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TELOITUKSIA
VIIVYTETÄÄN

KIINASSA
“Jännitystä” e t s in e e t  

väkijoukot pettyneet.
Peiping, Kiina, tammikuun 1 p. 

— Noin 5,OCX) henkeä käsittävä 
väkijoukko, joka oli kokoontunut 
katselemaan parantum attom iksi 
leim attujen huumausaineiden 
käyttäjien ensimmäisiä joukko- 
teloituksia, pettyi kuullessaan, 
e ttä  telo itukset oli siirretty.

“Ei telo ituksia tänään’’, ilm oit
ti eräs korkea poliisivirkailija, 
antaen tie tää , että hallituksen 
m ääräystä “parantum attom ien” 
tappam isesta ei to teuteta ennen
kuin uudenvuoden juhlat ovat 
ohi.

Väkijoukko jotta oli k e rään ty 
nyt teloituspaikalle Peipingin ta t  
tarim uurin juurelle, hajaantui il
meisesti pettyneenä.

Mikäli tiedetään, ei huum aus
aineitten käyttäjiä eikä m yyjiä  
vangittu Peipingin piirissä tä 
nään. M utta  teloituksia m ah
dollisesti aletaan toimeenpanna 
m uutamien päivien kuluttua.

Nankingissa myöskin nouda
tettiin  tilapäisen armon politiik- 
kaa, m utta  johtopäätökseksi jäi. 
e ttä  huumausaineiden käy ttä jiä  
pian joutuu niihin satoihin ru u 
misarkkuihin, joita on ollut näh
tävissä viime päivinä julkisilla 
paikoilla kaameina varoituksina 
niille, jo tka  leivät ole käy ttäneet 
hyväkseen hallituksen varaam aa 
vapaata parannusta, jonka vaih
toehdoksi säädettiin kuolem a.

Ei tiedä mitään Lind- 
berghin lunnas

rahoista
Trenton, N. tam m ik. 2 p. 

— Sen johdosta kun eräässä 
philadelphialaisessa lehdessä jul 
kaistiin uutinen, jonka mutkaan 
Lindberghin lapsen-ryöstäjälle 
m aksetuista kultaseteleistä olisi 
löydetty $21,650, on kuvernööri 
Harold G. Hoffman, jonka nimi 
tuon uutisen yhteydessä m ain it
tiin, selittänyt, e ttä  hän ei tä s
tä löydöstä mitään tiedä. Ai- 
jemmin on  New Jersey n valtion 
poliisipäällikkö ilm oittanut, e ttä  
hän ei ole mitään tietoa saanut 
m oisesta löydöstä.

Lakkomellakka Syracu- 
sessa

Syracuse, N. Y., jouluk. 31 p. 
— Remington-Rand yhtiön  teh 
taalla täällä tapahtui eilen kaksi 
yh teenottoa lakkolaisten ja  rik 
kurien välillä. Seitsem äntoista 
henkilöä vangittiin. Yksi vangi
tu ista oli niin vaikeasti haa- 
vo ttunut, e ttä  hän oli vietävä 
sairaalaan. Lievemmin haavot- 
tuneita oli useita.

Venäjällä juhlittu uutta 
vuotta

M oskova, tammik. 1 p.— N eu
vosto-V enäjä vietti viime yönä 
iloisinta uu tta  vuptta s itten  val
lankumouksen. Juhla ehkä öli 
iloisin m itä Moskova on koskaan 
nähnyt, sillä vaikka tsaarien  a i
koina jo tk u t juhlivat leveästi, 
niin se rajoittui suljetum piin pii
reihin, jotavastoin juhla oli nyt 
yleinen. x

Suomalainen palanut 
kuoliaaksi

P o rt A rthur, jouluk. 26 p. — 
H erm an Mäki, 43 vuotias farm a
ri paloi kuoliaaksi asunnossaan 
W are Townshipissa eilen. Mäki 
asui talossa yksin ja  ".tulipalon 
syytä ei vielä tiedetä. — Vap.

Rooma, Italia, tam m ik. l p .  — 
Seitsem än henkeä sai pahoja pa
lohaavoja uudenvuoden juhlassa 
eräässä hotellissa tänään , kun 
juhlija kosketti sikaarinsy ty t- 
täjällä kaasulla täy te tty ä  leikki- 
palloa aiheutaen useiden sellais
ten pallojen räjähdyksen.

Suurin  höyryveturi voi kul
je ttaa  säiliössään 25,000 gallo- 
naa v e ttä  ja 25 tonnia kivihiiliä.

ILMATIETOJA:
S ad etta  tänä-iltana ja  sunnun

taina. Sää lämpiää h itaasti sun
nuntaina ja länsiosassa jo  tänä- 
iltana. Kylmempää sunnuntai-il- 
tana, sekä maanantaina.

BRITANNIA 
R A K E N T A A

SOTALAIVOJA
2:si 35,000 tonnin pans

sarilaivaa pantu alulle
Lontoo, tammik. 1. — Jo

m uutam ien tuntien k u lu ttu a  
W ashingtonin laivastosopimuk- 
sen päättym isestä viime yönä 
kahden 35,000 tonnin panssari- 
laivan kölit olivat paikoillaan 
Britannian laivarakentimolla. A- 
m iraliteetti ei viivytellyt kauan 
pannessaan alulle nämä kaksi 
7,000,000 punnan sotahirviötä, 
jo tka 14-tuumaisine tykkeineen 
ja 30 solmun nopeuksineen tu le 
vat olem aan järeimmät ta istelu - 
laivat Britannian laivastossa.

Toista, joka tunnetaan nim el
lä G eorge V. alettiin raken taa  
V ickers A rm strongin laitoksel
la W alker-on-Tynessa tän ä  aa 
muna. Toinen, Prince of W ales, 
pantiin  alulle Camihell L aird in  
rakentim olla Birkeijheadissa, 
M erse-joen varrella, vastapäätä  
Liverpoolia. Samalla ra k en ti
molla on valmistumassa 22,000 
tonnin lentokonelaiva A rkroyal, 
joka lasketaan vesille keväällä. 
Viereisellä laiturilla aletaan  p i
an rakentaa Cunard linjalle 30,- 
000 tonnin m atkustajalaivaa, jo 
ka m aksaa noin 2 milj. puntaa. 
Cammell Lairdin rakentim olla 
työskentelee nykyään noin 10,- 
000 m iestä.

Britannialla on rakenteilla ja 
suunniteltuina yhteensä 99 so
talaivaa.

U seim m at muutkin m aat, joil
la on laivastoja, ovat n y t hur
jassa kilpailussa ja kaikki selit
tävät “ turvallisuuden’’ vaativan 
miltei viimeistenkin varojen  uh
raam ista tuohon tarkoitukseen.

Autohurjas- 
telussa  on a se 

tettu ennätys
H artfo rd , Conn., tam m ik. 2 p. 

T ravelers Insurance Company 
arvioi, e ttä  37,000 ihm istä on 
m enettänyt henkensä au to tapa- 
tu rm issa tässä m aassa viime 
vuoden kuluessa ja loukkaan tu 
nut on enemmän kuin miljoonan 
ihmistä.

Kumpikin luku, niin surm au- 
tuneiden kuin loukkaantuneiden
kin. on suurempi kuin minään 
edellisenä vuotena.

Venäjä aikoo valmentaa 
150,000 lentäjää 

tänä vuonna
Moskova, tammik. l p .  — Neu

vosto-Venäjällä tänään edistet
tiin liikettä , jonka tarkoituksena 
on valm entaa 150.000 u u tta  len- 
tä iää täm än vuoden a ikana.

Tällainen päätös on te h ty  vas
taukseksi Saksan natsijohtajan  
H erm ann Göringin äskeiseen tie
donantoon, että Saksa y rittää 
valm entaa 70,000 uu tta  ilmaluot- 
sia.

Neuvostpkongressissa hiljat
tain  ilmoitettiin, e ttä  Venäjällä 
on nykyään noin 100,000 lentäjää.

Vladim ir Kokinakki, yksi Ve
näjän huomatuimpia lentäjiä, pi
tää  suunnitelmaa oikeaan osuva
na ollen sitä mieltä, e t tä  Neu
vostoliitto  voi helposti valmen
taa  1,000 luotsia jokaista  miljoo
naa asuaksta kohti. H än  esittää 
erikoisten ilmailukouluien perus
tam ista  suuriin tehtaisiin.

Kaivosyhtiö syyttee
seen

Pottsville, Pa. — Täällä on 
p idäte tty  neljä Philadelphia & 
R eading Coal and Iro n  yhtiön 
virkam iestä, joita syytetään 
m iestaposta. Syytös jo h tu u  siitä 
l:aivosräjähdy'ksestä, joka ta 
pahtui edellämainitun yhtiön 
hiilikaivannossa tam m ikuulla v. 
1935 ja jossa 13 kaivosm iestä 
m enetti henkensä. Syytöksessä 
m ainitaan e ttä  kaivosyhtiön vir 
kam iehet huolim attom uudes
saan antoivat kaivantoon ke
rääntyä kaasua, joka räjähti e- 
delläm ainitulla seurauksella. 
Syytetyn ovat p ää s te tty  oikeu
denkäyntiin asti vapaalle jalalle 
$65,000 takauksella.

Jälleenasuttam is- 
hallinnon uudelleen  

sijottam inen
W ashington, tam m ik. 2  p. — 

Presidentti Roosevelt siirsi to rs
taina jälleenasuttamisihallinnon 
maan viljelys viraston alaiseksi, 
ollen täm ä siirto ensim m äinen 
huom attavam pi itsenäisen lai
toksen liittäm inen vakinaisiin 
hallitusvirastoihin.

Sam alla kuin täm ä siirto  ta- 
pah'ui M. L. Wilson, entinen 
m ontanalainen professori, koro
tettiin m aanviljelyssihteerin a- 
pulaiseksi, mikä toimi Rexford 
uy Tugvvellin eroam isen kautta 
joutui avonaiseksi.

U n

Lunnasrahoja 
e i luovuteta

ilman ehtoja
(Sähkösanoma)

Tacoina, Wash., tam m ik. *1 p.
— Tri William W. M a ttso n  vaa
tii ehdotonta tod istusta siitä, e t
tä hänen ry ö ste tty  10-vuotias 
poikansa on hengissä, ennenkuin 
hän pojan ryöstäjälle luovuttaa 
sen $28,000 mikä on vaadittu 
pojan vapauttam isen ehtona.

Hän pelkää, e ttä  joiku toinen 
rikollinen yrittää k e rä tä  ne ra
hat, m itkä  pojan vapauttam ises
ta on vaalittu.

Poliisien kuulustellessa yhtä 
epäluulonalaista m iestä oltiin 
M attsonin kodissa .kuumeisessa 
toim innassa, mikä an taa  aiheen 
o le ttaa , e ttä  lapsenryöstöjutun 
selviäm inen on lähellä, toisin sa
noen, e ttä  lapsenryöstäjä on jo
ko an tanu t, tai 'an tam aisillaan  
tod istuksia siitä, e t tä  pieni Char 
les todella on hänen  huostas- 
saan ja  on hengissä. T ri M att
sonin uskotaan vaatineen hänen 
poikansa k irjo ttam aa kirjettä.

Epäluulon alaisena pidätettiin 
33-vuotias m erim ies H albert 
Reynolds, y rittä issään  pantata 
sorm usta eräässä panttilaina- 
kon tto rissa täällä. Poliisien ker
tom an mukaan Reynoldsilla on 
nimi poliisien k irjo issa  ja on 
hän vähän saman näköinen kuin 
oli se mies joka t r i  M attsonin 
pojan ryösti, niiden kolmen lap
sen selostuksen m ukaan, jotka 
olivat läsnä M attsonin  kodissa,, 
ryöstön tapahtuessa. M itään sen 
tiiviim pää yh tey ttä  täm än asian 
kanssa ei hänellä näy tä  olevan 
ja  jo s  hän voi tyydyttävällä  t a 
valla selittää m issä hän viirfiei- 
set kuusi päivää on liikkunut, 
niin hän vapautetaan.

Paul Sceva ja everstiluu tnan t
ti G us B. Appletnan, jotka on 
m ainittu  mahdollisina välittäji
nä, selittivät, tr i  M attsonin 
kanssa neuvoteltuaan, e ttä  lap
sen vapauttam isasiassa ei m i
tään  edistystä ole tapahtunut. 
Ja  ryöstetyn pojan isoäiti, Mrs. 
Charles Fletcher sanoi, että mi
tään  tietoja ei ole saa tu  lapsen- 
ryöstäjiltä .

M uutam ien alem pien virkaili
jain  ilmaistessa huolestum ista 
ryöste tyn  pojan turvallisuuden 
suhteen ja m uutam ien esittäissä 
sellaisenkin mahdollisuuden, e t
tä poika saattaa olla m urhattu, 
asianomaisella perheellä ilmei
sesti näytti olevan syytä uskoa 
toisin. O ptim ism in ilmakehä 
n äy tti vallitsevan M attsonin ko 
dissa, jossa ry ö ste ty n  pojan 
vanhem m at ja h eidän  ystävänsä 
olivat tietoja odottelem assa vii
dessä puhelimessa.

Tacoma, W ash., tammik. 2 p.
— Eilen illalla vangitsivat täk ä 
läiset poliisit yhden  miehen epä
luulon alaisena tr i Charles M att
sonin kaappauksen yhteydessä. 
H än kuuluu o levan sen miehen 
näkpinen, jotka sunnuntai-iltana 
m urtau tu i tri W . W . M attsonin 
k o tiin  ja vei 10-vuotiaan M att
sonin pojan m ukanaan, ryöste
tyn  pojan veljen ja  sisaren, se
kä sisaren ty ttö tu ttav an  silmien 
edestä.

Mkiäli poliisit myöhemmin il- 
cm ittiv a t on epäluulon alainen 
mies ollut W ashingtonin valtion 
ojennuslaitoksessa autovarkau
desta . Hänen ikänsä on 33 vuot
ta , m utta hänen nimeään ei ju l
kisuuteen saa te ttu .

K un joku o n  saanut dollarin 
jo ta  hän ei o le ansainnut silloin 
joku  on ansa innu t dollarin jota 
hän ei ole saanu t.

SAKSA LEVO- 
TONNA VUODEN

VAIHTEESSA
Taloudellinen asema ki

reä ja tu le v a is u u s  
synkkä.

Berliini, tam m ik. 1 p. — U u
denvuoden sanom ien vaihtelu eri 
pääkaupunkien kanssa eilen illal
la korosti vaiku tusta , että seu- 
raavat kaksito ista  kuukautta tu 
levat olemaan erikoisen tärkeät 
maalle. Juuri alkaneen vuoden 
alkujmolella on jo  tehtävä pää
töksiä, joilla on jatkuva m erki
tys. Sota ja  rau h a  saattaa riip 
pua siitä, m itä sanotaan ja te h 
dään parin viikon kuluessa.

Missään ei k an sa  tunnu olevan 
juhlatuulella, vaan uutta vuotta 
vietettiin enim m äkseen kodeissa 
hiljaa. Useissa paikoissa viime 
yönä vanhaan tap aan  valettiin t i 
naa ja siitä k o e te ttiin  ennustella 
tulevia tapauksia .

Tuoreen leivän mvyr.ti S ak 
sassa lakkasi uudelta vuodelta. 
T ätä  tapausta  valm istavassa p ro 
pagandassa lohduteltiin väestöä, 
e ttä  vanhentuneen leivän käyftö 
on terveellistä ja  näkyisämpää, 
koska sitä ei syödä niin paljon 
kuin tuo retta .

Sanom alehdistöstä käy selville, 
e ttä  sotaiset asiat ovat esillä 
Saksan valtioeläm ässä. V arustu- 
neisuuden tarpeellisuu tta  ja edis
ty s tä  k o roste taan  kaikkialla, ja 
H itler arm eijalle osoittamassaan 
lyhyessä ju listuksessa lausuu mie 
lihyvänsä siitä , e ttä  Saksan jou 
kot nyt seisovat Reinillä ja kak 
sivuotinen sotapalvelus on saatu  
voimaan.

LeonBIum
korostanut

rauhanasiaa
Selittää kansanrintaman hallituk

sen pyrkivän toteuttamaan o- 
leellisesti välttämättömiä re
formeja.

Pariisi, tam m ik. 1 p. — Radio- 
puheessaan R anskan kansalle uu 
denvuoden aa tto n a  pääm inisteri 
Leon Blum to iv o tti maalle ra u 
haa ja m enestystä  ja sanoi ole- 
vansa v ak u u te ttu  siitä, e ttä  m o
lem m at ta rk o itu k se t voidaan to 
teu ttaa  jos kaikki Ranskan kan
sankerrokset toimivat sopusoin
nussa ja yhteisym m ärryksessä.

Kuusi k uukau tta  kestäneiden 
esteiden jälkeen , lausui hän, Rans 
ka on to in tu n u t siitä halvausti- 
lasta, jossa se oli kansanrintam an 
hallituksen valtaantullessa ja o- 
maa nyt u u tta  tarm oa ja lu o tta 
m usta tulevaisuuteen.

P ääm inisteri Blum selitti, e ttä  
kansanrin tam an hallitus ei ole so 
sialistinen hallitus eikä se koeta 
suor.aan ta ik k a  salaisesti saa ttaa  
voimaan sosialistista ohjelm aa, 
vaan tah too  nykyisen yhteiskun
nan pu itte issa  toteuttaa oleelli
sesti välttäm ättöm iä yhteiskun
nallisia uudistuksia.

Blum v aro itti pääoman kasaa- 
jia, e ttä  heidän täytyy m ukau
tua yleiseen asiainkulkuun ja la
kata hitaudellaan ja niskottelul- 
laan oso ittam asta  epäilyksiään 
Ranskan taloudellisen tointum i- 
sen suhteen.

Vaikeuksia
autolupakirjan

saannissa
Boston, tam m ik. 2 p. — Val

tion valituslautakunnalle on esi
te tty  enem m än kuin 3,000 vali
tusta sen johdosta kun vakuu
tusyhtiö t ovat kieltäyneet pa
kollisen autovakuutuksen, ha
lukkailta tuon vakuutuksen o t
tajilta. U sea t yhtiöt k ieltäytyvät 
uudistam asta sellaisten autoili- 
jain vak u u tu sta , jotka ovat au- 
to tapa tu rm assa  olleet viime 
vuoden aikana, ja valtion va- 
kuutusv irasto lle on valituksia 
tullut tuku tta in , autoilijoilta, 
jotka e iv ä t voi autoaan käyttää, 
ennenkuin he vakuutuksen saa
vat.

Largo Caballero 
ylisteliyt Neu

vostoliittoa
Venäjän m yötätunto saattanut 

Espanjan pääm inisterin anta
maan ulkopoliittisesti hieman 
kyseellisen lausunnon.

Moskova, tam m ik. 1 p. — Ul
komaalaiset havainnoitsijat kiin
nittivät tiin,ään melkoista huom i
ota Espanjan lojalistihallituksen 
jiääininisterin Francisco Largo 
Caballeron Neuvostoliitolle lähet
täm ään uudenvuoden tervehdyk
seen. Se ju lkaistiin  huom atta
vasti Izvestiassa tänä aam una ja 
siinä sanottiin  m.m. seuraavaa:

"Espanjan työväenluokka on ai 
naiseksi y h ty n y t Venäjän työläis
ten kanssa. Me emme koskaan 
tule unohtam aan Neuvostoliiton 
työläisten solidaarisuutta mei
dän kanssam m e näinä vaikeina 
aikoina. E spanjan köyhälistö 
koettaa sodan aikana ja sodan jäi 
keen seurata  teidän suuren maan 
ne esim erkkiä.”

Samaan aikaan Georgi Dimit- 
roff, Kom m unistisen Kansainvä
lisen yleissihteeri, julkaisi lausun 
nan, jossa kehoitetaan koko m aa
ilman työväenluokkaa k äy ttä 
mään vaikutustaan  yleiseen mie
lipiteeseen ja  hallituksiin, e ttä  
Espanjan lojalistihallitus saisi 
apua taistelussaan fascismia vas
taan.

“Valtataistelua” Dayto
na Beachilla

D aytona Beach, Fla., tammik. 
2 p. — K ansalliskaartil^ isia mo- 
hiliositiin täällä, sekä kahdessa 
toisessa yhdyskunnassa eilen il
lalla, au ttaak seen  kuvernöörin 
m ääräyksen voimaan saattam is
ta, jossa m ääräyksessä Daytona 
Beachin porm estari, Irene Arms 
trong, ja  viisi m uuta kaupun
gin v irkailijaa m äärätään pois
tettavaksi toimistaan.

P orm estari A rm strong vasta
si kuvernööri David Sholtz’in 
m ääräykseen täyttäm ällä k au 
pungin talon raskaasti aseste- 
tuilla poliiseilla, sekä kieltäyty
mällä luovuttam asta kunnan a- 
siakirjoja. H än on itse kaupun
gin talolla ja  uhkaa pysyä siellä 
“siksi kunnes asia on ra tkaistu .”

E roittam ism ääräyksen julisti 
kuvernööri Sholtz sillä perustal
la, e ttä  M rs. A rm strong ja to i
set ero ite ttavaksi m äärätyt o- 
vat tuh lanneet kunnan varoja ja 
heiltä 'p u u ttu u  terve ratkaisuky
ky. A inoastaan yksi kaupungin 
virkailijoista on kuvernöörin 
mielestä kykenevä täyttäm ään 
tehtävänsä.

Uniotoiminta ei kelpaa 
eroittamisen syyksi

W ashington, tammik. 2> p. — 
T yösuhdelautakunta on m äärän
nyt kaksi bostonilaista huoneka
lujen m uutto liikettä  ottam aan 
takaisin työhön viisi miestä, jo t
ka m ain ittu jen  toiniinimien työs
tä on e ro ite ttu  uniotoiminnan ta 
kia. J a  sam alla kun miehet o te
taan takaisin  työhön, on heille 
m aksettava palkka siltä ajalta 
minkä he joutuivat olemaan jou
ten. ty ö s tä  eroittam isen takia.

Yhdysvaltalainen lasti 
vapautettu

W ashington, tammik. 2 p. — 
Espanjan hallitus on, Yhdysval
tain valtioviraston huom autuk
seen vasta ten , ilm oittanut, että 
Archer Daniels yhtiölle osoitettu 
jxdlavasiem enlasti vapautetaan 
ja y h tiön  mahdolliset vahingot 
korvataan . Äskettäin m äärättiin 
espanjalainen laiva, mikä kyseel
listä las tia  kuljetti, meksikolai
seen satam aan. Laiva oli rah 
dattu  tuom aan tuon lastin Edge- 
w ateriin , N. J.

Maanviljelijäin tulot li
sääntyneet

W ashington , jouluk. 31 p. — 
M aataloustoim iston arvioiden 
m ukaan lisääntyivät Yhdysval
tain m aanviljelijäin tulot vuon
na 1936, ollen ne 26 prosenttia 
suurem m at kuin edellisenä vuo
tena ja  ainoastaan 13 prosenttia 
pienem m ät kuin vuonna 1929.

E lk ton . Md., tam m ik. 2 p. — 
Viime vuonna annettiin tässä 
kaupungissa, jonka asukasluku 
on 3.000, yhteensä 11,512 avio- 
liittolupakirjaa.

AUTOTVtrLÄISTEH l a 

kon VAIKUTUS SAATTAA 
MUODOSTUA SUUREKSI

Y ksistään  General M otorsia vastaan kohdistuva  
lakko  voi saattaa 135 000 työläistä joutilaaksi

Ranskan par-
istunut

D etroit, tam m ik. 2 p. — Gene
ral M otors Corjioration tarjoutui 
to rstaina neuvottelem aan auto-; 
tvillaisten union edustajain kans
sa, m utta  asetti jälleen yhdeksi 
neuvottelun ehdoksi sen, e ttä  työi 
ehtosopim uksia on tehtävä pai-i 
kallisten teh taitten  hallintojen) 
kanssa, eikä General Motorsini 
kanssa kokonaisuutena. i -----—

Niiden lakkojen johdosta joi- K ääntänyt kelloja taaksepäin U- 
ta nyt General M otorsin, tai senl se ita  tunteja jatkaakseen van- 
a layh tiö itten  tehtailla vallitsee! haa vuotta.
on 30,000 työläistä joutilaana.) --------
M utta General M otorsin toimeen Pariisi, tammik. 1 p. — Rans- 
paneva varapresidentti. William, kan parlam entti istui pitkälle 
S. K nudsen, arvioi, autotvoläis- u u tta  vuotta tänä aam una
ten union presidentille lähettä
m ässään kirjeessä, e ttä  jos nämä 
lakot pitem m älle jatkuvat, niin 
saa ttaa  135,000 työläistä niiden 
takia jou tua  joutilaaksi.

K irjeessä minkä hän autotyö- 
läisten union presidentille, 1 lo- 
m er M artinille on lähettänyt 
korostaa Knudsen sitä seikkaa, 
e ttä  eri tehtaiden johtajilla on 
oikeus keskustella työehdoista. 
Istum alakkojen suhteen Knudsen 
esittää, e ttä  ne lopetettaisiin, en
nenkuin neuvotteluja alettaisiin.

K irjeessään General Motors 
yhtiölle, johon ylempänä mai
n ittu  Knudsenin kirje on vas
taus, ilm oitti M artin autotyöläis- 
ten union olevan valmis neuvot
telem aan oikeudenm ukaisesta ja 
pysyväisestä erimielisyyksien rat 
kaisem isesta.

K aam ea jälkien  
peittäm isyritys

Sioux Falls, S. D., tammik. 2. 
— V iranom aiset etsivät neljästä 
valtiosta kolmea im estä, jotka 
2 5 -\ao tia s  Helen Sieler niinesi 
seuraavassa tarinassa :

Hän kertoi Harold Bakerin 
tavanneensa Lee Bradleyn, joka 
E telä-D akotassa on pankin ryös 
tän y t, sekä H arry “Slim” Pee- 
vesin, entisen Iowan valtion 
vangin, ja William Nesbethin, ja 
olivat he kaikki yhdessä lähte
neet o ttam aan  dynam iittia k as
sakaappien räjäy ttäm istä  var
ten räjähdysaine varastohuoneel
ta, jossa oli 3,300 paunaa dyna
m iittia  ja 7,500 ruutia.

M atkalla sinne ylem pänä m ai-' 
n itu t m iehet hyökkäsivät Bake
ria ja  Miss Sieleriä vastaan, 
am puen useita laukauksia sekä 
nuijien heitä, jonka jälestä Ihe 
kum pin sijoitettiin räjähdysai
ne varastohuoneeseen. Sytytys
lanka johdettiin räjähdysaineva- 
ra s to s ta  ja sv ty tettiin  palamaan.

M iss Sieler ryömi ulos ennen 
kuin räjähdys tapahtui. Hänet 
löysi muudan farm ari, joka rien
si katsom aan räjähdyksen jä l
kiä.

