiis 
o jr n 'taalksie. I ’.seita, doll are itä 
aatiiii täiiiänlkin kuliltiicen vuo 
Ien ajalla Stimnen junit,teessä 
/evillle laijisille. Nyit siis komi 
tea toivoo, et’ta kaikki Suonien 
,'sitii.väit saapuvat kolkon k seen 
liiältitiiim.ään joslko lätti avustus 
a vielä edelleen jatkeitaan. On 

kai avustus lojxstelftuikiii tis'cil 
a |>ailklkaikli n niillä. Ei sen tiili 
licit eiftciikö siellä vielä olisi 
’|'MI tairpeen. On kyillä, ko-lk.a 
useissa kirjeissä vielii jnihniiaan. 
eibtä la-len pitää jii'.idii pois kou 
kisita kun ei o’e kcnlkiä eilkii 
vaatteilta. Me siis tuillaan päät
tämään mitä tehdiiiin. Jokainen 
lausuu mielipiteensä tässä asias
sa. Kloiinltica laittaa hyivii.t kah
vit. Jutihi.kuun k :th via isistä oli 
tuloja 26 dollaria.

Seuraava komitean kokous pi
detään 5 p. h elm ilkun ta Mr. ja 
Mrs. Vihtori 1 Houkan (Leultun 
Vihtorin) uudessa talossa.—J.ll.

A S H B Y JW A S S .
Mrs. Aliina Suila
en voiton puolella sairaitskamp- 
pailussaan. Kotiutui sairaalasta 
sunnuntaina. On kylläikin oltava 
rauhallisesti vuoteessa toistai
seksi, Naapurit ja ystävät voi
vat pistäytyä jo ilahduttamassa 
Alinaa.

Kodin lämmittäjäiset”
toimivat naapurit ja ystävät lau
antain iltana Berthai ja Richard 
I larriiigtonillc ajankohtaisen ta
van mukaan. Joulun edellä hei
lan itse rakentama kaunis talo 
almistui Turnpike tien varrelle 
a sitä sitten joukolla tankastet- 

tiin ja nykyajan mukavuuksia 
ihailtiin sekä kotionnea toivotet
tiin. Lahja pieni käynlimmc 
muistoksi myös jätettiin. Bert- 

onkin Ashhyssä syntynyt,
Senja ja Oskari Joen tytär. Koti 
limsa myös täällä käynyt. Nai
misiin menonsa jälkeen asui joi
tain vuosia Fitchburgissa. ISyn- 
tymäikylään mieli halas. Pari 
vuotta sitten ostivat maata, ra
kensivat pienen väliaikaisen a- 
sunnon. Ylitöinään' Richard ra
kensi tämän loistokodin. Tahtoa 
ia tarmoa kysytään tehdastyö
läiseltä ruveta oman kodin ra
kentajaksi, mutta tulos näyttää 
•miniät tiili k karin saavutukselta.

F-yhdistyksen kuukausikokous
ei ole toisena tiistaina, kuten ta
vallisesti. Se liidetään vuosiko
kouksen yhteydessä 30 p. tam
mikuuta. Kokouspaikka silloin 
on Elmeri Rasin talossa.

Lämpötilanne
on teitä talvena ollut ihmeellisen 
korkea näillä seuduin. Ei kukaan 
sano muistavansa ennen tällais
ta. Joillain päivinä on mittarit 
näyttäneet 60 astetta. Suur: 
muutos tapahtui viikon jamas
sa. ISuniinutaiaamuna oli jois
sain paikoin 7 :n alapuolelle nol
lan. — Tiedoittaja.

Gloucester, Mass.
IA YMPÄRISTÖ

Oskari Tokoin
'inlietilaisuus ja KYIl-:n osaston 
llama on Viilun J.eimun talossa 
Rockjiortissa tulevana lauantai- 
Itana, t.k. 14 päivä, alkaen 'klo 
. Illan musiikkiohjelmassa tulee 
olisteina esiintymään Aino Yr- 
ölä Clark viulussa ja» Leo 
oh,ison laulaa. Molempia säes- 
ää Miriam Niemi. Oskari To
mi, joka hiljan palasi 5 kuukaut- 
a kestäneeltä' Suomi-matikalta 
i.ssa hän oli Suomen Huollot: 
ieraana, tulee puhumaan. Hän 
uo .Suomiterveiset .ja Suonien 
ansan kiitoksen täältii saamas 
aan avusta, tuon avun jakelusta 
a hän tulee myöskin puhumaan 
iitä, oliko Suomen kansalle tuos 
a avusta niin paljon hyötyä, et- 
ä Amerikan suomalaisten kan 
atti lähteä' tuohon avustiishom- 
miau. Kun IKausanvallan Liitin; 
'ape Annin osasto on tämän il 
amau järjestänyt kokonaan 
'uumen avustuksen merkeissä 
ossa mitään puolucpyyteitä ei 
»le, niin olisi suotavaa, ettii 
.auesvilleu ja Koekportin Suo
nen avustuskomiteain virkaili- 
at ja jäsenistö saapuisivat tä
din iltamaan, samoin kaikk' 
Ciipin ja ympäristön siiomalai 
set, jotka niin monella tavalla 
'eitte työtä ja suuria uhrauksia 
suomen avustuksen yhteydessä. 

Osasto kustantaa ja lahjatavaraa 
Hetaan ravintolaan vastaan ja 
kaikki tulot ravintolasta tilite
tään heti Help Finland litc’in 
kantta lähetettäväksi Suomeen 
Suomen lasten livväiksi. Vapaa 
sisäänpääsy. Tci vetulo.i. 
Nenakkit.

GARDNER, MASS.
Rahna tuli, mutta ci tarpeeksi.

Li'leu Mialla kaiijypaikamaiiii 
huonein.-,to.-«-a pidellyt -ä tilitys 
kukoiikses-a Huveni. o!,ta n-lkci 
-clki k'cirriy k»sellä Visiting uör- 
-rille, partiot) t"illc ja peilasit n - 
anmeijaille saatiin 'rahaa ja hah 
oitussilouiniirksia \flvtcen,s:i 9,()()
!'dilatria. Tavotteek-i oli a e t  et 
in $11,000. joten saalis jäi kalit 
Mihail,ta dollaria pienenimälkisi.

