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VENALALAISET HYÖKÄNNEET SUOMEEN
Presidentti roosevelt

TUOMINNUT NEUVOSTO- 
VENÄJÄN MENETTELYN

Suomen alueen pommittaminen on syvästi jär
kyttänyt Yhdysvaltain hallitusta ja kansaa.

MAYNARDIN
SUOMALAISET

KIITTÄVÄT

(Sähkösanoma)
Washington, jouluk. lp.—

Presidentti Roosevelt tänään tuo 
mitvi Neuvosto-Venäjää “voi
man politiikan” levittämisestä,
«eka “ylimielisestä lain halvek
sumisesta.”

Uutiset Venäjän pommituksis
ta Suomen alueella presidentti
sanoi, ovat “sangen syvästi jär- j —-------
kyttäneet Yhdysvaltain hallitus- Yhdysvaltain hallitusta. 
ta ja kansaa. I ----------

Presidentti sanoi, että “nykyi-! Sähkösanoma valtiovi- 
nen väkivaltaan kulkeutuminen roct-rdl  ̂
tekee pienten kansakuntien it-
senäisen olemassaolon epavar 
maksi jokaisessa maanosassa ja Eilen illaksi järjestetty osuus-
vaarantaa ihmisk«n.n oikeutti ?auPan.. P .sosialistiosaston kii- 
itsehalUntaan.” 1 tospaivan vietto muodostui taal-

Presidentti Roosevelt julkaisi valtavaksi kansankokouksek- 
tämän lausunnon painettuna j., s. Suomen kohtalon tultua t.e- 
osoitti sanomiston neuvottelua- j doksi-
saan huolestumista Itämeren' Ohjelman alussa puhui ensin 
maitten asain käänteen johdos- W. N. Reivo, esittäen tinkimät
tä. MUXiU vastausta tariouk- tiiman kannatuksen antamista 
seensa Yhdysvaltain väV+ykses Suomen avustukelle. jonka tar- 
tl venäläis-suomalaisen kiistan vc nXt on käynyt satakertaisesti 
sovittelussa hän ei ole Venäjältä vaativammaksi kuin se oli kerä- 
saanut* eikä kurttpikaan kansa-[ alettaessa, seka osoittaen 
kunta ole vastannut h»"*" «iin- j miten Suomen kohtalossa esiin- 
ihaisttn sanomaansa hillitöntä Lvv3t n)-t tulokset kommunisti- 
pommitusta vaataan. Iscn liikkeen to:minnasta. jota

Suomalaiset, kuitenkin. ovat ’täkäläinen suomaiaiiien väestö 
hänen välitystarjouksensa hy-j°J} lyhytnäköisyydessään ja hy
väksyneet. v’ää tarkoittaen vuosikausia kan

nattanut. Puhuja kehoitti nyt 
ra'kai se vaan välienselvittelyyn 
kommunistisen liikkeen kanssa 
Amerikan suomalaisten keskuu
dessa. katkaisemalla kaiken yh
teyden sen kanssa, kieltämällä 
kannatuksen siltä, sen sanoma- 
lehdiltä ja muilta laitoksilta. Y- 
leisö yhtyi esityksiin voimak- 
ka 11a suoisonosoituksilla.

Washington, jouluk. lp. — Toimittaja Eero A. Pulli joka 
Mrs. Franklin D. Roosevelt oli puhui myöhemmin, yhtyi pää- 
eilen Diesin komitean istunnossa, asiallisesti edelläesitettyihin ja 
'kuulemassa kun nuorisokongres ilmoitti tilanteen ja oman mie- 
sin johtajat olivat todistamassa. Palansa olevan sellaisen että hän 
Päivällisen aikaan hän veti nuo- ei ryhdy käsittelemään puheen- 
risokongressin tyttöjä lunssille. sk varsnaista ainetta .osuustoi-

Useita kuukausia takaperin niin(aky symystä. Pullin kehoi- 
muudan Kenneth Goff todisti, tuksesta nousi yleisö seisaalleen 
että kommunistit hallitsivat nuo osoittamaan myötätuntoa Suo- 
risokongressia. Tällöin Mrs. Roo nielle.
sevelt sanoi, että kongressin pu- Myöhemmin esitettiin kokouk 
heenjohtaja, William Hinckley ja *lle lausunto, joka lähetettiin 
sihteeri, Joseph Cadden, eivät ole Yhdysvaltain valtiosihteerille ja 

\ kommunisteja. Eilen hän kuuli presidentille, ja jossa ilma'stiin 
Hinckleyn lukevan lausunnon, kokouksen kiitollisuus tämän 
jossa komiteaa syytettiin kong- maan hallituksen suhtautumises 
ressin myöntämien valtuuksien ta Suomeen, sekä lausuttiin luot 
väärinkäyttämisestä. tamus siihen, että se vastedes-

Toissapäivänä eräs Michael W. kin mielenkiinnolla seuraa tapah 
Hawsowick, Muskegonista, Mich ti,ma:n kulkua Suomessa ja te- 
todisti, että kommunistipuolue kec sen kuin voi Suomen avusta 
on istumalakkojen pääsuositteli- m seksi..
ja. Hän kertoi olleensa oppilaa- ---------------------
na kommunistien läkkostrategia- __ IZ-*-*ll..
kursseilla ja kertoi kommunis- /iDUlOltd 011 llSdllY 
tien johtaneen istumalakkoja v. ■ »
1937 Michiganin autotehtaissa,
sekä yrittäneen “työntää kuver
nööri Murphyä vasemmalle.”

_______ ___ | Cleveland, jouluk. 1 p. — Por-
Vehäjä ei enää osallistu ?es.tari kHa™,d H- Bu*°n- >* - ka Washingtomssa on ollut neu-

näyttelyyn I voitelemassa WPA johtajan, e-
v ,!'4hke“.non“\ ' versti F. C. Harringtonin kans-

* .! P- sa, ilmoitaa. että Cvahoga kaun-
New Yorkin maaJmannayttelyn tjn wpA työIäisten'Itfku kohoaa 
johto ilmoitti tanaan. ettaNeu- 6 QOO rlla joulukuussa, siis 37,000. 
vosto-Venaja hajo.taa $3.000, Tämä lisäys on suureksi avulk- 
paviljongin maailmannay ttelyssa sj Clevelandin avustustilanteessa, 
eikä enää ensi vuonna naytte- Varoj<?n puute on pakoittanut 
lyyn osallistu. poistamaan 12,000 henkilöä avus-

‘ , tuslistoilta Clevelandissa viime
Jan Sibelius ilmoitetaan päivinä.

kuolleen I —;----------------
Tukholma, jouluk. i P. - Nyt Kolme miestä hukkunut 

her julkaisi tänään vahvistamat-[ Cook, Minn. — Uskaltautuen 
toman uutisen jossa sanotaan, heikolle {jäälle säästäkseen joita- 
että kuuluisa suomalainen sävel- kin askeleta. vajosi kolme mies- 
täjä, Jean Sibelius, on joutunut tä Elbow-järveen Cookista itä- 
venäläisten ilmapommituksen uh pohjoiseen viime torstaina ja 
riksi. hukkuivat.

•Hollywood. Cal., jouluk. 1 p— Henkensäinenettäneet ovat:
Werner Jansen, sinfonia orkeste Joe Helstrom, 36 vuoden ikäi- 
rjn johtaja. yritti eilen illalla saa nen, kotoisin Cookista; Allan 
da Jean "Sibeliuksen lähtemään Thomas, 31 vtioden, kotoisin Coo 
Suomesta ja tulemaan tänne, a- kista ja Alex M. IKoefod, 42 vuo 

in. , jden, kotoisin Virginiatta.

Mrs. Roosevelt 
Diesin komitean 
kuulustelussa

Clevelandissa

LENTOVOIMAT POMMITTANEET USEITA 
KAUPUNKEJA AIHEUTTAEN MELKOISTA IHMIS

HENKIEN HUKKAA JA OMAISUUDEN HÄVIÖTÄ
CAJANDERIN HALLITUS ERONNUT ♦

Kommunistit muodostaneet oman “hallituksen
sa”, jota Venäjä yrittää istuttaa Suomeen.

Helsinki, jouluk. lp. — Venäläiset lentokoneet tekivät kolme 
hyökkäystä Helsinkiin tänään, pudottaen ainakin viisitoista pom
mia työväen asuntoalueille.

Samaan aikaan venäläiset sotalaivat pommittivat Hankoa Suo
menlahden suulla, koettaen laskea maihin joukkojaan.

Ilma- ja laivasto voimien hyökkäykset sekä “punaisen” armei
jan hyökkäys Petsamon satamaa vastaan tapahtuivat samaan ai
kaan, kun muodostettiin uusi hallitus eronneen pääministeri Aimo 
K. Cajanderin hallituksen tilalle tarkoituksella avata sovintoneu-
vottelut Venäjän kanssa. ♦--------------------------------------------------

nen tapahtui kabinetin väitelles- 
sä siitä, olisiko Hanko luovutet
tava venäläisille.

Moskovasta tullut uutinen, et
tä uusi “kapinallisten” hallitus 
on muodostettu Terijoella vas
tustamaan Helsingin hallituiksta 
osoitti, että Venäjä aikoo tukea 
Suomessa jonkinlaista kommunis 
tista hallitusta, joka tekisi sen 
"neuvostolaiseksi” maaksi.

Suomalaiset kuuntelivat koko 
päivän Moskovan radiota, saa
dakseen selville venäläisten aiko
muksia. kuu ei ollut muuta tie- 
tovhtevttä Venäjän kanissa.

Helsinkiin tehtyjen ilmahyök
käysten yhteydessä ilmoitettiin, 
että viisitoista jxrnimia pudotet
tiin klo 1.20 Munkkiniemen alu
eelle. jossa on kolme animuke- 
varikkoa. joita suojelevat kolme- 
,kvmmentä jalkaa vahvat graniit- 

Ammukevarrkot eivät

Uudistuneet Venäjän ilmailu- 
voimien hyökkäykset saattoivat 
vaaraan Yhdysvaltain lähetystön 
lähetin Lawrence W. von Hellen- 
sin, joka pakeni autollaan erästä 
maantietä pitkin lentokoneiden 
syöksyessä häntä kohti. Hän 
sanoi joutuneensa ajamaan ojaan 
pelastaakseen itsensä.

Suomalaiset ilmoittivat otta
neensa neljättäsataa vankia an
karassa taistelussa Karjalan kan
naksella.

Neljä venäläistä lentokonetta 
pudotettiin alas kahden ilma- 
hyökkäyksen aikana, suomalais
ten virkailijain tiedonannon mu
kaan.

Ilmahyökkäykset aiheuttivat 
suurinta vahinkoa Helsingin län
siosassa, jossa tapahtui <a'ksi 
suurta osumaa, sekä jxihjoisosas timuurit. 
sa. jossa useita ihmisiä menetti vioittuneet, 
henkensä rakennusten rikkoutu
essa.

Eilisessä
ilmoitetaan tuhoutuneen 72 hen-jnäisin alueelle, 
keä ja satoja haavoittuneen.

Venäläisiä sotalaivoja kuljes- Venäjä nimittänyt uuden halli-

Kolmas ilmahyökkäys tapah
tui klo 3.30 j op., jolloin ainakin 

ilmaponwniitu'ksessa' tusina pommeja pudotettiin Sör-

keli pitkin etelärannikkoa näyt
täytyen m.m. Helsingin kohdalla 
ampumatta yhtää laukausta ja 1 
sitten
niiden

tuksen Suomelle.
(Sähkösanoma)

Moskova, jouluk. 1 p. — Neu- 
si ärtyen itäänpäin jossa, vostohalPtus ilmoitti virallisesti 

ilmoitetaan yrittäneen tänä-iltana, että Terijoella, Suo-
lentokoneiden avustamina laskea ' men-raialla, on nimitetty uusi 
maihin joukkoja Porvoossa, joka “kapinallisten’’-hallitus Suomea 
on noin 30 mailin päässä Heisin-' varten.
gistä. . | Uutta hallitusta nimitetään “de

Virallisella taholla ei ollut saa- mokraattiseksi Suomen tasaval- 
tavissa mitään varmoja tietoja läksi”, virallisen uutistoimiston
Porvoon tapahtumista eikä myös Tassin Leningradista lähettämän 
kään tiedetty, yrittävätkö venä-j uutisen mukaan.
Iäiset joukot suorittaa kiertolii-! Tassin tiedonanto julkaistiin 
kettä pääkaupungin ympärillä, virallisen Moskovan radion väli- 
jos ne onnistuvat pääsemään tyksellä kello 6 aikaan illalla, 
maihin Hangossa. j Suomen kommunistipuolue pe-

Uusi hallitus edustaa kaikkia riistettiin v. 1920, mutta se lak- 
nuolueita, selittivät virkailijat. ' kautettiin v. 1930 säädetyllä lail- 
I tiet teloa hallituksen jäsenistä la. Kaikissa viimeisissä edus-
ei julkaistu heti, mutta siihen, kuntavaaleissa ei sillä ole ollut 
sanottiin tulevan Suomen pankin ehdokkaita, 
kuvernöörin Risto Rydin päämi-| Terijoen hallituksen pää- ja ul- 
nisteriksi. Moskovassa käyneen koministeriuä on Otto Kuusinen, 
sosialidemokraattisen rahaminrs-| joka pakeni Venäjälle sisällisso- 
terin Väinö Tannerin ulkominis-jdan jälkeen. Ennen tuon halli- 
teriksi sekä Moskovassa käy-1 tuksen muodostamista hahmoi- 
neen entisen pääministerin tri (tehtiin “sosialistisen valtion” muo 
Tuho Kusti Paasikiven ja maa- dostamista laajalle levitetyssä
la'sliittolaisen T. M. Kivimäen 

Ulkovirasto antoi ymmärtää,
että hallitus koettaa aikaansaa
da aselevon päästäkseen neuvot-

manifestissa.
Toisia Terijoen hallituksen jä

seniä ovat: Max Rosenberg, ra
haministeri; tri Axl, puolustus-

telemaan Moskovan kanssa, mut ministeri; Ture Lehen, sisäminis- 
ta puoleen päivään menenssä ei|teri; Armas Irkin, maanvilje- 
oltu vielä tehtv mitään aselepo- lysministeri; tri Lehtinen, ope- 
esitvstä, vaikka eräs kirjelmä oli,tusministeri, j^ tri Pärssinen, 
lähetetty Moskovaan Ruotsin Karjalan asiain ministerin
diplomaattien välityksellä.

Suomen ulkovirasto ilmoitti, 
että se ei ole ollut tietoyhteydes
sä Moskovan kanssa sitten tors
taiaamun. Eräs puhemies ei sa
nonut voivansa vahvistaa melko 
hvvin uemsteltua uutista, että 
Yhdysvaltain lähetystö eilen il
lalla oli Suomen pyynnöstä il
moittanut Venäjän hallitukselle 
Cajanderin kabinetin eroamises
ta.

Sama puhemies ei myöskään 
halunnut puhua mitään huhuista, 

Jettä Cajanderin hallituksen eroa
minen oli johtunut sisäisestä eri 
midwyvriesti sotapolitiikan suh
teen. Huhujen mukaan eroami-

Kommunistien julistuksessa 
sanottiin, että punainen armei
ja marssii Suomeen “ei viholli
sena, vaan ystävänä.”

Neuvostoradio ilmoitti uuden 
“kansan hallituksen ohjelman’’, 
jossa sanottiin m.m. seuraavaa:

"Kansan tahto on tehnyt lo
min Tannereista, (tarkoittaen so
sialidemokraattista rahaministe
riä V. A. Tanneria).

“Uusi hallitus tulee lopetta
maan taistelun sotaprovokaat- 
toreita ja taantumuksellisia raha 
valtiaita vastaan, jotka muutti
vat maan valkokaartilaiseksi hel
vetiksi ja koettivat kylvää kan
san keskuuteen viitaa Neuvosto-

liittoa vastaan. Suomen kansan Jäisten saaneen neljättäsataa van' 
suurien ystävien — kansan, jokalkia tehdessään sitkeätä vasta- 

neuvosto- rintaa Karjalan kannaksella.haluaa elää rauhassa 
kansan kanssa.”

Eräässä varhaisemmassa kom
munistien julistuksessa esitettiin 
samanlainen ohjelma Suomen 
kommunistipuolueen nimessä.

“Terijoen hallitus pyytää Neu
vostoliittoa tekemään keskinäi
sen avun sopimuksen Suomen 
kanssa ja luovuttamaan Neuvos
to-Karjalan, joka yhdistetään 
Suomeen”, sanottiin Moskovan 
tiedonannossa. “Se toivoo Neu
vostoliiton suostuvan tähän.

“Neuvostoliitto ei ole koskaan 
uhannut Suomea... Hallitus on 
pyytänyt punaista armeijaa aut
tamaan Suomen demokraattista 
tasavaltaa. Osallistuessaan so
taan on kansan hallitus muodos
tanut ensimmäisen suomalai
sen vapaaehtoisjoukon, johon 
kuuluu vallankumouksellisia ta
lonpoikia ja työläisiä.”

Mainitun “hallituksen” sisäpo
litiikasta mainitaan julistukses
sa, että se aikoo

1. Luoda kansan armeijan.
2. Kontrolloida kaikkia pank

keja ja pikkutiloja.
3. Kokonaan likvidoida työttö

myyden.
4. Määrää 7-tuntisen työpäivän 

ja koroittaa palkkoja.
5. Jakaa, suurtilat köyhille ta

lonpojille.
6. Perustaa kansanvaltaisen 

hallit uksen.
7. Lisätä kouluille, työläisille i

Englanti myötätuntoinen, mutta 
ei voi auttaa.

Lontoo, Diarrask. 30 p. — Eng 
lännin pääministeri Neville Cham 
l>erlain antoi parlamentissa tä
nään varovaisen lausunnon Suo
men tilanteesta Hän antoi ym
märtää, että Englanti on myötä
tuntoinen Suomelle, mutta ei kat 
so voivansa -sekaantua venäläis- 
suomalaiseen riitaan, kun sillä on 
itsellään paljon tekemistä muu
alla.

Saksaa»* kahtalaista mieltä.
Berliini, jouluk. 1 p. — Vaik

ka virallisella taholla ollaan Ve
näjän puolella suomalais-venäläi- 
sessä riidassa ja levitellään venä
läisten “selityksiä”, ei Saksan 
kansa tunnu olevan lainkaan va
kuutettu venäläisten asian oi
keudesta. Tieto venäläisten hyök 
kävksestä Suomea vastaan tuli 
yllätyksenä monelle ja saksalai
silla näyttää olevan sellainen 
käsitys, että Venäjä pyrkiessään 
ottamaan Suomen alueita varus
tautuu Saksaa vastaan.

i
Venäjä ottanut Petsamon y.m.
Oslo, Norja, jouluk. 1 p. — Tän 

ne ^saapuneet uutiset kertovat, 
että Venäjän joukot ovat valloit

KORVAUSJUTTU 
ON KUMOTTU

OIKEUDESSA
Sukankutojain unio va

pautettu korvausvel
vollisuudesta.

Apex yhtiö ohjattu ha
kemaan korvausta vai 
tion oikeuden kautta.

Philadelphia. Pa., jouluk. 1 p. 
— Ensimmäinen uniota vastaan 
istumalakon johdosta julistettu 
korvaustuomio kumottiin eilen 
Kolmannessa piiri vetoomusoike
udessa täällä.

Oikeus kumosi alemman oi
keuden julistaman $711.932.55 
tuomion, sukankutojain union 
ensimmäistä paikallisosastoa vas 
:aan selittäen, että unio ei valti
oiden välistä kauppaa jarrutta
nut. julistaissaan lakon Apex su- 
kankutoniolla täällä, keväällä v. 
1937.

"Päinvastoin heidän aikomuk
senaan (di tehtaan unionisoimi- 
nen, mikä on paikallinen toimen
pide. motiiviin sekä vaikutukseen 
sa nähden. Vaikutus valtioiden 
väliseen kauppaan oli enemmän 
välillinen, satunnainen ja etäi
nen", sanotaan oikeuden päätök
sessä.

Apex sukankutomo oli lakko
laisten huostassa 48 vuorokautta 
ja yhtiö väitti lakkolaisten rik
koneen koneita sekä vahingoit
taneen yhtiön S.S.OOO.OOC1 vuosi- 
liikettä.

Kumotessaan lautakunnan oi
keuden päätöksen piirivetoomus

taneet Petsamon sataman, jossa ojkeus samalla moitti lakkolais 
Suomella ei ollut juuri miltään le|) menettelytapaa ja neuvoi yh- 
puolustusvarusituiksia. Venäläis- etsimään korvausta Penn

sylvanian oikeudessa.ja tieteille ja taiteille annettavia (en sanotaan myös valloittaneen
Suursaaren, Lavansaaren. Tytär
saaren P Seiskarin Suomenlah
della. j

Norja, kuten toisetkin Skandi
navian maat, on syvästi myötä- 

Suomelle. Kansanjoui 
kot eilen osoittivat suuttumus

apurahoja ja noudattaa edistys 
mielistä politiikkaa.

“Suomen demokraattisen tasa
vallan hallitus on muodostettu 
laajalle kansanrintaman pohjalle, 
mutta se on väliaikainen halli-'tuntoinen
tus”, julisti Moskovan radio. ....... ......... —. ..,

“Lopullisen kokoonpanon vah- taan kommunisteille kivittämällä
vistaa kansan valitsema paria- rikki kammunistilehden Arbei-
mentti.

Moskovan radio ilmoitti, että
derenin toimitalon ikkunat. 

Konservatiivinen Aftenposten
“hallituksen” ohjelman on alle-1 sanoo, että “kukaan Skandinavi- 
kirjoittanut Kuusinen ja kaikki assa ei usko suomalaisten ammus 
hänen kabinettinsa jäsenet. Tuon' kelleen aikaansaadakseen sodan 
hallituksen ilmoitettiin kehoitta- ja Morgerrbladet sanoo, että ‘sein 
van Suomen kansaa “kokoontu-j kalisten aika näyttää alkavan 
maan vapaan ja itsenäisen Suo-'pienille puolueettomille maille’, 
men lipun alle” ja “marssimaan jotka eivät voi saada apua 
voittoon.” | remmiltä valloilta.

»ir
Hallituksen vaihdos Suomessa.

(Sähkösanoma) 
Helsinki, jouluk. 1 p.

Italia paheksuu hyökkäystä.
Rooma, jouluk. 1 p. — Italian 

Hei- lehdistö antaa melkoista huo-
singin Sanomat kertoivat tänään miota Suomelle ja yleisesti pa- 
että Suomen uuden hallituksen heksuu Venäjän hyökkäystä.

A J .. —... noninn n n nonlz n nn Q .kokoonpano on seuraava:
Pääministeri — Risto Ryti.
Ulkoministeri — V. A. Tanner
Sisäministeri — parooni Ernst 

von Born.
Rahaministeri — Mauno Pek

kala.
Salkuton ministeri — J. K. 

Paasikivi.
Maanvilysministeri — P. V. 

Heikkinen.
Sotaministeri — Juho Niukka- 

nen.
Opetusministeri — M. Hannu

la.
Teollisuusministeri — D. Ko

tilainen.
Maanviljelysministerin apulai

nen — J. Koivisto.
Kulkulaitosministeri— M. Sa

lovaara.
Sosiaaliministeri — P. Fager

holm.
Oikeusministeri — tri Söder

hjelm.
Talousasiain ministeri — pa

rooni von Fieandt.
Rydillä, joka on ollut Suomen 

pankin kuvernöörinä v:sta 1923. 
on läheisiä yhteyksiä Englannin 
ja Amerikan johtavien pankkii
rien kanssa.

Neljä lentokonetta pudotettu
Helsinki, jouluk. 1 p. — Neljä 

venäläistä lentokonetta on am. 
muttu alas, ilmoittivat Suomen

Varsinkin paavin äänenkannatta
ja Osservatore Romano kirjoit
taa Venäjästä moittivasti.

Ministeri Procope 
presidentti 
Rooseveltin puheilla

Washington, jouluk. 1 p. — 
Presidentti Rooseveltilla oli ei
len sarja neuvotteluja Suomen 
tilanteen johdosta.

Valtios'hteeri Hull oli presi
dentin puheilla puolitoista tun- 

suu-^'3- Kun ^3n Valkotalosta lähti 
hän ei raportteerille ilmaissut 
mitä neuvotteluissa oli käsitel
ty.