B akerin repi räjähdys niin 
kappaleiksi, e ttä  ainoastaan pie
ni palanen hänestä löytyi rä jäh 
dyksen  jälestä.

R äjähdys oli niin voimakas, 
e ttä  se rikkoi ikkunoita noin 
$20,000 arvosta, lasityöläisten 
arvion njukaan.

Sairaalassa, johon Miss Sielei 
vietiin, hän kertoi ylläolevan 
tarinan  ja arveli täm än h irv ittä 
vän teon järjeste tyn , estääkseen 
hän tä  paljastam asta Sioux Ci
tyssä, Iowassa, toim eenpantua 
jalokivikauipan rosvousta, jossa 
rosvot saivat $37,000 saaliin.

Nesbethin vaimo on, p idätetty  
kuulustelua varten ja samoin on 
p idäte tty  entinen vanki, Edw ard 
Tobin. Lääkärit arvelevat Miss 
Sielerin paranevan, vaikka h ä
nessä onkin 6 'kuulanhaavaa.

Raharuhtinas auttaa
fascistimaata

A m sterdam , H ollanti, jouluk. 
30. — A vustaakseen taistelua 
bolshevismia vastaan, joka voi 
vain aiheuttaa lisää työ ttöm yyt
tä  ja k u rju u tta”, Royal Dutch 
Petroleum  Co:n puheenjohtaja 
S ir Henri D etenling aikoo ostaa 
10,000,000 guilderin a rvosta  
Hollannin k arjaa  ja m aanvilje- 
ly stu o tte ita  ja lähettää ne S ak 
saan. talvihätäapuna jaettaviksi. 
Sam alla kehoittaa hän toisia 
sam anlaiseen avustustoim intaan.

saa-
lakseen valmiiksi talousarvionsa, 

rahalliset uudistuksensa ja lain 
pakollisesta työriitojen sovitte
lusta.

K ääntäm ällä kelloja taakse
päin useitatunteja se muodolli
sesti “ja tko i” vanhaa vuotta, jon
ka kuluessa tuo työ oli suo rite t
tava.

Parlam entin molemmat huo
neet kuljettivat noita kolmea la 
k iesitystä  edestakaisin useita ker 
lu ja , tehden lisäyksiä ja poisto
ja, m utta  lopulta pääsivät pää
tökseen niistä.

Lakiesitys työriitojen sovitte
lu sta  käsiteltiin ensiksi ja hy 
väksyttiin  jokseenkin sellaisena 
kuin se Läpäisi senaatin useita 
päiviä sitten. Kysymys sen so
veltum isesta m aanviljelykseen 
tu lee käsiteltäväksi ensi istun to
kaudella. Toinen kysym ys sen  
vakauttam isesta myös o te taan  
esille mvöhemmin.

Callesin kotia on yritet
ty räjähdyttää

i Sähkösanoma)
San Diego, Cal., tammik. 2 p. 

-  Y ritys räjäyttää entisen M ek
sikon presidentin, 1’lu tarco  Calle
sin, kotia eilen illalla, saatiin e s
tetyksi.

Callesin autonajuri näki m ie
hen, ilmeisesti mesikolaisen, a- 
se ttavan  pullon Callesin kodin 
verannan alle, ja sytyttävän jxil- 
loon yhdistetyn sytytyslangan. 
Hiin jxdotti miehen ja sam m utti 
sy tyty slangan, sekä alkoi ajaa t a 
kaa miestä, joka hävisi lähellä 
olevaan puistoon.

Pullo oli täy te tty  m ustalla ru u 
dilla. Poliisien tietäm än m u
kaan panos olisi riittäny t sen t a 
lon, jossa C alles perheineen n u k 
kui etuseinän rikkomiseen.

Calles karkoitettiin  joku a ika 
takaperin  Meksikosta. Siihen a i
kaan kerrottiin, e ttä  Calles p iti 
presidentti Lazaro C ardenasin 
hallitustapaa liian radikaalisena. 
Rajaseudulla on viikkokausia h u 
huiltu. että karkoite tu t m eksi
kolaiset vanhoiliset suunnittele- 
vat C ardenasin vallan kum oa
m ista.

Ranskan väkiluku alle 
40 miljoonaa

Pariisi, jouluk. 31 p. — V ira l
liset väestötilastot o so ittava t 
maan väkiluvun lisääntyneen 
71,045 viime vuoden aikana, m u t
ta silti on vielä “vähemmän kuin  
40 miljoonaa ranskalaista” tässä  
maassa.

Väkeä oli kaikkiaan 41,905,968 
eli 3 p.. m utta sen joukossa oli 
2,453,507 ulkomaalaista. M aassa- 
syntyncitä oli 39,452,461.

Farmer Labor puoluees
ta on neuvoteltu

St. Paul, Minn. — Viime vii
kolla pidettiin täällä M innesotan 
Farm er Labor puolueen ja W is- 
consinin Farm er-L abor P ro g 
ressive federation edustajain  
yhteinen kokous, jossa neuvotel
tiin kansallisen farm er-labor 
jmolueen perustam ism ahdolli
suuksista. Erikoista huom iota 
kokouksessa kiinnitettiin niihin 
laillisiin probleemeihin, jo tk a  
täytyy voittaa ennenkuin kan
sallista “kolm atta pu o lu e tta” 
voidaan perustaa. lä h itu le v a i
suudessa suunniteltiin p id että 
vän koko piaata käsittävä ko 
kous, johon kutsutaan edustajia  
muiden valtioiden farm er-labor 
puolueista.
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PÄIVÄNKATSAUS
UUSI VUOSI

Eilen lähdettiin  taas uudelle vuodelle, alettiin k irjo ittaa  1937. 
Ihmisten varsinkin vanhempien, jotka ovat jo pitkän sarjan  vuosia 
eläneet, m ielissä askartelee kysymys: mitä uusi vuosi tuopi tulles 
saan ?

Tähän 'kysymykseen kukaan  ei voi varmaa vastausta antaa. 1 äl
lä kertaa taloudelliset olosuhteet ovat hieman parem m at kuin ne 
olivat viime vuodelle lähdettäessä. Teollisuus ja kauppa on vilk
kaammassa käynnissä, työ ttöm yyttä , vaikka työ ttöm änä arvellaan 
vieläkin olevan täällä yhdeksisen miljoonaa työläistä, ei siltikään 
ole varsin niin paljon k u in  oli vuosi sitten. Työpalkat ovat myös 
nousseet. Eläm ä on siedettävämipää siis kuin vuoden 1936 alussa.

M utta m itään varm uutta  ei ole siitä, että teollisuuden elpymi
nen ja työm ahdollisuuksien lisääntyminen tulisi jatkum aan. Kor- 
poratsionien voitoihin m enee vieläkin aivan liian suuri osa tuotan
nosta ja työläisten palkkoihin  aivan liian vähän. Ellei noita voit
toja sijo iteta  uusiin y rityksiin , ellei ryhdytä rakentam aan uusia 
teollisuuslaitoksia, uudistam aan vanhoja, aleta rakentam aan koteja 
suuressa m ittakaavassa, ryhdytä sähköistämään m aaseutua tosi 
teossa .ennen pitkää uusi pula on edessä. Ja  me saam m e olla var
mat, e ttä  tuo  pula tulee olemaan entistä pahempi, työ ttöm yys tulee 
olemaan laajemmalle levinnyt ja kurjuus vastaavassa m äärässä 
suurempaa.

Tulevasta kongressin istunnosta riippuu kuinka pian uusi pula 
tulee. H allitus voi ly k ä tä  sen tulem ista lähtem ällä todella halpa
vuokraisia työväenasuntoja rakennuttam aan ja m yöskin maaseu
dun sähköistäm istä tosita rm olla  edistämään. K ongressi myös voi 
1) ’tätä uuden pulan tu loa hyväksymällä viisipäiväisen ja  30 tuntisen 
työviikon, jo ta  jä rjesty n y t työväki vaatii.

M utta kaikilla näilläkin keinoilla voidaan vain elvy ttää  kapitalis
tista tuo tan toa  ja lykätä  pulan tuloa tuonnemmaksi, m utta  lopettaa 
niillä ei pulia voida. N e jatkuvat niin kauan kun yksityisom istus 

, ja voittoilu jatkuu.
V Kansainvälisellä alalla uudelle vuodelle lähdettäessä tulevaisuus 

on paljon synkempi. Sisällissota jatkuu Espanjassa verisenä. Kan
sainväliset suhteet tä s tä  sisällissodasta ja m onista m uista seikois
ta  johtuen ovat sekavat ja  kireät. Uuden laajan sodan vaara on 
oven) edessä. Kaikki riippuu siitä, josko fascistiset m aat jatkavat 
uhkapelin pelaamista. Jo s  ne jatkavat, sota voi sy tty ä  millä het 
keljä tahansa. Jos ta a s  ne tunnustavat uhkailun olevan lopussa, se 

m erk itä  fascistisen järjestelm än rappeutum ista.
aailm assa joka puolella vallitsee epävarmuus ja  levottomuus

issä ilmenevät vanhan  järjestelm än kuolintuskat ja  uuden jär 
stelmän syntym iskivut.
Täten vaikka eläm m ekin epävarmuuden ja levottom uuden kes 

teliä, m eidän on ku itenk in  m uistettava, e ttä  eläm ä kulkee parein 
ia m uotoja kahden. Riippuu vain meistä työ läisistä kuinka pian 

parem paan elämään päästään .

voi

Kuvitelkaa olevanne pimeässä kaupungissa, jota valaisevat aino
astaan siellä täällä sy ttyneet tulipalot, joiden ym pärillä pakenevat 
ihmiset harhailevat. Kukaan, joka kerran  on kuullut näiden on
nettomien äitien valitukset ia lasten sydäntäsärkevän itkun, ei voi 
sitii koskaan unhoittaa.

Olemme omin silmin nähneet hirveintä mitä ihmissilmä voi 
nähdä. Me olemme nähneet, kuinka avonaisessa kaupungissa, joka 

i ollut mikään linnoitus, teurastettiin  turvattom ia, ja kuinka avut
tom at vanhukset, naiset ja lapset saivat kohtalon, joka on hirveintä,
mitä voillaan kuvitella.

Onko mahdollista, e ttä  sivistynyt maailma toim ettom ana voi kat 
sella tä tä  barbariaa?

Onko mahdollista, e ttä  vastuunalaisten joukossa Europassa ei 
ole ketään, jolla olisi rohkeutta san o a: Nyt saa jo r i i t tä ä !

Onko mahdollista, e ttä  kansat, jo tka tahtovat rauhaa ja elävät 
rauhassa, edelleen sietävät näitä h irvittäviä orgioita, joiden uh
reiksi joutuvat v ia ttom at ja tu rva ttom at?

Me kehoitam m e kaikkia, joilla on om atunto ja  m e käännymme 
kaikkien puoleen, jo tk a  ovat ihmisiä ja  joille ihmisoikeus ja ihmis 
arvo eivät ole ainoassaan tyhjiä sa n o ja : nouskaa Madridin onnet
tomien m urhaam ista vastaan!

SOVELIAIM M AN SÄILYM INEN
E ttä  tuo  lausunto, vaikka pitääkin paikkansa luonnossa, ei pidä 

paikkaansa keinotekoisessa kapitalistisessa yhteiskunnassa, se käy 
selvääkin selvemmäksi niistä tilastoista, joita A m erican Sociologi 
cal Society esitti kysym yksessä olevan seuran kokoukselle Chica 
gossa viime lauantaina. Se oli to im ittanut tu tk im uksia 23,000 yk 
sityistapauksen suh teen  seitsemässä kaupungissa ja  näiden tutki 
m uksiensa kautta oli tu llu t siihentulokseen, e ttä  kurjuudessa elä 
ville vanhemmille syntyneellä lapsella ei ole puoliakaan niitä mah 
dollisuuksia säilyä kuin  on sellaisten vanhempien lapsilla, jotka an 
saitsevat toim eentulopalkan.

S itä  m ukaa kun vanhem pien tu lo t kohoavat lapsen säilymismah 
dollisuus lisääntyy, lausutaan raportissa. Säilymiseen johtavina 
tekijöinä on äidin huo lto  ennen synnytystä, riittäv ä  lääkärinhoito 
ja kunnollinen ruoka.

T utkim us osoitti, e t tä  siellä missä perheen e lä ttä jä llä  ei ole tu 
loja laisinkaan 210.9 la s ta  kuolee jokaista tu h a tta  syntynyttä koh 
den. Siellä taas, m issä  isän ansiot ovat vain $450 vuodessa, kuolee 
166.9 las ta  jokaista tu h a tta  syntynyttä kohden. Tapauksissa missä 
isän palkka vaintelee 550 ja 649 dollarin välillä vuotiessä, kuolee 
116.6 lasta  jokaista tu h a tta  syntynyttä kohden. L asten kuolevai 
suus laskee jatkuvasti mitä korkeammalle perheen elättäjän tulot 
nousevat. Sellaisten perheiden, joiden tulot ovat $1,250 ja siitä y 
vuodessa, lapsista kuolee enää vain 59.1 jokaista tu h a tta  syntynyttä 
kohden. ,

Me tiedämme, e t tä  tuberkuloosi on luonnollinen seuraus köyhyy 
destä ja  siitä joh tuvasta  elämisen kurjuudesta. Me puhumme pal 
jon valkoisen ruton raivoamisesta ja rakennam m e komeita ja kai 
liitä sairaaloita, jo issa  ruton uhreja hoidetaan. M utta  me emme 
tee m itään  köyhyyden poistamiseksi, joka ruton aiheuttaa, vaikka 
se nykyaikaisilla keinoilla ja tiedoilla olisi poistettavissa.

Sam alla tavalla m e puhumme suuresta lasten kuolevaisuudest 
ja nykyisten ja tu levien  vanhempien kouluuttam isesta oikein lap 
siaan hoitamaan, m u tta  mitään emme tee pääsyyn, köyhyyden pois 
taimiseksi.

M itään todellista parannusta lasten elämälle säilyttäm isessä ei 
ole odotettavissa niin kauan kuin kapitalistinen järjestelm ä on voi
massa.

JUTUSTELUA
H irv ittävää teurastusta

Kansallinen turvallisuusneuvosto il
moittaa, että automobiilien uhriluku 
vuotena 1936 saavuttaa tuon hirvittä
vän kokonaissumman, 37,500. Toisin
sanoen tässä maassa nyt vuosittain 
teurastetaan maanteillä kahta armei
jakuntaa vastaava luku. Tai sanoak
semme asian vieläkin voimakkaam
min, Yhdysvalloissa joka vuosi autot 
surmaavat saman määrän ihmisiä 
kuin en Tauntonin kaupungin asukas
luku.

Tämä on enemmän kuin kauhistut
tavaa. Se on sulaa hulluutta. Kan
sallisen turvallisuusneuvoston selitys, 
että vaikka v. 1936 uhriluku onkin 500 
suurempi edellisen vuoden uhrilukua, 
se osottaa vain yhden prosentin lisä
ystä vuodessa kun taas v. 1935 sur
mattujen luku osoitti kahden ja puo
len prosentin lisäystä vuoteen 1934 
verrattuna, tuo vain vähän lohdutusta.

Autot tappavat tässä maassa kol
messa vuodessa aina enemmän kuin 
100 tuhatta miestä, naista ja lasta.. 
Kymmenen vuoden ajalla surmaan- 
tuu 350,000 ihmistä kaduilla ja maan
teillä. Jos maanjäristys aiheuttaisi 
tällaista tuhoa kaikki hallituksen vi
rastot ryhtyisivät tekemään jotakin 
tilanteen korjaamiseksi. Ja maanjä
ristys on jotakin sellaista, jonka yli 
ihmisellä ei ole kontrollivaltaa, kun 
taas automobiili on yksi ihmisen omis
ta kekinnöistä.

Englannissa, missä sama probleemi 
on tullut esille, hallitus on ryhtynyt 
valistamaan ihmisiä sellaisiksi, että he 
todella yrittäisivät onnettomuuksia 
välttää. Hallitus käyttää kaikkia ny
kyajan keinoja saadakseen ihmiset 
tietoisiksi vaaroista ja myöskin siitä, 
miten ne ovat vältettävissä. Täällä ei 
ole missään ryhdytty riittävän tehok
kaasti asiaa korjaamaan. Aika on tul 
lut ryhtyä tositoimiin.

puutarhaviljelystä. He kasvattivat 
jonkun verran maissia, papuja ja tu
pakkaa. Elämä täten oli niukkaa, 
eikä tällainen sivistys kyennyt elät
tämään suurempaa asukaslukua.

Mutta olivatpa syyt mitkä tahansa, 
amerikalainen intiaani ei kehittänyt 
mitään Europan ja Aasian vanhoihin 
sivistyksiin verattavissa olevaa, missä 
vissi aikakausi rakensi vanhojen unoh
dettujen aikojen raunioille. Valkoinen 
mies tuli erämaahan, joka oli siinä 
määrässä asumatoin, että hänellä oli 
kirjaimellisesti vapaat kädet tehdä 
siitä minkälaisen halusi.

Ja tämä onkin yksi tärkeimpiä seik
koja maailmassa. Jos tilanne olisi ol
lut samanlainen kuin mikä muualla 
vallitsi, silloin olisi herännyt kysy
mys alamaiskansoista kuten Europas
sa ja Aasiassakin. Vaikka valkoinen 
mies olikin, päässyt valtaan maassa 
myönnytyksiä olisi täytynyt tehdä si
tä ennen vallinneelle sivistykselle. 
Mutta kun sellaista ei ollut, valkoiset 
saivat lähteä rakentamaan, kuten sa
nottu, oman mielensä mukaisesti

J A P A N IN  S A V IJ A L A T  !
“Nousevan auringon m aa” on 

itseasaissa heikko suurvalta. On 
olemassa runsaasti sellaisia kä- 
ityksiä, e ttä  Japanin sotilaal

linen ja jHiliittinen voima, sen 
teollisuus ja  kulttuuri ovat jo 

uhteellisen korkealla tasolla, 
mutta tällaiset lienevät harha
kuvia.

Muudan sangen pätevä kirjoit
taja, englantilainen Miss Ereda ja aasialaisten kidutusten maa 
Utley, sanoo, e ttä  Japania ei voi syvälle vajonneen ja kauas le -  
tane pitää suurena sotilaallise- vinneen vääryyden m aa; äärim - 
na valtana. Japani on näet hei- ntäisen yhteiskunnallisen jänni- 
jMisti haavoitettavissa taloudel-( tvksen ja  kuohuvan vallanku- 
lisen heikkoutensa vuoksi. Si- mouksellisuuden maa. Todelli- 
täpaitsi japanin yhteiskunnain- nen Japani on kuohuvan kurjuu- 
nen rakenne on sellainen, että]den ja epäoikeudenmukaisuu-

ten ; naisten, joiden asema, oli
vat he rikkaita tai köyhiä, on 
itse asiassa sama kuin orjien ja 
joiden kimonat itseasiassa ivaa- 
vat heidän elämänsä k u rju u t
ta ja a len tune isuu tta ; työläisten 
maa, jossa työläisillä ei ole oi
keuksia ; hiotusjärjestelinän lei

usein ollut väärä käsitys: Nehän  
ovat huvimatkoja, minä en tahdo 
sellaisia kustantaa! Sellainen  
henkilö on vähemmän maailmaa 
liikkunut ja liikkunut huonokuu
loisena, huononäköisenä, jos on  
missään kulttuuripiireissä liikku- 

. nutkaan. Y, L:n pojat eivät ole
maamaan kotiteollisuuden m aa; olleet mitään turhan hommaajia, 
täyteen ahdettujen vankiloiden'sillä he ovat laulaneet hyvin, niin  

hyvin, että varmasti vielä heidän  
laulunsa takia Suomen nimeä 
muistetaan, silloin kun meidän 
vanhemman polven päällä jo kas
vaa pitkä puu.

KAIKILLE, JOILLA ON OMATUNTO!
Sosialistisen T yöväen Internationaalin toim eenpanevan komitean

jäsen Pietro Nenni ja  Työväen urheiluinternationaalin puheenjoh 
taja  Julius Deutsch, jotka oleskelevat Madridin taistelurintam alla 
ovat osoittaneet seuraavan “Julistuksen m aailm an omalletunnolle’

Kansojen historia kertoo paljon tapahtum ista, jo tk a  ovat aiheut 
taneet hirvittäviä onnettom uuksia ihmiskunnalle. M utta kirjoite 
tun  historian aikana tuskin mikään onnettom uus on ollut suurempi 
kuin se, joka nyt on kohdannut Madridia.

Te, jotka istu tte  rauhallisesti kodissanne, koettakaa  omaan ase 
m aanne vertaam alla ym m ärtää sitä kohtaloa, joka tulee Madridin 
asukkaiden osaksi.

K uvitelkaa asun toa, jossa vanhemmat ovat kokoontuneina las 
tensa  kanssa a teria lle . Äkkiä kuuluu väräjävä moottorinsurina 
sitten  hirvittävä rä jähdys- ja mieluinen koti on säpäleinä. Pudc 
te tu n  pommin hajo ittam an  asunnon keskellä malkaa kuolleita taik  
ka haavottuneita , m iehiä ja vaimoja, vanhemm at lapsineen veris 
sään. Voidaanpa vielä ylistää onnellisiksi niitä, joiden elämä loj 
puu sillä hetkellä e ivätkä  jää eliniäkseen ramm oiksi.

U u s i m a a ilm a
Teorian, että ihminen saapui Ame

rikan mantereelle jotakin noin 10,000 
tai 15,000 vuotta sitten on Amerikan 
anthropologisen seuran nyt virasta 
pois jäävä presidentti julistanut “lail
lisesti” kuolleeksi. Selittäessään kat
somustaan seuransa jäsenille hän pai
nostaa, että ensimäinen intiaani saa
pui meren yli Aasiasta Pohjois-Ame- 
rikaan ei sen varhaisemmin kuin v- 
2500 ennen Kristuksen syntymää. Tä
män teorian mukaan ihminen on var
sin uusi tulokas tällä mantereella.

Lausunto kieltämättä alkaa kiivaan 
väittelyn niiden oppineiden keskuu
dessa, jotka spesialisoituvat ihmiskun
nan aikaisempien tekojen tutkimi
sessa. Meille muillekin tuo keskuste
lu varmaan olisi mielenkiintoista, 
jos meillä olisi aikaa sitä seurata, 
mutta sittenkin niille ihmisille, Jotka 
pyrkivät ymmärtämään nykyisyyttä 
on suuremmasta mielenkiinnosta se 
miksi täällä oli niin kovin vähän ih
misiä valkoisen ihmisen tänne tulles
sa kuin tieto siitä kuinka kauan ih
misiä täällä on ollut.

Minkäänlaista väenlaskua luonnolli
sestikaan ei toimitettu wigwameissa 
asuvista valkoisten tänne tultua, mutta 
ne, jotka ovat arvioineet kuparinaa- 
mojen lukua v. 1492, ovat yhtä mieltä 
siinä, että kokonaisluku oli alle mil
joonan ja varmastikaan ei paljon ylä
puolelle siitä.

Ja ne, jotka näin arvioivat, esittävät 
erinäisiä syitä miksi asukasluku oli 
näin alhainen. Ensiksikin osotetaan, 
että Pohjois-Amerikan villit eläimet 
eivät olleet sellaisia, joita ihminen o- 
lisi voinut kesyttää kotieläimiksi. In- 
tiaanikylissä oli kylläkin koiria, mut
ta niitä ei käytetty vetojuhtina enem
pää kuin muutenkaan ihmistä autta
maan. Aavikkojen bisooni oli liian 
tyhmä harjoitettavaksi vetojuhdaksi. 

Aavikoilla ei ollut hevosia ennen kun 
espanjalaiset seikkailijat toivoat niitä 
tänne vanhasta maasta. Eikä myös
kään intiaaneilla ollut lehmiä ja här
kiä. Nekin tuotiin Pohjois-Ameri- 
kaan Europasta. Eikä intiaaniparalla 
myöskään ollut lampaita enempää 
kuin vuohiakaan. Kaikki eläimet, mi
tä hän tunsi olivat villejä, hänen nuo- 
liensa kohteita. Intiaani ja hänen 
vaimonsa harjoittivat hyvin vähän

N arrausta  on parannet
tava '

Amerikan suomalainen kommunisti- 
järjestö valmistautuu edustajakokouk
seen. Siellä ei/vät jäsenet enempää 
kuin yhdistyksetkään laadi alustuksia, 
jotka sitten julkaistaisiin lehdissä Ja 
joista yhdistyksistä keskusteltaisiin. 
Johto laati alustukset ja Julkaisee ne 
lehdissä, jotka sitten on jäsenten hy
väksyttävä. Eteenpälssä on alkanut 
ilmetä näitä “keskustelukirjoituksia 
edustajakokousta varten”.

Pääsäveleenä ja tökerön suorasti 
niissä on kysymys: miten parhaiten 
voitaisiin narata työläisiä, varsinkin 
toisten järjestöjen jäseniä, kommunis
tien talutusnuoraan yhteisrintama 
esityksillä ja muilla sellaisilla keinoil
la? Johto on huomannut, että syö
tit eivät ole vieläkään olleet riittävän 
hyviä. Ongenkärki on kaikkialla pil- 
kistänyt esille Ja kala ei ole tarttunut 
syöttiin. Siksi tulevan edustajakoko
uksen tehtäväksi edelleen jää paran' 
taa syöttiä sellaiseksi, että se peittää 
koko koukun ja myöskin syötin laa 
tua on parannettava sellaiseksi, ettei 
se haiskahda tökötille. Kas näin suo
malaisen kommunistijärjestön johto 
kirjoittaa:

“Yhteisrintama-ohjelmis-tojen sisäl 
löissä on tutkimisen varaa. Onko oi 
lut aina selvänä tarjouksia tehdessäni 
me se, että yhteistoimintaa ja yhteis 
rintamaa rakennetaan laajalta pöh 
jalta sellaisen ohjelman ympärille, et
tä siihen voi osallistua ilman epäilys 
tä kaikki järjestöt ja ryhmät ilman 
ettei se tarkoita luopumista niistä 
aatteistaan joita he mahdollisesti o- 
maavat. Yleisesti tarjouksemme ovat 
sangen mekaanisia, omassa keskuu
dessamme valmistettuja etukäteen, 
vaikkapa ne olisivat miten hyviä ta
hansa, muut järjestöt eivät tunne nii
tä omikseen, koska se tuotiin heille 
valmiina. Erikoisemmin jos tarjous 
viedään täten kyseessäolevan järjes
tön johtaville komiteoille, ilman 
joukkomielialaa heidän jäsenistön
sä keskuudessa, niin se on ros
kakori minne se joutuu. Korjauksia 
täytyy saada aikaan siten, että kehi
tämme yhteyksiä joukkojen kanssa ja 
samalla pyrimme saamaan kyseessä 
olevan ryhmän johtavia komiteoita 
tai niiden jäseniä keskustelemaan 
kanssamme mahdollisista keinoista ja 
ohjelmistosta yhteistoiminnalle.” .. .

