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Beirut suuren hyökkäyksen Kiina ylimielinen
pelossa, Tripolissa alkoi 
tappelu Dagin lähdettyä

A m erikkalaisten  pysy teltävä pois k ad u lta ; N asser 
uhkaa joukoillansa; Moskova näkee Y K :n  

___  ohjelm assa uhkan  ‘m aailm anrauhalle’

Jugon lähettiläälle
Virkailijat Jäivät pois Jäähyväiaiatä; 

Belgrad suuttunut

BEIRUT, Libanon, kesäk. 27 p. —  Hallitus pelkää kapinallis
ten ryhtyvän suureen hyökkäykseen mikä hetki tahansa. Kau
pungin amerikkalaisille asukkaille tähdennetään tilanteen vaaral
lisuutta
tilanne voi kehittyä pahasta huonommaksi

Kapinalliset omalla puolellaan ovat peloissaan YK:n sekaan
tumisesta asiaan taikka sitten Yhdysvaltin ja Britannian joukko
jen saapumisesta pelastaman presidentti Chamounin hallituksen. 
Kaiken lisäksi tällaisen tilanteen piti sattua juuri moslemien juh
lan ajaksi, joka vastaa kristittyjen pääasiäistä tai joulua. Sitä 
kestää neljä päivää.--------  4------------------------------------------

BELGRAD, kesäk. 26 p. — Kom
munisti-Kiinaa soimataan täällä huo
nojen tapojen omaksumisesta Pekin
gistä poistuvaa Jugoslavian suurlä
hettilästä kohtaan. Tämä, Vladimir 
Popovic, jätti Pekingin eilen saamat
ta tilaisuutta sanoa jäähyväisiä, sillä 
ainuttakaan Kiinan hallituksen vir
kailijaa ei ollut jäähyväistilaisuudes- 
sa eikä kukaan niistä ottanut häntä

Y H D YSV ALTAIN  LAINA  
EHKÄ AFGANISTANILLE

WASHINGTON — Afganistanin 
pääministeri, prinssi Mohammed 
Daud tapasi presidentti Eisenhowerin 
viime tiistaina Valkoiseen Taloon 
järjestetyllä lounaalla. Hänen viralli 
nen vierailunsa Yhdysvalloissa tulee 
kestämään kolme vuorokautta. On 
odotettavissa, että Yhdysvallat tulee 
myöntämään Afganistanille lainan 
pääministeri Daudin vierailun aika
na.

Uutispaloja
ulkomailta

isuutta ja kehoitetaan heidän pysyttelemään pois kaduilta, "sillä [vastaankaan hänen yrittäessään dip-

Kapinallisten vaimot ja lapset ovat 
siirtyneet pois asuntopiiristään Bei- 
rutissa ja tilalle on saapunut nuorta 
miesjoukkoa. Myös kapinalliset ovat 
tällä alueellaan lujittaneet katusuo- 
jiaan viimeisten päivien aikana. 
Ampumista yöllä

Pyssynpauketta kuultiin viime yö
nä ja synnytti se pelästymistä hyök
käyksen alkamisesta. Eilen arveltiin 
kapinallisten tunnustelevan hallituk
sen turvajoukkojen voimakkuutta ja 
sitä, ollaanko sillä taholla miten 
valppaina. Kaksi pommiräjähdystä 
kuultiin. Pieni autotalli 100 askeleen 
päässä U. S. lähetystöstä räjäytettiin 
torstai-aamuna ja toisia räjähdyksiä 
illan tullen.

Tappelu Tripolissa
Hurja tappelu riehui Tripolissa 

torstaina. Se syttyi heti sihteeri Dag 
Hammarskjöldin lähdettyä. Hän työs
kenteli ahkerasti estääkseen Libano
nin kriisin raahaamasta mukaansa 
koko maailmaa.

Ainakin 10 henkilöä tapettiin ja 
20 haavoittui tappelussa. Hallituk
sen joukot pommittivat kaupungin 
pohjoispäässä kapinallisten vallihau- 
toja läheisillä mäkirinteillä hajoit- 
taen ainakin yhden heidän raken
nuksenakin. Tie-esteitä vastaan hyö
kättäessä käytettiin panssariautoja.

Kahakoita oli myös Bekaa-laak- 
sossa keskiviikkona. Pääministeri es- 
Solh epäilee, tokko YK:n valvonta- 
joukko kykenee ehkäisemään kapi
nallisten hyökkäystä. Hammarskjöl
din sanottiin pelkäävän Libanonin 
hallitusjohtajien kehittävän tilanteen 

'sellaiseksi, mikä tekee mahdolliseksi 
kutsua länsimaiden asejoukköja se
kaantumaan asiaan.
Naaserin uhkaus

Jos Libanonin tilanne kehittyy yhä 
pahemmaksi, niin voi olla mahdölis- 
ta, että “Libanonin kansa kutsuu 
avukseen arabialaisista sisarmaista

vapaaehtoisia taistelemaan hallituk
sen kukistamiseksi..” Tällaisen lau
sunnon lähetyspaikka on Kairo ja 
sen takana on Yhtyneiden Arabimai
den hallitusjohtaja pres. Nasser.

Vapaaehtoisten kutsusta olisi seu
rauksena yhä suurempi kansainväli
nen selkkaus, joka voisi pahimmin 
sattuessa viedä tilanteen III maail
mansodan partaalle. Yhdysvaltain 
asejoukkojen tulo puolustamaan pres. 
Chamounia voisi olla mahdollinen, 
mikä “tekisi vaikeaksi arabimaitten 
kieltäytyä heiltä pyydetystä avusta". 
Julkilausumassa hyökätään kiivaasti 
Yhdysvaltoja vastaan sekaantumises
ta Keski-Idän asioihin.
Moskovan posti

Neuvostoliiton lehdet tuomitsevat 
Yhdistyneiden Kansakuntien ohjel
man poliisien laitosta valvomaan Li
banonin tilannetta “ulkovaltojen se
kaantumiseksi” niille kuulumatto
maan asiaan, mikä on suoranainen 
uhka maailmanrauhalle.

“Rauhan ja turvallisuuden uhka 
Keski-Idässä suurenee,” kirjoittaa 
Pravda. Jatkaa sitten: “Rauhaarakas
tava Neuvostoliiton kansa ja muut 
samanlaiset kansat eivät voisi olla 
välinpitämättömiä nähdessään ulko
puolisten sekaantumisen Libanonin 
juttuun, millaiseksi se sitten selitet- 
täisiinkin.”

Izvestija, hallituksen äänitorvi, sa
noo “etteihän ole mikään salaisuus”, 
että Yhdysvaltain suunnitelmana on 
YK:n valvontapoliisin laitto Libano
niin.

“Sitten, pidettäessä syytösmeteliä 
Yhtynyttä Arabitasavaltaa vastaan, 
U. S. toivoo voitavan suurentaa omia 
ja brittiläisiä joukkoja Libanonin 
kansan nujertamiseksi,” päättelee 
lehti.

Lopuksi kuitenkin läimäytetään, 
että suunnitelma on kääntyvä “on- 

: nettomuudeksi näille sekaantujille”.

lomaattisten tapojen mukaisesti 
päästä sanomaan hyvästit.

Eikä ainoastaan pysyttelemällä 
pois jäähyväistilaisuudesta, vaan 
suurlähettilään hyvästijättöä suoras
taan bolkotettiin. Jugoslavian tieto
toimisto, eikä suinkaan syyttä, arvos
telee tuomitsevasti kom-Kiinan halli
tusta “alkeellistenkin kohteliaisuus- 
sääntöjen rikkomisesta”.

Popovic, entinen suurlähettiläs 
Washingtoniin ja Moskovaan, ylen
netään jäseneksi hallituksen toi
meenpanevaan neuvostoon Belgradis
sa. Jugoslavia ei kiirehdi uuden edus
tajansa lähetystä Pekingiin. Maitten 
välit ovat olleet jäiset siitä lähtien, 
kun Kiina viime keväänä yhtyi kan
nattamaan venäläisen kommunisti- 
blokin hyökkäystä Jugoslaviaa vas
taan omintakeisuudesta.

Eikä Titon hallitus ole hyvillään 
siitäkään, että muutama viikko sitten 
Belgradista Pekingiin palannut Kii
nan suurlähettiläs kenr. Wu Hsiu- 
chuan on kiertänyt Kiinaa ja pitä
missään puheissa luennoinut nimen
omaan niistä ilkeistä, vahingollisista 
ja pahoista omintakeisuuksista, joita 
Jugoslavian revisionism! sisältää.

Länsimaiden poliittiset johtajat
jakautuvat de Gaulleen nähden

PARIISI — Poliittiset johtajat län
simaissa ilmaisevat hyvät toiveensa 
niinkuin epäilyksensäkin Ranskan 
tulevaisuudesta niin Euroopassa kuin 
Afrikassa. Tästä kirjoittaa kansain
välisen magazinen "Läntinen maa
ilma” toimitus, jonka tehtävänä on 
Atlantin liiton yhtenäisyyden lujit
taminen.

Muutamia poikkeuksia lukuunotta
matta julkaisun haastattelemat joh
tajat uskovan de Gaullen ja Rans
kan mahdollisuuteen asemansa va
kauttamisessa. Mutta mielipiteisiin on 
tullut useita "jos"-sanoja eräiden 
viitatessa riskeihin, joita heidän kä
sityksensä mukaan on olemassa de 
Gaullen pääministeriksi asettumises
sa.

Adlai Stevenson, kaksinkertai
nen Yhdysvaltain demokraattien pre
sidenttiehdokas mm. sanoi olevansa 
“huolissaan siitä, ettei Ranska kyen
nyt tekemään reformeja ja viemään 
päätökseen niitä poliittisia ohjelmia, 
jotka ovat tähdellisiä voimakkaan, 
vakautuneen hallituksen aikaansaa
miseksi normaalisin demokraattisin 
menetelmin, ilman sotilaallista kapi
naa taikka kääntymistä määrätyn 
persoonallisuuden puoleen."

Hän myöntää, että jos de Gaulle 
onnistuu sovittamaan Algerian rette
löt, niin tuon riskin otto on kan
nattanut.

Länsi-Saksan sosialidemokraatti
nen johtomies Fritz Erler ei luota 
erin paljon de Gaulleen. Mutta hän
kin myöntää, että huolimatta epäi
lyksistä uusi hallitus voinee palaut
taa Ranskan entiseen asemaansa 
suurvaltojen joukossa,” jota se ny
kyisin ei suinkaan ole”. *Hän vain 
epäilee viimeaikaiset seikat ranska- 
lais-moslemiiaisissa suhteissa enem
män vahingollisiksi kuin hyödyllisik
si sikäli kuin pysyväinen sopu 
kysymyksessä.

Mutia Länsi-Saksan ulkoasioitten 
komitean puheenjohtaja eduskun-

nassa sanoi aikaisemmin pitäneensä 
Algerian kysymyksen järjestymistä 
“mahdottomuutena”, mutta nyt siitä 
on toivoa.

Tällaista toivoa sensijaan ei omak
su Giuseppe Saragat, Italian sosiali
demokraattien johtaja.’ Hän epäilee, 
ettei de Gaulle kykene pelastamaan 
Algeriaa Ranskalle. ,
Britit uskovat hyvää

Britannian konservatiivien niin
kuin laborienkin taholta sensijaan 
saadaan parempaa luottamusta de 
Gaullen onnistumiseen pääministeri
nä.

Gilbert Lungden, konservatiivi, ni
mittää Ranskan pääministerin “mie
heksi, joka on ehdottomasti luotetta
va ja suuri ihminen ja jonka vii
meinen tahto oli pääministeriksi ja 
diktaattoriksi ryhtyminen". Hän us
koo de Gaullen kykenevän sovitta
maan Algerian ongelman muodosta
malla Pohjois-Afrikan liittovallat tai 
valtioliiton.

Kenneth Younger, laboreihin lu
keutuva, sanoi että “jos Ranska sel
viytyy nykyisestä kriisistään demo 
kraattisine perustuslakineen ja va 
kautuneemman hallituksen omaaja- 
na, niin siitä on koituva voimakkuut
ta myös länsimaiden allianssille1 
Hän kuitenkin tahtoi varata sen, että 
lännelle koituu vaaroja ellei “tehok
kaalle demokratialle” lasketa pian 
perustusta Ranskassa. Hänkin puhuu 
Pohjois-Afrikan liittovallasta.

Sen. Hubert Humphrey, Minneso
tan demokraatti, toivoo de Gaullen 
“ansioituvan lujemman yhteyden 
saannissa Atlantin liittoon”. Hän ei 
usko kenraalin väärin käyttävän val
taansa, sillä hän on “uskollinen luon
ne ja rauhan rakastaja”.

Sen. Charles F. Pottere, Michiga
nin republikaani, ajattelee de Gau|- 
len rakentavan Ranskan ja Pohjois- 
Afrikan välille brittiläistä common 
wealth systeemiä noudattavan suh
teen.

Lääkärit julistivat 
“sodan” U.M.W:Ile

SAN FRANCISCO — Amerikan 
lääkäriyhdistys (American Medical 
Association) julisti eilen propagan
dasodan Amerikan kaivostyöläisten 
uniota (United Mine Workers, of 
America) ja sen sairashuolto-ohjel- 
maa vastaan.

Tämä oli AMA:n vastaveto kaivos
työläisten union julistukselle, jonka 
mukaan uniolla on oikeus valita ne 
lääkärit ja sairaalat, jotka saavat 
hoitaa union jäseniä. Sanottiin, että 
union lääkärien valinta on loukkaus 
yleistä terveydenhoito-ohjelmaa koh
taan.

Kiukkuisella tuulella olevat AMA:n 
edustajat äänestivät aloitettavan 
“taistelun” puolesta äänimäärin 110- 
74. AiMA:n johto tulee urittam aan 
taistelun heti. Sotahuutona tulee ole
maan ns. “lääkärien vapaavalinta.” 
AMA väittää, että kaivostyöläisten 
union terveydenhuoltopalvelu kieltää 
230,000 työläiseltä ja heidän perheil
tään oikeuden itse valita lääkärinsä. 
Tällainen järjestelmä, ilmoitti AMA, 
tuhoaa kunnollisen sairaanhoito-oh
jelman.

De G aulle ja  N orstad  
tu tk in ee t R anskan 
teh tävää  A -liitossa

PARIISI, kesäk. 23 p. — Pääminis
teri de Gaulle ja kenr. Lauris Nor
stad, liittoutuneitten joukkojen yli
päällikkö Euroopassa, tarkkailivat 
Ranskalle kuuluvaa roolia Atlantin 
iitossa. Kenr. de Gaulle nimittäin ha

luaa Ranskan ääntä kuuluvammaksi 
Atlantin liitossa. i

Samanlainen keskustelu käytiin he
ti sen jälkeen de Gaullen ja Paul 
Henri Spaakin, Atlantin liiton sihtee
rin välillä. Keskusteluista annetussa 
raportissa on se henki, kun de Gaulle, 
vihkiytynyt palauttamaan Ranskan 
entiseen kunniaansa, että A-liiton toi
minnan ja koko Lännen puolustuksen 
uudelleenorganisointi voi tulla kysy
mykseen.

LISSABON, Portugali — H. G. 
Wellsin näytelmä “Maailmoiden so
ta” oli täällä katkaistava tik. 25 päi
vänä kun sen radiota varten muo
kattu esitys synnytti paniikin Cara- 
velosissa, täältä 10 mailin etäisyydes
sä. sijaitsevassa asuntokeskuksessa. 
Sen vaikutus oli samanlainen kuin 
Orson Wellesin radioassa aiheuttama 
paniikki Mars-tähden olioitten ilmes
tymisestä New Jerseyhin 30-luvulla.

Radiossa sanottiin “martianien" nyt 
laskeutuvan Carcavelosiin mennäk
seen sieltä Lissaboniin. Asukkaat 
soittivat poliisiasemille, sairaaloihin 
ja muihin virastoihin. Tällöin poliisi 
ajoi radioasemalle vaatien esityksen 
katkaistavaksi.

*  ♦ *
LERWICK, Shetlandinsaari — Vi

rolainen kalastaja Erick Teayn, kar
kasi yöllä uiden satamassa ankkuroi
vasta venäläisestä kalastajalaivasta 
tähän Skotlannin saareen. Vaan pe
rässä tuli 30 venäläistä vangitsemaan 
karkuria. Mutta poliisi määräsi näi
den poistumaan “luvattomasti Bri
tannian alueelle tunkeutuneina".

Pelästynyt virolainen sanoi, että 
venäläiset hänet tappavat jos hän 
niiden käsiin joutuu. Miehen kohtalo 
ratkaistaan Lontoossa.

* * •
ISTANBUL — Smyman poliisi

päällikkö Necdet Ugur, sanoi viime 
keskiviikkona vangitun kymmenen 
kommunistia, jotka olivat suunnitel
leet Britannian ja Kreikan lähetys
töjen tuhoamista Smyrnassa (Izmir).

Kommunisteilla oli suunnitelmana 
saada aikaan kansan raivostuminen 
Kyproksen kriisin kustannuksella, 
jossa turkkilaiset ja kreikkalaiset 
ovat olleet sotajalalla toisiaan vas
taan. Kun Turkissa kommunistipuo
lue on julistettu pannaan, eivät he 
siis voi lietsoa rettelöitä oman asian
sa nimessä.

* * *
TOKIO, kesäk. 25 p. — Asosa, mai

lin 'korkuinen tulivuori Japanin ete
läpäässä, surmasi 12 henkilöä ja ai
heutti suuren aineellisen menetyksen 
ruvettuaan purkautumaan yhtäkkiä 
viime yönä. Kuusi henkilöä louk
kaantui vaarallisesti ja 20 lievemmin. 
Kuuma tuhka levisi kahden mailin 
laajuudelle ympäristöön. Liikenne 
keskeytyi, kuusi rakennusta vuoren 
lähellä luhistui ja toisia vioittui.

* * «k
TOKIO — Kom-Kiina tiedoitti tk. 

24 päivänä tuovansa lisää Koreassa 
olevia kiinalaisia sotilaita kotimaa
han. Nämä ovat niitä “vapaaehtoi
sia,” jotka komennettiin taistelemaan 
Korean sodassa kommunistien rin
tamalla vapaata Etelä-Koreaa vas
taan. Tällä kertaa sanotaan kotiu
tettavan 100,000 miestä.

Asiasta kuulutettiin Pekingin ra
diossa Korean sodan alkamisen kah
deksannen vuosipäivän aattona.

* * •
JAKARTA, kesäk. 26 p. — Halli

tuksen joukot ovat saaneet vallatuk
si kapinallisten pääkaupungin Mena- 
don Celebsin saaressa viisi päivää 
kestäneessä taistelussa. Tätä pide
tään suurena tappiona kapinallisille.
Hallituksen joukot hyökkäsivät sitä] 
vastaan viime lauantaina, kuitenkan 
kykenemättä valtaamaan kaupunkia. 
Siitä oli seurauksena taistelun jat
kuminen.

Tämän 60,000 asukkaan kaupungin 
valloitus ei silti merkitse sodan lop
pumista, mutta se on merkki menosta 
loppusuuntaan, sanoo hallituksen tie- 
doittaja.

Libanon ei haltia 
YK:n joukkoja

UNITED NATIONS, N. Y. — YK:n 
pääsihteeri palasi eilen Yhdysvaltoi
hin Libanoniin tekemältään matkal
ta. Hammarskjöldin sanojen mukaan 
YK:n pollisijoukkoja el tulla tarvit
semaan Libanonissa.

Pääsihteerin edustaja sanoi eilen 
illalla, että tiedot, joiden mukaan Li
banonin johtajat olisivat pyytäneet 
YK:n pollisijoukkoja maahan, ovat 
vääriä. Tällaista pyyntöä ei pääsih
teeri Hammarskjöldille ole esitetty 
Beirutissa. Pääsihteerin mielipide on, 
että YK:n tarkkailijat tulevat selviy
tymään tehtävistään ja libanonilai
sille itselleen jää tehtäväksi ongel
miensa ja ristiriitojensa selvittämi
nen.

Ranska tähdentää 
siteitään Länteen

U lkopoliittista ohjelmaa ei m uutelle; 
näkemys Libanonin kriisistä

PARIISI, kesäk. 26 p. — Ulkominis
teri Maurice de Murville vakuuttaa 
ettei Ranskan ulkopoliittista ohjel
maa tulla muokkailemaan suurem- 
masti. Hän tähdensi nimenomaan, et
tä Ranskan tulevaisuus, niinkuin 
menneisyys, on sidottu Länsi-Euroop- 
paan ja "Atlantin maailmaan” koska
pa "maantieteellinen asema, historia, 
ekonomia ja sivistyksemme luonne 
siihen pakottavat”. Nämä juuri ovat 
tärkeitä tekijöitä.

Kun kysyttiin hänen mielipidettään 
Keski-Idän tilanteeseen ja nimen
omaan Libanonin kriisiin nähden, sa
noi hän sen huollon kuuluvan Yhdis
tyneille Kansakunnille. Mutta siitä 
hän huomautti, että jos Amerikka ja 
Britannia aikovat sekaantua Libano
nin asioihin, niin Ranska ei voi jäädä 
sivuun. Näistä asioista ollaan jatku
vasti kosketuksissa Lontoon ja Wash- 
ingtonin kanssa. ,

Puolassa naljailua 
PMan orkesterista

Johtava musiikkiarvostelija suomii 
typeriä lehtimiehiä

VARSOVA, kesäk. 26 p. — Puolan 
johtavin musiikkiarvostelija Zug- 
munt Cicielski yhtyy täydellisesti 
Philadelphian Orkesterin jäseniin 
siinä, että hyvä musiikki ja huonot 
hotellit ovat kaksi eri asiaa ja vii
meksimainitut ovat puolalaisia.