Vähän aiemmin oli Suomen 
ministeri. Hjalmar J. Procope. 
presidentti Rooseveltin, sekä vai 
tiosihteeri Hullin puheilla, sitä 
ennen keskusteltuaan puhelimit
se Suonien hallituksen kanssa.

Useita kaupunkeja pommitettu
Kööj>enhamina, jouluk. 1 p. — 

Suomi eilen taisteli koko päivän 
Venäjän maa-, meri- ja ilma- 
joukkoja vastaan, jotka aloitti
vat kolme eri hyökkäystä var
hain aamulla.

Venäläiset palopommeillaan sv 
tvttivät kaupunkeja ja kaujipa- 
loita tuleen, pomittelivat satamia 
ja valloittivat Ribatshin niemi
maan m m. Petsamon sataman.

Helsinki. Viipuri. Kotka ja 
Hanko olivat monien pommitet
tujen kaupunkien joukossa. Ra
kennuksia luhistui ja moni ihmi
nen menetti henkensä. Imatran 
sähkötehtaat ja Polyteknillinen 
korkeakoulu Helsingissä olivat 
tuhoisan pommituksen kohteina.

Suomen laivasto läksi Helsin
gistä nähtävästi aikoen otella ve
näläisen laivaston kanssa.

Venäläiset ilmoittivat tunkeu
tuneensa 6 1-4 — 10 mailiin Suo
nien alueelle, mutta suomalaiset 
ilmoittivat pysäyttäneensä venä
läisten eten^piisen Karjalan kan
naksella.

Ennen hyökkäystä Venäjän 
hallitus lähetti Suomelle vaati, 
muksen. että sen täytyy “täydel 
lisesti antautua” klo 3 mennessä

hen suostunut tul vat venäläiset 
Suomen rajan yli Laatokan pöh 
joispuolelta. Karjalan kannaksel 
ta ja Petsamossa.

Yhdysvaltain lähetystö on 
muuttanut Helsingistä Grankul
laan, joka on noin 10 mailin 
päässä nääkautmngista. 
Suomalainen laiva tuhoutunut.

(Sähkösanoma)
Lontoo, jouluk. 1 p. — Eräs 

tuntematon suomalainen laiva 
tuhoutui miinaräjähdyksessä 
Skotlannin rannikolla tänään. 
Ensimmäinen ]>erämies, hänen 
vainionsa ja yksitoista laivamies- 
tä tuotiin maihin. Eräs ranni
kolta lähetetty jielastusvene etsi 
laivan venettä, jossa oli laivan 
kapteeni ja muita laivamiehiä.

virkailijat tänään/ sanoen suoma; torstaiaamuna. Kun Suomi ei sii

ILMATIETOJA
Pilvistä ja läinpöisenipää, jota 

seuraa sade tänä-iltana ja lauan
taina. Kylmempää lauantai-ilta- 
ua.

Lämmön määrä tänä aamuna 
klo 8 oli muutamilla eri paikka 
kunnilla .-Ptiraava:

Boston 37, New York 47. Was 
hington .34. Jacksonville 47. Chi 
cago 42. Denver 38, New Orle
ans 65. Kansas City 45. Salt La
ke City 36. St. Louis 44. St. Paul 
41, San Francisco 52, Portland, 
Öre., 47 astetta.



Toinen sivu Raivaaja, Perjantaina, Joulukuun 1 p:nä 1939 No. 280____: _ 35:s vuosik.
■KTOIMITUKSEN OSASTO

— TOIMITUS ===================
YRJÖ MÄKELÄ OSKARI TOKOI A. E. USENIUS 

HENRY PURANEN L. MOILANEN

Lehteen aijotut klrjotukset Ja toimitukselle kuuluvat kirjeet on lähetettlvl 
oaotteella: Raivaajan toimitus, Box 600, Fitchburg, Mas*. «^^►1 Telef. 331

PÄIVÄNKATSAUS
YHDEN PÄIVÄN PALKKA HÄDÄN
ALAISTEN AVUSTAMISEKSI SUOMESSA

Meidän ei tarvitse enään tässä yhteydessä korostaa sitä vaa
raa, jonka alaiseksi synnyinmaamme on joutunut. Uutiset siitä 
kertovat kaameaa kieltä. Meidän asiamme on vaan tehdä voita
vamme hädän lieventämiseksi.

Suomen kansa taistelussaan itsenäisyytensä ja olemassaolon
sa puolesta on saanut kaikkien ihmisyyteen ja oikeuteeen luotta
vien ihmisten myötätunnon kautta koko maailman. Mutta pelk
kä myötätunto ei riitä vaan tarvitsevat he aineellista apua. Mei
dän amerikansuomalaistenkin keskuudessa, lukuunottamatta kou
rallista kommunisteja, on nyt kerrankin noussut yksimielinen lii
ke hädässä olevien veljiemme ja sisariemme avustamiseksi. I ässä 
keräyksessä sentit ja nikkelit eivät enää riitä vaan tarvitaan koko
naisia dollareita. Odotamme, että niihin keräyslistoihin, joita eri 
paikkakuntien avustuskomiteat liikkeelle laskevat, merkitään dol
lareita, kukin varojensa mukaan. Kun keräys samaan tarkoituk
seen pantiin Suomessa toimeen, merkitsivät työläisetkin vähintään 
yhden päivän palkkaa vastaavan summan. Meille täällä Ameri
kassa tällainen Uhraus ei ainakaan ole liian raskas kantaa. Kuin
ka usein yksi ja toinen ottaa päivän taikka kahdenkin “rokulin 
käydäkseen joko pienelä kalastusretkellä tai muualla. Työpäi
vän menetystä ei katsota erittäin raskaaksi, mutta jos meiltä jos
kus pyydetään tällaista uhrausta johonkin yhteiseen tarkoituk
seen, me usein sitä valitamme. Päiväpalkka on toisella suurem
pi toisella pienempi, mutta se vastaakin juuri kunkin avustusky- 
kyä. Tällainenkin uhraus, niin vaatimatoin kuin se onkin, saa 
kuitenkin jo suuria aikaan. Suomalaisia arvellaan tässä maassa 
olevan lähes puoli miljoonaa ja heistä varmaankin parisataatuhat
ta on työssä taikka työkykyistä. Jos keskimääräiseksi päiväpal
kaksi otamme vaikka viisi dollaria, niin silloin jo saatasiin ko
koon miljoona dollaria. Tällainen avustus puutetta kärsiville Suo
messa olisi suuri lahja ja monta kyyneltä voitaisiin sil‘ä rahal'a 
kuivata.

Lahjoitusta ei tarvitse tehdä hetipaikalla rahassa, vaan on ke
räyslistoihin jätetty sarake lupauksille. Jos ette voi heti paikal.a 
antaa täyttä summaa rahassa taikka vaikkapa ette mitään juuri 
silloin kuin kerääjä käy luonanne, merkitkää se lupauksena ja 
kerääjämme käyvät sen hakemassa määräämänänne aikana. Pi
kainen apua ja tehokas apu on paras apu. Odotamme, että kan
saksemme kaikkiala rientävät tukemaan synnyinmaassamme 
hätään joutuneita veljiään ja sisariaan merkitsemän keräyslistoi
hin vähintään yhden päivän palkkaa vastaavan summan.

tää itsenäisyytensä esille täytyy tulla tekijöitä, joita nyt ei ole 
missään nähtävissä. Ainoastaan Venäjän taipuvaisuus kuunnella 
Yhdysvaltain, Ruotsin, Norjan ja Tanskan lokakuussa lausumia 
lieviä protesteja voi estää tämän elinvoimaisen pienen kansan va
joamasta ennen v. 1917 valinneeseen asemaansa, jolloin Venäjän 
tsaarit hallitsivat sitä suuriruhtinaskuntana.

"Ruotsalaiset, norjalaiset ja tanskalaiset asettaisivat itsensä 
Venäjän tai Saksan tai molempien vihan kohteeksi antamalla apua 
»Suomelle ennen sotaa tai sodan ajalla. Englanti ja Ranska voisi
vat auttaa Suomea vain lähettämällä laivastonsa Itämerelle, mut
ta tuo kapea meri on suljettu niiltä. Suomi itse taas ei jaksa kes
tää hyökkäystä sillä sen harjoitetussa armeijassa on vain 300,000 
miestä ja si’lä ei ole lentokoneita. Maa on avoinna venäläisten 
hyökkäyksille maitse ja myöskin ilmasta ja sillä ei ole sanotta
vasti ilmapuolustusvälineitä. Täten Suomen ilmeisesti on alis
tuttava raakoihin Stalinin vaatimuksiin ja rauhallisesti lakattava 
olemasta itsenäisenä kansakuntana tai se pommitetaan alistu
vaisuuteen.

“Venäjän ultimaattumin äänensävy ja luonne on suunnilcen 
saman'ainen kuin mitä natsit ovat samanlaisissa tilanteissa anta
neet. Suomalaisia vaaditaan vetämään joukkonsa kahdentoista 
tai viidentoista mailin päähän rajalta. Molotovin nootissa heitä 
syytetään ‘raaasta hyökkäyksestä’, ja heistä käytetään rivoja 
haukkumasanoja venäläisessä lehdistössä. On vaikea antaa tuo
miota Venäjän tekemien syytösten paikkansa pitäväisyydestä 
mutta se seikka, että sanomalehtien hyökkäys alettiin tunteja jo 
ennen oletettua suomalaisten tykkiammuntaa viittaa siihen, että 
kommunistit natsityyliin ovat itse järjestäneet tekosyyn.

“Onnetoin Suomi! Ne kansat, jotka voisivat auttaa sitä — 
Norja, Ruotsi ja Tanska — eivät uskalla auttaa. Ne jotka ehkä 
haluaisivat auttaa, jos nimittäin Suomeen hyökätään, Eng'anti ja 
Ranska, eivät kykene auttamaan. Asiain kdhitys viittaa, että yk 
si maailman eläviä ja eteenpäin pyrkiviä demokratioita, kansa, jo
ka ei vaadi mitään muuta kuin saada itse määrätä oman kohta
lonsa loukkaamatta lainkaan toisten etuja, on tuomittu häviöön 
Ensin Itävalta, sitten Tshekkoslovakia, Puola. Viro, Latvia ja 
Liettua ja nyt ehkä Suomi AinerikalaiSet tulevat suremaan Suo 
mea samalla tavalla kuin ihminen suree Surmattua ystäväänsä.”

* * *
Nyt siis kaiken haukkumatulvan jälestä venäläiset joukot ovat 

hyökänneet Suomeen. Lentokoneet ovat pommittaneet suoma
laisia kaupunkeja saattaen aikaan kuolemaa ja tuhoa. Veri jäl- 
jeen vuotaa syntymämäämme kamaralla.

Suomi tänäpäivänä.muistutta ihmistä, joka pitkien ja sanka 
rillisten ponnistusten jälkeen on lopultakin saanut raivatuksi pel
lon ja rakennetuksi majan erämaahan ja on pääsemässä elämisen 
alkuun. Paikalle saapuu ryövärijoukkue, joka tuhoaa koriin ja 
pellon ilkeämielisesti vain kostoksi siitä kun uutisraivaaja ei suos
tunut luovuttamaan parasta peltotiikkuaan ryövärille.

Ja amerikansuomalaisten keskuudestaan löytyy niitä, jotka 
hyväksyvät ryövärin menettelyn. Olkoon se ikuiseksi häpeäksi 
hei le. Kantakoot he Kainin merkkiä koko elämänsä siitä.

Suur-Britannian ja Saksan 

raaka-aineiden hankinta
Mitä mahdollisuuksia kummallakin vallalla on *~

------------------- ei Saksasta saada suuremmissa
Suur-Britannian ja Saiksan vä- maiden raaka-aineitten hankinta- ™äär’n- t n'f.ar' Ja Jugoslavia 

linen taloudellinen sota on jou- kykyä, niin toteamme, että Eng-J hankkivatsilta osan, samoin 
tunut ratkaisevaan kohtaan. Täi- lanti tässä suhteessa on paljon Kuotsi. Muita metalleja, kuten
lä hetkellä on sillä ehkä vielä paremmassa asemassa kuin Sakr ^uiaa, nikkelia, kromia, vanadiu-
suurempi merkitys kuin sotilaal- sa. Tämä ylivoimaisuus ei kui- ™ia‘ uiangania ja elohopeaa saa-
lisella toiminnalla. Englanti, oi- tenkaan ole ehdoton, sillä Saksa daan tarpeeksi . aksasta. PuuVil-
len merien herra, yrittää eristää'voi korjata asemaansa nopeilla 'aa> hamppua, pellavaa, silkkiä ja 
Saksan kaikista tärkeistä raaka-'sotilaallisilla voitoilla tai liitto-
ainelähteistä, Saksa puolestaan laisten avulla, jotka hankkivat 
yrittää poistaa raaka-aineitten sille puuttuvia aineita. Tosin on

juutia tuodaan myös seuduista, 
joista kuljetus on suureksi osak
si estetty. Kumia valmistetaan

[ JUTUSTELUA

puutteen korvikkeilla, häiritse- huomattava, viimemainitusta pu- 
mällä Englannin kauppaa muit- huttaessa, että suurin osa mais
ten maitten kanssa ja saattamalta, joista Saksa saa raaka-ainei- 
la Englannille niin paljon kuin ta, on brittiläisessä Tmperiumis- 
mahdoilista vahinkoa. - Jos ver- sa tai ainakin sen vaikutuspiiris- 
taamme ainoastaan molempien sä.

..... ....... ......... | ensiksi katselemme Sak-
pur.ut. Suomalaisten kulakkien val-'^ maata,oustuotteiden hankin- 
loilleen laskemat laumat, kapitalistien
aseistamat, on heti poistettava rajoil
tamme säädyllisen välimatkan päähän.
Jos älyttömät, mutta röyhkeät suo
malaiset kenraalit eivät kykene pitä
mään inhoittavia joukkojaan kurissa, 
silloin me emme salli niiden pitem
mälle olla maamme rajoilla.”

Tällaista on siis Venäjän nykyinen 
rauhanpoitiikka. Siina en meillä si
vistyskansa!

AMERIKASSA NÄHDÄÄN VENÄLÄISEN 
SAVUVERHON LÄPI

Tykin laukaus Karjalan kannaksella, jota venäläiset väittävät 
suomalaisten ampumaksi ja jonka perusteella venäläiset vaativat 
Suomen vetämään joukkonsa pois rajalinnoituksista noin 12—15 
mailin päähän, on jälleen saattanut maailman huomion, kiintymään 
Suomen ja Venäjän väliseen kiistaan. Ja tääfä Amerikassa sel
västi nähdään venäläisten savuverhon läpi. Täällä huomataan, 
että laukaukset ovat venäläisten ampumia ja että Venäjällä Hit
lerin ja Stalinin veljesliiton jälkeen on nopeasti hitlerilä.stytty 
kansainvälisessä po’itiikassa. New York Times kirjoittaa:

“Sitkeä ja pahaentinen Suomen uhkailu korostaa yhtä oleel
lisinta sotakysymystä. Kun Suomeen jälleen sovellutetaan "third 
dekreetä", täfä kertaa kyynelisellä välinpitämättömyydellä ei ai
noastaan tosiasioita mutta ulkonaisia seikkojakin kohtaan, me 
näemme että on tehtävä loppu kansainvälisestä anarkiasta, missä 
pienet kansat ovat alinomaisessa itsenäisyytensä menetyksen vaa
rassa jokainen kerta kun kieltäytyvät taipumasta epäoikeutettui
hin vaatimuksiin, joita voimakas naapurinsa katsoo sopivaksi pai
nostaa. Sietämätöin ei ole yksistään Suomen asema nyt kun uut
ta “tapahtumaa” käytetään tekosyynä Venäjällä voimakkaan par
jauskampanjan akamiseksi Suomea vastaan. Koko kansainväli
nen elämä on sietämätöintä niin kauan kun kansakunnilla ei ole 
mitään muuta turvaa kuin raaka voima.

“Venäjän hallitus, niin selitetään, ei välitä mitään ulkopuo i- 
sesta mielipiteestä eikä sillä ole syytä välittää myöskään koti
maisesta mielipiteestä, minkä se yhdessä yössä voi kääntää mi
hin suuntaan tahansa. Mutta oli aika, jolloin Moskova ylpeili en
nakkopäätöksien rikkomisella. Aivan viime aikoihin asti ‘toverit’ 
v'västelivät. mitä ylvästelyä heidän henkiheimolaisensa ulkomailla 
toistivat, että he olivat uusien teiden etsijöitä. Kaikki, mitä he 
yrittivät ‘tapahtui ensimäisen kerran historiassa’. Nyt he tyyty
vät seuraamaan natsien aske'ia ja plagieeraamaan heidän menet
telytapojaan. He ruoskivat itsensä raivoon suomalaisia vastaan 
natsityyli n. Venäjä lisää joukkojaan Suomen rajalla ja venäläi
set syyttävät suomalaisia tulen avaamisesta tekosyynä vaatimuk
selleen suomalaisten joukkojen poistamiseksi rajalta. He syyttä
vät pääministeri Cajanderia samalla tava’la kuin natsit syyttivät 
Sehuschniggia, Benesiä ja Beckiä.

“Tämä tökerö haukkumatu'va voi olla ensi näytöksenä aseelli
selle hyökkäykselle. Epäilemättä Kremlin herrat ovat raivostu
neet Suomen peräänantamattomuudesta. Epäilemättä Stalin tah
toisi tehdä lopun selkkauksista Suomen kanssa kääntääkseen kai
ken huomionsa siihen diplomaattiseen taiste llun mikä on kehitty
mässä Balkanilla aivan samalla tava’la kuin Hitler haluaisi Venä
jän ja Suomen riidan jatkuvan lykätäkseen Venäjän sekaantumis
ta K aa k k o i s - E n ropaa n.

“ I ällän mennessä V enäjä ei o'e omilla kustannuksillaan saa
nut vie'ä voittoja. Josko se on valmistautunut nyt niitä otta
maan. siitä ei ole varmuutta, mutta sittenkin Venäjän hyökkäys 
vississä ymmärryksessä on Saksan hyökkäyksiä merkittävämpi 
s?ksi kun se osoittaa natsilaisten menettelytapojen tarttuvaisuu- 
den ja että se onnistuttuaan tulee kaikkien imperialististen val
tioiden menettelytavaksi. Tämä onkin pohjimmainen kysymys 
sodassa - a on päivän selvää, että jos pienet kansat eivät saa rau
hassa elää. maailma muuttuu viidakoksi, jossa suuretkin kansat 
voivat elää vain pysyväisessä sotailassa.”

Boston Herald kirjoittaa samasta asiasta:
“Suomen koko ja maantieteelinen asema ja naapuriensa po

litiikka tekee kiitä yhtä avuttoman Venäjän hyökkäyksen edessä 
kuin oli eristetty Ppola Saks)a vastaan. Jos Suomi mielii säilyt

Eteenpäinkin kantaa 
kortensa kekoon

Sen johdosta kun amerikansuoma
lainen väestö en herännyt ojentamaan 
auttavan kätensä Suomessa puutet
ta kärsivien hyväksi, on täkäläinen 
kommunisti ja sen äänenkannattaja 
“Eteenpäin” myöskin herännyt Ja e- 
hättää kantamaan kortensa kekoon. 
Ensin se yritteli salaisuudessa tunkeu
tua muikaan toivossa päästä rahas
tonhoitajaksi, mutta kun kaikki täl
laiset yritykset päättävästi torjuttiin, 

i käänsi se kelkkansa nähtävästi Mos
kovan käskystä. Nyt kirjoittaa se ot
sikolla “Huomen Punainenristi ja sen 
avustaminen ’, m. m. seuraavaa:

‘‘Parhaillaan osa Amerikan suoma
laisista toimeenpanee illatsuja ja kek- 
kereitä, joista keräytyneet varat lä
hetetään Suomen Punaisen Ristin ja 
osa — niinkuin jotkut ovat mainin
neet — Suomessa hätääkärsiville hy
väksi.

Ajatteteva ihminen ei anna kanna
tustaan kaikenkarvaisille Punasen 
Ristin iltamille, vaan käyttää hän ne 
vähäiset pennosensa inhimillisempään 
tarkoitukseen.”

“Kauan eläköön Stalinin 
rauhanpolitiikka”

Rauhanpolitiikkaa on monenlaista. 
Militaristit selittävät, että rauha tur
vataan aseistautumalla kiireestä kan
tapäähän ja varustautumalla sotaan, 

i Nykyiset tctalitäärivaltiot selittävät 
turvaavansa maailman rauhaa valloit- 

I tamaila heikommilta naapureiltaan 
‘ alueita ja alistamalla kansat nyrkki- 
i valtansa a’aiseksi.

Ja näissä totalitäärivaltiois=a isän
nät panevat alustalaivensa vaatimaan 

j tällaista rauhanpolitiikan noudatta
mista. Kuten esimerkiksi Venäjällä 

I en viimeaikoina tehty. Siellä ensin 
alettiin anakara haukkumatulva sano
malehdistössä Suomea kehtaan, sittenI

| laukaistiin jonkunlainen mörs äsri ra
dalla ja senjälkeen Stakhanovilaiset 
pantiin pitämään tehdä 'kokouksia, 

' joissa Suomea uhataan kauhealla koh 
| talolla ja. ylistetään Stalinia. Lai- 
'naamme tähän kohtia puheesta, jotka 
|otakhanovilainen Nefedoff on pitä- 
i nyt Kirovin dynamotebtaan kokouk
sessa Mc kovansa:

“Toverit”, huusi Nefedoff ylempää 
! annettujen määräysten ja ohjeiden 
mukaisesti, “nyt on koko maailmalle 
selviönä, että Suomen nykyiset hallit
sijat- ovat sotakoiriin ja murhapoltta
jiin kytketty ä marionetteja. Turhaan 
nämä nuket keikailevat ja itseään ko
hottavat. Suomen kansa ei tahdo so- 

, taa. Suomen työläiset, ja talonpojat 
ovat luokkaveljiämme. Vain Suomen 
hallitsijat, jotka ovat menettäneet jär
kensä, prevoseeraavat sotaan.

“Imperialistit ovat monasti ennen-

kln yrittäneet vetää maamme sotaan 
Mutta ne eivät ole onnistuneet, kii
tos siitä neuvostohallituksen viisaalle 
politiikalle ja toveri Stalinin selvänä- 
köisyydelle (myrskyisiä suosionosoi
tuksia). Mutta me emme halua em
mekä kärsi provekatsionia ‘buffoonien 
(hovinarrien) puolelta. Luottaen, että 
hallituksemme ratkaisee nykyiset ris
tiriidat kafisan etujen mukaisesti, me 
täydellisesti hyväksymme ja tuemme 
sen politiikkaa.

“Neuvostohallituksen vaatimus, että 
suomalaiset Joukot on vedettävä kau
emmaksi rajaltamme, on täytettävä 
heti ja kiertelemättä. Venäjän kan
san puolustajana seisoo urhoollinen 
puna-armeija ja työläiset ovat armei
jan reserviauttajia.

‘‘Ja jos me olemme pakoitettuja sen 
tekemään, me toistamme läksytyksen 
mikä annettiin puolalaisille maapa- 
rooneille. Me iskemme heitä niin lw 
Jasti hampaille, ettei yksikään hallit
seva Suomen herra kykene niitä enää 
yhteen kokoamaan. Kauan eläköön 
neuvostohallituksen rauhanpolitiikka! 
Kauan eläköön kunniamme innoittaja, 
Stalin!"

Stalinin autotehtaalla, Moskovassa, 
väliajalla sunnuntai-lltana, työläinen 
Jegroff puhui Stalinin rauhanpolitii
kasta seuraajia rauhansanoja:

“Vastauksemme on yksinkertainen 
ja selvä. Elleivät täysin holtittomat 
“soturit’ jäihdytä päitään, meidän pu
na-armeijamme työntää heidät. Me 
emme halua, että rakkaita taistelijoi
tamme ja komentajiamme tapetaan.”

Saman tehtaan työläinen, Ivanoff, 
lausui seuraavat rauhan sanat: “Suo
men hallitsijat kaivavat kuoppaa it
selleen. Me vastaamme heidän viha
mieliseen tekoonsa kolmea kertaa voi
makkaammalla iskulla.”