Valtuusto ja pormestari
kokoniiltuivat eilen i'llalla por 
mestarin konttorissa e pihvi ralli 
se-siti keskustelemaan muuli I': 
sieti lieosta yleisten töidiein lauta 
ktmnaisisa. Mitään päätösti’i e 
telit)-, mutta paljon tietoa saaliit, 
m i'diptfcil t en vaihdossa.

Kuten muistetaan. uusi ,pov 
niiosltairinn m»c virkaa nais tujaiid ui 
hccssaati suosilteli yleisten toi 
Olen llautalklinnan laklkatirtami-ii.' 
n)G<yisK"s'sä muodossa ja seCilarsc 
lauta k miinan muodostamilla 
missä [kaupungin insinööri oli-' 
v ah it n i n e n t äyts i a i k a i mc n | »uh e en - 
johtaja ja hiiirett »hiellään olisi 
käiksi mallilklkoa lautakunnassa.

Pormestari Gabriel G. Morze
li!,m/oit'li eilen kihieItäneensä ‘kir
jelmän ■senaattoreille Lodgelle 
ja Safton-itaillille selkä •kongres
sinne'.s Fthilipiiiiille kehoittae') 
heiltä jouduttaimaan arinoryn 'ra
kentamista Gardiieiriin. iXyikvi 
sin airmorv on Knowlton kadun 
koulutalossa. Kaupungin on 
saatava rakennus haltuunsa, kos
ka sille pailkaille on aikomus ra
kentaa uusi keskuskoulu.

ölä.

MAYNARD, MASS.
Nuorten toimesta
peilataan piinalkkelia Taiston ta
lossa lauanltai-iCtana t.k. LI jinä. 
Ifyvält voitot ja mainio kaflwi- 
txöytä kotitekoisten herkiknjjcn 
kanssa. Ne, jotka eivät pelaa, 
tulllkoot nuukaan juomaan hyvät 
kallivit. See you there. — Jaak
ko.

Q UINCY, M A SS.
Lavantaina tanssitaan

Tämän viikon lauantai-iltana 
Veljen talolla tanssitaan pitkäs
tä aikaa. Ne ovat talkootanssit 
ja niitten tuloilla .suoritetaan ne 
maksut, jotka johtuivat talon 
maalaamisesta ja muista korja
uksista. Soitosta huolehtii Hillin 
orkesteri, joka cm näppärä soit
tamaan ja hiljattain, lisätty soit- 
tovoiniaa. Sisäänpääsy on vain 
viisikymmentä senttiä, joka ny
kyoloissa on kerrassaan .halpa 
maksu. 'Täytetään talo.

Kahvi aiset
4'i whistipelit on vanhan tavan 
mukaan keskiviikkoiltana Vel
um talossa. Emma Knuuttunen 
ia Senja iLind palvelevat meitS 
kaikkia ipiclihyväliä' ja tarjoavat 
maukasta kahvia hyvien leivok
sien kanssa.

Kaikki kokoukseen
Kansanvallan Liiton osaston 

kokous on Veljen talossa tämän 
viikon torstai-iltana, alkaen klo 
jiuoli kahdeksan illalla. Kokouk
sia ei ole ollut tiheään, joten 
saapukaamme silloin kaikki kuin 
niitä pidetään ja kun kaiken 
päälle on tärkeitäi asioita työ- 
listalla.

Samoin pyydiimme huoniaut- 
lamaan. että 'I. Y. Veljen vun-
ikokous on Veljen talossa lam 

■uik. 17 päivänä, Veljen jäseniä 
kehoitetaan saajnuilaan kokouk
seen, siellä annetaan selostin 
viime .vuoden toiminnasta j;. 
suunnitellaan tulevaa toimintaa

Velmu.

CLEVELAND, OHIO
Suomen apukomitean asioita

Luiden vuoden vast aanot to-
a.nssit onnistuivat hyvin, vaikea 
laljou, tälläkertaa nuoriakin. l ’l 
kopaikkakunuista oli Fairpor. 
oarhaiteii edustettuna. ISoitostb 
huolehti Salmi ja Jleikkilä. Ra
hallinen' tulos oli hyvä. Vaikka 
ipukomitean toimeeiijianeva voi
ma ei ole suuri, kuitenkin kun 
-e järjestää tilaisuuksia, ottaa 
niihin melkein kaikki ryhmät 
osaa ja silloin se on jo aika isoa. 
Hauska oli nähdä näissä tans
seissakin varsinkin nuoria ja 
hauskaa heillä näkyi olevan, sen 
•ijaan että kapakoissa tai per- 
hepaanteissa olisivat uutta vuotit; 
vastaanottaneet, joissa ryypyt 
■vat pääohjelmaa.

Tiislai-iltana, 3 p. joiiluk . pa
kattiin joulujuhlassa kertyneet 
avarat ja lähetettiin menemään 
ic-ille 4 laatikkoa, sis. Itäen las
en, vaateta varaa, kahvia ja saip 

puaa. Makeisia meni eri »r|w/<» 
leiliin pakettipostina, kaksi laa
tikkoa aikuisten vaatteita lähe
tettiin, New Yorkiin, siellä edel
leen Snoinen'Huollolle lähetettä

niksi. Katui '  tu los!
\ ] »ukoin i tea n k itu k.niisi kokoin

»n taas perjantaina 26 |>. Tul 
saa unikaan, siellä virkistyy j: 
öisten, kovaosaisempieii eteen 
\oia tehdessä unlhoiiltiiu umal 
11 »pillit.”

»uomimatkalle
■usi kcväniiä valin 'lantun llil 
i Raita. Mary Raila ja tyt. ' 

sarin. — N. K.

Kirkollisia Uutisia
WORCESTER, MASS.

I .ähetysseurakuiita alkaa toi 
mintairsa kiitteli edeillksieillälkiii 
uutena. Joitakin virkailijoita on 

vaihtunut, suurin osa «litisisi; 
äi paikalleen. Kuluva vuosi on 
»lhit sisäh "lälkas ; kidk.kn on uil- 
'.istetlu jiäältä ja säsältä, seura- 
iminaii jäsenet ja ystävät ovat 

uhiraiinieet aikaa ja varoja, pais/Li 
i Ttiomeiioksa on myös ollut 
yössä mukana ja hänen roll-
ansa emäntänä köko kirkon 

korj;i/fksen ajan, tarjoten kahvia 
a voileipiä t) öinichillc.