Puolan lehdet yleensä naljasivat 
vierailevan orkesterin jäseniä siitä, 
että he olivat arvostelleet ruokaa ja 
hotellioloja ja olivat siis niihin 
“enemmän kiintyneitä kuin musiik
kiin”.

Tästä mainittu arvostelija sanoo 
sanansa. Hän erittäin lämpimästi 
ylistää orkesteria. Mutta Puolassa 
heitä kohdeltiin sikandaalimaisesti. 
Hän huomauttaa, että kun heille näy
tettiin Poznanissa ylioppilaiden huo
neistoa asuinsijaksi, vaativat soitta
jat Ormandyn peruuttamaan konser
tin ja kiertueen Puolassa.

Monet lehdet raivostuivat tästä 
länsimaiden kirjeenvaihtajien tiedoi- 
tettua soittajien valituksesta huonoi
hin yösijoihin nähden, jotapaitsi ruo
ka-annoksia sai odottaa tuntikausia. 
Mutta vähitellen olosuhteet paran
tuivat, mielet lauhtuivat ja orkesteri 
sai ansaitsemansa suosionosoitukset.

400 pa in tia  verta
pelasti naisen hengen

MELBOURNE, Australia — Lääkä
rit ja sairaanhoitajat täkäläisessä sai
raalassa pitävät ihmeasiana voittonsa 
kolme kuukautta kestäneessä taiste
lussa nuoren äidin hengen puolesta. 
Kun Mrs. Vivian Anstee sai pahan ve
renvuodon ensimmäisen lapsensa syn
nytyksessä, tiedettiin tarvittavan suu
ri määrä verta hänen pelastamisek
seen. Sitä hankittiin 250 paintia ja li
säksi fibrugenia, veriplasman sijaista 
150 paintia. Nyt Mrs. Anstee on pa
rantunut ja pitävät lääkärit sitä "suo
rastaan ihmetapahtumana'.

LONTOO — Britannian laborpuo- 
lue painostaa hallitusta antamaan 
Kyproksen kansalle saman mahdolli
suuden kuin toisilleikin Common- 
wealthin maille päättää omasta tu
levaisuudestaan.

Esitys tehtiin alahuoneessa Kyp
roksen uuden suunnitelman ollessa 
siellä käsiteltävänä myötä- ja vasta- 
väittelyineen. Suunnitelman mukaan 
niin turkkilaiset kuin kreikkalaiset 
yhdyskunnat Kyproksessa saisivat
omat lainlaatijansa 
asioista.

Edustajahuone hylkäsi 
farmilakiehdotuksen

•••• • •••• • 014 *1 *7 9ään im äärin  2 1 4 — 171
M aatalousih teeri E zra  Benson ilmaisi ty y ty v ä i
syytensä lakiehdotuksen hylkääm isen johdosta. 
L akiehdotuksen hyväksym inen olisi a ih eu ttan u t 
suurim m an, tukipalkkio ita koskevan uudistuksen 

vuoden 1933 jälkeen
WASHINGTON — Republikaanit ja suurkaupunkien demokraa

tit aiheuttivat eilen edustajahuoneen farmariryhmittymälle vaka
van tappion.

Farmilakiehdotus hylättiin jyrkästi heti alkuunsa, äänimäärin 
214— 171, ennenkuin keskustelu ehdotuksesta oli päässyt alka
maan.

Maataloussihteeri Ezra Taft Benson 
ilmaisi tyytyväisyytensä lakiehdotuk
sen hylkäämisen johdosta. Hän sanoi 
pitävänsä äänestystulosta “luotta
muksena Amerikan maataloutta ja 
maatalousviraston yrityksiä kohtaan 
saada maatalous terveelle pohjalle.”
Ä änestys "epäonnistui"

Edustaja Harold D. Cooley (d-N.C.) 
joka on edustajahuoneen maatalous- 
komitean puheenjohtajana, kutsui ei
listä äänestystä “epäonnistuneeksi” 
Hän kertoi neuvottelevansa joidenkin 
komitean jäsenten kanssa, saadak
seen selville haluavatko he uudistuk
sia farmilainsäädäntöön vielä kuluva
na istuntokautena.

Lakiehdotus, jonka maatalouskomi
tea hyväksyi viime perjantaina ääni
määrin 21—10, olisi aiheuttanut suu
rimman, tukipalkkioita koskevan 
uudistuksen vuoden 1933 jälkeen.

Laki olisi antanut maidon, maissin 
ja viljan tuottajille takuun korkeam
mista hinnoista, jos he tulisivat hv- 
väksymään tuotantotarkkailun. Se oli
si myöskin korottanut vehnän hintaa.

Tämän lisäksi lakiehdotus sisälsi 
laajennuksia farmituotteiden ylituo
tannon vientiohjelmaan ja tukipalk 
kioita koululapsille, kesäleireille ja 
päivähoitokeskuksille jaettavan mai 
don tuottajille.

Eisenhowerin hallitus oli lakiehdo
tusta vastaan. Se hyväksyi ainoastaan 
ylijäämän järjestelyä ja maidonjakoa 
käsittävät lakiehdotuksen kohdat. 
Näitä kohtia koskevia lakiehdotuksia 
senaatti on hyväksynyt eri lakikäsit- 
telyissään. Aikaisemmin hyväksytys 
sä muodossaan voimassaolevat, kaksi 
viimeksi mainittua kohtaa, tulevat 
mitättömäksi maanantaina keskiyöl
lä, ellei kongressi tule jatkamaan nii
den voimassaoloaikaa.
Voidaanko keskustelua rafoittea

Edustajahuoneen äänestäessä laki
ehdotusta vastaan, heräsi kysymys 
siitä, onko edustajahuoneen sääntö-

komitea hyväksynyt säännön lakieh
dotusta käsittelevän keskustelun ra
joittamisesta.

Keskustelun rajoittamisesta sovit
tiin senjälkeen, kun edustajahuoneen 
vaikutusvaltaiset republikaanit oli
vat hyökänneet uutta furmilakiesitys- 
tä vastaan, ennustaen, että jos kes
kustelu aloitettaisiin se johtaisi väit
telyyn joka jatkuisi tuntikausia.

Edustaja Cooley ja jotkut hänen 
demokraattitoverinsa maatalousval- 
tiois.ta yrittivät turhaan selittää, että 
uutta farmilakia tarvittaisiin farmita- 
louden ylläpidon auttamiseksi. Edus
taja Thomas G. Abernethy (d-Miss.) 
sanoi, että jos edustajahuone kieltäy
tyy keskustelemasta lakiehdotuksesta 
“voitaisiin maatalouskomitea likvi
doida”. Hänen sanansa herättivät ap- 
loodeja ja naurua republikaanien ta
holta, jolloin edustaja Abernethy sa
noi heille, että “he käyttäytyvät kuin 
lapsilauma”.

Republikaanit voittivat
Kuitenkin republikaanit pääsivät 

voitolle New Yorkin, Pennsylvanian, 
Illinoisin, Massachusettsin ja useiden 
muiden teollisuusvaltioiden demok
raattien avulla.

Edustaja Hugh Scott (r-Penn.) sa
noi, että niiden kulutuskeskuksista 
kotoisin olevien demokraattien, jotka 
kannattivat farmarilakiehdotusta, tu
lisi antaa selitys, “miksi köyhien le i
vän ja maidon hintaa olisi korotetta
va”.

Senaatin maatalouskomitea läh e t
tää senaatin käsiteltäväksi oman 
muunnellun farmilakiehdotuksen. Tä
mä tapahtuu luultavasti ensi maanan
taina. Lakiehdotusta laatiessan se
naatin komitea on ottanut huomioon 
sen, että Eisenhower käytti veto-oi
keuttaan hyljätessään aikaisemmin 
tänä vuonna lakiehdotuksen, joka oli
si tuonut muutoksia voimassaolevaan, 
vanhaan farmarien tukipalkkiojärjes- 
telmään.

TUOREIMMAT UUTISET
BUDAPEST —  Kom-hallitus on poistanut toimestaan Unkarin 

luterilaisen piispan. Piispa Lajos Ordass io viime tammikuussa 
viralliselta taholta julistettiin propagandan tekijäksi Unkarin kir
kossa ja länsimaalaisuuden puskijaksi.

SEOUL, Korea —  Kadoksissa ollut huvijahti Thespian, jossa 
on matkalaisina tunnettu elokuvanäyttalijä John Calvert ja neljä 
muute amerikkalaista, löydettiin tuulensuojaisesta paikasta Etelä* 
Korean rannikolla 26 pnä.

NICOSIA —  Kyproksen kaupunkien kreikkalaiset pormestarit 
lähettivät yhteisen kaapelisanoman tk. 25 pnä Yhdistyneille Kan
sakunnille pyytäen lähettämään valvojia heidän saareensa, koska 
hallitus ei voi ylläpitää järjestystä puolueettomasti, mikä nähtiin 

a kreikiäskeisissä turkkilaisten j< (kalaisten välisissä tappeluissa.

i Cicielski kirjoittaa:
“Ormandy sanoi minulle suoraan, 

että hän ja oi*esteri tuntevat itsen
sä loukatuiksi. He eivät olleet mil
loinkaan nähneet mitään sellaista 
kuin ovat meidän hotellimme ja ra
vintolamme. Olipa kysymyksessä 
aamiainen tai lasi vettä, niin sitä saa 
odottaa.”

Cicielski pitää asiattomana sitä 
erään lehden väitettä, että vieraili 
joiden pitäisi muistaa Puolan joutu
neen jälleenrakentamaan hävittävän 
sodan jälkeen. Hän koskettaa asiaa 
täten:

"Kolmentoista vuoden kuluttua e* 
ole mitään todellista syytä väitellä 
sodanaikaisista hävityksistä. Kaikki 
johtuu meidän omasta saamattomuu
destamme.”

huolehtimaan

MOSKOVA — Pravda syyttää Yh
distyneistä Kansakunnista tulleen 
suuressa mitassa “välikappaleen 
eräille johtaville piireille Yhdys
valloissa”. Toiinituskirjoituksessaan 
YK:n peruskirjan 13. vuosipäivänä

DULLES SANOI
WASHINGTON — Valtiosihteeri 

Dulles sanoi kongressille eilen, e ttä’lehti veisaa Jeremioita tämän maail-

Jetpom m ikone paloi 
$8 m iljoonan vahingot

LIMESTONE, Me. — Kahdeksan 
miljoonan dollarin arvoinen B-52 jet- 
pommikAne tuhoutui eilen ilmavoi
mien Loringin lentotukikohdassa. Pa
lava magnesium! valtavan lentoko
neen metallikuoressa ja 35,001) gallo
nan jetpolttoainemäärän palaminen 
saivat aikaan leimuavan helvetin, jo
ka näkyi mailien päähän pohjoisen 
Mainen maaseudulla. Kobne mekaa-

kylmä sota koituu ajanmittaan "suu
re ininäksi vaaraksi" amerikkalaisille 
kuin rehellinen, kuuma sota.

manorganisation toimimisesta useim
missa tapauksissa "passiivisten ta
pahtumien muistiinpanijana”.

LONTOO —  Amiraaliteetin ensimmäinen lordi, Selkirkin jaarli, 
sanoi ylähuoneessa puhuessaan tarpeelliseksi, että Royal Navy 
siirtää romutettavaksi aikansa eläneet lentotukilaivat, joita ovat 
Uniforn, Warrior, Perseus, Theseus, Ocean ja Glory. Niiden kor
jauksiin tarvittavalla rahalla on paras rakentaa uusia laivoja.

GENEVE —  ILO unionin johtaja David A. Morse tiedoittae 
Moskovan kutsuneen ILO:n edustajia Neuvostoliittoon lähemmin 
ottamaan selvyyttä unioiden toiminnasta ja organisoinnista N-lii- 
tossa. U. S. on lähettänyt samanlaisen kutsun samaa tarkoitusta 
varten.

BANGKOK — Thailandin Terveysministeriö tiedoitti viime 
tiistaina 912 henkilöä kuolleen koleeraan jälkeen toukokuun 23. 
päivän, jolloin koleera alkoi liikkua maassa. Siihen oli sairas
tunut 6,291 henkilöä.

LONTOO — Joukko brittiläisiä vuoristokiipeilijöitä matkusti 
Moskovaan, saadakseen jatkaa edelleen matkaansa Kaukaasiaan, 
jossa he Sir John Huntin johdolla aikovat kiivetä useille vuorille 
600 mailin pituisessa vuorijonossa. Huntin joukkue v. 1953 kii
pesi Everestin huipulle, jonne kukaan ei sitä ennen ollut vielä 
päässyt.

ALGIERS, Algeria — Ranskalainen helikopter ja taistelukone 
ajoivat yhteen jolloin 11 ensinmainitun sotilasta menetti henkensä, 
tiedoitettiin ranskalaisesta päämajasta tk. 25 pnä. Yhteenajo ta
pahtui ahdistettaessa vuoristoseudussa kapinallisia. Taistelu- 
koneen miehet pelastuivat laskuvarjoilla.

LONTOO — Moskovan radiossa kerrottiin venäläisten ympän
neen sitruspuuhun 29 muun hedelmäpuun oksia, niin että puussa 
kasvaa nyt 30 lajia hedelmiä. Ei kuitenkaan aivan erilaisia, sillä 
tangerine-appelsiineja esim. on seitsemää lajia, sitruunoja 3 lajia 
ja loput muita hedelmiä.

BUDAPEST — Puolan suurlähettiläs Adam Willmann on kut-
nlkkoa oli työskennellyt kahdeksan-! suttu kotiin ja matkustikin hän pian Imre Nagun telotuksen 

jälkeen. Otaksuttavasti hänen mielipidettään halutaan kuulla 
lähemmin ennen kuin Puola ottaa lopullisen kantansa tähän 
surullisenkuuluisaan murhajuttuun.

moottorisen pommikoneen luona. He 
pääsivät Kuiteinkin vahingoittumat
tomina liekkejä pakoon.
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ja Suomi siirtyy atomiaikaan
Itä-Saksaan. Sitä vastoin Tito on jul 
kisesti valittanut suhteiden katkeami
sesta Saksan liittotasavaltaan. Voi
daan kysyä, eikö hänen nykyinen ase
mansa anlaisi riittävästi aihetta tä
män särön korjaamiseksi?

M ikä ä n  ei " p ii t ta a "  

m erim atkaa  Ruotsin  

A m erikan  Linjan 

la ivo illa

Suomen lehdet kertovat, että A 
Ahlströmin tehtaalla Varkaudessa 
rakennettu alikriitillincn alomireak- 
lori on erikoisten juhlallisuuksien 
kautta Otaniemessä luovutettu tek
nillisen korkeakoulun käyttöön ja siis 
tieteellisen tutkimuksen palveluk
seen. joka merkitsee atomivoiman 
tunnetuksi tekemistä jn sen kehittä
mistä rauhanomaiseen käyttöön Suo
messa.

Reaktoria ja muita samoihin tiloi 
hin sijoiteltuja, ydinfysiikan opetuk
sessa käytettäviä laitteita esitteli kut
suvieraille prof. Pekka Jauho. Näistä 
laitteista mainittakoon korkeakoulun 
oppilaiden rakentama analogiakone. 
jolla ominaisuuksiltaan reaktoria vas
taavana voidaan nykyvaiheessa har
joitella reaktorin ajamista ja joka 
myöhemmin on tarkoitus laajentaa 
atomivoimalaitoksen toimintaa täy
dellisesti jäljitteleväksi. Edelleen oli 
Otaniemeen saatu monikanavainen 
puissinkorkeusanalysaattori — sekin 
ensimmäinen maassamme —, jolla 
voidaan identifioida ilmassa olevat 
radioaktiiviset hiukkaset.

Itse reaktorin rakentamisesta teki 
Ydin päätöksen kesäkuussa 1957, ra
kennuspiirustukset valmistuivat elo
kuussa ja uraanin ostoa koskeva sopi
mus Englannin viranomaisten kanssa 
saatiin aikaan marraskuussa. Raken
neosat olivat valmiit tämän vuoden 
huhtikuun 12. pnä ja reaktori asen
nettuna Otaniemeen huhtikuun 28 
pnä.

Eksponcntiaalimiilu sisältää 1,500 
kg luonnonuraania ja 28 mm läpimit
taisina metallitankoina, joita rcakto 
riossa on 112.

Alikriitillistä reaktoria varten ei

ole tarvittu erityisiä säteilystiojuksia 
eikä säätökoneistoja, koska ketju 
leaktio ci jatku itsestään, vaan kat
keaa heti, kun neutronllähde poiste
taan. Reaktori on täten täysin vaara
ton, jonka johdosta sillä voidaM mo
net mittaukset suorittaa paremmin 
kuin kriitillisellä reaktorilla. Sitäpait
si noudattaa eksponcntiaalimiilu sii
nä määrin samoja lakeja kuin kriitil
lisen reaktöri — kriitilliseksi nimite
tään suurempaa reaktoria, .id* myös 
voidaan käyttää energian tuottami
seen — että mittauksista useat voi
daan sillä joka suhteessa suorittaa yh 
lä hyvin.

Koulutuksen kannalta tärkeänä te
kijänä on vielä mainittava alikriitilli- 
sen reaktorin avonaisuus. Kriitillinen 
reaktori on paksujen suojusten ym
päröimä, mutta alikriitilliseen reakto
riin perehtyessään saavat opiskelijat 
täydellisen käsityksen reaktorin sisä
rakenteesta, joka kuitenkin uraani- 
tankojen sijoittelun suhteen on sa
manlainen kuin toimivan reaktorin.

Luovutustilaisuudessa todettiin 
kuitenkin, ettei eksponcntiaalimiilu 
korvaa suurta kriitillistä tutkimus- 
reaktoria, ci täysin edes opetuksen 
välineenä. Eksponentiaal(miilulla teh
tävissä töissä lullaan keskittymään 
ydinfysikaalisiin kysymyksiin, mutta 
ydintekniikkaan liittyviä, mm. ke
miallisia ja biologisia tutkimuksia sa
moinkuin lääkctcitccn ja teollisuu
den tarvitsemien isotooppien valmis
tusta varten on välttämätöntä saada 
maahamme myös kriitillinen tutki- 
musreaktori, jonka hankkimista ener
giakomitea esitti jo vuonna 1958. Täl
laisen reaktorin kustannusten on ar
vioitu nousevan 450—500 miljoonaan 
markkaan:

Suuri uutistoimisto
Mg* Monet uutistoimistot ovat ke-
-------- — liittäneet valtavan organisaation,

mutta Associated Press lienee 
suurimpia. Lähes kahdeksan
tuhatta sanomalehteä, televisio- 
ja radioasemaa 75:ssä maassa 
saavat uutisia AP:n ISOistä toi
mistosta. joiden yhteinen henki
lökunta käsittää lähes kahdek
santuhatta henkilöä. Mutta tämä 
on vain ydin: AP:n asiakasleh- 
dissä toimii samanaikaisesti re- 
portterikunta, jonka yhteinen 
pääluku nousee 100,000 sanoma
lehtimieheen kaikkialla maapal 
lon eri puolilla.

AP:n uutispalvelu, joka käsit
tää maailman ympäri ulottuvan 
kaukokirjoitin- ja radioverkos- 
ton, välittää yhteensä noin 5 
miljoonaa sanaa vuorokaudessa. 
Se merkitsee suurin piirtein yh
teen laskettuna samaa kuin 35 
tiheästipainettua triliikiviromaa- 
nia! Kaiken tämän toimittami
nen edelleen ei tietenkään ole 
mahdollista tavallisilla kauko- 
kirjoitinlinjoilla, mutta laske
taan, että radioprintit, jotka na
puttavat uutisensa yli valtame
rien, syöttävät 40—50,000 sanaa 
vuorokaudessa.

Vain Euroopassa ja Amerikas
sa muodostavat AP:n kaukokir- 
joitinlinjat yhteensä 550,000 
mailin pituisen verkoston.

Associated Press, joka perus
tettiin 1848, ei ole vain maail
man suurin, vaan myös maail
man vanhin uutistoimisto. Kuu
si New Yorkissa ilmestyvää sa
nomalehteä perusti silloin yhteis
elimen välittämään uutisia sen
aikaisia sähkölinjoja hyväksi
käyttäen.

Kiitos erinomaisen radioprint- 
teriverkoston saavuttavat AP:n 
uutiset samanaikaisesti kaikki 
maailmankolkat, missä lehtiä 
luetaan tai missä radiolähetystä 
kuunnellaan.

Niin pitkälle ei sentään vielä 
ole päästy — mutta hyvän mat
kaa tiellä on kuitenkin edatty 
kuin mitä Mark Twain aikoinaan 
sanoi:

— Vain kaksi valaisee maail
man kaikkia kolkkia — aurinko, 
joka valaisee taivaalta ja AP, jo
ka on maan pinnalla!

Paljon myöhemmin tapahtui 
Mahatma Gandhin ja AP-report- 
terin yllättävä kohtaaminen pie
nellä, likaisella intialaisella rau
tatieasemalla. Se tapahtui kes
kellä yötä ja Gandhi oli juuri 
päässyt vapaaksi vankilasta:

— Arvaan, hän sanoi, että kun 
joskus siirryn iäisyyteen ja kul
tainen portti avataan minulle, 
on ensimmäinen, jonka tapaan 
portin toisella puolella utelias 
reportteri Associated Pressistä!