Mieliala, joka vallitsee kuulemma 
Kiroffin turbiinitehtaalla Leningradissa 
kuvaillaan moskovalaisissa lehdissä 
sevraavilla rauhaa ja suurta myötä
tuntoa Suomea kohtaan uhkuvilla lau
seilla:

“Kapitalismin palkattu murhajouk- 
kue, joka on raivostunut Ja uhkuu pa
hanilkisyyttä ja i Vihaa Neuvosto-Ve
näjää kehtaan, joka kutsuu itseään 
Suomen hallitukseksi ja täyttelee isän
tiessä määräyksiä yrittäessään kai
kella voimallaan vetää Venäjän so
taan, on nyt uskaltanut nostaa kä
tensä neuvostokansan lojaalisia poi
kia vastaan.

“Eläimelliset murhaajat, hulluuntu- 
neina mielipuolisista Suur-Suomi unel
mistaan, mikä ulottuisi Uraaleille as
ti, ovat vuodattaneet puna-armeijam
me miesten verta. Totellen määräyk
siä saattaessaan neuvostohallituksen 
rauhanpolitiikkaa voimaan, Puna-ar
meijan osastot eivät vastanneet tu
leen.

‘‘Mutta kansan kärsivällinen pitkä
mielisyys ja rauhanrakkaus on lop-

Kasperit maailmalla
Maailmassa on paljon satuja tyn

nyreissä täysi-ikäisyyteen kasvatetuis
ta miehistä ja naisista ja heidän re- 
agioinnistaan sitten' kun heidät laske
taan vapauteen ja muiden Ihmisten 
joukkoon. Tavallinen ryssä vallanku
mouksen jälkeen on ollut tällainen 
tynnyrikasvatti. Yleisesti tunnettua
han on ollut, että vain täysin uskol
liset ja fanaattiset bolshevikit, joille 
kotonakin on parhaat palat ja par
haat mekot varattu, ovat päässeet asi
oille ulkomaille, mutta eivät hekään 
ole läheskään kaikki palanneet taivaa
seen takaisin päästyään helvetin ma
kuun. Tavalliselle virsuryssälle u ko- 
maamatka on ollut kaiken mahdolli
suuden ulkopuolella siinäkin tapauk
sessa vaikka rahalliset seikat olisi voi
tukin järjestää. Hänen ei ole edes 
sallittu lukea taivaan rajain ulko
puolella painettua sanomalehteä eikä 
kirjaa, eikä hänen ole myöskään sal
littu kuunnella ulkopuolisia puhujia. 
Hänen maaliman tietonsa, mikäli 
matkustelun kautta saatava maailman 
tieto on kysymyksessä, on yhtä laaja 
kuin Maiju Lassilan Iivanan, joka le- 
venteli kansantieteellään Karjalassa, 
että on “penksjärveläiset, inkeriläiset, 
tsuhnat ja suuri ja pyhä Venäjän 
kansa.”

Mutta nyt on näitä Iivanoita lähe
tetty maailmalle, tarkoitamme Itäme
ren maihin. Vähän enemmän kuin 
kuukausi sitten ensimälset puna-ar
meijan divislonat marssivat Viroon ja 
siitä voivat olla sellaiset seuraukset 
että ne hämmästyttävät Katiinjääneitä 
ryssiä. Nyt jo on merkkejä olemassa, 
että ryssä taisi haukata enemmän 
kuin mitä jaksaa pure keila ja su
lattaa. Saadakseen Itämeren kansat 
tahtonsa alaiseksi sen oli asetettava 
sinne sotilaita suojaamaan niitä pik- 
kudiktaattoreita, jotka kansansa vas
taansanomatta ryssälle myivät. Mutta 
kuka suojelee näitä ryssäläisiä soti
laita?

Riikasta, Latviasta, marraskuun 23 
päivänä lähetetyssä kirjeessä Christi 
an Science Monitorille kuvaillaan sitä 
mielialaa, minkä valtaan punaiset 
sankarit joutuivat saatuaab tämän e- 
pätavallisen tilaisuuden vertailla omaa 
taivastaan ulkopuoliseen maailmaan. 
Kirjeenvaihtaja m. m. lauaiu:

“Tallinnan. Viron pääkaupungin, ja 
Riikan, Latvian pääkaupungin a~uk 
kaat kertovat mielenkiintoisia tari
noita neuvostoissa kasvaneiden nuor
ten ryssien epäluuloisuudesta Ja häm
mästyksestä varsinkin mikäli rajatto
mat kulutustavaravarastot ovat kysy
myksessä.

“Baltic portissa paikalliset venäläi
set kalastajat kutsuivat vasta maahan 
tulleita ryssälälsiä sotamiehiä hääpi- 
tolhin. Sotilaat, pitkän empimisen jäl
keen, ottivat kutsun vastaan sillä eh
dolla. ettei juhlassa puhuta politiikas
ta, eikä heille tehdä kysymyksiä. Mut
ta sotilaat itse, varsinkin Keski-Aa- 
siasta tulleet, olivat haudata kalasta
jat kysymystulvansa alle kapitalistisen 
maaliman ihmeiden suhteen.”

Eräässä tci=essa Riikasta lähetetys
sä kirjeessä sanotaan “venäläisten so
tilaiden silmät se'ällään katselevan 
ympärillään olevia Ihmeitä — lihaa 
niin paljon kuin haluaa, viinejä run
saasti ja kaikkea hyvää syötävää sel
laisia määriä, mitä eivät olleet kos
kaan ennen nähneet.”

Mihinkähän rysiä joutuu panemaan 
nämä sotilaansa sitten kun heidän ko
tiin palauttamisalka tulee? Sehän o- 
ltsi samaa kuin niin monen agitaatto
rin varoilleen laskemista. Mutta kyl- 
läkai Stalin, viisas Johtaja, keinot löy
tää. Voidaanhan ne vaikka Itäme- 
renmathln siirtyvillä uusilla joukoilla 
ammuttaa. Siinähän noudatettaisiin 
vain entisiä puhdistusmenetelmiä.

taa, niin huomaamme, että se voi 
tyydyttää oman ilmoituksensa 
mukaan 85 pros, tarvittavasta 
määrästä. Puuttuvaan 15 pros, 
kuuluvat tärkeät elintarvikkeet, 
rasva, kahvi ruokaöljy ja ennen- 
kaikkia vilja. Huonona vuonna 
täytyy Saksan tuoda 1-4 vilja- 
tarpeistaan maahan, tavallisesti 
on tilanne kuitenkin parempi. 
Maissi tuodaan melkein koko
naan ulkoa. Päätuontimaita o- 
vat Canada, U.S.A. ja Argenti
na, siis maat, joiden kauppaa 
Saksan kanssa Englanti voi pa
hoin vaikeuttaa. Unkari, Bulga
ria, Jugoslavia ja Romania tuo
vat vain vähäisen osan, mutta 
niiden kauppa Saksan kanssa 
kohoaa vuodesta vuoteen. Lihan 
ia elävän karjan suhteen on 
Saksa melkein omavarainen (en
nen kaikkia Roomin ja Määrin 
ansiosta. Hieman tuodaan lihaa 
kuitenkin Balkanilta ja Baltian 
maista. Rasvaomavaraisuus on 
2-3 tarpeesta. Voista valmiste
taan .tosin siellä 85 pros, ja lop
pu tuodaan Tanskasta ja Baltian 
maista, mutta muita tärkeämpiä 
rasva-aineita, joita Saksan teol
lisuus tarvtise», tuodaan Afrikas
ta, Intiasta ja kaukaisesta idästä

Saksassa keinotekoisesti 1-5 tar
peesta, loput saadaan .poikkeuk
setta alueilta, joiden vienititiet 
ovat Englannin tarkkailun alai
set. Hamppua ja pellavaa voi
daan hankkia vähäisessä määrin 
Neuvostoliitosta, Baltian maista, 
Italiasta ja Jugoslaviasta. Puu
villaa tuodaan USA :sta, Egyp
tistä ja Intiasta, villa Etelä-Ame- 
rikasta, Australiasta ja Cana- 
dasta, joten näitten tuotteit- 
ten hankkiminen on Saksalle erit 
täin vaikeaa.

♦

Aivan toisenlaiset ovat Suur- 
Britannian rääka-aineiden hän- 
kihtamähdöllisuudet. Varsinai
nen Suur-Rritannia on tosin pal
jon vähemmän oma varainen kuin 
Saksa, mutta Imperiumin meriä- 
hallitsevan aseman johdosta on 
raaka-aineitten saanti ainakin 
toistaiseksi vannaa.

Viljaa saa Englanti Canädas- 
ta, Australiasta, vehnää sen li
säksi U.S.Arsta ja Argentinasta, 
maisiaa Etelä-Afrikasta ja Ar
gentinasta ; noin 7-8 viljatarpees 
ta tuodaan näistä maista. Lihaa 
saadaan Argentinasta ja Urugu- 
aysta, lampaanlihaa Canadasta, 
U.S.A :sta ja sianlihaa Tanskas
ta ; kuitenkin on tuonti viimeksi
mainitusta maasta sodan aikana 
vaikeutunut, mutta Sen korvaa
vat Canada ja U.S.A. Rasvojen 
saanti, mikäli ne ovat kasvisras
voja, ei kohtaa mitään vaikeuk
sia, koska niitä saadaan brittiläis 
ranskalaisista siirtomaisia. VainKahvintuonti suuntautuu Etelä- voinhan.kintai ‘ haittaa Uuden

Amerikasta, Afrikasta ja Hollan
nin Intiasta. Tupakan suhteen 
on tilanne parempi, koska suurin 
osa siitä tuodaan Bulgariasta ja 
Kreikasta.

*
Lannoitusaineita, ainakin nit

raatteja ja potaskaa tuotetaan 
Saksassa riittävästi, kun taas fos 
faatteja tuodaan melkein yksin
omaan Ranskan Pohjois-Afrikas- 
ta. Mutta koska Saksa on pe- 
riihain ja sokerin suhteen täy
sin omavarainen ja koska se tuot 
taa vehnää, lihaa ja rasvoja mais 
ta, joitten tuontia ei Englanti voi 
estää, nimittäin Puolasta, Roma
niasta, Unkarista, Jugoslaviasta 
ia Bulgariasta, on sen elintarve- 
hankinta suhteellisen suotuisa. 
“Nälkäsaarto” ei siten Saksan 
suhteen ole helppo toteuttaa.

Raaka-aineiden suhteen jak
san asema sitävastoin on heikom 
pi, sitäkin enemmän koska Saksa 
maksaa teollisuustuotteillaan naa 
purivaltioiden elintarvikkeiden 
tuonnin. Jos siis teollisuus ei 
voi raaka-aineiden puutteen ta
kia työskennellä, ei Saksa voi 
myöskään viedä tavaroita eikä 
se näinollen kauan saisi elintar
peita. ♦

Hiilen suhteen on Saksa täy
dellisesti omavarainen ja voi sen 
lisäksi vielä viedä n. 1-4 tuotan
noista. Samoinkuin magnesiumin 
suhteen maa on omavarainen 
kuuluisan itävaltalaisten magne- 
siumikaivosten vuoksi. Raudas
ta saadaan vain 25 pros. Saksas
ta. Ennen sotaa tuotiin puolet 
raudasta Ruotsista ja puolet 
Ranskasta ja Espanjasta. Tuon
nin loppumista Ranskasta ja Es
panjasta voi Saksa tuskin aina
kaan täysin korvata naapurival
tioiden avulla. Saksassa on vain 
harvoja öljylähteitä, suurimman 
osan hankkivat englantilainen 
She'll ja amerikalainen Standard- 
yhtiö. Synteettinen öljyteollisuus 
voi rauhan aikana tyydyttää tus
kin 1 1-3 tarpeesta, sodanaikana 
sitä vähemmän. Romaniasta saa 
Saksa vain 1-10 sikäläisestä tuo
tannosta, koska suuret englanti- 
lais-raiiskalais-hollanitilaiset yh
tiöt omistavat loput 90 pros. 
Venäläisen öljyn tarvitsee neu
vostoliitto melkein kokonaan itse 
ja Puolan öljylähteet eivät vielä 
ole aivan täydellisesti tuotanto- 
kykvisiä. Kuparia, jota pääasi
assa tuotetaan USA :sta, Chiles
tä. Canadasta ja Afrikasta, voi
daan hädän tullen saada myös 
Espanjasta, mutta ei missään ta
pauksessa riittävästi. Sinkkiä 
saadaan Saksasta sekä Puolasta, 
Italiasta. Jugoslaviasta, Espan
jasta ja Ruotsista, siis sen saahti 
on jotenkin varmaa. Aluminia

Seelannin etäisyys. Pohjoismai
den ja Baltian tuontia voi Saksa 
pahasti häiritä. Munien tarpees
ta tyydyttää puolen Tanska ja 
toisen puolen Hollanti. Austra
lia ja Uusi Seelanti voivat osit
tain korvata Tanskan tuonnin. 
Sokeri tulee Länsi-Intiasta, Cu- 
bastä, Meksikosta ja Etelä-Ame- 
rikasta. hedelmiä Länsi-Intiasta, 
Keski-Amerikasta ja Afrikasta, 
joten Englanti kyllä saa näitä 
tuotteita. Samoin teetä Intiasta, 
Cevlonista, Hollannin-Intiasta ia 
Kiinasta, kahvia Brasiliasta ja 
Keski-Amerikasta, kaakaota Af
rikasta, hädän tullen myös Etelä- 
Amerikasta; tupakkaa U.S.Arsta 
ja Rhodesiasta. Huomaamme 
että Englanti kykenee tyydyttä
mään täydellisesti raaka-aineit
ten tarpeensa ja vain eräiden ra
vintoaineiden saanti kohtaa vai
keuksia.

Teollisuuden raaka-aineisiin 
nähden on Britannia hyvässä ase 
massa. Englanti itse on tosin 
omavarainen vain hiilen, raudan, 
tinan ja villan suhteen, mutta 
muita raaka-aineita saadaan Im
periumista ja maista, joista tuon
ti on helppoa.

Öljyä tuottavat omat Imperiu
min alueet, mutta sen lisäksi vie
lä U.S.A., Venezuela, Colombia 
ja Peru. Rautamalmia voidaan 
saada, jos Ruotsista tuonti este
tään, Espanjasta ja Ranskan Af
rikasta. Kuparia tuodaan Cana
dasta ja Rhodesiasta, lyijvä ja 
sinkkiä Canadasta, Meksikosta 
ia Australiasta. Aluminia saa
daan Guayanasta ja tarpeen vaa
tiessa myös Canadasta. Nikkeliä 
hankkii Canada, kromia Rhode
sia, mangania Intia ja Afrika, 
vanadiumia Rtelä-Aimerika ja 
Peru. Molybdääniä, antimonia, 
elohopeaa ja .pyriittiä on tuotava 
muista maista, kuitenkin ovat 
yhteydet Englannin hallussa. 
Magnesiumia ja asbestia tuotta
vat Canada, Etelä-Afrika ja UjS. 
A. Kumin tuonti on täysin tur
vattu. koska sitä saadaan Hollan 
öin Intiasta, Ceylonista ja Sia
mista. Puuvilla tuodaan Intiasta, 
Egyptistä ja U-S.A :sta. Puuta
varain tuonnilla on sitävastoin 
vaikeuksia, koska Canada ei voi 
yksin tyydyttää tarvetta ja poh
joismaiden vientiä voi Saksa pa
hoin häiritä.

Suur-Britannialla on siten mah 
tavat raaka-ainelähteet käytet
tävänään. mutta kuljetusteitten 
turvaaminen sitoo paljon voi
maa. Saksalle ei ole mitään kul
jetusvaikeuksia idässä eikä ete
lässä. ihutita sikäläiset valtiot ei
vät raaka-aineiden puutteellisuu
den ja työmenetelmien huonou-

-j.

J
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Varamme yli

11,000,000.-

Myönsimme

Elokuussa $20,000.-- 
Syyskuussa 

Lokakuussa

Marraskuussa $20,000.”

$30,000.--
$20,000.--

arvosta kiinnityslainoja

Uusia laina-anomuksia edelleenkin 
otamme vastaan

$100,000.--
edestä.

Korkomme alhaisin, ainoastaan 5 %. 
Käyttäkää tilaisuutta hyväksenne!

•

Työläisten Luottoyhdistys
(Workers Credit Union)

4$ WALLACE AVENUE,
Oskari Tokoi, President FITCHBURG, MASS.
John Suominen, Treasurer

Ylijäämät yli 

$100,000.-

Takkavalkean äärestä
"Tukuttain tulee tilauksia Vapaa 

Sanallekin”

Ylläolevan lainasin erään to- 
rontolaisen ystävämme kirjees
tä. jossa kerrottiin, miten sikä
läinen suomalainen työväenliike 
on saamassa kaikkien sudmalais- 
ten kannatuksen lehdelleen Va
paa Sanalle, joka muutenkin on 
parin vuoden aikana vaurastunut 
hyvin ja alkaa pian ilmestyä kol
me kertaa viikossa. 1

Canadankin. suomalainen väes
tö, joka vuosikausia on elättänyt 
käärmettä povellaan, kannatta
malla kommunistista liikettä, on 
nyt huomannut, miten häikäile
mättömästi tuo liike on pettänyt 
suomalaisia. Nyt kun Suomen 
kohtalo kiinnittää kaikkien huo
miota, havahdutaan Canadassa- 
kin huomaamaan, että kommu
nistit, ovatkin olleet Suomen vi
hollisia, joilta kaikenlainen kan
natus on nyt tyyten lopetettava.

Tulevaisuus saattaa Canadan 
ja Yhdysvaltain vilpittömälle 
suomalaiselle kansanvaltaiselle 
työväenliikkeelle olla vielä va
loisakin. Niin ainakin tuntuvat 
osoittavan $>ekä Raivaajan että 
Vapaa Sanan tilauskilpailut tänä 
syysfeaunna.”

Tuolla tavalla kirjoittaa meille 
eräs ystävämme, joka seuraa 
tarkasti Canadan oloja sikäläisiä 
suoinailaisia lehtiä lukien ja on 
kirjevaihdossa useiden sikäläis
ten ystäviensä ja toveriensa 
kanssa.

Me tietysti iloitsemme siitä, 
että tuuli Canadassa käy samaan 
suuntaan kuin täälläkin Yhdys
valloissa. Canadan suomalainen 
väestö voi, jos se tahtoo, vahvis
taa kansanvaltaa puolustavaa 
Vapaa Sana-lehteä siinä määrin

den vuoksi voine tyydyttää Sak
san tarvetta.

Sangen tärkeäksi tulee sodan 
jatkuessa Ttalian, Venäjän, Japa
nin ja Amerikan asenne.

Ylitä tärkeä kuin Englannille 
on mainittujen valtojen asenne 
Saksalle. Jos nim. Neuvostoliit
to ja Italia suosivat Saksaa, niin 
nämä valtiot voivat tyydyttää o- 
san sen .teollisuuden raaka-ainei
den tarpeesta. Venäjän saksa- 
'.aisvihamielinen asenne olisi 
taas Saiksalle Sangen epäsuotui
sa. Japanin tai Amerikan nykyi
sen puolueettomuuden muutok
set eivät välittömästi vaikeuttai
si Saksan raaka-aineiden hankin
taan, mutta kyllä välillisesti.

P. K.

Varamme yli

$ 1,000,000.-

että se voi ilmestyä päivälchte- 
näkin.

Ottakaa vastaan, hyvät Cana
dan toverit, vilpittömät onnitte
lumme. Me toivomme, että Va
paa Sanan asiamiehet toimivat 
tilauksia hankkiessaan yhtä tar
mokkaasti kuin Raivaajankin 
asiamiehet, jotka nyt monissa 
tapauksissa ovat hyvin huomat
tavasti parantaneet viimesyksyi
siä saavutuksiaan.

Reportteri.

Järjestön uutisia

Eero A. Pullin puheti
laisuudet New Yorkin

alueella
Joulukuussa:

Suomen Sosiaalidemokraatin 
toimittaja Eero A. Pulli tulee 
puhumaan New Yorkin alueella 
seuraavasti:

Lauantaina 2 p. Scotia, N. Y.
Sunnuntaina 3 p. New Lebanon 

Hall, Port Chester, N. Y.
Keskiviikkona 6 p. Työväen

talolla, New Yo?k.
Torstaina 7 p. Jersey City, N. 

J-
Lauantaina 9 p. Bogota, N. J.
Sunnuntaina 10 p. Brooklyn 

N. Y.
Torstaina 14 p. Newark, N. J.
Perjantaina 15 p. Työväenta

lolla, N. Y.
Lauantaina 16 p. Philadelphia, 

Pa. (tai Holmes, Pa.)
Sunnuntaina 17 p. Baltimore, 

Md., kello 2 päivällä.
Sunnuntaina 17 p. Washing

ton, D. C., kello 8 illalla.
Torstaina 21 p. Port Chester, 

N. Y.
Perjantaina 22 p. Työväenta

lolla, N. Y.
Lauantaina 23 p. Staten Islan- 

dissa, N. Y.
Torstaina 28 p. Bogotassa, N.

IJ.
Lauantaina 30 p. Newark, N. 

J.
Sunnuntaina 31 p. Brooklyn, 

N. Y.
Toverit, jokaisella paikkakun

nalla, pitäkääpä huoli siitä, että 
tieto puhujan saapumisesta leve
nee kaikkien suomalaisten tie
doksi.

Toveruudella,
New Yorkin Aluetoimikunta.

Wilho Hedman.

Nobelin rauhanpalkin-
1 toa ei anneta tänä 

vuonna
Oslo, Norja, marrask. 28 p. — 

Nobelin palkintoja jakava komi
tea on {xäättänyt jättää rauhan
palkinnon antamatta tänä vuon
na.

Mainittua palkintoa ei annettu 
vuosina 1914. 1915, 1916. 1918. 
1924. 1928 ja 1932. V. 1917 an
nettiin palkinto Kansainväliselle 
Punaiselle Ristille Genevessä. 
Nansenin Kansainvälinen Pako
laisvirasto, joka huolehti pako
laisista ja heidän passeistaan, sai 
rauhanpalkinnon v 1928.

Lukijain
Osasto

Kymmenen kysymystä 
tietomiesten vastat

tavaksi
Koska allekirjoittaneen tieto

ja sivistysmäärä on jäänyt hiu
kan kevyehköksi, pyydän joiden
kin tietomiesten (esiin. Eteen
päin toimittajani) suosiollista 
avustusta valitettavien tietomää
ränäni olevien aukkojen täyttä
misessä. Tietämättömyyteni ei 
kyllä kokonaisuudessaan mahdu 
näihin kymmeneen kohtaan, vain 
koska nämät asiat ovat nykyään 
usein “tapeetilla”, esitän sei|raa- 
vat kohdat:

No. 1. Tiedän kuka on Stalin, 
vaan en tiedä kuka on se Iivana 
Julma, joka aina mainitaan hä
nen nimensä yhteydessä ?

2. Merkitseekö nykyään jul
kisuudessa niin usein esiintyvä 
sana: Tsheka osuustoiminta-kult 
tuuri- tahi ihmisystävällistä lai
tosta tai järjestöä?

3. Minkätähden nagaika on 
sabotaasin sanan ohella miltei ai
noat sanat, jotka eräästä suures
ta kielestä ovat lainatut yleiseen 
käyttöön ?

4. Mikä laitos ja mitä varten 
on Kyminlinnan pakolaisleiri 
Kotkan lähistöllä?

5. Minkätähden Suomen ve
näläiset eivät koskaan tee huvi
matkoja Venäjälle, niinkuin ame
rikansuomalaiset Suomeen (Paa
sikivikin) ?

6. Minkätähden eräs Neuvos
to-Karjalasta tullut henkilö sa
noi: ‘‘Minä en huolisi koko p— 
leen Karjalaa Omaiseksikaan”, 
vaikka olen kuullut että Suomen 
“metsäparoonit” rahastivat so
dankin Karjalan omi s taaksensa 
((Aunuksen retki).

7. Minkähän tähden kaksi tun
temaani inkeriläistä työmiestä 
(Paavo ja Antti Hämäläinen, 
serkukset Lembaalan pitäjästä) 
katsoivat edullisemmaksi lähteä 
“maapallon sosialismin onnellis- 
tuttamalta kuudennekselta” Suo
men “orjaisäntien” kelkkaan, sii
täkin huolimatta, että puna-ar
meijan toverit päästelivät yli 6 
mm. läpimittaisia lyijymyrkytys- 
basilleja heidän jälkeensä, pitkin 
Rajajoen jäätä.

8. Minkätähden Suonien neu
vottelijat Moskovassa eivät ta
vanneet niitä valtiorpiehiä, joiden 
kanssa osallistuivat Tarton rau
han solmiamiseen ?

