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Eisenhower pyytänyt 
johtajien tukemaan 

Keski-Idän esitystä
Tämän henkilökohtaisen vetoomuksen 
esitti hän molempien puolueiden johtajille

WASHINGTON — Pres. Eisenhower kehoitti eilen ingressin 
yhtymään häneen "maailmalle annettavassa fedoituksessa", että 
Yhdysvalta* "tulee vastustamaan mitä tahansa kommunistien 
hyökkäystä" strategisessa Keski-ldässä.

Tiimiin henkilökohtaisen vetoomuk
sensa ' esitti presidentti 29. demok
raattien ja republikaanien johtajille 
neljä tuntia kestäneen Valkoisen ta
lon konferenssin aikana, jossa kes
kusteltiin ulkopolitiikkaa koskevista 
kysymyksistä.
Selostus kongressin sanomassa

Valkoisesta talosta sanottiin konfe
renssin jälkeen, että aikaisemmassa 
presidentin sanomassa kongressille 
selostetaan pyyntöä lähemmin uutta 
lainlaadintaa varten, jonka tavoittee
na on estää kaikki kommunistien 
suunnitelmat Keski-Idän kansojen 
suhteen.

Jotkut kottgressimiehet sanoivat 
ymmärtäneen Eisenhoworin menevän 
henkilökohtaisesti kongressin eteen 
tulevan viiden tai kuuden päivän si
sällä kehoitfamaan tämän hätätilan
teen päätöslauselman hyväksymisiä. 
Valkoisesta talosta on kuitenkin huo
mautettu, että tässä suhteessa ci ole 
vielä tehty kiinteää päätöstä.
Muoto vielä epävarma

Konferenssissa olleet sanoivat, että 
lopullista päätöstä ci ole vielä tehty 
Eisenhoworin eikä valtiosihteeri Dul- 
iesin taholta sanoman lopullisesta 
muodosta, mikä esitetään kongressille.

Ytimenä kuitenkin, sanoivat kong- 
ressionaaliset johtajat, josta Eisenho
wer ja Dulles ovat yksimielisiä, on 
esityksensä kehoitus, että kongressi 
antai^p>residentille valtuuden käyt
tää Amerikan asevoimia, jos tarpeel- 

Tiukcmaan mitä tahansa, mihin 
»mmunistit mahdollisesti tekevät 

lyökkäyksensä.
Ainoastaan kutsusta

Suunnitellun päätösesityksen mu
kaan Yhdysvallat ryhtyy toimenpitei
siin ainoastaan siinä tapauksessa, jos 
hyökkäyksen kohteeksi joutunut maa 
kutsuu Yhdysvaltoja avukseen.

Valkoisen talon lausunnossa sanot
tiin myöskin, että Eisenhower pyytää 
lainlaatijoiden “valtuuttamaan laa
jemman taloudellisen avustuksen oh
jelman” sillä alueella, myöntämällä 
siihen tarkoitukseen varoja presiden
tin hätätilannerahastosta.

Lausunnossa ei mainittu mitään 
erikoisempaa summaa, mutta aikai
semmin on mainittu hallituksen ha
luavan meikata noin 400 milj. dolla
ria kulutettavaksi kahden vuoden ai
kana.

Useat konferenssiin osallistuneet 
sanoivat hallituksen toimivan yhdessä 
kongressionaalisten johtajien kanssa 
laatiessaan tätä esitettyä Venäjän py
säyttämistä käsittelevää päätöslausel
maa.

Kongressi alkaa varsinaisen toimin
tansa tämän viikon torstaina ja siksi 
esitykselle ja sen valmistamiselle lo
pulliseen muotoon pidetäänkin kiiret
tä.

Varoittava sanoina

Ilirman vastustamistakin
On ollut jonkinlaisia merkkejä de

mokraattien keskuudessa presidentin 
suunnitelman vastustamisesta Venä
jiin Koski-Itään tunkeutumisen estä
miseksi.

Valkoisen talon kokoukseen oli 
kutsuttu 13 senaattoria ja 16 edusta
jahuoneen jäsentä, ollen kokouksessa 
mukana myöskin varapresidentti Ni
xon, valtiosihteeri Dulles, puolustus- 
sihteeri Wilson, yliprokuraattori 
Brownell ja yleisesikunnan puheen
johtaja amiraali Arthur W. Radford.

Edustaja McCormack (Mass.), de
mokraattien johtaja edustajahuonees
sa, sanoi ettei hän sitoudu tukemaan 
hallituksen Koski-Idän suunnitelmaa 
yksityiskohtaisesti, mutta hän antaa 
sille “sympaattisen harkintansa” sen 
takia, kun “se edustaa varmaa poi
mintaa.”

Hän sanoi ettei hallituksen esitystä 
tuotu täydellisesti konferenssille. Li
säsi kuitenkin, ci olo epäilystäkään, 
etteikö Eisenhower tunne olevan tyh
jiötä Keski-ldässä Britannian ja 
Ranskan vaikutuksen haipuessa, min
kä "tyhjiön voi täyttää vain Yhdys
vallat ja sen täyttäminen kuuluu 
meille.”

Yleensä ci ollut esitykselle vastusta, 
mutta useammat mukana olleet ovat 
sanoneet, että molempien huoneiden 
valiokunnilla täytyy olla “kaikki yk
sityiskohdat käsillä” ennen kuin mi
hinkään toimenpiteisiin ryhdytään.

kuultu Aasiasta Saarin asukkaat
Canadan ministerin näkemykset ja
kunlt mat puhuvat kommunistien 

lähetystyöstä

OTTAWA • Aasiassa laajan tutki
musmatkansa lähes loppuun suorit
tanut Canadan Urveydcnhuoltoini- 
nisteri Raul Maltin on lähettänyt 
tänne terveisiä, joihin sisältyy va ca- 
valaatuinen varoitus länsimaille 
kommunistien vulloitustyöstji Aasias
sa

Ministeri Martin on syvästi huo
lestunut näkemä: ta m ja kuulemas
taan matkoillansa. Kotiin tultuunsa 
hän antaa kaikesta yksityiskohtaisen 
. ulostuksen ministeritovereilleen.

Johtuvana tekijänä on Kiina. Sm 
vaikutusvalta ulottuu laajalle Aasias
sa ja Tyynellämerellä, ja Moskovan 
uusi "avustussuuiinitelma” näyttää 
voittavan myös suosiota.

Lunnin kuuluisa lause tien kulke
misista Hai lisiin Shunghuin kautta ei 
nähtävästi ole lakannut vieläkään 
kaikumasta Kremlin palatsien hol- 
\ei.--u. Moskova tekee lähetystyötä, n 
teknillisten avustajiensa ja opettaji
ensa kaihta munissa Aasian maissa, 
Wiik ia iästä työstä ei olo paljoakaan 
Jäi.:.laisilla tietoa.

Syyrian hallitus 
venäläistynyt

BEIRUT, Libanon — Vuoden vii
meisenä päivänä muodostettiin uusi 
hallitus Syyriassa ja on se täydelli
sesti venäläisvoittoinen. Pääministeri 
Assali otti ministereiksi viisi tunnet
tua vasemmistolaista, mikä merkitsee 
oikeistolaisen populistipuoluecn, suu
rimman Syyriassa, jääntiä sivuun.

Assali on työskennellyt pitemmän 
ajan kansallisen puolueen viemisek
si vasemmalle. Sitäpaitsi hän otti it
selleen tärkeän sisäministerin salkun. 
Tähän saakka populistit ovat oiled 
jarruna kommunisteille ja luisumi
selle venäläisten huimaan, mutta kun 
entinen hallitus erosi jouluk. 22 pnä 
sai hän vapaat kädet “sopuisamimin 
hallituksen muodostukseen johta
maan Syyrian asioita”, kuten hän itse 
sanoi.

Tämän vcmiläisrakikaan puoluccr 
nimeksi on annettu kaunissointuiner 
“Kansallinen rintama". Mutta se oi 
kommunistien johtama ja lukeutuvat 
siihen myös vasemmislososialistit.

Kaikissa toimissaan Syyria en ji 
pitemmi n ajan ollut sotilaallisesti j, 
poliittisesti N-liiton lujassa otteessa.

taas saksalaisia
SAAHURUKEN, tainmik. 1 p. 1957 

— Saarin 999 neliömailin luajuiner 
maakunta liitettiin tänään Saksaan 
Uusi vuosi teki niinollen maakunnat 
asukkaista jälleen saksalaisia, joita 
sen valtava enemmistö oli siihe-v 
saakka, kun liittoutuneet rauhanteos
sa sen luovuttivat Hanskalle*. Saari 
m nyt Länsi-Saksan 10:s valtio.

Taloudellisesti sen liittäminen Sak
saan tapahtuu vasta v. 1959. Saarin 
omistuksesta oikeastaan on käyty 
tai-teli.a — se kuin un hiili- ja mitta- 
laulirikas — lähes vuosisadan ajan 
Hanska on koettanut päästä sen 
omistajaksi ja on sitä puskettu puu 
'die ja toiselle, kunnes asetettiin en
tisen Kansainliiton kontrollin alai
suuteen ensimmäisin maailmansodan 
jälkeen. V. 1935 se* palautettiin Sak
salle, mutta toisen sodan jälkeen an- 
ncttthn puuliautonomiseksi valtioksi 
Hanskan kontrolloitavaksi. Sitten vä
estö v. 1955 äänesti Saksaan kuulu
misen puolesta ja siitä oli tuloksena 
se* monimutakainen, sitkeä (liistein 
joka lapulta johti Saksan-Hanskan 
sopimukseen ja kansan tuhdon Itj- 
'läksy luiseen.

NL stalinilainen kun 
imperialisteja vastaan 

taistellaan— Niklta
MOSKOVA, tammik. 1 p. — Nikita Khrushchev esiintyi 

Kremlin uuden vuoden kutsuilla aploodeista päättäen edukseen 
lausuessaan maljaa kohottaessaan:

"Stalin oli suuri taistelija ia suuri marxilainen, ja me olemme 
kaikki stalinilaisia milloin tulee kysymykseen taistelu imperialis
teja vastaan."

4-

Tulva uhkaamassa 
paloaluetta

MALIBU, Calif. — Elelä-Callfor- 
nian suuren pensaspalon uhrit pala
sivat maanantaina tuhoutuneiden ko
tiensa luo kuin taistelualueiden eva
kot, alkaakseen korjaustyöt ja i u- 
Iclleenrakcntamisot. Monetta oli koti 
kokonaan tuhoutunut, toisten oli 
'nemmiin tai vähemmän vaurioitu
neet. Palo riehui villinä enemmän 
kuin 40,00!) eekkerin ahteelta Los An- 
gelcsi.-ta ju Ranta Monicasta länteen 
.yhtämittaa neljä päivää, mutia saa
tiin taltutettua sunnuntaina. Vähin
täin 72 kotia tuhoutui, vielii enemmän 
vaurioitui ja tuhannet henkilöt saivat 
paeta uhkaavan palon edestä.

Kun evakot pelasivat, löysivät he 
kerran kukoistavan vuoristoalueen 
murhetta tuottavana pensaitten ja 
puitten harmaan .tuhkan peittämänä. 
Mutta apua järjestettiin nopeasti hal
lituksen taholta ja picnliikkeitten vi
rasto ilmoitti avaavansa päämajansa 
keskiviikkona Santa Monicassa vas
taanottamaani anomuksia alhaisen 
koron lainoille kotien ja liikepaikko
jen jälleenrakentamiseksi. Punainen 
Risti avasi huoltokeskuksensa Kaup
pakamarin rakennuksessa Malibu 
Beautyillä vastaanottamaan pyyntöjä 
hätätiianneavustukscllc ja pitempi
aikaisille raha-avustuksille. Palon 
pahimmillaan ollessa Punainen Histi 
ruokki 210 perhettä evakuointikes- 
kuksessa koulurakennuksessa.

Niin pian kuin ensimmäisestä uh
kasta vapauduttiin, tulvien mahdolli
suus on edessä. Tuli hävitti vuoren 
rinteiltä tiheän pensaikon ja alikas- 
vtfksen, mikä pidätti sadeveden. 
Rankkasade voisi lähettää veden 
syekäsymään virtana alas asutusalu
eelle ja tammikuun ollessa sateinen, 
ovat metsä- ja tulvakontrollivirkaili- 
jat ryhtyneet pikaisesti varautumaan 
uhkaa vastaan. Ensimmäisenä toi
menpiteenä on nopeasti kasvavan si
nappi- ja ruisruchon siemenen kyl
väminen, mikä varaa tarpeellisen 
peitteen estämään normaalisatoon 
veden juoksun. Muita esteittä laite
taan tarpeellisiin paikkoihin.

Churchill valistaa 
kuumia brittejä

LONTOO — Sir Winston Churchill 
vakuuttaa uskovansa,-että rauhan säi
lyminen maailmassa riippuu Britanni
an pa Yhdysvaltain lujasta, murtumat- 
tomasta ystävyydestä. Tämän lausui 
tämä vanha ja kokenut valtiomies uu- 
denvuodensanomassaan Primrose Lca- 
guen klubilla.

“Juuri päättyneen vuoden aikana on 
tullut esille uusia problemeja. Me 
olemme tunteneet itsemme liikuttu
neiksi ja meidän sydäntämme on kos
kenut unkarilaisen kansan urhoalli 
suits,” hiin sanoi.

‘'Keski-ldässä kauan kyteneet ta- 
nahtumat ovat kehittyneet uusille as
teille. Nyt juuri enemmän kuin mil
linkään ennen meidän ja amerikka
laisten ystävimme täytyy estää **ri- 
mielyyksienpllvicn nousun päästä vai
kuttamaan päätöksiimme.”

Alahuoneessa on hyökätty, samoin 
u in lehdissä vihaisesti Amerikkaa 
vastaan.

Palkat yleensä 
sairaaloissa

BOSTON — Työviraston tekemä

uucella on näyttänyt tavallisen sai
raanhoitajan keskiarvoisen palkan ol
leen $04.50 viikolta. Tilastot osoittavat 
myöskin, että sairaanhoidon johtajien 
keskiarvoinen palkka on ollut $100.50 
viikolta ja että alimman palkan saa
neet työläiset olivat naisastiainpesijät, 
joiden tuntipalkka oli 97 senttiä.

Katsaus käsitti 25,000 sairaalatyö- 
täistä koko Suffolk kauntissa ja osissa 
Essex, Middlesex, Norfolk ja Ply
mouth kaunteissa. Toisten naisam
mattilaisten ja teknillisten työläisten 
keskiarvoiset viikkopalkat vaihtelevat 
pää - X - sälli-teknikkojen $75.50:stä 
toisten sen alan teknikkojen $58:n. 
Konttoritöissä viikkopalkat vaihteli- 
vat $4ö:stä $50.50:n. Sairaaloiden työ
läisten enemmistöltä oli 40 tunnin 
työviikko ja oli suurimmalle osalle 
varattu viikottainen ylit.vömaksu. 
Melkein kaikki työläiset saivat mak
sun ti arkipyhästä vuodessa ja pie
nempi osa sai 11 tai 12 päivästä joka 
vuosi. Kuikissa Bostonin sairaaloissa 
saivat työläiset maksullisen kesälo
man vuoden pulv.-luksen jälkeen ja 
jotkut saivat kolmen viikon muksulli« 
sen kesäloman 10 vuoden jälkeen? 
Noin neljännellä osalla oli sairaaloi
den maksama henkivakuutus ju 
enemmän kilin yhdeksän kymmenes
tä sai sairasloman täydellä palkalla. 
Katsaus tehtiin sairaaloissa, joissa 
työläisten luku oli 51 tai enemmän.

Indoneesian edessä 
kriisitilanne

JAKARTA, jouluk. 31 p. — P.irla- 
mervtinkomiitca k ok (Kintun tänään
keskustelemaan puliitlis-sutilaalliscs- 
ta JMisistn. joka uhkaa vakavasti ny
kyistä hallitusta. Parlamentti itse on 
lomalla.

Moslemion -puolue, suurin ja voi
makkain, vaatii varapresidentti Hut- 
tan asettamista presidentiksi. Hän on 
saanut hollantilaisen koulukasvatuk
sen ekonomiassa ja hänen pyydetään 
muodostamaan hallitus liikemiehistä 
eikä nmtasoRtavista poliitikoista. 
Samaa vaativat Sumatran kapinalli
set.

Oikeuden päätös 
luovutti voiton 

kuv. Rohertsille
PROVIDENCE, R. I. — Valton yli

oikeus luovutti tiistaina demokraat
tiselle kuv. Dennis J. Robertsille nel
jännen virkakauden hylkäämällä 4,- 
994 poissaolevan äänestysliput. Ro
berts teki heti virkavalansa yksinker
taisin menoin kuvernöörin virkahuo
neessa.

Mutta oikeuden 3—1 vastaan anne
tun päätöksen johdosta, mikä kielsi 
republikaanien ehdokkaalta Chris
topher iDel Sestolta voiton 427 ää
nen enemmistöllä, syntyi heti anka
ria p-rotesttiläuseita. Del Sesto oli 
kuitenkin sanonut, ettei hän vetoa 
päätöksestä.

Päätös julistetttiin vähän ennen klo 
3 iltapäivällä, kolme tuntia sen jäl
keen, kun olisi pitänyt olla tavan
mukainen kuvernöörin virkaanastu- 
jaistilaisuus. Kansaa oli ollut odot
tamassa koko paljon oikeuden pää
töstä ja kun mainittiin Robertsin 
voittaneen, kuului hyvähuutoja voi
makkaimmin, multa oli soraääniäkin 
jonkin verran.

Poissaolevien 4,994 äänestyslippua 
hylättiin sen takia, kun niissä ei ollut 
tarpeellista rauhantuomarin todistet
ta, että liput oli annettu vaaliuurnaan 
niinkuin perustuslaki määrittelee, 
vaalipäivänä. Oikeus hyväksyi pois
saolevien äanilipuis-ta vain 648, sillä 
ne olivat saaneet asianomaisen vah
vistuksen vaalipäivänä, marraskuun 
6 pnä.

Suezin kanavan 
raivaus päättyy 

toukokuussa
UNITED NATIONS, N. Y. — Yh

distyneet Kansakunat odottaa Suezin 
kanavan avautuvan liikenteelle nika- 
seen maaliskuussa ja on täydessä toi- 
mintaikunnossa toukokuussa,

Kenr.lt. haymond A. Wheeler, eläk
keellä Yhdysvaltain anneijasta, on 
tiedoittanut ruivaustoiminnan alka
neen “täydellä voimalla” ja “Egyptin 
virkailijain yhteistoiminnalla" tk. 30 
päivänä. Hänen lausuntonsa julkais
tiin samaan aikaan täällä ja Egyptis
sä neuvottelun päätyttyä Egyptin ka- 
navavirkailijain kanssa. Nämä neu
vottelut ovat olleet käynnissä siitä al
kaen kuin Wheeler, joka on YK:r. 
ruivaustoiminnan johdossa, saapui 
Egyptiin joulukuun 8 päivänä. Kes
keisimpänä kysymyksenä on ollut so
vitella raivaustyön valtuuksista, yksi 
suurimpia raivaustöitä mitä on kos
kaan ollut.

Lausunnossa sanottiin yleisen vas-

hollantilaisen yhtymän hartioilla, 
jonka yhtymän muodostavat L. Smith 
Co:a Rotterdamista ja Svitzer Co:a 
Kööpenhaminasta, joilla on sopimus 
YK:n kanssa.

Autotapaturmassa 
sai viisi surmansa

PITTSBURGH, Pa. — Viisi tämiii 
kaupungin asukasta,, joukossa neljä 
"teen-ikäistä”, saivat surmansa per ja n- 
tai-iltuna autojen yhteena jossa lumi 
sellu ja liukkaalla tiellä Baldwin Bo 
.’oughs.su, noin neljän mailin päässä 
keskikaupungilta. Tragedia oli e ns im 
(itäisten surullisten uutisten joukossa 
uuden vuoden juhlimisen alkaessa ja 
oli pahin tapaturma, mitä inistään oli 
tiedoitetlu vältän jälkeen kello 6 pui 
kallista aikaa perjantui-iltanu.

.Kuinka onneltoir.nus tapahtui, sitä 
tuskin koskaan tullaan tietämään, sa 
noi poliisin. Charles (’olosi. Arveli 
kuitenkin, että mahdollisesti yksi auto 
tiemutkaa kiertäessään on voinut lui
sua ja syöksynyt vastaantulevaan au 
toon. Yhdessä aolossu oli vain yksi 
henkilö jp toisessa viisi, joista neljä 
sai sumiansa heti ja yksi loukkaantui 
ja on tauralistalla sairaalassa.

{Suomen valtiopäi- 
vien päättäjäiset

Uuteen istuntoon helmikuussa
HELSINKI, .jouluk. 28 p. Kuluneen 

vuoden valtiopäivät päättyivät jou- 
hrk. 21 pnä perinteellisin juhlalli
suuksin, joihin kuuluivat jumalan
palvelus Suurkrkossa sekä päältä- 
jäistilaisuus eduskunnan istuntosa
lissa. Jumalanpalveluksessa saarna
si piispa Eero Lehtinen. Päättäjäs- 
tilnifU-tidossn Eduskuntatalossa tasa
vallan prcsdontli Urho Kekkonen ju
listi vuoden 1956 valtiopäivät päät
tyneeksi. Eduskunta kokoontuu ensi 
vuoden valtiopäivcn avajaisiin helmi
kuun ensimmäisenä päivänä.

Virallisen päättäjäistilasuudcn jäl
keen edustajat jäivät vielä hetkeksi 
istuntosaliin, jolloin puhemies Suk
selainen -lausui mm. scuraavaa: 
“Meille jää nyt runsas kuukausi 
valitsijaimme parissa vietettäväksi. 
Tämä on svvtä todeta erityisellä tyy
dytyksellä juuri nykyisenä aikana, 
jolloin taloudellisella taivaalla on 
uhkaavia vaaran merkkejä, jolloin 
’suurpoliittisista myrskykeskuksista 
tänne saakka huokuva levottomuus 
pyrkii vaikuttamaan elämänasentee
seen ia mielialaan. Juuri tällaisena 
aikana hyvät edustajatoveri, valitsi
jamme kaipaavat teitä ja teidän 
rauhoittavaa puheenvuoroanne. Meil
lä kansanedustajille on valitsijoihim
me verraten ollut tärkeä etuoikeus. 
Mcllä on kaikilla ollut tilaisuus saa
da ensiarvoisia tietoja ja muodostaa 
itsellemme kokonaisnäkemys kansam
me tämänhetkisistä vaikeuksista ja 
niistä keinoista, jolla ne voivat olla 
voitettavissa.”

Gomulka Imjautau 
Titon raiteille

Tämä merkitsee asettumista Mosko
van komannusvaltaa vastaan
VARSOVA, tammik. l p .  — Puolan 

nykyisen hallituksen ja kommunistien 
johtaja Gomulka linjautuu Jugoslavi
an Titon mukaan, mikä merkitsee sitä, 
ettei venäläisten sallita sekaantua si
säisiin asioihin pienemmissä maissa.

Tämä tuotiin julkisuuteen Jugosla
vian valtuuskunnan 10-päiväistä vie
railua täällä selostavassa julkilausu
massa. Siinä sanotaan selvin sanoin 
Jugoslavian ja Puolan hallitusjohta- 
jien asettuneen vastustamaan N-liiton 
kontrollia toisissa kommunistimaissa. 
Yksityiskohtainen selostus julkaistiin 
molempien maiden lehdissä.
Kolmo kohtaa

Julkilausumassa ovat min. scuraavat 
kohdat:

1. Millään kommunistimaalla ei ole 
oikeutta sekaantua toisen maan sisäi
siin asioihin taikka määräillä sen toi
mintaa.

2. Kullakin kommunistimaalla on 
omat traditionsa ja ongelmansa pakol
lisesti huomioonotettavina sosialistista 
yhteiskuntaa luotaessa.

3. Suositeltavin sukulaisuussuhde 
kommunistipuolueiden välillä on kah- 
lcnkeskinen keskustelu mielipiteiden 
a kokemusten vaihtamisista ja väärin
ymmärrysten t oistamisesta.

Ampiaisen pistos 
surmasi naisen

LOCUST VALLEY, N. Y. — Mrs. 
Toward W. Maxwell, 58 vuoden ikäi- 
ten seuruelmän johtaja ja yhden Long 
slandin rikkaimman werheen jäsen, 
tuoli sunnuntaina ampiaisen pistok- 
testa. Mrs. Maxwell oli ollut kartanon- 
a kusvishuoneessa kastelemassa ksk- 
da, kun ampiainen pisti käteensä, 
iän lyyhistyi maahan ju kuoli muuta- 
uan minuutin kuluttua.
Nassau kaunutin päälääkintätarkusta- 
a tri Theodore Cu nhoy sanoi naisen 
tuuleman olleen harvinaisuuden lää
ketieteen alulla. Sanoi kuoleman ai- 
leutuneen kurkunpään tukkeutumises
ta, minkä sanoi johtuneen siitä, kun 
ampiaisen myrkky vaikutti kehon (les
een kerääntymään nopeasti keuhko- 
ett ilmaputkcn alle, sulkien putken ia 
ukehduttuen Mrs. Maxwellin kupli- 
taksi.