OUR POLICY 
"The purpose of 
the A ssociation  
shall be to help  
preserve the I» 
deals and tra 
d itions of our 
country, t h e  
United S ta tes of 
A m erica, to re* 
vero Its laws

and Inspire others to respect and obey them , 
and In all ways to aid In m aking th is  oountry 
greater and better.0

Kesäjuhlamme
Kansanvallan Liiton aluejär

jestöjen ja osastojen yksityiset 
ja yhteiset kesäjuhlat ovat sy- 
dänkesän ajan pääasialliset me
nomme ja toimintamuotomme. 
Kuten aina ennenkin tänäkin 
kesänä yleiset keäjuhlat pide
tään kaikilla kolmella alueella, 
nimittäin New Yorkisa, jossa jo 
on juhlittu, Fairportissa, Ohiossa 
ja Fitchburgissa. Ohion kansan- 
vallanväki kerääntyy juhliinsa 
ensi lauantaina ja sunnuntaina 
ja Massan alueen juhlat aloite
taan kansakunnan itsenäistymi
sen vuosipäivänä seuraavan vii
kon lopussa.

Juhlien käytännöllinen järjes
tely tapahtuu vuosi vuodelta sa
manlaisten suunnitelmien ma
kaan. Niihin koetetaan valita 
saatavissa olevaa parasta ja 
puoleensa vetävintäi ohjelmaa 
Siinä suhteessa käytettävissä 
olevat voimat eivät enää anna 
niin suurta valinnan varaa kuin 
entisinä aikoina, jolloin jäsenis
tömme oli nuorempaa ja jolloin 
joukkomme myöskin oli paljon 
suurempi. Tyydytyksellä kuiten
kin on merkille pantava, että 
tänäkin vuonna yksityisten oh
jelman esittäjien ohella saadaan 
joukkoesityksiä, joista näytelmät 
ovat aina muodostuneet kiinnos
tavimmiksi’. Ohiossa ja myöskin 
Massassa on juhlayleisöllä tilai
suus näytelmän seuraamiseen.

Vaikka juhlat järjestetäänkin 
samojen kaavojen mukaisesti 
niin yleinen kehitys ja olojen 
muutokset kuitenkin asettavat 
juhlille vuodesta vuoteen vaih
tuvan erilaisen kaikupohjan. 
Yksityisten ihmisten ikävuosien 
lisääntyminen merkitsee fyysil- 
listen ominaisuuksiemme ohella 
useinkin jonkinlaista tunnelmal- 
listakin muutosta. Olot nvat. 
myöskin erilaiset. Yleiset yh
teiskunnalliset suhteet ovat nyt 
kiinnostavampia ja jokaisen ih
misen yksityiseenkin elämään 
tiukemmin vaikuttavia kuin en
tisinä aikoina. Maailma on suu
resti m uuttunut. Nämä seikat 
tulevat esille juhlissamme mo
nella tavalla. Niistä puhutaan 
ja keskustellaan ja siten henki
lökohtainen seurustelu mikä juh
lissamme aina muodostaa tär
keän kiinnostavan osan saa vuo-

— Kukaan ei voi olla täysin 
vapaa, ennenkuin kaikki ovat 
vapaita, kukaan ei täysin moraa
linen, ennenkuin kaikki ovat 
täysin moraalisia, eikä kukaan 
täysin onnellinen, ennenkuin 
kaikki ovat onnellisia. - Spencer.

— Se, joka ei milloinkaan pu
hu pahaa naisista, ei heitä ra
kasta. Sillä syvällisin tapa tun
tea jokin asia on kärsiä siitä.

— Flaubert.

— On yhtä vaarallista uskoa 
liian paljon kuin liian vähän.

— Diderot.

Y hdysvaltain  ‘‘suuren  k riisin” h isto riaa:

Kuinka ja  miksi jouduttiin 
sisällissotaan?

Kirj. Elis Sulkanen
Orjien kohtelu Haan orja pelkän työkalun ' asemaan.

Inhimillinen mielikuvitus voi vaivoin |Perheorjia kohdeltiin hiukan paremmin,
esiin loihtia sitä kärsimyksen ja tuskan 
laajuutta, sitä henkisen ja fyysillisen 
piinan ja kidutuksen syvyyttä, mitä 
afrikkalainen rotu on Yhdysvaltain si
vistyneiden ja kristittyjen piiskurien 
kynsissä saanut kokea. Käsillämme 
ovat rajoitetut mahdollisuudet tämän 
kokonaisen tuskanmaailman eri puo
lien valaisemiseksi ja sen vuoksi otam
me siitä vain muutamia yksinkertaisia 
tosiasioita.

Marx kirjoittaa: “Taloudelliset näkö
kohdat, jotka voisivat tarjota jonkin
moista vakuutta orjien inhimillisestä 
kohtelusta, mikäli ne yhdistäisivät her
ran edun orjien säilyttämiseen, muut
tuvat orjakaupan alettua syksi orjien 
perinpohjaiseen tuhoamiseen, sillä niin 
pian kuin orjan paikka voidaan täyttää 
vieraista varastoista tuoduilla neeke
reillä, tulee hänen elämänsä pituus vä
hemmän tärkeäksi kuin sen tuottavui- 
suus sinä aikana, minkä luin elää. Or- 
jantuontimaissa on siten orjatalouden 
perussääntönä, että edullisinta talou
delle on puhdistaa ihmiskurjasta mah
dollisimman lyhyessä ajassa mahdolli
simman paljon työtä."

Jo tupukanviljelyksessä olivat ka
donneet miltei kaikki patriat kahiset 
suhteet ja kun orjuus joutuu alati l..a- 
jenttivunu puin illaviljelykseen, paine-

Titon talousongelm at
Moskovan väitteet siitä kuinka Tito 

ja hänen apulaisensa ovat revisioi- 
neet marxilaisuutta joutuvat toisar 
voiseen asemaan sen väitteen rinnal
la, että Jugoslavian itäblokista irtaan
tuminen muodosti poliittisluontoisen 
syyn Unkarin kansannousuun ja Puo
lan kapinaan kaksi vuotta sitten. Mut
ta eikö itse Khrushchevin “leninis
min paljastukset” olleet omiaan vai
kuttamaan samaan suuntaan?

Eräiden asiantuntijoiden mukaan 
Moskovan virallinen suunta ei nyt 
tyydy ainoastaan ideologiseen kamp
pailuun, vaan johdetaan lojaaliset 
seurailijavaltiot, lähinnä Bulgaria ja 
Albania esittämään alueellisia ja .ta
loudellisia vaatimuksia Jugoslavialle, 
siten täydentääkseen olemassa olevaa 
ristiriitaa. Albania vaati Jugoslavian 
rajansa tarkistusta niin, että 700,000 
sen pääkansaliisuuteen kuuluvaa asu
kasta tulisi sen rajojen sisäpuolelle 
ja Bulgariassa ei olla tyytyväisiä Ma
kedonian nykyiseen rajaan. Näiden 
ohella kauppasuhteet ovat muodostu
neet erikoisen kiinnostavaksi.

Kahdessa muussa kansandemok
raattisessa Jugoslavian naapurimaas
sa, nimittäin Romaniassa ja Unkaris
sa, oli viime vuosina saatu suhteet 
kehittymään paremmalle tolalle Bel
gradin kanssa, mutta nyt käytettiin 
Gomulkan Budapestin-vierailua, jotta 
myös Puolan kommunistijohtaja olisi 
saatu asennoitumaan Titoa vastaan. 
Tämän hän torjui, mutta oli valmis 
hyväksymään Neuvostoliiton vuonna 
1956 Unkariin suorittaman interven
tion. Gomulka ylpeili siitä, että hän 
luona tapahtumatäyteisenä syksynä 
käytti varovaisempaa taktiikkaa kuin 
Unkari. Eikö kuitenkin tuo käsitys, 
että Neuvostoliitto “menetteli oikein" 
Budapestissa, saata hänen omaa vas- 

i tarintaansa Neuvostoliiton sotilaallis

ta asioihin puuttum isia vastaan nyt 
jälkeenpäin epäilyttävään valoon?

Sen painostuksen, jota tällä* hetket 
lä kohdistetaan myös puolalaisiin  
komm unisteihin, täytyy olla- hyvin 
voimakas. Puola on tällä hetkellä itä
blokin viim einen jäsen, joka. vielä us 
kaitaa sanoa sanan Titon Jugoslavian  
puolesta. Belgradin itsenäisyyden  
murskaaminen m erkitsisi myös nii 
den vaatim attom ien vapauksien lop 
pua, jotka Varsova on pystynyt säi
lyttämään puoleksi liberaaliseksi 
m uodostuneessa kirkkopolitiikassaan  
ja maatalouspolitiikassaan, mistä osoi
tuksena on äskettäin kollektivisoidun  
maaperän luovuttam inen yksityisille  
talonpojille. Kuvaavaa on, että Neh 
ru, suuri puolueeton, on korottanut 
äänensä saadakseen Moskovan suvait
semaan Titon puolueetonta ulkopoli
tiikkaa ja häntä on tot-uttu idässä 
kuuntelemaan.

Mutta kuinka länsi m enettelee ja 
missä määrin Tito on säilyttänyt mah
dollisuuden saada hädän sattuessa  
taas kerran apua myös “kapitalisteil
ta” kuten vuonna 1948? Hän on pit
kä aika sitten  ryhtynyt suhteisiin  
eräiden läntisten taloudellisten jär 
jestöjen kuten OEEC:n ja Euroopan 
tulliunionin kanssa, mutta ei tähän 
mennessä ole liittynyt niihin Ameri
kan sotilasavusta hän jokin aika sit
ten nimenomaan luopui, kun taas Yh 
dysvaltain taloudellisen avun toimi 
tukset tietyssä määrin edelleenkin  
jatkuvat Jugoslavialle. Niinikään saa 
Jugoslavia edelleen  maksuja Saksan 
liittotasavallalta korvaussopimuksen  
puitteissa, vaikka Bonn ja Belgrad ei
vät enää olekaan diplom aattisissa  
suhteissa Titon tunnustettua Panko- 
win hallituksen.

Jugoslavialla on ollut tähän saakka 
vähän hyötyä suhteiden solm im isesta

Me naiset!
Aika, jolloin useimmat oltavat vuo

silomansa, on käsissä. Yluiet menevät 
yhtäälle, toiset toisaalle. Kerrassaan 
suuri määrä amerikkalaisin tänä vuon
na menee Eurooppaan. Kaikkiaan sano
taan sinne menijöitä olevan yli puoli
toista miljoonaa. Toiset menevät lento
teitse, toiset laivalla.

Autollahan Eurooppaan ainakaan 
vielä toistaiseksi ei pääse. Mutta mene 
jn tiedä tulevaisuudesta. Nykyisenä 
ihmeitten aikana voidaan keksiä mel
kein mitä vaan, mahdollisesti kulkuvä 
linekin, joka tuokiossa siirtää turistin 
autoineen päivineen maanosasta loi 
seen meren yli.

Eihän tuollainen vehje toki kum
mempi olisi kuin se, jossa matkataan 
maasta kuuhun.

Äärettömän monet pysyvät kuitenkin 
kotinurkkia lähempänä. Mennään vain 
jonnekin lähiympäristöön. Tai kauem
pana olevalle entiselle kotiseudulle. Ja 
kun tullaan tuolle entiselle kotiseu
dulle, huomataan, miten kovasti kaikki 
on muuttunut.

Ensimmäinen havainto on, ettei tun 
ne ketään. Silloinhan tuossa asuivat 
Jokiset ja tuossa Nurmiset ja tuossa 
Smithit ja tuossa ^Meinertit ja tuossa 
Huttonit. . .  Jo Huttonin pihalla oli se 
poikkeuksellisen iso puu, jonka kat
veessa oli keinu.

Talot ovat paikoillaan. Nimikilvet- 
ovat- kuitenkin uudet. Ja eroa on yleis
vaikutelmassakin. Puita on kaadettu 
Teitä on tehty. Toiset talot on uusittu 
niin, ettei ole tuntea. On pastellivärisiä 
alUmiinikatoksia ja muita. Ikkunatkin 
on isonnettu.

Sattumalta sitten tapaa jonkun, joka 
on tuttu entisiltä ajoilta, ja juttu alkaa 
luistaa. Paljon on paikkakunnalla ta
pahtunut sitten viime näkemän. Niin 
paljon, ettei mielikuvituksessa saisi 
enempää tapahtumaan. Eivät ne kir
joissa taatusti useinkaan liioittelc. 
Kerrassaan romaaneja on entisellä ko
tipaikkakunnalla eletty.

Niin kuin nyt sekin Andersonin tyt
tö. Odotti sotaan mennyttä sulhastan- 
sa kolme vuotta ja sitten luuli hänen 
kaatuneen. Ei ollut sulhanen kuiten
kaan kaatunut. Oli joutunut vangiksi. 
Ja kun Andersonin tyttö oli ollut toi
sen kanssa naimisissa kolme vuotta, 
saanut lapsen ja oli odottamassa toista, 
entinen sulhanen palasi, ja tyttö pyör
tyi. No pianhan ne nuoret toipuvat, 
onpa kysymyksessä tauti tai tunteet, ja 
hyvinhän tämäkin asia järjestyi.

Entinen tuttu kertoo, että useimmat 
nuoret ovat vuosien mittaan paikka
kunnalta lähteneet. Halusivat väljem
mille vesille. Mutta kun -lähitienoolle 
tuli teollisuutta, tilalle tuli uusia nuo
ria. Sellaisia, jotka olivat saaneet isois
ta kaupungeista tarpeekseen, ja halu
sivat kasvattaa pienet lapsensa kauka- 
,na hälinästä ja slummeista.

Sitähän se on kiertokulkua. Maalta 
kaupunkiin ja kaupungista maalle. Ku
kaan ei ole oleviin oloihin täysin tyy
tyväinen.

Mutta palatkaamme lomiin, etenkin 
ulkomailla vietettäviin lomiin, minkä 
yhteydessä tulee mieleen passi. Ilman 
ulkomaan passiahan ei moneenkaan 
paikkaan kotimaan ulkopuolella pääse.

Äskettäin näin kirjoituksen, jonka 
puitteissa kerrottiin passi-alalla tapah
tuneista uudistuksista. Ja kuullessaan 
sanan uudistus, moni varmaankin huo
ahtaa tyytyväisenä, “kyllä uudistuksia 
tarvituinkin.”

Niin kuin siinäkin suhteessa, että 
piti olla alkuperäinen syntymätodistus. 
Sen hankkimisessa olikin usein vaike-

Niillä matkuslacssannc te voitte monella tavalla lodclia 
rentoutua ja nauttia matkastanne — nauttia meriilmasta 
kansituoleissa, pelata monenlaisia kansipclejä tai tehdä 
kävelykierroksia ulkoilmassa — tai voitte uida suomalaisen 
saunan jälkeen uima-altaassa. Illalla on monenlaista ajan
vietettä, voitte nähdä elokuvia tai vaikkapa norjistua tanssin 
pyörteissä. Kaikki tämä tapahtuu ystävällisessä ilmapiirissä, 
jossa teitä palvellaan kuin parhaimpia vieraita ainakin, jossa 
teidän on helppo tehdä uusia tuttavuuksia. Entäs ruoka — 
siihen verrattavaa on vaikea löytää.

Göteborgin ja Suomen välisellä osalla huolehtii matkas
tanne mukana seuraava suomea puhuva opas. Matkatavarat 
lähetetään New Yorkista suoraan Suomeen.

Mikään ei "piittaa" merimatkaa seuraavilla S.A.L.n loisto- 
laivoilla:

Uljas uusi
M. L. GRIPSHOLM 

Upean hieno 
M. L. KUNGSHOLM

New Yorkista Göteborgiin

Virtaviivainen’
M. L. STOCKHOLM

New Yorkista Kööpenhami
naan ja Göteborgiin

Kääntykää matka-asiamiehenne puoleen, tai

SWEDISH AMERICAN LINE
POHJOLAN VALKEA LAIVASTO

636 Fifth Avenue, New York 20, N. Y.
1 10 State Street, Boston 9, Mass.

* “piittaa” on fingelskaa ja merkitsee tässä tapauksessa, että 
laivamerimatkaa parempaa ei ole.

uksia. Iso maa, ei pieni kuten Suomi. 
Ja virastoja yksiä sun toisiakin, tai ei 
yhtään. Tckihän kaikki tämä olosuh
teet monin verroin mutkallisemmiksi 
kuin Suomessa, missä syntymätiedot 
sai niin sanotuista kirkonkirjoista.

Äärettömän monella oli vaikeuksia 
saada passia varten vaadittava synty
mätodistus. Kesti kuukausia, ennen 
kuin sai kokoon tarvittavat paperit. 
Mikäli niitä sai ollenkaan.

Nykyisin syntymätodistusta ei enää 
tarvita. Riittää jonkun sukulaisen tai 
ystävän antama valaehtoinen todistus, 
että sinä tosiaankin olet sinä. Siinä 
kaikki. Mikä helpotus!

Helpotus passia anovalle, sekä pas
sin antavalle virastolle. Kun tänä 
vuonnakin annetaan kaikkiaan' 685,000 
passia, niin on siinä urakkaa tarpeeksi, 
vaikka niin sanottu passin merkeissä 
käytävä paperisota olisi pienikin.

Passia anottaessa tarvitaan papereita 
entistä vähemmän. Passikin on kool
taan pienentynyt. Entisen 32 sivun si
jasta on siinä nyt sivuja vain 20.

Kerrassaan yleistä on kuulemma 
passin hukkaaminen. Yksi pudottaa 
passinsa. Toinen unohtaa sen jonnekin, 
muttei muista mihin. Kolmas jostakin 
syystä pitää passia kädessään laivalla, 
ja sen nappaa tuuli. Ei auta muu kuin 
antaa uusi passi, multa, mutta run
saasti lisätyötä passin hukkaaminen ai
heuttaa. Uuden passin kuitenkin aina 
saa.

Nuorin passin anoja viime vuonna, 
oli kuulemma vain viikon ikäinen. 
Vanhin 92-vuotias, joka ensimmäisen 
kerran elämässään lähti ulkomaille. 
Tunsi, että oli aika lähteä, koska oli tu
lossa vähän niin kuin vanhaksi.

Kaikki olemme nähneet passivaloku- 
via ja todenneet, että herttaisimmal- 
takin näyttävä ihminen tuollaisessa

kuvassa useinkin muistuttaa rikollis
ta,

Nyt on tälläkin alalla tullut muutos. 
Passikuviksi kelpaavat nykyisin 
myöskin värikuvat. Korea punatukkai
nen on nyt passikuvassakin korea pu
natukkainen ja yhtä upea kuin luon
nossa.

Tämän kaltaisia uudistuksia on pas- 
sivirastossa tehty. Miksi? Vaikeata sa
noa. Muuan selitys saattaa olla se, että 
ulkoasiainministeriön passiosaston 
päällikönä on nykyisin nainen. Hänen 
nimensä on Frances G. Knight, ja hän 
on ollut otteissaan tosiaankin ritarilli
nen. — Raisa.

ATOMIÄUTO SUUNNITTEILLA
Johannesburg — Joukko tiedemiehiä 

toimisto ilmoitti, että atomikäyttöistä 
autoa parhaillaan suunnitellaan. Polt
toaineen muodostavat panokset, jotka 
ladataan atomi varastossa ja vapaute
taan atomijätteistä, jolloin säteily jää 
hyvin heikoksi. Sopivien turvallisuus
laitteiden ei tarvitse olla erityisen ras
kaita. Moottorin toimintateho on yhtä 
suuri kuin höyrykoneen.

Toiminimi on F. Arbel & Co. ja se 
paljasti tulevaisuuden suunnitelmansa 
Pariisissa esitellessään atomimallin 
sähkökäyttöistä edeltäjää. Sähkömoot- 
toriautoa esitellään Geneven auionäyt- 
telyssä. Jokaista pyörää käyttää pieni 
sähkömoottori, joka saa voimaa bensii
nikäyttöisestä generaattorista.

— Silloin, kun minä erosin kommu
nistipuolueesta siihen kuului vain 7,000 
amerikkalaista. Heistä ainoastaan kol
masosa maksoi jäsenmaksunsa ja kävi 
kokouksissa. . , Työväenluokan puo
lueena se ei ole kiinnostanut Amerikan 
työläisiä kertoo kommunistisen Daily 
Workerin entinen toimittuja John 
Gates.
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mutta niiden lukumäärä supistui vä
häiseen. Sivistyksen ja valistuksen 
puutteessa orjanomistaja useasti käsitti 
väärin omat taloudelliset ctunsakin or
jien kohtelussa, eikä niistä tiennyt mi
tään raaka orjapiiskuri, joku esiintyi 
omistajan ja ostetun työjuhdan välillä 
viimemainitun kaitsijana ja kurittaja
na. Orjia ostettiin ja myytiin jatku
vasti. Huutokaupoilta ilmoitettiinsu- 
nomalehdissä. Kehittyi erityisiä toimis
toja kauppaa välittämään. Ne myös 
vuokrasivat orjia. "Etelässä syntyneitä 
orjia myytävänä”; “ilmastoon tottunei
ta orjia vuokrattavana”; “myytävänä 
neekeri, joka sanoo itseään vapaaksi” 
jne. ilmoituksia vilisi sanomalehdissä 
jatkuvasti. Toiset taas ilmoittivat "ha
luavansa orjia”. Vapautuneita ja kaa
pattuja neekereitä myytiin usein joko 
eliniäksi tai määrävuosiksi. Vararikon 
telineiden talouksien orjat myytiin 
muun tavaran muana. Perheet erotet
tiin: mies ja vaimo ja myöskin lapset | 
myytiin monasti eri valtioihin.