•MiicLhyväliä muistelemme jou 
ujuhliamme, joihin kitarakuo- 
okin osallistui useamman ker
an johtajamme Kalle 'Mäen joli 
lolla. Onijieluseura viime vuon
ia ahkerien johtajiensa kera te
ki Ikauniin palveluksen seura
kunnalle ja nyt toimivat uudet 
johtajat. Mrs. Jennie Anderson 
ja Mrs. Aino Rantala. Kokouk
set evät joka torstai-ilta 'kello 
<3; ensi torstain kokouksen joh
taa Mrs, Aino Rantala ja kah- 
vintarjoilun kustantaa Mrs. Im
pi Ucrmanson. Suunnilta ikonin 
on joka sunnuntaiaamu kello 
9.30 ja iltakinkiko kello 7 ill.

Naisliitolla on ensimmäinen 
ohjelma- ja työikokous 14 p. 
Johtajat Mrs. Hanna lluhtaiic’i 
ja IMrs. Aino Rantala kutsuva-, 
ystäviä tämän hyväntekeväi
syystyön vmpi rille. 'Tervetuloa 
kaikkiin näihin tilaisuuksiin. — 
Jenni Tuukkaiieu.

BOGOTA, N. J.
Perjantai-iltana
t.k. 20 suomenkielinen har
taushetki pidetään kello 3 Bo
gotan ’Trinity Lutheran kirkossa. 
Palisade ja iLinWood Aye. kul
massa. Saarnaa pastori Gerhard 
1. Aho, New Yorkista. Hartaus
hetken jälkeen Mrs. John Leh
tonen laittaa h) väli kahvitarjoi
lun kirkon alasalissa. Tervetuloa, 
kansalaiset sanaa kuulemaan!

G. I. A.

QUINCY, MASS.
Trinity Luth. seurakunnan 
uutisia

Ensi torstai-iltana, 12 p., on 
hartaushetki tarjoiluilleen, lling- 
lanrssa Mr. ja Mlrs. Williamso- 
iin, kodissa. Li.heitä ja kaukaa 

kutsutaan väkeä tähän tilaisuu
teen.

Vanhempien naisten
ompeluseuralla
'••li vuosikokous viime torstain 
hartaushetken yhteydessä, jol
liin valittiin virkailijat. Vuoden 
aikana tämän toimintamuodon 
kassaan oli tullut $1,318.66, joka 
jiuhuu toiminnan vilkkaudesta 
ja suureita uhrimielestä.

°yhäkouluopcttajat
kokoontuivat 6 p. iltana. Johta
jaksi suurempien lasten osastol
le valittiin lidward Johnson ja 
pienten lasten osastolle Mrs. II 
Hillilä, varajohtajaksi Miss A 
Hänninen. Pyh koululla vuoden 
aikana oli ollut tuloja $374.(JO 
Päätettiin tilata $200.00 maksa
va kastemalja. Seuraava koko
us on Mrs. Majurin luona hel- 
inik. 3 ji. Koulussamme on 58 
oppilasta. 12 opettajaa ja koliin 
vakituista sijaisopettajaa. Kon
iin yhteydessä myöskin Raa

mattu- ja, opettajaluokka.

uther Liitolla
di vuosikokous 3 p. iltana, joi 

loin puheenjohtajaksi valittiin 
\rthur Ah.ola. varap|)uheeiijoh 
ajaksi Ruth Lst.her IPIlilä, jo 

ka myöskin valittiin soittajaksi, 
'ahastonhoitajaksi Carl Luotsi, 
kirjuriksi Edward Karlson, kir- 
eenvaihtajaksi Roy Sejipälä, ti
entarkastajiksi Eleanor Elian- 

ler ja David Hirvimäki. Ens- 
oyhä-iltana on L. Liiton toimes
ta kirkossa ohjelmaa ja loptt'ks: 
yläsalissa tarjoilu. Ohjelmas-a 
on taaskin jotain erikoista. Toi 
vomnie taaskin suurta osanot 
toa. — H. M. 11.

COLLINSVILLE, CONN.
Sunnuntaina 15 päivänä on 

amerikkalaisessa kirkossa junia 
lanpalvelus kello 2 ip. Len jäl
keen on kuukausikokous \ st' 
väin määräämässä paikassa.
K. Julin.

Espanja rikkonee 
välinsä Argentinaan

Madrid, taiiimik. •> p. I 
paiiijan hallitus harkitsee kaupal

NEWPORT, NEW HAMPSHIRE
T h e  F ir s t  N a t io n a l  B a n k

1’fiyd e llin cn  pankk)pnlvctu<- P I D .C  n jäsen

T h e  N e w p o r t  S a v in g s  B a n k
P crusfcffu  1868

NEWPORT, NEW HAMPSHIRE

S IL S B Y  & JO H N S O N , Inc.
Rautatavaraa — Plummausta — Lemmityslaitoksia 

Keittiötavaraa
Tel. 300 Newport, N. 11.

MARTIN’S FURNITURE STORE
Suhvasiinkyju $59.95 — Lepotuolia $19.95 — Aamiaisseltcjii $19.95 

MAINIO VALIKOIMA LAHJATAVARAA 
TEL. 227 "Missä laatu tapaa hinnan" NEW PORT, N. H.

DARTMOUTH MOTORS, Inc.
Kaiser-Frazer autoja 

GMC trokeja
Io. Main Street Newport, N. II.

W .R . JO H NSO N
GASOLIINIA ja 

SÄHKÖTAVARAA 
42 Sunapee St., Newport, N. H.

oiamonas-iHvii>‘afT’
ncujpoRT, n. n.

Pätevää kellojen korjausta.

CHASE &  AVERY, Inc.
DODGE Job Rated TROKEJA 
DODGE 11ENK1LÖ AUTOJA 
PLYMOUTH henkilöautoja

20 Sunapee St., Newport, N. H.

Stockwell’s Greenhouse
Kukkoislaitteita ja tuoreita kukkia 

Sähkeellä kukka lähetyksiä kaikkialle

140 North Main SL Newport, N. U

GINTOW T’S MARKET
LIHAA- SEKATAVARAA 

JA OLUVIA
Lohta, silliä ja silakoita

Tel. SM
87 Sunapee St.. Newport, N. ’

SUGAR RIVER 
PHARM ACY

71 Main St. Newport, N. H. 
DICK DONOVAN, Mgr.

Lääkemääräyksiä
------- 4--------

30 vuoden kokemus

C O N D O N ’S M ARKET
NEWPORT, N. H.