Kuv. Shivers Mexicon 
lähettilääksi

EL PASO, Tex. — El Pasun Times 
niininen lehti un sunQuntai-iJtana sa
nonut saaneensa rajalta tulleita uuti
sia Chihuahuasta lauantui-iltana, 
joissa voimakkaasti puhuttiin, että 
Texasin kuv. Allan Shivers tulee ni
mitetyksi Yhdysvaltain suurlähetti
lääksi Mexicoon korvaukseksi niistä 
palveluksista, joita hän on tehnyt re
publikaanien vaali pyrkimyksille.

Hänen nimityksensä seuraa vaksi lä
hettilääksi Mexicoon on odotettavissa 
vahan sen jälkeen, kun Shi\et sin vir
kakausi i. äättyy.

Moniin saloihin noussut juhlajouk
ko antoi näitten sanojen lunastuksek
si sangen kaikuvat kämmentenpauk- 
keet.

Ulkomaiden edustajat oli kutsuttu 
näihin kemuihin, mutta suuri enem
mistö kieltäytyi, niiden joukossa US 
lähettiläs Charles Bohlen, Britannian 
lähettiläs Sir William Ilayter, Ranskan 
lähettiläs Maurice Dcjean ja muu! 
Atlantin liittoon kuuluvien maiden lä
hettiläät. Mutta mukana olivat Aasian 
ja Afrikan ja puolucttomion maiden 
edustajat.
Näinpä Nikita

Mukana olleet diplomaatit kertoivat 
Nikita .Khruschevin sanoneen, että 
“minä olen kasvanut Stalinin hallites
sa ja nykyisten hallituksenjohtajien 
täytyy olla vastuunalaisia hiinen ereh
dyksistään koskapa he olivat toimissa 
hänen mukanaan.”

Toisia maljoja kohottivat Molotov, 
Kaganovich, Bulganin ja Malenkov. 
Näiden maljapuheet osoittivat Krem
lin nykyisten päämiesten olevan Sta
linin politiikan läheisiä kannattajia.

Nyt ensimmäisen kerran nykyiset 
johtavat tunnustivat oievansa “vas
tuunalaisia” Stalinin teoista ja “creh 
dyksistä” jotka myös Khruscrev on 
niin armottomasti tuominnut kommu
nistien kongressissa. Mutta nyt hänen 
asemansa kokonaan onkin toinen kuin 
silloin.
Puhui enemmänkin

Khruschev kajosi Suezin kysymyk
seen myöskin omalla tavallaan. Läsnä
olleet kertovat hänen sanoneen, että mi 
tään ei tapahtunut YK:n vaadittua 
Britannian ja Ranskan lopettamaan so
taiset toimensa Egyptissä, mutta tais
telu loppui heti kun pääministeri Eden 
ja Mollet saivat Bulganinin kirjeen. 
Näissä kirjeissä, hän sanoi, vihjattiin 
“peitetysti hyökkäykseen heitä vas
taan raketeilla ja muilla nykyaikai 
silla aseilla voimakkaamman taholta.”

Kiinalainen lähettifcis Liu Hsiao sai 
kunnian istua juhlapöydässä Kremlin 
suurimpien joukossa. Juhla vietettiin 
keisarillisessa Pyhän Yrjön juhlasalis
sa..

Salin keskustassa oli SO jalan kor
kuinen joulukuusi — uuden vuoden 
kuusi, kuten isäntäväki sitä nimitti — 
ja sen ääressä seisten Bulganin toi- 
votti ulkomaiden edustajille onnellista 
uutta vuotta.
Tito lehtien hampaissa

Uuden vuoden alkajaisiksi sanoma
lehdissä julkaistiin kaksi huomatta
vaa hyökkäystä Jugoslaviaa vastaan. 
Niissä leimuttiin “riippumaton kom
munismi” välikappaleeksi, jota “impe
rialistit” käyttävät “lyödessään t uu-

kon länsimaissa toimivien kommunis
tipuolueiden selkään.” Nakattiin myös, 
että Jugoslavia on taloudellisesti “suu
resti riippuvainen” länsimaista, eten
kin Yhdysvalloista. Ja liinteläiset us
kovat voivansa suunnata “itsenäisen 
kommunismin" opetuksensa Puolaan
kin, joka on pyytänyt lainaa US:stn.

Edward Kardeijia, Jugoslavian va
rapresidenttiä kohtaan laaditussa 
hyökkäyksessä .Ki.mmunisti-nintinen 
lehti antoi tilaa 12,000 sanaa käsittä
välle kirjoitukselle. Hänet mm. julis
tettiin “naurettavan suuriluuloiseksi” 
ja “uskomattomien ideologisten vir
heitten” tekijäksi.

Salisburysta tuli kuin 
tulikin luukuiva

SALISBURY — Vanhan vuoden 
keskiyön päättyessä päättyi myöskin 
23 vuoden historia väkijuomien lailli
selle kaupalle ravintoloissa ja muual
la lupakirjalla varustetuissa paikoissa 
tässä mcrenrantakauppalassa. Mar
raskuun vaaleissa äänestettiin kaup
pala kuivaksi ja ei äänten uudelleen 
laskukaan auttanut enempää kuin oi
keuteen vetoaminen. Kauppala tuli 
kuin tulikin luukuivaksi. Mutta en
nenkuin kapakat sulkivat ovensa, ai
nakin tuleviin kahden vuoden päässä 
pidettäviin vaaleihin, pitivät sadat 
paikkakuntalaiset riemua viimeiseen 
minuuttiin saakka tutuiksi käyneissä 
kapakoissa ja ravintoloissa.

Britannia maksaa 
US:Be velkaansa

WASHINGTON — luuri päivälleen 
Iso-Brilannia maksoi maanantaina Yh
dysvalloille suoritettavaksi tulleen 
$56,180,000 maksuerän toisen maail
mansodan vuokrajtinan ja sodanjäl
keisen lainaliian lyhentämiseksi. Ivo- 
Britannia myöskin sijoitti $81.600,000 
korkomaksuina New Yorkin Federal 
Reserve pankin kanssa olevalle tilille, 
mutta Britannia on pyytänyt lupaa si
vuuttaa koron maksaminen ja siihen 
saakka kuin kongressi on » äättänyt 
asiasta, tämä $81,600,000 summa on ti
likirjoissa Englannin pankin niinissä.

Valtiovirasto on (anonut kalvoi msa 
esitettyä pyyntöä "sympaaltis’-R ’. 
Vuoden 1046 laki, mikä valtuutti i:,,4 
biljoonan dollarin lainan Britannian ta 
loudollisen tilan vahvistamiseksi, 
määritteli, että vuotuinen 2 un er.tin 
korko voidaan sivuuttaa, jos !'• ’itatr- 
nian kulta- ju dollarivararahasto ’uipe» 
nisi niin, että maksujen suoritti tine h 
aiheuttaisi kohtuuttomia vaikeuksia.

TUOREIMMAT UUTISET
MADRAS, Intia — Ensimmäiset viitoset Intiassa synnytti vuo

den viimeisenä päivänä 38-vuotias nainen Pondicherryssä. Sairaa
lan tiedoituksessa sanotaan vastasyntyneet terveiksi ja hyvinvoi
viksi. Kaikki ovat tyttöjä ja paino vat syntyessään viisi paunaa 
kukin. Ä dillä on ennestään seitsemän lasta.

SYDNEY — Kuluneena vuotena sadetta on Austraaliassa saatu 
keskimäärin 16 tuumaa. Maapallon keskiarvoinen sademäärä 
en 26 tuumaa. Kuivassa, kuumassa Austraaliassa näin pieni sade 
hahtuu suureksi osaksi ilmaan ennen maahan imeytymistään.

MADRID — Tuloksena Suezin kanavat^ sulkeutumisesta on ollut 
laivaliikenteen suureksi katsottava kasvu Las Palmasissa, Kanaria- 
saarilla. Laivat poikkeavat sinne ottamaan polttoainetta. Marras
kuussa sinne poikkesi 819 laivaa, joitten yhteinen tonnisto on yli 
miljoonan tonnia enemmän kuin lokakuussa poikenneiden laivo
jen.

TEHERAN — Irannin shaahi antoi 20,000 rialia ($265) lah
jaksi vaimolle, joka synnytti kolmoset joulukuun 29 pnä. Shaahi 
on ottanut tavakseen lahjoittaa rahaa äideille, jotka synnyttävät 
kolmoset taikka neloset.

TEHERAN — Juuri otetun sensuksen mukaan Iraniassa on 
18,944,821 asukasta, joista 1,600,000 asuu Teheranissa. Tarkan 
tilaston saanti kuitenkin jää tulevaisiin aikoihin, sillä paimento
laisista on vaikea saada tarkkoja tietoja ia maalaiset epäilevät 
hallituksen tarkoituksia eivätkä ole halukkaita antamaan tietoja 
itseltään.

SACRAMENTO, Calif. — Viime vuotena tehtiin Californian 
sadoilla risteilevillä maanteillä ja tuhansilla kaduilla ennätys: 
liikenneonnettomuuksissa surmautui 3772 ihmistä, kuitenkin va n 
108 enemmän kuin edellisenä ennätysvuotena 1946.

McMURDO SOUND, Etelänapavyöhyke — Tänne etelänavan 
pitkään taiveon työskentelemään jääneet yhdeksän tiedemiestä 
ja heidän taloundenhoitajansa 8 merisotilasta, saavat odottaa kär- 
simysrikasta aikaa. Kukaan ihmisolento ei ole rohjennut jaäuä 
tänne talveksi aikaisemmin. Mittari voi laskeutua 120 F. ala
puolen* nollan.

katsaus 38 sairaalassa Suur-Bostonin tuunalaisuudcn lepäävän tanskalais-
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Saavutetut voitot
Kansalliseksi vaikeudeksi ke- 

ittynyt rodullinen ristiriita ja 
ustaihoisten syrjintä antaa 

päivän lehdistölle jatkuvaa 
utisaineistoa. Siinä kerrotaan 

kuinka Montgomeryssä on am
muttu mustaihoista naista jal
kaan sen johdosta, että hän oli 
kaupungin liikennebusissa otta
nut paikan etupenkillä sen jäl
keen kuin kaupungin hallitus 
eli neekerien boikotin johdosta 
perääntynyt rotukarsinoinnista 
kaupungin liikennelaitoksissa. 
Kerrotaan kuinka neekeripasto- 
ria on hätyytetty, kuinka Bir
minghamissa on vangittu 22 nee
keriä kaupungin rotuerittelysää- 
dösten rikkomisesta ja kuinka 
Ku Klux Klanit ovat jälleen liik
keellä mislivaltaren valkoihois
ten ylivallan säilyttämiseksi.

Paljon muuta rumaa ja laiton
ta kuuluu etelästä, 
j Mutta niin vaikea ja monimut
kainen k u n  rodullinen onge’ma 
etelävaltioissa yleensä o kin ja 
Aan paljon Ikuin siinä suhteessa 
tfielä hyvään tahtoon ja maltilli
suuteen perustuvaa valistustyötä 
sosiaalisten olojen trsa-arvois- 
tuttamiseksi tarvitaankin, on 
erittäin rohkaiseva todeta, että 
vähemmän kuin viimeksi kulu
neen kymmenen vuoden aikana 
on tässä saavutettu suurempia 
voittoja kulin mitä monikaan tun
tee ja tietää.

Vielä ei olla määränpäässä, ei
kä korkeimman oikeuden päätös 
rotusyrjinnän kouluissa laitto
maksi julistaminen merkinnyt 
käytännössä niin paljon kuin 
tuomarit mahdollisesti luulivat. 
Mutta se ku tenkin laajensi 
probleeman käsittelyä ja kohot
ti sorronalaisten rohkeutta. Sitä 
ennen käytännöllinen elämä, 
valistustyö ja suvaitsevaisuus 
olivat jo aiheuttaneet esim. sen, 
ettei pohjoiskaiupunkeissa enää 
ilmene rotukahakoita juuri ni- 
meks kään. Kuinka olikaan asian 
laita entisinä aikoina? Erään 
luotettavan selostuksen mukaan 
v. 1919 Amerikan suurissa kau- 
punkeinssa koettiin 26 veristä 
rotukahakkaa.

Lynkkaukset etelän valkoisten 
tulikaanien kostotoimenpiteenä 
ovat ratkaisevasti vähentyneet. 
1890-luvulla tapahtui keskimää

rin 200 lynkkausta vuodessa, ja 
nel ä viidennestä uhrit olivat 
neekeroitä. 1930luvulla lyklkaus- 
ten lukumäärä laski kymme
neen vuotta kohden. Asianomai
nen tilastotoimisto ei huomannut 
vuosina 1952 ja 1953 tapahtu
neen yhtään lynkkausta.

Rodullista sortoa yhä harjoi
tetaan, mutta monet liikkeet ja 
laitokset ovat myöskin lopetta
neet sen. Nyt on mahdollista 
jo neekerillekin suorittaa kor
keimpia yliopistollisia tutki
muksia ja huomatut pallonpeli- 
liitot ovat hyväksyneet musta
ihoisia jäsenikseen.

Kymmenen rautatietyöläisten 
uniota on poistanut säännöis
tään rodullisen karstinoinnin. 
Sairaanhoitajien yhdistys ja 
kuuden valtion lääkärien yhdis
tys on säännöistään poistanut 
neekerien syrjinnän. Samoin on 
tehnyt lakimiesyhdistys ja hie
no National Press Klubi. 
Amerikan Vallankumouksen 
Tyttä-retki/n ovat joutuneet 
avaamaan kuuluisan kokoontu- 
mishuoneistonsa, Constitution 
Haalin ovet mustaihoisille.

Rekordit puhuvat siis selvää 
kieltä vaikean rodullisen prob
leemien voittamisesta, vaikka se 
tapahtuu hitaasti.

Kiusallinen

epävarmuus
Moskovan kommunistiset dik

taattorit ovat työllä ja vaivalla 
kehittäneet satelliittimaiden ar
meijaa tarkoituksella käyttää 
niitä “keisarikuntansa’ laajenta
miseksi. Puolalla sanotaan ole
van 235,000 miestä käsittävä 21 
divisioonaan jakaantunut armei- 
a. Bulgarian armeijan miesvah

vuus on 172,000, Romanian 
190,000, Tshekkoslovakian 166,- 
000, Itä-Saksan 95,000 ja Unka
rin armeijan miesten lukumää
rä oli 140,000 lokakuun vallan
kumouksen aaltona.

Uutiset siitä, että eräät venä- 
'äis?T joukko-osastot ovat taiste
lujen eräissä vaiheissa keltäy- 
tyneet ampumasta aseettomia ih- 
misiäJJnkarissa, eivät kaikki ole 
kekonaan tuulesta temmattuja. 
Väitetään myö.tfun — ja varmal
ta tahol ta — että joitakin venä- 
läiiiä sotilaita ase neen on siir
tynyt vapaustaistelijoiden puo
lelle Unkarissa.

Kaikki tämä osoittaa, ettei 
Mo: kovan miekkaherrat ole edes 
oman armeijansa siivilöinnissä, 
koulutuksessa ja propagandansa 
syöttämisessä päässeet tarkoituk
sensa perille. Kuinka he sitten 
voisivat olla vannoja satelliitti- 
maiden sotilaiden uskollisuu
desta?

Unkarin tapaukset osoittavat, 
ettei kommunismia ole toista- 
kymmenen vuoden aikana voitu 
pysyväisesti istuttaa talonpoikiin 
ja työläisiin. Niiden keskuudes
sa samoin kuin opiskelevan nuo
rison joukossa elää kansallistun
to ja vapauden halu. Nämä kä
sitykset vallitsevat armeijoissa 
ja sen vuoksi Moskova elää kiu
sallisen epävarmuuden alaisena. 
Kansojen kapina on levenemässä 
ja tulisten hiilten tavoin se polt
taa Moskovan herrojen luotta
musta.

Nuorison vitsaus
Veneeristen tautien leveneminen nuorten 

keskuudessa hälyyttävää

Robert S. Bird, joka New York He
rald Triibpnessa asiasta kirjoittaa, ky
syy aluksi miksi tämä ikivanha vit
saus, vaikka se nyt on parannettavis
sa, leviää toisella kymmenellä olevien 
nuorten keskuudessa?

Tämän jälkeen Bird etsii vastausta 
kysymykseen. Hän sanoo veneristen 
tautien lisääntymisen toisellakym- 
menollä ole'vien nuorten keskuudes
sa huolestuttavan kansallisia ja val
tion terveysvirkailijoita. Yhdysval
tain Public Health Servicen nume
rot osoittavat, että noin 200,000 tol- 
scllakymmcnellä olevaa nuorta saa 
tartunnan vuosittain.

'Pelättävä lukumäärä heistä pitkään 
aikaan ei tiedä, että heissä on tauti. 
Jokaista uutta syfiliksen tartuntaa 
kohti toisellakymmencllä olevien 
keskuudessa veneeristen tautien kon 
trollikeskuksct saavat selville kolme 
pitemmälle kehittynyttä syfilistapa- 
usta. Tämä tarkoittaa, että kolme jo
kaisesta neljästä nuoresta on huo 
mattu taudin saastuttamaksi saamat
ta hoitoa vuodesta neljään vuoteen ja 
mahdollisesti ovat tartuttaneet tautia 
toisiin sillä aikaa.

Syfilis Ija gonorhea (kuppa ja tip
puri suomalaisella kansankielellä) 
ovat äkkiä osoittaneet pelottavaa li 
sääntymistä. Molemmat olivat vä
hentymässä säännöllisesti vuodesta 
1947 lähtien. Nyt virallisten raport
tien mukaan viime vuonna 25 valti
ossa ja 14 suurimmassa kaupungissa 
syfilis ja gonorhea tai molemmat 
ovat uudelleen lisääntymässä. Tällä 
kertaa veneeristen tautien tartun
taa tapahtuu enemmin kuin polion 
tuberkuloosin, hepatitien ja tullro 
' on yhteensä.

Kaikki tämä on sietämätöntä lää
kärien kannalta koska kenenkään nyt 
ci tarvitse kärsiä veneerisestä tau
dista. Penisilliini oikein käytettynä 
parantaa melkein kaikki ne nopeas
ti, tuskattomasti ,vähin kustannuk-
in ja varmasti millä tartunnan as

teella hyvänsä vaikka se ei voi enti
selleen palauttaa vioittuneita kudok
sia. Se parantaa muutamissa tun
neissa tai muutamissa viikoissa riip
puen siitä mikä tauti on ja kuinka 
kauan tartunta on jo ollut.

'Mikä sitten on mennyt vinoon? 
Asiantuntijat epäilevät perustekijänä 
olleen kcntrolliöhjelman supistami
sen liikanaisen luottamisen seurauk
sena penisilliinin parannusvoimaan 
Kun näihin tauteihin sairastumiset 
aikoivat vähetä tämän hoitotavan 
käytäntööntulon jälkeen, liittohalli
tus supisti rahan luovutuksia ja val
tiot vähensivät veneeristen tautien 
Eicntrollihenkilökuntaa. Kontrollitoi- 
menpiteet kohdistettiin sinne missä 
tautia ilmeni enimmän ja toiset seu
dut laiminlyötiin vaarallisesti.

Mutta tämä ei millään muotoa se
litä kaikkea. Tosiasia on, että har
voja poikkeuksia lukuunottamatta 
kaikki veneeriset tartunnat saadaan 
sukupuoliyhdynnästä. Veneeristen 
tautien lisääntyminen toisellakym- 
menellä olevien keskuudessa siten 
näyttää sukupuolisen kosketuksen li- 
säär.tyineen nuorison keskuudessa.

Se seikka, että veneerinen tauti ei 
ele helposti huomattavissa myös alit
taa sen levenemistä. Syfiliksen oireet 
ovat samanlaiset kuin usean muun 
taudin — ensin kuppahaava ja myö

hemmin näppyjä, joita voidaan pitää 
vaarattomina. Ne pian häviävät ja 
tauti sitten jää salaiseksi ja painuu 
syvemmäksi. Vuosia my öh e min in sd 
purkautuu uudelleen ja tuhona kor
jaamattomasi! aivoja, hermoja, sy
däntä ja verisuonten kudoksia hal
vaannuttaen tai,surmaten potilaan.

Gonorhea tartunta miehissä taval
lisesti aiheuttaa merkkejä, jotka ovat 
riittäviin hätyyttäviä pahoittaen poti
laan etsimään apua, mutta naisissa 
oireet usein erehdyttävästi luullaan 
muuksi taudiksi.

Kun veneeriset taudit tarttuvat 
melkein yksinomaan salaisessa sulku- 
puoliyhdynnassn siksi pelko ja hilpeä 
vaikeuttavat ilmituloa ja kontrollia. 
Useat lääkärit hoitavat sukupuolitau
teja sairastavia ilmoiittamntta niitä 
lerveydenhoitovirkailijoille. Tämä 
suuresti vaikeuttaa valtion kontrolli- 
ohjelmaa, mikä on riippuvainen tar- 
tuntasarjan selvillcottamisestn yh
dyskunnassa.

Veneeriset taudit pyrkivät keskit
tymään epäsuotuisiin ympäristöihin, 
mutta tartuhita voi milloin tahansa 
ylittää sosiaaliset ja taloudelliset es
teet. Syfiliksen lähde yksistään on 
Public Health Servicen arvion mu
kaan lähes kahdessa miljoonassa sel
laisessa taudin saastuttamassa, jo-tka 
eivät ole saaneet hoitoa. Nämä ovat 
henkilöitä, jotka eivät .tiedä, että 
heissä on tauti, ovat liian tietämät
tömiä, tai pelkäävät etsiä hoitoa.

Kansallisen veneeristen tautien 
kontrolliohjelman päätehtävä — jota 
toteutetaan yhdessä Public Health 
Servicen ja valtion paikallisten ter- 
veydenhoitovirastojen kanssa — on 
löytää ilmi tartunnan saaneet ja hoi- 
aa niitä. Tähän voi sisältyä päivit

täistä salapoliisilyötä, potilaiden 
aartattelua ja ottaa selville henkilöt, 
oiden kanssa he sanovat olleensa su- 

kupuoliyhdynriassä.
Tcr.eydenhoitovirkailijat ovat yl- 

1 -ttyncet sukupuolitoiminnan lisään
tymisen johdosta nuorten keskuudes
sa millin viittaa veneeristen tautien 
yleisyjs .tcisellakymmenellä olevien 
keskuudessa. Todistaessaan senaatin 
varain luovutusvalickunna-n alakomi
teassa viime keväänä tri C. A. Smith 
kansallisen veneeristen tautien ohjel
man päällikkö lausui: ‘‘Toimenpiteet 
veneeristen tautien kontrolloimisek
si nuorten ikäluokan keskuudessa 
ovat tulleet suurimmaksi huoleksi. 
Äskeiset tutkimukset osoittavat toi- 
sella-kymmenellä olevien;ja varttu
neempien nuorten käsittävän pienem
män kuin puolet sukupuolitaudin tar
tunnan saaneista kansan keskuudes
sa.”

Kongressi on nyt hätääntyneenä 
veneeristen tautien lisääntymisestä 
lisännyt rahanluovutusta maan laa
juiseen kontrolliohjelmaan alk-upe- 
•äisestä $3,640,000 budjetista $4,140,- 
000. Mutta lääikintäkontroUilla ei voi
da tehdä loppua taudista.

T. L. Richman, Amerikan Social 
Hygiene Association toimeenpaneva 
johtaja ilmoittaa, että ‘‘suuri enem
mistö nuorista veneeristä tautia pote
vista, niitä näemme missä tahansa 
yhdyskunnassa, ovat huonoimmin 
asuvia ja vähemmän opetusta saanei
ta. Koti tarjoaa heille vähän ja he 
pakenevat sieltä aikaisin. He jättä
vät koulun niin pian kuin mahdollis
ta josta johtuen monet ovat miltei

lukutaidottomia. Yhtoukunna-llirscn 
’r.it s, johon ho ovat aikaisemmin ja 
,ar lai nmin tutustuneet on poliisi
laitos. Tämän ryhmän keskuudessa 
veneerinen tauti katsotaan normaa
liseksi huonovointisuudeksi, mikä 
johtuu huonosta onnesta.” Hiin vielä 
lisän, että veneeriset taudit jossakin 
määrin tunkeutuvat kaikkiin sc-tiaa- 
lisiin kerroksiin. “Parhaimpien yh
teiskunnallisten ryhmien jäsenet 
usein tuovat taudin fyysilliscsti ter
veeseen yhdyskuntaan.

Tri Smith tarjoaa seuraavan neu
von toisellakymmonellä oleville: 
‘Nuorten tulisi tietää veneerisistä 
taudeista ja tuntea taudin alkuoireet. 
Niiden, joilla on oireita tulisi puhu
tella liiäkäriään. Jos heitä pyydetään 
yhteistoimintaan lääkärien kanssa, 
Ilmaisemaan niiden nimet, joita ovat 
saastuttaneet, heidän olisi annettava 
apua. Mitä suurin luottamuksellisuus 
on tässä tarpeen, eikä asianomaisten 
luottamusta missään tapauksessa ri
kota.

“Mutta suurin vastuunalaisuus 
nuerten suojelemisessa taudilta on 
vanhemmilla, kirkoilla ja kouluilla 
lausuu lääkäri. — Y. M.