Kommunismin uusi linja siis on sa
ma vanha linja. Kysymys on aina ma- 
növeera;lusta, työläisten voittarnsfesta 
vippakonsteilla kommunismin puolelle. 
Luottamusta ei ole diktatuuriaatteen 
voimaan.

Luonnollisestikaan tällainen ei vetele. 
Vuosi vuodelta kommunisti saa todeta, 
että syötti ei ole ollut hyvä, että kala 
ei ole syönyt ja saalis on ollut pieni. 
Entisetkin kalat tahtovat hyppiä paa
tista pois.

Emme puhu tästä siksi, että olisim
me surullisia kommunistien epäonnis
tumisen johdosta. Haluamme vain 
osottaa, että diktutuuriaate ei vetele 
julkisena eikä salattuna.

se pitää yllä äärim m äistä sisäis
tä jännitystä ja tekee maan tä s
säkin suhteessa liitoksiltaan hor 
juvaksi. j

Japani on maa, Joka väittää 
nlevansa kaukaisen Idän Suur
britannia. Sen raudantuotanto 
on vain puolet Belgian raudan
tuotannosta. Sen suurin kivihii- 
lituotanto on seitsemäs osa ja 
kulutus viides osa Suurbritan- 
nian vastaavista m ääristä. On 
totta, e ttä  Japanilla on suuri so
talaivasto ja suuri kauppalaivas 
to, m utta  näiden tarvitsem at 
öljypolttoaineet on tuotettava 
ulkoa.

Miss U teley on sitä mieltä, 
että Japani voidaan pakottaa 
polvilleen pelkästään sillä että 
Suurbritannia ja Amerikan Yh
dysvallat kieltäytyisivät osta
masta jaipanilaisia tuo tte ita  ja 
Varustamasta sitä öljyllä, rau
dalla ja puuvillalla ja 'koneilla, 
sekä an tam asta  sille niitä luot
toja, jo ita se alituisesti ta rv it
see huonon finanssiasemansa 
johdosta.

Sodankäynnissä ja teollisuu
dessa tarv ittav ista  raaka-aineis
ta on Japani täysin riippuvainen 
muista m aista. Sen raudantuo
tanto on vain 3.8 pros, koko 
maailman tuotannosta. Jo  rau
han aikana Japani käyttää vuo
sittain melkein 13 miljoonaa 
tynnörillistä öljyä, m utta se itse 
tuo ttaa vain 1,600,000 tynnyriä. 
Kaiken lisäksi Venäjä uhkaa 
tehdä lopun japanilaisten öljy- 
toim iluvasta Sahalinin saarella 
Tyynen Valtam eren rannikolla. 
Tästä toim iluvasta Japani saa 
vuosittain 2,800,000 tvnnöriä 
öljyä. '•

Japanilla ei ole lainkaan nik
keliä, joika on niin tavattom an 
tärkeätä sotateräksen valm ista
misessa. Japani tuo ttaa 91 % 
m utta sillä on erittäin vähän sei 
laista kivihiiltä, joka kelpaa 
koksin valm istam iseen; koksia
han tarv itaan , niinkuin ehkä tie 
detään, raudan ĵ i teräksen val
mistamiseen.

Japanin kannalta on erittäin 
valitettavaa ja maan sota-ai
kaista k un toa huonontavaa se 
tosiasia, e ttä  sillä ei ole lain
kaan vehnää, kumia, puuvillaa 
tai lanvmasvillaa.

Ja  m ikä on tärkeintä, voi J a 
pani hankkia näitä erilaisia tä r 
keitä  raaka-aineita vain min 
kauan kuin USA katsoo ta rv it
sevansa japanilaisia silkkituot- 
teita ja  niin kauan kuin Suur
britannia antaa Japanin lähet
tää kutom otuotteitaan  ja muita 
tuo tte itaan  Intiaan, Malajille, 
A frikaan y.m.

H alpojen japanilaisten tuo t
teiden valmistamisessa on Japa
ni harjo ittanu t ihmispääomansa 
ryöstöviljelvstä. H inta joudu-: 
taan myöhemmin maksamaan 
siten, e ttä  kansasta tulee koko; 
naisuudessaan CX3-kansa, mikä 
m erkitsee, että se on suuressa 
määrin aliravittua. Nyt jo on 
Japanilla paljon korkeampi kuo- 
levaisuusprosentti kuin millään 
länsivallalla.

Sekä Miss Uteley e ttä  rans
kalainen Sorlionnen yliopiston 
professori Guyot tulevat saa
maan tulokseen kysymyksen 
ollessa Japanin mahdollisesta 
onnistum isesta todellisessa suur 
sodassa: “Japani m usertuisi jo 
ensimmäisen vakavan taistelun 
aikana”. 1’rof Guyot on puo
lestaan sitä mieltä, e ttä  Neuvos 
to liitto  löisi Japanin, vieläpä hy
vinkin nopeasti. Ylivoimaisuus 
niin m äärän kuin laadunkin puo 
Iestä ja Japanin suurkaupun
kien a lttius neuvostovenäläiselle 
lentohyökkäylkselle johtaisivat 

venäläisten voittoon. Kukaan 
ei Kaukaisessa Idässä ole toista 
mieltä, sanoo täm ä professori.

Miss Utelyn kirja särkee ko
konaan sen illusion, e ttä  Japani 
on ritarillisen Samurain maa, 
kirsikankukkjien, erikoislaatuis
ten maisemien, iloisten kimo- 
napukuisten ja kauniiden sere
monioiden maa. Japanilaisten 
kohteliaisuus on vain seremo
nia sekin.

"Todellinen Tapani on puoli- 
nälkäisten talonpoikien m aa ; 
lasten, jotka työskentelevät pit
kiä päiviä ja ovat nälkäisiä, ku-

den, yhteiskunnallisen vihan, 
kostonhimon, hysterian ja kan
salliskiihkon kcittokattila .” Sel
lainen on Japani.

Kirjallisuus 
ja taide

Heikki Klemetti pakisee 
Y. L:n ulkomaa- 

matkoista
Kun Y . L. (Helsingin yliopis

ton kuoro) palasi keväällä 1935 
tekemältään konserttimatkalta 
Europan maihin, kirjoitti Heikki 
Klemetti kuoron julkaisemaan 
matkakirjaan m.m. seuraavat mie 
telmät ja nyt. kun Y. L. puuhaa 
konserttimatkaa Amerikaan tam
mikuussa 1938, on tämän kuoron 
johtaja-veteraanin ajatuksissa y -  
hä edelleen paljon varteenotetta
vaa:

Niin, olenhan minäkin vähin  
liikkunut maailmalla ja juuri lau- 
lajapoikain kanssa. Mahdan siis 
vähän tietää minäkin sellaisen  
matkan merkityksestä. Saattaa 
sattua näinkin: Vuosien kuluttua 
tapaa matkaavainen suomalainen 
asioissaan ulkomailla jonkin sikä
läisen vaikkapa arvohenkilönkin, 
Kuultuaan, että vieras on suom a
lainen. tämä arvohenkilö kesken  
kaiken alkaa muistella. Suomalai
nen — mikä sen nimi nyt olikaan, 
sen kuoron, joka täällä monta 
vuotta sitten kävi, se oli sitten e- 
rinomainen kuoro. Ja kun hän saa  
kuulla nimen, sanokaammepa 
vaikka “Suomen Laulun”, jonka 
outoa nimeä hän ei voinut muis
taa, silloin hänelle vaikenee yhä  
paremmin kaikki ja hän vielä ker 
ran sanailee tyytyväisyyttään. 
Ja tässä henkilössä on ainakin sii 
tä misin ollut Suomesta ja suoma
laisista myönteinen muisto. Sa
mantapaisia terveisiä saattaa mat 
kustavaisten mukana tulla sieltä  
täältä suorastaan vuosikymme
nien kuluessa.

"Ylioppilaskunnan Laulajat” 
on vielä mutkallisempi nimi kuin 
“Suomen Laulu”. Siinä vasta  
muistelijat saavat päätänsä va i
vata: Mikä kumma sen nimi nyt 
taas olikaan! Mutta sen he muista 
vat, että joukko suomalaisia yli 
oppilaita kävi silloin ja silloin niin  
ja niin monta vuotta tai kymmen 
tä vuotta sitten, ja nepä pojat 
lauloivat sitten erinomaisesti! 
Hän muistaa sen itse, hän on kut
suissaan ja muiden kutsuissa sii
tä monta kertaa kertonut sella i
sille, jotka eivät sattuneet o le
maan konsertissa, ja tieto suom a
laisen ylioppilaskuoron oivallises  
ta laulusta leviää yltäympäri ja 
meikäläisen nimen arvo kohoaa  
vieraan maan ihmisten tietoisuu
dessa.

Jokin kirjoitus lehdessä, aika 
kauskirjassa maastamme ja kani 
sastamme tietenkin sekin sillä  
kertaa saattaa kiinnostaa. M utta  
sellaiset häipyvät merkillisen p i
an muistista. Ei muista koskaan  
lukeneensa mitään sellaista. M ut
ta ken oli konsertissa, muistaa 
sen läpi ihmiselämän, ja musiikin
harrastaja taas muistaa kuule 
mansa asiat paljon paremmin 
kuin jos olisi lukenut niistä. V aik  
ka kuinka on siis radiokin ja le  
vyt, niin henkilökohtainen k äyn 
ti sittenkin vaikuttaa parhaiten. 
Siitä jää sitäpaitsi muistoksi ei 
vain laulu, vaan muukin esiin ty 
minen, ulkonainen ryhti, reip 
paus ja varsinkin vaimonpuolen  
mieleen muukin näkö.

H elsingissä esiintyi v. 1897 e- 
desmenneinä aikoina hyvin tun
nettu, kautta Europan . kuulu 
Archangelskyn sekakuoro P ieta
rista. Siitähän on nyt jo melko 
pitkä aika, mutta minä muistan 
vielä tänä päivänä muutaman tyy  
pin joukosta, niin että tuntisin ne 
heti. Mikä ne niin painoi m ielee 
ni? Niiden erinomainen, lo istava  
laulu, luonnollisesti myös erikoi
sesti kuoron ilmiömäisen matalat 
bassot, mutta ennen kaikkea se 
kokonaisvaikutus, jonka kuoro 
teki. jäi lähtemättömästi muistok  
si mieleen.

_ ,_____________ _________ ____ Laulumatkoista on merkäläisel-
'ten Englannissa sata vuotta sit lä asiantuntemattomalla y leisöllä

RICHARD CROOKS
Täällä Amerikassa on tällä hetkel

lä maineen kukkuloilla oopperatenori 
Richard Crooks jonka nimi varmasti 
muutamien vuosien kuluttua tulee o- 
lemaan kaikkien huulilla .

Richard Crooks lauloi jo nelivuo
tiaana äidilleen niin kauniisti psal
meja, että tämä oli aivan ihastuksis
saan ja 12-vuotiaana hänet kutsuttiin 
laulamaan Tronltonin suuressa mu
siikkijuhlassa yksinlauluja. Kun hä
nen esityksensä päättyi juoksi hiljan 
kuollut kuuluisa laulajatar Ernestine 
Schuman-Heink hänen luokseen, sylei
li punastuvaa .poikaa suuteli häntä 
kaikkien nähden ja sanoi:

— Sinähän laulat kuin enkeli. Jos 
olet ahkera, sinusta tulee maailman
kuuluisuus.

Mutta lauiajattaren määrittelevät 
sanat eivät tuntuneet Richardista pal
jon miltään. Hänen mieltään vain 
poltti karvasteleva häpeä sen johdos
ta, että nainen oli julkisesti suudellut 
häntä, 12-vuotiasta baseball-joukku
een kapteenia.

Richard kävi ahkerasti eräässä kir
kossa, sillä hänestä oli mieluista lau
laa jumalanpalveluksissa. Saimassa 
kirkossa oli soittamassa urkuja eräs 
hyvin nuori tyttönen, Mildred, josta 
pian tuli Ridhardin hyvä ystävä. Ric
hard kävi hänen kodiseaankin ja  tä l
löin Mildred pianolla säesti hänen lau 
luaan.

Kun suuri maailmansota alkoi, o| 
Richard perin innostunut pääse 
mukaan. Hän harjoitteli lentämäi 
uskotellen esimiehilleen olevansa 
vuotias, vaikka hän olikin paljon ne 
rempi. Mutta juuri kun Crooks 
oppinut kunnolliseksi sotilaslentäj 
si ja hänen oli määrä lähteä rinta
malle, keksittiinkin hänen iänilmoitus 
petoksensa ja hän saikin kiltisti jää
dä kotimaahan.

Mitä nyt tehdä? Richardille eräs 
hyvä ystävä toimitti paikan jääteh- 
taassa. Siellä hän päivän mittaan ah
keroi suurten jääpalojen kimpussa 
niin, että hiki vuosi selästä, mutta 
samalla hän lauloi aikansa ja  toisten 
toveriensa ratoksi. Tällainen työs
kentely ei tietenkään hänen äänelleen 
ollut hyväksi, mutta kun ei muulta 
soipivaa työtä saanut niin mikä muu
kaan auttoi. Vaikka palkka ei ollut
kaan suuri, Richard kuitenkin otti lau 
lutunteja. Hän oli jo edistynyt niin 
pitkälle, että hän tarvitsi hyviä opet 
tajia ja näiden tunnit maksoivat niin 
paljon, että Richardin monen viikon 
ansiot saattoivat huveta yhteen aino
aan tuntiin. Sitten hän saikin edulli
semman toimen eräästä vakuutusyh
tiöstä ja siellä hän innostui työhönsä 
niin ,että lauluopinnot olivat unohtua.

Mutta näihin aikoihin palasi lap
suudenystävä Mildred New Yorkista 
ja muistutti häntä laulu-urasta, joka 
oli- odottamassa . Ja saadakseen hä
net varmemmin huolehtimaan mah
dollisuuksistaan hän meni naimisiin 
Richardin kanssa. Mildred innosti ja 
rohkaisi alituisesti miestään siiloin
kin, kun tämä tahtoi väsyä.

Kerran Crooksin kiillottaessa kodin 
lattiaa ja Mildred-rouvan hääriessä 
keittiössä, soitettiin erään hyvänteke
väisyysjärjestön taholta ja tiedustel
tiin, olisiko herra Crooksilla kenties 
seuraava toretai-ilta vapaana ja  pyy
dettiin esiintymään tällöin yhdistyk
sen juhlassa. Crooks vastasi tärkeä- 
äänisesti, että hänelle aivan sattumoi 
sin on jäänyt kyseellinen ilta vapaak
si ja siksi thän saapuu kyllä juhlaan 
eikä hyvän tarkoituksen takia veto
kaan muuta kuin 75 dollaria jutusta. 
— Eihän häne’1» mitään kiirettä ol
lut, vaan itse asiassa hän oli hyvin 
kiitollinen päästessään tällaiseen yl- 
häisöjuhlaan luomaan nimeä itselleen.

Siitä lähtien hän omistautui yksi
nään laululle, sillä esiintymistilaisuuk 
sista alkoi jo nipin napin karttua tt 
meentuloon tarvittavat rahat. Crooks 
harjoitteli entistä innokkaammin. Mil- 
dred-rouva säesti miehensä laulua vä 
symättä ja usein kuiri’, «t illat myö
häin yöhön työssä.

V. 1923 New Yoricin sinfoniaorkes
teri otti hänet konserttiinsa laula
maan laulun Wagnerin oopperasta. 
Mutta samanaikaisesti oli New Yor
kin valtion käsipallomestaruudesta 
loppuottelu, jossa Crooksin täytyi olla 
mukana pelaamassa Crooks laaki 
ehtivänsä sentään ottelusta ajoissa, 
mutta myöhästyi niin paljon, että kon 
sertin järjestäjät olivat ep&toivoia-
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saan. Viime tingas.-a Crooks saapui 
ja huusi iloissaa nnäyttämöllfi:

— Mc voitimme mestaruuden!
Ja  sitten hän lauloi niin, että yleisö 

oli aivan ihastunut . Vielä oli edessä 
matikat Eurooppaan opiskelemaan, 
ennenkuin Crooks alkoi kehittyä lau
lun mestariksikin. Metropolitan-oop- 
pera New Yorkissa ei huolinut häntä 
kuitenkaan ensiksi muuksi kuin kol
manneksi tenoriksi ja silloin Crooks 
lähti yksityiselle konserttimatkalle 
ympäri Amerikkaa saavuttaen suun
nattoman menestyksen. Vain kerran 
hän sinä vuonna vieraili Metropolita
nina, nimitäin Orieuxin “Manonissa”, 
mutta tällöin hän saikin 'aulaa osan
sa yleisön vaatimuksesta 37:een ker
taan ,niin että näytäntö kesti 50 mi
nuuttia tavallista kauemmin.

Sillä kertaa ennen näytäntöä Crook 
sille oli esitetty rahavaatimus erään 
"telikin” taholta, joka uhkasi viheltää 
hänet tuhon omaksi, ellei sen pyyn
töön suostuttaisi. Sama joukkue oli 
saattanut monet suuret tähdet kiris
tyksillään pahaan pulaan. Crooks ei 
kuitenkaan suostunut, mu* i näytän
nössä kävikin niin, että tämän “kli
kin” jäsenet tekivät kapinan johta
jaansa vastaan ja olivat kaikkein in
nokkaimpia suosionosoittajia. Crook- 
sin laulu lum?si heidätkin.

Siitä näytännöstä lähtien yleisö 
vaati, että Crooks oli kiinnitettävä Yh 
dysvaltain ensimmäisen oopperan pal
velukseen vakinaisesti. Ja niin kävi
kin. Crojksisla tuli Metropolitanin 
ensimmäinen tenori ensimmäinen a- 
merikalaissyotyjpen mies, joka on ol
lut tässä vain maailmankuuluisuuksil
le uskotussa toimessa. Hän on ja t
kuvasti saavuttanut suuria voitto
ja oopperassa ja siksi monet pitävät 
tätä 36-vuotiasta miestä uutena Caru- 
sona.

Suomessa maailman ti
hein kirjakauppa- 

verkosto
Maailman tihein kirjakauppa- 

verkosto — Suomessa! Asukasta 
kohti on Suomessa enemmän kir- 
jänmyyntipaikkoja kuin millään 
muulla maalla. Näin on, vaikka  
kirjakauppalaitos on Suomessa 
nuorempi kuin useimmissa siv is- 
tysm aisas. *

Porthanin ajan Turussa avat
tiin ensimmäinen varsinainen kir
jakauppa 150 vuotta sitten. T o i
saalta kyllä väitetään, että ensim
mäinen kirjakauppa olisi ollut o- 
lem assa jo 1640-luvulla, jolloin 
tjirkulainen*raatimies Sifre Salco  
toimi kirjankustantajana ja kaup
piaana. 30 vuotta joutui Frenc
kellin kirjakauppa toimimaan a i
noana alallaan, kunnes toinen kir 
(«kauppa aloitti työskentelynsä  
V. 1813. Kehitys tällä alalla oli 
Kuitenkin sangen hidasta ja v ielä  
v. 1830 oli Suomessa vasta v iisi 
laillistettua kirjakauppaa.

Seuraavina vuosikymmeninä 
syntyi uusia kirjanmyyntipaikko- 
ja siellä täällä, mutta v. 1848 oli 
muutamalla maisteri Paavo T ik 
kasella aihetta kirjoittaa silloises
sa "Suomettaressa" seuraavaa:
, “Kuka ei tiedä meidän kirja
kaupan kehnoa tilaa?—Käykääm
me läpi kaupunkiemme vähä luku 
ja katselkaamme mitä niissä lö y 
tyy. ei se isoa aikaa ota. H elsin
gissä pääkaupungissa on kaksi 
välttävää kirjapuotia; Porvoossa  
maamme tähän asti paras kirja- 

, kauppa; Viipurissa välttävä; Kuo 
piossa kaksi, joista toinen herra 
P. Aschanin nykyään perustettu, 
vaan hyvän alun ottanut; O ulus
sa olisi kaksikin kirjanmyönti- 
paikkaa, vaan kummastakaan ei 
ole mihinkään; Vaasassa lö y ty y  
menettelvä; Porissa vähän alkua; 
Turussa kaksi välttävää; H äm een  
linnassa toinen pienokainen ja 
toinen tänä kesänä perustettu vält

T i l a t t a v a k s i  t a r j o t a a n
ruotsalaisessa romaanikilpailussa 

ensimmäisen palkinnon voittanut

" K A T R I I N A ”
Amerikassa palvelleen ahvenaamaalaistytön Sally 
Salmisen esikoisteos, 424 sivua käsittävä kirja, jos
ta nyttemmin on ilmestyny suomenkielinen painos.
Me odotamme, lähetyksen saapuvan tänne jouluksi 
taikka uudeksivuodeksi.
Miss Salmisen kirja on saanut Suomessa harvinai
sen huomion, aivan samanlaisen kuin saavutti täällä 
Sinclair Lewisin kirja "It Can’t Happen Here.” Van
hoillisille Miss Salmisen yksinkertainen ja kaunis 
kertomus aihepiireistä, joita tarkastellessa inhimil
liset heikkoudet ja lujuudet sekä yhteiskunnalliset 
ja taloudelliset vääryydet paljastuvat, on kauhistus, 
mutta kovia kokeneelle kansalle se on mieliluke- 
mista. /
Kun ensi tilauksemme on rajoitettu niin keholtam
me niitä .jotka haluavat Miss Salmisen “Katriinan” ,  
ensi lähetyksestä saada, tekemään tilauksensa heti. 
Tilaukset täytetään siinä järjestyksessä kuin ne 
meille saapuvat.

Kirjan hinta vankoissa paperikansissa on $2.00.

RAIVAAJAN KIRJAKAUPPA  
Box 000, Fitchburg, M assachusetts

täväm pi. Tästä näemme yh d ek 
sässä  kaupunki-rähjöistämme löy  
tyvän  kirjakaupan ja yhdessä- 
kolmatta, joista muutaman u se
ammalla tuhannella asujalla, ei 
löytyvän  nimeäkään —”

1850-luvulla syntyi kirjakaup
poja kaupunkeihinkin kuin sieniä  
sateella. Parissa vuodessa perus
tettiin kirjakaupat 16:een eri kau
punkiin. Vain Heinola, K äkisal
mi. Kajaani, Tornio, Pietarsaari 
ja Naantali jäivät siinä rynnistyk  
sessä  ilman.

Kirjanmyyntipaikkojen lisään 
tyminen oli suoranaisessa y h tey 
dessä suomalaisuusliikkeen k as
vun ja leviämisen kanssa, ja omal 
ta osaltaan sitä jouduttamassa. 
Keskeytyksen saivat aikaan vain  
venäläisten toimenpiteet, joilla 
pyrittiin rajoittamaan suom enkie
listen kirjojen julkaisemista.

Kirjakauppojen lukumäärän li- 
säytym inen johti v. 1857 Suom en  
Kustannusyhdistyksen perustami 
seen. Yhdistys on siis näinä ai
koina viettänyt 75-vuotisjuhlan- 
sa.

Alkuaikoina oli sillä asiamiehiä 
vain vähän. V . 1877 oli niitä v a s
ta 35. V v. 1931 — 32 vaihteessa  
oli yhdistyksellä 103 asiam iestä. 
Tammikuun 1 päivänä 1932 yh 
disti 30 vuotta toiminut m aalais- 
kirjakauppaliitto toimintansa kus 
tannusyhdistykseen ja “järjesty
neiden" kirjakauppojen luku nou
si nyt suureksi.

Tällä hetkellä on kustannusyh
distyksen kanssa yhteydessä o le
via  kirjakauppoja maaseudulla 
340—350 ja kaupungeissa ja kaup 
paloissa noin 100. Lisäksi on kus
tantajille yksityisiä asiam iehiä  
2 0 0 —300. N äissä oloissa voidaan  
puhua todellisesta koko maan peit 
tävästä verkostosta.

| Toisaalta on tosin m uistettava, 
että raja kirja-asiamiehen ja kir
jakaupan välillä on monesti häi
lyvä. On paijon kirjakauppoja, 
jotka vaativat miehensä koko
naan, mutta on myös sellaisia, 
jotka toimivat esim. sekatavara
kaupan yhteydessä tai kansakou
lun opettajan kirjahyllyssä. On 
erittäin paljon sellaisia, jotka ei
vät ole varsinaisen kirjakaupan 
tapaan avoinna, vaan joihin on 
mentävä “sisäkautta”.

Melkein joka ainoassa Suo
men pitäjässä on jonkinlainen 
kirjanmyyntipaikka. Y ksin niin
kin eristetyillä seudiulla kuin U ts 
joella ja Petsamolla, Suursaarella 
ja Seiskarilla on omansa.

I Paitsi sitä, että Suomen kirja
kauppalaitos on laajalle levinnyt, 
on sen piirissä eräitä hyvin  suu- 
«•'a ja monipuolisia kirjakauppoja. 
Akateeminen Kirjakauppa Heisin  
gissä on niin suuri, että vain  M el
bournessa, Austraaliassa ja jossa
kin Yhdysvalloissa on sitä suu
rempia kirjaliikkeitä.

. Erikoisen ryhmän m uodostavat 
' Suomessa vielä n.s. keskuskirja- 
kaupat, joilla on oma laaja asia- 
miesverkostonsa ja m yyntialueen  
sa. Näistä on ehkä tunnetuin 

.Rautatiekirjakauppa, jolla on 130 
i kirjanmyyntipaikkaa. M uut ovat i Kirjavälitys O y., V alistus, Kou
lutarpeiden Keskusliike ja Koulu- 
aitta. Näistä kolme viim em ainit
tua toimii pääasiassa kansakoulu- 

I kirjojen jakelijoina.
Kirjakauppalaitoksesta on  vie

lä lopuksi sanottava, että se on 
henkisen vilielyksen ja kulttuuri
kehityksen kuvastin yhtä hyvin 
kuin esim. kirjallisuuden historia. 
Kirjakaupat "ovat ne viisarit ajan 
kellossa, jotka osoittavat, kuinka 
pitkälle kukin kansa on ennättä
nyt valistuksensa juoksussa”, se
litti jo Rietrikki Polen ensimmäi
sessä suomenkielisessä väitöskir» 

i jassa 77 vuotta sitten.

T ila tk a a  R a iv a a ja

Lukijain 
Osasto

Kysymys
Voiko henkilö, joka on syn ty 

nyt Yhdysvalloissa ja  viety 
Suomeen pienenä ja Suom essa 
kasvanut täysi-ikäiseksi, päästä 
Yhdysvaltoihin milloin vaan 
haluaa ?