Kehnosti ravitut ja riekaleisesti pue
tut orjajoukot raatoivat vainiolla aa
mun pimeydestä myöhäiseen iltaan, il
moista ja lietteestä huolimatta näitä 
alakuloisia ja masennettuja iiunisjouk- 
koja ajettiin kuten juiitia. Heidän 

i asuntonaan oli jonkinlainen kurja hök

keli, jossa miehet ja naiset sekaisin vi
ruivat mitä epäterveellisimmissä olois
sa. Kuolevaisuus oli tämän johdosta 
suuri. Orjalla ei ollut riittävää aikaa 
edes aterioimiseen. Naiset tulivat usein 
15 vuotiaana äidiksi ilman minkäänlai
sia perhesuhteita. Omistaja sopi asian 
kirkon kanssa. Omistajalta hankittiin 
oikeus lähestyä naista, johon annettiin 
lupa, jos harrastettiin orjien syntyväi- 
syyden laajentamista. Toisissa tapauk 
sissa raiskattu naisorja joutui rangais
tuksen alaiseksi. Naiset synnyttivät 
työnsä ääressä. Imetysaikaa annettiin 
3 kuukautta ja kolmiviikkoisen lapsi- 
vuoteen jälkeen ajettiin äiti pellolle. 
Julmien piisurien althsena rääsy iset 
naisjoukot raatoivat päivästä toiseen 
uupuen ja menehtyen työnsä ääreen. 
Näky oli kaikin puolin kaamea.

Orjia hallittiin väkivointalla, terro
rilla ja petoksella. Rangaistuksia seu
rasi mitä vähäpätöisimmistä asioista. 
Työhön “myöhästymisestä” annettiin 
20 ruoskan iskua, veltosta liikkumises
ta 30 ja toisella kerralla useampia is
kuja, välinpitämättömyydestä 40 iskua, 
omaisuuden huolimattomasta käsitte
lystä 50 iskua, valehtelemisesta 60 is
kua, varkauteen epäilyksestä 70 iskua, 
“loukkaavasta’’ huomautuksesta tai 
käytöksestä 80 iskua ja pienimmästäkin 
eleestä, joka voitiin tulkita vastustuk
seksi, 100 iskua. Jos “humanistinen” 
heikkous esti omistajaa näistä rangais
tuskeinoista, turvautui hän tavallisesti 
ampumiseen. Rangaistustapauksissa 
tähdättiin jalkoihin tai käsivarsiin, 
mutta jos kuula sattui sydämeen, oli 
se samantekevä sillä toisten kiristämi
sellä pian saattoi ansaita uuden orjan 
hinnan. Rangaistuksen ohella orjia pe
loteltiin uskonnolla. Niitä varten pe
rustettiin erityisiä “sunnuntaikouluja" 
ja "hyvät uskovaiset'' kustansivat eri

tyisen orja-katekismuksen. Tarkoituk 
sena oli opettaa tottelevaisuutta ja alis
tuvaisuutta. Uhattiin Jumalan kirouk 
sella. Erilaisia houkutuskeinoja ja pe 
toksia käytettiin myöskin tankin ihmis
kurjan hallitsemiseksi.

Poiskaranneitten orjien (sisällissodan 
edellä karkulaisuus nousi noin 2,000 
vuosittain) kiinnisaamiseksi syntyi eri
tyisiä toimistoja. Ne iltnoittivnt* sano 
malehdissä liikkeestään ja hyvistä koi
ristaan. Vapautuneen omistaja ilmoitti 
myös orjansa karkauksesta, ^liittäen 
tuntomerkit ja luvaten palkintfed orjan 
kiinniottamisesta joko elävänä tai 
kuolleena. Isäntää toukkasi orjan va 
puutuminen ja sen vuoksi karkulaisen 
ampumisesta luvattiin viiden tai kym
menen dollarin palkinto. Ilmoituksissa 
selitettiin usein missä ovat karkulaisen 
omaiset, joiden luokse hänen oletettiin 
pyrkivän. Useimmissu tapauksissa ku
ranneet joutuivat kiinni ja sitä seurasi 
sanoinkuvaamaton rääkkäys. Kunni- 
joutuessuan hän usein sai pulioju vam
moja ja senjalkeen itänen jäseniään 
silvottiin ja häntä kidutettiin raudoissa 
kuukausikaupalla. Ranguistuskuuriu 
uudistettiin aina määrätyn ajan kulut
tua, kunnes orja heitti henkensä sydä
mettömien piinaajien käsissä. Karku
lainen saattoi saada vapautensa vain 
sen kuultu, että pääsi pohjoiseen tai 
salaisen "maanalaisen rautatien'' yh
teyteen, jonka orjuudenvastustajut oli
vat järjestäneet vapauden asian edistä
miseksi.

McMaster kertoo etelän sanomaleh
tien, varsinkin 1830-luvulla ja sen jäl
keenkin, lakkaamatta julkaisseen il
moituksia kuranneista orjista. Niissä 
anneltiin seuraavanlaisia tuntomerkke
jä heistä:

"A-kiijain on poltettu hiilleni mii
lu n )  po.-.keensa ja otsaansa”, kirjoittaa

muuankin; “hänen reisiinsä ja- lantei
siinsa on kolmeen tai neljään paikkaan 
poltettu J. M.-kirjaimet”, ilmoittaa toi
nen; “hänellä on E-kirjain käsivarres
saan”, lausuu kolmas; hänellä on pol- 
tinmerkki vasemmanpuoleisessa leuka
pielessään”, selittää neljäs; “joitakin 
päiviä ennen karkaamista minä poltin 
kuumalla raudalla hänen (nuinen) va 
semmanpuolista kasvoaan ja koetin sii
hen merkitä M-kirjainta”, kuuluttau 
viides. Ilmoitukset jatkuvat; "Molly on 
16-ikäinen, R-kirjain on polteltu hänen 
vasempaan poskeensa ja molempien 
jalkojen sisäpuolelle ja Itänen vasetn 
musta korvustaun on leikattu kappale”. 
Kun neekeriorja Hown karkasi “oli hä
nellä rautarengas vasemmassa jalas
saan" ja itänen vaimollaan, Grisee, oli 
“rengas ja kahleet vasemmassa jalas
saan”. Neekeripoika, Jumes-niinelluun, 
oli “raudoissa kun hän lähti luotani"; 
Carolinellu oli “ruutukuulus, josta yksi 
piikki oli käännetty alas"; Duvidillu oli 
"joitakin onnuttaviu rautoja molem
missa nilkoissaan''; Betsyllii oli “ruudut 
vasemmassa jalassaan”; “Manuel oli 
tuntuvasti merkitty raudoilla''; “Fan- 
nyllu oli rautavaune kaulassaan''; Myra 
oli merkitty lukuisillu piiskan iskuilla 

ja hänellä oli raudat jalassaan'’; Sa
muelilla oli tuntomerkkinä “useita luo
din reikiä vusemniullu puoleilu ju va
semmassa käsivarressaan'’; Randalilta 
oli vasen korva leikattu", samoin 

Anliioniltu jne. Lukemattomissa ta
pauksissa tuntomerkiksi esitetään kor
van leikkaus samoin kuin ruoskan jäl
jet ja ennen kaikkea poislyötyjen ham
paiden jäljet. Liuvimmissii tapauksissa 
merkittiin orja kahden tai useamman 
hampaan poistamisella. Näitä meikkejä 
ei voinut salata etkä kiitkeii ja sen 
vuoksi karkulainen joutui usein kuuni. 

Julmassa lainsäädännössään ete

läiset valtiot eivät tunnustaneet vapaan 
neekerin oikeuksia lainkaan. Mississip- 
pissä häntä ruoskittiin, määrättiin pois
tumaan valtiosta ja myytiin orjaksi. 
Missouri kielsi vapaiden neekerien tu
lon kokonaan. Marylandissa hänet mää
rättiin rekisteerattavaksi vuosittain. 
Kaikki eteläiset valtiot hyväksyivät 
vapaita neekereitä varten erioislakeja, 
joiden rikkomisesta he joutuivat or
jiksi. South Carolani esim. ci tunnusta
nut neekerin vapautta minkäänlaisten 
ehtojen alaisena.

Aika-ajoittain, vaikkakin verrattain 
harvoin, syntyi orjien kapinoita, jotka 
aina kukistettiin heti paikalla. Kauhun 
ja terrorin levittämiseksi huhuiltiin 
hallitsevien keskuudessa orjien vas
tustuksesta ja kapinoista silti miltei 
joka kolmas vuosi. Silloin pelonsekai
nen valtaluokka julisti yleisen verilöy
lyn neekereitä vastaan. V. 1822 olivat 
Soulit Carolinan orjuherrat olleet kuu
levinaan vihiä muka orjien liikehtimi- 
sestä. Seurauksena oli yleinen jaliti ju 
useita kymmeniä telotettiin ja karkoi- 
tettiiu alueelta. Vapaiden neekerien 
pelättiin levittävän kapinallisuutta. Sa- 
nunlainen yleinen terrori- ja murha- 
vimma hallitsi Mississippissä v. 1831, 
jolloin joukko valkoisiukin teurastet
tiin “kansalaisten turvallisuuden vuok
si"! Huomattavin orjaluislclu lienee 
tapahtunut Virginiassa, Southampton 
kauniissa v. 1831, jolloin uijat hyökkä
sivät eräitä kidultajiuun vastaan ju 
sunuusivat 5 valkoista. Kapinan joh
tajana toimi valistunut neekeri, Nat 
Turner. Noin 200 orjaa nujerrettiin kui 
lenkin pian Yhdysvaltain sotavoimien 
avullu ju toistu sataa orjua teloitettiin 
julmasti. Hysteerinen raivo valtusi koko 
eteiiin ju kaikkialla teurastettiin u ijia  
joilkuitluin. Oi ja lien  at luulivat kalli
it.m julitliueen v. 1831 Bostoniin perus- j|

totun “Liberator”-lcliden vaikutukses
ta ja sen vuoksi etelä alkoi riehua poh- 
joislaisia orjuudenpoistajia vastaan.

Etelän raaka komento ei sietänyt 
minkäänlaisia siviilivapauksia enempää 
valkoisille kuin mustillekaan vähävä
kisille ja orjuutetuille.

(Jatkuu)

HYVÄÄ RUOKAA
on talousopettaja Tellervo Hakka
raisen toimittama Tammen kus
tantama nykyaikainen ja moni
puolinen keittokirja, joka on 
suunniteltu auttamaan Suomen 
perheenemäntiä kaikissa ruokata
loutta koskevissa kysymyksissä. 
Siinä on päteviä ja varmoja ruo
kaohjeita. Kirjan sisältämät oh
jeet ovat syntyneet nykyaikaisessa 
keittiössä tehtyjen pitkäaikaisten 
kokeilujen tuloksena. Olympiaur
heilijani ravintolan johtajana te
kijä joutui perehtymään useiden 
kansojen ruokavalioihin. Näitä ko
kemuksiaan hän on käyttänyt hy
väkseen laatiessaan tähän keitto
kirjaansa kiintoisan luvun eri kan
sallisuuksien aterioista.

Kovissa kausissa tämä 5U7 sivua 
käsittävä kirja maksua $4.50. Va
rastomme ei ole suuri, mutta ti
laamme lisää niille, joulen tilauk
sia emme voi nyt täyttää.
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W IL H O  H E D M A N , lehtemme New Yorkin kirjeenvaihtaja ja pSSasia- 
miet. on tavattavissa kello 1:00—4:30 kaikkina arkipäivinä, paitsi lauantaina, 
ASKL Osaston huoneessa (5, 227 East 84th St.), johon puhelin on RE 7-4155
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230 OPPILASTA KESKIMATKALLE

Kaksisntnakolinekymmentä valittua 
korkeakoulujen oppilasta Yhdysval
loista lähti kahden kuukauden mat
kalle Eurooppaan tutustumaan van
haan maahan. Vnlinnan on toimittanut 
American Field Service, joka huolehtii 
oppilaiden matkoista. Oppilaat mat
kustivat Holland-Amerika linjan lai
valla, joka lähti Hobokenista, vieden 
1,384 matkustajaa. Oppilaat jaktutu- 
vat Euroopassa Ranskaan, Länsi-Sak
saan, Englantiin, Hollantiin, Belgiaan, 
Luxemburgiin, Italiaan ja Norjaan.

V. 1947 olkain, yli 4,000 ulkomai
den oppilasta on käynyt tässä maassa 
jatkamassa opinnoitaan.

HOFFA VAPAANA
Pames R. Hoffa ajurien kansain

välisen union presidentti ja kaksi toi
sia saman union virkailijoita pääsi va
paaksi syytöksistä, joita oli heitä vas
taan tehty. Lautakunta, joka käsitteli 
asiaa yli seitsemän tuntia toi päätök
sensä “Not Quilty” (Eivät ole syylli
siä). Hoffa lähti heti lentokoneella 
Detroittun. Tämä oli jo toinen kerta 
kun Hoffa vapautettiin.

■ EXTRA A! $20,000 JA KUUSI 
PYSSYÄ

Joo, jos mikä on Extra-uutinen, 
niin se on: “New Yorkin poliisika- 
marista varastettu $20,000 rahaa sekä 
kuusi poliisin pyssyä." Tuo suuresti 
otsikoitu uutinen julkaistiin kaikissa 
New Yorkin lehdissä ja se herättikin 
suurta huomiota.

Rosvous tapahtui talossa 400 Broo
me st., jossa rakennuksessa säilyte
tään niitä rahoja, joita syystä taikka 
toisesta ,ovat joutuneet poliisien säi
lytettäväksi. Rahat olivat eri kotelois
sa ja olivat rahaa, jota oikeuden käyn
nissä rikollisia vastaan tarvitaan.

Poliisipäällikkö Kennedy raapi 
päätään ja syytä onkin, sillä rosvous 
poliisikamarissa, se on jotain harvi
naista. Kennedy tuumi, että jos ra
hat ja pyssyt eivät löydy, niin ne kah
deksantoista poliisia, jotka olivat osal
lisia rahojen säilytyshommassa, tule
vat häviämään hyvin pian poliisilai
toksen varastohuoneesta ja toinen 
ukaasi oli, että kaikkiin poliisilaitok
sen kassakaappeihin asetetaan uudet 
lukot.

Oli ikään kuin kirvelevään haavaan 
olisi heitetty suolaa, kun tuli tieto, 
että Bronxin poliisikamarissakin on 
tapahtunut rosvous.

Carl Kuvaja New Yorkissa ollessaan 
otti osan urheiluseuraan ja oli ahkera 
jäsen New Yorkin osastossa, samoin 
kuin vaimonsa Lovisa, olivat aina il
tamissa y.m. yhteisriennossn. Kuvaja 
rakenti oman talon Rockawaylle ja 
siellä he ovat asuneet jo vuosikymme
niä.

Käsitettävää on, että isän äkillinen 
poistuminen jätti sanoin kuvaamatto
man surun jälkeenjääneille, vaimolle 
seka lapsille ja pojan lapsille K.eveät 
mullat, kunnon ystävän haudalle.

15 SENTIN KYYTI JATKUU
Transit Authority julkaistessaan 

vuotuisen katsauksensa vakuutti, että 
15 sentin kyyti subway- ja buslinjoilla 
pidetään voimassa ainakin vuoden 
1958 loppuun ja ehkä vielä 1959.

Vuotuiset tulot ilmoitettiin olevan 
arvion mukaan $254,510,000 ja menot 
$281,240,040, joten tappio vuoden lo 
pussa oli $26,730,040. Vaikka tappio on 
kin suuri, niin parannuksia subway- 
teillä on tehtävä, sanoi TA. presidentti 
Paterson. New Yorkin kaupunki omis 
taa subway-, bus- ja kntuvaunutiet, 
joten jos kyytimaksuista ei kartu niin 
paljoa, että liike kannattaisi, niin ero
tus on maksettava kaupungin kassasta

kielinen pappi M. Fitzgerald piti huo
len seremoonista. Viimeinen lepopaik
ka West Danby hautausmaa.

Sairautta
Spenceristä Mandi Lemponen joutui 

Waverlyn sairaalaan sydänkohtauksis
ta, joita hän sai useitn kotonaan, jossa 
hän asuu yksin.

Frank Peltonen pääsi kotiin Waver
lyn sairaalasta pari viikkoa sitten ja on 
hyvällä tervehtymisen tiellä ja vähäi
sen liikkeellä. Hän joutuu olemaan nel
jä viikkoa sairaalassa sydänkohtauksi
en jälkeen. Hänen veljensä Kalle Ivari 
kävi häntä useita kertoja katsomassa 
täällä, Port Järvisestä, N. Y.

nut Floridan reissulta. Hän oli kuvat
tuna Snlomin lehdessä 54 tuuman pit
kän ja 28 paunan painoisen Barracuda 

alan kanssa, jonka hän kehuu onki
neen Florida Keystä.

Mari Kamppuri
Fitchburgistn oli täällä viime viikolla 
vanhoja ystäviään tapaamassa.

Mr. ja Mrs. Ahti Forsfriim
Marylandin valtiosta vierailevat suktl- 
laisissaan täällä.

Vieraili täällä
Mrs. Mini Jöberg, Connecticutin val

tiosta, vietti useita viikkoja siskojensa 
Ellen Holmin, Lempi Asunmaan seka 
Hilja Peltosen vieraana. Näiden sisa
ruksien piti lähteä sinne lomiensa 
viettoon, vaan heidän ajuri Frank Pel
tonen sairastui lähtöä valmistellessaan, 
ja niin matka jäi tekemättä toistaiseksi

Kyläilivä
Maiju ja Jussi Niemi, Spenceristä 

olivat useita päiviä vierailulla Oneon- 
tassa Ella ja Otto Huhdalla.

Apilanlrhti tietyöt
uuden uuden liikekeskuksen ympärillä 
ovnt kovassa vauhdissa ja pitäisi tien 
pian valmistun. Noin kolmekymmentä 
asuntoa oli muutettava eli purettava 
ennenkuin työt voitiin aloittaa. Seutu 
näyttöä hyvin autiolta ja vieraalta tiiliä 
kertaa ja on multapölyn valloittamana. 
Tämä kuulemma hetimiten poistetaan 
kun teitten tervaaminen aloitetaan. 
Osa on' jo tervattu. — Geowala.

Welle Mobil Service- , i r -p l
O A 8O LIIN IA  — ÖLJYÄ 1 ^ Ä ^ 7  
Uiko- Ja eltäkumaja

Pattaraita. /Mobilgasl
P M alln  Praeeott 4-SSSt.

IM  M AIN UT..
DANISLSO N, -O N N ,

PRescott 4-8061

Dr. H. H. Schneider
OPTOMETRIST

19 CENTER STREET, 
Danielson, Conn.
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•y.
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Edson Motors, Inc.
Telephone Prescott 49892 

Westcott Hill Road, 
DANIELSON, CONNECTICUT

CHRYSLER
and

PLYMOUTH
America's most smartly 

different car

&

»1

Danielson O il Co.
Shell POLTTOÖLJYÄ 

— REECAPPING -  
Pah. T escott 4-8564

DANIELSON,
■EMT conn.

■
Kan alette henkisesti masentunut 

— käykää

WHITE TOWER  
PACKAGE STORE

11 Aeademy St., Danielson, Cana. 
Puh. Prescott 4-9222

McEWEN'S JEWELRY STORE
RAYMOND HARW OOD, om litaja

Tim antteja, vltikliormukala, keltoja. 
Juvalla, lompakolta, kyniä, sähkötavaraa 
Partaveitsiä, lasi- ja poralllnltavaraa

Ruukkutavaraa ja kameroita.
Lahja Jokaisen ottamanne hää- tai 

timanttisormuksen kera.
M  M AIN ST., DAN IU L8O N , CONN. 

Puh.l Pr.seott 4-SM4.

4
V alm ore  H. Forcier

VAKUUTUKSIA
Farmlvakuutukset erikoisuutemme 
Tulipalo-, Auto- ja Vastuuvakuutuk

sia. Dial Prescott 4-3920.
5 Center St. Danielson. Conn

ROTUNSA ENSIMMÄINEN 
Julius A. Archibald, neekeri laki

mies, vannotettiin New York County 
Clerk’in apulaiseksi, ollen rotunsa 
ensimmäinen, joka siihen virkaan on 
koskaan nimitetty. Mr. Archibaldin 
tehtävänä on pitää valamiehistön toi
minnasta huolta ja toimia kauntin- 
virastossa sihteerinä.

H. B. SWOPE KUOLLUT
Herbert Bayart Swope, mies joka 

oli entisen New York World lehden

M y y tä v ä n ä
uusi kahden makuuhuoneen

T A L O
Tammi lattiat, “tile’1 kypyhuone, 
automaattinen “baseboard*’ läm
mitys. Kolme eekkeriä maata 
ja kanala, valtion tien varrella, 
5 mailia Horseheads kaupungis
ta, jossa on isoja “super market
teja’*. Luonnon kaunis paikka, 
isot varjopuut, avotakka pihassa, 
paljon omenapuita, iso vihannes- 
maa valmiina kasvamassa.