Lihaa — Kalaa — Vihanneksia 
Ruokatavaraa

Tel. 70

JOHN R. KELLY, Druggist
Täydellinen rohdoskauppapalvclus. 

Läökeniääräys-spcsiaiislit.
▼

Tel. 100
NEW PORT, N. 11.

CORBETT OIL COMPANY
Tel. 641-W.

Polttoöljyä - Kolia - Koksia ja Kaasua. 
Timken Silcnl Automaattisia öljypoltti
moita. Kaasu-uuneja - Kaasu-vtden-

lämmitläjiä.
P. O. Boi 534 - Newport, N. H.

isien suhteitten rikkumista Ar- 
;eiit;inaaii. Ilallitus kokoontuu 
ällään päättämään asiasta. I'a' 
on dii kirjoitettu pres. Peronin 
a kenr. löanroii hyvistä väleis 
ä, muita sitten on seikkoja, jois 
a näitten mielipiteet ryntäävät 
astakkain. Kokouksessa tänään 
läätet.iän. rikotaanko suhteet 
lyt vai jiiädäänkö odottamaan 
vielä, jos Peronilla on mielessä 
otakin stiihdetta jiarantavaa.

CLA REM O N T, N. H.

CHEVROLET
MYYNTI — PALVELUS

Howe Motor Co., Inc.
Tel. 448 •  Claremont, N. H.

W I L T O N ,  N .  I I .

W ILTO N  L U M B E R  C O M P A N Y
R. R. 7UTTLE, liikkeenhoitaja 

Luotettavia materiaaleja kohtuullisilla hinnoilla 
Puhelin Wilton 153. Iltasin 152-11 WILTON, N. I

BENNER OIL CO. 

A T L A N T IC
Hella- ja läm m itysöljyjä-----«-----

Nopea toimitus
Puh. 130 M. NEWPORT. N. H.

H. J. GREEHWUOD
KELLOJA - JUVELIA JA 

LAHJOJA
Ensiluokkaista, taattua korjaustyötä. 

Tel. 579-M
37 Sunapee St., Newport, N. IL

DOUGLASS BARBER SKO?
ENSILUOKAN PARTURI

------- f-------
4 Main Street, Lewis Block

NEW PORT, N. IL

DIXI C. NEW TON
HAUTAUSTOIMISTO 

Tel. Res. 113-R Office 113-W
42 Main St. Newport, N. H.

CUMMING’S MARKET
M. H. CUMMINGS 

KroSsScrcja, lihaa ja vihanneksia
▼

Puhdin 170
Newport, N. H. 7 South Main St.A libi C afe

Uuden johdon alaisena

11 Depot St. Newport, N. H.
ALENNUSHINNOILLA KYLÄ-

ja FARMIKIINTEISTÖÄ
------ -------

Edes Real Estate Agency
1 Central St., Newport, N. H.

15 vuoden kokemus.

MARTIN’S HARDWARE
KOLIA

KOKSIA ja JÄÄTÄ
3 Main St., Newport, N. H. 

Tel. 374

CENTRAL ST. MARKET
Lihaa, Ruokatavaraa ja

Kaikenlaisia Oluvia
•f*

47 Central St., Newport, N. H.

R A C I C O T ’ S
GASOLIINIA - ÖLJYÄ 

TARVIKKEITA

Ruokatavaraa - Jäätelöä 
Virvoitusjuomia.

• •
NEWPORT, N. H.

PLYMOUTH & DE SOTO 
International trokeja

Monadnock Myynti ja Palvelu

Bob Merrill, mgr,
WILTON, N. II. Puh. Mil. 12

H A R R IS V IL L E , N. H.

POPES I G A STORE
HARRISVILLE, N. Il

Jokapäiväiset alhaiset hinnat, 
Pyrimme pitämään hintamme voitiama' 

loman alhaisina.
Saammeko palvella teitä?

Tilatkaa Raivaaja!

A



K uudes sivu Raivaaja, T iistaina, Tam m ikuun 10 p:nä 1950 No. 7 — 46:s vuosik.

M assachusettsin sää. — Sateita 
valtion lounaisosassa. Jäätävää sa
detta muualla, m uuttuen myöhään 
sään lämmitessä vesisateeksi. Viillä 
sadetta ja lämplmämpää kuin viime 
yönä. Huomenna selkenevää kään
tyen kylmemmäksi.

FITCHBURG
ja ympäristö

— Luottoyhdistyksen johtokunnan 
kuukausikokous tänään, tiistai-ilta
na kello G.30. Lainauskomitcan ja 
tarkastajien kello 6:00.

— Lucy Helenissä on syntynyt 
poika Mr. ja Mrs. Theodore Bennet- 
tille, jotka asuvat talossa G7 
Norwood-'kadulla. Mrs. Bennett on 
entinen Ruth Syrjänen.

Mrs. Sundwall kuollut 
sairaalassa tänään

Kello kahden ajoissa tänä aamuna 
Burbaijkin sairaalassa Mrs. Edla 
Maria Sundvall kuoli pitkän aikaa 
sairastettuakin noin 75 ja puolen 
vuoden ikäisenä. Hän oli syntynyt 
Luvialla, Suomessa, 15 päivänä kesä
kuuta 1875 ja asunut täällä Yhdys
valloissa vuodesta 1901 alkaen. Tyt- 
tönimeltään hän oli Grönberg.

Lähimpinä omaisina Mrs. Sund
vallia kaipaa kaksi tytärtä, yksi poi
ka ja sisko Maria Koski Ashbyssä. 
Tyttäristä Mrs. Aune French asuu 
Winchesterissä ja Miss Signe Sundvall 
äitinsä kodissa numerossa 295 Lu- 
nenburg-kadulla. Pajalla, Eino 
Sundvallilla, on oma koti samalla 
kadulla.

Mrs. Sundvallin hautaus tapah
tuu torstaina, tk. 12 p:nä klo 2 ip. 
Sawyerim hautaustoimistosta Forest 
Hillin hautausmaahan. Käyntitunnit 
ovat huomenna, keskiviikkona klo 
7—8:30 ill.

Vakavarainen suomalainen liike etsii 
suomea ja englantia taitavaa

ammattitaitoista 
kontto rityöläistä

joka m.m. on täysin perehtynyt kone- 
kirjuri.