9. Minkätähden kuolevaisuus 
on paljon suurempi “lokakuun 
bolshevikkien” keskuudessa kuin 
Venäjän muiden väestöosien.

10. Käytetäänkö Neuvosto- 
Karjalassa tuohivirsuja yksis
tään Kalevalan perinteiden kun
nioituksen takia vai onko siihen 
mahdollisesti muitakin syitä?

Ylimääräinen kysymys lisäksi: 
Tiedän että Tarton sopimuksen 
sanastoon kuuluu lauseparsi 
“Karjalan autonomia”. Mitä sel
lainen käsite sisältää?

Jos sattuisi että jotkut kuten 
erään lehden toimitus ei uskoisi 
kysymystä No. 7 voi “pruuvata” 
joko kirjoittamalla henlöille it
selleen (os.) Myllykoski, Suomi, 
tahi lehti voi käyttää hyviä suh
teita No. 2:ssa mainittiin orgaa
nin kanssa ja tiedustella suoraan 
heiltä. Luulisin että herra kai
kessa kiireessäänkö! vastaisi us 
kolliselle palvelijalleen.

Pentti Fotas.

Uutisia ja
Katsauksia
MAINISTA

Myynnit kohe/at valtionamme.

Itsenäisten vä-hittäiskauppia: 
den myynn’t valtiossamme loka
kuussa olivat 3.2 prosenttia kor
keammat kuin vastaavana kuu
kautena viime vuotena, ilmoittaa 
liittovaltion kauppavirasto toimi 
tettuaan tutkimuksen 185 kaup
paliikkeessä. Näiden liikke den 
joukossa oli kuusi osastokaup- 
paa, joiden myynnit olivat 9.3 
prosenttia korkeammat kuin vas 
taavana aikana edellisenä vuote
na ja jälellä olevien .kauppojen 
myynnit olivat vain 1.2 prosent
tia korkeammat.

. EiEmmän myynnit lisääntyi
vät Lewistonissa, nimittäin 18.6 
prosentilla ja Bangorissa ne li
sääntyivät 4.7 prosentilla. Port- 
landissa lisäys oli ainoastaan 3.3 
prosenttia. Toisia kaupunkeja ei 
nimitetä, mutta joissakin niissä 
myynnit laskivat.

Mutta kun vertaillaan tämän 
vuoden lokakuuta tämän vuoden 
syyskuuhun, kuva on kokonaan 
toisenlainen. Lewistonissa myyn 
nit olivat 15.9 prosenttia suurem 
mat, muitta kaikissa muissa kau 
pungeissa ne laskivat syyskuu
hun verrattuna.

Ruckatavarain hinnat laskeneet.
Ruokatavarani hinnat laskivat 

Portlandissa 2.7 prosentilla syys 
kuun 19 päivästä lokakuun 17 
päivään, ilmoittaa liittovaltion 
työvirasto toimitettuaan tutki
muksen 51 kaupungissa maassa 
Tämän keskiarvon sisällä joit
tenkin ruokatavarani hinnat nou 
sivat ja toisten laskivat. Ryyni
en ja leipomotuotteiden hinnat 
laskivat 1.8 prosentilla, lihan liiti 
ta 4.7 prosentilla, meijerituottei
den hinnat nousivat 0.4 prosen
tilla ja munien hinta 2.1 pro
sentilla. Hedelmien ja kasvisten 
hinta laski 4.5 prosentilla, juomi
en hinta 0.4 prosentilla, öljyjen 
ja myös räsva-aineiden hinta 
5.9 prosentilla ja sokerin hinta 
5.7 prosentilla.

Viime vuoden lokakuuhufi 
verrattuna hinnat Portlandissa 
olivat 0.8 prosenttia korkeam
mat.

Metsästäjä löydetty kuolleena.
Clarence Titcomben, 35 vuoti

aan farmingtonilaisen metsästä 
jän, joka on ollut kateissa, ruu
mis löydettiin myöhään tiistai- 
iltana metsästä Strongista, lähel 
lä Sharles 'Skinllingsin farmia.

Autot surmanneet kolme 
ihmistä.

iRichard C. Stackpole, 18 vuo
tias East Stonehamin asukas, 
sai surmansa tiistaina kun hä
nen autonsa kaatui Webster Hii
lillä. Nuori mies oli juuri käynyt 
hakemassa postia postikontto
rista ja vähäistä jälkeenpäin 
maaseutupostin kuljettaja löysi 
hänen ruumiinsa maantien vie
restä.

Portlandilainen Robert R. 
Weeman, 29 vuotias, sai silmän
räpäyksessä surmansa ja hänen 
toverinaan ollut hangorilainen 
aninen Blanche Eva Bouchard, 
25 vuotias, loukkaantui kuoletta 
vasti aikaisin tiistaiaamuna kun 
auto, jota Weeman (di kuljetta
massa, iski katuvaunua vasten 
Main kadulla Bangorissa. Nai
nen kuoli vähäistä ennen puolta 
päivää Bangorin sairaalassa.

Autot ovat tänä vuotena tä
hän mennessä valtiossamme sur
manneet 167 ihmistä verrattuna 
162 vastaavana aikana viime vuo 
tena ia 167 vastaavana aikana 
v. 1937.

Mies vangittu murhayrityksestä
Topshamilainen Aldren Carr, 

26 vuotias maasälpämvllytyöläi- 
nen, oli Bathin kunnallisoikeu
dessa tiistaina ja tunnusti siellä 
hyökänneensä topshamilaisen 
Ralph Leavittin päälle murhatar 
koituksessa. Mies pidätettiin kor 
keamman oikeuden tutkittavaksi 
$10,000 takauksella. Carr oli am
punut Levittia 22 kaliberin rih
lakolla. — Navvy.

ROCKLAND, NE.
Suomea avustamaan
Rocklandin ja ympäristön 

suotnala sien keskuskomitea on 
ryhtynyt keräämään tuhannen 
dollarin rahastoa hädänalaisten 
avustamiseen Suomessa. Tätä 
tarkoi'usta varten pidetään il
tamat Warren kauppalan kaalis
sa joulukuun 2 p :nä klo 7:30 ill. 
Juhlapuhujana tässä tilaisuudes
sa toimii lakimies Frank W. 
Björklund, Norwaysta.

Oh:elmaa tulee myös paikalli- 
sil a voimilta. M. m. esitetään 
-1 'kuva Delaware kolmisatavuo- 
tismuistojuhlasta.

Avustuksen keräys on edisty
nyt niin hyvin, että komitea us
koo saavuttavansa päämääränsä, 
niinittä n tuhannen dollaria,

—1 —s.

«WPORT.N. H
A'".-’-?rä”s Suomeen järjestetty

Viime sunnuntaina osaston haa 
lilla pidetyssä suomalaisten asi
aan innostun-iden yhteisessä ko
kouksessa valittiin henkilöt toi
mittamaan keräystä. Listoilla ke
räämään valittiin: August John
son, Ivari Lähde, Eero Niemi ja 
Vihtori Honko. Vaatteita ja ken 
kiä päätettiin myöskin kerätä, 
niitä otetaan, vastaan Iivari Läh
teen asunnolla ja Lindholmin ruo- 
ka‘AV.-'rnhikf"'essä. Siis kenellä 
on sellaisia käyttökuntoisia vaat
teita tai kenkiä, joita ei itse enään 
syystä tai toisesta käytä ja haluaa 
ne antaa puutteenalaisille Suo
messa, pyydetään ne tuomaan 
yllämainittuihin paikkoihin.

Kokous päätti mvöskin järjes
tää ohjelmatilaisuuden Suomen 
itsenäisyysjuhlan merkeissä ensi 
sunnuntaiksi, jouluk. 3 p. iltana 
osaston haalille. Juhlaan tulee 
monipuolinen ohjelma ja hyvä ra
vintola. Sisäänpääsy on vapaa 
Ainoastaan 15 senttiä maksavia 
juhlamerkkiä tullaan tarjoamaan 
yleisölle. Juhlasta kertyneet varat 
luovutetaan kaikki Suomen hä
tääkärsivien hyväksi. Tilaisuus 
alkaa kello 7 illalla.

Mankisen orkesteri 
soittaa ensi lauantain jouluk.. 2 p.

illan tansseissa osaston haalilla. 
Oviraha on 25 senttiä. Samassa 
tilaisuudessa katsotaan lipuilla, 
kuka on se onnellinen, joka saa 
sen komean hopeaisen kahvikeit- 
tiön.

Osaston kokous
on ensi sunnuntaina iltapäivällä 
kello 2.

Ompeluseuran kahviaiset
ovat ensi keskiviikko-iltana Mr. 
ja Mrs. Silanderin asunnolla. Toi 
votaan paljon kahvivieraita. mie
hiä ja naisia. —i.

New Ipswich. N. H.
S. S. Osaston kokous

pidetään Matsonin farmilla, sun
nuntaina puoli 8 illalla. Kaikkien 
jäsenten on saavuttava kokouk
seen. sillä siinä käsitellään päi
vän tärkeimpiä asioita, m.m Suo
men kysymystä ja avunkeräystä 
hätääkärsiville Suomessa.

Farmariyhdistyksen johtokunnan 
kokous

on sitten tämän kuun 10 päivän 
iltana Matti Mäen farmilla. Täs
säkin kokouksessa on tärkeitä 
asioita, m.m. lisärakennuksen os
taminen Keskusliitolle ja Suomen 
avustuskysymys. — M. M.

CHICAGO, ILL.
Chicagolaiset yhteistoiminnassa 

Suomen avustamiseksi 
Suomen itsenäisyysjuhla

Suomalais-amerikalaiset Chica 
gossa ja ympäristössä ovat päät
täneet yksimielisesti tehdä par
haansa avustaa ja osoittaa myö
tätuntoa vanhalle esivanhem
pien maalle, etenkin nyt, kun 
vaara uhkaa sen vapautta, edis
tystä ja sivistystä. On arvatta
vaa, että nykyinen tilanne — 
puolustustoimenpiteet, turvan 
hankkiminen avuttomille j. n. e. 
— on kallista Suomelle.

Siksi on Chicagoon perustettu 
toimikunta nimeltään “Chicago- 
land ‘Lotta Svärd Fund Com
mittee” tarkoituksella kerätä 
varoja ja avustusta Suonien 
naisten hy välit ekeväi syy sylulis- 
tvkselle, vapaaehtoiselle Punai
selle Ristille. Lotta Svärdille. 
Tämän toimikunnan perutsami- 
sen alusti Finnish Civic Ass’n 
of Chicago, jonka yhteydessä se 
nyt toimii. Suunnitelma on: ke
rätä varoja useilla eri toimenpi
teillä.

Ensimäiseksi tilaisuudeksi on 
järjestetty Suonien itsenäisyys
juhla, johon toivotaan kaikkien 
suomalaisten Chicagosta ja sen 
ympäristöstä kokoontuvan juhli
maan 22-vuotista Suomen itse
näisyyspäivää sekä läsnäolol
laan avustamaan Suomea, lauan
taina joulukuun 2 p:nä klo 8:15 
illalla Lincoln Auditouriumissa, 
Finnish Community Center, 
4229 Lincoln Avenue.

Juhlat alotetaan Suomen kon
sulin prof. Elmer A. Forsbergin 
tervehdyspuheella, jonka jäl
keen aletaan vaihtelurikas oh
jelma. Mainittakoon toiset mie
lenkiintoiset puhujat: lakimies 
Oscar A. Ahlgren, englanninkie
lellä; tohtori A. J. Sormans, 
ruotsinkielellä, ja Suonien vara,- 
konsuli Ernest L. Knuti, suo
menkielellä.

Saamme myös tilaisuuden 
kuulla laulajatar Elsa Söder- 
strömin sopraanoa, Chicago Ci
vic oopperasta, professori von 
Z w e i gbe r giä, n 1 u s i i k k i k u n n a n 
esimiestä Indianan yliopistosta 
Hän soittaa selloa ja Sibelius 
Club of Chicago laulaa reip
paasti suomalaisia lauluja. Sitä
paitsi tulee olemaan paljon 
muuta vaihtelevaa huvitusta ja 
ohjelmaa.

V arsinaisen ohjelman jälkee11

Kaksi huomattua Suomen miest ä. Tasavallan presidentti Kyösti Kallio on pohjois-suomalainen 
maalaisisäntä, josta tuli kaikkien kunnioittama Maan isäntä. —Kuvassamme hän on tyohuonees 
saan ensimmäisen adjutanttinsa eversti Paasosen kerällä.

ledge, I
Chicago,
Finnish
Finnish
America,

on tanssia ja virvokkeita on saa
tavissa runsaasti. Neitoset kan
sallispuvuissaan tarjoilevat kah
via ja leivoksia, jonka on jär
jestänyt rouva Gust Kulo, rva 
Joseph P. Yarkala ja Martin 
W. Granholm ovat ohjelmatöi
llä k uiman yhteis-esimiehet.

Chicagolarid Lotta Svärd 
Fund < ömmittecssa on edustet
tuna kaksitoista eri Chicagon ja 
Indiana llarborin yhdistystä., 
iptkalueteltakooii: Bethel Bap
tist Church, Finnish-American 
Athletic Club, Finnish Ev. I.uth. 
Church, Finnish Circle of Know- 

liiisli Civic Ass’n of 
innisli Cong. Church, 
Progressive Society, 
War Veterans of 
Runeberg Loilge No.

16. Sibelius Crub of Chicago, 
East Chicago S. Kansallisseura 
ja Indana Harbor Kansallisseu
ra. Suomen konsuli, prof. Elmer 
A. Forsberg, 940 Agatite Ave
nue, on toimikunnan kunnia- 
csimies, entinen Indianan val
tion lainlaatijakunnan jäsen, la 
kimies Oscar A. Ahlgren, Whi
ting, Indiana, on esimies; Frank 
E. Nelson. 135 S. LaSalle street, 
varaesimies; Eino H. Kangas, 
2670 Eastwood avenue, kirjuri 
ja K. W. Kohtala, 6035 N. Navar 
re avenue, rahastonhoitaja.

Lotta Svärd, kuten tunnettu, 
on Suomen naisien hyvänteke
väisyys)-lidisty s, vapaaehtoinen 
punanen risti. Lukuunottamatta 
puoluetta, arvoa tahi säätyä he 
kalkki samanarvoisina toimivat 
yksimielisesti synnyinmaansa 
nuolesta, auttaen kaikkia apua- 
tarvitsevia. olkootpa sitten vaik
ka vihollisia niin haavoittunee
na he saavat saman kohtelun 
kuin toisetkin apua tarvitsevat. 
— A. K. H.

CANTERBURY. CT.
“Leikki vaimo”

es tetään lauantai (tänä) iltana 
worcesterilaisten vie rail unäytök 
senä .alkaen kello 8.15 j pp. Li
put ovat kaikki 30 senttiä. Tans 
sitaan illan lopussa.

Haastattelun

tässä eräs ilta Yrjö Kokkista, 
hiljakkoin Espanjasta palannut
ta sotilasta ja niin tuli taas nion 
ta pointia selväksi, joka auttaa 
näytelmää “Matkan loppu”. — 
Nokkinen oli etulinjalla, koneki- 
väärijoukkueessa. “Siellä oli 
monta sotilasta”, sanoi hän, 
“jotka mielellään olisivat jättä
neet koko sodan siihen ja lähte
neet karkuun, mutta silloin sa
noi päällikkö: “Jos et mene tais 
telemaan toisten mukana, ammu 
taan sintit heti, tähän paikkaan.” 
Aivan tällainen kohtaus on myös 
näytelmässä “Matkan loppu”. 
Olemme tässä nähneet ja tulem
me edelleen näkemään huvinäy
telmiä, niin eiköhän se ole näin 
muutteeksi terveellistä nähdä 
myös pala todellista elämää? — 
Etenkin nyt, jolloin Suomen ti- 
lannek’n tuo tuon sodan ikään
kuin oman kodin kynnykselle? 
Näyttelijät jtse luottavat näytel 
män vaikuttavaan sisältöön ja 
tekevä' omalta osaltaan selväksi 
sodan kauhuja, tyypittämällä rol 
Elisa kaikkien ymmärrettäväksi. 
Ja näytelmän on kirjoittanut it
se sodassa ollut. Lauantai-iltana 
“Leikkivainion” esityksessä aloi 
telaan lippujen myynti etukä
teen. Hinnat on pidetty tavalli
sena, että kaikki voivat tämän 
hyvän näytelmän nähdä. Olisi 
myös kaunista ostaa vaikkapa 
naapurilleen, sellaiselle joka ei 
tavallisesti haalilla käy, tiketti, 
niinkuin joululahjaksi. Joulujuh
la on rauhanjuhla ja tämä näy
telmä edustaa rauhaa sodalta, 
kaikkien kansojen keskuudessa. 
Olisi paras merkata jo kalente
riin juu 1 nktniii 16 päivä.

Joulujuhla on nuorten ja laateo 
käuuä

tänä vuonna, kuten viime vuon
nakin. Tulee kuusi, joulupukki) 
säkki, jossa on vanhemmillekin 
lahjoja, jos itsekin lahjan tuo
vat, huviposti, y.tn. Tähän juh
laan ei tarvitse ovirahaa. Siitä 
niyöhein min.

“Takki ja liivit pois”,
on määräys, vaikka talvi olisi ka 
sissä, kun näytellään suomalao 
nen äänielokuva 1’lainfieldin te
atterissa joulukuun 14 päivänä. 
Teatteriin on nyt laitettu uudet, 
pehmoiset tuolit. Uudella kan
kaalla näytetään filmit ja uu?* 
esirippu hyväilee silmiä, niin e)- 
kö kelpaa näin mukavassa pa>- 
kassa Suomi filmejä katsella? 
Esitys alkaa kello 8 illalla.

Kaikki merkit
viittaaavt sihen, että pikkulas
ten joulunäytelmä on “Cinderel
la” (tätihän lupasi). Se on jo ti
lattu ja pian kutsutaan hajo
tuksiin. — Nanni.

Cleveland; onio
Kahviaiset

Stagers Club ja S. S. Osaston toi
mesta ovat sunnuntaina jouluk. 
3 p. kello 2 iltapäivällä Paul Hai' 
strömin asunnolla, 9812 Lee Ave. 
(West). Toivotaan runsasta o- 
sanottoa. Siellä on paljon kaiken
moista mielenkiintoa nuorille sekä 
vanhoille.

Vanhankaartin esityksenä
menee näyttämöllämme tuonnem
pana näytelmä “Kun vanha suola 
janottaa”. Näytelmä on nykyo
loihin äärettömän sopivaa. Täs
sä näytelmässä tulee esiintymään 
Clevelandin S. S. Osaston näyt
tämön vanhankaartin näyttelijöi
tä, jotka vuosia ovat näyttämön 
palkeita polkeneet ja tuntevat 
näyttämön “plastiikan" sekä lau
sunnan. Näytelmä on otettu nyt 
harjoituksen alle, josta esitysaikä 
tuonnempana mainitaan.

Työkokous.
S. S. Osaston työkokous on 

keskiviikkona, joulukuun 13 pnä. 
Kokouksessa tulee sille paljon 
tärkeitä asioita, m.m. Suomen a- 
vustuskysymys, sekä Eero Pullin 
puhetilaisuuksien järjestely Cle
velandissa. Varsinaisen kokouk
sen loputtua otetaan keskustelu^ 
kysymys esille jostakin hyötyai- 
neesta.

Clevelandin suomalainen itsenäi
nen soittokunta

antoi konsertin raittiushaalilla 
sunnuntaina, marraskuun 26 päi
vänä iltapäivällä hyvälle yleisöl
le. Ohjelma tilaisuuteen oli hyvin 
valikoitua ja esitys tyydyttävä.

Suomalaisille iltama
joulukuun 3 p. raittiushaalilla.

August Koponen voitti
Työväen-Opiston stipenttilipun, 
joka oikeuttaa pääesmään Työ- 
väen-Opistolle tulevalle lukukau
delle ja sillä saa ruuan ja asunnon 
vapaasti. Koponen voitti tämän 
stipendin Clevelandin Kaflsallis- 
klubin järjestämissä Työväen-O
piston avustusiltamissa marrask. 
25 p. Emme vielä tiedä josko Ko
posella on tilaisuutta mennä opis
tolle, vai muuttaako lippunsa ra
haksi. —si.

ASIAMIESTEN
pitää muistaa lähettää 
rahaa tileille myöskin, 
etteivät tilivelat kasva 
liian suuriksi.
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Konttori avoinna joka arkipäivä kello 10 a ora. k.llj S. J9 illalla.

Wilho Hedman, toimittuja. PL Lyy.ilul:);::. liiLLeenh. Irene Lund, kuntturiap.

TYÖVÄENTALOLLA,
PÄIVÄLISTAt

Lauantaina, jouluk. 2 p. Lau
lajien iltama Vesan salissa klo 
8.30 Tanssit yläsalissa klo 8.30.

Sunnuntaina jouluk. 3 p. “Rak
kauden pörriäinen’’, toisen kerran 
klo 4.30. Tanssit klo 8.30. Lai
nakirjasto avoinna klo 8- lö.

Maanantaina 4 p. “Kosijat”, 
harjoitus klo 8.

Tiistaina 5 p. Sekakuoron harj. 
kello 8 miehet, naiset klo 9.

Keskiviikkona 6 p. Suomen it
senäisyyspäiväjuhla, suuressa sa
lissa, klo 8.30. Lippuja etukä
teen kaikissa seuroissa, hinta 25 
senttiä.

Torstaina 7 p. Sekakuoron 
harj. miehet klo 8 naiset klo 9. 
Tanssit klo 8.30. Lainakirjasto 
avoinna klo 7—9.

College of Niew York opettaja

Manville yhtiöissä täällä ja muut
ti nimensä, ottaen niinen Don 
Sheldon.

Nuori pari palaa viikon kestä
vältä matkaltaan näinä päivinä1 
ja asettuu asumaan taloon 1815 
Davidson Ave.,, Bronx, N. Y. 
Parhaat onnittelut nuorelle pa
rille.

'Piissäpä on hyvä mainita, 
ettii Don esiintyy näytelmässä 
“The Pursuit of Happiness”, en
si kerralla, innokkaana kosijana 
— ja nyt kuin sama näytelmä 
esitetään toisen kerran, stinnun- 
t-dna joulukuun 10 päivänä, niin 
Don onkin jo aviomies!

I ia puhuu yhtä hyvin suomen- 
i kuin englanninkieltä. Hänen pu
heensa tulee olemaan yksi mie- 

I lenkiintoisempia juhlan ohjel- 
! massa.

Jokainen Suomen Itse
näisyysjuhlille! 

Keskiviikkona, jouluk. 6 ptnä — 
Suomen Itsenäisyyspäivä.

Ensi keskiviikkona, jouluk. 6 
päivänä, täyttää Itsenäinen Suo
mi 22 vuotta. — Suomi on mie
lien ijässä — ja sillä on nyt edes
sään täysi-ikäisen miehen tehtä
vät !

Suomi on joutunut kovien ko
ettelemusten eteen, sen itsenäi
syyttä uhkaa idän uhka, idän 
vaara, joka on ennenkin lyönyt 
kyntensä Suomen niskaan, toi
vokaamme, että Suomi tällä ker
taa ]>elastuu pahimmasta.

Suomen itsenäisyysjuhlat ensi 
keskiviikkona vietetään kriitil- 
lisimmäilä hetkellä, mikä Suo
mea- koskaan on kohdannut ja 
vaikkapa pahimmasta pelastut
taisiin, jota sydämestään jokai
nen suomalainen, jolla on suoma
lainen sydän, toivoo, niin siitä 
huolimatta Suomessa tarvitaan 
avustavaa kättä. Suomessa tar
vitaan rahallista avustusta, siellä 
tarvitaan vaatteita ja kenkiä, sen 
käsittää jokainen, oikein ajatte- 
leva suomalainen.

Ensi keskiviikkona
siis jokainen suomalainen Itse
näisyysjuhlille, jotka pidetään 
Tvöväentalolla, 2056 Fifth ave., 
127 kadun kulmassa, suomalais
ten omistamassa talossa.

Kolmekymmentäyhdeksän suo 
malaista ja suomen ruotsalaista 
seuraa ottaa osaa tämän Itsenäi
syysjuhlan järjestämiseen, joka 
on ensi kerran historiassa, että 
kaikki suomalaiset ovat yhdessä 
— ainoa poikkeus on kommunis
tit, jotka ovat asettuneet Suo
mea vastaan ja Neuvosto-Venä- 
iän puolelle — sen sanoo heidän 
lehtensä ! joten sen täytyy olla 
totta.