Myydään joko kalustettuna 
tai ilman suoraan omistajalta.

GUST. ANDERSON 
R.D. 3, Horseheads, N. Y.

Halutaan M IE S
lypsämään ja hoitamaan kol
mea lehmää ja kahta hevosta.
Täytyy myös osata käyttää 
maatalouskoneita. 5 huoneen 
talo. Suositukset vaaditaan. 
Vastaukset joko suomeksi tai 
englanniksi.

SAM MILLER,
Box 278, Bedford, N. Y.

M A T K A T O IM IS T O

S E L M A  L E E M A N  C O .
TRAVEL A G E N C Y  

G O 5 LEXING TO N A V E N U E
(111 IM I I N 52iul j i i i I fi3nl S I Hl I I |

N EW  YO R K  2 2 ,  N . Y. 

7EL. PLÄZA 5 0 3 2 7

30 vuoden kokemus
KELLOJEN KORJAAMISESSA

Verraten halvalla  hinnalla me laitam m e kellonne käyntiin  
ja uuden näköiseksi.

e PATTERSON’S JEWELRY STORE
122 MAIN ST. DANIELSON. CONN.

T I L L I N G H A S T  -  Hautaustoimisto
Danielson, Conn. aa g w e  Central Village
Tel. Prescott 4-3284 W . W " T e l .  Logan LO 4-2147

A R T H U R  ' S estate
Arthur T. Vellleux, Agent

ASUINTALOJA. FARMI- ja HUVILAKIINTEISTÖJA 
“Myynnit ja ostut luottamuksellisesti"

1 B road  SL Corner Main A Broad.
Tel. PK 4-2803 Oaulelaon, Conn.

| R. A . T I L L I N G H A S T -  P u u tavaraa

I R A U TA TA V A R A A

maalia
MUURARIEN TARVIKKEITA

North Main St. — Puh. PR 4-8588 — Danielson, ( xinn. 
Auki perjantaisin kello 8.

toimittajana 40 vuotta, kuoli Doctors 
Hospitaalissa 70 vuoden ikäisenä.

Swope oli aikansa tunnetuimpia 
sanomalehden toimittajia, sai kolme 
Pulitzer palkintoa. Swope erosi World 
lehden toimituksesta v. 1929, aikana 
jolloin lehti oli menossa lpopuaan 
kohden ja se loppu tapahtui v. 193U, 
jolloin Roy W. Howard osti sen ja yh
disti Evening World ja New York 
Telegram lehtien kanssa.

Swope oli syntynyt St. Louisissa 
aloitti työnsä 18 vuotiaana.

ja

SISKON SYNTYMÄPÄIVILLE
Mrs. Alina Laiti, talosta 960 Fifth 

ave. sai kahden viikon kesäloman ja 
lähti t.k. 25 p. lentäen siskonsa Mrs. 
Ida Wartian luokse, New Pqrt Richey, 
Fla., ja kun Idan syntymäpäivä on 
heinäkuun 2 päivänä, niin oli yksi tie 
ja kaksi asiaa.

JACK PARANEE
Jack Finni, Varma Osuustalosta, lei
kattiin sappikivien takia Midtown hos
pitaalissa. Tri Lampe toimitti leikka
uksen ja Jack on jo hyvällä tiellä ter
veyttä kohden. Käyntiajat kello 2—4 
ja 7—8.

ja

LAIVOJEN YHTEENTÖRMÄYS 
EASTVIRRALLA

Ruotsalainen rahtilaiva Nebraska 
amerikkalainen öljytänkkeri Empress
Bay törmäsivät sakeassa sumussa East 
virralla, lähellä Manhattan siltaa, kello 
12 aikana, kesäkuun 25:ttä päivää vas
ten yöllä seurauksella, että gasoliini 
syttyi tuleen ja liekit leimusivat lähes 
200 jalkaa korkealle, synnyttäen niin

HAROLD W. FLANDERS
Hautaus- Ja Ambulanssipalvelua

♦ ’
,  WALDOBORO, ME. 

Soittakaa tel. TEMPLE 2-5841
yöllä tai päivällä

kuuman tulen, että 132 jalkaa korkea 
Manhattan silta syttyi tuleen ja gaso 
liinituli leveni pitkin East virtaa, joka 
oli yhteen aikaan aivan tulimerenä 
Laivoista miehet hyppivät veteen ,huu 
taen apua ja monet pelastuivat, sillä 
useita laivoja saapui antamaan apu 
aan.

Palokuntalaiset vesisuihkulalvoineen 
saapuivat paikalle ja saivat liekit sam
mumaan. Tuli pääsi niin pahasti sillal
le, että voimajohdot vioittuivat ja lii
kenne sillalla täydyttiin keskeyttää. 
Törmäys oli niin voimakas, että laivat 
tarttuivat toisiinsa ja virran mukana 
ajelehtivat pitkin Eastvirtaa. Lopulta 
Embress Bay-laiva alkoi upota, joten 
tuosta 196 jalkaa pitkästä, 531 tonnin 
laivasta, vain nokka oli veden päällä. 
Tankkerin lasti yli 300,000 gallonaa ga- 
soliinia virtasi vedenpuälla ja oli vaa
rana toisille laivoille. Suurin pelko oli 
siinä, että jos jostain laivasta heitetään 
palava sikuretti, itiin Eastvirta yleensä» 
joutuisi tulimereksi. Onneksi saatiin 
laivojen miehistöstä 49 pelastetuksi, 
joista 39 joutui sairaalaan. Laivoilla 
oli yhteensä 52 henkilöä.

KUVERNÖÖRI KÄVÄSI
Kuvernööri Harriman kävi Local 

32—B of the Building Service Union 
Health Centerin avajaisissa, 920 Ninth 
ave., 58:nnen kadun kulmassa. Kuver 
nööri katsellessaan uutta terveydenhoi- 
tolaitosta sanoi, että työläisten ja työn 
antajien olisi yhteisvoimin rakennetta 
va terveydenhoitolaitoksia.

"Tämä on suuresta merkityksestä 
union jäsenille j aesimerkki, jota tois' 
tan, olisi seurattava. Minä toivon, että 
työantajat ottaisivat terveydestä huo 
lehtimisen ainakin yhtä hyvin kuin 
unionistit ovat jo alkaneet.” — W. H.

Uusi tehdas valmistui 
I.B.M. Corp, uuden $25 milj. maksa

van tehtaan avajaiset oli Owegossa ke 
säkuun 20—21 päivinä. Paljon tämä 
työmaa on tuonut tunne pikku kyliin 
uusia asukkaita suur-New Yorkista ja 
New Jerseyn kaupungista, sillä täältä 
ei ole kuin jotain parinkymmenen mai 
Iin ajomatka sinne. — A—a.

The J. F. BOLSTER
MONUMENTAL WORKS

V. F. FLOOD, Prop.
Barren graniittia - Vermontln mar
moria. — Jäljennökset erikoisalana.
Puhelin 98-M NORWAY. MAINE

Frank W. Björklund
Suomalainen

L A K I M I E S
i6S Main Street Norway, Maine
Pub. Pilgrim 3-2831 ja Pilgrim 3-2693

CARL KUVAJAN MUISTOLLE
Carl Kuvaja, talosta 419 East 36th 

st., Rockaway, Long Island, N. Y., kuo
li äkkiä autoonsa'kesäkuun 3 päivänä. 
Hän oli ollut jotain tekemänsä East 39. 
kadulla, lähellä kotiaan ja noussut au 
toonsa ja siihen nukahti viimeiseen 
uneensa. Hautajaiset olivat kesäkuun 
6 p. Greenfield hautausmaalle, Hemp
stead, Long Island.

Carl Kuvaja oli syntynyt Rautavaa
rassa toukok. 1 p. 1883 oli 75 vuoden 
ikäinen. Hän meni naimisiin 1911 New 
Yorkissa Kristina Lovisa Niiraisen 
kanssa ja heille syntyi tyttö Catharine, 
jo aikuinen, ja poika Edwad, jo nai
misissa ja hänellä useita lapsia. Kuva
jalta jäi kaksi siskoa, Leena Hill, Ja- 
maicassa, N. Y. ja Hilda Hautamäki, 
Michiganissa.

HÄÄT JA COLLEGE
GRADUATION
SAMANA PÄIVÄNÄ

Nuori Edward John McGuire, Lodi, 
N. Y., graduated Blackburn College, 
Carlinville, 111., korkeilla arvomerkeil- 
lä toukokuun 31 p. 1958, ja aikoo jatkaa 
opintojaan University Illinois Medicall 
School’issa. Edward on Sanni ja Hjal- 
mari Wuoren tytön Kaarinan ja Edward 
McGuiren poika, 20 vuotias.

Samana päivänä vihittiin Marilyn 
Jean ja Edward John McGuire Black
burn Collegen Cleeg Chapel, Carlin
ville, Illinois. Morsian on Mr. ja Mrs. 
R. C. Finhin tytär, Chicago, 111. ja sul
hanen Mr. ja Mrs. M. E. McGuiren 
poika, Lodi, N. Y. Nuori pari lahti hää
matkalle Uuden Englannin valtioihin 
paikoille missä Edward on muutaman 
viikon vanhasta kesänsä viettänyt. 
Hän tahtoo näyttää ne morsiamelleen. 
Kotinsa he laittavat Chicagoon. Toi
vomme parhainta onnea nuorelle pa
rille. Pitkä oli häämatka .tuumi Sanni, 
mutta näkemisen ja kuulemisen arvoi
nen. Takaisin paluumatka oli Canadan 
ja Ohion kautta. Käytiin Painesvillessä, 
Ohiossa, tervehtimässä sukulaisia. — 
H. W,

Peabody, Mass.
Vihtori Helbacka
on hiljattain päässyt oloneuvoksen 
asemaan. Hä on työskennellyt David 
Kirstein nahkatehtaalla viimeiset vuo
det.

Sophie (Kunttu) Giöckner,
Cantonista, Mass., on Suomi-reissulla. 
Hän aikoo vierailla veljiensä Simo ja 
Anton Kuntun luona siellä. Hänen mie
hensä Jack Giöckner hoitaa autojen 
korikorjausliikettä, eikä seurannut 
vaimoansa Suomeen huvimatkalle. 
Sophie on edesmenneen Mrs. Maria 
(Kunttu) Kolhosen sisko.

Matti Koski
vaimonsa Eleanoran kanssa on palan-

Dr. Walter P. CONLEY
OPTOMETRIST
Konttori avoinna 

Maanantaista lauantaihin 
kello 9—12 ap. ja 1—4:30 ip. 

Puh. 1073
420 MAIN STREET, 

ROCKLAND, MAINE

— 24 tuimin AMBULANSSIHUOLTO — 
Naisapulainen *

LAITE FUNERAL HOM E, INC.
ROBERT E. LAITE, President

NINE MOUNTAIN STREET CAMDEN. MAINE
TeL 8225

RAYLAND SERVICE STATION
AUTO BODY WORK and PAINTING 

Täydellinen “ESSO” huolto 
GEORGE K ATAJA

ROUTE 6 Tel. Prescott 4-6651 Brooklyn, Conn.

LEEMANS SUPER M ARKET
"A UNIVERSAL STORE'*

PUHELIN PRESCOTT 4-2621 BROOKLYN, CONN.
TUOTETTUJA HERKKUJA

Täydellinen varasto LIHAA - SEKATAVABAA -JÄÄDYTETTYJÄ 
RUOKIA - HEDELMIÄ - VIHANNEKSIA.

EASTERN LIVE & DRESSED POULTRY CO.
Bonded Dealers — Willimantic. Conn. 

Maksamme korkeimmat hinnat ‘broilereista’ lin
nuista. Capop-kukoista ja ‘pulletelsta* N.E. valtioissa

Puhelimet: päivisin Harrison 3-1611 Ja 3-1681
Collect: röllä Harrison 3-1674 Ja 5-2984 

Murray Kosen HA 3-3067
Me emme ole yhteistoiminnassa minkään 

laitoksen kanssa.

The Connecticut Bank & Trust Co.
MOOSUP OFFICE

PaUaral R .s.rve Systemin Jlssn.
Kyllin suuri palvsismasn taltu 
Kyllin pl.nl tunt.m i an t . ld l t  
Kyllin volmaka. turvamaan talaat

Federal Oapsalt laa. Car*.
A  KAIKENLAISIA B FARMl-KUNNELAINOJA 
▼  Puhelin

M Y Y N T I
ia

HUOLTO
ALKUPERÄISIÄ OSIA

TAATTUJA KÄYTETTYJÄ AUTOJA

A lkuperä inen  
K O V A  HIILI

on käyttöarvoltaan paras. 
Se kestää kauemmin.

P A U L  W . R O P E R  & S O N S
Ward Avenue, Moosup, Conn.*

Puhelin Ixigan 4-8593 Also Linden 8-9132

CHAS. P. BELL & 
SON, INC.

Dodge Plym outh
Sales £  Service  

N orw ay, M aine

T w in  Tow n  
Chevrolet Co., Inc.

OLDSMOBILE 
Myynti ja palvelu 
Tel. PI 36341

223 Main St., South Paris, Me. 
Eino T. Heikkinen - Sales Rep.

Van Etten -  
Spencer, N. Y .

Pääsi lepoon
Jalmari Nelson 69 v., kuoli kesäk. 

21 p. kotonaan, joka sijaitsee Spencer 
Ithaca tien varrella, pitkäaikaiseen, hi
vuttavaan sisäiseen syöpään. Jälkeen 
jäi vaimonsa Hilma, kaksi tytärtä, Mrs. 
Rosa Kurchey Elmirassa ja Mrs. Julia 
Hollister Ithacassa, yksi lastenlapsi ja 
yksi veli ja kaksi siskoa Suomessa. 
Hautajaiset oli kesäkuun 24 päivänä 
Allen hautaantoimistosta Newfieldissä,

DB. LLOYD M. RICHARDSON
H A M M A S L Ä Ä K Ä R I
401 Muin Street, Rockland, 1 
The Bell Shops’n vaetapMtiL

TeL 1225
Tunnit: 8—12, 1—8 
Lauantaisin 2—12.

C l iM F lW

C H I C t t

Hart Sehaffner PUKUJA 
McGregor UBHEILUA8UBTEITA 
Arrow PAITOJA
8tetaon HATTUJA
Florahelm KENKIÄ

W ESTON'S HARDW ARE
Plummausta Ja lämmltyslaitokaia — Kanalatarvikkelta 

RAUTAKAUPPA — KOTI KAASUPALVELU 
Westinghouse jääkaappeja. — Sähkö- Ja kaasubelloja. 

Kotikaasutarvlkkeita — Urheilutavaraa — DuPont maaleja. 
Puh. TEMPLE 2-5512 Waldoboro, Maine

. . .  valmiina toteamaan niiden 
harvinaiset kyvyt hyödyttää 
teitä kuten ne ovat hyödyttäneet 
monia muita kuluneen 47 vuo
den aikana. Niiden suku Ja ris
tisiitos sopii teille erinomaisesti 
huolimatta siitä tuotatteko mu
nia markkinoille, broilereita, 
caponetteja tai haudottavia 
munia.
WHITE LEGHORNS, RED- 
R O C K S  (Black Sex-Link 
Pullets), GOLDEN CROSSES 
Ja R. I. REDS munatuotantoon. 
WHITE ROCKS broilereita (tai 
niitä munia tuottamaan, joista 
broilereita haudotaan). GOL
DEN CROSS COCKERELS 
broilerituotantoon.
Te ette erehdy silloin, kun ti
laatte Clements’iltä, Mainen 
Johtavalta hautojalta. 
Kirjoittakaa tai soittakaa (Win
terport: Baldwin 3-4292) lä
hempiä tietoja hinnoista ym.

CLEMENTS CHICKS. Inc.
Box 14 Winterport. Maine.

B E A R  H IL L  M A R K E T
Täydellinen valikoima

— LIHAA — SIIRTOMAATAVAROITA — 
— HEDELMIÄ — VIHANNEKSIA —

SCOTT - ATWATER MOOTTORIEN VALITTAJA 
Puh. TEMPLE 2-5281 Waldoboro,

M CDONALD'S
D R U G  S T O R E  

Bert Todd — Reg. P ham . —
— PRESEPTEJA TÄYTETÄÄN - 

PATENTTILAAKKEITA
Puhelin 2 Thomaaton, Maine

Ybdeksäskymmenestoinen Vuoti
Perustettu  1866

Oxford - kauniin ensimmäinen pankki

N O R W A Y  SAVING S PA N K K I
NORWAY, MAINE

KESKINÄINEN SÄÄSTÖPANKKI
Federal D eposit Insurance Corporationin jäsen.

NATIONAL CO-OP STORE, INC.
WEST PARIS, ME.

Puh. DIAL 501

OLD J A M A IC A  jo

O RANG E CRUSH
B E V E R A G E S

kuikkija makuja 
kvarliu sekä 7 unssin pulloissa

M ack  B ottling  
Com pany

BERTON SCOTT, Prop.
Puhelin Temple 2-5835 

Waldoboro, Muine.

RIPLEY and FLETCHER COMPANY
FORD • myyjänne vuodosta 1909 alkaen.

110 Main Straat South Parit, Maina

M A IN  STREET 
PH A R M A C Y

PRESCRIPTION SPECIALISTS
K. E. LEATHERS, 

Rekisteröitynyt farmaseutti.
WEST PARIS, MAINE

W E L C H  M O T O R  
S A L E S »  INO.

H U D S O N  Myynti jo huolto
SOUTH PARIS. MAINE 

Puhelin 897

M O O D Y 'S  DINER
and CABINS

Erikoisia päivällisiä. Curb-palvelua 
Kotitekoiset leivokset 

WALDOBORO, MAI NR

Jones’ Dipt. Store
Asusteita koko perheelle - Lahjoja 
KENKIÄ kaikille. — Työvaatteita 

Ja dungarees pukliula. 
WALDOBORO. MAINR
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Egg Harbor City, N J .
Julianntlsjitlilnf on n,v( pidetty

Juhlan ohjelma alettiin laulamalla 
Stars Spangled Banner ja Maamme 
laulusta ensimmäinen värssy. Ne lau
lettiin kuoron ja yleisiin yhteisillä 
voimilla ja siten päästiin heti alussa 
oikeaan juhlatunnelmaan. Sen jälkeen 
Andy Viisainen lausui yleisiin terve
tulleeksi, illan ohjelman esittelijänä 
ja esitti Kaiku-kuoron laulamaan, 
joka lauloi kolme laulun ja se oli to
della suurenmoista nähdä ja kuulla 
suomalaisen kuoron näillä seuduin lau
lamassa. Kuoron jälkeen lauloivat An
na Matson-Shuskic ja Lyyli Norden- 
swnn duettoja ja heittähän se käy. On
han heillä hyvin treenattu ääni ja 
etenkin Anna kun on musiikki-ihmi- 
nen, niin hän aina löytää sellaisin lau
luja joiden sointu menee kuulijain 
sydämeen ja niin kävi tälläkin ker
taa. Hyvin he lauloivat ja hyvä oli 
harmonia heidän lauluissaan. Toivo
kaamme, että saamme kuulla heitä 
toistenkin. Tämän jälkeen oli muuta 
pikku ohjelmaa, pikku puhe ja runo, 
jonka lausui Mrs. Salenius hyvällä 
menetyksellä. Tämän jälkeen kuoro 
astui uudestaan esille ja lauloi kolme 
laulua mahtavasti ja voimakkaasti, 
jotka yleisö palkitsi voimakkailla 
suosinosoituksilla. Kaiku-kuoron esi
tyksistä jäi kaunis muisto mieliimme, 
joka kauan säilyy. Tämän jälkeen lau- 
loicat Eino Suisto ja Anna Matson- 
Shuskie duettoja ja heidän esityksensä 
ovat aina kerrassaan hurmaavia. Niitä 
yleisö tykkkäisi kuulla vaikka koko 
yön. Heidän esityksiään kun kuunte- 
lee, niin muistuu mieleen ne ajat kun 
suomalaisilla oli valtaa ja voimaa, ky
kyä ja tarmoa esittää mahtavia lois
to-operetteja, joissa laulettiin sooloja 
ja duettoja ja joiden esitykset hipoi
vat näyttämötaiteen huippuja. Tämän 
jälkeen lauloi Mrs. Niemi, Marylandis
ta, pari laulua ja Reino Lappinen il
moitti, että meillä tulee olemaan elo
kuun loppuvaiheissa Suomen lasten 
hyväksi avustusiltama.

Tähänpä sitten päättyikin meidän 
ohjelmamme. Ja nykyisiin oloihin 
verrattuna voimme olla kiitollisia, että 
näin hyvin onnistuimme ohjelman 
hankinnassa. Se oli parempi kuin 
pystytään enään nykyään monellakaan 
paikkakunnalla aikaan saamaan. De
lawaren kuorolle ja johtja J. Nestor 
Mäelle olemme suuressa kiitollisuu
den velassa kun niin kaukaa tulivat 
ja vielä ihan vapaasti rikastuttamaan 
juhlamme ohjelmaa, antamaan juhlal
lemme juhlatunnelman ja musikaalis
ta tukea joka muodosti ikäänkuin sel
kärangan ohjelmallemme. Ilman tei
dän apuanne olisi juhlamme ohjelma 
ollut kokonaan erilainen. Siis pyydän 
kiittää teitä itseni ja kaikkien juhlan 
hommaajien puolesta ja toivomme, et

tä voimme jotenkin korvata vaivanne 
Kaunis kiitos kaikille toisillekin oh
jelman esittäjille sekä toimihenkilöil
le, jotka tavalla tai toisella avustivat 
juhliamme. Ohjelman jälkeen oli 
hauskat tannssit Viola Suiston ja He
len Viisaisen soiton mukaan.