A . H.
♦ ♦ *

Tavallisesti voi. H änen on 
vain syntym ätodistuksellaan o- 
sotettava, e ttä  on täällä syn ty 
nyt ja Yhdysvaltain kansala i
nen. — Toim.

URHEILU
Itä voitti lännen jalka

palloilussa
Eil^n suoritettiin kolm e suur

ta jalikapallokilpailua. San F ran 
ciscossa itä voitti lännen 3—0, 
Pasadenassa, Cal., P ittsb u rg h - 
yliopisto W ashington yliopiston 
21—0 ja New O rleansissa Santa 
Clara. Louisiana S ta ten  21— 14. 
Tämän _ lisäksi vielä Dallasissa, 
Tex., M arquette-ylioipisto voitti 
Texas Christian-yliojiiston 16—6.

San Franciscossa kilpailleet 
joukkueet olivat jdän ja  lännen 
parhaista palloilijoista m uodos
tettu  ia, rajana M ississippi Noin 
40,000 henkilöä kokoontui k a t
somaan siellä kilpailua, josta  tu 
lot menivät hyväntekeväisyvstar 
koitoksiin. Pasadenan Rose Bow 
lissa oli 87,0(X) katso jaa ja New 
Orleansin Suger Roudissa 41,000. 
Dallasissa väen luku oli 17.000, 
Yhteensä siis noin 185,000 henki
löä vietti lännessä ja  etelässä 
uudenvuodenpäiväänsä jalkapal
loilua katsellen. K aikki selos
tettiin  radioihin, kolm e ensiksi- 
m ainittua kautta m aan, jo ten  to 
dellisuudessa useat m iljoonat ih
miset seurasivat näitä  kilpailuja. 
Oli m ielenkiintoista kuulla, että 
Pasadenassa oli kaunis päivä, 
Californian aurinkoinen ilma, kun 
täälläkin nyt sattui olem aan sa
manlainen. Useina edellisinä 
vuosina on itä ollut suuri vasta
kohta Pasadenalle uudenvuoden
päivänä. Täällä on ollu t lunta ja 
pakkasta, siellä läm m intä, ruu
suja ja kukkia.

Suomen Voimistelu- 
I ja  Urheiluliitto

30-vuotias
Seuroja 70S, jäseniä 83,798.

L auantaina t. k. 5 p :n ä  vietti 
Suomen Voimistelu- ja  U rheilu
liitto 30-vuotisjuhlaansa. Tuona 
juhlapäivänä p idety istä puheista 
ja niistä k irjo ituksista, jo tka jo
ko juhlapäivänä ta ik k a  ennen si
tä m aan sanom alehdistössä jul
kaistiin, selvisi, e ttä  liitossa oli 
täm än vuoden alussa 765 seuraa 
ja 83,798 jäsentä.

V aikka Suomen V oim istelu- ja 
U rheiluliitto  on vasta  30-vuotias, 
niin on Suomen voim istelu ja u r
heilu kuitenkin paljon  vanhem
paa. Perustettiinhan, "Helsingin 
yliopistoon voim istelun opettajan 
v irka jo niin aikaisin kuin 1835, 
siis 7 vuotta sen jälkeen , kun tuo 
oppilaitos T urusta, jossa se oli 
peruste ttu  1,640, H elsinkiin muu
te ttiin . Toiminta oli kuitenkin 
m elko heikkoa aina vuoteen 1876, 
jolloin professori V ik to r Heikel 
nim itettiin  yliopiston voimistelu- 
laitoksen yliopettajaksi. Hänen 
ansiostaan voim istelu saavutti y- 
hä huom attavam m an jalansijan 
opiskelijapiirien ulkopuolellakin. 
V. 1886 pidettiinkin sitten  Heisin 
gissä Suomen ensim äinen yleinen 
voimistelujuhla, johon otti osaa 
209 voimistelijaa m aan eri puolil
ta. M aaseudullekin, varsinaisen 
kansan keskuuteen, alkoi hiljal 
leen syntyä suom enkielisiä yoi- 
m isteluseuroja, jo tk a  jo v. 1900 
uskaltautuivat H elsingin Ponnis
tuksen järjestäm iin  voimistelu
ja urheilujuhliin, jo issa osanotta
jia oli yhteensä 17 seurasta.

i
Ensimmäinen keskusjärjes
tön perustamisyhdistys.

Vuosisadan vaih teessa toimi 
Suomessa 108 ^oim isteluseuraa, 
joitten yhteinen jäsenm äärä oli 
3,296i Vuoden 1900 voimistelu- 
juhlilla mukana o lle itten  seuro
jen edustajat n e u v o te liv a t jo yh
teisen keskusjärjestön  perusta
m isesta. N äitten neuvottelujen 
tuloksena p ää te ttiin  keskusjär
jestö  perustaa, m u tta  venäläiset 
vallanpitäjät n äk iv ä t tuossa jä r
jestössä vaaran m ahdilleen Suo-

niessa ja kielsivät vahvistuksen
sa liitolta.

läinä vastoinkäym inen ci kui
tenkaan säikälidyttany t liikunta
kasvatuksen hyväksi toimineita. 
Niinpä v. 1903 Viipurissa pidetys
sä voiinistelnjuhlassa oli jo mu
kana 29 seuraa ja 467 voim iste
lijaa. ja täm ä juhla, joka sellai
senaan muodostui Suonien urhei
lun kansalliseksi herätystilaisuu- 
deksi, lietsoi yhä innostuksen 
tulta niin, että uusia seuroja syn
tyi ja vanhojen toim inta virkistyi 
jatkuvasti.

Suomen V oim istelu- ja Ur
heiluliitto perustetaan.

Liikun takas vatustoim  in. näin 
yhä voimistuessa havaittiin  jo 
varsin selvästi, e ttä  yhteisen kes
kusjärjestön aikaansaam inen toi 
minnan johtam iseksi oh aivan 
välttäm ätönpä. Niinpä silloiset 
Suomen urheilun johtom iehet, 
Ivar W ilskmart ja V ik tor Daniin 
etunenässä, kutsuivat kokouksen 
keskustelem aan keskusjärjestön 
perustam isesta. T äm ä kokous 
pidettiin Helsingissä tam m ikuun 
15 päivänä 1905. Kokous päätti
kin yksimielisesti perustaa Suo
men kaikkia urheilu- ja  voimis- 
teluseuroja yhdistävän liiton ja 

alitsi sääntö- ja tarkistuskom i- 
tean asiaa edelleen ajam aan. Nä
mä kom iteat hyväksyivät lopulli
sesti saman vuoden heinäkuussa 
sääntöehdotuksen, jonka senaat
ti vahvisti m aaliskuun 21 p:nä 
1906.

K eskusjärjestön varsinainen 
perustava kokous pidettiin kui
tenkin jo h iukkaista aikaisem
min, nim ittäin m aaliskuun 11 pnä 
1906. Siinä oli eduste ttuna 8 pii
rikuntaa, joissa toimi yhteensä 
70 seuraa edustaen 3,065 jäsentä. 
Uuden liiton toim itusvaliokun- 
taan valittiin perustavassa koko
uksessa puheenjohtajaksi Ivar 
W ilskm an sekä jäseneksi Gösta 
Vasenius, G. Rönm an, U. Wes- 
terholnC ja E. H em m ing.

Suomen Voimistelu- ja U rhei
luliiton tarkoituksena oli sääntö
jensä mukaan "k eh ittä ä  seurojen 
välistä yh teisto im intaa ruumiil
listen harjoitusten ja  harrastuk
sien edistämiseksi kansan kes
kuudessa”. L iitto  o tti heti en
simmäisenä toim intavuotenaan 
osaa olympialaisiin lähettäen A- 
teenan väliolympialaisiin 4 mies
tä, joista Verner Järv inen  toi an
tiikkisessa kiekonheitossa ja Ver 
ner W eckman painissa Suonien 
ensimmäiset olym pialaiset ku lta
mitalit. Samana vuonna pidet
tiin myös liiton ensimmäinen y- 
leinen voim istelujuhla Tam pe
reella.

Ensimmäiset yleisurheilu- ja 
hiihtomestaruuskilpailut.

SV U L.n to im inta oli tietenkin 
alussa melko hiljaista, m utta jo 
v. 1907 se alkoi osoittaa selviä 
voimistumisen m erkkejä. Niinpä 
tänä vuonna jä rje ste ttiin  jo Suo
men ensimmäiset yleisurheilu- 
m estaruuskilpailut Tampereella, 
ryhdyttiin  valm istuttam aan seu- 
raavana vuonna pidettäviin Lon
toon olympialaisiin, tehtiin alot- 
teet voimistelua ja  urheilua kä
sittelevän kirjallisuuden aikaan
saamiseksi, laad ittiin  painisään- 
nöt j. n. e. V uoden 1908 Lon
toon .olympialaiset muodostivat 
tärkeän kehityksen portaan, sil
lä vaikka palkintosaalis supistui
kin yhteen kulta-, yhteen hopea- 
ja  kolmeen pronssim italliin, niin 
oppia saatiin kotim aahan tuota-* 
vaksi sitä enem m än. Vuonna 
1909 tätä  oppia sovellettiin jo 
käytäntöön ja noina aikoina var
sinainen urheiluharrastus kasvoi
kin suureksi. V uonna 1910 suo
rite ttiin  liiton to im esta  Suomen 
ensimmäiset hiih tom estaruuskil
pailut. Sam ana vuonna muo
dostettiin  myös toimitusvaliokun 
nan lisäksi uusia jaostoja — eri- 
koisliittojen ede ltä jä t — toim in
n a t  eri m uotoja varten  ja lisät
tiin liiton m estaruuskilpailujen 
ohjelmaan viestinjuoksut ja  sisä- 
m estaruuskilpailut.

I
Olympialaismenestykset si
säisen toiminnan nostajina.

V :n  1919 toim innassa SVUL;s- 
sa muodostivat jo  valmistelut 
Antverpenin olympialaisiin pää
osan. Puheenjohtajan paikalle 
oli nyt astunut joh t. Aksel Ek. 
Vuosi 1920 m uodostui sitten lii
ton toiminnassa Antwerpenin o- 
lymipialaisten ansiosta suuren 
kasvun ja kehityksen kaudeksi. 
Vuonna 1921 to im inta alkoi en
tistä  selvemmin jakautua kah
teen osaan, jo ista toinen tähtäsi 
urheiluedust uksesta  huolehtimi
seen, toinen sisäiseen kasvatus
työhön ja propagandaan. 1922 
Suomi suoritti ensimmäisen y- 
leisurheilum aaot telunsa vastus
tajanaan Ranska, joka kohdattiin 
toistam iseen 1923.

Vuosi 1923 oli sitten  jälleen o- 
lympialaisiin valm istautum ista, 
ja Pariisin kisoissa 1924 Suomi 
saavuttikin valtavan m enestyk
sen pystyen pienuudestaan huoli
m atta  tasaväkiseen kilpailuun 
yleisurheilun kultam italeista i t 
sensä kanssa. Täm ä m enestys 
tuntui sisäisessäkin toiminnassa, 
sillä seuraavana vuonna, 1925, 
SV U L;n jäsenm äärä jälleen, en 
simmäisen kerran  liiton k ah tia 
jakautum isen jälkeen ylitti 40,- 
000. Tänä vuonna aloitettiin 
myös yleisurheilum aaottelut 
Ruotsia vastaan, jo tka  sitten j a t 
kuivat vuoteen 1931.

Suomi Venäjän vasallimaana 
olympialaisissa. — Wilskman 
jättää SV U Ltn johdon.

Vuosi 1911 kului SVUL:n pii
rissä etupäässä Tukholm an olym 
pialaisiin valm istautum isen m er
keissä, joihin y h tenä osana kuu
lui mukanaolo Kansainvälisen 
Urheiluliiton perustam isessa. 
Vuonna 1912 pidettiin  Tukholman 
olympialaiset, jo issa Suomi ensi 
kerran urhejlum aana kiinnitti 
maailman huom iota. Suonien u r
heiluelämälle Tukholm an olym 
pialaiset m uodostivat ponnistus
laudan vastaisiin  vielä suurem 
piin suorituksiin, sillä niitten jä l
keen liiton jäsenm äärä kasvoi 
huom attavasti suurem m aksi kuin 
koskaan aikaisem m in.

Vuonna 1914 jä tti liiton perus 
tam isesta saakka sen puheenjoh
tajana toim inut profr-Ivar W ilsk
man liiton johdon ja hänen tila l
leen valittiin joh ta ja  K. H. Ma- 
jantie. L iiton toim inta vaati nyt 
jo erityisen sih teerin  palkkaam i-

rinsa y.iii. urheilijansa pystyvät. 
Talvikisoja varten Japanilla o- 
vat erinom aiset mahdollisuudet 
jMili joisininialla saarella llo k - 
kaidolla, jonka pinta-ala on 88,- 
(XM) neliökilom etriä ja asukaslu
ku lähes 3 miljoonaa. Koko saa
ren ylitse kulkee vuorijono, jo s
sa «m vulkaanisia luii|»puja. K or
kein niistä on 2.145 m etriä ja 
tasanko sen juurella on 700— 
KMH) metri;! merenpinnan y lä
puolella. Tavallisesti talvi siellä 
on ankara. Mainitun saaren 
pääkaupungissa Sapporassa k ä
vivät in.m. suomalaiset urheili
jat kilpailem assa kesällä 1932.

* * *
Glenn Morris, joka voitti B er

liinin olympialaisissa 10-ottelun 
ja saavutti uuden m aailm anen
nätyksen, on julistettu  Jam es( 
E. Sullivanin muistomaljan voit
tajaksi vuonna 19,16. Täm än 
palkinnon antaa vuosittain A. 
\ . U. sille urheilijalle, joka k u 
nakin vuonna “aniatööriurheili- 
jana ja ihmisenä on enim m än 
hyödyttänyt urheilullisuutta.” 
Morris sai 600:lta äänestäjältä , 
jotka kaikki olivat eri puolilla 
Yhdysvaltoja asuvia urheiluasi- 
oideu tuutijoita, 1106 p is te ttä , 
(,3 p iste ttä  enemmän kuin Jesse  
Owens, pikajuoksujen ja p itu u s
hypyn olynijiialaisniestari. Jack  
Medica. 49) m etrin vapaauinnin 
olynipialaism estari oli kolm as 
pistem äärällä 301 ja Helen J a 
cobs, tennisinestari. neljäs p is 
teillä 204. Viidenneksi sijo ttu i 
Helen Stephens, naisten m aail
m anennätyksen omistava nais
ten pikajuoksun olytnpialaismes- 
tari, jolle annettiin 174 p istettä .

M orris voitti Berliinin o lym 
pialaisten 10-ottelussa neljä la 
jia : 110 m etrin aitajuoksun, k uu
lantyönnön, 400 metrin juoksun 
ja kiekonheiton ja koko o ttelun  
pistem äärällä 7.900. mikä on uu 
si m aailm anennätys.

Aikaisemmin Sullivanin m al
jan ovat voittaneet seu raava t: 
Bobby Jones 1930, Barney B er- 
linger 1931, Jim  Bausch 1932, 
Glenn Cunningham 1933, Bill 
B onthron 1934 ja Lawson L ittle  
1935.

Kun Jesse Owensille H av a
itussa viime keskiviikkona il
m oitettiin . että M orris on v o itta 
nut m ainitun maljan, niin lausah 
ti h ä n : “Sepä on om ituista. M ut
ta minä olen iloinen, e ttä  paras 
mies voitti.” Jesse-poika voitti 
olympialaisissa kolme henkilö
kohtaista m estaruutta ja oli jä 
sen m estaruuden voittaneessa 
viestijoukkueessa, joten hänen 
lausuntansa: “Sepä o m itu ista”, 
v iittaa  siihen, e ttä  hän on a ja 
tellu t, että "kuinkas se äänestys 
noin p ää tty i; olihan niitä m inul
lakin ansioita.” Näin sy rjäs tä  
katsoen äänestykseen on s a a tta 
nut vaikuttaa se. että Ow ens o- 
Ivtnpialaisista lähdettyään “ m uut 
ti käm ppää”, meni am m attila is
ten joukkoon. Viime kuluneen 
viikon aikana hän on esiin tynyt 
H avanassa, juosten kilpaa tn.m. 
hevosen kanssa, jonka hän voitti 
sadalla jaardilla 40 m etrin ta so i
tuksen  avulla. Owensin k a ts o t
tiin olleen noin 17 jaardia edellä 
m aalissa, joten hän todellisuu
dessa oli hevosta hitaam pi noin 
13 jaard ia juostessaan ajan 9.9 
sekuntia, mikä on ppoli sekuntia 
h itaam pi aika kuin m aailm an
ennätys.

sen ja  ensimmäisenä hoiteli tä tä  porvarillistenkin  liitto, niin sil- 
to in ta  vuosikausia A. R. Lang. {loin selviää, e t tä  liikuntakasva- 
U rheiluaattecn lev ittäm istä v a r - j tu s  Suomessa on saanut laajat 
ten palkattiin tänä vuonna myös m itta k a a v a t kansan  keskuudessa, 
ensimmäisen kerran  neuvonta-' Jo k a  vuosi valtio  jakaa varman 
työn tekijä. Tänä ensimmäisenä suunnan varoja voimistelun ja 
‘‘urheilukonsulenttina” toimi i urheilun edistäm iseen ja porva- 
m aisteri Lauri P ihkala. j rillinen h itto  saa varoja tämän

lis.äksi yksilö iltäkin , tehtaili joil-
Maailmansodan aika ja Suo
men itsenäisyyden alkuvuo
det.

Vuonna 1914 Kansainvälinen 
oiympialainen kom itea venäläis
ten vaatim uksesta päätti, että 
S u otn i ei enää saisi o ttaa  itsenäi
sesti osaa olympialaisiin. M aa
ilmansodan p u h je ttu a  kansain
välinen yhteistoim inta tietenkin 
lojipui melkein kokonaan, m utta 
SVUL kiinnittikin sitten entistä 
enemmän huomionsa sisäisen toi 
niintänsä kehittäm iseen. Täten 
liiton jäsenluku kasvoikin niin, 
e ttä  se 1916 ylitti jo  40,(XX). Seu
raavana vuonna to im inta jatkui 
sam aan malliin.

Vuosi 1918 keskey tti SVUL:n 
säännöllisen toim innan, melkein
pä kokonaan. T äm ä vuosi antoi 
lopullisen sysäyksen TU Lin syn
tym iseen, vaikka liitto  tosin jo 
aikaisemmin oli p ää te tty  perus
taa.

ta  ja liikeinieliiltä.

Lastu ja  radan varrelta
Suomen eduskunta on myöntänyt 

Helsinkiin rakennettavan urheilusta
dionin rakennustarpeiden ostamiseen 
puolitoista miljoonaa markkaa. Pää
tös on tehty 120 äänellä 50 ääntä vas
taan.

* * *
Forssaan on rakennettu kuluneen 

i syksyn aikana niin suuri hyppyrimä
ki, että siinä voidaan tehdä noin 30 
metrin hyppyjä. Lounais Hämeessä, 
niinkuin monilla muillakin paikoilla 
Suomessa, on viime vuosien aikana 
alettu kiinnittää yhä enemmän huo
miota talviurheiluun ja eikä suin
kaan vähimmän suksihyppyyn, jossa 
Suomi pyrkii kilvoittelemaan Norjan 
kanssa.

• » »
Suomen Työväen Urheiluliitolle on 

myönnetty eduskunnan täysistunnos
sa bujettia käsitellessä 400,000 mar
kan apuraha. Esitystä ovat vastus
taneet vain äärimmäiset taantumus- 
miehet. Oikeusministeri Kekkonen 
on m. m. myöntänyt, että TUL tekee 
suuriarvoista kasvatustyötä.

* * *
Suomen seura voimistelumestaruu- 

den kuluvan joulukuun 12 ja 13 pnä 
voitti Ylioppilas-Voimistelijat, joka 
seuraikisat Helsingissä järjesti ja sa
malla juhli 45-vuotisita toimintaansa. 
Toiseksi sijottui Keilkkalan Kisailijat. 

* ♦ »
Puolalaisten lehtien mukaan tullaan 

lähitulevaisuudessa rakentamaan Var 
sovaan uusi stadion, jossa on tilaa 
100,000 katsojalle. Työt alotetaan jo 
tämän vuoden aikana. Jokin aika sit
ten tapahtuneen jalkapallomaaottelun 
aikana Saksan ja Puolan välillä ha
vaittiin, että ei saada riittäviä katso- 
japaiklkoja innostuneelle yleisölle, ja 
silloin päätettiin ryhtyä jättiläiskat- 
somon rakentamiseen Berliinin mal
liin.

* * *
Berliinistä tu llu t tieto kertoo, 

e ttä  siellä viim e kesänä pidetyt 
olym pialaiskisat tulivat m aksa
maan Berliinin kunnalle 16,500,- 
000 m arkkaa. Tämä summa m e
ni kokonaan kaupungin k o riste
luun ja liikenteen järjestelyyn, 
johon kuulu ivat m. m. olympia- 
laiskentälle johtavien siltojen ra 
kennuskustannukset. E rään k a
dun uudelleen päällystäminen tu 
li m aksam aan 1,000.000 m arkkaa 
ja  toisen erikoisen olympialais- 
kiveämisen kustannukset koho
sivat 2,700,000 markkaan.

* * *
Tokiosta Suomen Jehdille lä

hetetty  tie to  kertoo, e ttä  Nip
ponin .pojat nyt jo suurella huo
lella ja k iireellä valm istautuvat 
vuonna 1940 siellä pidettäviä o- 
lympailaisikisoja varten. Suuria 
rahasum m ia on m yönnetty T o
kion OsUkan stadioneja varten 
ja kansakouluihinkin laitetaan 
uim ahalleja, joissa treinataan o- 
lymipialaisuimareita. Japani ai
koo n ä y ttä ä  niihin heidän uim a

SVUL jakautuu erikoislu- 
toiksi, mutta säilyy keskus
järjestönä.

SVUL:n m yöhäisem m ässä to i
minnassa ovat olympialaiset ja 
m uut kansainväliset suurkilpai
lut m uodostaneet sen osan, joka 
on parhaiten näkynyt m aailm al
le suonialaisurheilijain erinom ai
sen m enestyksen johdosta. S isä i
nen toim inta on samaan aikaan 
käynyt yllä voim aperäisem m äk- 
si pääm ääränään yhä laajempien 
joukkojen vetäm inen liikuntakas 
vatuksen piiriin. Näitten m olem 
pain seikkojen yhteistä ansio ta  
on  se, että S V U L m  jäsenm äärä! 
on 10 vuodessa kasvanut yli kak-1 
sinkertaiseksi, sillä oltuaan v. I 
1925 hiukan yli 40,000, se vuoden 
1935 lopussa oli 83,798. T ä m ä 1 
jäsenjoukko kuuluu 765 seuraan. '

Vuonna 1930 alkoivat SV U L m  
eri jaostot puuhata  liiton jak au 
tum ista erikoisliittoihin, jo tk a  
silti säily ttäisivät SVULm k es
kusjärjestönään. Pian täm ä h an 
ke toteutuikin, ja  nykyisin k u u 
luvat SV U L:n alaisuuteen seu- 
raavat eriko isliito t a U rheilu liit
to, V oim isteluliitto, H iih toliitto , 
Painiliitto, Pyöräilyliitto , N y rk 
keilyliitto, Pesäpalloliitto, Pai- 
nonnostoliitto ja  Poikaurheilu- 
liitto, jo itten  lisäksi vuoden vaih 
teessa vielä tu levat m ukaan Ui- 
nialiitto ja Jääkiekkoliitto . SV 
U L :n varsinainen urheilutoim in
ta on erikoisliittojen synny ttyä  
m enettänyt suuresti m erk ity s
tään, m utta  erikoisliittojen y h 
distäjänä ja  niitten välittä jänä 
suhteissaan esim. valtioon sekä 
niitten kansliatoim innan h u o lta 
jana se edelleen näyttelee perin 
tärkeätä  osaa Suonien u rhe ilu 
elämässä. SV U Lm  toim innan 
kasvam isesta on parhaana osoi
tuksena se, e t tä  sen palvelukses
sa nykyisin on kolme vakinaista 
sihteeriä ja heidän lisäkseen huo
m attavan suuri kanslia- ja k o n t
torihenkilökunta.

SVULm  puheenjohtajina A k
sel Ekin jälkeen qvat olleet e- 
verstiluu tnan tti K. E. Levälahti, 
varatuom ari V. J. N iiniluoto ja 
nykyisin varatuom ari J. W . Ran- 
gell-

Kun o te taan  huomioon, että  
Suomen Työväen U rheiluliitto, 
jonka syntym isestä edellä jo  on 
m ainittu, on eräissä suhteissa i 
yhtä suuri kuin tässä selostettu

TP • • ! • • •  ■I yolaisten 
Luottoyhdistys
O s u u s t o i m i n n a l l i n e n  r a h a 

la i t o s ,  j o k a  o t t a a  v a s t a a n  

t a l l e t u k s i a  j a  m y ö n t ä ä  l a i 

n o j a .  J o k a i s e s t a  t a l l e t t a j a s 

t a  j a  l a i n a a j a s t a  t u l e e  a u t o 

m a a t t i s e s t i  y h d i s t y k s e m m e  

j ä s e n .

Työläisten Luottoyhdistys
(WORKERS CREDIT UNION)

48 WALLACE AVENUE.
FITCHBURG, MASS.

Oskari Tokoi, President 
John Suominen, Treasurer
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RAIVAAJAN NEW YORKIN KONTTORI
2056—5th Ave., New York, N. Y. Puhelin: Harlem 7-1318

Konttori avoinna Joka arkipäivä kello 10 jam. kello 8.30 illalla.

Suomiiiput ja Suomimatka-asioiden järjestelyt erikoisalamme.
GRAMOFOONI- Ja LEVYKAUPPA seka UUTISTOIMISTO 

Wilho Hedman, toimittaja. M. Lyytikäinen, liikkeenh. Ja Suomipiletti asiam.

S U O  M » L I P P U J A  K A I K I L L E  L I N J O I L L E
TÄYDELLISIN PALVELUS SUOMIMATKA. ASIOISSA

kerran  “Salon ru u su ’’, kaunis 'teeseen 
unkarilainen kansannäytelm ä, jo Lopulta 
ka kahdella kertaa  on saanut eteen ja

ja siitä tuli 
asia meni 

länniäntvi

rum a juttu, 
kuvernöörin 

siten, että

N ew  Y o rk  C ity
T Y Ö V Ä E N T A L O LL A

Päiv alista:

M aanantaina, 4 p. Lain ra jo is
sa, harjo itus näyttämöllä klo 8. 
“K irkas to tuus" harjoitus \  e- 
san salissa, klo 8. R aivaajan 
konttorin  johtokunnan kokous 
kello 8.30.