\ J utustelua \
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Krinoliinitko jälleen?
Krinoliinilla on satavuotissyntymä- 

päivänsä tänä vuonna. Vuonna 1856, 
keisarinna Eugenien odottaessa Rans
kan keisarillisen prinssin syntymää, 
tämä vannevaate tuli muotiin, ja sa
notaan keisarinnan itsensä sen keksi
neen peittääkseen tuohon aikaan vie
lä niin ujosteltua tilaansa. Siihen 
saakka oli leveät hameet pidetty pö- 
näkköinä useiden alushameiden avul
la. 6 alushametta yhdellä kertaa ei 
vielä ollut paljon. Yksi saattoi olla 
flanellia, vähintään kaksi jotakin 
ohutta tärkättyä kangasta, yksi jota
kin materiaaliltaan jäykkää, yksi 
niolskikangasla. Oli niissä kantamista 
kerrakseen. Ja sopi silloin kunnioit
taa äitiä, jolla oli esim. neljä seura
elämään osallistuvaa tytärtä. Tämän 
yslävättäretkin jo huokailivat: “Aja
tella, raukalla on 24 alushametta tär- 
kättäväniiän!” Vannehameen eli kri
noliinin keksiminen tuli kyllä sen 
ajan naisille suurena helpotuksena.

Nyt kun nykyajan naisen pukeutu
minen jälleen en menossa romantti
sempaan suuntaan, ovat naiselliset 
röyhelöreunaiset alushameetkin taas 
päässeet suosioon. Ne eivät tosin enää 
ole molskikankaasta eivätkä flanellis- 
ta, materiaalina on nyt moderni ny
lon. Vähintään yksi kovetettu alusha
me kuuluu vuonna 1956 jokaisen nuo
ren neidon varusteisiin; se joka omis 
taa useampia, käyttää tietysti useam
pia, aina pönäkämpänähän saadaan 
silloin puvun helma pysymään.

Mutta sitten kuuluu kummia. Ker
tovat, että eräs amerikkalainen teh
das on ottanut tuottaakseen markki
noille nykyaikaisen muunnoksen sa
tavuotisesta krinoliinista. Hameeseen 
kuuluu kaksi teräslankavannetta, 
joista alempi on huomattavasti isom
pi. Vanteet ovat kiinni harsokankai- 
sesfa hameessa, joka sidotaan vyötä
rölle nauhalla.

Oli taikaa
Eräs filmisan-kari Hollywoodista 

löysi kadulta hevosenkengän ja otti 
tietenkin talteen tällaisen, siellä päin 
harvinaisen onnentuojan. Mutta ko
tiin tultuaan häntä oli odottamassa 
vihainen verokarhu, ja kun hänen pi
ti ottaa lompakko povitaskustaan, 
huomasikin hän kauhukseen, että tas
kun pohja oli puhki ja lompakko ti
potiessään. Silloin hän heitti vihois
saan onnenkengan lähimmän kaapin 
alle. Mutta eipä aikaakaan, kun hän

N YT • •  •
veit avata säästötiliti 

käyttämällä puhelinta
Ei uinun nyt tarvitse poistu» kodistasi säästötiliäsl 
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1-2400,tilin kaikki talletustasi koskevat asiat käsitel
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sai kuulla, että hänen vaimonsa halu
si ottaa eron. Silloin hän heti meni 
ja etsi hevosenkengän, painoi sen sy
däntään vasten ja sanoi: “Oli siinä 
taikaa sittenkin.”

Skottien kesken
Skotlantilaisen McNeppin piti vie

dä rahoja pankkiin, mutta säästääk
seen matkalipun hinnan hän teki 
matkan jalan syrjäteitä pitkin. Hänet 
yllätti revolverimies, joka ryösti hä
neltä hänen sata puntaansa.

— Mutta kuulkaas, sanoi McNcpp 
rosvolle, eukko ei kyllä usko tätä jut
tua, ellei minulla ole mitään todistei
ta. Ettekö voisi ampua luodin hattujji 
läpi?

— Sopiihan se, sanoi rosvo ja teki 
niin.

— Ampukaa vielä toinen housun
lahkeen lävitse.

Rosvo noudatti kehoitusta.
— Ja jffs lähettäisitte vielä yhden 

toisenkin lahkeen lävitse.
— Ei käy, sanoi rosvo, revolverissa 

ei ollut kuin kaksi panosta.
— No sitten, sanoi McNepp sata 

puntaa tänne takaisin ja vähän äkkiä!
#

McPherson meni noutamaan pesu
lasta vaatteitaan.

“Dollari kaksikymmentäviisi sent
tiä”, sar.ai pesulan omistaja.

“Mitä ihmettä, siinä on vain kaksi 
pyjamaa ja tuossa hintataulussa sano
taan että pyjaman pesu on ,50 senttiä. 
Miksi vielä 25 senttiä?”, kiivastui 
McPherson.

“Se on niistä sukista ja kauluksis
ta, jotka oli työnnetty pyjamantaskui-
hin”, vastasUpcsulan omistaja.

*
Skotlantilainen vieraillessaan Ame

rikassa seisoi ihailemassa George 
Washingtonin patsasta, kun häntä 
lähestyi muuan amerikkalainen.

“Siinä oli kunnon mies”, selitti 
amerikkalainen, “valheen sanaa ei 
koskaan tullut hänen huuliltaan."

“Vai niin”, sanoi skotti, "minä ar
velen että hän sitten puhui nenäänsä 
niinkuin te kaikki muutkin amerikka
laiset.”

*
Skotlantilainen MacNeal avasi liha

kaupan ja ilmoitti lehdissä siihen 
apulaista. Ilmoitus kuului:

“Apulainen saa paikan lihakaupas
sa. Kasvissyöjällä etusija.”

Gloucester, Mass.
Cap* Annin ASKL:n osaston
kokous on ensi sunnuntaina t.k. 6 päi
vän alkaen kello 4 J. Tikkasen talossa 
Bay Viewsa. .Kahvit keitetään ja uo
maan ja pyytää Tikkaset siiloin myös
kin ystäviään ja naapureitaan iltapäi
väkahville. — Nenakkit.

TILATKAA RAI VAAJA!

M Pisco Char tien sydän liekeissä
| {kaukaisesta pohjolasta tullut nuori mies koki monenlaisia seikkailuja 

päiväntasaajan eteläpuolella . . .

-Fiseo-Charlie oli syntyjään savo
lainen, muitta kansallisuudeltaan pe
rulainen. Siihen oli aivan luonnolli
nen selitys. Kauan sitten muuan suo
malainen ipaiikkiiaiva tuli Piseoon 
lataamaan salpietaria. Kalle Putk
onen, niinkuin Pisco-Ghariicn nimi

K lioin oli, kuului laivan miehistöön.
•uita fcun alus .kuukauden kuluttua 

Ai lähtenyt Piston satamalta, niin 
auioriUaL.in havaittiin vieneen- vä- 
iäl.- t taiallansa tikan.sista ja jääneen 
Maihin. Kalle oli 'huiumannuit Perun 
naan taruudessuan jollakin tavoin 
Muibti.ttuivan kx.tiseittua ja olevan 
;en v-u< iksi 4wki.nL».n » r.öinen.

Muutamia vuosia myöhemmin pe- 
■uiaiset ulkoitvdt varsinkin ranniikko- 
uuduilla puhua m .»■»ruson kunnioi*.- 
■bva&Li dii*•• 1;- Larlksta
liputa Charlie ei ollut ilman muuta 

Iä t  -O''- i n ää i. Hänen
a Perun ta. n a l n ■ i ä ■ u n ol
la'. iw lt a. a myjikykr.i i rn a . Ja no<- 
a my» Jkyl.uusia ci cAlu vaku ohittaa 
man Chu 'helle ja 'tiu ai.win myös 
er. n tasavallalle auiu». un. ta ue.tk- 
e uksia.
Mi 'ä o' ) j k Min lkm.k susia phl' 

t l ’mt fcrämn.Hnä perulaisen yhtiön 
rääs ä valaanpyyntialuksessa ja nyt 
ollut mailiin lm., a ta h - rahaa 
ukillaan. Yli ui oli uusi laakasilk-

kinen ‘he.llepuku rtuessani eräänä 
päivänä Callaoh hienossa kahvilassa 
Plaza de Annasin 'laidassa. Oli juu 
ri aperitifin aika. Sähikätuulettaiat 
surisivat, it uniset ipuhutvat ja nauroi 
at, nvaiiteliivat laseistaan ja tupakoi

vat ankarasti.
Baaripöydän takana Don Emi.io 

i koitti ja puisteli cocktaileja niin 
nopeasti, että mieleeni tiili intialai
nen kahdoksankätinen runsaudenju- 
ualatar. Don Emilio olikin Pirun — 
;a ehkäpä koko 'maailman — taita- 
. .n baauilaajc-ilija.

Olin juuri aloittanut ääneltöm In 
llrriälichittielyn Donna Esporanza de 

. ’evera y Tupaten kanssa, joka äi- 

. .isä simassa istui iklkonapäydäo fiii- 
»■ sä ja oli sutaisin tähän memnefcsL 

. oi naisista. Hän eli dllUe 
niäuiitoistaivuotiaa, everstin nytär j-j 

n.i samaisi-.i h n»!!i = ;,i kuin minukm 
»V»i:ii‘.:v.il-a tunteja a il.» ai se nupin ml- 
n.ila oli o’.-''Uit tilaisuus painaa suu- 
.lme höiK-n pienelle, valkoiselle kä- 

i.■. 1 . .. ja nyt haaveilin seuio.»telum- 
iv.. joikUnisrsta, l;un Piseo-Oharlit 
i tlsu.r ■:.! sijaUU .-alu'Ayni'.nemm- 

n i '.n .n  rulliinsa pöytäni vaslakhai- 
'a pi. telia olevaile tuolille.

— O m puoinvn Uintia seisonu’ 
')on I nil; n baaripöydän vierensä ja 
l£.;...vuiii!ut sinua, hän sanoi — liuo-

| mäsin sinun koettavan liehitellä 
tuota de Ceveran naiildcosta enkä 
enää jaksanut sulattaa sitä. Olet 
maanmieheni, nuori ja koki m aio n 
»Sinut on pelastettava. Liehiljele 
vaikka lasisilmäikäärmeitä, mutta ala 
kc.kaan perulaista naista. He ovat 
kavr'ia. Sitäpaitsi he vanhenevat no
peaa i. Katso tytön äitiä — viisi ihra 
eukaa ja karvaisia näppylöitä ne

nässä. Viidentoista vu.den kuluttua 
tyttö on samannäköinen. . .

— En käillä, miksi sekaannut mi 
nun yksityisasioihini, sanoin jäykäs
ti. — Donna Esperanza on tämän
aupungin suloisin tyttö ja . . .
— Vui suloinen, Charlie vastasi. — 

Minä olin kerran vähällä rakastua 
Perun kauneimpaan naisen. Se ta
vailtu i . . .

— En halua kuunnella siivottomia 
liitujasi, nninä keskeytin.
— Muitta minäpä pakohan sinut 

juun-Utunaan, kuinka sydämeni ker
an syttyi lukkiin ja kuinka sen s u- 
öitRscma 'miinusta <tuli piimtynyt poi- 
; am les.

— Useita vuosia sH.Un palvelin en- 
iimmäisenä iperämielienä eäässä pe- 
ulaisessa • pienessä laivassa, joka 
arjoi-tti ra'inlkkoliikenn. ttä, Char- 
»a ryhtyi kertomaan. — Siihen al
aan maussa oli'hieman rauhatonta.

1 .ittan päällikkö alkoi pitjiä ainmat- 
ia in hieman liian epäterveellisellä, 
iän ilmoittautui sairaaksi, joten mi
ni.ta tuli Id ivan päällikkö. Oliinnu- 
ay.älityneet Tae o polla an lastaamaan 
kapteenin iivittätssä 'laivasta ja mi- 
n: n tarttuessani ohjaksiin. Mutta 
niuut-man päivän kuluttua laivaan

•Opasteli pitkä, CcellertävApinitamen. 
roikale, joka väitti varustamon lä
hettäneen hanat neuvonantajakseni, 
'koska en muka ollut perillä kaikista 
merenkulkua koskevista asioista.

Onnistuin nieiemään esiin pyrkivät 
kiroukset ja «koetin olla kohtelias 
heppulille. Hänen nimiensä oli San- 
tperoz. Minun milloin taliansa ilmes- 
yessä kannelle hän muuttui yhdek 

si ainoaksi makeilevaksi irvistelijäk
ai-

Hän Oili laisttcotelluit viikon päivät 
'atvassa, kun hän kauniina sunnun 
taiaamuna ehdotti, että lähtisimme 
yhdessä kaupungille. Nb, en halun-
’fit loukata häntä ja niinpä saapas 
elimme kaupungilile. Jonkin ajan ku
ultua osuimme sangen siedettävään 

1 ah vitaan, mls»ä päätimme nauttia 
Irvckkeita. Kuhvilassa vallitsi an- 

hn-ra tungos ja tummapintaiset ihmi- 
ft paaipa'tivat kuin marakatit. Ai,in 
ui'i'i ehdottaa, että lähtisimme etsi- 
nä1'n  rauhallisicmpaa ipaiikka-a, kun 
li.ntacrojj äkkiä ponnahti tuoliltaar., 
livankuin parsinneula olisi pistetty 
:ä: -u .'.akumuksiinsa. ilän kumarteli 
i'Tiaiiv .'mi ttaan ja hänen irvlsttyk- 
-*n-ä ulottui korvasta korvaan. 
Katsoin sinne päin minne, Santoe- 

y/. kumarteli. Ja silloin näin tytön — 
■h, amigo, tuo Donna Esperanza tun- 

' - si itsensä rokonarpiseksi ryysläi- 
s-ksi sellaisen tytön rinnoilla. Mutta- 
• uiklkaivutuon Sunt-.erozia kaliiaaji 
leimahti heti Umittukkiin, mutta Sa
muissa hän kääntyi puoleeni.

— Saanko esitellä teidät Senorital- 
le, hän sanoi.

Kahlasin maailman kauneimpien,

mustien silmien katseen ja muutuin 
punaiseksi kuin keitetty Hummeri, 
hän oli perulainen, nimeltään Miari 
quita ele Lonnu. Kuule, poika, Hölly- 
woodin e iok uvakau nott arot olisivait 
näyttäneet pi käkoipisilta kouluty
töiltä häneen verrattuna. Vannon 
st n. Seuraavan puolen tunnin aikana 
en i-. llut valinta seisoinko päälläni vai 
jalkojeni varassa.
Muutamiksi sekunneiksi Pisco-Char- 

lie vaikeni aivankuin hän ei olisi kek
sinyt oikeita sanoja ilmaistakseen 
'hast us taan.

— Sellainen hölmö mies voi olla 
luoiena, hän jatkoi, -r- Olin yhtä 

.‘S.castuout kuin viisitoista kollikis-
aa maaliskuussa. Ja kun hän sanoi 

minua “Mi Capitanoksi” olin yhtä 
vi'peä ’ .uin kaksihäntäinen -koira.

Se ui aavana aamuna tuo kirottu 
taint a uz tuli salonkiini.

— V oi-iimuntko ottaa mukaamme 
•iäksi maitkustajaia MoH-andoon asti.'

hän ky iyi.
Aioin juuri osoittaa hänelle, kutia 

H uh an kapteeni ja ilmoittaa, ettei 
.■Haisen ehdotuksiin suostuminen 
..ulahtaisi mieleenikään, kun hm. 
alkoi k-uhkateu:

— Matkustajat ovat Seuor ta de 
t. ma ja hänen veljen-s

Sydämeni heitti silla hetkellä kak
in  ohi». Mutta koeta muivtaa, että 

ik.-tn olin sinun ikuis.si. Silti en ha- 
unnut paljastaa inncCtkuuttani San- 

toerozille.
— Miksi he eivät lähde sinne mut- 

uisttajalaivallu? minä kysyin.
Santouoz vilkuili ympärilleen, ai-

vankuin olisi pelännyt stuertin pii- 
lcutuneen jonnekin kuuntelemaan.

— He eivät uekalla, hän siliten 
kuiskasi.

— Ahaa, siis siitä1 kenkä puristaa, 
minä sanoin. — Veli on tietenkin val- 
Lainkumouksel 1 inen.

— Ehkä, mutta hain on syytön, jo
ten ei ole vaarallista sallia hänen 
tulla laivaan. Senorita Mlariquita se
littää kaiken teille.

No, minä siis suostuin ehdotukseen 
ja sovimme -matkustajien ‘iai-vaanitu- 
.’osta. Mutta lähtömme viivästyi, sillä 
viime hetkessä laivan -piti ottaa lisää 
lastia, joten meidän eli jäätävä sata
maan seuraavaan päivään asti. Sit
en varustamon edustaja tuli laivaan. 

Hiin oli kuumissaan ja hermostunut 
ja hyppeli kannella kuin herne -kuu
massa paistinpannussa.

— Miltä teitä vaivaa, minä kysyin. 
-  Onko teillä vatsanpuruja vai onko 
Jenorita ollut uskotun?

— Mi Cupi-tano, hun kuohutti. — 
Teidän on lähdettävä heti. Olemme 
kuulleet tr. an naapurivaltion enti- 
* en pre l tentin purjciitinven rataa
äir,.1 hankkimaan rahaa meikalr.i- 

«i!iu vai ankumouko.sHisilt.i. Sen 
vuoksi viran. ina....tt alkavat ryhtyä 
uka-ramaa-n kaikkia pohjoiseen oi- ! 

«ovia laivoja, ettei hiin pääse livistä- I 
Ugän ma:; ta.

Chile ja Peru olivat noihin uik» 
hin ystävällisissä suh-te-isu.1, joten 
kumpikaan' ei suosinut muassaan 
toista vastaan vehkeilovlä kapinallii- 
siä. Ja varustajn n edustaja liesi yh
tä ja toista laivoittaan. Minunkin 

(Jatkuu neljännelle sivulle)

Worcester, Mass.
Kansanvallan Liiton jäsenet
muisteatan että osaston ja Lincoln Sq. 
Haaliyhdistykscn vuosikokoukset i ide
tään tiistai-iltana 15 päivä tammikuu
ta Mrs. Jenny Harrin kotona 32 Bel
mont st. kolmas kerros, kello 7.30 al
kaen. Kokoukset on tärkeitä nyt kun 
on “huilattu” talvi ja kevät alkaa koit
tamaan ja meille talottomille toimin
nan aika Mölylässä. Aikaiset suunni
telmat on tarpeen. Jäsenkirjuri on 
myös paikalla, ottakaapa kirjat mu
kaan ja varustetaan ne taas vuodeksi 
eteenpäin.

Kovan onnen perhe
Mrs. Lauri Lehto Leiecsterislä on 

joutunut lääkärin hoitoon selkävian 
tähden. Paha nyrjähtäminen aiheutti 
vian.

Lisää "oloneuvoksia"
Lehtemme asiamies Olli Nousiainen 

jäi tässä toista viikkoa sitten vapaitten 
miesten armeijaan. Olli on työsken
nellyt isolla rakennuskontrahtcrilla 
Whitchead’ilUi.
Jack Linde,
tässä jo noin kuva kusi sitten jäi Pul
man Si: nd.irt !: mra uv.n.inl. la 
“oloneuvoksen” pälvi ilo. Ottakaa 
“lisiä”, p jät.

United Co-cp. Society 
Maynard ja Worcester alkavat viettää 
50-vuotiäla ”kui.a i-u.atta”. .iiiseni j 
ottakaapa kiinteä c loyh:.;^ juhli
vaan liikkeeseemme, seuratkaa tarkas
ti “special” myyntejä joka viikko. V :o- 
kaa uusia estä ia ja uusia iiiscnVi 
osuustoimin tap erheeseen. — Niku. N

/ /

JUURI ILMESTYNYT

"nauru hyvälle, 
nauru pahalle...
Kirj. KALLE RISSANEN

. m  >t-c

T r Ä »
Laroperelaisia pienoiskuvia vuo
sisadan taitteen ajoilta. Kus- 
tantiija: Tampere-seura. Hinta 
$2.30. Noin 200 sivun. Kuvi
tettu.
NASEVAA, ILMIELAVAA. 
MESTARILLISTA. VIRKIS
TÄVÄÄ, SANOVAT SUOMEN 
LEHDET
Teoksessaan kuvaa Rissanen 
kymmeniä Suomessa ja Ameri
kassa tunnettuja henkilöitä, sa
moin elämää ja oloja 50 vuotta 
sitten. “Tamperelaisia Amerikas
sa" osassa hän kertoo monesta 
suomalaisesta tässä maassa.
AAMULEHTI SANOO:
“Kuvaukset ovat lyhyitä, mutta 
luonnehtivat viivanvedot sattu
van nasevin. Erikoista on, että 
henkilöitä ei niinkään esitellä 
politiikan tekijöinä, vaan inhi
milliseltä’ puoleltaan, enemmän 
tai vähemmän omantapaisina 
yksityisihmisinä. Tulos on usein 
suorastaan limittävä, kun ilki
kurinen tai lcppoisansiivyincn 
näkemys tuo mukanaan niin 
valoa kuin varjoakin.”
KANSAN LEHTI,

TYKO WARTO:
"Todellakin4 pr;-tl tt yli

TAM IttttKO

tottuneen k- . 
parhaimmin l a 
käytti;\ im kii 
ni hyvä]le . 
on antoi&a ia

YKSIN MY VJA:

Raivsop Puh. Co.
l-itehburg, Mass.
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New York City, N.Y.
Mikko Lyytikäinen, Raivaajan edus 

<aja. Osoite: 227 East 84 St., Room 5 
Puhelin REgent — 7-41ÖB
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vast ti, kello 3 illalla 
joka poij-ntai, niin 
J m oitlioi t - i ioitn saaria
iltaa paoin.-1' 11iin on | 
lii lauantaina kun

i uslOn im
it i m .jouluk 
ivlin l’u .nii n 
i -'-in. Jtloksp- 
- iliii 1'ilvlkau- 

.1 sk I ' M I n 
illat ovat per- 
i . • mi;t 13 piii- 
i 'Utti aikaili 
pirkiiil kuin 

n. Perjantain 
HU-iisti.ella, ui - 
1. varsinainenm

työpäivä, niin useammilla on tilai- 
.uii tulin vi et':, kauempaakin, k u 
ten Umovlyni.V.v, Bogotasta in l i iken i 
Port Ohesteris likin, voivat lulla, sil
loin kuin piiiui.j :i!a oi olo tilaisuutta 
puhuu kuin yhtenn iltana v iikossa.

ASIOI . n sihieort Victor Annala oli 
kokouksessa ia hiin sonni, että niin 
patjan kuin luennoitsijoita on saata
va'o. niin liitit: tv tään ainakin Elis 
Sulkanen )a hiin, voivat Itävästä tääl
lä peri ntuiu iltasin.

Luento-aineista puhuen mainittiin, 
että päivän kysymykset, kuten Unka
rin ja Puolan kysymykset, Suez ka
navan juttu, atomivoima rauhan 
käyttöön, Amerikan historia yni. oli
sivat mielenkiiintoisia.

Uuden Vuoden valvojaistoimitn va
littiin: Ovilippujn myy Jadk Finni, 
invintolalirpuja .Tenny Teräs. Ravin- 
tolaai lupautuivat Elsie Laine, Elina 
Pi n in. Aino Seine ja he ottavat tar- 
•lltuessn lisää

liyv iipythiii johtokunnan esitys,
että ' 'r ik in  uv it. t usrahastoon luo- 
v uh t ru ' i lon kns«a«tn $10.00. Vk 
Rautas -i tehtävi.ksi Uitettiin ottaa 
selvää, ini.-iä kuutta rahat parhaiten 
tuli' i:t tmkoituksoensii.

Viior Annalan es, ly: Raivaajan 
osakkeiden ostnmisesla iieriitii kes- 
k.r-telua. Hyväksyttiin esitys, ett.i 
».-in jiuetiiä toistaiseksi pöydälle.

Elsie I due sr lost i N. V. Suoni. 
Seulojen Keskustoimikunnan ikoko- 
■ ksosta. Kannatettiin esitystä, ct'ii 
Kosktisko:i'k ui. luovu*!.i;i kassa fani'. 
$1110. Un-karin avustusrahastoon.

Päii.tuttiin. ettii tn mn tikun Ha alkac-i 
inka torstain iltapaiväisin ..eliö 5 ui- 
kuea tn.lotään Uuoneusto avoinna ja

vottelukokouksen Albanyyn tammi
kuun 18 p. jossa keskustellaan, miten 
tuo hirvittävä lahtaus voitaisiin lo
pettaa, taikka ainakin vähentää.

J. J.  SHEPHERD & 
SONS, Inc.

FUNERAL DIRECTORS
Perustettu 1825 

HAUTAUSTOIMISTOT: 
Pembroke — Whitman — Kingston
'Yli vuosisadan arvokasta palvelua*

R ICE  F U N E R A L  
H O M E

Rockland, Maas.
15 Wabatar Straat,

Puhalin
TRiangla 7-0055

J O H N  ' F OS T E R
L U M B E R  CO.  

Puutavaraa — rakennus 
tarvikkeita — muuraus 

tarpeita.
MAALEJA — RAUTA

TAVARAA.
Puh. CYpress 3-6333. 

Route 27 Hanson, Mast,

FRANK’S SERVICE STATION
Uiko- ja sisärenkaita 
Pattereita — Lisä- 

tarvikkeita.
Route 27 - Hanson, Mass.
Myrskyn kaatumat puut 

raivattu!

k..ui ia ,t.i"joi'l!ii:in, sekä ikiajoja laina- 
Ui:m. Sunnuntaisin päätettiin pitää 
huoneusto avoinna kello 4 alkaen il
tapäivisin.

tuuraava kokous torstaina tammi
kuun 24 p. Johtokunta kokoontuu 
torstaina tammikuun 10 päivä, kello 
8 illalla. — W. H.