Hakem ukset suosituksineen ja palk- 
kavaatim uksineen lähetettävä osoit
teella :

SU O M A LA IN EN  L IIK E  
Care of Raivaaja 
F itchburg, Mass.

WESTMINSTER 
Olen juuri avannut Westminster

Gr.ragen State Roadin varrella 
Wetsminsterissä. Gulf gasoliinia 
öljyä ja yleistä palvelua. — Rudolph 
R. Brandt.

LUMBER 6  BUILDING MATERIAL

S A L E S M A N
with knowledge of construction details, 
must have car. Excellent future for ag
gressive young man with sales ability. 

Reply stating background.
WEBBER LUMBER 6  SUPPLY CO. 

Fitchburg, Mass.

Huonekalujen Myynti!
Tammikuun Puhdistusmyynnissä 

saatte kuuluisia huonekaluja 

Suuresti ALENNETUILLA HINNOILLA!

M yym m e loppuun
varastom m e kuuluisia

“ K A R H U LA ”
KRISTALLEJA

Tulkaa tekem ään valintanne 
aikaisin.

3 3 %  % ja  suurem

m allakin alennuksella  

Olohuoneen, Sänkyhuo- 
neen, Ruokailuhuoneen 

ja  Keittiön kalusto ja  
Yksityisiä huonekaluja

ja  M atto ja
R ajoitettu  m äärä varastossa.

United Co-operative Society
H U O N EK A LU O SA STO

5 6  Main Street -- MAYNARD, MASS.

SAIMAN VUOSIJUHLASELOS- 
TUKSESTA
oli jotenkin jäänyt pois maininta, 
että Mrs. Laila Perä ansiokkaasti 
säesti kaikkia muita laulajia, paitsi 
Wni. Kulttia, jolla oli oma .säestä
jänsä.

Burbankin sairaala 
saanee lisää varoja

Täkäläinen sairaalapiiri on asetet
tu B-asteikkoon valtion suunnitel
missa, joilla kohennetaan yleisten 
sairaaloiden asemaa federaalihalli- 
tukseft luovuttamilla varoilla. Uu
sien päätösten mukaan noita halli
tuksen avustuksia lisätään sen mu
kaan kuin katsotaan tarpeelliseksi 
käyvän.

Majuri Levanti suunnittelee piak
koin Burbankin huoltomiesten kans
sa, miten näin saatavia lisävaroja 
parhaiten olisi käytettävä. Jo kauan 
on ollut puheena synnytyslaitoksen 
parantaminen ja nyt kenties pää
dytään siihen, että lisävaroja pyyde
tään Lucy Helenin laajentamiseen. 
Suunnitelmista on tiedoitettava val
tion yleisenterveyshuollon päällikölle 
tk. 20 p:ään mennessä.

BURBANK-SAIRAALA
HYVÄKSYTTYJEN JOUKOSSA

Niiden 3284 sairaalan joukkoon 
Yhdysvalloissa ja Canadassa, jotka 
ovat saaneet American College of 
Surgeons järjestön hyväksymisen, 
kuuluu m.m. Burbank-sairaala. 
Tarkastuksessa on huomioitu kaikki 
sairaalat, joissa on yli 25 vuodetta.

Burbankin sairaala on saanut hy- 
vät arvolauseet tarkastuksessa, sillä 
siinä on kaikki nykyaikaiset väli
neet ja puhtaus-, lääkintä- ym. sei
kat ovat hyvässä kunnossa. Kuten 
tunnettua Burbankissa on nuorten 
harjoittelijalääkärien pito-oikeus 
sillä on myös sairaanhoitajien koulu,

M E ID Ä N

samoin se on hyväksytty syöpähoi
don laitokseksi.

I.eominsterin sairaala on niinikään 
hyväksyttyjen joukossa, samoin 
Gardnerin Henry lleywood-sniraala, 
joissa kummassakin on myös sai
raanhoitajien koulu ja viimemainittu 
on hyviiksyly syöpäsairaalaksikin.

TÄNÄÄN HAUDATTIIN
Taeomussa, Wash, tulipalossa sa
vuun tukehtuneet luutnantti ga 
Mrs. Andrew D. Hanley, joiden 
ruumiit saapuivat tänne sunnuntai- 
iltana. Hautaukset järjesti Sa.wyer’- 
in toimisto ja luutnantti Hanleylle 
pidettiin asianmukainen messu klo 
9:45 St. Bernardin kirkossa. Mrs. 
Vivian J. (Ahola) Ilanleyn hauta- 
jaisseremoniat rlkolyat Sawyerissa 
juuri lehtemme painoon mennessä. 
Molemmat vainajat saavat leposi
jansa Forest Hillin kalmistossa.

EKSYNYT LENTÄJÄ LASKEUTUI 
HEINÄPELLOLLE

Myöhään eilen illalla laskeutui 
eksyksissä ollut lentäjä Frank G. 
Loring koneellaan Worcesterissa ole
van valtion sairaalan heinapallolle. 
Melkoisesti suunnastaan syrjäyty
neenä ja Worccsteria tuntemattoma
na tämä 23-vuotias lentäjä päätti 
tehdä hätälaskun ennen kuin poltto
aine koneesta tyyten loppui. Loring 
oli matkailla Mansfieldin kentälle 
Bedifordin lentoasemalta. Hän vietti 
yöinsä Worcesterissa ja tänä aamu
na jatkoi matkaansa saatuaan polt
toainetta Worcesterin lentokentältä.

U U T I S I L M O I T U K S I A

ALBANY, CALIFORNIA 
Raivaajan asiamiehenä edelleen

toimii Californiassa Lauri Rae, 837 
Ramona Ave., Albany G, California. 
Tel.: Landscape G-G185.

LEOMINSTER, MASS. 
Maksamme korkeimman markki

nahinnan broilereista ja kanoista 
Soittakaa telef. Leominster 2474.