Toimittaja Eero A. Pulli
joka hiljakkoin saapui Helsin
gistä, tulee puhumaan, selostaen 
miten Suomen kansa on varus- 
tautuilut puolustamaan Suomen 
itsenäisyyttä.

Toimittaja Pulli on osoittau
tunut rohkeaksi Suomen puolus
tajaksi, joten hiilien puheensa tn 
lee olemaan mielenkiintoinen.

Käille itsenäisyysjuhlille kuu 
tulee suomen, ruotsin ja englan
ninkielisiä. niin puheita pidet,ään 
englanninkielellä, jota täällä kaik 
ki ymmärtävät.

Professori Pentti J. Olli
on lupautunut puhumaan Eng
lanninkielenä. Prof. Olli on Citv

Laulukuorot
1 Liisi keskiviikkona, itsneäi- 
I syysjuhlilla, tulee esiintymään 
ikäisi laulukuoroa, suomalainen 
ia suomen ruotsalainen kuoro. 

j.M.S.T. Edistysyhdist viestit suo
menkielinen kuoro laulaa Werner 
\. Birchin, johdolla, kolme tai 

neljä laulua ja ruotsalainen kuo
ro, joka on useista kuoroista yh
distetty juhlakuoro, laulaa johta
ja Joseph Toftin johdolla kolme 
laulua.

Kaikki laulajat ja soittajat lau 
kivat Maamme laulun ja Star 
Spangled Hanner laulun.

Lehtori Jussi Perttilä tidee pu
humaan suomen ja ruotsinkielel-

Gunnar Bärlund voitti 
pisteillä

Gunnar Bärlundin ja Henry 
Cooperin välinen nyrkkeily tiis
tain marraskuun 28 päivän ilta
na päättyi Gunnarin hyväksi, pis
tevoitolla. Pojat ohtelivat kym
menen erää, joista kuusi lasket
tiin Gunnarin ja neljä Cooperin

hyväksi. Ottelu tapahtui New 
York Colliseuniissa ja katsojia 
oli yli 11,000.

Gunnar, joka keskivaltioitten 
matkan jälkeen ensi kertaa esiin
tyi täkäläisellä arenalla, aloitti 
ottelun hyvin ja nävtti siltä, että 
Cooper saa pian haistella arenaa, 
mutta Cooper, inka on nousukas 
nuorimies, ei ollutkaan niin hel- 

!nosti lyötv ia muutamissa erissii 
i löylyy.ti Gunnaria aika pahoin 
| — vaikka Gunnarin heikoin koli
lta silmäkulma — jäikin eheäksi, 
'niin “knockout!ia” ei tullut. Tä
pliä ottelu sentään, kun se päät- 
tyi Gunnarin voitolla, avaa hä
nelle tien jälleen nousuun. Hänen 
on lupa päästä Bob Pastorin 
kanssa arenalle St. Louisissa 
tammikuun 6 päivä ja myöskin 
on mahdollista, että Gunnar pää
see lövlyyittämään vastustajiaan 
.Madison Square Garden arenalle. 
Voi käydä niinkin, että ennen 
näitä tulee uusinta Henry Coo
perin kanssa.

Miten ryssän hyök
käys Suomeen vai-

» -p omistin

^lOLA luRPEiriEN

inotrnnwHtai . sunrlunTAi

OSKAR MÄKI
l ido Restaurant 

R \R AM) GRIM.. Inc.
35 Wc«* 1?5 St.. New York. N. YPuhelin- IT-.-lnm 7 ‘ Cr'
Viihtyisä palkka ajan viettoon ja tuttavin

Suomala'nen SAUNA
V'0 P.j» m 1 S» N Y Ci rv

Tunnit: 12-10 j.pp. Tel. Lehigh 4-5621 
Naisten päivät tiistaina, keskiviikkona j, 
torstaina Miesten maanani., periaitt | 
laiiaoiama Mies ia iai*hieroiat 
*ttnini.l A? -o „„„ tf) saimatippua sisältä

»n kunoiikikirjan.

Central Delicatessen
'h.i'iMlaiila la ScaaHinavialaisla 

s.rkknj» aina Matavana 
s.. PAPU \VE New York City 

f XPI (IIPGFNS. milMaha

maan saapuvilla.
Orkesterit, soololaulut ja lau

sunnot täydentävät ohjelmaa, 
Muodostaen siitä mahdollisim
man monipuolisen.

“The Pursuit of Happi
ness” toisen kerran!
Syystä kuin niin paljon on tul

lut kyselyjä, niiden taholta jotka 
eivät ensi kerralla päässeet kat
somaan näytelmää “The Pursuit 
of Happiness”, on Old Timers 
Chiliin näyttelijät päättäneet an
taa toisen näytännön, Työväen
talolla. sunnuntaina joulukuun 10 
päivänä, kello 4.30 iltapäivällä.

“The Pursuit of Happiness” 
tästä toisesta ja viimeisestä esi
tyksestä luovutetaan tulot -Suo
men Avustusrahastoon, siis ra
hastoon jota kaikki suomalaiset 
kannattavat.

“The’ Pursuit of Happiness” 
näytelmää katsomassa ensi ker
ralla oli yli viisisataa ja monet 
heistä ovat luvanneet tulla uu
delleen, jos se v.ain voidaan esit
tää ja se toivomus nyt toteu
tui.

Lippujen ennakkomyynti on 
alkanut jo näytelmään “The 

’ursui of Happiness.”

Kaljunäisten kekkerit” 
joulukuun 9 p:nä

Täällä suuressa kylässä on 
“kaljupäitä” ja ei “kaljuja”, mut
ta ei ole koskaan ollut “Kal- 
jupäisten” iltamaa, joten sekin 
aukko nyt korjaantuu. — Lau
antaina. joulukuun 9 päivänä, Ve
san salissa. — Tästä puhutaan 
vielä paljon. Pitäkäähän mie
lessä, lauantai, joulukuun 9 päi
vä.

Jouluksi paketit ja kir
jeet Suomeen

Nyt on jo korkea aika lähettää 
rahaa, kirjeet ja joulupaketit 
Suomeen, sillä posti ei kulje niin 
säännöllisesti kuin rauhan aika
na.

Suomeen voi lähettää rahaa, 
kirjeitä, paketteja, y.m. sillä Suo 
mi ei ole sodassa kenenkään 
k;m-s:i ellei Venäiä hyökkääan - sa 
Suomeen.

Eila ja Don Sheldon — 
kuherrusmatkalla

Lila Meriluoto ja Don Sheldon 
(Donald Salmi) vihittiin Hunts 
Point Luterilaisessa kirkossa, 
lauantaina marraskuun 25 päi
vänä, aamupäivällä, sulhasparin 
vanhempien ja läheisempien su
kulaisten läsnäollessa ja sitten 
nuori pari lähti kuherrusmatkalle 
Washingtoniin, D. C.

Morsian, Lila, on Hilma ja Bir 
ger Meriloudon tytär ja sulha
nen Sally ja Einar Salmen j*)i- 
ka. Varma Osuustalosta, 825 
Valton ave.. New York. Nuoren 
närin vanhemmat ovat vanhoja 
New Yorkin asukkaita. Meri
luoton pari oli ennen New Yor
kin S. S. O:n jäseniä, muta muu
tettuaan kauemmaksi asumaan 
lie jäivät pois vakituisesta toi
minnasta.

Sulhasen isä ja äiti, Sally ia 
Einar Salmi, ovat tunnettuja 
laulu- ja näytelmäseuroissa, ah
kerina t niin'henkilöinä ja vakitui 
-ia talolla käviiöitä ja toimitsi- 
ioita. Sulhaspoika Don, on tun- 

j netin ahkeralla nuoremman pol- 
1 ven keskuudessa. Vesassa uima- 
I t ina, koripallon pelaajana, näyt
telijänä, y.-m. Hän päästyään yli
opistosta kiitettävillä arvolauseil 

|la, sai vakituisen työn, Johns

Täten surulla ilmoitamme, että rakas poikamme

Pentti Kalervo Ranta
kuoli Queens General hospitaalissa marrask. 8 p. Jamaicassa, N. Y. 
Hän oli syntynyt Kotkassa helmik. 11 p. 1921. Oli kuollessaan 18 v. 
8 kk. 27 p. vanha. Häntä lähinnä jäi kaipaamaan isä, äiti ja 2 sis
koa, sekä veli tässä maassa ja suuri sukulais- ja tuttavapiiri täällä 
.sekä Suomessa.

Paljon kärsit, paljon kestit.
Nvt taistqsi on tauonnut.
Tuskasi kaikki kadonnut.
Kiitos rakas Penttimme.

Äiti ja I'ä.
Tuli syys, tuli tuulet, tuli sateet, 
putos lehdet jo kellastuneet.
Toi sydämiimme surun, 
vei meiltä nuoren veljemme.
Jota surulla kalpaamme.

Mary. Irma ja Väinä.

Sydämelliset kiitokset kaikille kukista ja sähkösanomista, jot
ka ottivat suruumme osaa. Ja kiitos niille, jotka olivat hautaust:- 
laisuudessa saattamassa Penttiä viimeiseen lepoon.

Hjalmar ja Hilja Ranta

Suomalaiset surevat — sydän 
vuotaa verta — kommunistit 

iloitsevat!

Neuvosto-Venäjän diktaatto
rin. Stalinin, joukkojen hyök
käys pienen rauhallisen Suomen 
kimppuun vaikutti täällä kuten 
salama kirkaalta taivaalta.

Kaikki suomalaiset — lukuun
ottamatta Stalinin-nuolija-kom- 
munisteja, kuuntelivat ja lukivat 
uutisia vertavuotavin sydämin. 
Epäilemättä jokainen, jonka rin
nassa sykkii suomalainen sydän, 
lvinsi kauhistuttavan pistoksen.

Vakavina suomalaiset keskus
telivat Suomen asemasta, missä 
ikinä sattuivat toisiaan vastaan. 
Työväentalolla parveili viime 
torstaina pitkin päivää kakkiin 
ryhmiin kuuluvia suomalaisia ja 
heillä kaikilla oli sama kysymys, 
sama ihmettely ryssän menette
lystä.

Raivaajan puhelin soi usein ja 
tietoja, viimeisimpiä tietoja ky
seltiin ja ihmeteltiin ryssän me
nettelyä.

Raivaajan etusivulla kun kos
ketellaan lähemmin sotauutisia, 
niin tämän yhteydessä on turhaa 
niihin kajota.

Kommunistien valhetulva.

Suurta ihmettelyä herätti tääl
lä suomalaisten keskuudessa se. 
ettii kommunistit — tarkoitam
me suomea puhuvia vcnäläismie- 
lisiä kommunisteja — nyt kaikin 
tavoin, suullisesti ja lehtensä a- 
vulla, yrittävät asettaa syyn 
hyökkäyksestä Suomen niskoil
le ! — Väitteellä, että muka Suo
men kansa ei olisi hallituksen ta
kana. Tosiasia kuitenkin on, et
tä Suomen kansa tällä kertaa on 
enemmän yksimielisesti hallituk
sen takana kuru se on koskaan 
ollut. — Suomalaiset kommunis
tit voivat iloita nyt, mutta var
masti heidän ilonsa tulee lyhyt
aikaiseksi, sillä Suomea ei ole 
ennenkään nujerrettu.

hyvin ankarin sanoin arvosteli 
NeuvostoVenäjän ja kommunis
tien menettelyä.

Jyrkästi vastaan!
Todellisesti ja rehellisesti ker

rottuna un asia siten, että kaikki 
New Yorkin ja ympäristön suo
malaiset, yksimielisesti tuomitsi-- 
vat Stalinin hyökkäyksen Suo
meen ja samalla jyrkästi tuomit
sivat niiden kommunistien menet 
tdyn jotka vielä kehtaavat sitä 
puolustaa.

- - i-----

Tri Irja E. Widenius 
Muuttaa konttorinsa samassa ta

linsa, toiselle puolen käytävää.
6 East 85th St., New York City. 
Uusi puhelin: Butterfield 8-8244

Entinen kätilö
OLGA NYSTRÖM

tekee myös synnytysalaan kuulu
vaa sairaanhoitoa.

•
1959 1-2 adison Ave., 125 ja 126 

katujen välissä.
New York, N. Y.
Tel. Lehigh 4-5421

Mitä suomalaiset äjat- 
televat sodasta

New Yorkin suuremmat päivä- 
lehdet, kuten New York Tribune 
ja New York Times, y.m. lähet
tivät raport'tercitaan suomalais
ten keskuksiin, kyselemään mi
ten suomalaiset ottivat vastaan 
ryssän sodan julistuksen.

Tribune lehden haastattelija 
kävi Työväentalolla ja Raivaa
jassa, ottamassa tietoja millä ta
voin tieto vaikutti suomalaisiin 
täällä. Samalla he ottivat kuvia 
lehtiinsä.

t
Rähäkkä kommunistien talolla.

Suomalaisten kommunistien 
talolla, Harlemissa oli aika rä- 
häklkä, kun monet heidän kannat
tajistaan oli saanut silmänsä auki 
ja kovin paheksui Neuvosto-Ve
näjän hyökkäystä. Tietysti Ul- 
vit, Vuorelat, y.m. Stalinin nuoli- 
jat, yrittivät parhaansa syöstäk
seen syyn Suomen niskoille, — 
siis täydellinen Stalinin nuotti, 
vaikka he vielä suomenkielellä 
puhuvat 1

Tarmo klubin edustalla seisoi 
koko päivän suuri miesjoukko ja

Näyttäkää, että olet
te suomalaisia!

Jokainen Itsenäisyysjuhlille, 
keskiviikkona jouluk. 6 

päivänä.
Suomalaisten ja Suomen ruot

salaisten seurojen yhteinen Suo
men Itsenäisyyspäivän juhlako- 
mitea, kutsuu kaikkia suoma
laisia saapumaan Työväentalolle, 
2056 Fifth ave., 127 kadun kul
inaan, keskiviikkona joulukuun 
6 päivänä, virallisena Suomen 
tasavallan Itsenäisyyspäivänä.

t
Näyttäkää että olette suoma

laisia.
Tällä kertaa, jolloin Neuvosto- 

Venäjä on hyökännyt Suomeen 
ja yrittää nujertaa syntymä- 
maamme, on meidän jokaisen 
suomalaisen velvollisuus saapua 
itsekohtaisesti ensi keskiviikko
na Suomen Itsenäisyyden 22 vuo 
sijulilaan.

Jokainen, joka katsoo itsensä 
suomalaiseksi, tietenkin käsittää 
tällä kertaa itsenäisyysjuhlan 
merkityksen.

Pääsylippuja on saatavana 
Raivaajan konttorista, sekä kai
kilta suomalaisilta seuroilta ja 
jäseniltä — paitsi ei kommunis
teilta. — Ostakaa li]»punne etu
käteen.

Suomen Itsenäisyysjuh
lan järjestäjät

Suomen Avustuskomitean jul- 
kisuuskomitea haluaa tehdä seu-

YHDISTYNEET
elämäntovereiksi toisilleenLAHJA cMARIA HAGEN

Philadelphia, Pa.
---------—ja-----------ONNI J. KOSKINEN

Teaneck, N. J.

Me sukulaiset ja ystävät sydänöistämme toivom
me teille onnea ja menestystä, sekä parhainta 

yhteisymmärrystä kaikissa elämänne vaiheissa!

New Jersey: 
Laura ja Nils Hagen 
Eero ja Esko Koskinen.

Conn.:
Evelyn, Aina ia Prank 

Koskinen.

N. Y.:
Mr. ja Mrs. John Laakso 

ja perhe.

New Jersey:
Mrs. Ida Nenonen 
Mr. ja Mrs. John lhkki

ja Kerttu
Mr. ja Mrs. John Salo 
Miss Maiju Tanner 
Mr. Peter Lehto 
Mr. ja Mrs. Wi!i Airo . 
Mr. ja Mrs. A. Teeman

ja Miriam 
Mr. ja Mrs. E. Linja 
Mr. ja Mrs. W. Kuusela

ja perhe
Mrs. L. Pussinen 
Elsie, Anselm ja Edwin

Wuornm
Mr. ja Mrs. Wäinö Simola 
Mr. ja Mrs. Oscar Aaltonen 
Hilja, Aarne ja Laila Aalto 
Mrs. Mandi Ranta 
Mr. ja Mrs. W. Rank

and daughters 
M-s. Anni Kajander 
Mr. ja Mrs. John Lehmus 
Mr. ja Mrs. J. Spitzer 
Mrs. Selma Nurmi ja Irene 
Sylvia ja Daisy Nurmi 
I lellen. 1 laiina ja G.

McKinnon
Leo. Aina ja Ludvig Antola 
Elizabeth ja Valentine

Penttilä

Penn.:
Mrs. Helmi Haglund 
Mr. ja Mrs. Ilmär Haglund 
Mr. ja Mrs. George Myers 
Mrs. Lyyli Olgren
Mrs. Rose Ilongell.

June, Katri ja Vilho Ekman 
Paula. Anna ja Paul Ivaska 
Aino ja Ed. Talliini 
Martta. Oscar ja Aune Rant 
Mr. ja Mrs. Sam Nelson 
Mr. ja Mrs. Otto Huhtala 
Mr. ja Mrs. Abel Mäki 
Mr. ja Mrs. T. Takala 
AI ja Senja Wosa 
Lisa ja Martin Nelson 
Alina ja Axel Hill 
Richard, Armas ja Hilja

Kivelä
Mary ja Henry Kohonen 
Margaret ja Kusti Österman 
Edwin ja Hellä Saari 
Selma ja Emil West 
Mr. ja Mrs. Fred Simola

ja poika
Aili ia Leonard Pussinen 

ja poika
Mary ja Carl Kallio 
Aidoit Sahala 
Anna ja |almar Sixtus 
Mr. ja Mrs. Alje Walnes

ja pojat.

N. Y.:
Mr. ja Mrs. M. Ahokas 

ja perhe
Mr. ja Mrs. Martin Salo 
Aino ja Wili Saari 
Miss Miina Miettinen

Penn.:
Mrs. M. Jacobson

ja lapset
Mr. ja Mrs. Jack Karppinen 
Mr. ja Mrs. Henry Johnson

ja Orvokki
Irene, Ida ja Jack Nurmi 
Toivo ja Eero Leminen 
Irja ja Elmer Kainu 
Mr. ja Mrs. Raivio ja perhe 
Mrs. Karl Wilen 
Mrs. Hilja Kuitunen 
Mr. ja Mrs. Mankonen

ja Elmer
Mr. ja Mrs. Eric Erickson 
Mandi, Bruno ja Yrjö

Kehusmaa
Mr. ja Mrs. Otto Wigren 
Mr. ja Mrs. John Kurki.

Washington, D. C.:
Mr. ja Mrs. Reino

Hendrickson 
Mr. ja Mrs. Karl Kainu

ja poika.

KAARLO KULTALAHDEN
Suullisen esitystaidon kurssit alkaa joulukuun S p:nä 

Kansallisseuran salissa, 43 East 125th St., N. Y. C.
Kurssi käsittää: Lausunta, äänenmuodostus, näyttämöliikunta, 

osaerittely, kuorolausunta. 20—25 oppituntiin, kahdesti viikossa, il
taisin. Kurssitodistuksen saantiin vaaditaan kypsyysnäyte. Kurssil
le osallistuvat ilmoittautukoot jouluk. 4 p:n menessä. Kursseille ote
taan ainoastaan rajoitettu määrä 10—15 oppilasta. Toinen kurssi ai- } 
kaa tammikuussa jos tarpeellinen määrä osaanottajia ilmoittautuu.

Kurssimaksu $10.00.

KAIKKI SUOMALAISET
lausutaan sydämellisesti tervetulleeksi

' osallistumaan

SUOMEN 22:n ITSENÄISYYSJUHLAAN
»

jota vietetään ensi sunnuntaina t. k. 3 p:nä 
kello 3 i.p.

YORKVILLE CA3INOSSA '
• 210-214 East 86th Street, New York City

SUUR-NEW YORKIN SUOMALAISTEN SEURAIN JA SEURA
KUNTIEN KESKUSTOIMIKUNNAN

järjestämänä nyt, kuten viimeisenä 21 vuoden aikana.•
Ohjelmassa: Puhe, kongressimies Bruce Bartonilta, puhe, Suomen MMt- 

kailutoimiston johtajalta H. Ramolta KuoroesnyKs,a n. i. Laulajat kuorol- 
a, viulusooloja Kalr Kultilta, sekä lisäksi esiykesiä N. Y. Suom. Naisvoi- 
nistelijoilta, Ilona Klubilta, y. m.

Oviraha 45c. Lapset vapaasti
Osa ohjelmasta radioitaan Suomeen ja Yhdysvaltoihin lyhytaalto ase

milta (short wave) Mc 11.73 ja 25.6 m. sekä XY Mc 6.040 m. kello 2:30 
—3 ip. sunnuntaina).- . ... - .... . ' ' —————————■—>

NewYorkin ja ympäristön suomalaiset!
Tänä Suomelle vakavana ajankohtana kutsumme Teitä kaikkia 

viettämään

SUOMEN ITSENÄISYYDEN
22:sta VUOSIJUHLAA

Työväentalon juhlasalissa
2056—5th Ave., New York, N. Y.

Keskiviikkona, joulukuun 6 p:nä
kello 8.30 ip.

OHJELMA:
ALKUSOHTOA, suomalaisia säveliä ............................................. .......... TRIO
LAULUA: Olet maamme armahin Suomenmaa ........................... (YHTEISESTI)
FINLANDIA, soitto-esitys .. . . ..................................................................... TRIO
TERVEHDYSSANAT ...................................................  . EINO ASTIKAINEN
YKSINLAULUA .................................................................. SAIMI NEWLAND
SELLOSOOLOJA ....................................................... LEOPOLD HAGGBLAD
SOOLOLAULUJA, radiolaulaja ...................................... ........  ERKKI RANTA
LAUSUNTAA .............................................................. ................ AIRA AILIO
VIULUSOOLOJA ........................................................... GEORGE MEDVILLB
PUHE, englanninkielellä .................................................  Prof. PEN 1“II J. OLLI
SOllTOA (Jääkärin morsian musiikkia) .....................................................  TRIO
PUHE, suomenkielellä ............................................  Toimittaja EERO A. PULLI
MIKA PARHAIN AVUSTUS SUOMELLE ..................... EINO ASTIKAINEN
KUOROLAULUA ...................................N. Y. S. S. OSASTON SEKAKUORO

Völiaka 20 minuuttia.
SOITTOA ................................................................................................... TRIO
KUOROLAULUA ..................................... SUOM. RUOTSALAINEN KUORO
PUHE, suomenkielellä ................................................ Lehtori JUSSI PERTTILÄ

Maamme laulu ja Star Spangled Banner, kuorot ja yleisö.

Sisäänpääsy vaan 25 senttiä.
Arkiset askareet sivuun, ja joka mies ja nainen tähän vakavaan 

kansalUshenkiseen juhlaan.

Eri seurojen valitsema yhteinen juhlatoimikunta.
,i’r

ie ja.
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FRED C. NELSON 
Funeral Home 

Wilton, n. H.

PENACOOK 
MOTOR SERVICE, Inc.
MAIN ST. PENACOOK N. Il 

SAllytyMttt — Pattereita — Korjausta- 
Gusolilnla — öljyä — Rasvaus a 
SSIIKÖTYÖ ERIKOISALAMME 

Tel. Penaciiok 60

CONCORD, N. N.

Hubert Coal Co.
34 No. Main St. 
Concord. N. H

17 Stark St., 
Manchester. N.H.

GARDNER COAL CO.,
286 Central St..
Gardner, Maas.

Reading koita, koksia. Cleercoat Ja 
lämmltysöliyä

Calkin & Hussey
HAUTAANTOIMtSTO

Concord, N. H.

2 South 
State 
Street

ANGELO’S
166-168 No. Main St., Concord, N H.

Seuraava Eilisien kluplsta 
Tel I782-W ANOELO ARATA. om.

NEWPORT. N. M.

Fairbanks Garage

--SO
Chevrolet - Oldsmobile

myynti- ja palvelusliike

20 North St., Newport, N. H. 
Puhelin 271

Stockwell's Greenhouse
140 No. Main 8l. — Newport, N. f,-

Kukkalaitteita 
Leikattuja ktikkaaia

DIXI C. NEWTON 
HAUTAUSTOIMISTO 

42 Main St., Newport, N. H.
Kotiosoite. 
•/' O»«r v«* Si

Kotipuneliti I13R. 
aonttnr.tv.tieitn

Newport Home Bakery

Tel. 207
9 Sunapee Street, 
Newport, N. H.

raavan huomautuksen, tehdes
sämme julkaistuun uutiseen, kos
kien Suomen Itsenäisyysjuhlien 
järjestämistä Työväentalolle. Tä
män itsenäisyysjuhlan on järjes
tänyt Suomen itsenäisyysjuhla- 
toimikunta, johon kuuluu edus
tajia suomalaisista ja suomen
ruotsalaisista seuroista ja oli se 
järjestetty jo ennen kuin Suo
men Avustuskomitea (Finnish 
Relief Committee) perustettiin.