713 SURUA — HAUTAJAISIA
Seitsemän sataa kolmeitoista on su 

rullinen luku, se 'tarkoittaa 713 hau
tajaisia joulumaitikojen jälkinauistona 
Joulumatkoilla kuoli autoilussa yksi 
henkilö joka kuudes minuutti. Se on 
murheellista.

Uudenvuoden matkoita eivät tiedot 
ole vielä täydellisiä, mutta jopa lähes 
200 on kuollut, senkin viikon jamas
sa.

Kuvernööri Harriman kutsui neu

SAUNAN UUNEJA
Sähköllä kuumennettavat kivet. 

Myös puu-, hiili- Ja kaasutulella. 
Pyytäkää selostusklrjasla! 

LEO NIPPA A SON 
Bruce Crossing Michigan

SF

Hevien polttoaineiden koti
KfecDCKALD FUEL 05P.P.

1155 Main St., Hanson. Moss. 
Puli. CYiyress 3-2134 

N. E. Koksia — Gulf polttoöljyä 
D. 6 H. kolia

A L V I N  R. R E I D
Main Street 

So. Hanson, Mass.
Tel. Bryantville 215 

Kiinteunistöjä ja kai
kenlaisia vakuutuksia.

QKORQR N. MACKBV 
lohtaja

j FUNERAL »KUVIO# j
38 PUasant Str.,

GLOUCESTER, MASS. 
Tel. 2846 

177 Main Street, 
RQCKPORT, MASS. 

Tel. 773

=®

W. S. P i K E
FUNERAL SERVICE

Harold N. Pike, Director
61 Middle St. 

Gloucester, Mass.
Tel. 884-W

Kanttori avoinna* 
yöllä ja päivällä

PAKKANEN 15 YLÄPUOLELLA
Vanha vuosi poistui talven ja pak

kasen merkeissä. Vuoden viimeisinä 
päivinä nähtiin luntakin hieman ja 
Iina kylmeni, ollen vuoden viimei- 
en sunnuntain aamuna 15 astetta 
läpuolella nollan ja se on aika .pak
asta täällä. Päivällä lämpö nousi 30 

- t.'escen, joka osoittaa että uusivuo- 
: ilkoi talven merkeissä.

Van Ettenin Mt. Hope hautausmaa. 
Lähinnä kaipaamaan jäi miehensä 
Carl, kaksi poikaa, Arthur ja John 
New Yorkissa sekä viisi lastenlasta ja 
kaksi siskoa Suomessa.

vastanneet kortteihin. Se oh ollut suu
ri apua. Onnea alkavalle uudelle vuo
delle kaikille Raivaajan tilaajille. -
A—o.

jossa oli vainajan perheen toimesta 
kahvin tarjoilu. — H. R.

1’OMMIK Al l i t  A
W\v Vm- issa eletään parhaillaan 

pommikatrhua syystä, että on "hullu 
onvmittaja", jonka toimesta kotlttc- 

“ isiä pommeja on aseteltu teatterei
hin, hotelleihin ym yleisiin pnikkoi- 
hin. viimeksi Cirainl c sip-a-l a- emal- 

Onn asi pommit on siiat.i |>ois en- 
ni-r. htiiiiii . a. Poliisit ovat saa-
tue' -.olville', i-ttii pommien valmistn.ia 
:ii.vt>y ui lii mi -.:-, jolla on mekanikcui 
koki- uni i a. Pommit ovat rautnput- 
ken put,.iä, joissa kummassakin pääs- 
:i mutteri ja -keskellä taskukellon si- 

f-usta. j hnn on asetettu johtolangat, 
■ :.tä pommi, määräajnileen räjähtää. 
Hullun pommittajan’’ kiinni ottami- 
-esta on luvattu palkinto ja 2,500 po
liisia on jahtaamassa pommittajaa. 
Pommi-kauhu meni niin -pitkälle, et
tä FBI miehetkin ottivat asiasta kiin
ni. — W. H.

Port Chester, N.Y.
Osastomme salissa
pidetään ensi perjantai-iltana kokous, 
jossa pitäisi olla kaikki alle 50 vuoden 
ikäiset läsnä. Tämän kokouksen pää
määrä on pitää iltama tämän tam
mikuun aikana. Kokous alkaa täsmäl
leen kello 8.30 ja päivämäärä on siis 
4 päivä. Mitä enemmän tulee tähän 
kokoukseen sitä paremmin voimme 
päättää tilaisuutemme ohjelmasta. Sit
ten helmikuun aikana kaikki jotka 
ovat yli 50 vuotiaita yrittävät parem
paa kuin mitä me saamme syntymään. 
Siis tulkaa tähän kokoukseen tuomaan 
evästyksiä. Kaikki tervetulleita.

Joulu on mennyt
ia iloisena kaikille täällä Port Ches- 
terissä. Jos olette huomanneet meidän 
kaupungissamme poliisitalon edessä 
olevaa kuusta, niin on hauska sanoa 
että tämä kuusi on minun {uhaltani 
lahjoitettu. Lunta ei ollut jouluksi, 
mutta on kovasti sitä yrittänyt tulla.

Osastomme toiminta on ollut näinä 
viime aikoina vähän heikolla kannalla, 
mutta koitamme panna toimeen uu
denlaista ohjelmaa uuden vuoden tul 
lessa. Olisi hauska jos saisimme koolle 
jäseniä tällä yllämainitulla ikärajalla. 
Kyllä me voimme pitää hauskaa jos 
saamme jäsenistön kannatuksen. Tul
kaa kokoukseen perjantai-iltana. — 
Lassi.

Olga ia Mary Andersen
81 vuoden ikäinen kuoli pitkän sairau
den jälkeen sokeritautiin Wavcrlyn 
sairaalassa joulukuun 24 p. Mrs. An
derson tuli Monesscnista, Pa. tänne 
monta kymmentä vuotta sitten poiki
ensa kanssa fnrmaamaan Oak Hill tiel
le Barton eli Halsey Valleyn perälle,
■ ossa hän vielä asui poikansa Henryn 
kanssa. Häneltä jäi tytär Laina Ander
sen Warren, O., kaksi poikaa Sulo ja 
Henry täällä. Hautajaiset oli Spence 
rin hautaustoimistosta joulukuun 27 

kielinen pastori John Brown piti 
seremoniat ja hautaus oli Halsey Val
iev hautausmaahan.

Sairautta
WillseyvillostH on tulitit ikäviä nuti 

siä, etlii Mary Laine oli joulun edellä 
.namit halvaus- ja sydänkohtauksen 
a oli viety Ithacan sairaalaan, mutta 

on nyt kotona vuoteen omana ja hän
tä hoitaa hyvä tuttavansa Hilda Arnio. 
Mrs. Lainetta on vaivannut korkea ve
renpaine. Ikävintä on se kun Henry oli 
tullut kipeäksi sillä aikaa kun vaimon
sa oli sairaalassa. Mrs. Arnio kun oli 
mennyt Laineelle laittamaan paikkoja 
kiinteen kun emäntä tuodaan kotia, 
oli Henry ollut vuoteessa kovasti ki
peänä ja talo kylmänä kun lämmitys- 
tulet olivat sammuneet molemmista 
uuneista, joita lämmitetään puilla. 
Henry on Ithacan sairaalassa, jossa 
häntä hoidetaan munuaisviasta. Henry 
on Raivaajan asiamies ja pitkäaikai
nen ASKjL:n osaston jäsenkirjuhi ja jä 
sen. Toivotaan pikaista tervehtymistä 
molemmille.

Gardner, Mass.
Työväenyhdistyksen
kahviaiset lauantaina tammikuun 5 p 
Kahmaisten kustantajana on osuus
kauppa. Moninaisten kahvileivosten 
määrä on suuri, onhan kustantajana 
osuuskunta, jolla on leipomo omasta 
takaa antamassa mitä parasta leivos
ten ailalla. Mennään joukolla kahville 
ensi lauantai-iltana.
Uuden vuoden vastaanotto|uhtaa 
viettivät eri yhdistykset ja kirkko 
kunnat. Juhlat onnistuivat hyvin, sillä 
ei mitään erikoisempia tapaturmia 
sattunut, eikä muutakaan juhlia häi 
ritsevää ilmennyt.

Uusi vuosi alkoi varsin uhkaavana 
Lunta oli entuudestaan jo hyvä annos 
ja taas tuli lisää ja lumimyrskyä seu
rasi kylmä aalto, joka pudotti lämpö 
mittarin alapuolelle nollan.

Jos tahdotte todellista valmiiksi leikattua

L I M P P U A
maistakaa

KASANOFiN
valmistamaa leipä!.

FRED'S RADIO and T. V. SERVICE
TELEVISIO ITA — RADIOITA — GRAMOFOONEJA 

Myynti |a Huolto

51 MAIN STREET MAYNARD, MASS
Huoltoa hnlutessenne soittakaa: puh. 889.

FOWLER FUNERAL SERVICE
AMPUL ANSSIPALVELU 

John A. Kennedy
Concord St., Maynard, Mass. — Toi. TW 7-7343

ME^ANNAMME
kiinteimibto-, anto- ja pcrsoonalaiitoja Credit Union jäsenille 

Korko on sangen kohtuullinen.
Tulkua keskustelemaan rahakysymyksistä kanssamme.

Maymtrd Consumer's Credit Union
Unit«d Co-op Uldg.,

56-62 MAIN STPFFT MAYNARD, MASS. /

Van Etten -
Spencer, N. Y.

Kuoleman tapauksia
Hilun Saxman 70 v. ikäinen kuoli 

Tkkiä sydänhalvav.kseen joulukuun 
24 p. Tilin oli ollut naapurissa Koivu 
talla kylänä ja oli lähtiessään sanuno. 
-Itu pää tuntui “mukavalta", että on 
■neniävä kotiin, vaan ei päässyt kun 
kotinsa pihaan, kun kaatui kuolleena 
maahan. Hautajaiset oli North Van Et- 
lonin suomalaisesta kirkosta jouluk 
27 p. Pastori Henry Kangas huolehti 
seremonista ja viime lepopaikka on

ONNEA JA MENESTYSTÄ 
VUODELLE 1957

ystäville ja tuttaville 
toivottavat

MANDI ja EMIL WIRTANEN 
111 Gulf Stream Road,

Lake Worth, Fla.

PARHAAT UUDENVUODEN- 
TERVEHDYKSEMME1

SAIME ja HJALMAR NISSILÄ 
Ö02 So. B St.,

Lake Worth, Fla.

TILAA

I REMEMBER
Kirj.

Tyyne E. Konga
Olkoon kysymyksessä joulu- 

tai uudcnvuodenlahja — jos 
kysymyksessä on kirja — niin 
:ä;sä se on. Mrs. Hongan 
t?os, josta Oskari Tokoi kir- 
•o'dti selostuksen lehteemme, 
on harvinaista luettavaa ame 
r'ka ns uoma Jäiselle. Mrs. Kon- 
i;a omistaa kirjansa Anzio 
Beuchheadin taistelussa, lta 
1 ias- a, kaatuneen poikansa 
Toivo Johnin muistolle. Tässä 
i n.H,aniunkielisessä kirjassa on 
269 s vua, hinta $3.50.

Saatavana kirjakaupattamme

R A I V A A J A
Fitchburg, Matt.

Kihlautuneet
Van Ettenistä Matti Ahojen poika 

Donald Raymond antoi kihlat Eimiran 
tytölle Jeanie Buddsille. Ahon suku
kunnan joulujuhlat jotka oli tänä 
vuonna vanhemman pojan Leon per
heen kodissa Waverlyssa, olivat läsnä 
kaikki kolme kihlattua morsianta, kak
si joista jo ennen mainitsin.

Sokea tyttö,
Alice Harassimovics', 76 Emerald st. 
«pyytää, että jos joku näkisi hänen koi
ransa, jonka tuntomerkit ovat: musta 
lyhytkarvainen, valkoinen kaulan ym 
pari kiertävä juova, ja pieni valkoinen 
pilkku hännän päässä. Palauttakaa se 
hänelle, sillä se on hänen todellinen ys 
tävänsä. Näkönsä menettänyt tyttö on 
lahjoittanut verta Punaiselle Ristille 
useaan kertaan tunnuksella, että hän 
koittaa tällä tavalla auttaa toisia kova 
osaisia.

Allston, Moss.
Anne P. Söderman kuollut

(Erikoistieto)
Keskiviikkona joulukuun 26 päivä

nä ketonaan täällä Allstonissn Mrs. 
Anna F. Söderman, (o.s. Österman) 
kuoli 70 vuoden ikäisenä.

Mrs. Söderman oli syntynyt Rau
malla, Suomessa, josta hän oli siirty
nyt New Yorkiin v. 1901. Tänne 
Allstoniin hän saapui New Yorkista 50 
vuotta sitten ja täällä hän asui sen 
jälkeen yhtämittaisesti. Miehestään 
Oscar Scdermanista hän jäi leskeksi 
noin 30 vuotta takaperin. Joulupäivänä 
häneltä kuoli poika Pauli.

Lähinnä Mrs. Södermania jäivät kai
paamaan poika Walter sekä edesmen
neen poikansa Paulin puoliso kahden 
lapsensa kanssa, sisar Mrs. Sadie Mon 
tonen Miamissa, Fla., ja kolme siskoa 
Suomessa.

Vainaja saatettiin viime lepoon vii
me lauantaina joulukuun 29 päivänä. 
Pastori Wilbert Törmälä toimitti hau- 
tauskodissa muistoseremoniat ja siu 
nasi ruumiin nerhehautaan täkäläisel 
lä hautausmaalla. Haudalta mentiin 
vainajan miniän kotiin, jossa tarjoil
tiin kahvia edesmenneen muiston kun 
nioittamiseksi. — kk —̂

Poika tuli
Van-etteniläisille Mr. ja Mrs. Alex 

Koskelle syntyi poika joulukuun 21 p. 
Sayerin sairaalassa. Äiti on ollut ko
vasti sairas. Kun heidän pikku tytös 
sään oli “Measles”, liota on liikkeellä 
lapsissa oikein kovinta lajia, niin ei 
ole varma vielä vaikka äidin sairaus 
johtui siitä. Kosken perheessä on en
nestään poika ja tyttö joita nyt hoitaa 
isoäiti Hilma Koski ja myös avustaa 
poikaansa farmitöissä.

Kiitos
kaikille niille, jotka tällä laajalla paik
kakunnalla avustitte minua menneen 
vuoden aisiamiestehtävissä ja olette

Vuodon viimeisenä päivänä
oli haastettu oikeuteen vanhoista auto- 
lakien rikkomuksista Joseph Cornier 
Otter Riveristä, joka löydettiin syylli
seksi humalaisena auton ajoon joulu 
kuun 22 päivä, jolloin hänen ajonsa 
saattoi neljä autoa kolariin. Tuomari 
Plotkin sakotti häntä $75.

Russel Caldberg, Worcesterista, sai 
sakkoa $25 liian kiivaasta ajosta (jou
lukuun 12 päivä Westminsterissa, jos
ta oli seurauksena kolari. Paria vauh 
din ylittänyttä sakotettiin $10 kumpaa
kin. — V. A.

Hubbnrdston, Mass.
Hautajaiset
Viime sunnuntaina iltapäivällä Smith 

nautauskodissa Gardnerlssa, toimitet
tiin viimeinen palvelus Leo Wagg’ille 
joka kuoli sydänhalvaukseen perjan 
tai-aamuna työhön mennessään. Pasto
ri Wayland Davis, Congregational kir
kon pastori toimitti papilliset tehtävät 
Vainaja saatettiin tänne Pine Grove 
hautausmaahan isänsä viereen. Pasto 
ri puhui vielä lyhyesti ja siunasi hau 
dan. Kantajina toimivat: Eino Olly 
Weikko Merikanto, Aarne Finne, Paul 
Finne, Richard Progen ja Olavi Wagg 
Haudalta siirryttiin Farmers haalille

.lv ’Mikä tahansa näistä -

KIRJOISTA
on sopivaa luettavaa uuden vuoden aikana 

kenelle tahansa*
Suomalais—englantilainen sanakirja, The Adventurer, by Mika Waltari is

laatinut insinööri V. S. Alanne, 1111 
sivua, noin 130,000 hakusanaa ja 
lausepartta, suomen kielen uusim- 
matkin sanat. Kustantaja Werner 
Söderstöm Osokeyhtiö, hinta $14.00.

Suomalais—englantilainen sanakirja,
laatinut Aino Wuolle, kustantanut 
Werner Söderström Osakeyhtiö. Si
vuja 575, hinta $3.00.

Englantilais—suomalainen sanakirja,
laatinut Aino Wuolle, kustantanut 
Werner Söderström Osakeyhtiö. Si
vuja 526, hinta $3.00.

Unerlktn suomalaisen työväenliik
keen historia kertoo sanoin ja ku
vin suomalaisten siirtolaisten olois
ta ja elämästä täällä uudessa koti
maassamme, heidän keskuudessaan 
s y n t y n e e s t ä  työväenliikkeestä, 
suuntariidoista ja hajannuksista, 
monipuolisesta kulttuuritoimin
nasta, osuustoiminnasta ja sanoma
lehdistä ja kirjallisuudesta. Tämä 
Elis Sulkasen kirjoittama 516 livua 
käsittävä teos maksaa koviin kan
siin sidottuna $4.00.

luomen tie rauhaan 1943—44 on ar
vokasta valtiollista historiaa. Siinä 
kirjan tekijä Väinö Tanner tuo sil
loiset valtiomiehet — Ryti, Man
nerheim, Walden, Linkomies, Ram
say, Rangell ym. — kirkkaaseen 
valokeilaan ja antaa lukijalle aivan 
uusia tietoja ja käsityksiä tuosta 
vaikeasta ajanjaksosta. Sivuja 414, 
hinta $4.00.

ituin Pietari Hiilivalkealla, sotasyyl
lisyysasiani vaiheet 1944—1949.
Yrjö Soinin selostusluontoinen esi
tys, jossa helposti ymmärtävällä 
tavalla kerrotaan silloisen Suomes
sa vallinneen alennuskauden miel- 
täahdistavimmista vaiheista. Hin
ta $4.50.

a novel on a tremendous scale, full 
of dramatic events against a rich 
background. The scene is all of 
Europe and the time the early six
teenth century. Michael, the hero 
who tells his own story, is perhapR 
an even more exciting figure than 
the Egyptian. The Adventurer is 
another masterpiece by a great 
creative historian — Mika Waltari. 
377 pages, Price $3.50.

Seven Brothers, a novel by Aleksis
Kivi, Illustrated by Akseli Gallen 
Kallela. A story of mingled Hu
mour and pathos appealing to 
young and old alike. 367 pages 
Price $4.50

1.30 ip. Pyydämme kaikkia jäseniä se
kä 'jäseniksi aikovia tulemaan mukaan. 
Olomme kirkossa St. Geo. Rd. tai pap 
pilassa. Torstaina 3 p. ole seuroja. — 
H. S.

Kirkollisia uutisia
MAYNARD, MASS.

Lähetyskirkossa on torstaina 3 p. 
tammikuuta, viikkohartaus ja kahvin- 
tarjoilu klo 7.30 illalla.

'Pyhänä 6 p. on pyhäkoulu klo 9.30 
up. ja jumalanpalvelus, englanninkie
linen klo 10.30 ja suomenkielinen klo 
11.15 aamulla.

Seurakunnan vuosikokous on maa 
nantaina 7 p. klo 7.30 illalla. Kaikki 
jäsenet ja ystävät, saapukaa!

Onnellista uutta vuotta kaikille tä
män lehden lukijoille ja toimittajille. 
Otetaan tarmolla kiinni yhteistoimin 
taan. Ystävällisesti — E. J. H.

WORCESTER, MASS.
Lähetysseurakunnan viikkohartaus 

on keskiviikkona tammikuun 2 päivä 
klo 7.30 illalla Central Congregational 
kirkossa.

Pyhänä tammikuun 6 p. kello 2 ip 
on samassa paikassa seurakunnan kuu 
kausi- ja vuosikokous. Kaikkia jäseniä 
ja työmme ystäviä pyydetään tule 
maan.

Uuuden vuoden terveisin ja onnitel 
Ien! Tervetuloa! — E. J. Hämäläinen

THOMASTON, MAINE 
Lähetysscurakunnan uutisia

Seurakunnan vuosikokous pidetään 
sunnuntaina tammikuun 6 p. kello

Ted's Home Bakery
Corner Garfield & Smith Streets

Tel. GR 2-0826___
97 Garfield SL Qulncy, Maaa. 
577 North SL, Weymouth, Maas. 

Leipää, rullia, piirakolta, kaakkoja 
ja leivoksia.

BROOKLYN, CONN.
Luterilaisen seurakunnan vuosiko

kous on perjantaina 4 p. tiilikirkossa 
alkaen kello 7.30 illalla.

Torstaina 10 p. on ompeluseuran ti
laisuus Mr. ja Mrs A. Arvidsonin luo
na Foster Centerissä klo 7.30 illalla.

Sunnuntaina 13 p. on jumalanpalve
lus klo 2 ip. ja Voluntownissa klo 7 
illalla.

Toivomme kaikille siunausrikasta 
uutta vuotta ja menestystä kaikessa 
hyvässä. — V. H.

WORCESTER, MASS.
Luterilaisessa kirkossa on sunnun

taina 6 p. engl-kielinen jumalanpalve
lus klo 10.30 ap. ja suomenkielinen 
klo 5 ip.

Tiisaina 8 p. on mielenkiintoinen 
tilaisuus kirkkosalissa. Silloin näyttää 
kuvia Euroopasta tohtori Eskil Eng
lund. Hän vieraili viime kesänä Saksas
sa, Jugoslaviassa y.m. ja hän kertoo 
näkemyksistään ja kokemuksistaan 
matkaltaan. Tilaisuuden järjestää 
Womens Club ja kaikki ovat sydämelli
sesti tervetulleita. Tilaisuus alkaa klo 
7.30 illalla.

Lauantaina 12 p. on seurakunnan 
vuosikokous, alkaen klo 6 illalla.

Toivomme kaikille siunausrikasta 
uutta vuotta. — V. H.

TIEDÄTTEKÖ, ETTÄ
eläinten muuttaminen on ominaista 
suurelle osalle eläinkuntaa.

Tavallisin esimerkki on luultavasti 
heinäsirkka, joka on monen lämpi
män maan vitsaus. Niinpä muuan Pu
naisen Meren alueella asuva parvi 
peitti lähes 5,300 neliökilometrin laa
juisen alueen. Pohjois-Canadassa ja 
Norjassa ryntäävät sopulit, nuo pienet 
rotan näköiset eläimet, isoina parvina 
aika ajoin alas ylängöltä, syöksyvät 
mereen ja katoavat.

Varsin omalaatuinen näky on Jamai
kan saarella esiintyvä maakrapujen 
muutto. Nämä eläimet, jotka asuvat 
kallionkoloissa, laskeutuvat kerran 
vuodessa samaan aikaan rannikolle li- 
säytyäkseen siellä.

Eräs lehtitäilaji viettää puoli vuotta 
omenapuussa ja toisen puolen ruohon
korsissa. Eräät muurahaiset pitävät 
niitä “lehminään” imien niistä huna- 
jantapaista nestettä. Kun muurahaiset 
huomasivat, että lehtitäiden muuttoai- 
ka on käsissä, ne kantoivat ne alas 
omenapuista ja asettivat ne ruohon
korsille. Tai sitten ne veivät ruohosta 
omenapuihin aina vuodenajan mukaan.

ZAVATONE
GREENHOUSES

363 Centre SL, Quincy, Masa. 
Puh. GRanite 2-3922

Kukkalaitteita! — Leikattuja kukkia!

JOHN J. GALLAGHER, Inc.
Rakennustarpeita ja Rautatavaraa

10 0  Federal Avenue Quincy 69, Mass.
Puhalin: PRosidant 3-2600 

haaraliika: 241 Hancock Straat, North Quincy

Finland between East and Wm L by
Anatole G. Mazour, professor of 
History. While on a Sabbatical 
during the 1954-55 academic year 
he lived in Helsinki, Finland, 
studying Russian-Finnish relations 
and collecting material for this 
book at what he considers one of 
the finest libraries in the world 
outside Russia on Russian history. 
Price $6.50.

Haven in the Woods. The Story of 
the Finns in Wisconsin, by John I. 
Kolehmainen &hd Qeorge W. Hill. 
Published by TWe Sta^e 'Historical 
Society of WiSdMisiji.‘'Price $2.50.

Lapsuuteni muisteja II, Iwjoittanut 
Oskari Tokoi. Rauha)IL90fyvanhuu
den vuodet ovat nyi (hhtroittaneet 
toisen sikermän muis
toja, herkkyydestä i « |W rdessii iu
aitoudessa edellkjei» vuiUticn. Hin
ta $3.00. * * !» •

Sow the Golden Sejad, i j t  jpSin 1. Ko
lehmainen, is ' ft of this

Dr. William D. Michaal, O. D. 
D r. William D. Michaal, Jr., O.D.

OPTIKOT
13 Revere Road, Qulncy, Maas. 

TeL PResident 3-6735.

newspaper and,, 11 length 
ge oi astudy in the English! 