TOWNSE9ND
Mrs. Aino Ranta toimii nyt Rai

vaajan asiamiehenä Townsendissa. 
Voitte kääntyä luottamuksella hä, 
nen puoleensa Raivaajan tilauskysy- 
myksissä. Puhelin: Townsend 198-M

Polio on verraten yleistä
Laajoissa tarkastuksissa on tultu 

havaitsemaan, ettii noin 80 prosen- 
issa tarkastetuista on merkkejä 

lapsiha.lvaustaudin, polion bakterien 
olemassaolosta, ilmoittaa täkäläinen 
polio vastustusyhdistyksen. presi
dentti James H. Walsh. Vakavinta 
asiassa on se, ettii neljä jokaisesta 

iidestii yli 15 vuoden olevasta tar
kastetusta on jo akussa polion saa
miseen. Ei niin. että noin suurta 
määrää akuuttinen tauti vaivaisi, 
aan heidän veressään on merkkejä 

poliobasillien olemisesta. Vaikka 
tiilen arvellaan polion raivoavan 
m i l l io n  laajemmissa piireissä, kuin 
ällän asti on luultu, ovat nämä vast: 
epäilyasteella olevat helppo paran
taa ennen itse taudin ilmenemistä. 
Muta ellei heidän suhteensa ryhdytä 
mihinkään vastustustolmiin, saattaa 
heitä odottaa varsin surkea tule
vaisuus.

Kehoittaessaan paikkakunnan väes
töä suhtautumaan suosiollisesti varo
jen keräykseen polion vastustamis- 
toimintaa varten, Mr. Walsh mainit
si, että kansallinen polion vnstusta- 
misyhdistys on jo käyttänyt $11 mil
joonaa March of Dimes-keräyksellä 
kottuja varoja sekä taudin estämi
seen että sen parantamiseen. Kun 
mainittu vuotuinen keräys aloitetaan 
piakkoin, suhtautunee yleisön suo
siollisesti siihen.

Johnsonia-rakennusko 
kaksikerroksiseksi ?

Erästä kaupunkiimme suurinta ra
kennusta, 5-kerroksista Johnsonia» 
joka sijaitsee Putnam ja Main- 
katujen kulmauksessa, uhkaa madal
tuminen,. Sen kolmea yläkerrosta, 
joissa asuu noin 50 henkilöä 30 
huoneessa, aiotaan repiä alas, siksi 
että ne on tuomittu asunnoiksi kel
paamattomiksi viranomaisten tahol
ta. Toinen vaihtoehto olisi, että 
asuntokerrokset varustettaisiin tar
peellisilla laitteilla tulipaloa ja mui
ta vaaroja vastaan. Nämä korjauk
set kuitenkin, tulisivat maksamaan 
noin $40,000. Rakennuksen omistaja, 
bostonilainen Prorden, & Co. kui
tenkin tuntuu epäilevän, tokko ker
roksista saatavilla vuokrilla voi
taisiin kohtuullisen ajan kuluessa 
kuolettaa korjauksista syntyvät kulut 
ja niin se on aloittanut eilen, mää
räajan tullen, vuokralaistensa hää- 
tötoiminnan. Vaikka vuokrauslauta- 
•kunta on antanut luvan häätöihin, 
luullaan siinä toimessa menevän 
•noin kolme kuuakutta.

Senkin jälkeen, kun kolme ylintä 
kerrosta poistetaan, jää kaksi alinta 
liikehuoneiden haltuun, kuten nyt
kin. Johnsonian repiminen, taas 
osaltaan lisää asuntojen puutetta 
kaupungissamme, vaikka niitä ei ole 
ollut lainkaan, liikoja tähänkään 
asti.

KOLME EPÄILTYÄ KIINNI 
AYERIN TULIPALON VUOKSI

Poliisin tutkiessa toissapäivänä 
Ayerissa sattunutta juuri valmistu
neen tienvarsimyymälän palon syy
tä, vangitsi se kolme miestä epäil' 
tynä sanotun palon sytyttämiseen 
Vangitut ovat veljekset Henry ja 
Ovila Devarney Shirleystä ja 
Edward Hebert samasta kauppalas
ta. Nuorukaisten, joiden iät vaih- 
televat 22 ja 24 vuoden välillä, väi 
tetään lähteneen jostakin kapakasta 
keskiyön aikoihin ja ostaneen gaso- 
liiniasemalta pienen kannun gasi l̂ii- 
nia, sekä sen jälkeen osautuneon 
vastavalmistuneeseen tienvarsipuo- 
tiin. Siellä heidän syytetään va
lelleen kannunsa sisällyksellä ra
kennuksen ja sytyttäneen' sen tuleen. 
— Tapaus on luultavasti asetettava 
kiinan tilille.

B-A: n kyytimaksujen 
ylennys aiheuttaa 
protesteja

Boston—Albany rautatien vaati
mus, että kaikkia sen perimiä kyy- 
itimaksuja Bostonin ja Worcesterin 
alillä olisi korotettava 35 prosen- 
illa, niihin kuuluen myös 12 mat
kan liput, tulee nähtävästi kiivaan 
'äitelyn alaiseksi Public Utilities 
Commissionin yleisissä kuulusteluis-
a tänään Worcesterissa.

Rautatieyhtiö vaatii, että se saisi 
korottaa lippujensa hintaa vain 
vuorokauden ilmoitettua siitä etu
käteen. Sanottua linjaa vakituisesti 
‘ai vain silloin käyttävä! matkusta- 
at ovat osoittaneet mainitulle ko

missiolle jo jyrkkiä protesteja. 
Niinpä Northeastern yliopiston pro- 
'essori Lynn J. Schoonover on ko 
nisslolle lähettämässään kirjeessä 
syyttänyt, että B-A rautatiellä on 
'äydellinen monopoli po. linjalla 
natkustajien kuljetukseen. “Ne 
300—400 täkäliästä matkustrjaa, jol
len on välttämättä oltava Bostonis- 
•a klo 9 aamuisin, eivät voi käyt-
:iä mitään muuta maikustusväll- 
aettä. Boston & Worcester Bus Co. 
an kieltäytynyt asettumasta auto
aan tämän liikenteen palveluk-
een”, selittää prof. Schoonover. 

Korotuksen voimaantultua joutui
sivat vakituiset worcesteriluiset lin- 
’an käyttäjät maksamaan kyydis 
’ään 'kuukausittain $40. Nykyisten 
hintojen mukaan he maksavat $24.34 
kuukaudessa.

Valtion laki määrää, että päivittäis
ten matkustajien junaliput on olta
va suunnilleen samanhintaisia.

New Haven rautatie on jo saanut 
luvan korottaa matkalippujensa hin- 
luja 25 prosentilla ensi sunnuntais
ta alkaen. Boston & Maine ei ole 
vielä tällaista vaatimusta esittänyt. 
Ja kuli yhdellä linjalla saadaan hin
nat korotetuiksi, seuraa kalkkien 
toistenkin linjojen, korotus. Rauta
tieyhtiöt ovat siksi suuria tekijöitä 
porstuapolitikoinnissa, että tuskinpa 
niitä vastaan vain protesteilla tais
telu onnistuu.