T iistaina, 5 p. “ Lain rajo issa ' 
(kohtauksia) kello 8. A lu stu s- 
kom itean kokous klo 8.30. Se
kakuoron harjoitus klo 8. Vesan 
koripalloilu klo 8.30.

Keskiviikkona 6 p. “ Lain ra 
joissa" harjoitus klo 8.

T orstaina, 7 p. Englanninkieli- 
koulu klo 3—5. N. V. S. S. O :n

vastaanottojuhliin — ja siitä e t
tä viinan voimalla o te taan  uusi 
vuosi vastaan olkoon näytteeksi 
senraava pala New Y ork Times 
lehdestä, tänään:

“New York ottaa u u tta  vuot
ta vastaan suuremmin kuin kos
kaan ennen: kustannukset voi
vat nousta tuonne $10,000,000. 
1,800 poliisia on m äärätty  Times 
Squaren seudulle, vartiotoim iin 
uuden vuoden yönä. T ea tte re is
sa on 40 prosentin koro tus lip
pujen hinnoissa. H otelleissa
vaihtelevat illallisen hinnat $5.00 
aina $15 hengeltä. P a rh aa t is
tuimet teattereissa $8.80 istuin." 
— siten New Yohk v ie ttää  tiu-

ylim ääräinen kokous, klo 8.30. den vuoden yötä, — kuinka pal- 
Tanssit, klo 8.30.. L ainakirjasto  ■ jon sellainen melske tu o tta a  on- 
avoinna, klo 8—10. "K irkas to- nea uuden vuoden alkaessa on 
tuus” harjo itus kello 8 (V esan hyvin kyseenalaista.
salissa).

Perjan ta ina . 8 p. “Lain .rajois
sa” harjo itus kello 8. A luetoim i
kunnan kokous, klo 8.30.

Lauantaina, 9 p. Tanssit kello
8.30.

Sunnuntaina, 10 p. “ Salon 
ruusu.’’ viimeisen kerran  kello
4.30. Tanssit klo 8.30. L ainak ir
jasto  avoinna klo 8—10.

Viina ja veri
Jos uusi vuosi alkaa viinan 

voimalla, niin samalla se viittaa 
verenvuodatukseen, sillä suur
valtojen kesken alkaa asevarus- 
telukilpailu sotalaivojen raken- 
nuskilpailu — joten voi käydä 
niin, e ttä  vuosi 1937 saa nähdä 
yhden hirvittävim m istä valtojen 
välisistä verileikeistä.

Uusi vuosi
T ätä  kirjoitetaan vanhan vuo

den viimeisillä tunneilla. Satei
nen, m ärkä ja sumuinen on vuo
den viimeinen päivä täällä New 
Y orkissa. Ihmiset parhaillaan 
valm istautuvat Uuden vuoden

D r. J. R. T H U R M A N
SUOMALAINEN HAMMASLÄÄKÄRI 
29 E. 124 St., Apt. 1C. New York City

Tunnit: 9—1 ja 2—6 joka päivä pait
si sunnuntaina. Iltasin torstaina ai
noastaan. Tel. Harlem 7-3440

T ri E rnest L am pe
Vastaanottoajat: Päivittäin kello

2—6. Paitsi perjantaisin ja sunnun
taisin eri sopimuksen makaan.
126 East 54th St., New York City

Dr. W E R D E G A R
Klo

HAMMASLÄÄKÄRI
TUNNIT:

9 ap.-9 III.; eunnunt. klo 9 ap.

Uudella innolla
Tässä vuoden alussa on ryh

dyttävä toimeen uudella innolla 
ja näyttääkin siltä, e ttä  suunni
telm at ovat valmiita.

Tiistaina, tam m ik. 5 päivänä 
kokoontuu alustuskom itea, te 
kemään suunnitelmia ja  esityk 
siä, S. S. Järjestön  edustajako
koukselle.

Torstaina, 7 päivänä, New 
Y orkin S. S. O sasto kokoontuu 
ylimääräiseen kokoukseen, jossa 
jäsenistöllä on tilaisuus esitellä 
mitä asioita haluavat lähettää 
järjestön edustajakokoukselle.

Sunnuntaina, 10 päivänä näy
tellään kolmannen ja  viimeisen

Reumatismikipu asettuu  
48 tunnissa

Newyorkilaisen lääkärin uusi lääke tuo 
huojennuksen tuhansille. — Ajaa pois reu
matismi-kärsimyksen selästä, jäsenistä ja 

lihaksista.

niin kiitollisen 
i Työväentalolla.

‘‘N um m isuutarit”. — Tanimi- 
1 kuu kuin on Aleksis Kivi kuu
kausi, niin Työväentalolla, sun
nuntaiksi tam m ikuun 17 päiväk
si, on järjeste tty  elokuvanäy
tän tö , jolloin esite tään  “Num
m isuutarit" kello 4.30 iltapäi
vällä. Näytännön ajalla soittelee 
orkesteri tu ttu ja  suomalaisia 
säveliä ja näytännön jälkeen
seuraa yleinen tanssi.

“Lain rajoissa”
Ensimmäinen uusi 

tällä vuodella on "L ain rajois
sa’’, joka esitetään Hilma Sul
kasen 20-vuotis näy ttelijäjuhla- 
näytäntönä, stinnuntainana tam 
mikuun 24 päivänä, kello 4.30 il
tapäivällä.

Hilma alkoi tallaam aan näy t
täm ön palkkeja nuorena ty ttö 
senä ja on valinnut juhlanäv- 
telmäkseen tuon kuuluisan ame- 
rikalaista yh teiskuntaa arvoste
levan näytelmän.

“Kirkas totuus”
Toinen ensi ilta  täm än tam 

mikuun ajalla on toinen anieri- 
kalainen näytelm ä “Kirkas to
tu u s”. Se esitetään Työväenta
lolla sunnuntaina tammikuun 
31 päivänä, suurien Am erikan 
suomalaisten ryhm äiitam ien 
päättäjäisissä.

Vuosikokouksia tässä kuussa
Tammikuu on vuosikokous- 

kuukausi Työväentalolla. Suoja 
Osuustalo alo ittaa vuosikokous- 
sarjan  m aanantaina tammikuun 
11 päivä; seuraavana on M. S. 
T. Edistysyhdistvs, keskiviikko
na tammikuun 20 päivänä, kol
m antena Varm a Osuustalo, m aa
nantaina 25 päivänä ja neljän
tenä New N ew  Yorkin S. S. 
Osaston, to rtsaina, 28 
Pitäkääipä mielessä.

katsojakunnan lieoghan ju liste ttiin  syyttöm äksi.
Nyt on G eoghan esittänyt 

New Yorkin kaupungille, oman 
juttunsa puolustuslakim iehen las 
kun $45.230, jonka kaupungin ra 
havarani hoitaja T aylor on m ak
sanut. Geoghanin lakimies vaati 
ensin $50,000, m u tta  siitä vähän 
tingittiin ja Geoghan sai $45,230.

näytelm ä ; ’Italia,

T ap a tu rm at vievät 9,000 
ihm istä vuodessa!

Kuvernööri Lehm an puhues
saan radiolla, viime maanantain 

valtio ta lo lta  A lbanysta, 
kehoitti jokaista kansala ista  va
rovaisuuteen, sanoen, e ttä  jos 
kohtuullista huolellisuutta nou
datettaisiin tulevan vuoden ajal
la, niin vähintään tuhannen ihmis 
elämää säästettäisiin .

On kauhistu ttavaa ajatella, e t
tä 9,000 ihm istä joutuu tap a tu r
maisen kuolem an uhriksi vuosit
tain New Y ork’U valtiossa.

12.5 prosen tin  lisäys
Jouluostokset New Y orkissa ja 

ympäristöllä lisääntyivät tänä 
vuonna 12.5 prosentilla, verraten 
edellisen vuoden joulun ajan 
mvvnteihin.

K adonnut nainen  hyp
päsi

Miss Elizabeth Butterfield, 37 
vuoden vanha, kotoisin Minnea- 
polista, hyppäsi H otel Barhison- 
Blaza, 58 k a tu  ja 6 ave. 15 ker
roksesta ales, kuollen heti. H ä
net ilm oitettiin hävinneeksi jou
lukuun 22 päivänä. Hän, selostuk 
sen mukaan, oli kuuluisan min 
neapolilaisen perheen jäsen.

1 lp.

2 E. 125 St., 5 A ve. kulm.
Puh. HArlem 7-7348

50  East 125th Street
Schultz’ln tupakkakaupan pääni. 

Puh, HArlem 7-2352

KIPU TAVALLISESTI HÄVIÄÄ ENSI- 
MÄISENÄ PÄIVÄNÄ

DR. ELIAS ANTTILA
H A M M A S LÄ Ä K Ä R I ja K IR U R G I

1958 Madison Ave. (125 st. kulma) 
New York C ity

Tunnit: Joka päivä 10——12. 2--6:
Torat. 10-12, 2-8. Perjantaina 1-4 
Puhelin: Harlem 7-8499. z-ray kone.

T ri SIMON B E R L IN
HAMMASLÄÄKÄRI

255 W est 84th St. & Broadway, 
New York City.

Pitkäaik. kokemus. Kohtuulliset hinnat 
Vastaanottoa Jät: Klo 9—7 päivisin 
Myöskin erisopimukslen mukaan.

Puhelin  T rafa lgar 7-6962

Myrkystä veressä johtuu reumaattiset ki
vut. jäykkyydet ja turvottumat ja tekee 
liikkumisen valkeaksi. Saadaksenne huo
jennuksen .teidän on saatava pois myrkky 
verestänne . Tämän lääkärin uusi lääke te
kee sen nopeasti. El sisällä huumausainet
ta — turvallista nuorille ja vanhoille: el o- 
le vahingollista sydämelle. Sen nimi on 
BARUVACOL ja voitte kokeilla sillä seu- 
raavalla tavalla: Leikatkaa tämä ilmoitus 
Ja lähettäkää nimenne ja osoitteenne kera 
(tai tulkaa henkilökohtaisesti) osoitteella: 
Atkins Laboratory, 44 East 63rd St.. New 
York City Älkää lähettäkö rahaa. Maksa
kaa postlmlehelle $1.85 ja lisäksi postimak
su. kun hän tuo BARUVACOL'in teille. 
Käyttäkää sitä 2 päivää (48 tuntia). Jollei 
kipu häviä, niin palauttakaa käyttämätön 
lääke ja teidän $1.85 palautetaan. Miksi 
kärsisitte enään? Tunnit: Arkipäivisin 
kello 10—4. (Raivaaja)

Suomalainen SA UNA
360 East 124 Sfc, N. Y. City 

Tunnit: 12-10 j.pp. Tel. Harlem 9629 
Naisten päivät tiistaina, keskiviikkona ja 
torstaina. Miesten maanant., perjant. ja 
lauantaina. Mies- ja naishierojat.
Huom.i $2.50 saa 10 saunalippua sisältä

vän' kuponkikirjan.

Aappo Saarinen kuollut
Raivaajan New Yorkin kontto

riin saapui puhelintieto, Teane- 
ckista, N. J.. jossa ilmoitettiin, 
e ttä  Aappo Saarinen, talosta 190 
Fort Lee Rd„ Teaneck, N. J., on 
kuollut sydämen halvaukseen ja  
e ttä  hautajaiset ovat lauantaina, 
tammikuun 2 päivänä, hautajais- 
toimistossa. 118 Hudson St. H a
ckensack, N. J., kello 12 päivällä.

Toveri Aappo Saarinen, oli 
syntynyt Lokalahdella^ Hän tä y t
ti viime m arraskuulla 55 vuotta. 
Hän oli entisiä Brooklynin S. S. 
Osaston jäseniä ja  ahkera näy t
telijä. Hän m u u tti Brooklynistä 
New Jerseyn puolelle, ollen Tea- 
neckissä ja ym päristöllä pitem 
män aikaa. Viimeksi Aappo esiin
tyi näyttäm öllä näytelm ässä J u 
nilla ja Tanula, joka hiljakkoin 
esitettiin • useissa osastoissa 
Brooklynin Osuusliikkeen hy 
väksi.

Aappo Saariselta jäi vaimo ja 
yksi poika, joka on jo tävsi-ikäi- 
nen.

B. M. T . lakko p ää t
ty n y t

B.M.T. bussiajurien lakko, jo- 
paivana. jj.a ajj-oj vjjme viikolla, hajanai

sena selvisi samoin, ilman suu
rempia hälinöitä. Sai se kuiten 
kin sen aikaan, e ttä  80,000 m at
kustajaa joutui m enettäm ään 
useita tun te ja  odotellessaan bus
seja joita ei saapunut.

MRS. NYSTRÖM  
Suomalainen kätilö 

1959'/, Madison Ave., 125-6 kadun 
välillä. Puh. Harlem 7—7138

New York, N. Y.

Central Delicatessen
Suomalaisia ja Scandinavialalsia 

herkkuja aina saatavana.
1844 PARK AVE. New York City 

CARL JURGENS, omistaja.

Palm Domestic Työnvälitystoimisto
Omistaja ANNI E. PALM.

O sote:
126 East 59 St., New York, N. Y. Room  41

Puhelin: Plaza 8—2974.
Välittää paikkoja kaikille taloustyöaloille. 

K onttorihinnat lain m ukaan 10% ensimäisen kuun palkasta. 
E n tiset ja uudet asiakkaat, kääntykää luottam uksella puo

leeni paikkoja hakiessanne.

T yöttöm yysrahastoon
$90,000,000

Paul Sifton, New Yorkin val
tion teollisuuskomissionerin apu
lainen, puheessaan radioasemalta 

(WINS sanoi, e ttä  työttöm yysva- 
kuutusrahastoon vuodelle 1938 
mennessä New Yorkin valtiossa 
karttuu $90,000.000.

Tämän päättyvän  vuoden alus
ta  aikain noin 76.000 työnantajaa 
on maksanut työttöm yysvakuu- 
tusrahastoon yhden prosentin 
2,600,000 työläisen palkoista, jo 
ka on tuonut $30.000,000.

Tämän tam m ikuun 1 päivästä 
alkaen m aksut ovat 2 prosenttia 
työläisten palkoista, joten se tuo 
keskimäärin noin $5,000,000 kuu
kaudessa.

Geoghan, sy y te tty  — sai 
$45,230 kaupungin 

ra h a s to s ta !
Näytteeksi siitä millä tavoin 

oikeutta käydään New Yorkin 
virkaherrain kesken sopii Brook
lynin p iirisyyttäjän . William F. 

(X. Geoghanin ju ttu . Kuten muis
tetaan Geoghan oli syytteessä 
surkean kuuluisan Drukman ju 
tun johdosta. Syyte oli, että 
Geoghan, p iirisyyttäjänä, löi lai
min syyttäjän  velvollisuudet ja 
antoi jutun lu istaa omia teitään.

Geoghanin m enettely oli. niin 
julkeaa, e ttä  hän joutui itse svvt-

TURVATKAA KOTINNE OSUUSTOIMINNALLISELLA VAKUUTUKSELLA

W O R K M EN ’S M U TU A L F IR E  
IN SU R A N C E SOCIETY , Inc.
(Työläisten

Pääkonttori:

Hunokelustojen Palovakuutus Yhdistys)
Perustettu 1872.

227 East 84th St., 2:sen ja 3:nen Ave. välillä, 
NEW YORK CITY

Työläisten osuustolminnoUinen Palovakuutusyhdistyg. Viisikymmentä
kahdeksan paikaliis-osostoa ympäri Yhdysvaltoja. Jäsenmäärä nyt 68,900. 
Varat $1,000,008. Voimassa olevia vakuutuksia $83,000,000.

Ei voittoja, eikä voitto-osuuksia osakkeenomistajille!
Vakuutusmaksut: 10 senttiä sadalta dollarilta vuodessa korvaa kalkki 

vakuutuskustannukset.
Talletus 90c, joka sadan dollarin anovisesta vakuutuksesta Jokaiselta Jä

seneltä kannetaan, mutta Jäsenen eroiessa palautetaan takaisin.
Suojelkaa kotianne tulipalon varalta. Liittykää om in luokkanne omista

maan palovakuutiisyhdistykseen.
Kaikista yhdistyksen asioista päätetään osastojen kokouksissa. Ylels- 

,  Jäseniä el oteta.
* Lähempiä tietoja annetaan myös »uomenkleiellä. ,
............................................. ..................................- ................................................. J

Sappitauti
Sen oireet ovat: KAASUA VATSAS 

SA — Kipu Kinnan alla — Vaisun Ko
vettuminen — 1’äänkivui — Maksavaivai 
—Huono uni —  Väsynyt tunne aaunilli— 
Tuskaa sydämen kohdalla — j. n. e.

Arv. P. A. Lipmcl! Co.. Suom. Apteekkarit. — 
Olen nauttinut lähettämönne lääkkeen Äo. .13 
— ja oteli aivan terve. -■ Oku suositellut sitä 
toisillekin.

Minä olen tyytyväinen ia vii la enemmän kii- 
tnliieen. sfllä niinä olin lähes neljä vuotta sairas, 
ia nyt olen terve.

Kuun., A— I—, .Mohawk, Mich,
Tilatkaa lääke No. 33 — Hinta $2.50 

•. A. LIGNELL CO., Superior, VVU

takia, e ttä  paketissa oli postila- 
kien vasta ista  tavaraa (juokse
vaa, tai pilaantuvaa tavaraa). 
Nekin m enevät kuolleitten k ir
jeitten toim istoon.

Paljon joulupaketteja jäi pos
titoim istoon syystä kun ne olivat 
niin huonosti käärittyjä, e ttä  o- 
sotteet olivat hukkuneet, eikä

tensä. Tuom ari määräsi $4,000 
takauksen korkean oikeuden is
tuntoon tulem isesta. — iH.

ä o s ia l is t io s & s t o j e n
o s o t e ih n o t u k s ia

W A R R E N , O H IO
Espanjan kansanvaltaa avusta

maan
Kuukausim ääriä Espanjassa 

on riehunut verinen sisällissota. 
Taantum uksen m ustat voimat 
hyökkäävät siellä kansanvaltais-

oitu lähettää . Tuo kaikki o su it-(ta  hallitusta vastaan, y rittäes
sään m urskata kansan vapauden, 
mitä taaim inalla tavalla, käy t
täen m uitten maiden tantuniuk- 
scllisia voimia apunaan. K an
sanvaltaa puolustavat ihmiset 
k au tta  sivistyneen maailman 
seuraavat jännittynein mielin 
Espanjan kohtaloa. Jos oikeus 
ja vapaus voittaa, niin tue ilolla 
sitä tervehdimme. Niinpä täällä-

aa, e ttä  huolellisuutta pitäisi 
käyttää lähettäjäin taholta.

‘A inoastaan  $3,970,860”
O tto  H. Kalm. kansainvälisesti 

tunnettu  finanssimies, jä tti aino
istaan $3,970,860 perinnön, — 
niin — ikäänkuin anteekis pyy- 
lellen perinnön pienuutta, ju l
kaisivat New Yorkin lehdet se
lostuksen Kalmin omaisuuksiaI kili, kuten muuallakin, olemme 
koskevista seikoista. (järjestäneet yhteiset tanssit.

O tto  H. Kalin oli kerran $50,-j W arrenin S. S. Osasto ja Kan- 
030000 om istaja, m utta lam aan- salliskhtbi yhdessä toimeenpane- 
miskauden romahduksessa meni- vat ja kutsuvat kansanvaltaa 
vät häneltä miljoonat, kuten puolustavia suomalaisia W arre- 
m onelta m uulta, joten “ainoas- nissa ja ym päristössä saapumaan
taan $3,970,866“ jäi perillisille.

K ängsteri sai kuulan
“ P eter the Red” nimellä tu n 

nettu kängsteri. Peter V. Eelice, 
36 vuoden vanha, sai kuulan kul
oonsa takaapäin, ollessaan Sal- 
vs Seafood Shop kahvilassa, 356 
£ast 114 kadulla, kello 3:30 vii

me to rs ta in  aamulla. Hän kuoli 
heti. V incent Cappola veti ruu
miin kadulle, ja jä tti sinne, ja 
iike kävi ennallaan.

“P ete the  Red” käytti aina 
punaista paitaa, josta sai nim en
säkin. H än  oli entisen suur- 
cängsteri “Legs*’ Diamondin 
känkiin kuuluvia. Poliisikuulus
telussa kukaan ei tiennyt am pu
jasta m itään — joten se jää taas

16,956 sai ty ö tä  m arras
kuulla

New Yorkin valtion teollisuus- 
viraston päällikkö Andrews il
moitti, e ttä  m arraskuulla pääsi 
töihin 16,956 henkilöä, yksityisiin 
teollisuuslaitoksiin New Yorkin 
valtion työnvälitystoim istojen 
välityksellä.

Kaikkiaan m arraskuulla väli
tettiin  yksityisiin ja hätäaputöi
hin New Y orkin valtion työnväli
tystoim istojen kau tta  28,000 hen
kilöä.

Isän ilo liian  suuri
Kun Edith Fenyes, 11 vuoden 

vanha, M orris Fenyesin ty ttö , sai 
toisen palkinnon englanninkielen 
tavauskilpailuissa, niin isä ilostui 
siitä niin kovin, e ttä  sai sydän- 
halvauksen, kaatuen kuolleena 
maahan. H än oli ikirjaltaja am 
matiltaan, tehden työ tä juutalai
sessa kirjapainossa.

Uusi Subw ay osa avattu
Torstain, joulukuun 31 päivän 

aamuna kello 7 avautui uusi li 
säys New Y orkin kaupungin 
subwayteihin. Täm ä uusi osa 
alkaa Roosevelt Avenuelta 
Jackson H eights, ja  jatkuu Kew 
Gardeniin, Jam aicaan, uskotaan 
valmistuvan heinäkuun 1 päi 
vään m ennessä tänä vuotena 
yhdistäen L ong Islandin suu 
rimman kaupungin New Yorkin 
kaupungin om istam aan subway 
tieverkkoon.

Uuden tieosan avajaisjuhlissa 
selostettiin, e ttä  kaupunki on 
m enettänyt jo tähän Queensin 
puolelle rakennettavaan  tunne 
liin $110,000,000 ja  vielä tarvi 
taan vähintään $2,000,000.

L entsu  raivoaa New 
Y orkissa

Influentza, eli lentsu, raivoaa 
New Yorkin kaupungissa nyky 
ään, vaikka lievässä muodossa 
Uusia sairastum iskohtauksia il 
m oitettiin viime torstaina 153 ja 
kuolem antapauksia kaksi.

Liian läm pöiset ja äkisti vaih 
televat ilm at ovat syynä lentsun 
ilmenemiseen, niin selostettiin 
terveysviraston puolesta.

400,000 jou luk irje ttä  ja 
k o rttia  ei m ennyt 

perille
New Y orkin kaupungin posti 

mestari Goldman sanoi, että tä 
män joulun seudussa lähes 400, 
000 jou lukortin- tai kirjeen lä 
hettäjää unhotti panna postimer 
kin. tai vastaano tta jan  osotteen 
kirjeeseensä, joten kirjeet ma 
kaavat ny t postikonttorissa ja 
sieltä lähete tään  kuolleitten kir 
jeitten toim istoon (Dead L etter 
Office) W ashingtoniin , D. C.

Myöskin 8,000 joulupakettia 
jäi postikonttoriin , joko osotteen 
puutteen tai sellaisten syitten

yhdeksi kängstenen 
m urhista.

välisistä

tähän tilaisuuteen lauantaina, 
tam m ikuun 9 p:nä, Quinby hau
lille. H eikki Selkämaan orkes
teri, Ashtabulasta, tulee so itta
maan.

Tanssista kertyneet varat lä
hetetään Espanjan kansanvaltaa 
puolustavalle joukolle. •

Palokuntalaisten  uusi
vuosi

Täm ä uusi vuosi toi New Y or
kin kaupungissa palokuntalaisille 
8 tunnin työvuoron ja kolmas 
osa lisää palokuntalaisia o tettiin  
vakituiseen toimeen, sillä “kolme 
työvuoroa” vuorokaudessa teki 
tilaa uusille palokuntalaisille.

New Y orkin poliisilaitoksessa 
nuorim m at poliisit erosivat to i
m estaan ja liittyivät palokun
taan, jonka katsoivat turvalli
semmaksi. Pohjapalkka palo
kuntalaisilla on alussa $2,000 
vuodessa, joka kolmen vuoden 
palvelusajan kuluttua nousee 
$3,000 vuodessa. Poliisien palk
ka on sam a alussa, m utta vasta 
viiden vuoden kuluttua he pää
sevät $3,000 palkalle. Palokun
talaiset saavat palkan sairaana- 
oloajaltaan, jota poliisit eivät 
s a a : samoin palokuntalaisilla on 
m uita e tu ja  joita poliiseilta puut 
tuu, siksi nuoret poliisit pyrkivät 
palokuntaan.

Työselkkauksia Cabot kuto
mossa

Union johtomiehet Cabot M a
nufactu ring  Companyn kuto
moissa Brunswickin kylässä o- 
dottelevat neuvotteluja yhtiön 
edustaja  William W orsnopin 
kanssa ennen kun ryhtyvät mi
hinkään toimenpiteisiin niiden 
uusien järjestelyjen suhteen, joi
ta  on. teh ty  tehtaan keinosilkki- 
osastolla. missä kutojain on nyt 
ho idettava 40 kutom okonetta 
en tisten  20 asemasta.

W orsnop on ulkona kaupun
gista. Työläiset pitivät keski
viikkoiltana joukkokokouksen, 
m utta eivät vielä päättäneet mi
tään, ilm oittaa United Textile 
W orker sin orkaniseeraaja, Ge
orge Jah ar, joka on ollut Bruns- 
w ickissa jo useita päiviä asioita 
järjestäm ässä.

Tehdas suljettiin joulun edel
lä viikon ajaksi. Yhtiön taholta 
silloin ilmoitettiin, e ttä  kun teh 
das uudelleen avataan, työ t jä r 
jeste tään  uudelleen. Täm ä uu
delleen järjestely  m erkitsee sitä, 
e ttä  työläisille lisätään koneita 
toisella puolella. Täten heiltä 
vaaditaan paljon enemmän työ 
tä  kuin mitä äsken m yönnetty 
palkankorotus edellyttää.

C abot teh taat ovat pahimpia 
työväen riistäjiä valtiossamme. 
Siitä johtuen niissä on ollut kak 
si suurem paa lakkoa viimeisten 
kahden vuoden ajalla ja pienem 
piä selkkauksia vielä pälliseksi.

Uusi kuvernööri Barrows
on jo  nim ittänyt Bangor Daily 
Commereialin toim ittajan Oliver 
L. Hallin sihteerikseen 2 vuoden! 
v irkakautensa ajaksi. Hallille,! 
joka on Mainen päivälehtien kus 
tan ta ja in  yhdistyksen president- j 
ti. on m yönnetty kahden vuoden 1 
virkalom aa sanom alehtitehtäväs- 
tään.