Finnish-Americftp nejvspäper. It is 
one of the very few'investigations 
in the field of {foreign-language 
journalism in United States. 
Price $3.00.

Hintaan kuuluu vapaa lähetys.

RAIVAAJAN KIRJAKAUPPA
Fitchburg, Mass. >

QUINCY SAVINGS BANK
1374 HANCOCK STREET —  371 HANCOCK ST. 

QUINCY, MASS.
Auki kello 9 ap.—kello 3 ip. maanantaista perjantain iltapäiväin.

Säästö- ja klubitileiä — Kiinne- ja persoonalainoja.

"Jousia tillein kuu tarvitsette niitä”

W 0 0 0 W ä R D ’ S S P R I N 0  S N 0 P  Im .
JOUSIA JA JARRUJA

Co-Max ja Lorkhced osia Pyörien suorirtamixta.
63 CANAL STREET Td Pre». 1200-12001 QUINCY, Mas

Dr. Carleton G. Osgood
HAMMASLÄÄKÄRI 

373 Granit# St., Quincy, Mass.
Tel. GR. 2-4258

Mlko’s Electrical Servlet
S AUKÖ U R AKOITSU AT

Luoteut miehet suorittavat työn. 
Asunto-, liike-, teollisuus-urakointia 

öljypolltnnoiden langoitusta.
51 Shawmut — Quincy, Mass.

GRanite 2-6324 
M i e h a e l  Kal a .  omistaja

OSTOKSIA TEHDESSANNE 
muistakaa mainita attä niittä 

ILMOITUKSEN RAIVAAJASSA!

THE

CORNWELL MEMORIAL CHAPEL
. ARVOKAS HAUTAUSPALVELU  

Cantar Straat Tai. 29-2 Waroham, Mass.

IM E R 'S  FUNERAL NOME
Puh. 517 W.

61 Paari Stroft
MIDOLEBORO. M A SI

Doane, Beal & Ames
FUNERAL SERVICE 

V
HYANNIS YARMOUTH
HARWICH CHATHAM

Telephone, Hy. 6M.
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Pisco Charlien
Jnllkoa 2:11a sivulta.

lastiruumassani eli eräitä laatikotta, 
jc ka olisivat riemastuttaneet tiu UI- 
mlelli8 ja joiden itakavarlCeOltniinen 
olisi pnlkoittnnut tn voi dat jäämään sa
tamaan vaikka .kuinka pitkäksi aikaa.

Lähdimme satamasta pimeän tul
lun ja pujahdimme luotsilalvan huo
maa maiti n merelle. Olimme kulkeneet 
Imiutamia iinertpeniikulmla, kun tä
hystäjä huomasi moottoriveneen. 
IM uuta man minuutin kuluttua vene 
Dii laivan vieressä. Mariquita ja hä
nen veljensä kiipesivät laivaan,

— Kas, tekö, kaipteoni, Mariquita 
huudahti aivainkuin olisi yllättynyt 
nähdessään iminut. — Jose! tässä on 
(kapteeni, jonka Senor Santoeroz esit
ti minulle kahvilassa.

Hän esitti minut veljelleen, joka 
t osiaankaan ci hi luistokaan muistut
tanut häntä. Mies oli yhtä mustapin- 
tainen kuin patasoitamies. Heti hä
net nähdessäni aja.ttolin: "Lyön tuhot 
tibroa vetoa risa isin housuja vastaan, 
cittei hän ole Mariquiltan veli. Hän 
näyttää siltä, kuin hänessä olisi mel
kein yksinomaan intiaanin verta ja 
eavtstelinkin hänen olevan tuon pre
sidentin, jata viranomaiset etsivät”.

Mutta minähän olin rakastunut ja 
sillä hetkellä olisin ottanut laivaani 
vaikka mustan, sarvipään paholai
sen.

(Mairiquita oli niin kaunis, että ve
si vieläkin tulee kielelleni ajatelles
sani häntä. Mutta siitä ei kannata pu
hua. Sää suosi meitä, joten matka su
jui nopeasti. Neljän päivän kuluttua 
talimme puolimatkassa. Kotko ajan 
olimme Mlariquitan hartaita pyyn
töjä noudattaen pysytelleet mahdol
lisimman kaukana rannikosta. Pe
rulla oli noihin aikoihin vain muuta
mia vanhoja tykkiveneitä eikä muil
la pikkuvaltioilla ollut ainoaltakaan.

SANAKIRJOJA
Englantilas-Suomalainen Sanakirja, 

kuudes painos, toimittanut Aino 
Wuolle, kustantanut Werner Söder
ström O/y, 575 sivua. Hinta $3.00

Suomalais-Englantilainen Sanakirja, 
toimittanut Aino Wuolle, kustan
tanut Werner Söderström O/y, 526 
sivua. Hinta $3.00.

Suomalais-Englantilainen Sanakirja, 
toimittanut V. S. Alanne, kustan
tanut Werner Söderström O/y. 
Koko suuri, sivuja 1,111, noin 
75,000 hakusanaa ja suuri määrä 
lailseparsia. Ilmestyi tänä vuonna. 
Hinta $14.00.

Finnish Grammar, toimittanut Cle
mens Niemi niitä englantia taitavia 
vairten, jotka haluavat opiskella 
suomea. Sivuja 208, hinta $2.00.

Osoittakaa tilaukset:

RAIVAAJAN
KIRJAKAUPPA
Fitchburg, Massachusetts.

TÄYDELLISIÄ, KAUNIITA 
H A U T A J A I S I A

järjestää

J A M E S
Funeral Home

Puhelin 4-3690 
SCOTIA 2, N. Y.

Chilessä uskottiin tykkiveneiden py
syttelevän ankkurissa turvallisissa 
selaimissa, mutta M air iq liila ja hänen 
veljensä olivat ilmeisesti toista miel
tä.

Viidennen päiviin aamulla, kohta 
aamiaisen jälkeen, seisoin komento
sillalla Santoe.rozin seurassa. Hän 
viiltäisi kaukana näkyvään savuun.

— Tulta tulee höyrylaiva, hän 
virkkoi.

Mariquita oli (tuikut niin lähelle, et
tä hän kuuli Santoerozin sanat. Hän 
painot käden sydämelleen.

— Madre Dins, hän huudahti. — 
Sittenkin tapahtuu onnettomuus.

Vieras alus pysytteli rannikon ja 
meidän välissämme ja näytti kulke
van samaan suuntaan kuin me. Mul
ta samalla se koko ajan nopeasti lä
hestyi mieltä, sillä pian näin sen mas
tot ja savupiiput.

'Myös tuo Don Jose oli tnlliult kän
neille. Mariquita ja Santoeroz riensi
vät hänen liuoksen. Kolmikko kuis
kaili kiihkeästi keskenään. Sitten 
Mariquita kiipesi komentosillalle.

— Senor Cnpiitano, hän sanoi sil
mä kyyneleisiini. — Veljeni ja minä 
olemme nyt suuressa vaarassa.

— Mistä on kysymys, Senorita? 
minä kysyin. — Voinko auttaa teitä 
jollakin tavoin?

— Oh, amigo mio, taivas siunat
koon teitä! Mutta en itse voi kertoa 
sitä. Santoeroz, tule itänne!

Santoeroz kiipesi nopeasti komen
tosillalle.

— Tiedättekö, mikä alus tuo on? 
hän sanoi. — Se on perulainen tykki- 
vene “Estrella”.

— Välipä siiliä., minä vastasin. — 
Tämä laivahan kulkee Perun lipun 
suojassa.

— Niin, niin, .mutta Don Jose, So- 
norita de Loman veli, on sama pre
sident,ti, jota sekä Chilen että Perun 
viranomaiset etsivät.

— Sen olen koko ajan tiennyt, mi
nä vastaisin.

— Voitteko piilottaa hänet jonne
kin lastin joukkoon?

— Huono ehdotus, minä vastasin. 
— _Juuri lastiruumat he ensimmäi
seksi taiikastavat.

— Oh, Dios, mitä mieidän on tehtä
vä? Santoeroz ähkäisi.

Tykkivene oli nyt enää vain noin 
viidentoista kaapelinmiton päässä 
meistä^ joten oli ajateltava nopeasti. 
Olimme vetäneet mesaanipurjeen pe- 
rämasto:n tasoittaaiksemme laivan 
keinumista aallokossa ja se herätti 
mielessäni ajatuksen.

— Käärimme hänet tuon purjeen 
sisään, minä vastasin.

— Dios mio, Gapotano, se on lois
tava ajatus, Santoeroz huudahti. — 
Sieltä he eivät osaa etsiä.

— Mutta mitä teemme Senoritalle? 
minä kysyin.

— Hän saa esiintyä matkustajana, 
Santoeroz vastasi. — He eivät tunne 
häntä eikä minua.

— Ahaa, siis tekin olette osallisena 
tässä keitoksessa, minä huomautin.

— Tietenkin, hän vastasi.'
Aiikaa ei ollut paljon. El Presiden

tti kiipesi perämastoon, laskeutui pit
käkseen raakapuulle pitäen kiinni 
mesanihaarukasta. Hän oli pitkä ja 
laiha, kuten .useimmat sekarotuiset, 
joten hän kääriytyi sopivasti hänen 
ympärilleen laskettuun purjeeseen.

Mariquita vaihtoi ylleen huonom
man pukunsa, sitoi muut vaatteensa 
nyyttiin ja otti esiin kitaran. Hän 
asettui sfcanssiim lavitsalle koettaen 
esiintyä kuljeeskelevana tanssijatta- 
rena, jollaisia usein kuljeskelee ran- 
rvilkkolaivoissa matkalla kaupungista 
kaupunkiin.

RAY MATSON
k a ik en la ista  a jo a

1015 East 167th St.,
Tel. Kilpatrick 2-5884, 

Bronx 59, N. Y.

WALTER GRANHOLM 
valmistaa ja asettaa
H A U T A K I V I »

kaikkiin New Yorkin ympäristön 
hautausmaihin.

Näytevarasto lähellä Mt. Hope 
hautausmaata.

SAW MILL RIVER ROAD 
HASTINGS ON HUDSON 6. N. Y. 

Tel. HA. 5-4285 Suomalainen lillu

N EW  YORKISSA VIERAILLESSANNE
muistakaa käydä syömässä herkullinen Voiielpäpöytä • Lounas tai 

Päivällinen meillä.
T E R V E T U L O A !

F I N L A N D  H O U S E
39 East - 50th Street, N.Y.C. — Murray Hill 8-0018 

“Avoiuna myöskin sunnuntaisin klo 1:00 l.p. - 9:00 ill.”

F. G.  L. N.
Funeral Home, Inc.

77 East 125 St.
Naw York City 

Puhelin: Lehigh 4 • 0461
Kohtuulliset hinnat 

Yksityiskappeli

TRYF0R0S BROS.
K U K K A K A U P P A

Kukkasia sähkeellä kaikkialle 
Puhelimet LEhigh 4-4418 • 4411 

56 East 125th St.. New York 85, N.Y 
Sivuliike 488 Willis Ave.

VI0T0R FRBNDILK’a 
LAKIASIAINTOIMISTO

134 East 1Z4 Street 
New York 15» N. Y.

Selma Leeman Co. 
Matkatoimisto

UUSI OSOITE:
605 Lexington Ave.,

(52 — 53 katu)
New York 22, N. Y.

Puhelin numero sama 
kun ennenkin 
PLaza 5-0327

Snn.'ceroz veti jalkoihinsa paikatut, 
kni-cil hoiisuit ja painot päähänsä ri
tisen olkihatun. Hänkin oli valmis 

., tilaamaan tykkiveneen miehistön.
Viisi minuuttia myöhemmin tyk

kivene laukaisi kanuunansa. Käskin 
ie ti .kohottamaan Perun lipun. Hal
in kuli.liima vene kiinnitettiin lai

vamme kylkeen. Kannelle kiipesi 
vijori luutnantti useiden sotilaiden 
• eura,armaina.

— Oletteko englantilainen? hän 
kysyi aluiksi ja minä luulen hänen 
Isen-ä oi Teen englantilainen .sillä 
iän puhui sujuvasti sitä Ikiel.tä.

— Ei, olen suomalainen, minä vas
tasin.

Hän ei vitkastellut ryhtyessään 
suorittamaan laivan tarkastusta. 
Viliksi hän komensi miehensä avaa
maan lastiluukut ja vaati sitten, ot- 
ä koko miehistön oli tultava kannel- 
e. Sen jälkeen hän tuli luokseni.

— Mistä matkustajanne ovat? hän 
kysyi.

— Laivassa on vain yksi ainoa 
matkustaja — muuan tanssijatar, mi
nä vastasin.

— En usko sitä, hän sanoi komon- 
tsen miehensä tarfus lamaan kaikki 
lytit.

Aioin rynnätä sulkemaan oman 
hyttini, imuitta hän asettui tielleni.

Hetken kuluttua 'kuulin Mariqui- 
am kirkaisevan. Kiristelin hampaita

ni, sillä en voinut (tehdä mitään aint- 
laalkseni häntä. Kaiken kukkulaksi 
ruomasin samassa luon presidentti- 
lurjuksen liikahielevan purjeen si
sässä. Oloni oli kaikkea muuta kuin 
miellyttävä.

Luutnantti oli rientänyt kuuluste
lemaan Mariqultaa ja palasi nyt 
luokseni.

— Siellä on tosiaankin tanssijatar, 
kän sanoi. — Mutta missä on mies- 
matkustaja, joka tuli laivaan Toco- 
pillassa?

- Minähän selitin jo, ettei laivassa 
ole muita matkustajia kuin tuo naik
konen.

— Vaiehtektte, luutnantti ärähti.
— En suinkaan, minä vastasin.
— Hyvä on, hän sanoi kylmästi vii

taten miehilleen ja komentaen minut
elscmaan selin partaaseen.
Minä tottelin. Hän komensi neljä 

sotilasta eteeni.
- Ladatkaa, hän komeusi sitten. — 

Valmistautukaa ampumaan kopinal- 
limen!

Seuraavassa silmänräpäyksessä 
tuijotin neljään kiväärinpiippuun ja 
niiden laitana mulkoilevat miehet 
näyttivät olevan tosissaan.

Kului minuutti tai pari, vaikka se 
tuntuikin ainakin tunnin pituiselta.

- No, aiotteko tunnustaa? luut
nantti kysyi.

- Minulla ei ole mitään 'tunnusta
mista, minä vastasin kylmän hien 
kihoitiessä otsalleni. — Olen pääl
likkönä 'perulaisessa aluksessa'. Lai
vassa on Perun lippu, minä olen Pe
run kansalainen. Teidän on todistet
tava, että valehitelen.

— Hyvä on, luutnantti sanoi kyl
mästi. — Saatte aikaa minuutin. Sit
ten annan miehilleni määräyksen 
ampua.

En oikein nyt osaa selittää, miltä 
minusta silloin tuntui. M)niiton aja
telleen! Mariqultaa. Toivoin hänen 
seisovan skanssin ovella silloin, kun 
sotilaat laukaisisivat kiväärinsä. 
Mutta muistan myös ajatelleen!, et
tä mitä iloa minulla olisi hänen tu
lostaan skanssin ovelle, jos samassa 
kuolisin.

No, tietenkin kaikki oli hämäystä, 
eikä amipumiaikomentca 'kuulunut. 
Viisi minuuttia myöhemmin luut
nantti lähti miehineen laivasta. Tyk
kivene loittani nopeasti, kunnes vih
doin näin vain sen savupiipuista ko
hoavan savun.

Irroitimme presidentin mesanipur- 
' eestiä. Samassa Mariquita juoksi 
.annelle entistä kauniimpana, silmät 
.»isiäen, posket punottaen. Sysäsin 
vapaasti lakkini otsalle ottaakseni 
asiaan ‘hänen ensimmäisen 'tulisen 
uudelmansa.

Mutta mitä luulet hänen tehneen? 
Iän heittäytyi tuon pitkän, musta- 
unlaisen presidentti-roikaleen kau
laan. Ja hän puristautui niin lujasti 
taneen aivanikuin olisi halunnut koko 
oppuikänsä pysyä samassa asennos- 
'3.

Tuijotin heihin suu auki. Silloin 
luulin tuon konne Santoerozin kuis
kauksen vierestäni.

— Mariquita on hänen vaimonsa 
tän sanoi.

Vai vaimo, minä ajattelin ja koko 
maailma tuntui äkkiä muuttuvan 
mustaksi. Olisin halunnut murhata 
lonkun. Hänelle olin uhrannut ja- 
oirnmat tunteeni. Hänen vuokseen 
uinut oli äsken oltu vähällä ampua! 
Koeta kuvitella tunteitani. Koeta 
ajettua minun tilalleni. Käännyin ja 
horjuin portaita alas kajuuttaani. 
Paukautin kiinni sen oven, jotta mi- 
lun ei tarvitsisi katsella sellaista sii- 
, ottomuuitia.

Matka sujui ja mieleni oli synkkä 
VäUtetin epämiellyttäviä matkusta
jiani parhaani mukaan ja olip sy ven
yvinäni heidän lähestyessään tutki

maan merikortteja ja sekstanttia.
V ituloin saavuimme Moiled oon. 

Silloin Marquita, hänen kurja mie
hensä ja typerästi irvistelevä Santo- 
troz-koiuia tulivat kiittämään minua.

Don Jose ilmoitti olevansa halukas 
maksamaan minulle ja mainitsi jo
takin “pyöreäatä summasta”.

-  Jos vielä kerran uskallatte ty r
kyttää minulle likaisia seteleitänne, 
niin tungen ne kuivettuneeseen kurk
kuunne, minä mylvähdin. — Luulet
teko minun auttaneen teitä ansaitak
seni rahaa?

Mies ei ymmärtänyt tarkoitustani, 
vaan ojensi kätensä.

— Olette urhoollinen isänmaanys- 
ilfivä, 'hän sanoi.

Mutta minä en voinut (tarttua sel
laisen miehen tassuun. Seunaavina 
päivinä aivoni olivat niin sekaisin, 
ottfi erosin toimestani.

Pian kuitenkin toivuin iskusta. 
Mutta Mariqultaa en kosteaan senjiii- 
keen ole tavannut. Muista naisista en 
; :n jälkeen ole välittänyt. Vain yksi 
Q'jia minua vieläkin harmittaa. Mik
si en cittanuit tuon presidentti-lurjuk
sen tarjoamia rahoja? Se oli ainoa 
kerta, jolloin raha ei ole kelvannut 
minulle. . .

Pisco-Charlie vaikeni, huokasi sy
vään. En ole varma tankoiltitiiko huo
kaus menetettyjä rahoja vai mene
teltyä Mariqultaa.

— Nyt kai ymmärrät, miksi varoi
tin sinua, nuori mies, hän virkkoi.

Minii n usin seisomaan.
— Kiitos, vastasin hymyillen — 

Tiedon kokemuksesta, kuinka vilkas 
mielikuvitus savolaisilla on. Nyt me
nen tervehtimään Donna E-peranzaa 
ja tulevaa anoppiani ja pyytämään 
heitä kanssani elokuviin.

Loppu

Eugene Delacroix
Suuri taiteilija

Eugene Delacroix on erittäin »lei
kittävä tekijä uudenajan taiteen histo
riassa. Hän on murrosajan taiteilija, 
joka valon ja värien uudella käsitte
lytavalla raivasi tien impressionisteil
le ja näiden seuraajille. Mutta hän ei 
(He ainoastaan maalari ja graafikko, 
vaan aikakautensa hengen loistava 
edustaja kaikilla aloilla, yleisnero Leo
nardo da Vinoin litraan, Chopinin, Ge 
orge Sandin ja Heinrich Iloinen ystä
vä, hieno musiikin ja arkkitehtuurin 
tuntija, erinomainen esseisti ja teat
teriarvostelija, jos niin tarvittiin, vie
läpä yhteiskunnallinen toimihenkilö
kin Pariisin kunnallisissa lautakun
nissa.

Delacroixin asema Ranskan sivistys
elämässä oli merkillisen ristiriitainen. 
Hän oli korkean virkamiehen poika — 
isä oli ollut Ranskan ulkoministerinä 
ja myöhemmin maaherrana Bordc- 
auxissa — mutta nuori Delacroix oli 
radikaalien ja kumouksellisten aattei 
den kannattaja. Hän toi ilmi vasten
mielisyytensä Pyhän Allianssin hen
keä vastaan maalaamalla “Khioksen 
verilöylyn” vastalauseeksi turkkilais
ten julmuuksille Kreikassa ja heinä
kuu vallankumouksen 1830 hän ikuisti 
kuuluisassa maalauksessaan “Vapau
den jumalatar johtaa kansaa, barrikaa- 
deilla.” Tästä huolimatta suosi Rans
kan hallitus ja vieläpä roomalaiskato
linen kirkkokin Delacroixia ja antoi 
hänelle suuria tilauksia. Hänen histo
rialliset seinämaalauksensa julkisissa 
rakennuksissa ja ennen muuta St. Sul- 
picen kirkossa ovat merkittäviä töitä. 
Mutta hänen menestyksensä raivostut
ti akateemisia piirejä. Ilkeämielisyys 
puhkesi esiin jouruna, jonka mukaan 
Eugene Delacroix ei ollutkaan isänsä, 
vaan ruhtinas Talleyrandin poika — 
siitä muka suuret tilaukset johtuivat, 
eivätkä hänen kyvykkyydestään.

Delacroixiin koski kovin se ilkeä- 
mielisyys, jolla puoliviralliset taidepii
rit häneen suhtautuivat. Hän oli aina 
arvostelijain hampaissa ja Ranskan 
Akatemiaan häntä ei huolittu ennen 
kuin vanhoilla päivillään. Silloinkin 
hätä vastaan hyökättiin niin, ettei hän 
elämänsä viime vuosina c-nää pannut 
teitään näytteille Pariisin Salongissa, 
vaan vetäytyi yksinäisyyteen. Tällai
nen vihamieliyys hämmästyttää sitä
kin enemmän, kuin Delacroix omisti 
koko elämänsä taiteelle ja rakasti sitä 
intohimoisesti. Hänen maalaustensa, 
litografiainsa ja muiden graafisten 
lehtiensä lukumäärä nousee niin satu
maiseen määrään kuin 9,140. Vaikka 
hiin luonteeltaan oli varsin ylimyk
sellinen, eli hän vaatimattomissa olois 
;a, asusti vuokrahuoneissa ja oli usein 
aloudellisesti vaikeuksissakin. Kuvaa

vaa oli, ettei Delacroix koskaan men- 
lyt naimisiin, vaikka hiin hienon käy- 
Iäksensä vuoksi oli suuressa suosiossa 
uTstukrauttisten perheiden naisten 
ccskuudessa. Hänen käsityksensä ;nu 
kaan taide vaatii miehen kokonaan 
kahta jumalaa, perhettä ja taidetta, ei 
voinut yhfaikaa palvella.

Välttääkseen ristiriitoja ympäristön- 
;ä kanssa ja saadakseen työrauhan 
Delacroix keksi uskotun, jolle lian voi 
u.rkaa ajatuksiaan silloin, kun niitä 
-‘i voinut julkisuudessa esittää: intii
min päiväkirjan. Hän aloitti päiväkir
jansa nuorena, taistelevana taitteilija- 
na, pani sen syrjään miehuutensa uut 
terimpana työkautena, mutia otti sen 
alleen esille 50-vuotiaana kertoakseen 
sille elämänsä voitoista ja tappioista, 
loistaan ja pettymyksistään, mutta en- 
len kaikkea yhteiskunnallisista ja tai
teellisista havainnoistaan. Tätä päivä
kirjaa ei oltu tarkoitettu julkisuuteen,

Delacroix piti sitä, kuten hän itse se
itti. voidakseen kehittää itseään jn 

todeta suhtautumisensa asioihin ia ih
misiin eri ikäkausina. Mutta, koton 
niin usein käy kuuluisille miehille 
naisille, oi hänkään saanut pitää oma
naan intiimejä ajatuksiaan. Jälkimaa 
ilma on huolellisesti säilyttänyt jokai
sen rivin, jonka mestari kirjoitti, ja 
Delacroixin Päiväkirjasta on tullut 
näs 1800 luvun kiintoisimmista doku- 
mentääriteoksista. Vielä tänä päivänä
kin ammentavat kirjallisdaiteellison 
alan tutkijat maapallon kaikilla ääril
lä elämänviisautta hienostisivistyneen 
ja omaperäisen taiteilijan näkemyksis
tä ja kokemuksista.

Delacroixin harrastusala on niin 
laaja, että Päiväkirjaa lukiessa tulee 
ajatelleeksi, voiko häntä ensinkään pi
lliä in»iressionlslien edelläkävijänä 
muuta kuin maalausteknillisessä mit
lessä —• henkisesti ovat impressionis 
fit ilmeisestikin lähempänä 1700-Iuwn 
•nnskalaisia maisomamaalarcita kuin 
;ulisieluista Delacroixia, joka on men
taliteetiltaan kumouksellisen ajan lap- 
;i. “Tunsin, kuinka intohimo suuren 
luomiseen heräsi minussa”, kirjoitti 
nuori Delacroix v. 1823 nähtyään
Tään Michelangelon maalauksen
“Uudistakaamme ajasta aikaan itseni 
me suurissa ja kauniissa töissä." Siinä 
on hänen elämänsä johtoajatus.