Tämä selostus on julkaistu sik
si kuin lehdessämme sanottiin, 
että Suomen Avustuskomitea oli
si sen järjestänyt.

Kaikki varat keskiviikon, jou
lukuun 6 päivän Suomen Itse
näisyysjuhlasta menevät Suomen 
Punaisen ristin välityksellä jaet
tavaksi hädässä oleville, siis sa-

Soukegan 
National Bank

MILFORD, N. H.
Vakavarainen. Luotettava, 

Konservatiivinen
Federal Deposit Insurance Corporartönin jRsen.

C. E. SNOW & SON - Hautaustoimisto
WINCHENDON — F1TZWILLIAM — TROY

Palvelus ja välineet km^inta laatua. Maksu sangen kohtuullinen.
WiadMadon TeL 77-W—77-R. Troy Tel. 21 tai 25.

FORD Tractors
JOHN C. STEWART & SON

Cuttingsvllle, Vermont. 
Clayton J. Stewart Phone 1-2

SPRINGFIELD, VT.

E.R.WIGGINS
Ovia — Ikkunoita— Ikkunoi
den ulkosuojia — Sihtejä — 
Puutavaraa — Vuorilautaa, — 
Ruoteita — Kattoaineita —
Kattomaalla — Laseja, y. m.

•
Tel. 399

Springfield, Vermont

Wellwood Furniture Co.
Inc.

SPRINGFIELD. VERMONT.
Huonekaluja — Mattoja 

Uuneja — Radioita

CHESTER, VERMONT

Adams & Adams
Cheater, Vermont

Hautaantoimittajat

Hautaustoimisto ja 
Ambulanssi-palvelus

a
Tel. 2386

FRED W. DAVIS
CHESTER. VERMONT. 

Sekata varaa—Viljaa—Apulantoja. 
Maaleja—Rautatavaraa—Vaah- 

terotuotteita.
Puh. 53—3.

LUDLOW, VERMONT

FULLER BROTHERS
Grinweria — Ruokatavaraa 

Keittiötavaraa. 
LUDLOW. VERMONT

NORWAY, MAINE

Frank W. Bjorklunc
suomalainen

LAKIMIES
107 Main Street, Norway, Maim 

P»»n»»hn

maan tarkoitukseen kuin Suomen 
Avustuskomitea toimii.

Home Lunch avoinna
Home Lunch ravintola on nyt 

taas avoinna aivan uudessa asus
sa. Omistaja Tyyne Hyrynen 
sanoi, että vanhat ja uudet kun
dit ovat tervetulleita. Tyyne an
toi nätit rahalompakot kaikil
le avajaisiltana.

Ludlow’n, Vt., osasto 
“muuttanut New

x Yorkiin!
Tässä viime päivinä olemme 

täällä tavanneet niin monta Lud
low’n, Vermontin S. S. O:r> jä
sentä, että kohta koko osasto 
on täällä. Järjestäjä Robert Kei 
nänen tuli koko jierheensä, vai
monsa ja tvttärensä ^kanssa tän
ne joku aika sitten. Viimeksi 
tulijoita on John Munukka, jo
ka poikansa. Arvon kanssa toi 
tänne kuusenhakoja, joulukoris
teiksi.

John Heinonen vaimonsa kans
sa on myöskin täällä. Tervetu
loa vain ludlowilaiset. — Ehken 
vielä ludlowilaisten kokous tällä 
pidetään — ainakin sitten kyin 
joulu-ukko Rivers tänne tulee!

3 p:nä joulukuuta
kello 4.30 ip. menee “Rakkauden 
pörriäinen” toisen kerran. Se jo
ka haluaa viettää hauskan ilta
päivän on paras mennä talolle, 
sillä siellä saa nauraa oikein sy
dämensä |x>hjasta. Kyllä se oli

eri naurun rähäk'kää ensi illassa,! 
siitä ei tahtonut tulla loppua.

Entäs ne tyypit sitten. Ei voi 
sanoa kuka ohsi ollut parempi.
Roolit tacTHlakin on tässä näy
telmässä hyvissä ja tottuneissa 
käsissä. siltipä esitys sujuukin 
mainiosti;

Rientälcääpä kaikki ensi sun
nuntaina viettämään hauskaa il- 
ta|>äivää “Rakkauden pörriäisen” 
mukana. — S. E. N.

Suomen itsenäisyys
juhlaa

vietetään New Yorkissa ensi
sunnuntaina Suur-Nevv Yorkin__________
suomalaisten seurain ja seura- j Kalle voi 
kuntien keskustoimikunnan jär-, p, “lehti” 
jestämänä Yorkville Casinossa,1
210—214 East 86th St., kello 3 "Eteenpäin nimisen 
i.p. Tämä on sama toimikunta marraskuun 30 päivän 
mikä näitä juhlia on järjestänyt toimitussivulta:
New Yorkissa viimeisen 21 vuo-J “Suomen kansa ei halua so_______________________________
den ajan." Tilaisuudessa puhuu taa. Suomen työläiset ia talon-!
m.m. laajalti tunnettu kongressi-' pojat ovat nneidän lmkkavelji- Worcesterilaiset huom.! 
mies Bruce Barton, sekä Suo- anime. Sotaa haluavat ja provo L .
men Matkailutoimiston johtaja sojvat ajn()astaan Suomen vallas Ensi »unnuntai-illalla joulukuun 
New Yorkissa, II. Ramo.

suomenkielellä painet- 
mennä vääristelvs- 

otamme tähän näytteen.
paperini 

numeron;

• saolijat. jotka ovat mene; tiineet 
Kun tilaisuus on sunnuntaina järkensä. Imperialistit ovat ti- 

iltapäivällä, uskotaan siihen ole- seamman kerran yrittäneet raa
van mahdoMisuus laajaan osan- |lata nieidän maamme M.taan. 
ottoon.

Kaarlo Kultalahti
antaa suullisen esitystaidon kurs 
sit Kan sali iisseu ran huoneustolla, 
43 East 125 St., alkaen tiistaina 
joulukuut) .5 päivän illalla. Ila- 

jlulliset vojyat ilmoittautua Kan- 
I sallissetiralla, ennen joulukuun 4 
•päivää. (Kursseille otetaan ra
joitettu määrä 10—15 oppilasta, 

i Lähemmin ilmoituksessa tässä 
lehdessä»,...

Suomep Päivä toimi-r?
kunta päättänyt"ui. ..... työnsä

Suomen Päivä Toimikunta
(Finland'‘Day Committee) päätti tusta ja täällä suomalaisille 
toimiritan-ffltiistaina, marraskuun Iäisille tyrkytetään lehteä,
28 päivänä pidetyssä kolcoukses- julkisesti ja salaisesti kiittää Sta 
sa. Puheenjohtaja Eino Stan- linja, jonka hallitus on nielaissut 
fors töimtaesimiehenä,sihteerinä puolet Puolan tasavaltaa ja sen 
Ero K. Djerf. Saapuvilla oli seit lisäksi painanut rautakorkonsa 
semämtoista seuran edustajat. alle Viron. Latv an ja Liettuaan 

Rahastonhoitaja Jonn Saari e- pienet tasavallat, vielä sen lisäk 
sitti täydellisen tilikertomuksen S] niitä samainen Stalinin hirmu. 
joka osoitti, että tuloja, kaikista hallitus on tehnyt Karjalan Neu 
lähteistä oli yhteensä $1,608.89 vostovaltaan — kommunistien 
ja menoja yhteensä $1,392.38. ki:hoittamille suomalaisille! 
Puhdas jännös, tilityspäivään Tuo mainittu kirjoitus osoit- 
mennessä $216.51. Kokouksessa taa, että Eteenpäin haluaa vai- 
tilitettiin, pari erää Suomi-päivä kuttaa siihen suuntaan, että Sta- 
nappfuloja yhteensä $5 joten lm tekisi toisen Kamalan Suo- 
kassa oli sinä päivänä $221.51. mesta. -— Sitäkö te .ÄarjaläsSa 

Perimättömiä saatavia oli käyheet kannatatte?
Suomen Paviljongilta luvattu' ---------
$150, mutta esiintyneistä syistä 23 vaalivirkailijaa 
sitä ei oltu voitu periä, joten se
päätettiin jättää silleen. Finnish vankilaan
American Athletic Clubilta saa- New Yorkin Special Sessions

I tavien, mutta seuraaviin sekaan
tui koko yleisö kukin kumppa
neineen, mutta hyvin • pidettiin 
morsian sekä sulhanen liikkees
sä.tavaa $68.91, jonka mainittu scu- oikeudessa viime tiistaina tuo 

ra on päättänyt maiksaa, mutta mittiin 23 vaalivirkailijaa van
tällä kertaa ei voinut sitä suorit- keuteen, syyllisinä vaaliväären-' tarJol*u herkullisen haakaakun, men itsenäisyysjuhlaa Washing- 
taa. (tiyksiin. Vankilaan tuomituissa1 (<)sulls.llPan -u°tatta) seka ionissa Suomen lähetystöön jou-

Keskustdun jälkeen päätettiin, on neljä naista ja 19 miestä. He ,nilu",a ’’ten leivosten kera. Alor |uk g pn^ jQta jättäen Suomen 
Jettä pysytään entiessä päätökses ovat kaikki election insoectors s usPari yhtenä jakoivat haa-
i sä se on: Palautetaan ensin jokai (vaalitarkastajia).
. selle seuralle antamansa pohjara-, — —

Mailomat käytän- !ovvsi v|ei,öä hetkeksi tarkkaa- .uh|an vjettoon. _ J S.ha $15, jos kassassa riittää. Kos
ka puhdas jäännös ei riitä mak
saaksemme täyttä summaa, niin 
jäännös jaetaan jokaisen seuran
kesken, siten, että jokainen tu- väksynyt kokeilun jälkeen, käy- 
lee saamaan tuossa $12.50 seu- täntöon otettavaksi "Mailomat" 
raa kohden. nimisen koneen, joka toimii kir-
' Rahastonhoitaja John Saari jeitten vastaanottajana ia mer- 

valittiin trustiisiksi, joka perii 'kitseb miten paljon postimerkke- 
Finnish Am. Athletic Clubilta Ja kuhunkin kirjeeseen tulee a- 
mainitun saatavan ja luovuttaa settaa. ‘ Mailomat” on käytän- 
sen sitten Finnish Relief Fund nös-sä Macy & Co. kaupassa. Tä- 
rahastoon, jonne aikaisemmin ma uusi kone, joka on todella 
päätös edellytti luovuttamaan o- “pienoiskoossa oleva postikont- 
san voittovaroista. Koska voit- tori”, mittaa kirjeet ja osottaa 
tavaroja ei jäänyt, eikä täyttä määrän aina 32 senttiin saakka 
summaa voitu seuroillekaan pa-.Ja erittelee_____ mitä maksaa ilma-
lauttaa. niin edellämainittu esi- ‘ posti jä mitä special delivery kir- tervetulleeksi keskuuteemme 
tys sai kaikkien edustajien yk- jee^t. Kirjeen tuoja saa pistää Senjalkeen esitti pari viulu 
simielisen kannatuksen. ,'koneen osottaman rahan “sloot-

Lopiiutilejä tarkastamaan va- tiin”, ja silloin “mailomat” tekee 
Iittiin John Penger, Ragnar.työn. merkitsee kirjekuoreen 
Storre ja R. Björhacka. |postimaksun maksetuksi ja niin

Puheenjohtaja Stenfors kiitti nn työ tehty, 
kaikkia edustajia siitä, että he! ~~ ~
olivat niin yksimielisesti toimi-! Q fTincfoF N V 
neet Suomen päivän onnistumi- löll V^neSlvl. II. I. 
seksi.

“Koditoin”, jolla on
$5,775 pankissa i haalilla. Siellä puhuu tov. Eero A 

William Griene, 34 vuoden van Pulli. Sisäänpääsy on vapaa, 
ha, joka sanoi olevansa koditoin, • mutta järjestön toimeenpanevan 
vangittiin irtolaiisuudesta — komitean ohjeita seuraten koo- 
maankulkijana, ja joutui tuomari taan kolehti — ja toveri Pulli tu- jotka hän itse pianolla myötäisi, 
Edgar Bromhergin eteen, Tar- lee puhumaan täällä myöskin tors "lisi saanut esittää useampia, 
krstus osoitti, että miehellä oli taina joulukuun 21 päivänä kello Seurasi kaksi viulusooloa Mr. 
$5,775 pankissa rahaa ja että hä- 8.30. Ilmoittakaa tuttavillenne ja Mart n Nelson, mitkä yleisö kii- 
net oli kaksi kertaa tätä ennen terve näkemiin. ,tol!:sena palkitsi. Sitten kutsut

tiin Mrs. Anna Ivaska laula
maan. Hän esitti yleisöä naurat
tavan kupletin.

Ohjelman jälkeen alkoi hää
ateria. Tarjoilua oli pitkin iltaa. 
So ttaiat Fred Simola ja Mar
tin Nelson olivat paikallaan ah-

lähetettv irtolaisuudesta vanki
laan ja parisen kertaa vangittu 
mutta päässyt vapaaksi. Tuo
mari määräsi hänen maksamaan 
$50 sakkoa, tai menemään 30 
päiväksi vankilaan. Mies sanoi, 
että kvllä tästä joutaa vankilaan.'

Terveinä heittä
Sellainen puhetilaisuus oli incil 

ä v irne lauantaina marraskuun
Tvornä“ri sanoi: Säästäväisyys -5 p. Bogotan tutussa palokun- kerasti soitellen kokoillan, 

on kiitettävää, mutta jos rahan-'»an talossa. | Ilta oli kaikille muistorikas,
himo pääsee niin pitkälle, että Ettäkö kenen? (Aika kului karkelo dessa ja seu-
henkilö keräilee toisilta onnetta-' Morsian lienee tämän lehden rustelussa aivan huomaamatta 

lukijoille hyvinkin läheisesti tun pikku: unneillc. Juhlajat toinen 
enttua Lahja Maria Hagen, mon; to-isensa jälkeen lähti omille teil

| miltä rahaa säästöihin, niin se 
on surkuteltavaa.

“Kiiios siitä toveri 
LVStalinin”

Kuinka hämmästyttävän pit-

Sydämelliset kiitokset'
lausumme kaikille sukulaisille ja ystäville yllä- 
tyksestanne, jonka toimeenpanitte marraskuun 
20 p. iltana, meidän 40-vuotisen hääpäivämme 
johdu ta Ja kiitos siitä herkullisesta kahvipöy
dältä ja ai vilkkaista lahjoista joita jätitte. Kii
tos myo- .en hariman toimeenpanijoille. Se ilta 
-ailvy mielessämme Eläköön tovi runs ja yhteis
ymmärrys. Toivoo ystävyydellä,

Helena ja Tuomas Monden, 
Rockland, Me.

i Mutta he ovat siinä epäonnistu-! 
neet. Kiitos siitä neuvostohalli- 

I tuksen viisaan politiikan, kiitos
I'siitä toveri Stalinin kaukonäköi-, 

syyden”.
Sillä tavalla kirjoittaa suomen i 

kielellä painettu “lehti", aikana'
jolloin Stalinin imperialistinen------------------ ;
armeija yrittää nujertaa Suo-1 tava''a- Onni
men itsenäisyyden! i uutisten kirjurina Bogotan S.

Vieläkö parempia näytteitä
tarvitaan, osoittamaan kuka o- 
mirtaa ja kontrolleeraa tuota leh 
teä ja kenenkä puolesta se pu
huu.

Suomessa on tällä kertaa työ
läisten ja talonpoikien edustajat 
hallituksessa. Siellä on koko kan 
sa, yksimielisesti asettunut tuke 
maan Suomen tasavallan halli- 

työ- 
joka

inspectors , J,
i kaakkua.

Hetki välillä karkeloitua Mr. 
lotto
pyysi yleisöä hetkeksi

nÖSSä ! maan sitä ohjelmaa, mitä oli il-
New Yötkin postilaitos on hy- taa varten keskuudesta kerätty.

Kolmas päivä
joulukuuta on se osaston vapaa- 
iltama ja se on New Lebanonin

BOGOTA, N. J.

en näytelnren, kauniiden kerta-.leen. Morsiuspari kuherrusmat- 
musten ia runoansa kateta sekä j Kalle historiallisesti kuuluisaan 

i uutiskirjtrina Philan S. S. osas- Massan valtioon.
tosta. Sulhanen myös on alueen Me kutsuvieraanne toivotam- ,
suomalaisten nmtema monella' me teille koko svdämestämme Tilatkaa Raivaaja !

I

VUOKRATTAVANA
Suuria, puhtaita lämpöisiä huo
neita. Kyselkää

Mrs. Mimmi Björklundilta 
56 Laurel Street 

Worcestear, Maas.

3 p:nä pidetään

Suomen Itsenäisyysjuhla

Raittiusseura Sovittajalla

Ohjelma on hyvä. 
Juhlapuhe past. Ileiman. 

Keriltään varoja Suomeen. 
Ohjelma alkaa kello 7.30 ip.

Tervetuloa kaikki!

Koskinen, hänkin

S. osastosta.
Palokunnantalo oli kroistettu 

juhla-asuun Suomen väreillä 
(mikä nykyisin itäisen naapurin 
painostuksen takia on entistäkin 
läheisempi itsekullekin). Juhla- 
vieraat odottivat tarkkaavina a- 
jan kulkua, kunnes jännitys lau 
kesi morsiusparin saavuttua ta
lolle hääniarssin soidessa, vierai
den seisoallaan kunnioittaen ja 
tervehtien nuorikoiden ohimars
sia, mikä pysähtyi salin perälle 
varatuille istuimille.

Samassa tarjoilijat myöskin 
toivat hääviiniä ja niin alkoi on- 
nittelut. Oli siinä käden puris
telua. kun yli kaksisataa vieras
ta. viidestä, ehkä useammasta
kin valtiosta illan merkkihenki
löille lausui ystävyys-, onni- ja 
menesty st oi voin uksensa. Olkoon 
avioliittonne toistenne täydelli
nen ymmärrys kaikissa vaiheis
sa. Tukekaa toisianne elon mvrs 
kvisellä tiellä.... ... , . . . Mrs. Tammi ja Victor Jarva. Ke-

Vdcnost. v.r.si morsiusvalss, ja j rätyt varat kutcn myös jitamatu.
mm oh vasta avioituneet tanssin )ot on lähetetty Suomen konsulih 
pyörteissä. Ensi tahti oli juhl.t-

Hetken kuluttua alkoi kahvi

mieliset luultavasti tulevat nou
dattamaan. Sillä asioiden Suomes 
sa näin ollen se voi olla vaikka- 

\\ lgren, 1 hiladelphiasta. pa viimeincn tilaisuus itsenäisyys

Esittelijänä ja huumoristina hän 
leikillisesti kertoi olleensa al
kuunpanija juhlittavien toisten- ,, . _
sa tapausten edistämisessä sii-' Minnie ja Leonard Fagerlund

hen mitä he olivat tänään — se 
on mies ja vaimo. — Päivitteli, 
että Philan S. S. osasto menetti 
yhden uutterimmista jäsenis
tään. Onnitteli Bogotan S. S. O. 
joka saa uutta ja hyvää voimaa.

Seuraavana Mr. Henry Koho
nen tavallaan kuin Bogotan osas 
ton puolesta lausui morsiamen

sooloa Miss Orvokki Johnson, 
mitkä yleisö palkitsi. Seurasi 
sooollaulua Mrs. Katri Ekman, 
tyttäriensä Junen myötäillessä 
pianolla. Hänen laulunsa on aina 
tervetullut, niin nytkin, mutta 
oli pettymykseksi tyydyttävä 
yhteen.

Sitten kutsuttiin Mr. John Sa
lo esittämään runoa. Hän lausui 
kauniin, varsin sopivan ja san
gen sisältörikkaan runon: "Ko
ti" taidokkaasti ja antaumuksel
la. Tämän perästä saimme kuul
la Mrs. Helmi Karppisen pari 
äänellisesti korkeaa laulusooloa,

FITCHBURG, MASS. FITCHBURG, MASS.

CMEVROLfcT

Chevrolet Myynti- ja Palvelua

Matthews Motor Co.
17 St. Tel.1251
U. E. Heisaon, Suomalainen 

myymämiea.

Matthews Motor Co.
Maineemme on lakeenne.

Suomalaiset tykkäävät 
aterioida

Dutch Tea Room’assa
missä he saavat maukasta ruokaa 

siististi tarjoiltuna.

Erikoisia tansseja ja päivällisiä
päivittäin

35c alkaen.
Erikoisuutenamme kotitekoiset lei

vokset.
345 Main St., Fitchburg, Mass.

A. Z. Gocdfellow
LAKIMIES 

746 Main St TeL 752 
Fitchburg, Masa.

onnea, menestystä, hyvää yhteis 
ymmärrystä ja kaikkea parasta 
joka tavalla.

NEWARK, DEL.
Sweetmannin haalilla pitä- 

määmme iltamaan marrask. 25 p.
Suomen Punaisen Ristin hyväksi 
oli väkeä kokoontunut huomatta
va määrä. Philasta ja aina New 
Yorkista asti. Washingtonista o- 
li Suomen ministerin Procopen 
sihteeri Mr. Solanko, joka lausui 
tervetuliaissanat, sekä Suomen 
sotilasasiamies Mr. Zilliacus, jo-
ka selosti tilannetta ja Suomen-------
puolustusmahdollisuuksista Ve-j 
näjää vastaan. Ohjelma oli, eräs-' 
tä välikohtausta lukuunottamat-! 
ta, tilaisuuteen sopiva. Alkusoi- 74$ Main St 
ton soittivat Miss Pollari. Väinö,
Pollari ja Leo Lakeman. Porilais- Hyvää ruokaa. Parhaita vähi
ten marssin soittivat Tauno Leh- juomia ja oluvia.
tinen, Edvin Ketola ja Herbert |_______________________________
Mackey. Laulua esitti Miss Vio-» 
let Ketola, kertomuksen Mrs.
Fagerlund. Mr. Atsinki puhui ja 
lausui runan. Runon lausui myös

le Kaarlo Kuusamolle asianomai
seen määräpaikkaan lähetettä-1 
väksi.

Suomen ministeri Mr. Procope 
on kutsunut sihteerinsä Mr. So- 
langon kautta tämän paikkakun- i 
nan suomalaisia viettämään Suo

Lahjoitukset Suomen Punaiselle Ristille 
sekä tulot marrask. 25 p. pidetyistä 

iltamista:

$100.00
Victor ja Elna Lehtinen ............... 100.00
John ja Vappu Salminen............... 100.00
Mr. ja Mrs. Jack Horton ............... 25.00
Minnie ja Reino Passi ................... 20.00
Dr. ja Mrs. H. A. Blomquist .... 20.00
Selma ja August Ketola ............... 10.00
Mr. ja Mrs. Esa Westerinen .... 10.00
O. A. Nelson ................................... 10.00
Mr. J. Blomquist ............................. 10.00
Mr. ja Mrs. Karl O. Wilson .... 10.00
Anna ja Tobias Aro....................... 10.00
Hilma ja Rudolf Jernstrom ............... 10.00
Carl A. Kuhlberg ........................... 10.00
Wilma ja Matti Mattson .............. 10.00
Antti Haapanen ................................. 5.00
Mr. ja Mrs. Paavo Paronen .......... 5.00
Ilmari N. Aro ..................   5.00
Elma ja AugusLToivonen .............. 5.00
Mrs. Vapaa ..................................... 5.00
Mr. ja Mrs. Kaleva.............'............5.00
Elsie ja Paul Luoma ....................... 5.00
Mr. Solanko ....................................... 5.00
John ja Fanny Pollari ...................... 5.00
Emil ja Fannie Klasila .................. 5.00
Lisi ja John Lakeman ....................... 5.00
Erick Palm ................................   3.00
Mrs. Ines Kennv ............................. 3.00
Ester ja Toivo Mackey .................. 3.00
Mr. W. Shellendcr ........................... 3.00
Harry Sweetman ............................. 3.00
Ystävä ............................................... 2.00
Ystävä ............................................... 2.00
Mr. ja Mrs. E. Luoto ...................... 2.00
Mrs. Ruth van Duzer ...................... 2.00
C. Hillson ......................................... 2.00
Bruno Mattson ................................... 2.00
Anne ja John Pollari ....................... 2.00
Anna Kurvinen ............................... 1.00
Katie Johnson ................................... 1.00
Elli Tammi ....................................... 1.00
Victor Lehtinen, Jr........................... 1.00
Mrs. Sten ..................  100
V. Horton ...........................................1.00
Jac Zimmer ............................................33
Ravintola tulot ............................... 9.85
Ovitulot ........................................... 17.50

Yhteissumma ................... 5572.68

Fennia
MARKET

Ruokatavaraa ~ Lihaa 
Teetä — Kahvia
24-21 Academy Street,

Tel. 97?
Fitchburg, Maaa. I

ERIKOISUUKSIA!
8 Bi lls Whiskey 1-2 pt. 37c. pt 67c, qt $1.25 
8 Bells Gin 1-2 pt. 37c, pt. 67c. qt. $1.25 
Hanan's De Luxe Whiskey, a blend of 9 

yr. and 2 yr. old whiskeys with Neutral 
Grain Spirits. 1-2 pt. 47c, pt. 87c, .|t.
$1.59, gal. $5.40.