B arrow s on myös nim ittänyt 
Miss B. Mildred Smallin ja Miss 
Irm a M. Raymondin konttorihen 
kilöikseen. — Navvy.:

Pakolainen valmistuu
Kolm inäytöksinen laulunse

kainen näytelmä, oman n äy ttä 
mön esittäm änä, on valmis ja 
esitettävänä lauantaina, tammik. 
16 p:nä. Lavaohjauksesta huo
lehtivat Hj. Nissilä ja J. T ark 
kanen. Laulut opettaa F. Heis
kala. Henkilöt näytelm ässä: E l
len Luuri. Mary Palomäki, John 
Tarkkanen, Herman Hatunen ja 
Jacob Pesonen.

Reippaan tiedonantoja
Joka keskiviikko-ilta on kori- 

pallokilpailut haalilla ja lauantai
sin aina silloin kun haali on va
paa. m uilta tilaisuuksilta. — C—a

WF5TWAREHAM
Näytösilta

Taidetanssi-ilta on W. W are- 
hamin Ihaalilla 4 päivänä tam m i
kuuta. Akseli Vuorisola ja h ä 
nen kumppaninsa esiintyvät yl
läm ainittuna iltana arvokkaalla 
ohjelmallaan, joten kannattaa 
tulla nauttim aan tästä  illasta, 
sillä niitä on harvoin karpalo- 
kontrilla. Esitys alkaa kello 8 il
lalla. T ikettien h inta on 35c. 
Jo ten  ei ole hinnalla pilattu.

Tanssit
Ensimmäiset tanssi^ tällä 

vuodella on 9 päivänä tam m i
kuuta ja reilut senkin puolesta, 
e ttä  tulee uudet soitta jat, jo ita 
ei ole meidän haalilla ennen ol
lut. Soittam aan tulee Perälän 
orkesteri ja soittökoneita kuu
luu olevan vaikka m inkäsortti- 
sia. — H.

Omenat vaarallisia
ovat vielä nykyaikanakin, ku ten  
Eevankin aikakaudella. Sen to 
teaa seuraavanlainen tapaus. 
30 pävän aamuna m urtautui 6 
suom alaista poikaa Decas B ro t
hers hedelmäkauppaan, rikko
malla oven ja ottam alla 2 laa
tikkoa omenia ja salatinlehtilaa- 
tikon, vaan eivät onnistuneet, 
sillä yöpoliisin tarkka silmä 
huom asi ja vangitsi kaikki po
jat, jo tka ovat nim eltään: W il
liam Malo, Oxford, M e.; M atti 
Pulkkinen, S. W arelham; W ay
ne ja George Salminen, S. C ar
ver ja Kalle W iet, Oxford, Me. 
He kaikki olivat 31 päivänä W e- 
ieham in poliisioikeudessa kuu
lusteltavana, jossa tunnustivat 
syyllisyytensä. Tuom ari m äärä
si $500 takauksen korkean o i
keuden istuntoon saapumisesta. 
Neljä ön hommannut takauksen 
ja ovat vapaalla jalalla. Onsen- 
tilainen nuorukainen, Edward 
Andrade, samoin m urtautui ke- 
säasunnoihin ja o tti antiikkiesi
neitä $188 arvosta. Hänet myös 
vangittiin ja tunnusti syyllisyiy-

Ablnfltonin S. S. Osaston kirjeenvaihto- 
Osote un: D Laine, 341 North Ave., Kock- 
land. Musa.-

Ashtabulan S. C. Osasto, 2607 Lake Ave* 
Ashtabula, Ohio.

Bridgeport S. 8. Oiaston kirjeenvaihto, 
osute; H. Kaita, 1810 Ötradtord Ave, 
Bridgeport, Conn.

Bogotan S. S. Osaston JärjestäJä-klr- 
leenuiintuju, John 1’ukkl, 08 West Main 
SL, Bogota, N. J.

Canterburyn S. S. Osaston kirjevalhto- 
oaote: Viljo Vaara, Box 93, Canterbury, 
Conn. Tel. Moosup 241-R 3. B. 8. O:n 
sokouJtset Joka kuukauden viimeinen sun
nuntai klo 2 jpp. naalilla.

Clevelandin Suom. Sos. Osaston ko
koukset ja kirjeenvaihto-osoite: IMS 
Oetrolt Ave., Cleveland, Ohio. Kokouk
set ovat 2:nen keskiviikko kk:ssa, Rait- 
tuisliaulilln klo k ip.

Delsytownin Y. 8. 8. Osaston klrjeen- 
vaihto-osote on: C. of W. Penttilä, BOM 
234, Daisytown, Pa.

Fairport Harborln S. S. O., SIS Plum 
St. Kokoukset osaston omalla talolla Jo
kaisen kuukauden 2;nen Ja S:mas toretai- iita.

Gardnerin S. 8. O., $1 Aah St., OaNi-
ner, Mass.

Milfordln S. S. O„ Webster SL. MU-
ford. N. H.

Martin» Ferryn 8. 8. O:n kirjeenvaih
to-osote: L. Box 81, Martins Ferry, Ohio.

Maynardin S. S. O. Taisto. L. Box 1177 
Maynard, Mass. Kokoukset sunnuntaiöin 
klo ’i lii. Ohjelmakokoukset vuoroon.

Ludlowln Yhd. S. S. Osasto, care of 
J. A. Rivers, R. F. D. No. 2. Ludlow, VL

Nevvportln S. S. O:n klrjeoaote: S. S.
Osasto. 62 Winter St.. Newport, N. H.

New Yorkin Aluekomitean klrjeenvaih-
to-nsote on: Wilho Hedman, 2064—ith  
Ave., New York. N. Y. Alueen paikallis- 
puituja pyydetään ylläolevalla oeotteeQa.

New Yorkin S. S. Osaston • osote OB 
2056—6th Ave. Työkokoukset Joka kuu* 
kauden toinen Ja neljäs torstai.

Newarkin S. S. O:n klrjeenvalhto-oeots
iin: Toivo Wllen, 34 Nutman PL. West 
Orange. N. J.

Norwoodln S. S. Osaston klrjeenvalhte- 
osote on: 23 Chapel St., Norwood, Maas. 
Työkokoukset Joka kuukauden toinen 
sunnurttnl-llta

Ohion Ag:ni Aluetoimikunnalle lähete*, 
tävät kirjeet ovat osoitettavat: Ohion 
A cni Toimikunta. Frank Saarinen, 141# 
W. ltth St., Ashtabula, Ohio.

Peabodyn Suom. TyBv. Yhd. "Taimi*, 
t l  Tremont 9t.. Peabody. Maas.

Port Chesterln 8. S. Osaston, 2## MIU
St.. E. Fort'Chester. N. Y., kokoukset 
Unen ia 3:mtis tiistai kuukaudessa.

Rockportln Suom. TyBv. Yhd. “ Murta. 
|a” . Box 17. Squnn Rd.. Rockport, Masa

Union, Me. Soslallstlpuoluean osasten 
klrjoenvaihto-OROte on: Th. Olson, R. F. 
O.. Nn. 1. Box 54. Warren, Me.

Vsn Etten. N. V., V. 8. 8. Osaston M r-
leenvaihto-osnte on: A, Jameson, R.F.D, 
1. Snpnc«r. N. Y.

Warrenin Y. S. S. Osasto: Care of Frank
Heiskala. 699 Onk St.. S. W. Warren, O.

We«t Warrhamln 8. 8. O«a«*on nvklH- 
non klrlecnvnihto-nsntft nn: Mr». Antin 
FMMrson. R.F.D. Box 38. West Warehatn.
Vncia

W-st Parl«ln S. S. O-astrn osote «n! 
älvnr Järvenpää. R. I—Box $1. Went Pa
rts M*.

Worcester!» s. S. O:n osote on: Box 78, 
e t a t l n n  A ..  Worcester. Mess.

Y. S. S. Järjestän keskusviraston M f*  
leenvalhto-osote on: Box 396. Fltchburd, 
Ms se.

T ila tk a a  R a iv a a ja  f
sillä $1.00 lähetetään Raivaaja 
kahdeksi kuukaudeksi kailafla 
uusille tilaajille. Tilatkaa otot» 
teella, RAIVAAJA. Boa

NVORTEVAN
ENGLANTILAIS-
SUOMALAISTA

S an ak irjaa
myymme edelleenkin

Alennuksella
Entinen hinta $2.50 

NYT

’2 , 0 0
Asiamiehille tavallinen 

20 % myyntipalkkio

r a iv a a j a
Fitchburg,

Uusi kirja
M A T T I H A L M IN E N

S O IN T U L A
Kalevan kansan ja Canadan suomalaisten historiaa. 

Loppukatsauksen “Vanhat ja uudet ihanteet,” kirjoittanut 
Edward Valpas.

Kirjan kirjoituja Matti Halminen on Uvallinen kansan 
mies. Ollut Canadassa 48 vuotta ja mukana suomalaisten 
yhteistoiminnoissa. Ollut perusUmassa Sointulaa Malko- 
saarella, elänyt ja kokenut kaikki sen siirtolan vaiheet, 
ja yhä vieläkin asuu siellä. Tämä kirja on kokoonpano- 
muistelmia ja tietoja tuolta pitkältä ajalta.

143 sivua. ------ Kuvitettu. ------  Hinta 50c.

Asiamiehet, ryh tykää levittämään.

RAIVAAJA, Box 600. F itchburg.
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OSUUSTOIMINTA
Osuuskauppojen johta

jien kurssit
Kansasin va'.tion collegessa, 

M anhattanissa, Kansasissa, alkoi 
m arraskuun 30 päivänä lyhyt 
osuuskauppojen johtajin kurssi, 
mikä jatkuu tammikuun 30:een 
pä.ivaan. Näihin kursseihin o- 
sallistuu osuuskauppojen liik
keenhoitajan kokelaita joka puo
lelta Kansasin valtiota.

Etutilalla tällä kurssilla on 
liikkeen järjeste ly  ja johto, sekä 
tilinpito ynnä valistuskysymys, 
ynnä osuustoim innan periaatteet 
ja  taloudellisten järjestelm ien 
luonne. O petusta antavat colle
gen op etta ja t ja vierailevat o- 
sustoiuiintam iehet.

Samanlainen osuuskauppojen 
liikkeenhoitajain kurssi alkoi 
M innesotan yliopistossa m arras
kuun 16 päivänä,<30:lä osanotta
jalla.

Superiorin Keskusosuuskun- 
nan osuuskauppojen liikkeenhoi
tajain kurssi, johon 35 osanotta
jaa osallistui ja joka kesti 8 viik 
koa, on vastikään päättynyt.

Sähköosuuskunta sai 
sähköyhtiön “toi

mimaan”
Two H arborissa, Minn., perus

tettiin viime kesänä sähköosuus
kunta. joka sai hallitukselta jon
kun m äärän varoja maaseudun 
sähköistämiseen. Ä skettäin o- 
surskunta ryhtyi pystyttäm ään 
johtolankapylväitä n. k. Ryan 
tien varrelle. Minnesota Power 
& Light Co. myöskin ryhtyi pys
ty ttäm ään pylväitään saman tien 
varrelle, rinnakkain sähköosuus- 
kunnan kanssa. Useita vuosia 
sitten kun paikkakunnan, s. o. 
Lake kauntin , asukkaat pyysivät

s?.

K  • ’

L U E T T E L O
SIITÄ ARVOKKAASTA KIR
JALLISUUS- VALIKOIMASTA 
mitä lahjakirjoina Raivaajan ti
lauksista nyt annetaan.

Tehkää valintanne jo e tukä
teen. U usien tilaajien huomiota 
o lis i, erikoisesti tähän asiaan 
kiinnitettävä. Jos teillä on tu t
tavia jo is ta  pitäisi saada Rai
vaajan tilaajia, niin kiinnittäkää 
hedänkin huomiotaan tähän hy
vään erikoistarjoukseen mikä 
nyt on voimassa. Tässä ta rko i
tam m e m yös tilaajia eikä aino
astaan asiamiehiä. Kaikkien yh
teistä apua kaivataan. 

“VAIMOKE”.
Nimikin Jo ilmaisee, että »e käsitte

lee Jotakin eriskummallista. Kirjaani 
on otettu alussa tavallista suurempi 
painos. Sillä on ollut hyvä menekki. 
Tästä tehtyä llikkuvakuvaa pidetään 
yhtentt parhaimpina Suomessa. Jos 
Joku naisista haluaisi saada lisää op
pia siitä miten vaimoihin»! rakastu
neita miehiä olisi kiusattava, niin 
krja voi muodostua, hyväksi "oppi
kirjaksikin”. Kyllä sitä miehetkin 
sentään voivat nautinnolla lukea. Se 
käsittelee kysymyksiä yleensä erit
täin metkalla Ja suorasukaisella ta
valla. Se ei varmastlkenn ole Ikä
vystyttävää lukemista vaikka ei ole
kaan mikään erikoinen Jännitysro
maani. Kolmas painos uutta kirjal
lisuutta.

“AATAMIN PUVUSSA JA 
VÄHÄN EEVANKIN”.

' MlehllH L tapan olla hniwkoja kala
juttuja Ja vähän multakin juttuja, 
mutta kyllä kulkkl kuulemamme 
seikkailut Jäävät pakosta varjoon 
näiden eriskummallisten sattumien 
rinnalla mitkä tilasit kirjassa! toinen 
toistaan seurnavat. Se on todelta, 
hauskasti T.erroltu Ja oikein suoma
laiseen tyyliin .kuten yValmokekln". 
Tästäkin on eldkuvn.' muodostettu. 
Jotkut miehistä saattaisivat pitää 
enemmän tästä. Omaa mieltämme 
emmo tässä tiedä. Kirjat ova koko
naan eri aloilla. Kuvitettu kirja 
myöskin. Kuvat otettu elokuvasta. 
Uutta klrjilllsuutta. Neljäs painos.

“SALAPERÄINEN RAT
SASTAJA”.

,  Tämii on olkea Jännitysromaani 
reippaasta entisajan villistä lännestä. 
Kaunis kertomus. Vaikka täyytyy- 
hän siinä tietysti ilmetä kauniin

' vastakohtana rumiakin tyyppejä, 
mutta hyvähän se aina lopussa volt- 
to|!i, kuten olemme liikkuvissa kuvis
sa nähneet. Liikkuvana kuvana on 
tämäkin näytetty. Zane Qreyn ni
mi on Jännittävien romaanien kir
joittajana tarpeeksi hyvin tunnettu. 
Reiluja tvyppelä siinä Ilmenee Ja nii
tä suurella mielenkiinnolla seuraa.

-PU N A IN EN  NEILIKKA”.
Yhtä Jännittävä romaani kuin Jo 

mainitut pari viimoistakin. Kertomus 
Ranskan vallankumouksen ajoilta, 
niiltä Julmilta terrori-ajoilta. Jolta o- 
lemme historiasta lukeneet. Jolloin 
“Klljotllhl” oli ahkerasti Ja raa’astl 
käytännössä. Kertomus käsittelee 
pakolaisten seikkailua. Mielenkiinto 
el tästäkään kirjauta puutu. Aihe 
kokonaan erilainen omine sankarel- 
neen.

“TOBOLSKIN VANKI”
■ Entisen Lontoon salapoIllsipHälltkBn 
kirjoittamana, tämä kirja onkin kuin 
nalipoLilsIromnanl. vaikka aihe onkin 
erilainen. Kirjan aihe on Neuvosto- 
Venäjältä Ja se käsittelee sikäläisiin 
vankiloihin Joutuneita Ja heidän kar
kaamistaan, mitä Jännlttävlmpien 
tapahtumien toinen toistaan Senn
ien. Seikkailua et puutti. Uhkaroh
keat Ja mielenkiintoiset karkulaiset 
Venäjän "ohranaa”, salapotllsljärjes- 
töä vasbaaaa.

Kalkissa näissä kirjoissa, erittäin
kin neljässä viimeksi mainitussa, on 
Johtavana lankana erittäin kaunis 
"mkk iiiRjuonl". Eikä se parista en
simmäisestäkään sentään kokonaan 
puutu.

Toverillisesti
Raivaajan konttori.

voim atrustilta  sähköä, se ei o t
tanut pyyntöä kuuleviin korviin
sa. Näinollen Lake kauntin fa r
m arit perustivat oman osuustoi
m innallisen sähköistäni isyhdis- 
tyksen, mutta nyt ryhtyi voima- 
tru sti myöskin “sähköistäm ään" 
Lake kauntin m aaseutuja.

Superior in Keskus- 
osuuskunnan m yynn it

marraskuulla
Superiorin Keskusosuuskun- 

nan myynnit olivat täm än vuo
den m arraskuulla $268,341.80 eli 
$99 893.25 (59.30 pros), suurein-] 
m at kuin samalla kuukaudella v. 
1935. Ne oi ivat suurim m at m ar
raskuun myynnit Keskusosuus- 
kunnan historiassa. Tämän vuo
den yhdentoista kuukauden 
my viinit olivat $2,615,302.10. S a
malla ajalla viime vuonna olivat 
Keskusostiuskunnan myynnit 
$2,047,976.97. Näinollen täm än 
vuoden yhdentoista kuukauden 
m yynnit olivat yli puoli m iljoo
naa dollaria — tarkalleen sano t
tuna $567,325.13 — eli 27.70 p ro 
sen ttia  suuremm at viime vuoden 
yhdentoista kuukauden m yynte
jä ., Täm ä myyntilisäys on m il
tei kokonaan tullut lisääntyväs
tä  tavarankäsittelystä, sillä K es- 
ku.sosuuskunnan samoin kuin 
kaikki muutkin hintaindeksiä o- 
so ittavat että tavarain tilkku- 
kauppahinnat ovat tämän vuoden 
aikana olleet keskimäärin sam at 
kuin viime vuonnakin. — T O :ti.

Osuustoiminta ja  
yleisom istus

(Yhdysvaltain Osuustoiminta- 
liiton vuosikongressissa esitti tri 
Robert M. Hunter. Ohion valtion  
yliopistosta, seuraavan Amerikan 
yleisomistusliiton johtajan, tri 
Carl D . Thompsonin, kirjottaman 
esitelm än).

Sikäli kuin minä sen näen, 
on, umpimäärin puhuen, kolmea 
lajia omistusoikeutta olemassa: 
yksityistä, osuustoiminnallista ja 
yleistä. Ykstiyinen omistus, lu on 
nollisesti, on se muoto mikä meitä 
kaikkia välittömämmin liikuttaa 
ja on se kaikkien omistusmuoto
jen ja taistelujen todellinen koh
de. Yksityinen omistus on se o -  
maisuuden omistamisen muoto mi 
kä meille antaa sen mitä me tar
vitsemme ja käytämme henkilö
kohtaisesti — elämän tarvikkeet 
ja mukavuudet — virkistyksen, 
opetuksen, kulttuurin —musiikin, 
taiteen, matkailun — ne aineet 
mitkä elämän tekevät elämisen  
arvoiseksi — ne aineet joita me 
voimme käyttää ja nauttia ja si
ten tehdä omiksemme — ne ovat 
sitä mikä mielessämme on ajatel
lessamme yksityistä omistusta.

N iitä kaikkia me haluamme. 
Ja mitä runsaammassa määrässä 
me voimme niitä saada, sitä rik
kaampaa. parempaa ja onnelli
sempaa tulee elämä olemaan.

Yksityinen omistusoikeus.
Ja täten, viime analyysissä, on  

yksityinen omaisuus kaikista tär
kein ja, tietysti, kaiken taloudel
lisen taistelun ja muiden om istus
oikeuden muotojen kohde. T ästä  
syystä, siten kuin minä näen. se  
mitä me haluamme on suurin mää 
rä yksityistä omaisuutta, m ahdol
lisimman laajaa alaa yksityistä o- 
mistusoikeutta.

Mutta on aivan ilmeistä, että  
yksityisellä omistusoikeudella on 
rajansa, joiden ulkopuolelle sen  
ei voida sallia mennä vahingoit
tamatta ja rajottamatta toisten  
yksityistä omistusoikeutta. Ihmis
kunnan historian alusta saakka  
ovat ahneus ja itsekkyys yrittä
neet laajentaa omistusoikeuttaan 
ja kontrolliaan omaisuuden yli, 
siksi kunnes ne ovat riistäneet, 
ryöstäneet ja orjuuttaneet suuria 
kansanjoukkoja. On ilmeisen se l
vää. että jos ihmiskunnan suurille 
joukoille mitään yksityistä om ai
suutta halutaan, niin täytyy jon
kinlaisia “rajoja olla, joiden ulko
puolelle ahneus ja itsekkyys eivät 
saa ulottaa yksityistä om istusoi
keuttaan ja kontrolliaan.

Siksi onkin, kansojen pitkien  
taisteluiden kautta, kaksi muuta 
omistuksen ja kontrollin muotoa  
kohonnut — osuustoiminnallinen 
ja yleinen.

Näiden kumpaisenkin tarkoi
tus on sama — suojella tavallista  
kansaa ylenmääräisten hintojen  
avulla harjotettavalta riistolta, 
sekä varata kaikille oikeampi osa  
varallisuudesta ja etuoikeuksista, 
mukavuuksista ja vaivattom uuk
sista uusiaikaisessa elämässä, jot
ka ovat tuloksia kaikkien toim in
nasta, sekä maasta, ynnä kaik
kien palveluksista ja aikaansaan
noksista.

Osuustoiminnallinen omistus.
Siten kuin minä näen on  o le

massa sangen laaja ala jolla o- 
suustoimftita voi toimia ja toimii 
parhaana ja tehokkaimpana y len 
määräisen voiton ja riiston rajot- 
tamisvälineenä. Sillä on paljon e -  
tuja, jotka ovat arvokkaita jokai
selle, joka henkilökohtainen va 

pauden ja yksilöllisen aloitteelli
suuden arvossa pitää. Se on v a
paaehtoista ja siten välttää halli
tuksen pakon. Se on valistavaa. 
Se on kokemusta ja harjotusta 
liikkeenteossa ja toimeenpanevas
sa liikkeenhoidossa, sekä kansan 
vallassa. Minä en yritäkään lue
tella kaikkia sen etuja. Ne ovat 
jokaiselle osuustoiminnan h arras
tajalle hyvin tunnetut.

Osuustoiminnan edellämainit
tujen y.m. erikoisten etujen takia 
on. minun mielestäni, erikoisen 
tärkeää, että osuustoiminnallista 
om istusta ja käyttöä kehitettäisiin 
niin laajalti kuin mahdollista. M i
ten pitkälle ja miten laajaksi o- 
suustoiminnallinen omistus ja 
käyttö  lopulta voidaankaan kehit 
tää, sitä ei lopullisesti vielä voi
tane päättää; mutta ilmeistä on, 
e ttä  tämä ala on laaja ja laajene
va.

Muutamien mielestä ei mitään 
muuta omistuksen ja käytön muo
toa tarvitakaan. Ja me olemmekin 
nähneet taloudellisesta ja yhteis
kunnallisesta järjestelmästä» esi
tettävän kuvan osuustoiminnalli
sena yhteiskuntana. Sen verran 
ainakin on selvää, että on olemas 
sa sangen laaja ala jossa osuus
toiminta ja osuustoiminnallinen 
omistus ja kontrolli toimivat var
sin tehokkaasti riiston rajottami- 
seksi ja suurempiasteisen talou
dellisen oikeuden aikaansaam i
seksi.

Yleisonrstus.
Ja lopulta on kolmas laji omis

tusta. jota kauvan on suositeltu 
ja joka laajalti on käytännössä 
kautta maailman — ja se on yleis 
omistus.

Sillä on myriaadi muotoja ja 
on se jatkuvasti kasvanut, erito
ten muutamien viimeisten suku
polvien aikana. Koulut ja tiet, 
postipalvelus ja palokunnat, vesi- 
laitoksef ja kirjastot, puistot ja 
sähkövalaistus- ja voimalaitokset 

; — kaikki nämä ja lukuisat muut 
yleishyötylaitokset ja palvelukset 
ovat yhä suuremmassa määrässä 
alkaneet tulla yleisesti omistetuk
si ja käytetyksi. Y hdysvalloissa  
on lähes kymmenentuhatta kau
punkia, jotka omistavat ja käyt
tävät vesilaitoksensa yleisesti o- 
mistettuna: lähes kahdessa tuhan
nessa kaupungissa on valaistus- 
ja sähkövoimalaitos yleisesti o- 
mistettu. Välistä näyttääkin siltä, 
että ainoastaan sellaisen yleisen  
ja hallinnollisen toimenpiteen a- 
vulla voimme me murtaa yksity i
sen monopoolin otteen ja estää 
sen riehakan ahneuden.

Joka tapauksessa yleisom istus 
on täällä. Se on yksi luonteeno- 
maisimmista ja huomattavimmis
ta ilmiöistä Amerikan taloudelli
sessa ja teollisessa järjestelmässä. 
Ja se tarjoaa toisen tien. jota myö 
ten me voimme kulkea kohti suu- 
rempiasteista taloudellista oikeut
ta.

Osuustoiminnan suhde'yleis
omistukseen.

Näiden kahden om istusoikeu
den ja kontrollin muodon välillä 
ei minup nähdäkseni tarvitse olla 
minkäänlaista ristiriitaa, tai kah
nausta. Näiden kahden linjan yh
tenäistyminen ja yhteistoiminta 
hyökkäyksessään kilpailevan ja 
monopolistisen järjestelmän vää
ryyksiä vastaan voim istukaa suu
resti kumpaakin liikettä ja joudut 
taa sekä osuustoiminnallisen yh 
teiskunnan, että veljellisen todel- 

ilisen kansanvaltaisen valtion tu
loa.

T ässä yhteydessä ihmeellinen 
osuustoiminnan ja yleisom istuk
sen edistyminen sellaisissa mais
sa kuin Ruotsi ja niiden yhtenäi
syys, sekä se käytännöllinen kan
natus minkä ne toisilleen antavat, 
yhä enemmän kansanvaltaistu- 
vassa valtiossa on mitä rohkaise
vin. Ja täällä meidän omassa 
maussamme sellaisten miesten 
kuin kansallisen osuustoiminnalli
sen liittomme sihteerin Mr. Bo- 
wenin oivallinen johtajakyky ja 
laaja näkemys, liittohallituksen ja 
meidän amerikalaisten kuntiemme 
virastojen ystävällisen suhtautu
misen kera, tarjoavat valtavia  
yhteistoiminnan ja yhtenäisten  
yritysten mahdollisuuksia, mitkä 
suuresti voimistuttavat taloudel
lisen ja yhteiskunnallisen edistyk  
semme vauhtia yhteistä päämää
räämme kohti.