Musikaalisen "nautin
non tunnit" yleisessä 
kirjastossa

Joka talvena on viime vuosina 
yleisessä kirjastossa esitetty “Hours 
ror Enjoymenf-ohjelmia, musiikki- 
levyjen esityksiä, joissn useammat 
taiteilijat esittäytyvät. Tänä talve
na on suunniteltu näiden ohjelmien 
jatkamista ja uutuuksina niissä ku
nakin iltma esitetään 16 mm. ääni- 
filmi, jolle äskettäin on otettu kun
kin taiteilijan esityksiä. Siten ylei
söillä on tilaisuus näköaistin avulla 
tutustua kunkin taiteilijan tekniik
kaan, jonka jälkeen nautitaan itse 
levyltä kuultavasta esityksestä.

Nämä musiikkitilaisuudet pide
tään kunkin kuukauden kolmantena 
tiistai-iltana seuraavasti: tammik. 
17 p., siis ensi viikon tiistaina,
esitetään Emanuel Feurmanin, sellis
tin ja Myra Hessin, pianistin esityk
sistä filmit; selostajana on Opetta- 
jaopiston aipula ismusi tkkiprofessori 
Diehard Kent. Helmikuun 21 p:nä 
lyhennysote oopperasta Sevillan par
turi, Rooman ja La Scalan ooppe- 
raln esittämänä; selostajana Thomas 
Sayers, Jr. Maalisk. 21 p:nä filmi 
“Music in the Wind”, joka esittää 
urkujen kontsruktiota ja lopuksi 
Bachin toccata ja fuuga D-mollissa, 
selostajana Donald'G. Wilzox; huh- 
tik- 18 p:nä filmi alkusoito CXffen- 
baohin Orfeuksesta Wienin filharmo
nisen orkesterin esittämänä ja se
lostajana Boris M. Wundt; toukok. 
16 p:nä erinäisiä kokeilufiilmeja 
Fiddle-De-Dee, Optical Poem ja 
Young Girl in Uie Garden, joissa 
kuvataan musiikin ja äänifilmin 
muodostamaa uutta taidelajia, selos
tajana kirjaston filmiasioiden a.pu 
laishoitaja Hannah Hyatt.

Kaikki tilaisuudet alkavat klo 7:30 
ill. kirjaston Itä-huoneessa.

P—T YHDISTYKSEN
KOKOUKSESTA

P—T yhdistyksen kokouksessa ei
lisiltana B. F. Brownin koulussa 
koulujen johtaja George Francis esit
ti useiden professorien tutkimuksiin 
perustuvan katsauksen, mitä olisi 
tehtävä Academy-kadun koulun suh
teen. Hän tuli samaan tulokseen 
kuin mainitut asiaa tutkineet am
mattimiehet ovat tulleet, että mai
nittu koulu olisi hajoitettava ja sen 
tilalle saatava kokonaan uusi koulu
rakennus. Mr. Francis esitti 0- 
kohtaisen muistion asiassa. Siinä 
selvisi, että paitsi sitä, että vanha

F A R M A R I T
Huom! Ostamme kaikenlaista lahtikarjaa 
joista maksamme käteismarkkinahinnat, 

SAVILAMPI BROS.
Tel. 197-12 Westminster, Mass.

R. V. W ESTLIN, M. D.
803 Main Street, Fitchburg, Mass.

K o n tto r itu n h lt :  1— 3 ja  7—8 J.pp. 
K eak iv .: 10—-11 ap. ainoastaan. 

La uan t. 1—3 lp. a inoastaan.
Tel. Konttori: Fitchburg 1747. 

Koti: Leominster 1009.

kananpoikasia
R. I. REDS ja SEX LINKS

Haudomme tilausten mukaan 
Puhtaat valkotaudista

Kukkupoikia saatavana

W E IK K O  M A C K IE
Hubbardston, Mass. Telephone 212

SAWYER
FUNERAL HOME

Rodney M. Liversage 
hautajaisten Johtaja.

TEL 387
12 Brook St. Fitchburg

SAATAVANA HETI
Laskukoneita. Kannettavia ja kont
tori-kirjoituskoneita. Asiapaperi- 
lomakkeita, tuoleja ja pulpetteja.

Taatusti halvimmat hinnat.

Q itehbiciry
DFFICt SUPPLY

koulu ei ole turvallinen siinä käy
ville lapsille, olisi kaupungillekin 
paljon edullisempaa ja säästävum- 
pää, jos uusi nykyaikainen koulu 
rakennettaisiin. Siilien saataisiin 
sovitetuksi myös lasien hupailu- ja 
lepoaikojen kenttä. Tiiman asian 
eteen on toimittu viimeiset 10 vuot
ta eli siitä saakka kuin nykyinen 
koulurakennus tuomittiin vaarallise
na, mukia sitkeästi näyttää asia 
edistyvän.
PDI.IISISUDJEl.USTA AIOTAAN 
LISÄTÄ SOUTH F1T( IIBURGIIN

Äskeisen, ryöväysyrity.ksen joh
dosta, jossa kauppias Couture tap
pelemalla sai kaupastaan hiyidetyk- 
d ryövärin, on kiinnittänyt yleistä 
tuomiota kaupunkiimme eteläosassa 
vallitsevaan poliisisuojeluksen puut
teeseen. Poliisipäällikkö Taylor se
littää, että laitoksessa ei ole kyllin 
poliiseja antaakseen tuollekin kau
punginosalle tarpeellista suojeulua. 
Hän sanoo ottavansa asian keskus
teltavaksi majuri Levamtin kanssa 
läheisessä tulevaisuudessa. Sanotus
sa kaupunginosassa on kyllä lyhyem
män ajan ollut passipoliisi, mutta 
budjettivähenysten vuoksi, oli hä
net sijoitettava muualle. Mr. Tay
lor on vakuuttunut, että kunhan asia 
saadaan järjestetyksi, jollakin kei
tolla kaupunkimme eteläiseen osaan
kin saadaan tarpeellinen poliisipal
velu.