Hunan’s 5-Star 3 yr. old Maryland S'raight 
Rye. 1-2 pt. 50r. pt $1.00. qt $1.95 gal. $6.55 
Hanan's 4 yr. old Rum. 1-2 pt 52c, pt 97'',

qt. $1.85, gal $6.00.

Wachusett Package Store
249 Main St.,

Aseman vastapäätä.
Fitchburg, Mass-

Puhelin 81

MEILLÄ ON KORTTEJA 
kalkkiin tarkoituksiin.

Myöskin lainakirjasto.

BARONS’
300 Main St. Asemator., Fitchburg

Rafer’s Market
140 Lunenburg St. Tel. 3418 

Fitchburg
Union leipomossa valmistet

tua leipää, ruisleipää ja rullia. 
Parhaita suolasilliä ja savus
tettua lohta. Suojaamatonta 
voita sekä monipuolinen vali
koima kaikkia hyviä ruokata
varoita.

Vapaa kotiinajopalvelus.

- Royal Cafe -
Fitchbury, Masa.

UUSIA TAIJERIA
Kaikkia merkkejä—Kaikkia ko
koja ALENNETUILLA HINNOIL
LA. Kaikki ensiluokikasia Stan
dard Taijeria.
Tulkaa tiedustamaan hintojamme 

jo tänään.The Montuori Oil Co.
68 Main St. Fitchburr, Mass. 

TeL 1454

OLDSMOBILE
AUTOJEN - Kuutoda ja kahdekaaida 

sekä

G. M. C. trolden
Myynti ja Palvelusliike

Oscar Delongchamp
139 Harvard St. Fitchburg

Puhdin 346

Lesure The Florist
5 Putnam St, Fitchburg, Mass.

Tel. 848

Kukkasia kaikkiin tilaisuuksiin

Clover Hill Farms,
--------- Inc.-----------

Kotitekoista Jääkermaa
PAAHDETTUJA FRANK
FURTEJA ja VOILEIPIÄ

Kings Corner, No. Leominster 
ja Lunenburg Center

$1.
viikkomaksulla 

Kirjoituskoneita
Kaikkia merkkejä

FITCHBURG OFFICE 
SUPPLY

Laskukoneita. kanHankistp- 
rpitä. Pulpetteja, Lasku- Ja 
kirjoituskoneitten nauhoja, 

y. m.
Ensiluokkaista koneitten korjausta

W. A. Morency, Mgr.
17 Lunenburg St. Tel. 2598—W

Puhelimat 
hthby 46

Groton 90.

H. L. BADGER
HAUTAANTOIMITTAJA
Carl Jacobson, suomat. Uiketoverl. 

A8HBY
J»

QROTON 
MASS.
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K.
Rcruäi

WORCESTER
Suomikuvat Tuckemanin haulilla

olivat suuren huomion kohteena. Suo
malaisia kielisten Suomi-ystäväin 
kassa. Haali oli täysi. Yli 700 pää
sylippua myytiin. Tilaisuuden alussa 
lauloi Lempi Mäkelä pari laulua. Sä
estäjänä ollen pianisti Alice Mäki. Esi
tys otettiin mieltymyksellä vastaan. 
Ainoana pettymyksenä sattui eitä 
Herman Raina sairastui, eikä voinut 
saapua. Itse Suomi-kuvat olivat niin 
kauniita, että tuskin koskaan ennen 
Suomemme on esiintynyt niin kaunii
na. Eversti Cooper kuvien ottajana 
toimi esittelijänä, ollen selostukset 
oikein mainittavaa. Mutta sen kyllä 
kestää, matkailija kertomana. Kieli
set vieraamme olivat kasastamnme e- 
nempi kuin yllätettyjä. Kuten sa
nottu tilaisuus oli onnistunut. Tulot 
tilaisuudesta lankeavat Suomen punai 
sen ristin hyväksi. Mainittakoon, et
tä eräs suomalainen “piikatyttö” toi 
isäntänsä lähettämän kymmenen dol
laria, eräs amerikalainen Suomi-ys
tävä jätti $3.50 chekin. Yksi havain
to .sieltä jäi, että Venäjän uskovaisia 
ei näkynyt. He olivat pois käskystä!

teen on kaikki tervetulleita ja 
kahviakin saa nyt vapaasti nisun 
lopussa, jos Pelkosen Antti tuo 
vaan levyjä.

Mr. Säkkinen, vanhempi,
loukkaantui niin pahasti, kun hän 
kaatui paanansa kynnykseen, et
tä hän oli vietävä Gardnerin sai
raalaan hoidettavaksi.

Savo-Karjalaiset
pitäkää mielessä että meillä on haa
lilla kokous tiistaina kello 7. Jokai
nen kokoukseen.

Suomen-apu komitea
joka kokoontui eri järjestöjen valituis 
ta edustajista tiistaina, 28 p. Suoma- 
laisesessa kirkossa järjestäytyi toi
mintaan. Puheenjohtajaksi valittiin 
pastoi Viljo Heiman, kirjuriksi pas
tori John Heimo, rahastonhoitajaksi 
John Korpi, uutiseeraajaksi Mrs. Vil
jo Heiman. Muina komitean jäseninä 
ovat Frank Rosval, Mrs. Elizabetn 
Aho, Jack Korpi, Mrs. Hilma Hakala, 
Mrs. Anna Kytölä, Mrs. Jenny Tuuk- 
kanen, Toivo Iltanen, Nikolai Halli
la ja Hj. Martilla. Komitea tulee he
ti aloittamaan avun keräämisen lis
toilla Suomen hädänalaisten avustami 
seksi. Avustus» toimitetaan sosiaali
ministerille jaettavaksi. Kansalaiset, 
ojentakaa antavat kätenne hädän het
kellä.

Varkaita liikkunut
Kiitospäivän aattona tehtiin kau

pungissamme useita varkauksia, etu
päässä ruokatavaroita, kuten karhun 
lihaakin. Kansalaisemme Aaro Ylita
lo, 51 Catharine St., joutui olemaan il
man kalkkuaa, kun eräs korjasi hä
nen 12 paunan lintunsa. Erikoisinta 
varkausluettelossa oli kahden hopea- 
ketun poisjuoksu, tietenkin varkaan 
opastuksella.

“Beano” on käynnissä
lauantaina 2 p. jouluk. Belmont haa
lilla Savo-Karjalaisten toimesta.

W. S. S. Kuorojen konsertti
Belmont haalilla on sunnuntaina 3 . 
jouluk. kello 7:30 ip. Tiketit 30c ’- 
tuostolla, ovella 40c. Ohjelmassa on 
useita sooloesityksiäkin, laulajina ol
len Mrs. Asp (Reijonen), Miss Eva 
Lahti, Roger Raitto ja hanuristi Leo 
Johson. Trioesityksiä esittävät Eddie 
Janis’in orkesterin jäsenet. Kuorot 
laulavat. Tilaisuus on oloissamme 
arvokas, joten se kannattaa saapua 
kuulemaan. — Niku.

ASHBY, MASS.
Mennäänpä Peabodyyn.

Jos tulee tarpeeksi menijöitä, 
niin otetaan Turusen bussi ja teh
dään huvimatka Peabodyyn en
si viikon lauantaina t.k. 9 p. Nii
den, jotka tulevat mukaan, tulisi 
antaa nimensä lauantaina Majan 
tansseissa. Eva Ranta ja Pätär? 
keräävät nimiä.

Ja siellä Peabodyssa olkaa val
miit ottamaan vastaan niitä lah
joja. mitä me farmarit sinne tuom
me — busseli omenia, useita tu
sinoita munia, jotka ovat var
masti tuoreita kun me . keräämme 
omista kanaloistamme ja kerma- 
pulloja y. m. — ne tulette saa
maan kun saavutte sinä iltana 
Peabodyn osaston talolle.

Suomen avustusrahaston tans
sit pidetään tänä lauantai-iltana 
Majalla Pihlajan orkesterin soi
tolla. Tervetuloa läheltä ja kau
kaa. — P.

BOSTON, MASS.
Tiistaina 5 p. joulukuuta

on joulujuhlakomitean kokous klo 
7 ip. ja samana iltana on myös 
näytelmäseuran kokous. Muista- 
kaapas olla kaikki saapuvilla. — 
M. D.

Vuosijuhla.
Perjantaina, joulukuun 8 pnä 

Suur-Bostonin Finnish-American 
Club viettää ensimäistä vuosijuh
laa Temple haalilla, Allstonissa. 
Tilaisuus alkaa kello 8 lyhyellä 
ohjelmalla, jossa seuran jäsenet 
esiintyvät. Ohjelmassa on myös
kin lyhyt englanninkielinen näy
telmä. Sitten kello 9 alkaa yleinen 
tanssi. Soitosta huolehtii Eddie 
Janis ja hänen "Mustalaispojar", 
jotka soittavat ensimäistä kertaa 
Bostonissa. Seuran naisjäsenet 
valmistavat vapaan ravintolan. 
FAClla on ollut toimintarikas 
vuosi. Tulkaa pitämään hauskaa 
meidän ensimäisessä vuosijuhlas
samme. Pilettejä on saatavana e- 
tukäteen huvitoimikunnan jäsenil 
tä eri kylissä. — U. K.

HUBBARDSTON
Suomen avustus se tällä kertaa 
on meikäläisten tunnol’, 
ystäväni, mitä teet, 
tee se mvöskin kunnol’.

kukatahansa huolimaton "pisnes- 
täjä” voi vaarantaa yleistä ter
veyttä. Yleensä sanottuna raaan 
maidon tuottajat lienevät puhtai
ta ihmisiä ja käsittelevät maitoa 
parhaan kykynsä mukaan, mutta 
se yksinään ei riitä, vaan täytyy 
olla yleinen kaikkia koskeva va
rokeino — maidon pasteeraus —, 
joka turvaa yleisöä joko satun
naista, tai jatkuvaa huolimatto
muutta ja likaisuutta vastaan. On 
hän olemassa lukuisia tapauksia, 
joissa vaikeita ja tappaviakin kul
kutauteja on päässyt liikkeelle 
pasteeraamattoman maidon kaut
ta. eikä ole ollenkaan toivottavaa, 
että Maynardin kuluttajat aliste
taan odottamaan tätä varokeinoa 
siihen saakka, kunnes jotkut heis
tä ovat kaatuneet jonkun sellaisen 
kulkutaudin uhreina. Valistuijiut 
ihminen uskoo muuallakin saavu
tettuihin kokemuksiin.

Kuulustelussa viitattiin kerta 
toisensa jälkeen kahteen terveys
lautakunnan jäseneen, jotka sat
tuvat olemaan samalla paikallisen 
osuusliikkeen, United Co-opera
tive Societyn, jäseniä. Jotkut pro- 
testeeraajat yrittivät levittää kä
sitystä, että sanottu osuusliike on 
tämän maito-ohjesäännön takana 
ja että viitatut terveyslautakunan 
jäsenet ovat toimineet osuuskun
nan renkeinä tässä asiassa, ilman 
omaa vakaumusta. Sellaisen käsi
tyksen levittäminen ei ole aino
astaan oikeudetonta, mutta pit
källe menevää ilkeämielisyyttä. 
Tämän kirjoittaja on ottanut sel
ville, että Maynardin osuuskunta 
ei ole millään tavalla vaikuttanut 
tämän ohjesäännön laatimiseen, 
eikä välitä josko tämä ohjesääntö 
pannaan voimaan, taikka ei. May 
nardin osuuskunta ottaa sen kan
nan, että jos Maynardissa on ih
misiä, jotka haluavat panna itsen; 
sä vaaranalaiseksi lukuisille tau
deille, mitkä raa an maidon kaut
ta voivat kulkeutua, niin osuus
kunnan puolesta se on OK, Mutt3 
Maynardin osuuskunta varmasti 
tekee kaiken, mikä on mahdollis
ta, omien jäseniensä ja kannatta
jiensa terveyden turvaamiseksi. 
Osuusliike on ensimmäisenä tällä 
paikkakunnalla, jo ennemmin 
kuin oli ajatustakaan sen pakolli
suudesta, ottanut maidon pastee- 
rauksen käytäntöön ja on saavut
tanut maito-tuotteilleen sellaisen 
maineen, jota ei millään ilkeämie
lisillä viittauksilla voida hävittää. 
Osuuskunta edelleenkin on val
mis panemaan voimaan jokaisen 
parannuksen, minkä tiede ja ko
kemus selville saavat, kuluttajien 
terveyden ja hyvinvoinnin tur
vaamiseksi.

Sivumennen sanottuna paikka
kunnalla huhuillaan kommunat- 
sisten "kulakkien" olleen tämän 
kuulustelun todellisia insinöörejä 
Jos niin on, niin sehän se jo sel- 
vittääkin paljon. — Neekeri,

Suomen avustuskomiteassa, ker
toivat he. että avustustoiminta 
on Maynardin kohdalta erittäin 
hyvässä vireessä. Rahaa, vaattei- 
!a ja kenkiä uusia ja vähän käy
tettyä, kertoivat komitean jäse
net saaneensa vastaanottaa ilah
duttavassa määrässä. Keräystoi- 
mintaa on kuitenkin vielä jät ket 
tava, ajattelivat he. Suomi on 
parhaillaan lujassa otteessa rys- 
sänpuristusmahdin alaisena, joka 
tarvitsee runsaasti ulkopuolista
kin apua suojellakseen vartio- 
joukkojaan talven pakkasilta ja 
turvatakseen vähävaraisten so
tilaiden perheitä, jotka ovat jou 
tuneet puutteeseen perheenisän 
seistessä rintamalla. Sitä mu
kaan kuin avustustarpeita kart
tuu, lähetetään ne säännöllisesti 
Suomen konsulaatin virastoon 
New Yorkiin, perille lähetettä
väksi. Suomen konsulaatissa, 
kertoivat haastateltavat, on voi
tu järjestää asiat niin onnellises
ti, että kaikki lahjoitukset voi
daan lähettää Suomeen tulliva
paasi i.

Pens&ikkopalo
Clark kadulla keskiviikkona ilta 
päivällä antoi Gardnerin palokun 
nalle monen tunnin työn ennen 
kun sai sen sammutetuksi. Toi
nen pensaikkopalo oli torstaina 
Violet Hiilillä, mutta saatiin sam 
naitetuksi ennen kun sai suurem 
paa tuhoa aikaan.

Puistosupi, Charles R. Shaw,

kehoittaa lasten vanhempia pi
tämään lapsensa pois jäältä sii
hen asti kun se julistetaan tur
valliseksi luistelulle. Kaikille 
puistolautakunnan hallinnon alai

QUINCY,MASS.
Rajanturvakerayksen hyväksi

kertyi Quincyn luterilaisen seura 
kunnan piirissä $184. Tästä sum
masta tuotti nuorisoklubin Suo
mi-ilta $62 ja Mrs. Eino Peura- 
lan järjestämät kahviaiset $20. 
Muu tuli yksityisinä lahjoituksi
na. Varat on jo lähetetty Suo
men pääkonsulaatille New Yor
kiin. Jos ken haluaa vieläkin lah 
jansa antaa Suomen sotapako- 
laisten, reserviläisten perheiden 
tai Punaisen Ristin avustamisek 
si, toimittaa allekirjoittanut ker-

neiden kuin rahankin muodossa. 
Siis saapukaa suomalaiset kaikki. 
Juuri tähän päästyäni sain kuulla et
tä Venäjän armeija on hyökännyt 
Suomeen. Radiot kuuluttavat että sota 
lentokoneet leijailevat Helsingin yllä. 
Avustetusasia on siis sitä tärkeämpi 
ja kiireellisempi. Ikäväi tapaturma 
sattui N. Laahaselle ollessaan työn
sä Ashtabula Harborin ratapihalla. 
Jokin raskas essine putosi jalan päälle, 
murskaeen jalkaluun niin pahoin, 
että hän joutunee olemaan monia 
viikkoja työstä pois.

sille lammikoille kaupungissa on'naasti lahjoitukset perille.
asetettu luistelukielto. — Yrjö
lä.

Lähetysseursdcunta

Gardnerin ja Pitchervillen lä- 
hetysseurakunnat ovat järjestä
neet 22:sen Suomen itsenäisyys 
juhlan Gardnerin lähetyskirk- 
koon. Mission St., sunnuntaina 
jouluk. 3 p:nä klo 7 illalla. Tu
lot lähetetään Suomen Punaisen 
Ristin käytettäväksi hädänalais
ten avustamiseksi Suomessa.

Kaikki, puolueisiin ja suuntiin 
katsomatta, ovat sydämellisesti 
tervetulleita mukaan.

Maanantaina t. k. 4 p:nä pide
tään Miesklubin kokous kello 
7:30 illalla kirkolla.

Tiistaina t. k. 5 p:nä on Tyt- 
töklubin kokous klo 7:30 illalla

Synkkä Kiitospäivän uutinen.

Varhain Kiitospäivän aamuna 
kun radiot avattiin, saatiin ensi- 
mäiseksi kuulla, että Venäjä on 
toteuttanut aikomukensa hyök
käämällä Suomeen. Radio kuu
luttaja tiesi kertoa, että veinäläi 
set lentokoneet ovat pommitta
neet Viipura ja Helsinkiä sekä Mrs^Äsikaisen" luona' 47 Pelly 
pudotelleet lentolehtisiä, joissa - ------
\aaditaan pääministeri Cajande
rin ja Mannerheimin toimistaan 
eroamista. Tässä sitä siis ollaan.
Mitä merkitsee Tarton rauhan
sopimus, jossa lopullisesti mää
riteltiin Suomen ja Venäjän ra
jat Mitä merkitsee pyövelin o- 
minaisuudessa istuvan Stalinin 
mahtavat lupaukset pienten kan 
sojen vapauden ja itsemääräämis 
oikeuksien säilyttämiseksi? Ei 
yhtään mitään. Se on ollut ulko
kullattua huulipalvelusta, jonka

St. — Arne J. Avikainen.

Ensi kerta Gardnerin näyttämöllä

Tiistaina 5 p. joulukuuta ote
taan luterilaisen kirkon ompelu- 
huoneella, Suomi Road, klo4:stä 
iltapäivällä kello 9:ään asti illal
la vastaan vaatelahjoituksia Suo 
meen toimitettavaksi. Erityisesti 
tarvitaan siellä talvivaatteita, vil 
lasukkia ja lapasista alkaen. 
Myöskin lastenvaatteet ovat ter 
vetulleita. Monien perheiden va
rastoista varmaan löytyy yhtä ja 
toista eheätä ja puhdasta käyt
tökelpoista talvitavaraa, joka 
ilolla lahjoitetaan Suomen vähä
varaisten hyväksi. Tavaroiden 
vastaanottotilaisuudessa on 
myös kahvitarjoilua, jonka tulot 
käytetään tavaroiden rahtimak
sun suorittamiseksi. — Armas 
Holniio.

CLEVELAND, OHIO
Sunnuntaina, marrasta 26 p.,

kello neljä iltapäivällä, kajahti 
"Meripojan morsian" esitetään Clevelandin suomalaisten itsenäi- 
ensi lauantaina. Menojanne jär- sen soittokunnan säveleet konsert 
jestäessä sopii pitää tämä tilai-‘ tiyleisölle. Mieluista oli nähdä, 
suus muistissa. Laulunäytelmien että vanhat "taimarit" olivat soit- 
joukossa on tämä todellinen lau-l tokunnan matkassa. llahdutta- 
lunäytelmä, ollen siinä 22 laulua.'vampaa oli kuitenkin se tosiasia. 
Musiikin on tähän näytelmään että vanhat sedät ovat löytäneet 
johtanut F. Hakala. Esitys-iltana' soittokuntaansa nuoria musiikin 
laulut säestää Tyyne Laakso. I harrastajia. Emme ole musiikin 

Lippuja etuostolla Valkosen arvostelija, sanomme vaan: hy- 
perimmaisena tarkoituksena o-[veljesten liikkeestä 35c ja esitys-'vää työtä pojat olette tehneet ly- 
vat kokonaan toiset motiivit, iltana lippuluukulla ,40c. Esitys hyessä ajassa. Tietääksemme teil-
Tässä jääpi nyt vain arvioitavak 

onko venäläinen imperialismi 
parempaa kuin saksalainen tahi 
jonkun toisen kapitalistisen 
maan valtapyyteet. Väkivalta 
rankaisee kuitenkin lopulta itse 
itsensä. Se on ei ainoastaan his
toriallinen totuus, vaan se on 
myöskin tämänpäivän totuus. —■
Piste.

GARDNER, MASS,
Osuustoimintaväelle huomioon

otettavaa.

Nyt jo näin ajoissa muistu
tamme, että Gardnerin osuustoi-

lä oli ensi konserttinne ja,me puo 
lestamme sanomme: teillä pojat 

Meripojan morsian. on “peppiä". Nuoret joukostanne
Kun te luette tätä Raivaajasta antavat sooloja niin soittaen kuin 

tänään niin muistakaa heti että: laulaen. Tämä konserttinne meni 
menette Valkosen veljesten suu- suoraan sanoen yleisön sydä

alkaa klo 8. — V. A.

tariliikkeestä hakemaan itsellenne 
tiketit, niin olette ainakin varmat

meen.
Vanhalle "taimarille" kiitos

siitä, että pääsette kuulemaan ja lausumastasi runosta, johon ylei- 
näkemään tämän kauniin saaris-[sö kiintyi kuin pihkaan, 
tolaisnäytelmän, sillä tämä on' Johtajalle tov. Monoselle nos- 
näytelmä joka on sen arvoinen, tamme lakkiamme.
Meripojan morsian on sellainen
näytelmä, jota vain harvoin on ti
laisuudessa katsella, sillä näytel
miä sellaisia kuin tämä ei synny

Työmaalla puhutaan asiat suo 
raan.

Olemme työssä. Uniomme mää
joka päivä. Tässä näytelmässä räys: kunnon palkka hyvästä 
on paljon kauniita lauluja, joita työstä, joten jokainen mies tekee 
laulavat meripojat sekä heidän parhaansa työmaalla. Menemme 

mintaväellä on suurtilaisuus tu- morsiamet. Ja entäs eloväki kun syömään "tanssiamme". Hauska

Nuorten toiminta
on ollut lamassa koko suven, ollen 
suurin syy nuorten toisille palkkakun 
nille siirtymisessä. Nuorempi Siro
nen saapui kotikylälle ja arveli, että 
kesätyöt ovat päättyneet, niin ehlyä 
pä he taas alkavat toimia, sitä me 
vanhemmat ainakin toivomme. — A. 
N.

FAIRPORT. OHIO
Civic orkesterilla voittoisa ja 

menestyksellinen konsertti.

Viime maanantaina Lake E- 
rien yliopiston konserttihaalissa, 
Painesvillessa, antoi syyskauden 
ensimmäisen konsertin, juuri toi 
sen toimintakautensa aloittanut 
Civic konsertti-orkesteri. Kon
sertista muodostui paikallisiin 
oloihin nähden huomattavin mu- 
siikkitilaisuus ja myöskin orkes
terille mainehikas voitto. Musii- 
kinharrasta konserttiyjeisöä oli 
haalin täydeltä, noin 600—700 
henkilöä.