Meidän vilpitön halumme on, 
ja siihen uskon Amerikan yleis
omistusliiton yhtyvän, että me 
toimisimme läheisessä yhteistoi
minnassa teidän osuustoiminnal
lisessa liitossa olevien kanssa. Ja 
me mielihyyällä otamme vastaan  
tiedon mistä tahansa tilaisuudes
ta, tai yrityslinjasta, jossa me 
voimme olla teille avuksi. Me 
puolestamme annamme suuren ar 
von teidän avullenne ja yhteistoi
minnallenne yleisomistuksen rin
tamalla, jossa me toimimme.

Yhteinen päämäärämme.
Meillä on yhteinen päämäärä 

— yhteinen tarkoitus; ja vaikka 
meidän menettelytapamme saat
tavat olla vähän erilaisia, niin ei 
ole olemassa mitään syytä  risti
riitoihin tai yhteistoiminnan puut 
teelle. Teidän menestyksenne, tai 
epäonnistumisenne, tulevat ole
maan meidän menestyksemme tai 
epäonnistumistamme; ja mejdän

mcnestyksenimc lai epäonnistu- liitäm isessä käytetään  \m eri- 
misemme tulee olemaan teidän. kassa hyvin runsaasti, esim. kau 

Pyrkikäämme sen vuoksi yh-i|*oissa, halleissa ja varastoissa, 
a'i.i,m  ja yh tenäisty ttäm ään ' 1’elimeäli, halvan kivihiilen kait- 

yrityk.siam m c kaikkien n iid en  hy- laillinen on m uutam issa kaupun- 
vien voimien kanssa, jotka to im i-]geissa hyvin ra jo ite ttu  sen ai
vot inhimillisten olosuhteiden pa- lieuttamafi savuhaitan vuoksi, 
i antamiseksi kautta maailman. keuhkotau tisten  hoidossa

k iite tä än  sääiniölliso t i luvin A- 
vitamiiuipitoista ravintoa. Laa
jat tilastot oso ittavat, e ttä  keuh
kotautiset tiiliä ravin to järje ityk- 
>ellä säilyvät uit Ikein poikkeuk
setta esim. suolituberkuloosilta. 
A-vitaniiniia sanotaankin lääke
tieteessä infektiota vastustavak
si vitamiiniksi. Esimerkiksi tö 
inään imelinä luodaan muutenkin 
liivin runsaasti Vmerikassa.

TERVEYS
Suomalaisen lääkärin 
lausunnolta yleisestä  
terveydenhoitotyöstä  

Amerikassa
Turun kaupunginlääkäri Lauri 

|. Järvinen teki kuluvana syk
synä tänne Anierikaan kolme 
luukuutta kestäneen tu tk im u s
m atkan ja hän on koliinsa pala
tessaan antanut Turun lehdille 
haastatteluja, joista tähän  lai
naamme muutamia näytteeksi 
siitä mitä suomalainen Lääkäri on
täällä Amerikassa nähnyt ja m itä ' kertx’° Suomen TUL:n 
liiti näkemästään ja kuulem as- Onni Ilaini seuraavaa: 

taan ajattelee. Näin m.m. on lää
käri Järvinen kertonut:

Eri valtioilla on eri lakinsa kaunista toteutumista. Se on tapail
la asetuksensa yleiseen tervey- tunut molemmissa tähänastisissa työ-
tienhoitoon nähden ja ehkäpä juu luisolympialaisissa, joista  
ri tämii seikka on vienyt kehitys
tä nopeasti eteenpäin. Ne oppi
vat toistensa virheistä ja eduista 
ja ehkäpä kilvottelevatkin keske
nään. M uutamissa paikoissa A- 
merikassa yleinen terveydenhoi-i 
to lieneekin parhainta m aailm as
sa. Oli mielenkiintoista verrata
näitä eri järjestelyjä toisiinsa. . . . .  . , .  ,
1 erveidenhoitotvon johtoon kun , . . , . . 2 .'saan, tain- ja kesäkisoihin.liitetään kykeneviä miehiä ja tah 
dotaan saada heidä.n koko har
rastuksensa työhönsä. Palkat 
ovat siksi huom attavan suuret, 
siis päinvastoin kuin meillä, mis-
sa pääkaupungissamme olevien ’luisan kansan keskuudessa, Sudeettei- 
korkeintpien johtohenkilöidenjhin kuuluvan Riesengebirge-nimisen 
täy tyy  palkkojensa suhteellisen] vuorijakson keskellä, paikassa, joka 
pienuuden vuoksi hankkia sivu-!kantaa suomalaisenkin korvaan hiu- 
toimia. Myös henkivakuutusyh-j kan tutunomaiselta kajahtavaa Jo- 
tiöt ovat huomanneet terveyden- hannisbadin nimeä .
hoitotyön rahallisen m erkityksen Muuten ei Johannisbad
ja ne o ttavat tähän työhön osaa 
m,m. levittämällä miljoonia ter
veydenhoidollisia kirjasia ja len
tolehtisiä.

— • Pääpaino terveydenhoito
työssä pannaan valistustyölle ja 
se aloitetaan jopa lasten leikki
jässä. Jo  nukkenäyttelyissä esi
tetään nukkeja hygenisesti kuin 
lapsia ikään. M atkallani jouduin1 
henkilökohtaiseen kosketukseen 
yli 60 :n lääkärin kanssa ja mo
nen terveydenhoitoviranom aisen 
työtä seurasin sekä toim istoissa 
että  kentällä. M ainita voi muu
tam ia seikkoja.

— Sydäntautien ehkäisem isek
si Ameriakssa korostetaan  m.m. 
liikalihavuuden vahingollisuutta. 
Oli outoa havaita, m iten vähän 
miehetkin söivät v e rra ttu n a  mei
dän tukeviin aterioihim m e ja mi
ten vähän esim. ku tsu issa ta r
jottiin syötävää.

— Lavantauti, joka on ollut 
monessa paikassa suurena vit
sauksena, on saatu hyvin vähään. 
Lavantautia sairastaneista jää n. 
2 prosenttia kroonillisiksi pasil- 
linkantajiksi, ‘ joiden eritteissä 
siis on lavantautibasilleja, vaikka 
he itse «vat täysin terve itä  ja 
jotka juuri pitävät yllä lavantau- 
tikantaa. Tätä tau tia  sairasta
neen erittee t tu tk itaan  väliajoin, 
kielteisessäkin tapauksessa 2—3 
kertaa, ja ne, joille basilleja jää, 
ilmoitetaan tervey shoitovirano- 
majsille heidän olojensa järjestä
m istä varten. M ainittakoon esi
merkiksi e rä s , tällainen hasillin- 
kantaja, joka itse sa irasti lavan
taudin n. 40 vuotta s itten  ja jo
ka vielä muutamia vuosia taka
perin ollessaan tilapäisenä lypsä
jänä, aiheutti lavantaudin yli 
100:11c ihmiselle. T utk ittaessa 
havaittiin hänestä lähteneen mui
takin lavantautitaipairksia kym
menien vuosien kuluessa. Olisi 
kai meilläkin syytä ryh tyä  vas
taavankaltaisiin toimenpiteisiin 
ja saada basillinkantajat tervey
denhoitolautakuntien ja lääkintä- 
hallituksen tietoon.

Michiganin valtiossa asiano
mainen lääkäri kysyi mielipidet
täni siitä, miksi juuri suomalai
silla, joita siellä on paljon, jo kou 
luiässä on runsaasti ham m asm ä
tää, Keskustellessamm e näytti 
kuin yhtenä tärkeim pänä syynä 
tähän olisi heidän raao ista  vihan
neksista köyhä ravintonsa. Mah
dollisesti tässä suhteessa on ko
ko meidän Suomen kansan ra
vinnossa perusvirheitä. Aterioi
den ja kahvin jälkeen amerika- 
laiset näyttävät yleensä käyttä
vän vettä siten huuhdellen suus
taan hammasmätää aiheuttavat 
ruuanjätteet. L isäytvneen orfiena 
viljelyksemme ja siinä järkipe
räisesti käytettävien lyijy- ja ar- 
scnikikipitoisten kasvism yrkky- 
jen vuoksi lienee syy tä mainita, 
e ttä  Amerikassa, ainakin niissä 
valtioissa, missä asiaa tiedustelin, 
farm arien on pakko pestä ome
nansa ennen kauppaan laskemis
ta. Meillä kun ei tä lla ista  mää
räystä ole, on varovaisinta vält-
tää syömästä om enia pesemät- minään kiitollisena retkeilyaikana. 
töminä. Jäätä elintarpeiden säi- Sitäpaitsi työläiapiireissä ei ole

U R H E IL U
T  yöläisolympialaiset 

ovat kohdakkoin  
ovella

Aattovuoden ajoituksista kolmansi
in työläisolympiaJaiston johdosta 

sihteeri tov.

Työväen kansainvälinen urheiluaja- 
tus on tähän mennessä kokenut kaksi

ensimmäi
set olivat Saksassa v. 1925 ja toiset 
Itävallassa v. 1931.

Kolmatta toteutumista alamme par 
kuillaan odottaa yhä jännittyneim- 
min mielin, sillä elämme juuri työvä
en kolmansien olymjiialaisten aatto- 
vuotta.

Olympialaiset tulevat jakautumaan,

Talviolympialaisia vietetään Tshek
koslovakian 14,5- miljoonaisen urhei
lustaan, etenkin voimistelustaan ja 
valtavista voimistelujuhlistaan kuu-

liene mi
kään “mahtava” asutuskeskus. Pieni 
Tietosanakirja kertoo siitä varsin 
vaatimattomasti, että siinä oli v, 1921 
vain 294 asukasta. Mutta tunnettu 
tämä paikkakunta kuitenkin on ollut 
vieläpä kansainvälisestikin, yli 900 
vuotta.

Se johtuu siitä, että siellä on jouk
ko Tshekkoslovakian tunnettuja ra 
dioaktiivi&ia lähteitä, omituisia vuor
ten sisällä esillepusertuvia vesisuo- 
nia, joissa vesi jatkuvasti pysyy 29,5 
asteen lämpöisenä.

Nämä lähteet, niinkuin monet muut 
kin samantapaiset samassa maassa 
olevat, ovat tulleet tunnetuiksi kadon 
nutta terveyttään etsivien “pyhiin
vaeltajien" päämäärinä, vieläpä siinä 
määrin, että Johannisbadissakin las
ketaan vuosittain käyvän keskimäärin 
6,000 henkilöä kylpylähoitoa saamas
sa.

Tästä johtuukin, että paikkakunnal 
la on lukuisasti ensiluokkaisia mat 
kustajahotelleja ja majataloja, joihin 
voidaan sijoittaa suuretkin matkaili
jamäärät. Niinpä ei osanottajien 
majoitus, enempää kuin ruokailukaan 
muodostu talviolympialaisissa ylivoi
maiseksi.

Mikäli on kysymys maastosta kil
pailujen kannalta, niin, sikäli kuin 
tiedossamme on, pitäisi sen vastata 
melko korkeita vaatimuksia. Ilmas- 
tollisetkin olosuhteet saattavat suo- 
tuisimmillaan olla meikäläiselle hy
vinkin sopivat.

Toisaalta on kuitenkin muistettava,
että vuoristoilmasto on aina erittäin 
epävakaista . Vaihtelut suuntaan tai 
toiseen voivat tulla aivan yllättäen. 
Sen vuoksi ei tässä suhteessa kan
nata esittää minkäänlaisia arvailuja. 
On vain toivottava, että asiat tältä
kin kannalta aikanaan sujuvat par
haalla mahdollisella tavalla.

Kesäolympialaiset taas vietetään 
kesällä heinäkuun 25 päivän ja elo-, 
kuun 1 päivän välisenä aikana tun
netussa belgialaisessa satamakaupun
gissa Antwerpenissä.

Tällä kaupungilla pitäisi olla mah- 
dolilisuöksia selviytyä sille uskotusta 
tehtävästä hyvin. On näet muistetta
va, että siellä järjestettiin porvarilli
set olympialaiset v. 1920, joten sove
liaita urheilukenttiä y. m. täytynee 
olla riittävästi.

Antwerpen on työlfiistenhallitsema 
kaupunki, kuten Wienkin silloin, kun 
siellä olympialaisia vietettiin. Sata
massa tapahtuva työ ja hyörinä lie
nee kaupungille leimaa-antavin. Tä
mä selviää siitäkin, että sen sata
maan poikkeaa vuosittain toistakym- 
mentätuhatta alusta. Suomalaisille
kin meriimiehille Antwerpen on erit
täin tuttu.

Tilastollisesti on muuten todettu, 
että 4-5 Belgian merenkulusta tapah
tuu juuri AntweTpenin kautta ja että 
tämä kaupunki meriliikenteen alalla 
kuuluu maailman ensimmäisiin.

Olympialalsosanotosta puhuaksem
me luulemme .että talviolympialais- 
osanott» rajoittuu pääasiassa kilpai
lijoihin ja heidän johtajinsa. Talvi
kauttahan ei ainakaan meillä pidetä

montakaan sellaista, henkilöä, joka 
voisi vuoden kuluessa ajatella muuta 
kuin enintään yhtä lyhyttä pistäyty
mistä ulkomailla. Se, jolla siihen on 
mahdollisuuksia ju jota urheilu kiin
nostaa, säästää varmaan matkusta- 
inistilaisuutensa kesäksi ja lähtee 
vasta sitten Antwerpeniin.

Silti on sanottava, että mielenkiin
toa osanotosta talviolympialaisiin- 
kaan ei varmasti puutu.

Urheilujoukkueiden suuruus niin 
talvi- kuin kesäolympialaisissakin on 
tietenkin sen varassa, miten paljon 
saadaan kokoon varoja heidän lähet- 
tämisekseen. Ja tämä taas on suu
reksi osaksi työläisurheilijian ja hei
dän ystäviensä uhrautumiskysymys. 
Mutta selvää on, että niin suureksi 
joukkueet koetetaan saada kuin suin
kin on mahdollista.

Lopuksi on syytä sanoa niille, jot
ka liitävät osanottoa työläisolympia- 
aisiin — ja ehkä urheilua yleensä

kin — toisarvoisena asiana, että niin 
ei asianlaita ole. On selvää, että ur- 
heilijajoukkueita ei voida olympialai
siin lähettää pelkästään matkalle pää 
sevien urheilijain innostuksella. Sii
hen tarvitaan suurten joukkojen yh
teinen ponnistus. Ja  tässä tapaukses
sa tiima joukko muodostuu pääasiassa 
nuorisosta.

LAUSUJAN PÄIVÄKIRJAAN
ROMANSSI

(Mihail L erm ontov)

M aanpakolainen huim apäinen 
ja m urjoilem a eläm än 
ei ollut kotiin ty y ty v äin en  
siis Italiaan lähti hän .
"Mun ystäväin*’, h än  laului: “teidät 
ja kotiviinin, jo ta  jo in  
ja joka joutohetkin m eidät 
sai riemuun, u n h o ittaak o  voin?

Ja lum et, m yrskyt kotipaikkain 
ja neidot kuumat M oskovan 
ja helkähdykset halalaikkain  
ja äänet illan ra sk ah an ?
Sa sielu sieluni, sun raastaa  
mun voiko koskaan m uististain 
maa vieras, kieli, jo ta  haastaa 
mies outo sua ha iv en tan i?

Ei. Hohtom yrtirr katvehessa 
ja luona Sveitsin vuoriston*, 
ja Rooman väentungoksessa 
sun kuvas silm issäni o n !”
Hän kärryyn istui k iirehesti 
ja vyötti viitan, —  kulkunen 
soi tiellä yksito ikkoisesti, 
soi, kunnes häipyi ään i sen.

(S uom . Ami A arto .)

Ryhtykää 
R a iv a a ja  Kustannus

yhtiön jäseniksi
lunastam alla osakkeen ta i  kaksi, 

h in ta  $5.00 kp l.
M e yleen sä  kuulumme jäseninä osuusliikkeisiin. M iksi 

emme siis  myöskin kuuluisi Raivaajan liikkeen jäseniin. Rai
vaajalla on tärkeä ja tarpeellinen teh tä v ä  suoritettavanaan, 
mikäli meidän yhteispyrinnöistä, o sasto ista , osuuskaupoista 
y.m. yrityksistämme on kysymys. O p etu s, herätys ja k asva
tustyö on kaiken toimintamme pohjalla. Me tarvitsemme 
m yös uutisia, tarvitsemme sanom alehteä, pysyäksemme ai
kamme tasalla.

Raivaaja on ollut myös edistyvä ja kannattava liikeyritys. 
$200,000 on jaettu ostovoimaina Raivaajan tilaajille halvan
tilaushinnan muodossa. Tavallisessa järjestyksessä ensiksi 
jokaisen pitäisi olla yhtiön jäsen ja v a sta  sen jälkeen olisi 
hän oikeutettu pääsemään osalliseksi voittojen jaosta. M e 
emme o le  tätäkään ehtoa asettaneet. Kohtuullisuus siis vaa
tisi, että mahdollisimman moni yhtyisi jäseneksi ja lunastai
si täm än osakkeen. S e olisi oikeus ja kohtuus . Raivaajan  
tuotantokustannukset ovat $9.00 vu o si. Kaikki viikkolehdet 
m aksavat $1.50. siis suhde on sama. M e  myymme kummin
kin $9.00 arvoisen lehden $6.00. H innan  ero muodostuu 
vuosittain  jaettavista voitto-osuuksista. Tilaajat ovat saa
neet tämän hyödyn.

A siam iesten p itäisi ry h ty ä  tarm okkaisiin
toim enpiteisiin  täm änkin asian  puolesta
A siam iehet voisivat tässä suhteessa olla myöskin suurena 

apuna. Tavallinen asiamiespalkkio asiamiehiHe maksetaan, 
yhtiöm m e pääoman myymisestäkin. Koettakaapa yrittää mi
tä v o itte  tehdä. Oletamme, että järjestöm m e alueella on pal
jon sellaisia henkilöitä, jotka eivät p idä tätä pyyntöä asiat
tom ana ja ovat valmiit sen käytännössä  toteuttamaankin, 
erittäinkin jos olisi joku joka pitäisi a siaa  vähän vireillä. Se 
olisi asiamiesten tehtävä. ,

T overillisesti,
RAIVAAJA. 
Fitchburg, Mass.

RAIVAAJA,
Box 600, Fitchburg, M ass.

M ukana seuraa $____________ suoritukseksi_____________
R aivaaja Kustannusyhtiön osakkeesta. Osakepaperi on kir
joitettava alempana olevalle nimelle.

N im i ____________________________________________________ _

Katu tai box _____________________________________________

Kaupunki _________________________________________________

Nuorisolle on täikeätä, ottä se in
nostuu johonkin ,että sen mielikuvi
tus saa siipiä alleen ja että siihen 
kasvaa ikävä ja kaipuu johonkin, joka 
kehittää ihmistä ju kannustaa eteen
päin ponnistelemaan.

Ne vaikutelmat, joita olympialai
sista tuodaan henkilökohtaisesti, sa
nomalehdistön välityksellä j.ne„, si- 
sisältvät juuri sitä ainehistoa, joka 
nuoris< a innostaa ja joku kiihdyttää 
heissä halua tulla mukaan yhteisiin 
rientoihin, ei vain ruumiillisiin, vaan 
henkisiinkin.

Syntyyhän heillä halu oppia tunte
maan maantieteellisiä ja kansatie
teellisiä ,taloudellisia ja yhteiskun
nallisia asioita, koska ne tavalla tai 
toisella tulevat näiden ylläkosiketeltu- 
jenkin asioiden kanssa tekemisiin. 
Tätä kaipuuta ja halua koetetaan sit
ten tyydyttää entistä ahkerammalla 
seurustelulla sanomalehtien ja muun 
kirjallisuuden kanssa, opintokerhois
sa yjm.

Voimme siis aloittaa työskentelym
me kolmansien työiläisolympialaisten 
hyväksi tietoisina siitä, että siten in- 
nostatnme nuorisoamme sellaisiin asi
oihin, jotka auttavat heitä sekä hen
kisesti että fyyisillisesti valmentautu
maan vaativiin elämäntehtäviin, ai
neellisiin ja  aatteellisiin.
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I ^Ueettäkääpainotijönne
RAIVAAJASSA

jatkuvasti ja 
poikkeuksitta

Hinnat kohtuulliset Ja yleensä sopusoinnussa kirjapainojen yleisten 
hintojen kanssa. Union leima liitetään painotöihin. Pienet voitot 
mitä painotöiden suorittamisesta Jää käytetään Raivaajan hyväksi. 

Tälle asialle olisi annettava huomiota kaikkialla.
Olkaa ostouskollisia Ja noudattakaa ohjeitamme.

Raivaajan Kirjapaino, 48 WALLACE AVE.. 
FITCHBURG, MASS.

F I T C H B U R G
Lyhyesti sanoen —

Kulissimiehet haaliUe sunnuntai-aa- 
muna kello 9.

Soittokunta paikoilleen klo 7:15 i. p. 
lauantaina; klo 12:15 p. sunnuntaina.

Mieskuoron harjoitus sunnuntaina 
aamupäivällä klo 10.

S. S. O. Saiman agitatsionikomitean 
kokous on maanantai-iltana kello 7 
Raivaajan talossa.

Saiman kulissimiehet tehtäviinsä klo 
6:30 tänä iltana.

Osuuskaupan johtokunta kokoontuu 
kello 7:30 maanantai-iltana.

—- Tänä aamuna lähti kaupun
g in talosta  19 veroittajain  apu
la ista  toim ittam aan vuotuista 
tarkkailua  irtaim isto- ^a henki- 
veroa varten.

— Miss Ina M ustonen poltti 
käsivartensa eilen Cottage Lun- 
chin keittiössä, kun jalka luis
kahti märällä lattialla ja  hän kaa
tui kuuman uunin päälle näin 
ikävin seurauksin.

—  M aanantaina kerätään  tu h 
kaa ja roskia ensimmäisessä 
w ardissa, keskiviikkona toisessa 
ja perjantaina kolmannessa.

*—  15 yksilöä ja kolme jä rjes
tö ä  on lahjoittanut Burbankin 
sairaalaan 32 sairasvuodetta. jo t 
ka kukin m aksavat $38. Nämä

Valley & Sillanpää
437 Mechanic St., Fitchburg 

Tel. 3082
AUTOJENKORJAUSLIIKE

Kunnollinen työ taataan

SHELL gasoliinia ja öljyä 
BEACON Pattereita 

HaDEES Lämmityslaitoksia 
y. m. autotarpeita 

ANTI-FREEZE

Plummausta
Lämmitys-

laitoksia

THE JENNISON CO. 
n  Putnam St. Tel. 2120 Fitchburg

r Sähkö-urakoitsija

JO H N  W . AHO
Holman Street, Lunenburg, Mass. 
Taattua työtä kohtuullisilla hin
noilla. Tel. Lunenburg 4-11

uudet vuoteet, sanoo sairaalan 
jo h ta ja  Richard Bullock, “tek e 
vät monen ihmisen pitkät päivät 
lyhemmiksi.''

— Kalevalaiset viettävät p e r
hejuhlaansa kello 7 huom en-ilta
na. Kaikkia seuran jäseniä, niin 
miehiä kuin naisiakin, on kehoi- 
te t tu  tuohon juhlaan saapumaan.

— John H aynes Holmes puhuu 
Community Forum illa huom enna 
kello 4 iltapäivällä. Hänen p u 
heensa aihe tulee olemaan: “ M i
tä  tapahtuu sivistyksellemme.”

Tyttö on Fitchburgissa en
simmäinen uuden vuoden lapsi. 
Se syntyi kello 4:22 eilisaamuna 
talossa 58 Cabot-kadun varella 
asuville Mr. ja Mrs. Edward T. 
Touisaintille.

— Poliisit pidättivät varhain 
viime torstai-aam una kaksi po i
kaa. jotka olivat karanneet Shir- 
leyn kasvatuslaitoksesta, jonne 
pqjat lähetettiin takaisin.

— Leom insterissä v iete ttiin  
viime kuluneen vuoden aikana 
neljät k u ltah ää t; hopeahäitä vie
tettiin  tusinoittain.

— W ashingtonista saapuneen 
tiedon m ukaan Mrs. Ellen M. S i
monds, tää ltä  Fitchburgista, "an
toi republikaaneille viime syk
syisissä vaaleissa $15,000.

— Yksi vanhimpia naisia F itch  
Ihurgissa oli M ary Bennett, joka 
! kuoli pari päivää sitten 92 vuo- 
j den ikäisenä. Hän oli syn tyny t 
: W aybridgessa, Vt., toukok. 9 
! p :nä 1844.

— Ashhurnham in kauppalan 
kokouksessa viime torstaina p ää 
tettiin, e ttä  South A shburnha- 
missa oleva kauppalan putka, y k 
sikerroksinen ja -koppinen p uu
rakennus myydään. T uota ty r 
mää ei ole käy tetty  kym m eneen 
vuoteen ja siksi se nyt m yydään,

SILMÄT
Jos ta rv itse tte  silmälasit, niin 

tulkaa neuvottelem aan Dr. G at- 
hercolen kanssa. Silmien ta r 
kastaminen ja  sankojen ja  lins
sien sovittaminen vaatii erikois- 
tottum isen ja  kokemuksen. K ai
ken sen saatte  häneltä alhaisella 
maksulla. Huone 1, 717 Main 
St.. Fitchburg. Miss Lily R a a ti
kainen. apulainen. — Ilm.

jos ostaja löytyy. Joskus Ash- 
hurnhamissa, niinkuin m uualla
kin. tarvitaan putkaa, m utta  sitä 
tarvitsevat tuodaan tänne Fiteli- 
hurgiin kun vahgin k u lje ttam i
nen tällä autokaudella käy nope
asti ja m ukavasti. Ennen, kun 
vankia piti ku ljettaa joko härk ä- 
taikka hevosparilla, oli pu tka ta r 
peen joka kylässä.

— Mrs. Bridget Ryan v ie tti ei
len kodissaan talossa 84 S outh- 
kadulla 91 :stä syntym äpäivään
sä. Hän oli vielä niin hyvissä 
voimissa, e ttä  kykenee seu raa
maan maailman tapahtum ia sekä 
sanomalehtien että  radion k a u t
ta.

— Dan Cupid, eli R akkauden 
Jum ala, oli paljon työteliääm pi 
Fitchburgissa viime vuonna, kuin 
1935 K aupunginkirjurin k irja t 
nähkääs osoittavat, että hän am 
pui nuolensa kuluneen vuoden ai
kana 342 :n naisen ja yh tä m onen 
miehen sydämeen sen sijaan, e ttä  
hänx vuonna 1935 lävisti vain 
299 :n miehen ja yhtä m onen nai
sen sydämen.

— Seitsem äntoista ikkunaa on 
säretty  u u tta  vuotta vasten  Le
gion Drug Storen au to tallista , 
yksi Fennia M arketista, sam oin 
Fitchburg H ardw are C o:n puo
dista ja kaksi Saiman talosta. 
T arkastukset ovat oso ittaneet, 
e ttä  Legion autotallista on ikku
nat am m uttu rikki ilm arihlakol- 
la.