Delacroix opiskeli aluksi musiikkia, 
mutta kääntyi sitten maalaukseen. 
Päiväkirjassaan hän v. 1824 peruste- 
Ice siirtymistään kuvataiteeseen selit
tämällä. että “musiikissa voittaa muo
to sisällön, matta maalauksessa on 
asia päinvastoin. Maalaukseen liittyvä 
ajankohtainen aines unohdetaan ko
konaisuuden nerokkaan kauneuden 
vuoksi.”

Tämä tunnustus nuoren, klassillisen 
koulutuksen saaneen taiteilijan puolel
ta on. todella merkittävä. Delacroix 
Co esiin kannan, että taiteilijan on 
käytävä käsiksi ajankohtaisiin aihei
siin, työn laadusta riippuu sitten sen 
kestävyys. “Ajankohtaisuus unolidc- 
Can kokonaisuuden nerokkaan kau
neuden vuoksi", sanoi hän. On ilmeis
iä, että häh pitää tärkeänä myöskin 
aiheita, eikä vain maalaustapaa. Hän 
on lähempänä Pablo Picasson ja Dieco 
Riveren käsityksiä kuin impressionis
tien.

Declaeroix oli alituisesti sotajalalla 
pikkuporvarillisuutta ja keskinkertai- 
- uutta vastaan, näissä hän näki kehi
tyksen jarrun. Kuvaavaa oli, ettei hän 
nähnyt mitään hyvää edes suurtilojen 
jakamisessa. Syksyllä 1849 on hän 
serkkunsa vieraana Normandiassa 
Fecainpin lähellä. Vaeltaessaan met
sissä ja niityillä toteaa taiteilija, että 
kaikkialle on noussut aitoja ja kilto
ja senjälkeen, kun vaurastuneet pik 
kuporvarit olivat ostaneet tai jakaneet 
suurtilat. “Pikkuporvarit; jotka ovat 
tulleet rikkaiksi, sulkeutuvat suoja
muurien taakse ja aitaavat tiet. Köy
hät eivät enää saa poimia metsästä ri
suja eikä marjoja, kuten ennen.” Ja 
samana vuonna tehdyssä ioisessa 
muistiinpanossa Delacroix synkkänä
kirjoittaa:

“Niiden uutisten perustalla, joita 
vuoden aikana on tullut näkyviin, clen 
alkanut uskoa, että kaikki edistys sen
sijaan, että johtaisi vielä suurempaan 
edistykseen, lopulta johtaa edistyk
sen kieltämiseen ja takaisin lähtökoh
taansa. Ihmissuvun historia on siitä 
todistuksena. Nykyinen ja edellinen 
sukupolvi uskoi sokeasti uusiin aattei
siin ja kuitenkaan en tiedä, mikä uusi 
■ikäkausi olisi merkinnyt muutosta ih
miskunnan oloissa. Jolta sellainen 
muutos voisi tapahtua ihmiskunnan

koht iloissa, täytyy sen minun näke
mykseni mukaan ensin tapulit ia ihmis
luonteessa.”

Vallanhimo, itsekkyys ja keskinker 
taismis ovat luovan työn pahimmat vi
holliset — tämä ajatus tulee Päivä
kirjassa esiin kerran toisensa jälkeen. 
.<un Delacroix kirjoittaa esseen Nico
las Poussinistaf 1600-luvun ranskalai
sesta maalarista, katsoo hän tiimiin 
muruuden olevan siinä, että Poussin 
taiderappion kautena siirsi renosans- 
in henkeä Ranskan taiteeseen ja teki 

siten kotimaastaan Euroopan johtavan 
'.aidemaan. Taistelua rappiotaidetta vas 
taan hän kuvaa hyvin värikkäällä la
volla:

“Kun Poussin saapuu Italiaan, to
raa hän, että Caraccit ja näiden jäi- 
iltelijiil ovat anastaneet maineen ja 
'ikeuden jaella mainetta taiteen maa- 
iinassa. Taiteilijan oi katsottu olevan 
äysin oppinut, ellei hän ollut tehnyt 
liatkaa Italiaan, mutta se ei merkin- 
lyt sitä, että hänet olisi lähetetty tut
umaan todellisia esikuvia, antiikin ja 
500 luvun mestareita. Ei, heidän oli 
antava tunnustus Caracceilta ja hoi- 
Iän oppilailtaan, mutta nämä yilistiväl 
ain taiteilijoita, jotka muistuttivat 
leitä, ja vehkciliväl koko sillä arvo
vallalla, jonka muoti heille antoi, niitä 
vastaan, jotka yrittivät pois kynnctyl- 
ä uralta, Domenichino, joka tosin oli 
ollut Caraccien koulusta, mutta joka 
mronsa ja totuudenrakkautensa joh- 
amana etsi luonnollisia ilmaisuja ja 

'ohokeindja, joutui sen vuoksi vihan 
'a vainon alaiseksi. Hänen työnsä 
ihattiin keskeyttää väkivalloin ja Do- 
ncnichinon oli pakko kätkeytyä viliol- 
istensa raivoisan kateuden vuoksi, 
uin tlälainen mieletön taistelu raivosi 
'aiteili'jaa vastaan, esiintyi Poussin,
vielä tuntemattomana, kaikkien ryh- 
aiänkuntien ulkopuolella olevana. Hä
nen maalauksensa osoittivat, että hän 
vli riippumaton sovinnollisuudesta. 
Historian ja ifrmissydiinten huolellise
na ja samalla runollisena tarkkailijana 
on Poussin erinomainen maalari.

Deolacroixin päiväkirjassa on monia 
kiintoisia kohtia, jotka koskevat hä
nen kuuluisia ystäviään — esim. kes

kusteluja Chopinin kanssa musiikista 
— mutta rajoitan tämän esityksen ni
menomaan Delacroixin tapaan katsella 
yleisiä olosuhteita. Hän on yksilöiti 
nen taiteilija, mutta sen vuoksi eivät 
hänen huomionsa jn huolensa olo ar
vottomia. On varmastikin syytä yhä 
kiihtyvän teknillistymisen aikakaute
na ottaa huomioon niiden sanat, joilla 
ei ollut niin kiire kuin meillä ja joilln 
oli aikaa miettiä asioita hevo-kyydlllä 
ajnessann. Delacroix kirjoitti tästä sa
to vuotta sitten toukokuun 22 päivänä 
.853 seuraavankin mietelmän: ,
"Ihminen edistyy joka suuntaan, hän 

hallitsee ainetta, sitä ei voi kiellän, 
multa hän oi opi hallitsemaan itseään. 
Rakentakaa rautateitä ja lennättintlii, 
kulkekaa silmänräpäyksessä maitten 
ja merten ylitse, mutta ohjatkaa into
himojanne kuten ilmapallojanne! l i 
uottakaa ennen kaikkea pahat vaiston
ne, jotka eivät ole päästäneet .sydä
miä inhoittavasln vallastaan kaikista 
vapaamielisistä veljeyden periaatteis
ta huolimatta! Siinä on edistyksen 
ia onnen todellinen ongelma. Minusta 
näyttää, että eläimelliset pvyteemmo 
a vaistomainen itsekäs nautintoha- 

lunime vain saavat lisäkiihoketta kai
kista aineellisista parannuksista.” — 
E. Vala.

— Paran nn stemtek o vankiloissa
epäilemättä olisi helpompaa ja hedel
mällisempää, jos sinne sijoitetut oli- 
sival lu niteeltään herkkäsydämisem- 
piii, Ihantoellisempia ajatuksiltaan ja 
mielennöy ryytiä harrastavaisempia.

HUONE VUOKRATTAVANA
tunnetulle yksinäiselle NAISELLE, 
Osuustalo Warmassa,

ANNA COLEMAN,
828 Gerard Avenue,

New York 51. N. Y. Apt. 5 D.

CAPITOL RADIO
1. S. Main St., P. Chester, N.Y.
Äänilevyjä - Välineitä - Radioita 

Pyykkikoneta - Jääkaappeja
Radioinsinöörit

— Lupakirja - sähköteknikkoja — 
Puh. Port Chester WEstmore 9-8110

ALLEN FUNERAL SERVICE
Palvelus on tunnuslauseemme.

MEVVFIELD. N. Y 
Tel. 47511.

SPENCER, N. Y. 
Tel. 38.

d t

B O N D  H A R D W A R E
COOK & DUNN PAINTS 

Hardware - Houseware 
Scotts Lawn Products 

ELM STREET BE 9-4694 FISHKILL, N.Y.

VAN VOORHIS BROS., INC.
LUMBER - BUILDING MATERIALS - MILLWORK 

“CUSTOMERS BUILT OUR BUSINESS”

Phone 94217
ELM STREET FISHKILL, N.Y.

Yrjö Soini:

KUIN PIETARI 
HIILIVALKEALLA
( Sotasyyllisyysasian 
vaiheet 1944—1949)

Sivuja 382
Kovissa kansissa $4.50

RAIVAAJAN
KIRJAKAUPPA
Fitchburg, Mass.

BROTHERS KANANPOIKASIA
tuodaan- trokilla hautomosta suoraan. — Kirjoittakaa, soit
takaa tai tavatkaa teidän paikallista Hall Brothers edustajaa 

T. M. CLARK, Spencer, N. Y.

The Robert H.
Auchmoody Funeral Homes

Main Street Fishkill, N. Y. Tel. Beacon 9 4166

KETCHAM S  GARAGE
FISHKILL, N. Y.

DE SOTO ja PLYMOUTH — Myynti ja palvelu.
Tel. Beacon 9-4222 — 9-4223

NEWPORT, N. H.

Sydämellinen kiitos
lapsillemme, sukulaisille, ystäville ja tuttaville siitä suuresta 
kunniasta jota osoititte meille kolmikvmmenvi'isivuotis- 
hääpäivämme johdosta joulukuun l(i p. 1956. Kiitos suu
resta työstä: lepsiemme perheille Roberth ja Irene Bage, 
Toivo ja Viola With ja Ellen Murgaton sekä avustajille Mary 
Wo'ltilie y.m. Kiitos raha- ia muista arvokkaista lahjoista 
joita jätitte käyntinne muistoksi. Kiitos niille jotka eivät 
voineet saapua tilaisuuteen.

Teitä kaikkia kiittäen muistamme
NESTORI ja HILMA KOIVISTO,

Cottage St., Guild, N. H.

l/A/klT1 V/UX1THEE TAALLA

FISHKILL LIQUOR STORE
ARTHUR K MULCT

-----*-----
Muta SC, nahhlll. N. Y.

Tel. BcacuU 8-4814

FISHKILL H ARO W ÄH E
L. Aaohubuudjr, o a h u j»

Kaututavuraa, työkaluja ja tatoua- 
tarvikkeita Hituburg-maaioja 

Uuneja.
t u u  HtMei, n aa tin , n. »

Tel 8-4*14

BRINCKERHOFF 
—  GARAGE

Tul.: Beacon 9-7391 
FISHKILL, N.Y.

NATHAN J . H00SE
G. L. K.

Rehuviljaa — Siementä — Apu
lantoja — Farmitarvikkelta 

Puh.: H «-avun 9-4848 
Box 484. Fishkill. N. Y.

M A R S H A L L B R O T H E R S
— Teidän ystävällinen lähistö hautomonne —

Kimber Leghorns. Rhode island Reds ja Red Ruck trusses.
Soittakaa:

M A R S H A L L B R O T H E R S
♦ Ithaca, N. Y. Puhelin 4-6336.

10 North Water Street, Byram, Conn.
Jeferson 1-9136 

Omistaja Otto Moschel
SKANDINAVIALAISIA ja SUOMALAISIA HERKKUJA

— Tilatkaa myös postitse! —
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Tcoiia aikaihmisen kehityksestä muuttuu
(Tnle ;.it: ' ia, 

eläinmaailman 
nöst-.-.n l>. tki-mi 
sai va-r; naisen 
tifefltoist 1 ■ U I! i
Omituisia 
toltystä ko ke\ 
niisien tutkitit 
vanha, ja sy.

Hi'

s.kä kasva- eitä 
■kl venyneiden jään- 
■ n perustuva tiede 
alkunta kahdeksafl- 

■nlnn keskivaiheilla, 
on alkuihmisen ko- 
k i vettyneiden j ä ii n - 
vasta sadan vuoden 

maallisia, erikoisesti 
Iitit alaa silmältä itiien tehtyjä kai
vauksia, on v.eia meidän vuosisadal
lamme tai.nci '.pantu. Näiden eri 
maanasi? a te: yjen kaivauksien tu
lokset ovat oilc '. i yllättäviä ja myl
lertäneet kaikki aikaisemmat teoriat 
alkuihmisen kthityksr* tfi.

Muina:, tul» ki il työ: \  ntelevät pää
asiassa siten, että lie jossain paikas
sa, missä satunnaisien löytöjen pe
rusteella oletetaan sijaitsevan vanhan 
asutusseudun, tekevät syviin läpi
leikkauksen maan pintaan, usein m o 
nia kymmeniä metrejä suoraan 
maanpinnasta alaspäin. Näin paljas
teltu 1 pileikkau? näyttää kivettynei- 
ne cliihi- ja kasvimaailman jiittei- 
necn ke, ro sillain selvän kuvan eri 
aikakausien elämästä, usein jopa sa
tojatuhansia vuosia sitten. Valtavat 
luonnonkataslroolit ovat aika ajoit-

LUKEKAA
KAIKKI
RAIVAAJASSA  
OLEVAT 

ILMOITUKSET!

tain vyöryneet maapallon e:i osien 
yli -peittäen kätken elämiin joko val
tavien laava, santa- tai Jää kerrosten 
alle, -muuitaen virtojen uomat, me
rien ja mantereinen rajat vieläpä il
masti:'.,kin. Niiniä laava- tai santa- 
kerro! si t piit täytyvät maan läpileik
kaus s s s n tyhjinä kerroksina kahden 
kulltuurikäuden v. liiti. Usein on kes
tänyt kymmeniätuhansia vuosia en
nenkuin ulilta elämää on alkanut ke
hittyä tyhjän n aankamran päälle. 
Parhaiten ovat kivettyneet jäännök
set säilyneet kalkkipitoisessa maas
tossa tai kal-kkivuoriefi luolissa, jois- 
a esimeiKiksi jääkauden Neandortal- 

thminen mieluimmin asusti. Neander- 
tal-ifmnisen jäännöksiä tavataan al
kaen noin 200)000 vuotta sitten, n.s. 
kolmannella väiijii kaudella, ja sen 
tiedetään kuolleen sukupuuttoon n. 
18,000 vuotta ennen Kr. syntymää 
Viime ieir.n systemaattiset kaivaukset 
ovat järkyttäneet muutenkin paljon 
vastustettua teoriaa ehtii nykyään 
Euroopassa asuva ihminen (homo sa
piens) polveutuisi tästä Neander-tal- 
alkuihmisertä, jonka leuat on, mata
la tsainen pääkalla vahvoine silmii- 
kut.nakoho.ikoincen muistuttaa pal
jon apinan pääkalloa.

Berliinin “Vapaan yliopiston” hen
kisten tieteitten antropologisella 
osastolla työskentelevä tohtori Fried
rich Trust on julkaissut huomiota lie- 
ieittäneen työn uusimmista ihmisen 
aikaisimpnn polveulumishistoriaa kä
sittelevistä tutkimuksistaan. Hiin ver
taa toisiinsa sekä viimeisin löytöjä 
että aikaisemmin löydettyjä kivetty
neitä jäännöksiä, jotka ilman munia 
korjattiin museoihin, koska ei voitu 
selittää niiden alkuperää. Niinpä löy
dettiin Piltdovvnissa Englannissa 
vuonna 1!511 kahden pääkallon ki- 
VLi-tyncet jäännökset maastosta, jon-

jn eläinmaailman jäännös-1 oli hiin perinyt sukunsa kätevyyden ja 
voidaan päättää nai- i työtaidon.

FINLAND between EAST and WEST
ky Anatole G. Mazour

Kuka tahtoo olla tutustumatta Stanford Yliopiston pro
fessorin, tohtori Anatole G. Mazourn kirjoittamaan Suomen 
valtiollisia historiaa koskevaan katsaukseen, jossa pieni Suo
mi saa tunnustusta siitä taistelusta, jota se kävi loisen 
maailmansodan aikana itsepuolustuksessa?

Jos vastauksenne on — EI KUKAAN!, lähettäkää trioille 
$6.50, niin me postiamme teille tämän1 kuvin ja kartoin va
laistun 293 suurta sivua käsittävän teoksen lujiin kansiin 
sidottuna.

RAIVAAJAN KIRJAKAUPPA
Fitchburg, Mass.

li LÄHETYS JUURI SAATIIN SUOMESTA
Suomalais - Englantilainen
S A N A K I R J A

i r S A l a n n e ,  laajasti tunnettu sanakirjan teki’ä, on 
saanut pitkän aikaa kestäneen suurtyönsä päätökseen. 
Kat.iki englannin kielen käyttäjät ovat saaneet kauan 
kaipaamansa välttämättömän apuneuvon: ajanmukaisen ja 
luotettavan sanakirjan. Teoksessa on 75,000 hakusanaa 
lisäksi miltei saman verran lauseparsia ja sariantapoja, 
jotka ratkaisevat visaisimmatkin sanat. Varsinkin teknii
kan ia tieteen alalla viime vuosikymmeninä syntyneisiin 
sanoihin on pantu pa;noa. Tekijä on sanoja ja sanonnan- 
tapoja harkitessaan osannut valita nasevimmat ja kielen 
luonnetta parhaiten vastaavat ilmaisut

Alanteen uudessa sanakirjassa on 1111 suurta. 2- 
palstaista sivua. Hinta $14.00.

Lähettäkää tilaukset osoitteella:
R A I V A A J A

Fitchburg, Mass.

Lehtemme tilaajille
Niicl' n lehtemme nykyisien tilaajien tilausta, jotka lähettä

vät yhden ohia uuden koko vuoden tilauksen lehdollemme 
ennen tammik. viidettätoista päivää, voimme nyt Amerikan 
Suomalaisen Kansanvallan Liiton avuin jatkaa kahdella kuu
kaudella. Ja kaikkien niiden tilaajien tilauksia, jotka lähettä
vät yhden ehta uuden puolen vuoden tilauksen lehdollemme 
ennen puheena olevaa päivää, voimme jatkaa yhdellä kuu
kaudella.

Tällä avullaan Amerikan Suomalainen Kansanvallan 
Liitto kut^’u jokaista lehtomW6 nykyistä tilaajaa työhön 
lehtemme tilaajamäärän korottamiseksi.

Tilausta tehdessä voidaan käyttää seuraavaa kaavaketta:

Raivaaja, Fitchburg, Mass.
Lähettäkää Raivaajaa -- 

osoitteella:
kuukautta seuraavalla

'I’ilavk.vni suoritukseksi oheistan $ —  .. .
pu.iin, otuksena.

(Lähettäjä)

(Raivaajan tilausmaksut ovat: 3 kuukautta $3.50, 
6 kuukautta $6.00, 12 kuukautta $10.00. Suomeen: 
6 kuukautta $8.00, 12 kuukautta $14.00.)

ka ‘kasvi 
Ien p 'furterllä 
im  rUtuihini t n pääkallojen kuulu- 
\ an j. kp ensimmäisen Jääkauden al
itu:' - (aikaisempaan kvmtääriin) tai 
jo viimeiseen Tertiääriin (siis noin 
;:0,t!00 vuotta ennen Kristuksen syn- 

lym ii). Tiiliä niinku/tsutulla Pilt- 
k \\ n-Ihmisellä on hämmästyttävän 
.»arkea, suora otsa, ja aivojen suu- 
ruui lähentelee nykyisin homo sapi- 
. n--n aivojen mittaa. Samoin löydet
tiin vuonna 1935 Swnnsrombessn 
Thamesin alajuoksun varrSltElflpää-' 
ir.lii), joka samasta paikäSTa-liiydet- 
,yjm primitiivisten aseiden •' sekä 
eläinten kivettyneiden jätteiden 
m.n. elephas antiques) mukaan on 

määritetty kuuluvan Aiheilleen kuil- 
tuur.‘muteen (noin 300,000 vuotta 
ennen Kr.)

Vi. ne._“t kaivaukset, jotka ame
rikkalaiset tiedemiehet vuonna 1951 
aloittivat ja joita vielä jatketaan Ho- 
tu-!u'liassa Iranissa, Kaspian meren 
etelärannalla, missä useat tiedemie
het olettavat inhimillisen kulttuuri" 
kehdon sijainneen, ovat tuoneet päi
vänvaloon niin rikkaat tulokset, että 
sieil., työskentelevät monet tunnetut 
amerikkalaiset geologit ja antropolo
git väittävät yksin näiden kaivaus- 
tulosten perusteella voitavan piirtää 
“melkein täydellinen jaksottainen 
kuva inhimillisen kulttuurin kehityk
sestä vanhimman jääkauden alusta 
nykyaikaan asti.” Hotu-luolan Uimis
ten jätteet kuuluvat myöskin homo 
sapiens-tyyppiin. Varsinkin niiden 
voimakas leuka ja myös sekä jalka- 
ettj selkäluut erottuvat selvästi1 Ne
on.lertal-ihmi-en hiukan kumarasts 
selkärangasta.

On mahdotonta mainita kaikki; 
trbtori Trostin julkaisussa vertaamia 
löytöjä, hän kun käsittelee sen puit
teissa laveasti 14 eri homo sapiens- 
tapaista alkuihmistä koskevaa löy.töä. 
Suurin piirtein on hänen julkaisunsa 
ydin se käsitys, että koska homo sa
piens esiintyy jo ainakin aikaisella 
jääkaudella, siis jo ennen j a ’saman
aikaisesti kuin Neandertal-ihminen 
voidaan tehdä se johtopäätös, että 
Nebndertal-alkuihminen ei ole ny
kyisin elävän ihmisen esi-isä. Se 
seikka, että molemmat ovat käyttä
neet samantapaisia primitiivisiä kivi- 
aseita, todistaa ainoastaan, että mo
lemmat laadut aikoinaan olivat tasa- 
mvoisia,' sillä ainoastaan •t.iiysiarvoi- 
. e t aivot omistava olento saattaa 
nuovailla aseita, kuten veitsi, keihäs 
a kirvet, tai myös käyttää tulta, jun
ta käyttö on todettu jo aikaisen jää
kauden löydöissä. Mikä lienee ollut 
yynä Neandertal-alkuihmisen suku- 
uutteon kuolemiseen jääkauden lo- 
uila, sitä ei tiedetä. Tohtori Trostin 

mielipiteen mukaan on jo tertiäärin 
cpulla ja kvartäärin alussa (noin 
00,000 vuotta sitten) .täytynyt löy 

tyä useammanlaisia ihmisen kehitys 
nuc.tcja, joista ainoastaan yksi, homo 
apiens, on jäänyt eloon. Toiset alku- 
hmismuodot tuhoutuivat osaksi olo- 
uhteiden pakosta, osaksi ehkä juuri 
-.omo sapiensin painostuksen alaisi
na. On mahdollista, että pohjoiscu- 
cöppalaisten kansojen kääpiösaduis- 
a ovat säilyneet viimeiset muistot 

-Veandertal-ihmisestä, joka oli aino
istaan noin 160 sm pitkä ja siis kool- 
aan paljon pienempi kuin samanai- 
rainen homo sapiens. Voi hyvinkin 
11a, että joitakuita Nenndertalin 

myöhäisiä jälkeläisiä on vielä prons- 
ikauaella piileskellyt luolien suo

jassa, ennenkuin voimakkaampi ho
mo sapiens lopullisesti valloitti kai- 
•<sn elintilan.

Kertoessaan mielipiteistään ja 
työnsä tuloksista painostaa tohtor 
Trost vielä haastattelumme lopussa 
sitä seikkaa, c.ttä monot muutkin ny' 

yajan tiedemiehet ovat tulleet sa 
moihin tuloksiin kuin hän, niin että 
iän ei mitenkään pidä itseään “uran 
uittajana” tällä alalla. On suur 
loukko tiedemiehiä, jotka olettavat 
että homo sapiens ja Neandertal ova 
ienkkäin kulkevia ihmisen kehi 

tysm totoja, ja pitävät myös muita 
likuiunismuotoja jatka eivät kuulu 
lampaankaan näistä mainituista lu 
eistn, ja jotka sammuivat jo jaäkau 
kn ensi aikoina, (mainittuvimmat 
ivat Java, Peking, Itä-Afrikan ja 
Stelä-Airikan löydöt) erilaisina 
:uonr:on yrityksinä ihmisen aikaisem 
nan kehityksen vaiheissa.