Ja nyt siis alamme entistä suurem
malla innolla
hankkimaan ohjelman syyskesällä pi
dettävään Suomen lasten avustusilta- 
maan. Tästä juhlasta pitää tulla to
dellinen suurjuhla. Kaikki miehet ja 
naiset työhön ja toimeen, että saadaan 
tämä tilaisuus onnistumaan.

Seuraavat kahviaiset
on Järvien asunnolla
heinäkuun 5 päivän iltana. Muista
kaahan saapua kaikin kahville ja ko
koukseen. Paljon tärkeitä asioita tulee 
esille, jonka vuoksi kaikkien on olta
va saapuvilla. — K. J.

Cleveland, Ohio
Vierailuja

Mr. ja Mrs. Jack Lehti saivat odot
tamattomia vaan sitä enempi tervetul
leita vieraita, Jack Lchdin siskon mie
hineen, M. ja Mrs. Ed Grief, Duluth, 
Minn. He olivat tehneet matkan Ca
nadan, New Yorkin ja Washingtonin 
kautta ja täältä palasivat kotiaan.

Eino Airaksisen perhe
on taas täällä entisillä asuinpaikoillaan 
ja ovat talonkin jo täällä ostaneet. Ty
tär Riitta jäi kouluun Lake Worth’iin 
keväällä ja on nyt koulujen päätyttyä 
palannut perheen luo. Hauskaa nähdä 
heidät jälleen täällä.

Hilma Liimataisen
kuolema West Barnstable, Mass., oli 
ikävä uutinen hänen lukuisille ystäville 
joita hän sai Floridassa ollessaan. 
Otamme osaa omaisten suruun. Liima
taiset olivat Raivaajan lukijoita ja ker
toi Mrs. Liimatainen nuoruudessaan 
olleensa Raivaajan asiamiehenä.

Ihanan kevään
perästä saimme sateisen ja kolean kesä
kuun.

Teollisuus
Chrysler Co. uusi stamping plant, 

maailman suurin, tässä Clevelandin 
laiteella, Twinsburgissa, käy melkein 
täydellä voimalla. Komea on tehdas 
nähdä, etuosa on valkoista enamel, jos
sa on Chryslerin emplem. Tänne on 
siirtynyt useita suuria Cencral & Mo
tor Corn ja Fordin tehtaita Detroitista. 
Sanovat markkinoiden tuotteille täällä 
olevan paremman. Rakennustyöläisen 
lakko, joka kesti toista kuukautta on

Am erikan suom alaisia valmiina nousem aan SASin keskikesänlentoon. 
manin liikkeen Fred Haapaniemi ja "SASin Jussi" — Jussi Himanka, 
m ainen oikealla taka-alalla.

Kuvassa ovat myös Selma Lee- 
ed e llinen vasem m alla, jälkim-

päättynyt ja miehet 
— N. K.

palanneet töihin.

Detroit, Mich.
Chach Hellgren,
9003 Mackinaw st., sairastui kotonaan 
ja vietiin lääkäriiin. Hän on jälleen 
paranemaan päin. Hellgren voidaan 
sanoa Detroitin suomalaisten esi-isiik- 
si, sillä hän on yksi niistä ensimmäi
sestä neljästä suomalaisesta, jotka 
asettuivat Detroittiin v. 1904. V. 1907 
tuli heille lisä tovereita Clevelandista, 
ja autotyöläisct idästä alkoivat miehit
tää suomalaisilla Detroittia 1910, josta 
tässä lehdessä on aikaisemmin kerrot
tu.

Merileijona
leikitteli London, Ontarion, eläintar
hasta vapautuneena ja seilaili ilman 
luotsia St. Lawrencin merenkulkijain 
tiellä ja ekysyi Toledon kaupungin lä
hellä Maumee joelle, josta taisi joutua 
matalaan heinikkoon, ettei voitu tätä 
100 paunan “submariinia” saada kiin
ni. Se on suolaisen veden asukas. To- 
ledolaiset sanovat sen kyllä menesty
vän heidänkin joessaan, johon virtaa 
suolastakin vettä mausteeksi.

Detroitista Kcntucky'iin
muutta Morse Seed Co., joka on ollut

siementen lajittelussa keskikaupungilla 
siiyi alkaen kun hevosilla kuljettiin. 
Tämä työala koskee naistyöläisiä, sa
moin kuin makeistehdas Fanny Farm- 
ersin tehtaan muutto Norfolk’iin, Ohi
oon.

Chryslerin kaksi laitosta
Connant ave. 1,700 miehen työmaa ja 
McGraw tehdas 600 miehen työmaa, 
muuttavat uudelle laitokselle Twins- 
burgh’iin, Ohioon. Niissä on miestyö- 
liiisiä etupäässä.

Työttömyysrähastosta
äsken julistetun uuden lain mukaan 
saa tämän viikon alusia tehdä hake
muksia uudistuville viikkomaksuille. 
-  A. H.

North East, M d.
Kaiku kuoro turnecmatkalla

Kun äskettäin pidettiin Egg Har- 
borissa juhannusjuhlat, niin kuorom
me oli järjestänyt siten, että voitiin 
osallistua niihin. Win. Pollarin farmil
le oli lopullisesti kaikki kokoontuneet 
ja niin matkustettiin perille, jossa ol
tiin hiukan yli kahden tunnin autoilun 
jälkeen. Siellä oli tilava, kauniiksi ko
ristettu juhlasali ja paljon tuttavia 
New Yorkista asti;

Ohjelmassa oli Kf ĴTitYen selvätajui-

Vuoden suurimpia arvoja saatte 
ostaessanne pesijän EASY....

RIVIERA WASHER k.

Washes all fabrics . . 
all s a fe ly . . .  
all autom atically . . .

A IN O A S T A A N $2-05 VIIK O SSA

N ew  Convenience

Look a t  these q u a lity  fe a tu re s :

3  W ash W ater Tem peratures  

2  Rinse W a te r Tem peratures  

2 W ash and 2 Spin Speeds

•  2 Tim e Cycle Selections

•  V a ria b le  Load Size Selector

•  N e w  T ip -Top  Filter

There's a m atching DRYER 

a v a ila b le  a t  ONLY $1 .55  a w eek  

new  fle x ib ility  . . . new  l in t - f re e  w a s h in g !!

The all-new Easy Riviera Automatic Washer offers a comblete choice of wash and rinse of wash and rinse water 
temperatures, speeds time cycles, and load size selections for true all-fabric laundering of both regular and delicate 
man made garments. Plus full time filtering of all lint, grit and sediment with the biggest, most thorough of all filters.

FITCHBURG GAS & ELECTRIC
655 M A IN  ST. P H O N E  3-6^31

sen puheen ohella paljqji musikaalista 
ohjelmaa. Juhla jätti kauniit muistot.

Sairautta
Jim Heverin joutui sairaalaan sydän

kohtauksen vuoksi ja joutui olemaan 
vuorokauden ajan happiteltassa. Nyt 
hän voi jo paremmin. Jim on Ed Tuo
misen tyttären, Liisan puoliso ja heillä 
on neljä lasta, joista nuorin vasta puo
len vuoden ikäinen.

Kahviaiset
lullaan järjestämäaän Jack Karppisen 
farmille heinäk. 26 päivänä. Siellä tu
lee olemaan erilaisia seurapclejä ajan 
vietteeksi.

Kiitän kuorolaisia syntymäpäiväni 
huomioinnista. — Hilja.

Floridan kuulumisia

freyn ohjelmaa, niin sielläkin neuvo
laan pnrhain aine maailmassa, millä 
saa maniin pois naamastaan ja hiuksis
taan. Kuten sanottu, maksamaan tämä
kin tulee, mutta halvemmaksi se sen
tään tulee kuin vaihtamalla, sillä avio
erossa on mielien mnksettnvn kustan
nukset. Näissji hommissa kunnollinen 
akka on mukana kustannuksia tienaa
massa.

Tähän kun lisäliiän maaleja ja haju
ja vastaava aatetus, oluet, väkijuo
mat, tupakat ja aikakautemme “sivis
tystä” vastaavat elämnnvnallmuksct, 
lähentelee naistemme sotakuntoon 
iaattamiskustnnnukset valtiokuntammc 
vuotuisia valmistelukustannuksia.

Ken katson poköttää televisioon, jon
ka ohjelma alkaa miltei kokonaan 
muuttumaan rahakysymyksiksi, joita 
miljoonat katsoo silmät tapillaan, vaik
ka vain ehkä yksi miljoonasta voittaa 
ja toiset maksaa. Jos antaisivat minun 
tarjota heille kysymyksen vastattavak
si, csitetinsin seuraavanlaisen kysy
myksen: “Minkälaiselta nainen tuok
sui ennenkuin se alkoi käyttämään 
Revlon’iniä?”

Sanovat, että Amerikassa käy 3,500,- 
000 naista työssä, niistä paljon perheen 
äitejä ja lapset jäävät kaduille. Luon
nollisesti sitä on mukana oltava. Kir
joittaja, joka antaa tilastoja naisten 
kauneuskustannuksista sanoo, että sii
hen ci vaikuta huono aikakaan, silla 
nainen on mieluummin syömättä kun
han vain tuoksuu hyvälle ja on oikea 
“sotamaali” päällä.

Tähän luonnollisesti tulee kaikki 
värkit ja välineet, joita on naapurilla
kin, ja lipevä agentti on aina oven ta
kana kaupustclemassa yhtä jos toista
kin ja kun sen saa dollarilla viikossa, 
niin mitä tuo yhden dollarin lisä viik- 
komaksuissa merkitsee.

Niin, että kyllä aikakautemme Eva 
petti Aatamin pahemman kerran. — 
W. M.

sello naisten yleisurheilumtroottelul- 
le. Ankara kilpailu ei kuitenkaan nyt 
ollut pääasia. Se sydämellinen hen
ki, joka koko ottelun ajan vallitsi, 
osoitti veljeskansojen jälleen löylä*- 
neen toisensa.

Miesten ottelussa Suomi saavutti 
13 lajivoittoa ja Viro kahdeksan. 
Naisten ottelussa taas vain yksi voit
to kymmenestä tuli kotiin Eila Heli
nin ansiosta. Miesten puolella suoma- 
laisvoittajat olivat: 110 mn aitajuok
su Osvald Mllch, kuulantyöntö: Mat
ti Yrjölä, pituushyppy: Jorma Val
kama, 800 m. Tauno Kontio, 400 m: 
Jussi Rintamäki, 5,000 m: Reino Han
kia, Korkeushyppy: Eero Salminen, 
200 m: Pentti Rekola, 1,500 m: Reino 
Nieminen, seiväshyppy: Eelcs Land- 
ström, kolmiloikka: Matti Järvi, kei- 
häänheitto: Niilo Sillanpää ja 4x400 
m viesti: Suomen joukkue.

Maaotteluennätyksia rikottiin mies
ten ottelussa 13 ja sivuttiin kahta. 
Naisten ottelussa rikottiin 6 ennätys
tä ja sivuttiin yhtä.

Kilpailujen parhaasta tuloksesta 
vastasi virolainen Lembit Vlrkus, jo
ka hirvittävästä alkuvauhdista huo
limatta saavutti 10,000 m:llä ajan 
29.24,6. Miesten ottelun loppupisteet 
olivat Suomen hyväksi 130-93 ja 
naisten Viron hyväksi 67,5-38,5.

Kuulumisia
Suomesta

Nykyajan nainen — ihmeellinen hän on
Tässä eräänä päivänä, yhdeksän- 

kymmenen asteen lämmössä tuli alet
tua tutkimaan tilastollista selostusta 
siitä mitä tulee nykyaikana maksa
maan amerikkalaisen naisen kaunista
minen, putsaaminen ja puleeraaminen 
ja epämiellyttävien tuoksujen poista
minen.

Tilastoja naisten kauniina pitämis- 
kustannuksista on kai alettu pitämään 
noin 30 vuotta sitten. Siihen asti täy
tyi meidän ottaa naiset sellaisena kuin 
ne olivat — nim. “luonnonkauniina.” 
Korkeintaan puuterirasiasta tossautet- 
tiin hiukan jauhoja naamaan, jos sat
tui kiiltämään liikaa. Sitten alkoi ke
hittyä hiusten kihartaminen — niin 
kertoo historioitsija — ja hinta oli al
kuun niin raskas sen ajan tuloihin 
verraten, että kun käherrettävä kuuli 
hinnan, meni hiukset kippuraan il
man polttovchkeitä. Siitä kehittyi “kes- 
tokiharat”, pysyväiset aallot, jotka ta
vallisesti olivat pysyväiset, että hädin
tuskin ehti ansaita seuraavaa kiharta
mista varten riittävästi rahaa. Kuuluu 
olevan sellaistakin kihartamista, että 
uhrilta saattaa yhdellä istumalla men
nä $125—$150. Siihen kuuluu luonnol
lisesti paitsi hiusten kähertämistä ja 
voitelua, kusvojen puleeraaminen ja 
yleinen ruumiin kehittäminen. Uhri 
ripustetaan sorkista kattoon, toisinaan 
käsistään, väännetään solmuun (jos 
menee), hierotaan, mäntätään, peila
taan.

Muistuu tässä mieleen se savolai
nen, joka erään konttorirakennuksen 
hissieteisessä katseli liikennettä. His
siin pujahtaa vanha ryppyinen mummo 
, a ovi suljetaan ja muutaman minuu
tin päästä tulee hissi alas, ovi avautuu 
ja sieltä astuu ulos nuori, komea hy
vässä maalissa oleva nainen. Savon uk
ko tuumii tuon nähtyään: “Tuohon 
myllyyn tuon minäkin Muijani, sillä 
uudistuksen tarpeessa sekin jo alkaa 
olla.”

Kun beaudypaaluan on asiaa vähin
täin kerran viikossa ju luonnollisestikin 
aina paartien edellä, kalliiksi tulee pi
tää heikompaa astiau sotamaalissa ju 
hyvän tuoksuisena.

Kun katselee TV:ssä erinäisten ha
juvesien ja kauneusvälineitten ilmoi
tuksia, niin joutuu ajattelemaan, että 
kuinkahan ruma ju pahalta löyhkäävä 
lieneekään nainen alkuperiltään ollut.

Voiteiden, hajuvesien ju käherryk- 
sien ohella niille on tarjoilla erinäisiä 
välineitä aina sähköllä käypään parran- 
ajolaitteeseen saakka, kaikki sopivan 
värisiä, että voi ajaa sääristä kurvat 
pois.

“Tilastojen” mukaan, joita on jul
kaistu, maksaa naistemme kauniina ju 
hyvän tuoksuisena pitäminen $4 bilj. 
vuodessa ja tämä teollisuus on kehitty 
nyt 30 vuoden ajalla.

Ei nykyaikana tarvitse akkaansa 
samanikäisenä katsella ja vaikka uu
distukset maksamaankin tulee, huoke
ammaksi se sentään tulee kuin ukkoja 
alituiseen vaihtamalla. Nythän voit so
pivasta niaulikannusla tuhuuttaa maa
lia, eitii harmaatukkaisesta tuininustusi 
tulee blondi silmänräpäyksessä, jopa 
saat hiukset suuseksikin, mitä väriä 
vain iialuat. Kun pakataan ja pakla- 
taan ja maalia päälle, niin vaihtelua
han sekin on. Amatöörillä saatua tulla 
tämä maalaaminen tuhlaamiseksi, ku
ten yleensäkin maalaaminen amatöö
reillä, mutta kuu katsoo Arthur Clixl-

HELSINKI, kesäk. 23 p. — (SS)
Vihuri putosi

Torstaina, kesäkuun 19 päivänä 
putosi koulutuslennolla ollut Vihuri 
Utin lentokentälle kiitoradan poh
joispuolelle. Konetta ohjasi luutnant
ti P. J. Kauko, joka loukkaantui vai
keasti.

Kyseessä oli seitsemän koneen 
muodostelma, joka oli harjoituslen
nolla. Pudonnut kone oli johtokone, 
joka oli ensimmäinen laskeutumis- 
vuorossa, mutta moottorin sammumi
sen takia luutnantti Kauko joutui te
kemään pakkolaskun.

Tähänastisissa lento-onnettomuuk
sissa on kaikkiaan tuhoutunut 12 Vi
huria, joten pudonnut oli järjestyk
sessä 13. Seitsemän lentäjää on saa
nut Vihuri-onnettomuuksissa sur-

Jättiläisvoimalaitos
Tomiojärven ja Ronbakvuonon vä

lille rakennettavan jättiläismäisen 
tunnelivoimalaitoksen rakennussuun
nitelma on hahmoiteltu Suomen, 
Norjan ja Ruotsin hallitusten asetta
massa yhteisessä komiteassa, jonka 
mietintö jätetään elokuussa ao. mai
den hallituksille. Suunniteltu voima
laitos pystyisi kehittämään 5,000 a 
7,000 miljoonaa kWh vuosittain eli 
yhtä paljon kuin koko Suomen vuo
sittainen voimotuotanto tällä erää.

Ennen kuin tämä suunnitelma voi
daan toteuttaa, vaatii se laajat ja 
tarkat tutkimukset, joiden arvellaan 
vievän noin kolme vuotta. Komitean 
mielestä kolmen maan valtiojohtois
ten voimalaitosyritysten olisi hoidet
tava nämä tutkimukset.
Suomen miesten ja Viron naisten 
ylivoimaa

. Suomen miesten selvä paremmuus 
ja Viron naisten täydellinen ylivoi
ma olivat leimaa-antavina urheilul
lisina piirteinä Suomen ja Viron väli
sellä kahdeksannella miesten ja toi-

M ilford, N. H.
Herman Aaro Niemi kuollut

(Puhelinticto)
Mr. H. A. Niemi, 67-vuotias, kuoli 

Hanoverissa, N. H., torstaina kesä
kuun 26 päivänä, 1958. Hän on pitkä
aikainen Milfordln asukas, viimeiset 
kymmenen vuotta hänen kotinsa oli 
64 South Street. Niemi oli syntynyt 
Suomessa heinäkuun 1 päivänä 1890 
ja toimi täällä myöskin New Jerseys
sä kivenhakkurina. Vainajaa jäi Su
remaan lähinnä hänen poikansa Eino 
Niemi, tytär Mrs. Irene Reksten, mo
lemmat Jersey Cityssä, N. J., ja Sisar 
Matilda Kolehmainen, Milfordissa.

Vainaja haudataan L. Paul Ecklun- 
din hautaustoimistosta, 23 Hlgh-ka- 
dulta Milfordissa, ensi sunnuntaina 
kello 2 iltapäivällä 'Riverside hau
tausmaalle. Käyntitunnil hautaustoi
mistossa on järjestetty lauaiitai- 
illaksi.

Yhdysvaltojen nopeimmin kasv 
kaupungit sijaitsevat Etelässä ja 
neliä.

20,000 kpl. tilattu jo ennen 
teoksen ilmestymistä 

A rvo  (P o ika )
xl**1

Tuom isen

"M A A N  ALLA k 
JA PÄÄLLÄ"

Poika Tuomisen sensaatiomaii 
menestyksen saavuttaneet muisi 
mat jatkuvat kertoen tällä el 
Suomen historian vaiherikka: 
kaudesta vv. 1921—1933. Suui 
telmat Pohjolan neuvostotasa 
laiksi, sisäministeri Ritavuo; 
murha, varkauskampanja Neuvos
toliiton hyväksi, hirtehishuumoris- 
tinen läskikapina, sisäministeri 
Leinon poliittinen ura ja sen yllät
tävä loppu, tekijän seikkailukerto
muksen pakomatka Suomesta — 
siinä muutamia näytteitä kirjan 
väliin iskevän vauhdikkaasta, vä
liin leppoisan huumorin sävyttä
mästä sisällöstä, joka asettaa 
uuteen valaistukseen monet tähän 
saakka hämärät asiat. Me jo olem
me saaneet, ja saamme lisää, tätä 
Suomessa tavattoman suuren Me
nekin saanutta teosta. Hinta ni
dottuna $4.75, sidottuna $5.50..

R A IV A A JA N  H 
KIRJAKAUPPA

Fitchburg, M au.

Eteenpäin
asiamiehet!
U usikaa ennen kesälom ia kaikki kesän- 
aikana p ää tty v ä t R aivaajan  tilaukse t!

Raivaajan
tilaajat!
E lle tte  tapaa asiam iestäm m e, uusikaa 
R aivaajan tilaus suoraan  konttoriim m e 
käy ttäm ällä  seuraavaa kaavaketta.

RAIVAAJA, Fitchburg, Mass.
Oheistettuna lähetän $12 /  $7 Raivaajan tilauksesta, joka on 

uusi /  uudistus.

Nimi

Osoite

(Vetäkää sen numeron ja sanan yli viiva kynällä, joka ei koske 
tilaustanne. Raivaajan tilaushinnat ovat: vuosikerta $12, puoli 
vuotta $7.)
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NÄYTELMÄ, TANSSIAISIA, SOOLOLAULUJA, LAUSUNTAA ja PUHEITA Miriam Lehto

[fi 
21
Ö
fc£
m
ta
Ci 
v:
[r.