LÄHETYSSEURAKUNNAN
UUTISIA

Pastori Edw ard H a rt, Aber- 
deenistä, W ashingtonin v a ltio s
ta, saarnaa lähetyskirkossa huo
men-iltana klo 7. — S eurakun ta
lainen.

Saiman vuosijuhla  
tänään ja huo

menna

100  Lehm ää
Juuri poikineita ja pian poikivia.

M. R. LEVIN & SONS, 
Fairbanks Hill Farm, Lunenburg.

H U OM A TK A A!
Ostan vanhoja huone- ja työkaluja tai 

muuta vanhaa tavaraa, mitä teillä mah
dollisesti on. Jos tahdotte ne myydä kä
teisellä, soittakaa: LEVI LASHUA, tel. 
2843 tai kirjoittakaa: 59 Snow St., Fitch
burg, Mass.

Fitchburg — Tel. 2238
Vhtämittaa 1.30--10.30 

Sunnuntaina 3.00- «10.30
J lltaoäivällä 10c Ja 15c

I l l a l l a  2Or |a  M r

K ;

Kello 7 :30 tänä iltana aloite
taan Saiman 42:nnen vuosijuhlan 
viettäminen ja juhlaa ja tke taan  
huomenna kello 12:30 alkaen, 
juhlan ohjelm a lyhkäisesti ker
rottuna on seuraava:

Saiman soittokunta so ittaa  en
siksi tänä iltana, täm än jälkeen 
lausutaan yleisö tervetulleeksi 
ja Verner Niskanen, M aynardis- 
ta, pitää juhlapuheen. Seuraa 
pianosoolo, minkä so ittaa  . Miss 
Helen W äänänen, W est Con- 
cordista, ja juhlaruno, m inkä lau 
suu Eemeli Pitkänen, B ostonista. 
Tämän jälkeen seuraa kahviloma. 
jonka jälkeen Bostonin toverit 
esittävät Aleksis Kiven näytel
män “Kihlaus". T ätä yksinäy
töksistä ja varsin korkealuok
kaista näytelm ää seuraa yleinen 
tanssi, jonka soittaa so ittokun
ta.

Sunnuntaina Saiman soitto
kunta soittaa kello 12 ;30 alkaen 
puolen tunnin konsertin ja  kello 
yhdeltä alkaen tarjo illaan mau
kas soppapäivällinen, jonka jäl
kiruokana tarjoillaan jääkerm aa. 
Päivällistä seuraa seuraava oh
jelma :

Saiman kuorot laulavat, Alaric 
Arnee lausuu juhlarunon, Eino 
Kauppinen ja Yrjö K oskinen lau
lavat sooloja ja edusta ja t, ja mah 
dollisesti myös eräät Saimankin 
jäsenet, pitävät lyhyitä puheita, 
joissa kiinnittävät huom iota työ
väenliikkeen tarkoituksiin  ja teh
täviin.

Kun Saiman ravintolakom itea 
y. m. tä tä  komiteaa auttam aan

tulevat henkilöt eilisiltana ko
koontuivat Saiman talossa nais
ten huoneessa ja ta rk astiv a t myy 
dyt liput, niin tekivät he päätök
sen, e ttä  ruokaa la ite taan  300 
henkilölle. Lapsille m yydään 25 
sentin lippuja päivällistilaisuu- 
dessa ja aikuisten lippuja on vie
lä joku m äärä saatavana tänä il
tana Saiman talossa.

Muistin virittäm iseksi olkoon 
vielä huom autettu :

Tänään juhla alkaa kello  7 :30, 
huomenna kello 12:30.

Mrs. Hendricksonin 
hautajaiset kello 
12:30 huomenna

Kello 12:30 huom enna iltapäi
vällä kokoonnutaan Mechanicka- 
dun suomalaiseen kirkkoon teke
mään viimeistä palvelusta Mrs. 
Anna O. H endricksonille, joka 
kuoli kodissaan talossa 28 Frank- 
linkadulla uuden vuoden aattoil
tana 74 vuoden. 2 kuukauden ja 
8 päivän ikäisenä. K uolem a seu
rasi p itkän  ajan k es tän y ttä  sai
rautta ja huonovointisuutta.

Mrs. Hendrickson oli syntynyt 
Kaustisissa, Vaasan läänissä, 
mistä hän saapui tän n e  Ameri- 
kaan, suoraan F itchburgiin, 37 
vuotta sitten. H änen miehensä 
Matti Hendrickson kuoli noin 
pari vuotta sitten, jo ten  lähinnä 
kaipaam aan edesm ennyttä jäivät 
vain la p s e t /  pojat O tto  ja h no 
täällä Fitchburgissa ja Emil New 
Yorkissa, N. Y„ sekä tyttäret 
Mrs. M ary Koski. M rs. Lydia 
Savela ja Mrs. Olga Aho täällä 
Fitchburgissa ja M rs. Emma 
Brandt Ashbyssä ja M rs. Esther 
Schnornherger, New Yorkissa, 
N. Y. Lastenlapsia on 21 ja las
ten lastenlapsia 7.

ASHBYN KOULUN KUNNIA- 
LISTALLA

eri luokilla, kansa- ja  korkeakou
lu m ukaan luettuna, ovat m. m. 
seuraavat suom alaiset oppilaat: 
Bertha Johnson, Gwendolyn Ra
jala, John  Johnson, Richard Tu
kiainen, Beverly Johnson , Aileen 
M attson, Phyllis Johnson , Toivo 
H aavisto, Eleanor Hemlin, Eli
zabeth Inki, W allace Johnson, 
Bertha F lingström , Salli Haapa
la, Edwin Haapala, Raili Honka
la, E sther Joki, D oro thy  Sallinen, 
Mildred F linkström , William Tii- 
likkala, Elmi F rigeo rd , Henry 
Johnson, Charles M attson , Irene 
Rauhala, Richard Arvo, Helen 
Hamlin, Theodore K etonen, Hen 
ry Kulo, George N iem i ja John 
Salo.

poisasti. Autoja hyrräili katua 
edestakaisin ja jalkam iehiäkin 
käveli yksin, kaksin ja suurem 
missakin joukoissa. Miehiä ja 
poikasia näkyi kävelevän *alasto- 
tnassa mäen rin teessä ikäänkuin 
luonnontutkiniuksia to im ittam as
sa.

Lämmin ja kaunis oli eilinen 
päivä.

Uutta vuotta otettiin 
vastaan meluten

Ei sitten 1929 ole o te ttu  Fitch
burgissa uutta v u o tta  vastaan 
sellaisella melulla kuin sitä o tet
tiin nyt. Mainkadulla käveli van 
lian vuoden viimeisillä ja uuden 
ensimmäisillä tunneilla suuria ja 
pieniä väestöryhmiä, jo tka omal
la tavallaan oso ittivat tietävänsä 
sen, e ttä  vuosi vaih tuu  — ja vaih
tui. Kapakoissa ja  sellaisissa klu 
leissa, joissa ta rjo illaan  miestä 
väkevämpää, oli runsaasti väkeä. 
M onissa paikoissa tanssittiin  van 
ha vuosi umpeen ja  uusi alkuun. 
Kirkoissa olivat om at juhlansa 
ja monissa kodeissa samoin. A r
vellaan, että noin neljä ja puoli 
tu h a tta  dollaria meni uuden vuo
den vastaisena yönä F itchburgis
sa kansan tasku ista  kassarekis- 
tereihin vain sen tak ia , e ttä  vuo
si vaihtui. Täm ä summa kulu
te ttiin  enimmäkseen väkijuomiin 
ja huvituksiin. T e a tte r it  antoi
vat erikoisia keskiyönäytännöi- 
tä, joissa esite ttiin  raikuliohjel- 
maa. Ja kaikkialla, niin yleisis- 
ä paikoissa kuin kodeissakin, 

teh tiin  uuden vuoden lupauksia. 
Ihminen pyrkii ylöspäin, pois pa
heista ja riidoista, epäsäännölli
syydestä ja v e ltto u d esta ,\ja  näi
den pyrkim ysten ponnistuksiksi 
niin yksi kuin to inenkin  lupauk
sia teki. Kunpa nuo lupaukset 
olisivat olleet käytännölliseen e- 
läm ään sopivia ja  sitä hyödyttä
v iä ; kunpa ne p id e ttä is iin

Kuinkahan moni työläismies ja 
nainen, työ läisty ttö  ja -poika lie
nee selittänyt itselleen uuden 
vuoden yöpä, e ttä  me emme saa 
yksin tässä yh teiskunnassa juuri 
m itään aikaan, m u tta  järjestäy
tyneenä poliittisesti, ammatilli
sesti ja osuustoim innallisesti me 
saamme paljon a ikaan? Kuinka
han moni mahtoi täällä F itchbur
gissa tehdä sellaisen lupauksen, 
e ttä  minä liityn aktiivisesti jäse
neksi työväenliikkeen siihen taik 
ka tähän haaraan?

Onnellista vuoden jatkoa.

J Sunnuntaina, Maanantaina, Tiistaina, * 
tammik. 3-4-5 pnä

Fred MacMurray ja Jack Oakie 
elokuvassa

0
t
t
9
9
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linniSlLMOITUKSIA

'“The Texas Rangers”»

/>4>J
Isämme

cMatti Lon&sjö
kuoli Burbankin sairaalassa Fitchburgissa, Mass., lokakuun 31 päivä, 
1936, lyhyen sairauden jälkeen. Hän oli syntynyt Kortcsjärvellä, Suo
messa. 57 vuotta sitten, ja asui hän täällä Fitchburgissa 39 vuotta.

Lähinnä häntä jäi kaipaamaan mc kolme tytärtä ja poika, sekä 1 veli 
ja sisko tässä maassa ja kaksi veljeä ja kaksi siskoa Suomessa. Lasten 
lapsia jäi kaksi.

Ei ruusuinen ollut sun elosi tie 
Monta vaivaa näit sinä matkalla.
N yt levon kuitenkin löytänyt ooi 
Lepää, isä, rauhassa.

Lapset
Effie ja Arthur Longsjö 
Lillian Erickson ja 
Julia Hughes

Fitchburg Cattle Co.
Lunenburg, Mass.

Kotiosoite:
17 Townsend Street, Fitchburg 

Tel. 1872 Fitchburg

Joan Bennett ja Joel McCrea J 
i elokuvassa »

» “Two In A Crowd” •
; UUTISET PILAPIIRROS

Tohtori W. A. NIEMI |
H am m aslääkäri ja kirurki

Puhelin 63
Tunnit: S—12, 1—6, 7—9 

Kesklviik. 9—12. 1—6, 6.30—7.30
775 Main St., Fitchburg, M ass.

Keskiviikkona ja Torstaina 
tammik. 6-7 pnä

f F
« Gertrude Michael ja Walter Abel * 
* elokuvassa J

; “Second Wife” »
: ---------  :
« Sir Guy Standing ja Frances Drake J 
J elokuvassa »

Frederick A. Anderson
L A K I M I E S

517 Main Street, Fitchburg, Mass. 
Osuustalossa. Tel. 1510
Konttori myöskin suki kello 5—7 |.pp. |

<<Vd Give M y L i fe ”
UUTISET PILAPIIRROS <

» _ -------------------------------—  »
! Keskiviikkona iltapäivällä ja  t 
• illalla Valencia astioita naisille. J 
J .1 i!:a torsta i-ilta  Parlay k ä te is iltä .«

J .G . A n n a la , L A K IM IE S
759 MAIN STREET 

Te 3280

Room 2- S FITCHBURG. MASS, 

ra tsn tte ja  hae taan

ASHBY. MASS.
Myytävänä halvalla omenapuiden 

myrkytyskonet, 100 gallonan Myers 
Pc*rer Sprayer. — Henry Saari, Ash
by, Mass.

FITCHBURG
Hjalmar Selin & Son, 104 Boutelle St. 

Tel. 3245. Ensiluokan ruokatavaroita 
päivän alhaisimmilla hinnoilla. Vapaa 
kotiin kuljetus.

City Shoe Repairing Co. Kengät 
korjataan uusiksi. Hattuja puhdiste
taan ja lestotetaan. Kun käytätte pal
velustamme yhden kerran, niin työm
me takaa että tulette toistekin. — 831 
Main St., Fitchburg, Mass.

Suomalainen kengänkorjaus-, kiillo
tus- ja hattujen puhdistuslilke. — 
Fitchburg Shoe Repairing Shop, 761 
Main Street.

Maukkaan sopan, voileivät, kahvin 
ja kotileivokset saatte Edon Kahvi
lasta, 38 Academy Street. Mrs. Siiri, 
omistaja

Raivaajan ja Työläisten Luottoyhdis- 
tyksen sonttorit ovat tuki lauantaisin 
kello kolmeen, muina päivinä kello 
puoli viiteen.

Evert Järvisen ruokatavarakauppa, 
289 Charles Strpet . Aina saatavana 
Uioretta lihaa ja leikkeleitä kohtuus- 
hinnoilla.

Ensiluokan lihaa .anchovis kaloja, 
silliä, silakoita, lohta, y. m. — Poh
jola Grocery Co., 169 Hight Street.

Ville Salmi toimii Fitchburgissa Rai- 
i vaajan aiamiehenä. Kääntykää luot
tamuksella hänen puoleensa.

UNIVERSAL-TEATTERISSA
sunnuntaina, m aanantaina ja 
tiistaina esitetään elokuvanäytel
mät "T h e ' Texas Rangers" ja 
“Two In A Crowd”. Näiden näy
telmien lisäksi tea tte rin  ohjel
m assa on uutis- ja  piirroskuvia.

Brocktor voitti Fitch- 
burgin

B. F. Brownin koulun voimis
telusalissa eilen iltapäivällä 
Broektonin korkeakoulun kori
palloilijat voittivat ensimmäisten 
joukkueideh välisen kilpailun tu 
loksen ollessa heidän hyväkseen 
22— 16. Ensim m äisen erän jä l
keen Fitchburg oli johdossa pis
teiden ollessa 6—4 ja  puolivälissä 
pisteet olivat tasassa , 9—9. Kol
mannen erän a ikana kumpikin 
joukkue sai vain yhden pisteen 
ja niin peli oli edelleen tasassa, 
10— 10. Viimeisen erän aikana 
sitten Broektonin pojat voittivat 
meikäläiset.

Toisten joukkueiden välinen 
kilpailu päättyi Broctonin voit
toon pisteiden o llessa 25—23.

Harvinainen ilma uun- 
na vuonna

Eilinen päivä oli ilman puoles
ta harvinainen uudenvuodenpäi
vä. Läm pöm äärän virallista mit 
taa emme tällä kerralla tiedä, 
m utta lienee se ollut lähellä 50 
aste tta , ehkä 47 taikka 48. A i
nakin joillakin seuduilla näillä 
ympäristöillä puhutaan, että ei
linen uudenvuodenpäivä oli läm 
pimin 36 vuoden aikana. Ja kyl
lä olikin ihanaa kävellä eilen a i
kaisin iltapäivällä esimerkiksi 
Blossomkatua ja  katsella niiltä 
paikoilta, missä siihen yhtyy Mt. 
Vernonkatu. eteen  aukeavaa kau 
nista näköalaa. Blossomkadus- 
ta alkavan jy rk än  mäen alla ole
van laakson pohjassa olevassa 
purossa solisi vesi, Heslamin pel
tojen eräät s a ra t vihannoivat 
kuin keväällä to isten , m ustanhar 
maiden kynnösten keskellä. L eh
dettömille puille vastakohtana 
oi vat mäkien rinteillä vehmak- 
kaat m äntym etsät, jotka laajoil
ta alueilta näkyvien valkoisten 
talojen ja ansarien  kanssa an to i
vat vaihtelua tä lle  suuremmoi- 
selle uudenvuodenpäivän m aise
makuvalle. jossa yhtä osaa n äy t
telivät talviunessaan olevat o- 
m enatarhat. Aurinko paistoi 
kirkkaasti ja tuuli henkäili lep-

kuluneen vuoden ajalla käytettiin  
liitovaltion varo ja  W PA töihin 
yhteensä $154,366.25 ja kaupun
gin varoja $39,205.49.

Työttömille naisille järjestetyn 
sä ompeluliikkeessä käytettiin  
liitovaltion raho ja  $45,466.02 ja 
farm iteitten parantam isessa käy 
te ttiin  $25,274.54 liittovaltion va
roja.

Jos liittohallitus olisi “hqovc- 
risoinut” kaupungin olisi p itänyt 
käyttää paljon enemmän varoja 
köyhäin huoltoon.

Osti lentokoneen
Hugo U ppgard, kaupunkimme 

reservipoliisl, läh ti eilen H orns- 
hyhyn, Tenn., tuodakseen sieltä 
lentokoneen, jonka on ostanut.

Kaksi humalaista autoilijaa 
vangittu.

Uuden vuoden juhlien aikana 
kaupungissam m e vangittiin k ak 
si miestä sy y te ttynä  auton a jo s
ta  juovuksissa ja  kaksi juopo t
telusta syy te ttynä. Ashhyläinen 
Frank H. B eauregard vangittiin 
yhden aikana uudenvuoden päi
vän aamuna senjälkeen kun hän 
oli ajanut y h teen  toisen auton 
kanssa W illow ja  Main katujen  
yhtymässä.

Fitehhurgilainen Eugene J. 
Bennett vangittiin  puoli kahden 
aikana uuden vuoden päivän aa 
muna sy y te ttynä  myös auton a- 
josta juovuksissa ja pakoon y r it
tämisestä.

Avioliittoon vihittiin
gardnerilainen neitonen Irene I. 
Vironen, ta lo s ta  45 Grand katu 
ia fitehhurgilainen nuorim ies 
Raymond J. Roy, St. B ernardin 
kirkossa, F itchburgissa, eilen aa
mupäivällä. Vihkimisen toim itti 
pastori J. A. Cronin. — Y rjölä.

seen osallistui Anni Lucander, 
AI Selin, A. K ajander ja  A. 
Huoppi. L opuksi suuret kiitok
set kaikille niin ohjelman suo
rittajille kuin ravintolassa uu
rastaneille emännille ja kaikille, 
joiden o san o tto  tekee tällaiset 
perhejuhlat mahdolliseksi.

Naemi Lingren kuollut

Pitem piaikaisen sydäntaudin 
m urtamana nukahti viimeiseen 
lepoon täällä  Bostonissa ja 
Fitchburgissa laajalti tunnettu  
ja yleisesti pidetty toveritar 
Naemi L ingren . Kuolema ei tul
lut minään yllätyksenä, sillä jo 
pitemmän aikaa ei lääkärit ole 
voineet ju u ri mitään tälle vai
kealle taudille, joka hitaasti 
mutta varm asti vie uhrinsa ja 
tällä k ertaa  Naemin. Viimeiset 
kaksi vuo tta  oli vainaja aivan 
vuoteen om ana. Kuollessaan oli 
hän 62 vuoden ikäinen ja  sure
maan h än tä  jäi kolme ty tä rtä , 
kaksi poikaa ja laaja sukulais- 
ja ystäväjoukko tässä m aassa ja 
Suomessa. Vainaja lasikettiin 
Evergreen hautuum aan multiin 
viime m aanantaina. Leipää rau
hassa N aem i, päivä työsi on (hy
vin teh ty , m uistosi elää.

 R aportteri.

Hoiteli hyvin asiaansa

Köyhäinhoitolautakunnan pu
heenjohtaja M arti E. S. Ander- 
holm ilmoitti to rsta ina , e ttä  se 
tulee päättäm ään vuoden 1936 
$17,000 ylijääm ä tilillään. L au
takunnalle m yönnettiin  varoja 
vuoden tarpeisiinsa $78.736. T äs
tä  summasta on tuo $17,000 jä- 
lellä. V altuusto äsken siirsi, jo 
$1.000 kövhäinhoitoiiautakunnan 
tililtä toisille tileille.

Luonnollisestikaan tämä ei ole 
todellisuudessa seuraus mistään 
hyvästä asiain hoidosta, vaan sii
tä  että teollisuus on ollut vilk- 
kaamamssa käynnissä ja avun 
tarvitsijoita ei ole ollut varsin 
niin paljon kuin mitä vuoden 
alussa arveltiin olevan.

Mutta m issähän kaupunkimme 
todellisuudessa olisi, ellei liittoval 
olisi lahjoittanut sille rahaa hä tä
aputöiden teettäm iseen  ?

WPA hallinnon paikallisjohtaja 
Bryant H. Burns nimittäin il
moittaa. e ttä  tässä  kaupungissa 

■■■■■■■
i l  annetaan 

I  kaksi 
■  kuukautta 
|  Raivaajaa  

uusille tilaajille.
Muistakaapa asia

miehet pitää m ieles
sänne täm ä erikois
tarjous ja  toimikaa

sen m ukaisesti
■■■■■li

B O S T O N , M A S S .
Osaston neulomaseura

aloittaa vuoden oikein varm asti 
ja kutsuu kaikk ia entisiä ja uu
sia neulojia Dowen asunnolle 
Itä-Bostoniin, 191 Falcom st., 
to rstai-iltana t. k. 7 päivänä. 
Kahville voi tu lla  vaikka ei työ
täkään halua tehdä. T overitar 
Olga R osengren, joka k u stan taa  
nämä täm än vuoden ensim m äi
set kahviaiset, toivoo, e ttä  tupa 
on täynnä väkeä ja ne, jotka 
ensin tu levat saavat parhaa t is
tuimet, m u tta  kahvia ja leivok
sia riittää myöhäisillekin. Siis 
tciY etuloa!

S. S. Osaston johtokunta
kokoontuu sam ana iltana ja yl
läm ainitussa paikassa.

Quincyn toverit saapuvat
meille vierailulle t. k. 16 päivä
nä hyvällä ohjelm alla, jo sta  ta r 
kemmin seuraavalia kerralla. 
Tanssit so ittaa  Perälä, myös 
Quincystä. Siis p itäkää ilta 
muistissa.

Osaston joulujuhla
on ollut ja  mennyt ja voipa hy
vällä syyllä sanoa, e ttä  se taas 
onnistui koko hyvin. Yleisöä oli 
haalin täydeltä  ja tyytyväisyys 
oli yleinen niin ohjelm aa kuin 
ravintola-antimiimkin. Ohjelmaa 
suorittivat Paula Minkkinen, 
Olga R osengren, Emmi Huoppi, 
Emmi M inkkinen, Sävel Syrjälä, 
Edward M inkkinen,. E. P itkä
nen, A. J . Kajander, V. Aho, 
Aino S yrjälä , Mrs. Sävel Syrjä
lä ja N orm and Lilja. Ohjelmaa 
esitteli M atti Dowe. U utuutena 
näissä joulujuhlissa oli näytel
mä “(Kaunis m yllytyttö", jonka 
osaston näy tte lijä t esittivä t aika 
näppärästi. Näytelmän esityk-

Suomen pääkonsulivirastolta 
New Yorkissa on kysytty  

seuraavia henkilöitä:
Kalle Artturi Kustaanpoika Aalto

nen, syntynyt Hauholla 1893. Äänekos
kella kirkonkirjoissa oleva, lätill Yh
dysvaltoihin 1912 missä viimeinen tun
nettu olinpaikka Corrie, Detroit, Mich. 
Huhutaan matkustaneen Venäjälle.

Hilma Gustafson o. s. Jokinen, synt. 
Tampereella, lähti Yhdysvaltoihin 
noin 36 v. sitten Ja asunut yli 30 v. 
San Pedrcssa, Call., josta viimeiksl 
kirjoitti 1931.
..Abel Herman Hämäläinen, synt. 
Katkassa 1881, kulkenut merillä vuo- 
i jousia ja asunut Baltlmoressa js 
K3w Yorkissa vuonna 1928.

J. E. Johnson, viimeinen tunnettu 
olinpa kka v:na 1928 Ocean Lake, Ore
gon.

Juho Kuikka, Veli Antrealla tiedus
telee.

Aukustt Marttila, synt. Luopioisten 
pitäjässä Hämeen läänissä.

Heikki Ojala, kotoisin Lapuan pi
täjän Haapakosken kylästä, muutti 
Amerikkaan 30 v. sitten. Ei hän ole 
18 vuoteen ilmoittanut Itsestään mi
tään. Mahdollisesti osallistunut maa
ilman sotaan Amerikan armeijan ri
veissä Ranskan rintamalla. Ameri
kassa ollessaan käyttänyt myöskin ni- 
meä Henrik Mäki.

Aina Partanen o. s. Vehkoo. Suo
messa mennyt naimisiin Edvin Han
nusen kanssa. Olleet “Empress of Ire- 
landin’’ haaksirikossa huhtlk. 14 p, 
1914, jolloin hänen miehensä kuoli. 
Myöhemmin Amerikassa mennyt nai
misiin Wiijam Partasen kanssa. Vii
meinen tunnettu olinpaikka Paines
ville. Ohio.

Vilhelm Zakarias Planting. Viimei
nen tunnettu esote, Long island, N. Y.

Paavo Ryhänen, muuttanut Yhdjs- 
valtoih n 1914—15. Viimeinen tunnet
tu olinpaikka Fitchburg, Mass.

Kaarle Henrik Selenius, synt. Mänt- 
sälässä 1875 ja Helsingin pohj. suotnal. 
seurakunnassa kirjoilla, lienee Seaitt- 
lessa. Wash.

Kalle Simmonen, asunee Oregonin 
valtiossa. Serkku Limingalla tiedus
telee.

Anna Maria Salmela eli Starck, siynt. 
Halikon pitäjässä 1895. Asunut vuosi
en 1916 ja 1933 välisenä aikana New
Yorkissa.

Niitä, jotka mahdoljisestl tietävät 
jotain yllämainitu sta henkilöistä, hei
dän olinpa koistaan tai vaiheistaan, 
pyydetään hyväntahtoisesti siitä Il
moittamaan Pääkonsulivlrastolle o- 
sotteella:

Consulate General of Finland,
44 Whitehall Street, New York, N. Y.

H aluaisin  tie tää
missä oleskelee isoäitini Mrs. Kalle Kyl
lönen. Hänen poikansa, Jalmari Kyllö
nen. on isäni ja hän.jätti minut ja äitini 
kun olin 15 kuukaudan ikäinen. Nyt olen 
11 vuoden ikäinen orpotyttö. Jos joku 
tietää isoäitini osoiteen, niin olkaa hyvä 
la ilmoittakaa se minulle, jos hän itse el 
sattuisi tätä huomaamaan.

Miss Mayme Kyllönen,
Box 173, Gwinn, Mich.

Toivotamme kaikille

Onnellista Uutta Vuotta
Liittykää TALLETTAJAKSEMME ja antakaa meidän 
auttaa teitä, että uusi vuosi olisi MENESTYKSELLINEN

GARDNER SAVINGS BANK
29 PARKER ST., GARDNER, MASS.