— Haidi Haiim-Blutield

Aleksis Kiven äiti
Suuren kirjailijan neroutta ja ko 

/aosaii.en elämiin vaiheita on juonia 
avoin muistettu, mutta harvoin tulee 
munituksi hänen äitinsä, jolla kuilen 
:in oli suuri vaikutus run-ilijapoikun 
>a elämään. Kovin paljonhan hänest 
■i tiedetäkään, jotain kuitenkin on 
jälkipolvillekin säilynyt hänen elä 
länvaiheistaan.
Kiven isä, Erik Juhana Stenvall, oli 

/autii.iaton kylärääläli, joka oli mök 
tiiliä rakentanut sukunsa entisille 
uniasi joille Nurmijärven Palojoen 

kuin. Vaatimaton tuitekattoinen 
Jiikki kohosi pienelle mäennyppyläl 
.■ maantien laitaan. Ja tähän pienee 
■suat jonsa toi Juhana-ruätuli vuonna 

24 emännäksi 30>vuotiaun AnnuStii 
in (eli Anna Kristiina) liambergin. 1 
illut nuori emäntäkään suurta sukua 
sepiin tytär vain läheisestä Nahkelan 
kylästä. Mutta kätevyydestään olivat 
lämä llumbergit tunnettuja, itse >ep- 
)änicstari Antti eli ammatissaan 
vä, monet raudat liäu eläessään oli ky 
laini takonut ja työlään hankkinut 
sellien hyvän niinen. Anua-Stiina oli 
5-heokisestä lupsijoukosta vauhin,

Paljon vandittiinkih kvläräätäli.i 
vainiolta sillä lapsilauma kasvoi mö
kissä* nopeasti. Tiiman lapsiparven 
hoitamisessa ja vaatteissapitämisessä 
kysyttiin paljon työtä ja voimia. Kun
nolla ja ahkeruudella Anna-Stiina osa- 
sikin hoitaa perheenäidin tehtävät, oli
han hän virkeä ja toimelias emäntä: 
Kotiaskareiden ohessa hän ehli neuloa 

Iän naisväeHe vantoparsia ja kutoa 
heille kankaita. Ja jos missä "ihistöllä 
tarvittiin taitavaa pitojen valmistajaa, 
illoin aina lähetettiin Stenvallin 
männälle kutsu saapua avustajuk 
illä hän oli kokenut ja taitava nto«’ 

laittaja. Mutta oma koti oli hane. 
kuitenkin kaikki kaikessa. Ketterän; 
iän ..iellä liikkui talousaskareita hai- 
Jellcn. Ja kunnossa olikin hänen tu 
pansa aina. Kesäisin koristettiin puh- 
las tupa joka sunnuntai koivunoksll- 
a ja jouluksi icvii ett iin puhtaita olkia 
attiallc. Ja jos tuvassa muutenkin val
itsi rauha ja järjestys, oli ho Anna- 
Riinan ansiota.

M itta Anna-Stiina ei ollut vain käy- 
innöllinen ja puuhakas talousihmi- 
lon. vaan harrasti hän paljon henki- 
siiikin asioita. Hänen sydämensä oli 
irrkkä kaikelle kauniille ja hyvälle ja 
uo herkkätunteisuus periytyi hänellä 
itien Aleksis-pojalle, toisten vel.ics- 
en ollessa enemmän suljetumpia ja 
impimielisiä, isäänsä tulleita. Ja iästä 
iidin ja nuorimman pojan luonteiden 
amanlnisuudesta sitten clupiiässä job- 

hiikin, ettii Aleksista tuli äitinsä lenv 
»ilapsi. Eräässä kohdassa kuvaa .Kivi 
rittiiin herkästi kesäisenä iltapäivänä 
uv an penkillä akkunan ääressä istu

vaa iiitiii:
“Mutta koska hän oli lakannut iau 

amasla katseli hän ääneti kauas ulos 
ikkunasta korkeuteen päin: ylös py- 
liiiin, pyörryttävään korkeuteen hiin 
eatseli, ja hiilakas, puhdas oli taivas; 
i nähty yhtään pilven haitaletta kaa- 
evan kannerf alla; ainoastaan pouta- 
lääskyncn, tuskin silmin näkyvä, siellä 
äikkyi, Ientäin sinne tänne, kevennä 
a vilkkaana kuin onnenlapsen aatos, 
siinä hän istui ja poski, päivän polt- 
ama, uainui vasten uneliaan lapsen 
natista; mutta siniset silmät ylös si- 
lisiin avaruuksiin katsoivat, ja rau- 
iastn välähteli otsa."

Kiven äiti oli myös harras kristitty. 
Iän oli ensimmäisiä palojokclaisia, 
otka liittyivät silloin pastori Berghin 
aarnaamaan herännäisyyteen. Ahke- 
asti kävi hän kirkossa ja oli tarkkaa- 
ann kuulijana aina mukana hartaus- 
letkissä. Mutta hän ei tyytynyt tähän, 
aan kutsui usein kirkonmiehiä ko 
iinsakin sanaa selittämään. Tällaisista 
ilaisuuksista muodostui pieniä juhla- 
lctkiä köyhän mäkin elämään. Pieni 
toa oli silloin täynnä kyläläisiä, jotka 
lartaina kuuntelivät jumalansansa ja 
veisosivat virsiä. Riittipä mökin anti- 
nista joskus tarjota kahviakin vierail
le.

Anna-Stiina-emäntä ei suinkaan ol
ut mikään johtava henkilö, eikä hän 
tuskaan pyrkinytkään esiintymään ky- 
äläiste-n yhteisissä hartauskokouksis- 
a, mutta mielellään hän kuunteli op

pineiden selityksiä ja otti hartaasti 
osaa lauluun, olihan hänellä kaunis ja 
heleä ääni.

Niin, äidin ja Aleksin välit olivat 
dna mitä parhaimmat ja äitiinsä hän 
>Ii IujemiÄin kiintynyt. Kerran kesäl- 
ä, kun Aleksis 25-vuotiaani nuorukai
sena harjoitteli jotain kilpakirjoitusta 
totinsa ullakolla yöllä myöhään, syn- 
yi äidin ja hänen välilään seuraava 
leikillinen keskustelu:

— Mitä sinä kävelet ja koluat öillä, 
tkö nuku? kysyi äiti.

■ Näkeekös äiti, minulla on suoni, 
inka juoksee.

— Mikä suoni?
— Runosuoni, minä kirjoitan kir 

jaa!
— Joutavia, mikä kirja siitä tulee, 

tun ei siinä ole aiiietta eikä alkua?
— Kun katselee päivällä pilviä, 

kuinka ne kulkee taivaalla, niin siitii 
;aa aiiietta, selitti Aleksis leikkisänä.

Äiti oli Stenvallien kodin päivän 
uii.ste ja ilo. Hänen askeleitaan seu 
asi sellainen rakkauden onni, joku 
tkee matalankin majan valoisaksi 
tö yhänkin kodin kodiksi ja antaa lup 
sille mieliin koko elämänajan säilyviä 
vaikutteita Siksi Kivi aina myöhempi- 
läkin vuosina kiitollisin mielin ja kai 
eaten muistelee lupsuudenkotiaan ja 
iiliäiin. Ja kun äiti vuonna 1863 nuk 
;u: pois tästä maailmasta, tuntui Alek 
Ji.ta kuin maailmassa ei olisi enään 
nitään, mistä hän voisi oikein pitää 
iiinni, viimeinenkin side kotiin katke- 
d ja “synkkä tyhjyys" valtasi hänen 
iydämensä, kuten hän itse sanoo. Ja 
vaikkemme suoranaisesti tietäisikään, 
äänen suurta kiintymystä äitiinsä 
voimme sen tuntea hänen teoksistaan 
Miten kauniisti ja lämpimästi hän esit 
aälcin äidin kuvat kirjoissaan. Hän an 

‘.aa meidän ymmärtää, mitä tarkoitta 
vat “ystävälliset äidinkasvot”, hän an 
aa arvon sille henkilölle juku hänet 
'petti tajuamaan kaiken kauniin ja 
ihanteellisuuden, mitä elämä tahtoi 
hänelle tarjota m -

•••• ••Elamaa Tiibetissä
Tiibet on karu maa, sen kasvullisuus 

on kovin kehno karjan ruokana ja on 
huoni n heinää, sammalia ja bambun- 
lehtiä, muiia viliajeja kuin ohraa ei 
tuuri viljellä, riisiä luotetaan vilja 
vimmista naapurimaista. Tiibetiläisten 
kulttuuri on kovin takapajulla. Maata 
hallitsee mahtava pnppiskaarti, joka
elää kansan työstä ja kiristää sitä suu
resti. Ne harvat rikkaat perheet, jotka 
omistavat viljavan osan maata, ovat 
intoisista ajoista sukulaissuhteissa 
tappien kanssa ja heidän joukostaan 
aiihan myöskin lukuisia luostareita 
irten pappien seuraajat, jotka hen 

.eilisinä maaherroina hallitsevat yksi 
' isiä maakuntia. Rikas tiibetiläinen 
voi huoleti lahjoittaa suuria summia 
temppelijuhlaa värien pappien hyväk
si tai öljyn ostamiseksi lukemattomia 
pyhiä lamppuja varten, sillä välin kuin 
kansa elnii mitä suurimmassa kurjuu
dessa. Nämä ylhäiset perheet ovatkin 
linoat, jotka elävät suureilisesti val
mistaen ruokansa kiinalaiseen tapaan 
joiden keitlotapa aasialaisen käsilys- 
kannan mukaan on hyvin hienostunut 
Yhleisen kansan ravintona ovat ohra 
jauhot, möykyt, hevosenliha ja tee. 
Myöskin syödään lampaanlihaa ja vie- 
!ikin enemmän tiibetiläisen härän, ja
kin lihan, jolla on pitkä, melkein maa 
hän ulottuva karva. Lihan keitetään 
vain poikkeustiloissa, tavallisesti st 
syödään raakana. Yöksi lihavarasto ri- 
pi stelaan majan ulkoseinälle jääty
mään, päivisin aurinko paahtaa sitä ja 
yöllä se taas jäätyy ja siten vuorotte
lun jatkuu kunnes varasto on syöty- 
loppuun. Kaloja ja lintuja- ei syödä, 
koska ne pidetään saastaisina.

Tiibetiläinen talonpoika voi tuilla 
toimeen ilman kaikkea muuta, paitsi 
teetä, joku samalla on sekä hänen juo
mansa että ravintonsa. Tee tulee Kii
nasta ja mukavuuden vuoksi sitä kau
pitellaan pieninä, tiilis-kiven muotoisi
na möhkälcina. .Koska kuivat teeleh- 
det eivät itsestään pysy koossa, sekoi
tetaan joukkoon hiukan jakkilantaa! 
Kun teeaika lähestyy — jokaista tilai
suutta käytetään muuten teenjuontiin, 
— niin lohkaistaan pala tiiliskivestä. 
sen lisäksi tarvitaan hiukan soodaa ja 
suuri möhkäle härskiä voita tai lam- 
panntalia. Tiibetiläiset antavat voin ja 
talin vanheta ja mitä vanhempaa voi 
on, sen paremman makuista. Lannalla 
jn puista köyhässä maassa tärkeä teh 
tävä. Jakkien ja hevosten lanta kerä
tään tarkasti, kuivataan ja käytetään 
polttoaineena. Ammoniakista, joka si
sältyy lantaan, tarttuu kirpeä maku 
kaikkeen ruokaan.

Tupakoiminen on Tiibetissä kiellet
tyä, ja Dalai Lama itse vastustaa an 
karasti tupakan nauttimista. Yksinpä 
valistuneetkin tiibetiläiset, jotka maan 
rajojen ulkopuolella ovat oppineet tu 
pakoimaan, uskaltavat vain aivan sa 
lassa kotonaan polttaa piippua.

Viljasta valmistetaan Tiibetissä 
“Chang”-nimistä olutta, ja tislaamalla 
siitä saadaan jonkinmoista naukkua, 
oka tiibetin kielellä on nimeltään 

"arak” sitä ei pidä kuitenkaan sekoit 
taa Europassa tunnettuun arrakkiin 
Uskonnollisia juhlia vietetään maassa 
paljon, ja ne kestävät useampia päiviä, 
vieläpä Riikkojakin, jolloin nautitaan 
runsaasti changia ja arakia ja laule 
taan yksitoikkoisia kansanlauluja iloi
sen mielialan vallitessa, kunnes kaikki 
päihtyvät tolkuttomiksi. Tiibetin alku
asukas ei ulkomuodoltaan tee esteet
tistä vaikutusta, sillä peseytyminen on 
kerrassaan tuntematon (apa. Vuosien 
kuluessa aitotiibetiläisen ruumis pei 
tetty lika- ja rasvakerroksen alle, mikä 
’•■umiin lämmön säilyttämiseksi tässä 

kylmässä vuoristoseudussa varmaan 
on hyvin hyödyllinen. Eräitä kuumia 
äJiteitii pidetään parantavina, ja tiellä 
laiden lähteitten viereen en kaivettu 
kuoppia, joissa muutamat tiibetiläiset 
Ikosen alastomina hautovat jäseniään 

kuumassa vedessä.
Perhe-elämä ei ole korkealla kan 

iällä. Varsinkin siveellisessä suhtees 
ia ovat rajat hyvinkin hävinneet eu
rooppalaisen käsityskannan mukaan. 
Omituinen tapa on naisten parissa val
alla. He värjäävät kasvonsa kasvines- 
tee-llä, joka tekee hipiän inhoittavan 
liinaiseksi.

Huonekalut ja kaikki muut uuden
aikaiset mukavuudet ovat Tiibetissä 
livun tuntemattomia. Makuupaikkana 
tn peite tai lampaannahka, jolle tii
betiläinen laskeutuu vatsalleen, jalat 
koukussa. Tavallisesti alkuasukas rii- 
n.utuu aivan paljaaksi nukkumaan 
mennessään ja panee vaatteensa peit- 
'.eokseen. Yleisestä likaisuudesta joh
tuvat monet ihotaudit sekä syöpäläl- 
;et.

I TOIVOA KALJUPÄISILLE
,kuollessaan v. 1949 testnmonttnsi

! Mr. frairtet1 F. P. Perkins 730,000 pun
taa Oämttridgen yliopistolle sillä eh
dolla, että lahjoitus käytettäisiin 
“yksinotonan kaljupäisyydcn vastusta
miseen/* Mr. Perkinsiilä on siihen 
syynsä. Hän oli syntynyt köyhien van 
hempien lapsena, ja 24 vuoden ikiii 
senä hänellä el ollut kolikkoakaan a 
haa, oi työpaikkaa eikä edes hiusta 
päässään. Muu*rt amerikkalainen nai- 
miljonääri sääli häntä, otti hänet h ti o s 
liiansa ja jätti kuollessaan hänelle nil 
ioonaomaisuuden. Mr. Perkins kat
kerat kokemukset alkoivat silloin, kun 
hiin jo rahnmlehcnä tutustui nuoreen 
kauniiseen tytlöUh, joka ei kuitenkaan 
huolinut häntä hänen kai jupälsyyten- 
sä takia. Senvuoksi hän pyhitti elii 
mänsä toisten säästämiseksi moiselta 
kohtalolta.

Cambridgen yliopisto perusti lahjoi- 
tusvaroilla «ionen tutkijakunnan, joka 
nyt viisivuotisen työskentelyn jälkeen 
ilmoittaa päässeensä tiettyihin tulok-

USKOVATKOHAN YHÄKIN 
HAIKARAAN?

Tanskalainen tyttökoulun luokka .oi 
iskctläin jossakin määrin epätavalli 
.olla tavalla julki toivomuksensa saada 
asiallista sukupuoliopetusta. Opetta 
jän eräänä päivänä saapuessa luok 
Itään hän näki taululla sanat “Uskoin 
me haikaraan.” .Koska parin seuraa 
van viikon kuluessa ei kuulunut su
ku.puoliopetustaPmuuttivat tytöt leks 
tiu muotoon “Uskomme yhä haiku 
raan.” Silloin rehtori kutsui heti pai 
kalie ylilääkärin, joka antoi luennon 
kyseessä olevassa asiassa.

Frank W. Björklund
Suomalainen

L A K I M I E S
M Mala Street Norway, Maine

PiitieHn 702 |a 417

siin. On keksilty jokin aine tai aine- 
sekoitus, jolla on käsitelty o satakun
ta kaliupniiln in näistä nurin o-a on 
saanut verrattain tiheän, noin 10 pro:. 
:opa erittäin lilieiin tukan, ja vain Vai
nossa tapauksessa uusi aine on ’ icl- 
'äylynyt vaikuUrma ta. Nyt on tarkoi 
us jatkaa kokeita käsiti-lemiillä 9,000 

kaljupäistä henkilöä samoin Käsittely 
kuuluu olevan niin yksinkertaisin, ettri 
se voi tapahtua niissä tahansa parlu- 
-•isalongissa. Aineen kokoomus pide
tään kuitenkin toistaiseksi alassa.

«HMENTTI- Ja CINHKR 
n I, O K K .1 A

Pyytäkää vapaata kustannusarvio
ta suomeapuhuvalta liikkeenhoita 
inltaname Wm. Häkkiseltä

S K. B L O C K  CO.
Raat Templeton, Mana. 

Pnhetln: Onrrtnrr III95.

Mäkelän mustia 
KANANPOIKIA

"SEXLINKS"
Puhtaita valkovataurlata.

HILLTOP HATCHERY 
& POULTRY FARMS
'tavherry Hill. West Townsend, Maaa. 

Puhelin 255-W.

B O S K
85 Blosiom

HAUTAUSKOT1
FI 2-3635Str««t. — Puhelin 

Fitchburg, Mast.
Uruilla varustettu kappeli. — Yksitvinen oarRkausnaikka

DON'S CHAT AND CHEW
PAIKKA, JOSSA ON AVOTAKKA 

Route #  2 6 HO Westminster, Mass.
— 24 TUNNIN PALVELU — 

Aamiaisia - lounaita - päivällisiä - välipaloja.

BAKER'S DAIRY, Inc.
Puh. TRemont 4-547*, 

Westminster, Mass. 
ERIKOISEN RIKASTA MAITOA 

JA KERMAA
Homorenlsed Vitamin D Maltoa.

Palveluksemme käsittää: 
Fltchburfin - Wea tm huterin .

Gardnerln - Lunenburdn - 
Templetonln - Aihbnmhamtn • 

Leomlnsterln

CAPE ANN DINER,
INC.

Wastminstar, Masa. 

TÄ YD ELLISIÄ  ATERIOITA

Uuden johdon alaisena 

Eugana Lanoua, omistaja.

DEPOT PICKA8E STORE
Routa 2, Stats Road, 
Wcstminatcr, Mam.

VUHinonila — Olovia — VHnctl

WESTMINSTER B1RE6E
State Road, Westminster, Mam. 

UmadtyaAljypalvchi Weatmlnstcrlsal- 
MyOilda puOokaaaoa myynti ia palvelu

Rudolph R. Brandt,  oadstaia. 
Puhelin TR 4-571*

AMUNDSENIN PIIPPU
Amundsen pysähtyi kerran tutki- 

musretkeltä palatessaan erääseen ja- 
vi.tilui.kylään, missä hän sai osak- 
ecn avuliasta vieraanvaraisuutta. 
Vmundsen lahjoitti eräälle jakuutille 
nippunsa kiitollisuutensa osoiluksek- 
i. Nyt tämä piippu on näy.tteillä Na- 
jasc jlumuseossa yhdessä Amundse- 
nin kellon, hänen matkakumppanei- 
ien j valokuvan ja rohkean norja- 
’.ui.i.-n naparetkeilijän kunniaksi val- 
.-pistettujen mitalien kanssa .

N; paseutumuseo on saanut uutta 
miel .-nkiintoista aineistoa, jotka on 
koottu uuteen, Etelänavan alueen 
tutkimuksia esittelevään osastoon 
Osasto ohitelee Amundsenin, Robert 
Seottin ja Jamesin etelänaparotkeen 
liittyvää kirjallisuutta ja asiakirjoja 
Nämä tutkijat jatkoivat sila Etelänä- 
van tutkimusta, jonka 135 vuotta sit
ten ensimmäisinä aloittivat venäläi
set purjehtijat Bellingshausen ja La
zarev.

CHEVROLET -  
OLDSMOBiLE

MYYNTI Ja PALVELUS 
Uusia Ja käytettyjä 

AUTOJA Ja TROKEJA. 
Osia. — Täydellinen palvelu. 
MOKLOCK MOTOR SALES 
Winuhendon, Masa. TeL 255.

K. L Ä H D E
KELLO- ja JUVELIKAUPPA

59 Belmont Street, 
Worcester, Mass.

Tel. 5-0433 Auki 9—5.30

Lindquist
FUNERAL HOME

Stanley W. Otter 
Walter L. Lundin

36 BUTLER ST.
Phone 5-3784.

WORCESTER, MASS.

Robert C. Bickford
Ashburnham. Mass. 

VAKUUTUKSIA JA 
KIINTEISTÖÄ

Tel. TAlhot 7-5909

THE VILLAGE 
DRUG STORE

Phone TAlbot 7-5929 
Ashburnham, Massachusetts

Täydellisesti varusteltu lääkemfitt- 
raysosasto sairnshuoltoon.

Luotettava ja täsmällinen palvelu.

HYVÄT LUKIJAT!
Ostamalla niistä liikkeistä, 
jotka ilmoittavat lehdessäm- 
me, luette myös lehteämme 
ja autatte sen toimittamista 
juuri Teitä tyydyttävällä ta
valla !

NORWOOD CO-OPERATIVE BANK
24 GUILD STREET NORWOOD, MASS.

Edistää säästäväisyyttä ja kodin 
omistusmahdoUisuuksia !

Perustettu 1889
Kolme hyviksi tunnettua säästö tapaa sovellutettuna 

teidin tarpeisiinne.

RezaU Drug Store,
70S Washington Street 

NORWOOD. MASS. 
T IL  7-5554

L j  don k  Haase Company,
205— 207 Fulton St., 
Norwood, Mass.
Putkityötä ja lämmityslaitok- 
sia. Putkityötarpeita, Youngs
town keittiöitä. G. E. sähkö- 
tavaraa.
ÖLJYPOLTTIMOIDEN

M YYNTI JA  PALVELU .
Puhelin: Norwood 7-0719.

770 Providence Highway, 
let. NOrwood 7-2279 Norwood, Mast.
Klept Auto Electric Service

BATTUKlfciU — IGNITION 
CAKBUKUTION — RADIO

M A Y
Hautaustoimisto »
Winslow F. May, johto|a 

Palvelusta
Norwoodille ja ympäristön*

85 N chols St., Norwood, Mass. 
Puhelin 7-1509



Kuudes sivu Raivaaja, keskiviikkona tammikuun 2 p:nä, 1957 No. 1 — 53: s vuosik.
Massachusettsit» sää: — Edelleen

kin kylmää.

FITCHBURG
JA YMPÄRISTÖ

— Mrs. Weikko Leikkanen (Agnes 
Furlong) Wesäminsteristii, synnytti 
tyttölapsen Bunbanklti synnytyslai
toksessa.

— “Miss Fitchburg 1957" syntyi 
Burbank in synnytyslaitoksessa klo 
1:20 uudenvuodenpäivän aamuna 
Mrs. Gilbert Cabanalle Leominste- 
ristä. Tiillc vastasyntyneelle 17 Main- 
kadun liikemiestä antoi lahjoja.

— Mrs. Annie VV. Dole täyttää huo
menna 104 vuotta. Hän aikoo viettää 
päiviin rauhallisesti kotonaan Myrtle 
Avenuella, mutta ottaa vastaan ystii- 
viäänkin. Hän on kaupungin vanhin 
asukas.

— Hallituksen tuloverovlrastolla on 
ollut hyviä uutisia lukuisille Fitch- 
burgin asukkaille, mutta ainoastaan 
yhdelle suomalaiselle. Sulo A. Sulin 
saa veropalautusla maksettuaan ve
roa enemmän kuin laillisen määrän.

— Dan H. Fenn, Harvard Business 
Rieview-lehdcn aputoimittaja, puhuu 
Rollstone kirkon Cookman hallissa 
tk. 10 pnä aiheesta “Maailma nyky
hetkellä". Tilaisuuden on järjestänyt 
Naistcnliiitto.

— Michel Lcdden, 10-vuctias Sii
mes Salmisen vävy miehen poika, pu
tosi jäihin VVinton Pondilla uuden 
vuoden päivänä. Hän meni kävele- 
mään jäälle, joUsa sattui olemaan 
heikko paikka, mutta onnistui pääse
mään jäälle ja kotiin kylmän kylvyn 
saatuaan.

UUTISILMOITUKSIA
Yksi mies haluaa autokyytiä Flori

daan heti. Lähemmin puhelimella 
FI 2-1995.

BOSK HAUTAUSTOIMISTO 
85 Blossom Street. Pubelln 

FI 2-3635. Aina palvelukaassanna
Suomalainen 

KUNTEIMISTÖLIIKE 
J Ä R V I  R E A L  E S T A T E  

2 Harding Street 
Puh. FI 2-0183

DR. FRANCIS X. GAGNON O. D. 
Silmiä tarkastetaan ja silmälasien 
valmistusmäärayksiä annetaan. 520 
Main St. Room 207. Puhelin FI 
2-9740.
Kuuma SAUNA, 233 Mechanic Street
Auki torstaina kello 4—10, perjan
taina 2—11, lauantaina 10 ap. — 12 
j.p.p., sunnuntaina 0—12 aamupäi
vällä. Puh. 3-7440.
Hazel Street SAUNA, 50 Hazel St. 
Avoinna perjantaista sunnuntaihin 
puoleen päivään.
MIKKOLAN SAUNA, 26 Pratt Road, 
Fitchburg. Saunamme on auki per
jantaina 2 ip. — 11 illalla, lauantaina 
10 ap. 12 illalla, sunnuntaina 8—12 
aamupäivällä.
SUOMALAINEN SAUNA, 348 Elm
Street. Saunamme on auki torstaina 
klo 4—10, perjantaina 2—11, lauan
taina 10 ap .—12 illalla, sunnuntaina 
9—12 aamupäivällä. Puhelin FI 
2-5514. Estä Ja Arvo Arjanen, omlst.