C.

O H J E L M A
S A IM A N  P U IS T O S S A
sunnuntaina 6  pnä kello 9

L evym u siikk ia  —  Seurustelua  —  Urheilua ,
O hjelm an esitte ly  ............................  L auri Jokinen
A vaus- ja te rv e h d y s p u h e ............... V ictor A nnala
L au lua ....................................... L aurel A nn L assila
E lonkorjuu- ja Saaristopolkka

H ennie L appalaisen  tan ssiry h m ä; 
Elna Edwards, Toini Laakso, Eira Perko, 

Ellen Delaney, Leena Kokk, Eertha 
Laaksonen, Hennie LappalainenI

V ierailijo iden tervehdyksiä
Päivällislom a kello 12— 1:30

Iltap ä iväo h je lm a
Pianosooloja ....................................... Roy H elander
Juh la ru n o  .............................................  K alle T u ikka
L au lua  .............................................  Kalle R uusunen
K a u p u n g in te rv e h d y s ...........M ayor H edley  B ray
L au lua ........................................................  L iisa Alkio
Suom en S uurlähetystön  te rvehdys ja puhe

Reino P alas
L au su n taa  englanninkielellä . . . .  M iriam  L eh to
L au lua .................................................... Axel N ielsen
Juh lapuhe ..................................  B ruuno T enhunen
L a u lu a .........................................L aurel A nn  L assila
H uum oria  ....................................  Saara W aaram aa

L au la ja t säestää  Roy H elander 
K A H V IN T A R J O 1 L U A  ja S E U R U S T E L U A I

Bruno Tenhunen

J U H L A N Ä Y T E L M Ä

S A IM A N  P U IS T O S A L IS S A
sunnunta i-tlfana , a lkaen  klo 7

Anne Frankin päiväkirja
Kaksinäytöksinen näytelmä 10-kuvaelmaa 
Kirj. Frances Goodrich ja Albert Hackett 

Suom. Marja Rankkala

Henkilöt:
HERRA FRANK ........................................ .................. paul Tanner
ROUVA FRANK ........................................................ Miriam Lehto
MARGOT FRANK ..................................................  Raija Helander
ANNE FRANK .................................................... Thelma Koutonen
HERRA VAN DAAN................................................................  Toivo Wainonen
ROUVA VAN DAAN ................................................  Laila Lahtinen
PETER VAN DAAN .................................................. Roy Helander
MIEP ................................................................................  Aura Louhi
HERRA KRALER .................................................... Erick Lahtinen
HERRA DUSSEL ..............................................  Fabian Raatikainen

Tapahtuu toisen maailmansodan aikana ja välittömästi 
sen jälkeen, erään Amsterdamilaisen liike- ja 

konttoritalon ylimmässä kerroksessa.

Valot: Veikko Jokela 
Ohjaus: Miriam Lehto

Liput $1.25

JB

V o im iste lu - ja  urheiluseura Reippaan  

jä rjestäm änä suoritetaan

R A T A -  JA
K E N T T Ä U R H E IL U K IL P A IL U J A

S A IM A N  PUISTOSSA  

Sunnuntaina a lkaen  kello 9

TA N SSIT
S A IM A N  P U IS T O S A L IS S A  

Perjantai- ja lauantai-iltana  

RUDY NESMANIN ORKESTERI
Liput 90c

'■ j

O

T ervetuloa juhlimaan! J U H L A K O M IT E  A .
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M assachusettsin sää: Tänään se l

keää ja lämmintä. Yöllä selkeää ia 
viileää. Huomenna selkeää eikä suu
rempaa muutosta lämpötilassa.

FITCHBURG
JA YMPÄRISTÖ

M rs. Lydia H ietalan
viim einen m atka

Mrs. Lydia K. Hietala, joka viime 
tiistaiaamuna löydettiin rauhallisesti 
ikuiseen uneen nukkuneena vuotees
taan, saatettiin eilen Forest Hillin 
hautausmaahan viimeiseen leposi
jaansa. Surujuhla vietettiin I’.Paava
lin kirkossa klo 2 ip. Kymmenet toi
nen toistaan kauniimmat kukkalait
teet osoittivat iäkkäällä perheenäi 
dillä olleen paljon lämpimiä ystäviä. 
Urkuri Jallu Honkosen soitellessa hil
jaisesti tilaisuuteen sopivia säveliä 
täyttyi kirkko saattoväestä. Past. Vil
jo Heiman Woreesterista puhui suo
meksi ja englanniksi, toimittaen ruu
miinsiunauksen, puhuen lyhyesti 
myös haudalla.

Kutsua noudattaen haudalta palat
tiin mainitun kirkon alasaliin hauta- 
jaiskahville. Hautauksesta huolehti 
Sawyerin hautaustoimisto.

E ino  M äki kuollut
Mr. Eino Mäki kuoli tänä aamuna 

vanhempiensa, Kalle ja Hilda Mäen 
kotona Warren Rd:lla, Townsend Har- 
borissa. Hän oli syntynyt Fitchburgis- 
sa vuonna 1909.

Vanhempien lisäksi vainajaa jää lä
hinnä kaipaamaan Sandra-tytär.

Hautajaiset pidetään maanantaina 
Knight’s hautaustoimistossa, Town
send Harborissa, kello 2 iltapäivällä. 
Vainaja haudataan Hillsiden hautaus
maahan.

S eurakuntauutisia
Ev. Lähetysseurakunta

Ensi sunnuntaina on radioaamu- 
hartaus kello 8.15. Aamukirkko kello 
10.45 ap. Puheenaiheena on “Pakoon 
mennyt profeetta”. Suomenkielinen 
iltakirkko on kello 7 illalla. Ensi vii
kon tiistaina on hartaushetki ompelu
seuran toimesta kello 7.30 illalla. 
Hartaushetken jälkeen kahvipöydän 
kattavat Mrs. Susanna Rinta ja Mr. ja 
Mrs. Johannes Gronroos. Kansalai
semme ovat sydämellisesti tervetul
leita. — S.

UUTISILM O ITUKSIA

K olm en huoneen  huoneisto  
vuokrattavana. —  697 W estm ins
ter H ill Road, Fitchburg.

BOSK HAUTAUSTOIMISTO
85  B lossom  Street. Puhelin  

Fl 2-3635. Aina palveluksessanne

PELTO REAL ESTATE
FARMEJA —  KOTEJA —  

LIIKKEITÄ.
16 Cherry St., Fitchburg, Mass. 

Puh. 3-7195

HALUTAAN
keski-ikäinen tai vanhemman 

puoleinen

nainen pitämään yllä 
pientä perhetaloutta
sekä hoitamaan kolmen ja puo
len vuoden ikäistä tyttölasta. 
Lähempiä tietoja palkasta y.m. 
asioista saa kirjoittamalla nimi
merkillä: J, Raivaaja, Box 600, 
Fitchburg. Mass.

Sanomalehti on välttäm ätön kesälläkin
Joskus sanotaan: tilaan sanomalehden vasta syksyllä. 

Näin ei voida sanoa silloin, kun on puhetta Raivaajasta. 
Onhan Raivaaja yhtä välttämätön kesällä kuin talvellakin. 
Ajastaan jälkeen jää hän, joka- ei lue Raivaajaa kautta 
vuoden. Nyt esim. on paljon sellaisia asioita, joiden kehit
tymistä suuntaan tai toiseen on jokaisen velvollisuus seurata. 
Kansainvälisesti tilanne on arka, viiden kuukauden kuluttua 
toimitetaan maassamme yleiset vaalit, työttömiä on miljoonit
tain — nämä ovat muutamia niistä monista kysymyksistä, 
jotka koskevat meitä kaikkia ja joita Raivaajassa tullaan 
pohtimaan. Ja näitä: voittavatko demokraatit syksyllä toimi
tettavissa vaaleissa, mitä tapahtuu republikaanipuolueessa, 
keitä ovat ehdokkaat presidenteiksi v. 1960 vaaleissa, miten 
Ranska selviää vaikeuksistaan ja miten Suomi suoriutuu 
talouspulastaan ja poliittisista probleemeistaan. Kaikkia näitä 
asioita seurataan Raivaajassa ja julkaistaan niistä kaikista 
ja muistakin asioista runsaasti uutistietoja.

Kehoituksemme on: lukekaa Raivaajaa kesälläkinl
Tilauksen voitte lähettää suoraan lehtemme konttoriin, 

ellette tapaa asiamiestäinme. Osoitteemme on:

Kesäjuhlanurkka
Kesäiuhlan yleisurheilukilpailut pi

detään Saiman puistossa sunnuntai 
na, heinäkuun 6. alkaen kello 9.30 
aamulla. Kilpailuohjelmaan sisältyy: 
100 jaardin juoksu, korkeushyppy, pi
tuushyppy. kuulantyöntö, Lampilan 
maili, kiekko, 880 jaardin juoksu, kei 
häänheitto, kolmiloikka ja 3,000 met 
rin juoksu.

Kilpailuihin tulevat ottamaan osaa 
mm. Armas Schwartz, Fitchburgistr 
(kiekko). Edward Johnsson. Leoniins 
teristä. Hän on koulupoikien paras 
pituushyppääjä, David Aubuchon. 
Fitehburgin Notre Damen High kou 
lusta (mailin juoksu), Mike Convy, 
Fitchburgista. Hän on juossut mai
nion ajan maililla — 4:39 ja on Croe 
kerff&ldln ennätyksen omistaja. Con
vy tulee juoksemaan sekä 880 jaardir 
että mailin. Ray Ahti, Fitchburgistp 
(mailin juoksu ja keihäänheitto), Tau
no Peltola, Fitchburgista (kuula) ja 
Erkki Kaunisto, Fitchburgista (kei
häs).

Osanottoilmoitukset näihin ASKL:n 
Uuden Englannin alueen kesäjuhlan 
urheilukilpailuihin voidaan tehdä 
Erkki Koutoselle, 189 Rollstone St.. 
Fitchburg. Mass. Toivotaan, että New 
Yorkista tulisi runsaasti osanottajia.

John  L indenin  
hau ta ja ise t

John Linden hautajaiset pidettiin 
eilen aamupäivällä kello 11 Sawyerin 
hautaustoimistossa. Ruumiinsiunauk
sen toimitti pastori Matti Wiskari, 
New Port Richeystä, Fla.

Vainaja haudattiin Forest Hillin 
hautausmaahan.

Sibeliusviikon ohjelm aa 
radiossa

New Yorkista tiedoittaa Finnish 
National Travel Office, että Columbia 
Broadcasting System tulee esittä
mään koko Yhdysvaltoja käsittävänä 
verkkolähetyksenä otteita tämän vuo 
den Sibeliusviikosta, sunnuntaina, 
heinäk. 13, klo 3.05—4.30 iltapäivällä. 
Ohjelman esittää ja on Suomessa 
nauhoittanut Mr. James Fassett, 
CBS:n musiikkijohtaja. Ohjelma tu 
lee olemaan:

“Melkutus”, suomalainen tanssi, 
kantele;

“Symphony No. 4 in A minor, Op. 
63”, Sibelius, soittaa Helsingin kau 
pungin Sinfonia-orkesteri;

“Satu” (Saga), Sibelius, soittaa Suo
men Yleisradion Sinfonia-orkesteri;

“Symphony No. 7 in C major”, Si
belius, soittaa Suomen Yleisradion 
Sinfonia-orkesteri.

KALEVAISTEN UUTISIA
Ensi keskiviikkoiltana ovat taas 

kahviaiset Kaleva Huvilalla, Fort 
Pondilla, kello 8. Isäntinä ja emänti
nä toimivat Mr. ja Mrs. Armas Järve
lä, Mr. ja Mrs. Eero Langen, Mr. ja 
Mrs. Yalmar Hill ja Mr. ja Mrs. Al
fred Koski. He lupaavat maukkaan 
kahvipöydän ja siellä on hauska tava
ta tuttaviaan. Wäinö Berkiö huolehtii 
soitosta. — A.

O ottaa kevääseen . . .
Ken huomisesta unelmoi 
on eilispäivää vailla.
Hän tämän päivän tuulissa 
käy iltahetken mailla.
Ja ensivuosi, vuorollaan, 
kun sekin taakse saa.
Jää paljon unhoon, nurkan taa, 
ja hämyyn vaeltaa.

On aikaa kyllin, kiirettä 
miks’ pitää matkamies.
Elämä siirtyy, vaihtuu vuos, 
on tiellä vanha mies.
Niin huomisesta haaveillen 
ja eilinen jää taa, 
ja tämän päivän tuulissa 
ei siedä aloittaa.
On syksypäivä kohta taas — 
mies oottaa kevääseen.
Ja uskoo, voihan sittenkin 
viel’ alkaa uudelleen.

M a t t i  A n t i l a .

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

Holly tarkasteli tietä viuhkanmuo- 
oisen aukon läpi, jonka pyyhkijä oi 
ättnnyt jäätyneeseen tuulilasiin ja toi
voi, että olisi muistanut, minkä nnköi- 
len Mark Craden oli. Oikeastaan vielä 
lartaammin hän toivoi, ettei olisi kos
kaan edes maininnut hänen nimeään 
länen olisi pitänyt aavistaa asia edel- 
äkäsin. Hänen olisi pitänyt muistaa, 
tuinko itsepäisiä Barbara ja Paul voi- 
■at olla, jos he saivat jonkin ajatuksen 
päähänsä.

Joka tapauksessa, jos heidän välttä- 
nättä täytyi perinpohjin korjata vanha 
Ulvilansa ja tehdä se päälle päätteeksi 
.cskellä talvea, olisi kaikin mokomin 
jllut heidän omn asiansa lähteä arkki- 
ehtiä vastaan. Paulin ja Barbaran olisi 
»itänyt hankkia itselleen kunnollinen 
lUto sen sijaan, että pitivät tallissaan 
anhaa romua, joka jähmettyi paikat- 
een itätuulen ensimmäisen kylmiin 
henkäyksen tuntuessa eikä suostunut 
liikahtamaan ennen kuin ensimmäiset 
-•sikot taas kukkivat. Heidän ei olisi 
pitänyt olla niin varmoja siitä, että hän 
jlisi aivan läpikotaisin ihnstunut aja
maan 20 mailia lumimyrskyssä vain ta
vatakseen miehen, jolla sattui olemaan 
irkkitehtonisia kykyjä. Eikö heidän 
pitäisi olla niin sokeasti rakastuneita 
.oisiinsa, ettei ulkopuolinen voi muuta 
kuin nöyrästi yhtyä heidän pilviä hi
poviin unelmiinsa.

huomattavasti virkistyneenä tästä 
perin inhimillisestä nurinasta Holly 
pyyhkäisi hikeentynyttä ikkunaa han
akkaansa selkämyksellä ja tarkasteli 
edessä olevan rautatieyliköytäviin lii— 
kennuevaloja. Kun häntapaisi * Mark 
Cradenin — mikä ilmeisesti tapahtuisi 
pian — kuinka kummassa hän selittäisi 
tilanteen miehelle?

Asia olisi ollut aivan toisin, jos Mark 
vielä olisi ollut se sama nuori arkki
tehti, joka kovassa kilpailussa taisteli 
jalansijasta. Nyt Mark Craden oli nimi. 
ja olisi aivan tavatonta, jos hän yhä 
muistaisi heidän tapaamisensa . . .

Siitä oli nyt kolme vuotta. Holly oli 
seitsemäntoista ja päässyt ensimmäisiin 
tanssiaisiin ensimmäisessä iltapuvus
saan — kalpean vihertävää tylliä ja 
hulmuavassa hameessa sädehtiviä stras- 
sitähtiä. Se oli unelmien tanssiaispuku.

Ja hän oli unelmien mies. Mark sei
soi huoneen vastakkaiselle seinustalla 
ja Holly tuijotti lumoutuneena hänen 
tummia, mietteliäitä silmiänsä. Muuta
mia minuutteja myöhemmin Mark sei
soi Höllyn edessä ja tarkasteli veitik- 
kamaisesti hänen hämillisiä kasvojaan. 
“Kuulin, että nimenne on Holly. Ihas
tuttava nimi, jos minun sallitaan lau
sua mielipiteeni.”

“Voi, olen niin iloinen”, Holly sopersi 
hämmästyneenä.

Mark kohotti kulmakarvojaan: “Mut
ta minkävuoksi?”

Holly punastui: “Tavalliset ihmiset 
laskevat leikkiä nimeni kustannuksel
la.”

“Ettekö pidä nimestänne?" Mark ky
syi.

“En minä nyt sitä tarkoittanut, jos
kus olen vain hiukan kyllästynyt sii
hen”.

"Mistä tuo harvinainen nimi sitten 
on peräisin?” nuori mies tiedusti.

“Olen syntynyt jouluaattona ja siitä 
kai se johtuu”.

"No mutta tänäänhän on syntymä
päivänne!” Mark näytti niin ilahtu
neelta, että se tuntui Hollysta oudolta 
ja hän punastui taas. “Antakaa minun 
arvata”, Mark sanoi, “olette seitsemän
toista”.

Holly nyökkäsi ja hetkisen oli aivan 
hiljaista.

“Mutta sittenhän tämä on Teidän 
juhlanne?"

“Voi ei! Tulin tänne serkkuni muka
na, koska vietän joulua hänen luonaan. 
Serkkuni on tuo tummatukkainen tyt
tö nurkkauksessa — hän keskustelee 
juuri Paul Barkerin kanssa.”

“Eikö kukaan tiedä, että on teidän 
syntymäpäivänne?”

"Ei. Ja pyydän, älkää kertoko sitä 
kenellekään!"

Mark katsoi häntä, huvittuneena ja 
hämmästyneenä Höllyn pelosta. “Mut- 
a ettekö aio viettää syntymäpäiväänne 

lainsinkaan? Toden totta, ei seitsemää- 
toista täytetä kuin kerran elämässä!”

“Minähän vietän syntymäpäivää! Mi
nulla on uusi puku!”

Markin suupielissä leikki vieläkin 
huvittunut hymy, mutta hänen silmän- 
ä  loistivat vilpitöntä ihastusta, kun 
hän vastasi: “Se on koko kutsujen hur
maavin! Itse asiassa aivan liian hur- 
naava näin pieniin juhliin. Kun kaikki 
in ohi, lähdettekö kanssa teatteriin?”

Holly ei tiennyt mitä sanoa. Mark oli 
niin paljon vanhempi kuin hän — ai
nakin kymmenen vuotta — ja niin pal- 
Jn erilaisempi kuin ne pojat, joiden 
kanssa hän silloin tällöin oli käynyt 
.‘lokuvissa ja pikku kutsuissa. Ja sen 
■uoksi hän nyt seisoi siinä punastellen 
a tuntien jännittävän väristyksen hii- 
livän pitkin vartaloaan.

“Kysynkö vielä serkultanne?" nuori 
nies ehdotti.

Holly nyökkäsi. “Mutta — en tiedä 
zielä nimeänne”, hän viimein sopersi.

“Mark Craden, olen arkkitehti. Ja, 
os saan sanoa, erittäin kunnioitettava 
luonne. Toistaiseksi en ole juuri puu
haillut katedraalien kimpussa, mutUi 
den viime aikoina suunnitellut aivan 
iiiun paljon teollisuuslaitoksia, niin eitä 
tällä hetkellä en tiedä mitään miellyt
tävämpää kuin ’ viettää jouluaattoa 
Holly-nimisen tytön seurassa.”

He menivät balettinäytäntöön ja nä
kivät “Joutsenlammen" ja “Kuusu- 
une Intän”.

He olivat vielä musiikin ja surumie
listen rakkaustarinoiden lumoissa illas-

»

ELIZABETH MILNE:

Toiveet voivat erehtyä
laessaan sitten hiljaisessa ravintolassa, 
"invintolan pöytäliinoille oli siroteltu 
hopeisia tahtia ja seinillä oli jouluko
risteita, jotka kilisivät heikosti, epäto- 
lellisen tuntuisesti aina kun tarjoilijat 
kulkivat niiden ohitse.

Barbaran ovella Mnrk suuteli häntä 
Se oli hienon-hieno, viipyvä suudelma 
ia sai Höllyn sydämen hypähtämään 
turkkuun ja hengen salpautumaan 
Yöllä hän valvoi kauan ju muisteli yhä 
uudelleen illan tapahtumia.

Joulupäivänä Holly sai makeisrasinn. 
olion liitetyssä lapussa luki: Hollylli 
■akkain terveisin Markilta.

Hiukan surumielisenä Holly oli ar- 
-annut, että kaikki loppuisi tähän. 
Mutta vielä muutamia viikkoja myö- 
aemmin hän ci voinut olla selailematta 
oka-aamuista postiaan nopeasti toi
voen löytävänsä kirjeen, joka olisi kir
joitettu samalla varmalla käsialalla. Ja 
vielä nytkin, kolme vuotta myöhem
min, määrätyt sävellykset palauttivat 
.länen mieleensä tapauksen ja jo mel
kein unohtuneen, ensimmäisen suudel
man suloisuuden.

Paulin ja Barbaran kinastellessa 
suunnitelmistaan viime viikolla Markin 
nimi oli pulpahtanut esiin ennenkuin 
Holly ehti ajatella asiaa sen tarkemmin. 
Paul oli selittänyt intomieliseen ta
paansa:

“Barbaran ideat ovat hirveitä ja ai
van mielikuvituksellisia. Me tarvitsem
me kunnon arkkitehdin.”

“Mark Craden”, sanoi Holly vaisto
maisesti.