Seurakuntauutisia 
Evankelis-Lulcrilaiscn seurakunnan 
uutisia:

Kuoron harjoitus huomenna, kes
kiviikkona klo 7:30 ill. Torslaina 
ompeluseuran ilta klo 8 ill. Tarjoi
lun järjestävät Mr. ja Mrs. David 
Peltonen.

Ensi sunnuntaina alkaa pyhä
koulu klo 9:30 a.p. Suomen kieli
nen jumalanpalvelus klo 10:30 ap. 
ja englannin kielinen klo 7 ill., 
sekä I:n ryhmän toimin,laillanviettc 
klo 8 ill,
Marlboron, N.II. seurakunnan 
uutisia:

Ensi sunnuntaina on jumalanpal
velus ja dhtoollisen vietto klo 2 ip.

E. Penttinen.

BOSTON, MASS.
Kokouskutsu!

1 ?ust onini Eilistysyhdislyksen 
kokous pidetään ensi sunnuntai
na 15 p., klo 7 illalla SynjäJän 
asunnolla 104 llarnden Ave., 
W atertown. Kokous on samalla 
vuosikokous, valitaan virkailijat 
kuluvalle vuodelle, tarkastetaan 
viime vuoden toiminta. Viime 
kokouksen, päätökseni mukaan o- 
tetaan myös valokuva jäsenis
töstä, joien kaikkien on saavut
tava kokoukseen, jos haluavat 
ikuistuttua itsensä, tuleville a- 
joille. — J. K.

GLOUCESTER, MASS.
GEORGE N. MACKEY 

johtaja

B U R G E S S
j F U N E R A L  S E R V IC E  j

38 Pleasant St., 
GLOUCESTER, MASS. 

Tel. 284#▼
12 High Street 

ROCKPORT, MASS.
Tel. 77»

T IL A A  RA IV A A JA !

H U BBA R D STO N , MASS.

LAITINEN PACKAGE STORE
Petersham  Rd., H ubbardston, Mass. Tel. 491

Parhaita viinejä, konjakkeja, hienoja liköörejä ja 
mallasjuomia hiukan halvemmalla kuin muualta

- S T O N E  G A R A G E -
AUTOJEN KORJAUSTA 

Cities Service kaasua ja öljyjä 
Tel. 470 Gardner Rd. Hubbardston, Mass.

PEA B O D Y , MASS.

T E L E V IS IO N
D U M O N T - -  P H IL C O  — RCA V IC T O R

FUEL HOME APPLIANCES
174 MAIN ST. Tel. 698 PEABODY, MASS.

Auki joka ilta kello lOsneen

Ostoksia tehdessänne 
muistakaa mainita että 

näitte ilmoituksen 
Raivaajassa!

vaihdosko?,
Onko te liin  m e tu r n  nn ls llle  o m i
nainen ‘k e s k i- lii n’ <38-52 v.) a ika? 
A ih eu ttaako  se tu llin  k tliin idpU lR tiu  
tiik.sla, kä y tte kö  hermostune» ksl, 
k iiri.v issiksi, viiayiHM-kHl'.’ K oe ttu - 
kaapa, eikö Lyd ln  H. P lnkhnn ih i 
Kaa\ ls - \a lm ls lu  auta lio is ta  vn l- 
volntfi. vnpantinnlHPRsn. RIIHI on 
myös litäk ih  Ien iiia h ills e in a  v a t
saani»! Ilo itta v a  va iku tu» .

- LYDIA E. PINKHAM’S compound

Syyspilvien alla
Niin syksyn pilvet vaeltaa 
kuin tummat tiiPtnan aaveet. 
Pois kuoli pil'vein pimeyteen 
ja kaikki kirkkaat haaveet.

Poiis häipyi arat unelmat, 
rikkoutui riemut pienet.
Vain alla syksyn pilivien 
sä pnnellinen lienet.

Ja kumimallista hvmyäs 
hymyilet vielä silloin,
■kun kuolon kylmä enkel 
taa ikkuna,s saa illoin.

Sun riemustasi piellekään 
jos osan saanut öisin 
niin alla syksyn pilvien 
myös hym.yellii voisin.

Aili Valtonen.

G A U V R E A U ’ S , I N C .
Lihaa - Krosseria - Väkijuomia 

Oluvia ja Viinejä 
— ♦—

Tel. 279
ASHBURNHAM, MASS.

REEL’S GENERAL STORE
Puh. 252 - Rte. 122, R U T L A N D , MASS, 

x'iiiiujii. - Vilnoja - Olutta 
—  Groeereja - M uke ls ia  —

P ittsb u rg h  m aale ja - G u lf pa lve lu
Poikasten corduroy-boxer housuja $1.50 
Poikasten flane llipuse ro ita  - 99c, 3 $2.98

Treadwell Blue Ribbon Reds
Meidän h y v ik s itu n n e tu t R ed-kanam m e 

ovat saavuttaneet taask in  lo is tav ia  tu lo k 
sia k ilpa ilu issa . V iim e is ten  tie to je n  m u
kaan ne ova t johdossa ta i lähe llä Johtoa 
useissa k ilpa ilu issa .

Nämä kana t oli v a lit tu  sam asta pa rves
ta , Josta m yym m e ta a ttu ja  kananpo ika . 
s amme. A siakkaam m e ovat n in ty y ty v ä i
siä po lkasiim m e, e tt  jo u lu - Ja ta m m iku u n  
tuo tan tom m e on Jo t i la t tu  kokonaan Ja 
seuraavien kuu kaus ien k in  tuo tan tom m e 
tila u k s e t tä y t ty v ä t nopeasti.

Jos s iis ha lua tte  kananpo ikasiam m e ke 
vä tkaude lla  to im ite tta v a k s i, tehkää t i la 
uksenne p ika isesti. P yy täkää  h in ta lu e tte - 
loamme.

GEORGE R. T R E A D W E L L  
Spencer, Mass. P uhe lin  2240

BOUDREAU’S 
PACKAGE STORE

ASHBY STATE ROAD

Avoinna iltasin kello 11 saakka

W. S. P IKE
&

Harold N. Pike
FUNERAL SERVICE

61 Middle St. 
Gloucester, Masa.

Tel. 884
Konttori avoinna yöllä Ja päivällä

JOHN T. BERRY
JuveliaTasku* ja seinäkelloja 

llopedtavaraa 
-----  Korjaus erikoisala ■■■

59 Central St., Peabody, Maas,
l  e i 2140 J