DeBONIS THE FLORIST
Kukkaa!» kalkkiin tilaisuuksiin 

715 Main SL, Fitchburg

*
Vastapäätä City Haalla 

Puhelin FT 8-4827

“ETEENPÄIN KATSOVA"

MOTOR MART
O F  FITCH BURG , CORP.

autojenne
myyjä

CHRYSLER 
PLYMOUTH 
IMPERIAL
“Me poistamme pelon 
käytettyjen autojen 
ostosta”

162 Water SL, Fitchburg, Mass. 
Puhelin FI 5-438H.

k M H I M i m i l l M I M I M I I I

WINKLER matalapaina- 
ÖLJYPOLTTIMOITA.

Blue Coal — New Eng. Coke.
99 Rollstone St. Puh. FI 3-6466 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H»

HOLDEN, MASS.

KESKUSTASSA 
SIJAITSEVA

M i
FRANK H.

COMPANY 
R Hautaustoimituksia vuodesta 1898 
l l l l l  MAIN »T.. HOLDEN. MASS.

T yöväenyhdistys 
Saiman työkokouksesta
Tiistal-iltana, tammikuun 1 päivä

nä, oli työväenyhdistys Saimalla ta
valliset kuukausikokouksensa, johto
kunta ja valistu-komitca kokoontui
vat ensiksi ja sitten pidettiin yleinen 
kokous. Virkailijoina toimivat Lauri 
Hällfors puheenjohtajana ja David 
Kurki kirjurina.

Siimes P. Salminen selosti lyhyesti 
valistuskomitean toimenpiteitä Sai
man vuosijuhlan ohjelman suhteen, 
tullen siitä selville, että sitä ei ole 
vielä viimeistelty, mutta niin pian 
kuin se on tehty, annetaan tieto. 
Hankkeissa on saada Quineyn ohjel- 
majonkkue vierailemaan täällä Sai
man vuosijuhlassa. Komitea huolehtii 
edelleen asiasta.

Johtokunnan puolesta kertoi esillä 
olleista asioista Henry Puranen ja hy
väksyttiin raportti sellaisenaan.

JäscnkiriUri ilmoitti jäsenik
si 'hakeutuneiksi Seuraavat: Wäi
nö ja Ellen Paananen ja Walfrid W. 
Virta tästä kaupungistä sekä Paul C. 
ja Lila L. Tanner West Townscndistä. 
Hakijat, eivät olleet kokouksessa, 
mutta jäsenien tuntemuksen perus
teella hyväksyttiin kaikki jäseniksi. 
Vastaisen varalta huomautetaan, että 
sääntöjen mukaan pitäisi jäseniksi 
hakevien olla kokouksessa silloin kun 
hakemuksensa esitetään. Poikkeus 
säännöstä tehdään vain siinä tapauk
sessa, jos paikalla olevat jäsenet tun
tevat hakijan henkilökohtaisesti.

Saiman vuosikokous on tiistaina tk. 
22 päivänä omassa talossa kello 8 il
lalla. Otetaanpa jäsenet tämä seikka 
huomioon ja tullaan joukolla kokouk
seen.

Mrs. Lena Tielinen 
kuollut ja haudattu
Mrs. Lena Tielinen, 72-vuotias Mat

ti Tieliscn leski, kuoli Peter,boron 
sairaalassa, N. H. lauantaita vasten 
yöllä. Tieliset ovat entisiä Fitcvibur- 
gin asukkaita, asuen viimeiset vuo
det Dublinissa, N. H.

Lähinnä kaipaamaan jäi poika 
Charles perheineen. Hautausseremo- 
nia suoritettiin eilen Fitchburgin 
Aipoatolis-Julerilaisessa kirkossa, jon
ka jäsenyyteen Tieliset kuuluvat. 
Siunauksen ja puheen piti pas
tori Reino Kallio Worcestcrista. 
Ruumis viedään talvihautaan Peter- 
bc.'oon ja kätketä, n Dublinin hau
tausmaahan kevään tullen.

Oiva Wickman löytyi 
kuolleena kotoaan

Oiva Albin Wickman, 45-vuotias 
Page St. Lunenburgissa löydettiin 
kotoaan kuolleena eilen. Lääkäri to
tesi kuoleman luonnolliseksi.

Hän oli syntynyt Fitchburgissa, 
asunut Lunenburgissa 30 vuotta ja 
työskenteli Crccker-Burbank Co. 
'tehtaassa, jäsen Eagles-seurassa.

Kaipaamaan jäivät äiti, ja veli Ola
vi Worccsterissa sekä muita sukulai
sia. Surutilaisuus tapahtuu Boskin 
hautaustoimistossa perjantaina klo 
1 =30 ip. Käyntitunnit huomenna 3—4 
ja 7—8:30 ip.

Miss Linda Reponen 
vihitty Floridassa

iMiiss Linda Reponen, entisten gard- 
ncrilaisten Eino ja Mrs. Reposen ty
tär, jotka nykyään asuvat Lake 
Worthissa, Floridassa, ja nuorimies 
William B. Morse Madiera Beachilla, 
Fla., vihittiin Lake Worthin suoma
laisessa kirkossa joulun jälkeisenä 
päivänä avioliittoon. Mrs. Morse on 
käynyt korkeakoulun Templetonissa. 
sen jälkeen New Ilamp: hiren yliopis
ton ja toiminut dyysillisen kulttuurin 
opettajana South ITnmilh nissa. Mr. 
Morse tutustui häneen mainitussa 
yliopistossa. Nuorikot asettuvat asu
maan South Hamiltoniin.

Miljoonaliikkeen
kahviaiset

Ensi viikon maanantai-iltana tk. 7 
päivänä kustantaa Saiman naisten 
kahviaiset paikkakunnalla ja mullal
lakin hyvin tunnettu miljoonaliike 
United Co-operative Society of Fitch
burg, jolla on supermarketti Main- 
kadun varrella ja haaraliikkcitä tässä 
kaupungissa ja Gardnerissa. Voitte 
arvata, että silloin on kahviaisissa ilo 
ylimmillään, kun osuustoimintalaiset 
tulevat kahvittelemaan. Ohjelmasta 
lähemmin tuonnempana. Aletaan kel
lo 7:30 illalla.

SAEOMAET LOUKKAANTUIVAT 
LIEVÄSTI KOI.A III) UKSESSA

David W. Salumäki ja hänen vai 
monsa Elma Marshalkadulta saivat 
mustelmia ja naarmuja heidän au
tonsa luisuessa puuhun Bean Por
ridge mäessä Westminslerisss var
hain sunnuntui-aamuna. Mrs. Sulo
naan huuli mm. viuttui.

Keli oli luminen ja mutkassa ; utu 
ä totellut ohjaajaansa, kerttoo polii 
ipäullikkö Toivo Tuominen.

ÄITI JÄTTI LAPSENSA 
PALELTUMAAN

Mrs. Elli i Murdock Orchard ka
iulla Wi reesterissa joutui tekemään 
liliu viranomaisille siitä, eitä oli jät
tänyt alle 2-vuuliuun poikansa ja pie- 
nen tyttönsä pakkasaamuna kylmiin 
huoneisiin I. hilussaan ulos viime 
sunnuntaina. Lapsen sormet ja var
paat olivat paleltuneet. Tytön yrittä
essä sytyttää tulta äeittiönhelluan 
syttyi tuli, jota sammuttamaan saa
punet t palokuntalaiset totesivat las
ien tilanteen. Aili löydettiin kolme 
tuutia myöhemmin

Muistetaanko?
Knnpungis.dtmme tapahtui monin 

merkittävää asiaa kuluneen vuoden 
ni vana. Yksi merkitti: .-hiipiä oli Bur- 
bankin sairaalan uuden, upeön ja ny
kyaikainen miljoonia maksaneen sai
raala rakennuksen valmistuminen.

General Ele ti ie Co. sai 82,0011,(100 
tehtaansa laajennukseen tiinIlii.

V rot kohosivat ennätykseen, $07 
tuhannelta.

Poikasten kämplflystä kiihoittaneet 
“pinball masiinat" julistott-tiin laitto- 
niksi.

Miainkadun liikenne päätettiin 
asettaa yhteen suuntaan kulkevaksi.

Cn-uker-Buibank Co. ryhtyi laa
jentamaan tehtaitaan miljoonan dol- 
arla maksavalla rakennuksella joka 

valmistuu vuoden alkupuolella.
Art Longs,jo, suomalainen, valiltiin 

ensimmäisenä flt-hbiirgilalsena Ame
rikan luistelu- ja pyörailyjoukkuce- 
sliu olympiakisoissa.

Great American Plastics Co. teh
taan hirvittävä räjähdys Watcr-ka- 
clulla.

Simonds Saw Sr Steel Companyn 
$300,000 maksanut tehdasrakennus 
valmistui.

Entinen pormestari Peter J. Levan- 
ti vallttiiin ehdokkaaksi lainlaatija- 
kuntaan. Nämät vain muutamia m o 
nien joukossa.

Pakkasta kestänyt 
kolme vuorokautta

Tänä aamuna osoitti mittari kol
mantena peräkkäisenä päivänä oike
aa talvi-ilmaa. Elohopea oli laske
nut nollan alapuolelle laajalla alalla 
eteläänkin piiin valtion keskiosassa.

Ilmaprofeetnt puhuvat “kovin kyl
mästä" tänään. Worcestcrin lento
kentällä oli 10 astetta nollan alapuo
lella. Mainessa, Vermontissa, ja osas- 
-a New Hampsia puhutaan 20 astees
ta nollan alapuolella.

Ilma toki on tyven, maat lumivai- 
passaan ja nuorilla on hauskaa Hos- 
pitnalinmäcssä suksineen. Pakkanen 
alkoi puristaa sunnuntai-iltana. Tuu
len kääntymisestä lauhaan lounaa
seen eivät ilmojentietäji.t ole vielä 
puhuneet.

Seurakuntauutisia
Ap. luth. seurakunta

Hartausseuroja pidetään 214 Roll- 
done St. tammikuun 5 ja 6 päivinä, 
iauantai-iltana kello 7:30, sunnuntai
na iltapäivällä klo 1:30. Näissä tilai
suuksissa saarnaa pastori Reino Kal
lio ja illalla myöhemmin pidetään 
kokous ja tarkastellaan kuluneen 
vuoden tilit. Ystävällinen kutsu kai
kille. — M. A.

T erveys
Korkea verenpaine

Lääkäri neuvoo:
Tieto tunnepurkauksista monissa 

korkean verenpaineen tapauksissa on 
iohtanut käsitesisällykscn muuttumi- 
.een, niin että korkea verenpaine nyt- 
emmin voi merkitä varsin vahvaa tun- 
leladattua tilaa yksilön elämässä.

Kuten aina, kun uusi käsite tulee 
täytäntöön, ollaan nytkin taipuvaisia 
iioittelcmaan sitä. Korkealla veren- 
jt-ineolla on tiettyä yhteyttä kiihty
myksen kanssa, mutta tämä ei millään 
avalla ole ainoa syy. Todellinen syy 

korkeaan verenpaineeseen jää useim- 
niten tuntemattomaksi. Vain joka 
kymmenessä tapauksessa korkea vc 
•enpaine on todetun sairauden seura- 
j s . Korkea verenpaine on sydäntau
dista melkein tavallisin kuolemansyy 
Sellaisia tpauksia, joihin ei löydetä 
;yytä, tai ainakaan ei sitä voida tar- 
:oin määritellä, sanotaan primäärisik- 
i verenpaineen kohoamisiksi.

Tavallinen kuolemansyy
Useimmat henkilöt kiinnittävät huo- 

nionsa systoliseen eli maksimi-veron- 
laineeseen, joka liittyy sydämen su 
istumiseen. Minimi- eli diastolinen 
iaine, jota esiintyy sydänliiiaksen vei 
astumisen yhteydessä, on kuitenkin 
ärkeämpi ja voi antaa viitteen aika 
'lista korkeasta verenpaineesta, kesk: 
e näyttää pysyvän verenpaineen. Sillä 
m taipumu-: nousta ja pysyä korkeani 
-nnen kuin systolinen eli maksimi-pai 
te on noussut tarpeeksi korkeaks 
dinnittääkseon huomiota.

Kolionneellu verenpaineella ja suon 
en kalkkeutumisella ei välttämättä 
arvitse olla mitään yhteyttä keski* 
tään. Ainakaan ei aluksi, mutta en 
lemmin tai myöhemmin vahingt.it 
aa korkea verenpaine sydänlihasta ji 
monien elastisuutta.

Verenpainetta säännöstelee moni 
nälkäinen mekanismi. Keskus sijail 
en selkäytimisessä, joka lähettää vi 
-ikkeitä hermon kuulta sydämeen jt 
näärää sen sykintänopeuden. Se vath 
elee myös lihasjännitystä niiden pie 
uen suonien seinämissä, jotka muo 
lustuiat suuren verkoston, ennen kuin 
ie haarautuvat hienoiksi hiussuoniksi 
Verenpaine reagoi myös kemiallisiin 
lineisiin, jo*ka muodostuvat munuais 
en verisuonissa, samoin kuin kudok 
istu peräisin olevaan hiilihappoon jr 

hermojen merkkeihin. Munuuissuirnu 
lei, verenvahyys, suontenkalkkeutu 
uinen, sydäntaudit ja arotan supistu- 
uinen voivat vahingoittaa tätä moni 
Huikaistu mekanismia. Hauh&shäiriöt 
ädelleen voivut vaikuttaa verenpai
neen säätelymekanismiin. Kuvaava 
jsimerkki siitä on kilpirauha,sairau 
det.

Tietyt aivosairaudet, kuten esim 
kasvannaiset tai tulehdukset sillä alu

eella, mi.“.di suonien keskus sijaitsee, 
voivat myös esittää osaa tiissii. Bs.vyki- 
set häiriöt voivat myöskin kohottaa 
verenpainetta.
Uusia parannusmenetelmiä

Koska monilla henkilöillä on tunne- 
häiriöitä ilman että ilmenee korkean 
verenpainetta, ja päinvastoin, on teo
ria tunnetilan vaikutuksesta verenpai
neeseen epävarmalla pohjalla. Se että 
psykosomaattiset järkytykset muuttui
vat fyysisiksi elämyksiksi voi olla to
dellinen tekijä korkeassa verenpai
neessa. Sitä tukee se tosiseikka, otti 
nuorilla henkilöillä esiintyvä korkea 
verenpaine joissakin tapauksissa saa
daan alenemaan leikkauksen avulla, 
jossa yhdyssiteet sympaattisten her
mojen ja elinten ja verisuonien välillä 
poistetaan. Jotkut uusista verenpai
neen alentamiseen käytetyistä lääk
keistä vaikuttavat sulkevasti myös 
hermosäikeihin, niin että vaikutus tu
lee suunnilleen samanlaiseksi kuin 
leikkauksen yhteydessä.

Perinnöllisyys esittää suurta osaa. 
kun on kysymys korkeasta verenpai
neesta. Yleensä ei sairaudella ole ai
noastaan yhtä vaan mosaiikkimaisen 
laaja kokoelma syitä, ja tämä yhdis
tettävä sairaudenkuva alkaa yhä enem
män selvitä.

(Copyright Bull’s Prcss-
tjanst A-B ja SS.)

Ulkopolitiikka ja 
vapaa maailma

Viimeisien neljän vuoden aikana 
presidentti Eiscnhowerin hallinto on 
kehittänyt, määrätyn ulkopolitiikan 
suhteissaan vapaan maailman valtoi
hin. Tätä politiikkaa tultanee toden
näköisyyden mukaan jatkamaan hänen 
toisen presidenttikautensa aikanakin.

Siinä tulee olemaan tietysti muu
toksia, riippuen olosuhteisia. Mutta tä
män politiikan perustekijät tulevat 
useimpien havainnoitsijoiden mielipi
teen mukaan pysymään samana, koska 
ne ovat kehittyneet määrättyjen pc 
rusperiaatteiden sanelemina, ja Ame
rikan kansa on no myös yleisesti hy
väksynyt.

Yhteisen turvallisuuden tarve — va
paiden kansojen yhtymä rauhan ja 
taloudellisen hyvinvoinnin turvaami
seksi — on yksi näistä pääperiaatteis
ta. Pohjois-Atlannin liitto (The North 
Atlantic Treaty Orgonizition), Kaak- 
kois-Aasian liitto (The Southeast .Asia 
Treaty Organizatio), Amerikan valtioi
den liitto ynnä monet muut määrätyn 
alueen liitot ovat niitä, joita Yhdys
vallat tulee varmasti tukemaan ja kan
nattamaan.

Edelliseen liittyy maailman eri puo
lilla olevien jälkeen jääneiden aluei
den auttaminen. Yhteisen turvallisuu 
den saavuttamiseksi ei suinkaan muo
dosteta yksinomaan puolustusliiltoija. 
Siihen tarvitaan myös Yhdysvaltojen 
antamaa taloudellista ja teknillistä 
.ijua erikoisesti niille vapaille valti
oille, joiden teollinen toiminta on vie
lä aivan alkuasteessaan, huolimatta sii
tä, kuuluvatko nämä valtiot puolus
tusliittoon tai ei. Yhdysvallat u^koo, 
että rauha ja vapaus voidaan parhai
ten säilyttää, jos valtakunnat kykene
vät saavuttamaan vähin erin täydelli
semmän elämän — taloudellisesti, so
siaalisesti ja kulttuurillisesti.

TILA TKA A  KAUTTAMME

"VALITUT PALAT"
Suomessa ilmestyvä suomen
kielinen “Reader’s Digest”, 
joka lähetetään suoraan sieltä 
tänhe tilaajalle.

Hinta nyt Yhdysvaltoihin 
$3.00.

R A I V A A J A
Fitchburg, Maw.

F.i myöskään ole epäilystä siitä, eltiil 
Yhdysvallat tulee vastustamaan 'mten j 
aina ennenkin kolonialismia ja jät ! 
kamaan itsenäisyyden vaalimista kai ] 
,x111c kansoille, mitkä ovat valmiit sii 
tien. Amerikka tulee myöskin vaali
maan ihmisoikeuksien noudattamisia 
siellä, missä ne kielletään. Näinä peri 
aatteet kuuluvat myös Yhtyneiden 
Kansakuntien (United Nations) sopi
muskirjaan. Yhdysvallat antoi tiet’ ali 
täyden kannatuksensa näille asioille, 
silloin kun mainittua sopimuskirjaa 
laadittiin ja vahvistettiin.

Yhtyneet Kansakunnat on ollut pe 
rustamisestann saakka varsin tärkeänä 
osana Yhdysvaltain ulkopolitiikassa. 
Viimeisten viikkojen aikana on Yhdys
vallat varsin selvästi osoittanut halua
vansa työskennellä rauhan ja oikeu
den hyväksi juuri Yhtyneiden Kansa
kuntien kautta. Tästä syystä Yhdysval
lat kannatti kansainvälisen poliisivoi
man perustamisia, jotta järjestys Lähi- 
Idässä tu'isi turvatuksi ja Suezin kana
va suojatuksi.

Joulukuun 8 päivänä 1953 puhui 
presidentti Eisenhower Kansakuntien 
yleisistunnossa ehdottaen kansainvä
listä toimintaohjelmaa atomivoiman 
saattamiseksi rauhanomaisiin tarkoi
tuksiin. Kansainvälinen atomienergia 
organisotio, jonka perustamista hiin 
mainittuna päivänä ehdotti, on nyt 
muodostettu ja sen sopimuskirja odot 
taa parhaillaan 82:n kansakunnan rati
fioimista. Ei ole mitään epäilystä siitä, 
etteikö presidentti toisella toimikau
dellaan jatkaisi työtään suunnitellun 
laajan ohjelman toteuttamiseksi, jotta 
atomivoimaa voitaisiin käyttää koko 
ihmiskunnan hyväksi.

•Lopuksi on olemassa kysymys ase
riisunnasta. Yhdysvaltain politiikka 
tässä asiassa on ollut saattaa voimaan 
sopiva toimintaohjelma, minkä puit
teissa kansainvälinen tarkastus ja 
kontrollointi olisi mahdollinen, ja mi
kä sallisi kaikkien kansakuntien as- 
leettaiscn ja kontrolloidun aseriisun
nan.

Lisäyksenä edelliseen presidentti 
omasta puolestaan esitti suunnitelman 
Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton sota
voimien yhteisestä jatkuvasta tarkasta
misesta. Neuvostoliitto ei ole tähän 
mennessä hyväksynyt suunnitelmaa, 
mutta voimme olla varmat, että presi
dentti Eisenhower tulee jatkamaan 
sen hyväksymisen vaatimista.

Nämä periaatteet ovat olleet Ameri
kan ulkopolitiikan nerustanna viimei 
sen neljän vuoden aikana. Ne ovat 
myös niitä periaatteita, mitkä varmas
ti ja jatkuvasti tulevat olemaan pohja
na Yhdysvaltain politiikalle Eisen-

howerin ja hänen hallintonsa 1.>i<- n 
toimintakauden aikana. Common , 
Council.

MISS Kl-Tl PAKOITSI.IA
Englannissa valmistaudutaan par

aikaa valitsemani uudenlaista mis' iii, 
jolta saa arvonimen Mist Ei-Tupukoit- 
vijn >857.

Ehdokkaiden tulee olla raikkaita 
terveitä, iloisia ja kauniita. Valitun 
on kierrettävä Englannin nuori oker 
ivoissa näyttämässä.' kuinka kauniina 
pysytään kun ei pollella.

Sydämellisellä rakku- 
della pyydän kiittää

kaikkia ystäviäni, jotka muisti
vat minua joulukorteilla!

Toivotan teille kaikille onnel
asta ja rauhasta rikasta Uutta
Vuotia !

Ystävyydellä
Emilia Lehtinen,

200 June St.,
Worcester. Mass.

Lahjojen lahja on

Oskari Tokoin 

kirjoittama

LAPSUUTENI 
MUISTOJA II

Tilatkaa se 
alkavana vuonna 

luettavaksi
Hinta $3.00

R A I V A A J A
Fitchburg, Mass.

Raivaaja, Fitchburg, Mass.
Koska huomaan, että ikävä olisi olla ellen saisi uutistie- 

to a nykyhetken suurista asioista, mm. nykyisestä vaalitaiste
lusta, omalla kielelläni, niin lähettäjääpä minulle Raivaaja, 
josta voin seurata myös omien suomalaispiiricmme toimin
nolta.

Tilauksen maksuksi oheistan $ .................
Nimi: ................................................................................

f
Osoite: ..............................................................................

(Riivaajan tilaushinnat ovat: Vuosi $10.00, 
puoli vuotta $5.00 ja kolme kuukautta $3.50.)

LEHTEMME LUKIJAT!
Kun te vierailette- naapureissanne, joskus pitkienkin 

matkojen takana näinä kauniina syyspäivinä, niin kertokaa 
heille lehdestänne Raivaajasta, ja kehoittakaa heitä tilaa
maan lehteä, j »ta luiden amerikansuomalainen pysyy 
aikansa tasolla.

Lähetä tilaukset konttoriimme osoitteella:

R A I V A A J A
Fitchburg, Mass.

Hyvin tunnetut
Meidän pankkilaitoksemme useat 
eri osastot ovat hyvin tunnetut 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 toi
miamme — meidän mielenkiintom
me paikalliseen toimintaan esiintyy 
yhteistyön harrastuksena.
Tha Safety Fund of F itchbu rg .

MATTHEWS MOTOR COMPANY
Fitchburgin vanhin autojen välitysliike

7 CHEVROLET h
MYYNTI- JA PALVELU8LHKE
Tavatkaa suomalainen myyjämme 

WALTER HENDRICKSON
17 Snow Street Tel. FI 3-4874 Fitchburg, Mass.

de L O N G C H A M P  S A L E S ,  INC.
OLDSMORILE Rocket Motors — CADILLAC kahdeksaisia 

Erikoisen hyviä KÄYTETTYJÄ AUTOJA
139 HARVARD STREET - Puh. FI 5-4384 - FITCHBURG, MASS.

S Y Y S -  ja T A L V I - I L L O I K S I
uusin alhaisin hinnoin

ZENITH, R.C.A., EMERSON ja MOTOROLA RADIOITA. 
— Myös pattereita matkaradioihin. — 

KAUNIITA LEIKKIKALUJA JOULULAHJOIKSI. 
Autotarvikkeita — Autonosia — Lisävälineistöä.

Victory Auto Supplies
829 Main Street Tel. FI 2-9332 Fitchburg, Mass.

U IV A  S. FOSTER t  SONS
HEAL ESTATE - INSURANCE 
37 Main St., Fitchburg. Mass. 

Telephone FI 3-3794 
Edustaja Toivnsendlu»:

Mrs. HERBERT It. GUOOP, 
Puhelin: 571-M.

K E M I A L L I S T A  P E S U A
2 tunnin huolto pesulaitoksessamme

Sisälle kymmeneltä ja ulos viideltä kaikissa liikeliuoiieissamme
★  S T A R  C L E A N E R S

320 RIVER STREET (PESULA) Puhelin IT 2-5832.

K. E. RAUTIO — Kotian kalustaja

Oliver Furniture Co.
791—79/ MAIN ST. Puh. FI 2-0222 FITCHBURG. MASS.

HETI SAATAVANA 
Kirjoit uskoneita 
Ualeulaattoreja 
Käytettyjä koneita

L A S K U K O N E I T A
MatkuiUäUej» 
Koneita vuokrataan 
roiniistohuonekaluja 
Juljeiinoskoueita

S MI T H  B R O T H E R S
3Uli Summer St. M 2-7b7li Fitchburg