"Kuka hän on?" kysyi Barbara.
"Miksei yhtä hyvin Sir Cristopher 

Wren?" Paul ivaili, “hänet saisimme 
tänne aivan yhtä helposti!”

“Craden, Craden", Barbara mumisi, 
“minä taidan tuntea. . .”

'“Tietenkin", Paulin muisti palausui, 
“me tapasimme hänet kerran. Joanin 
hirveillä joulukutsuilla vuotta ennen 
kuin menimme kihloihin.”

Barbara loi häneen ärsyttävän äidil
lisen katseen, jonka hän oli jo ehtinyt 
oppia avioliittonsa aikana.

“Sano se vielä kerran, mutta hitaam
min, rakkaani, en pystynyt oikein seu
raamaan ajatustasi”.

“Hän ja Holly”, Paul terästi muis
tiaan, “Holly ja hän lähtivät yhdessä 
kutsuista. . .”

“Aivan niin", Barbara hymyili Hol- 
lylle vastustamattomasti: “Holly kulta, 
sinähän voit kirjoittaa hänelle! Kerro 
hänelle, että ellemme saa joltakulta 
asiantuntijalta neuvoja, niin kuolemme 
Tudor-mallisten savupiippujamme ro
mahtaessa päällemme tai jotain vas
taavaa.” .

“Äläole hassu, en voi”, Holly vastus
teli, “en tunne liantä. Tapasin hänet 
vain kerran . . .”

“Niin mutta millaisen. . Paul sa
noi idioottimaisesta

“Ja niin tapasit sinäkin”, Holly väitti. 
“Jos haluat hänet tänne, niin kirjoita 
itse”.

Mutta siitä ei ollut apua. Höllyn oli 
kirjoitettava. Lopulta hän kirjoitti täy
sin virallisen kirjeen, joka alkoi: Hyvä 
Mark Craden. . . ja johon vastaus saa
pui parin päivän kuluttua yhtä viralli
sena, mutta erittäin kohteliaana. Se oli 
virheettömästi koneella kirjoitettu ko- 
listereunaiselle paperille ja Mark il
moitti siinä ilahtuneensa kuullessaan 
jälleen Hollysta, mutta ettei hän tie
tenkään voinut antaa mitään herra ja 
rouva Paul Barkerin taloa koskevaa 
neuvoa tarkastamatta sitä ensin. Sa
malla hän tiedusteli, voisiko hän tulla 
perjantaina.

Perjantaina, sohjoisena aamuna, Pau
lin auto kieltäytyi tapansa mukaan läh
temästä vajasta, ja Holly nousi alistu
neena omaan vanhaan autoonsa ja lähti 
yksin Mark Cradenia vastaan.

Tätä Paul ja Barbara juuri olivat toi
voneetkin. He olivat itse niin mielettö
män onnellisia, etteivät voineet vas
tustaa kiusausta saattaa ystäväänsä su
muun tilaan. He olivat alkaneet vaka
vasti huolehtia Hollystä. Olihun tytti 
jo kaksikymmentä.

Höllyn suupielet vetäytyivät hyvän
tahtoiseen hymyyn, kun hän muistel. 
Barbaran läpinäkyviä juonia. Pauli) 
vanha koulutoveri, joka pelasi loista
vasti tennistä ja tanssi hirveästi, nuor 
asianajaja, joka ei juuri puhunut muus
ta kuin lakiasioista, ja hurmaava Mr 
Manners, joka asui kujan päässä ji 
jonka intohimona oli kasvioppi!

Tällä kertaa se olisi Mark Craden 
Holly hämmästyi tuntiessaan itsensi 
hiukan levottomaksi odottaessaan. Kau- 
kaikset muistot balettisävelistä ju jou
lukoristeista ja siitä, että hän itse oi 
niin uori, että vapisi sormenpäitäär 
työten tummien silmien edessä, oliva 
hyvin kalliita ja hyvin suloisia.

Holly joutui odottamaan jonkin aikai 
asemalla, koska juna oli myöhässä 
Kun se vihdoin tuli, hän tunsi epämiel
lyttävää jyskytystä kylkiluitaan vas
taan. Matkustajat kiiruhtivat ohi pää. 
lakinkauluksen suojassa eikä kukaan 
heistä ollut epäröivän näköinen tai 
vastannut hänen mielikuvaansa Mar
kista.

Vastahakoisesti hän nousi lämpimäs
tä autoslu, syöksyi odotussaliin ja tör
mäsi äkkiä sadetakkiseen olentoon. 
Holly oli hengästynyt ju kutsuhti ylös
päin hämmästyneisiin kunnaisiin sil
miin.

“Mark — Mark Craden!”
“Ei — vaan Bill!”
“Suokaa anteeksi.” Holly vetäytyi 

poispäin ju suoristi hattunsa.
“Oletteko te rouva Barker?" kysyi 

nuori mies.
“En. Olen Holly Muir”. Miehen ilme 

muuttui vulppauksi Höllyn sanoessa ni

mensä, mutta Holly oli liian hämmäs
tynyt huomatakseen sitä.

“Sanoitteko — Bill Craden?”
“Kyllä, olen Markin veli. Ja nuorem

pi yhtiötoveri", hän vastasi leveästi hy
myillen.

‘Ja te olette myös arkkitehti?”
'Aivan oikein".
'Mc odotimme. . . mutta sehän

tee mitään, qiikäli te tiedätte jotakin 
■•akennuksista”. Holly toivoi, ettei mies 
liisi tuijottanut häntä niin uteliaasti. 
3e teki hänet hermostuneeksi ja silloin 
hän aina lörpötteli. "Nähkääs, Paul ja 
Barbara, tarkoitan herra ja rouva Bar
ker, hnluavat listitä taloonsa siipira-1 
kennuksen, mutta paikka on vanha ja 
hurmaava, eivätkä he halua pilata sitä 
ia sen vuoksi he haluavat neuvoja”.

“Te asutte Barkbreittcn luona?” ky- 
lyi nuori mies.

“En oikeastaan. Olen Barbaran luona 
vain silloin kun Pnul on poissa. Bar
bara on näet serkkuni."

Tällä välin he olivat asettuneet au
toon ja Holly saattoi salavihkaa tar
kastella miestä. Hän ei ollut vähääkään 
Markin näköinen, hänen hiuksensa oli
vat karkeammat, hänen kasvonsa kul- 
mikkaammat. . .

Bill huomasi hänen katseensa ja vas
tasi siihen tyynesti.

“Veljeni muistaa teidät oikein hy
vin”, hän huomautti.

“Todellako?" Hämmästyneenä Holly 
käynnisti auton pahasti nytkähdellen 
Jokin sai hänet lisäämään uhmailevas- 
ti: “Olen pahoillani, ettei hän tullut, 
olisin mielelläni tavannut hänet."

“Minun tehtäviini kuuluvat vanho
jen rakennusten korjaukset. Mark kes
kittyy yksinomaan uusiin”, vastasi Bill 
järkähtäiniittä.

“Niinkö?” Holly katsahti mieheen. 
Hän tarkasteli Hollya jollakin tavalla 
huvittuneena, minkä Holly tunsi kos
kevan ylpeyteensä.

Kun he saapuivat perille, asiat näyt
tivät paljon helpommilta. Paul oli suo
rapuheisen hämmästynyt siitä, että ku
kaan arkkitehti saattoi liikkua toimis
tonsa ulkopuolella ilman sateenvarjoa 
ja Barbara puolestaan toi seurusteluun 
sellaisen inspiraation ja suunnitelma 
ehdotusten pyörremyrskyn, että he 
kaikki joutuivat vastustamattomasti 
sen valtoihin.

Lounas oli eräs niitä hurjia aterioita, 
joita Barbara pystyi niin hyvin järjes
tämään. Paulilla oli tapana nousta pöy
dästä haarukka, ja lautanen käsissään 
esittämään, mitä hän todella tarkoitti 
ruokasalin ja hallin välisellä tilalla tai 
missä hänen mielestään keittiön oven 
tuli sijaita. Barbara tavallisesti pelasti 
lautasen hänen käsistään ja pani sen 
uunin päälle, kunnes Paul oli lopetta
nut selityksensä ja voi jälleen käydä 
aterialle. Koko tämän ajan Barbara 
jatkoi keskustelua toisella taholla säes
täen puhettaan hillolusikalla.

Tyynesti Bill totesi. heidän olevan 
hiukan omalaatuisia, mutta hyvin ihas
tuttavia. Tämä käsitys vastasi niin lä
heisesti Höllyn näkemystä, että hänen 
täytyi hymyillä Billille.

Bill oli todella kiinnostunut. Tämän 
Holly mielissään huomasi pestessään 
astioita ja kuunnellessaan nopeita as
kelia yläkerrasta. Bill käsitteli heidän 
suunnitelmiaan kunnioituksella, aivan 
kuin ne olisivat olleet haasteena hänen 
omalle taidolleen.

Myöhään iltapäivällä, kun he olivat 
suorittamassa mittauksia ullakolla öl
jylampun valossa, Paul ehdotti: “Kuu
lehan, vanha veikko, sinun on mahdo
tonta saada käsitystä tästä paikasta 
yhdessä päivässä. Täytyykö sinun to
della palata tänä iltana kaupunkiin? 
Etkö voisi jäädä viettämään tänne vii
konloppua?”

Bill Craden hymyili yllättyneenä ja 
iski silmää Barbaralle.

“Jäättekö?" Barbara kysyi. "Tieten
kin se merkitsisi nukkumista Höllyn 
sohvalla".

Väärinkäsitysten välttämiseksi Holly 
kiiruhti sanomaan: “Lainasin sen heille 
kaksi vuotta sitten. Sopimusta ei lou- 
aata, Mr. Craden, älkää pelätkö."

Burbara kikatti katketakseen ja Bill 
oli hieman hämillään vastaanottaessaan 
kutsun.

Myöhemmin heidän valitessaan laka- 
loita ruokasulin kaapista Barbara huo- 
uuutti vakavasti: “Holly, minulla on 
iavistuksiu sinun ja Billin suhteen".

Holly heitti lavendelipussin tyyny - 
Iinojen päältä ja sanoi hiukan teräväs- 
i: “Älä nyt pidä kiirettä. Sinulla on 
linn omat aavistuksesi".

“Ei tällä kertaa. Vai onko hän sinusta 
■astenmielinen?”

“Ei suinkaan. Päinvastoin.”
“Tuo ei ole totta. Olet liian välinpi- 

ämätön. Muttu en ymmärrä miksi.”
Barbaran kanssa keskustellessuun oli 

nahdotonta välttää selityksiä. “Luulen 
länen kuvittelevun minun kirjoittuneen 
.larkille jälleennäkemisen toivossa”. 

Holly epäröi. “Luulen, että Murkin ja 
uinun kohtaamistani voi jo kutsuu su- 
oiseksi muistoksi".

“Kolmen vuoden jälkeen”, Barbara 
zaroitti, “kunniasanalla, Holly, se ei voi 
>lla pelkkä suloinnen muisto, se on jo 
jysyvää."

“Muttu Bill sanoi, että Mark muistaa 
minut. . .  vai olenko vain niin turlia- 
nuinen, Barbara?”

“Et luinkuan, kultaseni, mahdollisesti 
iän muistuu sinut hyvin — Holly oi) 
nelko harvinainen nimi, eikö totta? 

Mutta tuskin hän enää näin pitkän ajan 
jälkeen tuntee mitään sen suurempaa 
mielenkiintoa, jos ymmärrät mitä tur- 
■toitan. Mutta se ei ole päausia. Miksi 
Juneessu et uisi kirjoittunut Mark Cra- 
deiulle, jos kerran halusit ju se taas ei 
kai kuulu ollenkuun Billille. Joka ta
pauksessa Paul ju minä sotkimme sinut 
tähän, eikö totta? Ju vaikku pidununt 
sinusta paljon, emme toki olisi ryhty
neet repimään tuloamme vain siksi, et
tä olisit suunut tavuta uueliurkkilehti- 
si”. Holly vastasi Barbaran kysyvään

lisäsi hänkatseeseen. “Ainakaan enää 
ilkikurisesti.

“Olet oikeassa", Barbara rohkaisi 
häntä ystävällisesti. "Mark on sinulle 
liian vanha, mutta Bill on erittäin mu
kava. Hän on tarkalleen juuri sen 
tyyppinen mies, josta minä pidän ta
vattomasti. Kerrotnmeko hänelle, että

pj sohvassa on hiirenpesä ja että hän saa
kin nukkua sinun ullakkohuoneessasi?"

“Jossa on kelpo tavalla lepakoita" 
Holly muistutti häntä. "Kiitos ei, kul
taseni, se olisi liian läpinäkyvää. — Ja 
ellet pahastu, Babs, hoidan itse asian» 
(ämän nuoren miehen kanssa”.

Holly nosti liinavaatepinon käsivar
relleen ja veti syrjään hallin ja ruoka
salin välisen verhon. Hänen sydämensä 
hypähti kurkkuun ja pysähtyi. Bill 
Craden katsahti häneen sohvalta lem
peästi hymyillen.

Holly vilkaisi taaksen. Barbara pur
jehti juuri portaita ylös.

Oliko hän ollut kauan siinä? Miksi 
ihmeessä Barbara ja hän olivat ollee! 
niin varomattomia ja keskustelleet hä
nestä, kun hän vielä oli talossa. Miten 
paljon — Holly muuttui tulipunaiseksi
— miten paljon hän oli kuullut?

“Hei”, Bill sanoi tavallisella äänel
lään. “Ajattelin kokeilla joustimia, jos 
kerran joudun nukkumaan tässä”.

“Missä Paul On?”
“Lähti hakemaan jotakin kirjaa”. Bill 

kokeili joustimia asiantuntemuksella. 
“Eipä silti, että minulla olisi mitään 
pientä hiirenpesääkiiän vastaan.”

Holly veti syvään henkeä: “Mr. Cra
den . . hän aloitti ääni vavisten.

“Mitä nyt?” Bill keskeytti. “Et kai 
voi sallia miehen nukkuvan sohvallasi
— vai haluatko minun mieluimmin 
nukkuvan ullakolla — ja teititdlä hän
tä?”

“Bill”, Holly sanoi epätoivoissaan, 
“ainoa tapa selvitä tämänkaltaisesta ti
lanteesta on unohtaa kaikki, mitä on 
tapahtunut. Olen tavattoman pahoilla
ni, ja kestäähän tätä vain tämän vii
konlopun . . .”

Bill keskeytti loukkaantuneena: “Toi
vottavasti ei. Minulla on hauskaa. Minä 
haluan jatkaa ja nähdä, mitä nyt ta
pahtuu. Aluksi", hän ehdotti, “voit 
asettaa nuo lakanat jonnekin ja yrittää 
samalla hävittää tuon kivettyneen ka
niini-ilmeen kasvoiltasi ja tulla sitten 
istumaan tänne viereeni. Ainoa asia, 
jota sinun ei tarvitse selittää minulle, 
on se, miksi Mark-veljeni — huolimat
ta siitä, että hänellä on kaunis vaimo, 
sattumalta nimeltään Anne — joka 
kerta ristitessään kätensä jouluaattona 
saa määrätynlaisen muistelevan ilmeen 
kasvoilleen ja sanoo tunteellisesti: — 
Kerran tunsin tytön nimeltä Holly."

“Tekeekö hän todella niin?" Kaikki 
näytti yhfäkkiä tavattoman huvitta
valta. “Tekeekö hän niin?"

“Kyllä. Eikä sinun tarvitse ollenkaan 
näyttää niin hämmästyneeltä. Kun hän 
tekee sen seuraavan kerran, vien minä 
hänen vaimonsa halliin ja suutelen 
häntä intohimoisesti mistelinoksan alla
— luulenpa hänen tehneen samoin si
nulle silloin kerran.”

“Sitä minä en koskaan kerro”, Holly 
sanoi vakavasti.

Bill katsahti häneen juhlallisesti, 
mutta hänen silmänsä loistivat iloisesti. 
“Ei koskaan on todella pitkä aika”, hän 
totesi.

“Tiedän sen”, Holly vastasi ja he hy
myilivät ymmärtäväisesti toisilleen.

FARMI myytävänä
HinghamisM, Mass.

20 eekkeriä maata, neljän huo
neen  talo kylpyhuoneineen , kol
m en auton talli, paana, kanala 
ja sauna. M yydään kohtuushin- 
nalla, paikkakunnalta poism uu
ton johdosta

HJALMAR NISSILÄ 
Plymouth River Road 

Hingham, Mass.
Puhelin: Rl 9-4048

CAREER PREPARATION
Plus

SOCIAL ACTIVITIES
Enroll lor programs in business administration, accounting, 
secretarial science, salesmanship, social sciences, liberal arts 
— or for individual courses (days or evenings) in typewriting, 
office machines, many other business subjects. Varied 
program of social activities available, including sports, 
fraternity, sorority, field trips, dramatics, etc.
University-trained instructors. Library. New campus. Free 
viewbook and catalog on request.
New classes July 7. Register daily 8 to 3, Monday or 
Wednesday evenings, Saturday mornings.

STEVENS BUSINESS COLLEGE
881 South St., Fitchburg 

Tel. FI 5-5702
A non-profit educational institution.

Yllämainittu opisto tarjoaa teille lukuisia mahdollisuuksia., 
opiskeluun sekä päivisin että iltaisin. Yliopiston käyneitä 
opettajia. Ilmainen esittelykirjanen lähetetään pyydettäessä.

ARON Sex-Link Kananpoikia
Mm ». (U .S .) hyväksytty  j i  puUorum-vapeiltai

ARO'S POULTRY FARM
)  - im  Street. W est T oenuend, M u *  P^k. T ew eeeed  M

tnomiaster Granite And Marble Werfce
George W. Yule, omistaja

Kaiken mallisin kirjaimin kaiverrettuja hautepel 
Puhelin LE I HM

t» l MAIN STBEIT

W arren, Ohio -
P itk iä  kesälom ia

Monel Warrenin tehtaat pysäyte
tään kuun vaihteessa, joten lyöläisrtP 
saavat viettää kesäloman. Lnmpw*- 
tehtnat, joissa on tuhansia työläis)!, 
alkavat työt vasta heinäkuun lopulla. 
Toisia tehtaita seisautetaan kaksi eli 
kolme viikkoa, jotkut käyvät jatkis- 
vasti kuten Packardin tehtaat, Re
public Steel ja Copperweld, jotiky 
ovat suurimpia. 1

N uorien rikollisuus lisääntyy
Joissakin osissa kaupunkia n n o [«

tekevät kaikenlaista pahaa, särkien 
paikkoja, varastaen tavaraa ja autoja 
niin paljon, etteivät itsekään tiedä 
kuinka monta autoa he ovat ottaneet: 
ja ajaneet. Etsivät aina autoja, joitä 
omistaja ei ole lukinnut eli jättänyt 
avaimet sähkölukkoon. Naapurikau-I 
pungissa Nilessä nuoret muun pa
hanteon lisäksi arvellaan alkanee»

, sytyttämään tulipaloja autotalleihir 
ja asunnoihin, joten palokunnalla o» 
työtä kun salaperäisiä tulipaloja or 
tapahtunut.

Varkaat saivat viinaa
Valtion viinakaupan Youngstown 

kadulla Warrenissa varkaat tyhjen
sivät, josta saivat $16,000 arvosta vii
naa, joka maksaa $12 pullo sekä 
$5,000 rahaa ja viinakaupan yhtey
dessä olevasta Pepsicola tehtaasta 
$6,000. Viinalaatikot lastattiin sooda- 
vesikomppanian suureen trokiin, jol
la vietiin niin että viina laatikoista 
tippui tielle. Troki löydettiin Hub- 
bardin luona. Viinakauppa oli vasta 
viikon ollut auki siinä paikassa.

Isänsä poika
Hudson akatemiasta sai Reino j 

Esther Niemen poika Cunnar-diplo - 
mansa arvolauseella cum laude (kii-l 
toksella), ollen yksi parhain oppilasj 
Reino, palokunnan kapteeni, valittiirf 
jo toisen kerran Army and Na 
Union päämieheksi veteraanien ko 
kouksessa Akronissa. Reino on en 
simmäinen warrenilainerr, joka tähä 
asemaan on koskaan valittu. Ens: 
kerran hänet nimitettiin Patriot,! 
Instructor tässä veteraanien kansa) 
lisjärjestössä Bostonissa 1954.

a

JALOMIELINEN
Kerjäläinen saapuu maalaistaldfl 

ovelle, ja sanoo talon emännälle osoita 
taen pientä ruoholäikaä talon edessä:

— Saisinko leikata tuon ruohon saä«- 
dakseni itselleni syötävää.

—Mielihyvin, vastasi emäntä. Mutta 
turhaa teidän on ruveta sitä leikkaa 
maan. Syökää se sellaisenaan.

“Ratkihauska, älykäs ja hyvin 
kirjoitettu veijariromaani.” —

(K. Kula, Kuluttaja)

M artti Larni ,

. NELJÄS 
NIKAM A

“On omassa lajissaan aivan mainio 
saavutus, näppärästi rakennettu, 
hauska ja satiirissaan terävä.” 
(Alpo Routasuo, Maaseud. Tulev.) 
“Läpikotoisin hauska kirja.’’ (Toi
ni Havu, HS) 306 sivua. — Hinta,( 
nid. $3.75, sid. $4.50.

R A IV A A JA N  
KIRJAKAUPPA

Fitchburg, Mass.
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