Ohjelman valinta orkesterilla 
oli kiitettävän hyvä, monipuoli
nen ja värikäs, käsittäen sym- 
foniakappaleita, konserdoja se
kä lvyrillistäkin musikkia ja ko
ko ohjelma soitettiin symfoni- 
sessa harmoniassa, joka herätti 
kuulijakunnassa todellisen or
kestraalisen vaikutuksen.

Orkesterin johtajana toimii 
tunnettu suomalainen musiikki
mies, R. Lake, ja johtajan ohel
la orkesterissa soittaa useampia 
paikkakunnan suomalaisia mu- 
siikkimiehiä.

Suonien itsenäisyysjuhla
pidetään Raittiusseura Sovittajalla en
si sunnuntai-iltana, jouluk. 3 pnä 
Worcesterin Suomalaisen kasallistoi- 
mikunnan toimesta. Ohjelma tähän 
juhlaan on saatu arvokas ja juhlia 
vastaava. Ohjelmassa on: tervehdys- 
puhe past.. John Heino; laulua ja soit
toa Worcesterin Lähetysseurakunnan 
kirkkokuoro, joht. Jenny Anderson; 
juhlaruno Meri Rautio; laulua Wor
cesterin suom. Ev.-Lut. seurakunnan 
kirkkokuoro, joht. Aili Ylevä; piano- 
soolo Jenny Anderson; laulusoolo Ma
ria Sivula, säestää J. Anderson; pia- 
noduetto Laila Arkkala ja Rut. Jacob
son; laulusoolo Viljo Viinikka, säest. 
A. Ylevä; juhlapuhe past. Viljo Hei
man; laulusoolo Irene Juvonen, säest. 
Aili Ylevä: yhteislaulut säestää Jen
ny Anderson. Sisäänpääsy on vapaa
ehtoinen sillä ymmärryksellä, että 
juhlamerkkejä myydään 25 sentistä 
ylöspäin ja kaikki kokoonsaadut varat 
lähetetään Suomeen Suomen konsuli- 
viraston kautta. Kasallistoimikun- 
cta toivoo saavansa paljon yleisöä tä
hän mainittuun juhlaan jo siitäkin 
syystä, kun kerätään varoja Suomeen, 
jota rahallista apua siellä nyt kovas
ti tarvitaan. Siis saapukaa kaikki 
suomalaiset, joilla suinkin on tilai
suus, juhlimaan Suomen itsenäisyys
juhlaa ja auttamaan samalla nyt Suo
mea. Ohjelma alkaa klo 7:30. Ter
vetuloa kaikki. — E W N.

Mikä täällä vaatekomerossa 
joutilaana makaa.
Sen vois toverimme Suomessa 
keskenänsä jakaa.

Vaik’ei teillä siskot, veikot 
muuta ois kun pettua ja jäkälää, 
niin kuka nyt haluaisi puristaa 
ryssältä haisevaa käpäiää.

Nyt ei ole kyseessä mikään 
häpeällinen veljes-sota, 
jos suomalaiset yhdessä

rynnistää
ei ryssäkään Suomelta mitään 

ota.
Yksi kymmenestä.

WESTMINSTER
No nyt se "manttaali” osasto

tarjoaa kaikki vakaasti. Ensi lau
antai-iltana 2 p. joulukuuta on 
nimittäin vapaa illanvietto kaup
palan haalilla F. V toimesta. Kes 
kusliiton valistustoimikunnan 
puolesta tullaan näyttämään nvt 
niitä elokuvia, jotka viime kerral
la jäivät näyttämättä. Tilaisuu-

s. s.

MAYNARD. MASS.
Maitokuulustelu

Maynardin Town-haalilla tiistai- 
iltana oli aivan omaa laatuaan ja 
näytti sivullisia huvittavan suu
resti. Kuulustelua oli vaatinut 
noin 100 Maynardin asukasta, 
jotka protesteerasivat kylän mai
don pasteeraus-ohjesääntöä, min
kä terveyslautakunta oli hyväk
synyt noin 7 kuukautta sitten, as
tuvaksi voimaan jouluk. 1 päivä
nä, 1939.

Tilaisuudessa kuultiin kaikki 
tavalliset "argumentit" pastee- 
rausmenetelmää vastaan, mutta 
sen lisäksi myöskin paljon per
soonallisia hyökkäyksiä ja viittai- 
luja. josta useat oikeita typeryy
den mestarinäytteitä. Valtion ter
veyslautakunnan edustajina oli 
tilaisuudessa kolme lääketieteen 
tohtoria, mutta heidän oli vaikea 
saada sanottavaansa kuuluville, 
kun jotkut kuulijoista "tiesivät a- 
siat paremmin", eivätkä halun
neet tohtoreille antaa 
roa. Eräät suomalaisen kansan 
lapset esiintyivät tässä suhteessa 

silmiinpistävästi, että jokai-nan
sen ajattelevan osanottajan täy
tyi häpeästä punastua.

Jokatapauksessa tuli kuuluste
lussa selväksi se, että tervevslau-

osaston kokous sun
nuntaina

Ensi sunnuntai-iltana, joulu
kuun 3 päivänä pidetään S. S. 
osaston kuukausikokous Taiston 
talolla. Kokouksen käsiteltävänä 
tulee olemaan useita tärkeitä a- 
sioita, m.m. valistustyön järjes- 
tämiskysymys pian alkavalle uu 
delle vuodelle, sekä osanottom
me parhaillaan vireessä olevaan 
Suomen avustuskeräykseen, jos
sa keräyksessä meillä on jo edus 
tus toisten paikallisorgaanien 
kanssa. Kun tämä kokous tulee 
olemaan viimeinen tällä vuodel
la pidettävistä kuukausikokouk
sista, niin saavutaanpa siihen 
suurina joukkoina. Se alkaa, ku
ten tavallista. kello 7,30 illalla.

lossa. Se on alkaneen joulukuun 
10 päivänä, Ash-kadun työväen- 
alon suuressa salissa. Tilaisuu

dessa juhlapuhujana on tunnet
tu osuustoimintamies ja puhuja,

tulevat elonkorjuusta illalliselle kuulla miten amerikkalainen työ- 
Meritalon pihalla, niin kajahutta-j mies käyttää karkeita sanoja Sta- 
vat komean lautan yläilmoihin, linille Suomen ryöstämisestä. Juu, 
Näytelmässä “Meripojan mor- kyllä Clevelandin kieliset työmie- 
sian” on puhdasta nuoruuden rak het ovat varmasti Suomen puolel-

Frank Aaltonen. Paljon muuta kautta, jota nuoret tulkitsevat toi- la. Minkälainen kirous Amerikan
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kaista. Gardnerin parhaat voi
mat ovat mukana.

Osaston myyjäiset onniatuävet 
mainiosti.

Viime viikon lauantaina paikal 
llsella työväentalolla pidettiin 
Y. S. S. osaston vuotuiset myy
jäiset, jotka onnistuivat erittäin 
mainiosti. Liput myytiin loppuun 
ja yleisöä oli runsaasti. Myyjäis
ten kautta osaston taloudellinen 
asema kävi rahalliseksi.

Myyjäisistä huomattavampaa 
lahjoja saivat: radion, Vilho 
Holson; naisten käsityöseuran 
valmistaman täkin, Ester Suotne 
la ja lukuisasti runsas lahjako- 
koelma jakaantui paikkakunta
laisten sekä lähiympäristön päik 
kakunnilla asuvien kesken.

Kaarle Kultalahti vierailee

Kaarlo Kultalahti, joka on 
täällä Suomesta vierailemassa, 
esiintyen lausun! aillanvietoissa 
ei ainoastaan klassillisen runon 
den mestarillisena tulkitsijana, 
vaan myöskin puhujana ja tai
teilijana, antaa tällaisen lausun 
taillan ensi perjantai-iltana, jou
luk, 1 p. suomalaisessa lähetys 
kirkossa. Taiteilijan lausuntaoh- 
ielmassa on Kalevalaa. Kantele
tarta sekä Eino Leinon runout
ta. Huumoripaloina taiteilija 
myös esittää pohjolaista runout
ta. Fitchburgilainen arvostelija 
antoi Mr. Kultalahden esintymi- 
sestä siellä erittäin kiittävän tun 
nustuksen.

Turkulaisia merimiehiä 
vieraisilla.

Viime sunnuntai-iltana vieraili 
täällä neljä turkulaista nuorta 
miestä, jotka olivat saapuneet 

suupvuo-1 edellisenä päivänä Bostoniin Sa 
vonia-nimiscllä kaupnalai valla 
Laiva oli lähtenyt Suomesta 
Mäntyluodon satamasta, matkal 
le noin kuukausi takaperin, kul
kien Ruotsin ja Norjan rannik 
koa pitkn ia tehden pitkiä kier
toliikkeitä päästäkseen Bohjois-

takunta ohjesääntöä laatiessaan! Atlantille. Pojat olivat reippaan 
oli toiminut täysin laillisesti ja! ia iloäsen näköisiä, kertoen ole- 
maidon kuluttajien terveyden suo| van-a ensikertalaisia yhdysval- 
jelemis-tarkoituksessa. Maito on takaisessa salamassa.
yksi tärkeimpiä ravintotarpeita ja 
varsinkin lapsille aivan välttämä
töntä. Onhan siis aivan luonnol
lista, että sen tuotantoa jollakin 
tavalla säännöstellään niin, ettei

Avustustoiminta hyvässä 
vireessä.

Puhuteltuani paikallisia toimi-

E»ko Sarkkinen saanut “Bif - 
Ten” vaimoin.

Juuri päättyneen maan kym
menen suurimman yliopiston jäi 
kapallokilpailujen ('Big-Ten) pii 
rissä, on tämän vuoden mesta- 
ruusarvon voittanut Ohio Staten 
\Bopiston pelijoukkue ja sanoma 
lehdet tiedottavat saman opiston 
oppilaan ja pallonpelaäjan, fajr- 
porttilaisen nuorenmiehen, Esko 
Sarkkise», tulleen valituksi “All- 
Big-Ten’’ kunniajoukkueesecn. 
Edelleen lehdet etinustav. Eskol
la olevan mahdollisuuden tulla 
valituksi “All-American” kundia 
joukkueeseen.

Terve’aii Detroitin svontfdabttta
Viime viikon "weekendissa” 

ätnän kirjoittajalla oli tdäispus 
käydä pikimmiltään autojen syn
ty mäkaupungissa. Detroitissa. 
Teollisuusliike-elätnä ja sen joh
dosta kaikki muukin elämä, 
Detroitissa on vilkasta. Detroit 
aina vaan laajenee ja uusia,,ko
konaisia kaupunginosia kuumei
sella kiireellä rakennetaan. En
tinen ohiolalain. Rantalan Isaac 
sanoi rakennuspuuni ih kylläkin 
johtuvan ainoastaan siitä, kun 
Kuparisaarelta suomalaisia siir
tyy joka viikko kaupunkiin.'

Detroitissa on paljon suoma- 
la sia ja suomalaista yhdistyksiä. 
Vaikka Detroitin suomalaiset 
toimivat seuraelämässä lukuisis
sa eri yhdistyksissään, niin ylei
söä n»h:n kaikki'n näyttää riit
tävän, vaikka tilaisuudet - vi«th- 
tään useinkin samoina iltoina. 
Terveiset Detroitin suomalaisil
ta.

nen toiselleen sanoin ja lauluin, ajatelevilta työläisiltä tuleekaan 
Mutta toiselta puolelta on näytel-j silloin, kun “puna”-armeija hyök 
mässä taas henkilö, joka koettaa kää yli Karjalan kannaksen, 
särkeä nämä lemmensiteet nuor

Vai että oikein kyyneliin?ten välillä ja melkein onnistuu
kin, mutta lopulta saa itse ansai
tun palkkansa ja joutuu Konnun
suolle turvetta kääntämään.

Entäs Manta sitten, joka on ka
dottanut nuoruuden rakastetuin- , , „ ,
sa kun hän on lähtenyt merille ja a Raivaajan lukijoilla on kuiten

Pre^denHksrThomirBinnaiiin 1 sinne eksynyt niin kun sitä Man- kin tilaisuus tutustua toveriin jät 
presidentiksi Lliomas limnailin, sanookin että sinne se kuvissa Jorjoituksissaan lehteem-
rahastonk.rjur.ksi Toivo Hannu “ ta - Olen iloinen siitä että "van-

Mutta jos se köntys sieltä vielä hanmaan mies ei säikähdä yaik- 
palaisi. niin housut laskisin ja sei-1 ka, han täällä vieraalla maalla on 
kään antaisin niin totta kuin olen loksahtanut huonoon seuraan . 
nainen. Ja loppujen lopuksi kun Me puolestamme voimme, sanoa,

si. Toimeenpanevaan komiteaanj se nuoruuden armas saapuu niin ole ^nc
edellisten lisäksi kuuluvat Tack s,lloin sc selvittely alkaa seka ka- siimasta vaikka taalla 3U vuoden 
edellisten Iisaksi kuuluvat Jack p p lähte_ ajalla olemme kokeneet yhtä jos

vät sinne meriväkeen niin laula-' toistakin. Mutta sehän on aivan 
vat. että "Nyt kotikunnahilta me ’ kamalaa ) kuulla ja lukea 
tänään lähdetään, mut' älkää ko-1 vanhanmaan miehen selostus- 
tiväkemme nyt surko tähtemme, Ja- etLta itsc Eteennäin lehden liik 
sill' laivassahan meillä on uusi keenhoitaia Mr. Paasikivi saapu- 

Helsingin rantaan tur

Huonekalutyöläisten järjestö 
valinnut virkailijat

Gardnerin ja Fitchhurgin huo- 
nekalutyöläisten järjestön, lo
kaali no. 154, on valinnut presi
dentikseen Ben Shousen, vara

fan, ipöytäkirjuriksi ja kirjeen
vaihtajaksi Charles Schwabin, 
Luo Sandin järjestysmieheksi, 
Wili am Smithin, Ewald Johnso
niin ja Erich Royn tnistiiseik-

Koski, Toivo Oja, Edwin Sundin, 
Anton Swenson ja Ben Breault.

Ottivat avioliittotavan.

Me ohiolaiset tiedämme, ettem 
me saa suullisia terveisiä Suomes 
ta tulleelta “vanhanmaan miehel
tä" kuin vasta tammikuussa. Meil

o u ", n n , , kotilies. ja myrskyt voivat kestää essaan Helsingin rantaan tur- 
varrelta ja Mrs. Helen Pelletier, | yain reipas merimies •• yaantui nenäliinaan. Meillä ei kvl
30 v.. Keyes tien varrelta, mo- Efltäs Erkkj sjttcn Run ]auldcc lä ole ollut tilaisuutta vierailla, 
em.nat Gardneruita ottivat kes j Ljisalknsa £ttä; Jää kauas ka„is Suomessa ja jos joskus sinne mat- 

kiyiikkuua New Yorkissa aviol.it kotj muka jää kauas vanhat van. kan teemme emme ota oppia Mr. 
tohivan. Heidät vihitään myös hempain. jää myöskin armas tyt- Paasikiven kyynelistä, menemme 
New A rkissa jolloinkin tässä, tökulta ,ota syöneessäni muis- synnyinmaahan iloiten, ei itkien, 
kuussa. Mr. Aalto on syntynyt —,, , ,, . t , tan ain. Ja entäs Timo kun hän-
Garduci ssa, Mr. ja .lrs. John kjn |au]eiee Marjallensa lähtölau _ . .. . ..
A-" ,>o.ka Mrs Pelletier on ,uja. jämä jkg tänään ,ähtee Ohion alueelle ens. tammikuussa. 

“ .West Pokessa, Vt. merivakeen. Tänään hän sc -----
Aallon 
syntyny 
Hänen ensimmäinen 
kuoli v. 1938.

Toveri Pulli saapuu

miehensä o-, -n.

Ryhtyivät virkatehtäviään 
suorittamaan

, man kullan viime kerran näkee.1
Maria taas vastaa Timolle, että:,

I Mull' on suru sydämessä, kun jä- 
[ tät minut armas. Siellä neidot kau

A mun
1 . . 1 ... 1 Suomea avuistamaanpungissa viekoittaa sun varmaan.' ..... „ „ _ , . ,
1 Ja taas kun pojat Ovat lahtoval-

Peter V. Jodaitis ja Henri Si-jmiina r.iin kajahuttavat tytöllen- 
nioiican. joista pormestari ensi-isä reippaan jäähyväislaulun: Hy- 
mäisen irmitti äänestäjien regis- .västi nyt neitoset armaimmat, hy- 
teerauslautakuiltaan ja viimeksi.1 västi myös pellot viljavat j.n.e

on
joka tiistai-ilta kahvia, y. mä mutta 
erikoistilaisuus on tiistaina 12 pnä jou 
lukuuta Silloin keskustellaan ja pää
tetään järjestetäänkö kyläämme avus

Suoman itseniuyytjuhlM vietä- 
tään Suomi-kirikoMa

Ensi keskiviikkona, jouluk. 6 
päivänä, vietetään Suomen itse
näisyysjuhlaa Suomi-kirkossa. 
Ohjelma alkaa kello 7.3Ö illalla. 
Ohjelma kokonaisuudessaan ,on 
seuraava: Tervehdyssanat, Mat 
ti Lahti; raamatunlukua ja ru
kous. past. Julio Huuskonen: 
kansallisscurakunnan kuoro, joh 
ta ja Elis Hakola; runo, Mrs. 
Nurmi; luth. seurakunnan kuo
ro, johtaja Vänö Mäki; puhe. 
past. G. Aho; runo, Mrs. Hugo 
Hillitä; Stjomi-seurakunnan kuo
ro, johtaja Lawrence Jenkisin;

mainitun vanhusten eläkelauta-.Tässä tulisi liian pitkäksi ruveta tuskomitea Suomen väestön hyväksi, 
kuntaan, ryhtyivät toimeensa ei-j selittelemään näitä lauluja, niin Jokainen tietänee ja miksi Suomen 
en pormestarin tekemän väliai- että on jokaiselle parempi saapua kansa on taas joutunut katsomaan 

katsomaan ja kuulemaan kuinka kuolemaa vasten kasvoja, mutta mei- 
ne meripojat ja “Meripoikain tä työläisiä tietysti kiinnostaa enem- 
morsiamet" laulavat kauniita lem» P' Suomen työväestön kohtalo, sillä 
men- ja kaihonlauluia. Nämä ovat muun uhkan silyäksi heillä on nälkä 

määrää nimitykset pantavaksi lauluja sellaisia, jotka jäävät ih- kuoleman vaara ränianä siksi olemme 
pöydälle 10 päiväksi ennen kuinjmisten mieliin pitkiksi ajoiksi, järjestänyt edellämainitun tilaisuu- 
niistä päätetään, ellei valtuusto Siis, tulethan kuulemaan ja naut- den, jonne pyydämme suomalaisten 
kahden kolmasosan äänten enem timaan tästä Meripojan morsia- saapumaan ja järjestämään ryhmistä 

mesta. Tätä toivovat meripojat vapaan komitean, mikä komitea hank 
ja heidän morsiamet. kii jatkuvasti avustusta niin puki-

kaisen nimityksen perusteella 
Valtuusto pani viime maanantai 
11a nämä nimitykset pöydälle.

henkilöitä Jotka työskentelevät syä.
mistöllä päätä niitä heti hyväk-

1
4

aviol.it
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puhe, past. IIu^o Hillilä; “Maatn 
me” ja “Ainerica”-laulut, laulaa 
yhdistyneet kuorot, loppurukous 
ja virsi 550.

Juhlaan on sisäänpääsy vapaa, 
mutta Suonien hyväksi tilaisuu
dessa kannetaan kolehti.

Suolaa ja sokeria
3.

— Oli puhetta viimekerralla 
hyvästeltäessä, että jospa tarrat
taisi tukkaan näitä meikäläisiä 
kommuuneja. Kommuuna on mo- 
nessenilais-baltimorelainen nimi
tys ja sopii mainiosti.

— Onkos mitään hampaanko
lossa? tiedusti Laupiala.

— Meikäläisellä ei tarvitse 
näistäpuoliin olla mitään sellais
ta. Siitä pitävät huolen sotavete
raanit ja se suuri kansa kaiken
lainen, jonka kärsivällisyyden- 
jousta kommuunat ovat kiristä
neet liiaksi. Canadassa ne pisti
vät putkaan sihteeri Sundquistin 
noin niinkuin vihjaukseksi, että 
myös hänen kommuunajärjestön- 
ssä äänenkannattajalla voi olla e- 
dessä eräiden toisten samankar- 
väisten lehtiriekälesten kohtalo.

— Häh, lakkautusko?
— Sepähän se. Susi on menet

tänyt lammasnahkansa. Naama
ri on pudonnut ja pudotessaan la
kaissut myös suomukset kansan 
ja muiden kommuunien lumoissa 
olleiden silmistä.

— Mutta sanotaan, ettei niirt 
pahaa jottei hyvääkin joukossa.

— Tarkoitatko, että...
— Niih juuri, että tässäkin vil

lityksessä voisi olla hyvää, ellei 
positiivistä, niin...

— Puskan ympäri kiertäessä 
vastaantulevaa, niinkö? kiirehti 
hra Petteri sanat Laupialan suus
ta siepaten.

— Mutta onkohan vain. hän 
jatkoi. — Olisi luullut, että Kar- 
jälaan syöstyjen onnettomien ki
rous riittäisi selvittämään häkä- 
myrkytvksen päistä, mutta vielä 
mitä. Gorgialaisen hevosvarkaan 
mustaviiksinaämaa jumaloidaan 
niinkuin ennen, vedetään vanhaa 
virttä "työläisten valtakunnasta" 
ja kiikutaan kommuunaparoonien 
kannoilla usuttamassa ryssiä kä- 
tyreineen hyökkäämään Suomea 
vastaan.
...— Mutta kuule, oliks sinä 
Saima-haalissa silloin, kun muu
an meikäläinen pontevasti kysyi 
toim. Pullilta, vieläkö Suomessa 
Ivödään puukolla ja miksi lyö
dään? käänsi hra Petteri puhetta.

— En ollut. Vahinko, arvaan
ma. „

— Se Pulli; loka muuten näyt
tää olevan puohkuntoista parem
pi vastailijä, teki lorusta lopun 
kehoittamalla kysyjää katsomaan 
peiliin ja siten saamaan vastauk
sen kysymykseen “miksi” lyö
dään — jos lyödään.

Laupiala, joka ei juuri naura 
turhasta, hymähti jatkoi ää
neen. et^ä

— Niitä kaloja sitä saadaan, 
mitä ongitäah.

— Mutta he Suomen juutalai
set eivät näemmä olekkaan su
kiinsa pahimpia. Näes pitivät 
juhlallisen jehovanpalveluksen, 
jossa rukoilivat varjelusta Suo
melle ja sen urhoolliselle kansal
le. joka on saavuttanut vapauteii- 
Ää sukupolvien koettelemusten ja 
uhrausten jälkeen. Ja tämän fhaB 
lent ansa maan ja sen kansan on
neksi lauloivat juuri juhlallisesti 
Psalmin 121.

— Kas se. Siis valkoisia juuta
laisia. Seura tekee kaltaisekseen. 
Suomessa asuneet juutalaiset o- 
vat sulättaneet itseensä suomalai
suutta.

— Ainakin kunnioitusta suo
malaisia kohtaan. Ja se on enempi 
kuin voidaan Sanoa kommuuneis
ta, tarkoitan nimenomaan suoma
laisiksi itseään sanovista kom
muuneista. Taikka siitä enkels- 
Utännfpapista, joka asettui tuke
ittaan venäläisten hirmutekoja ja 
hyökkäystä Suomeenkin.

— En ole kuullutkaan. Pitää
kö sitä oikein uskoa?

— Ettäs tuota kysyt! Pruu- 
kaanko minä laskea luikuria? — 
Eikä se ollutkaan tavallinen tal
lukka. vaan johtavia kirkonmie
hiä. Niitä on suvussa susia, sa
noo suomalainen.

— Mutta sen minä sanon sulle 
Laupiala, jatkoi hra Petteri, että 
jos niistät sen Sentinelliin pirun- 
pilausta lykänneen Hassin nenää, 
niin mä triittaan sulle puoli pain- 
tiä paistettuja klämsiä ja haen 
mäjtokonsulentti Raitaselta ker
malla sekotettua kirnupiimää *pa- 
lannainajaisiksi.

Mutta se arvostelu, jonka hra 
Petteri Arjypää sitten antoi tästä 
Suomen kunniaa venäläiseen im
perialismin hyväksi leikanheesta 
saksamannista, olisi kvllä mie
luista luettavaa, mutta liian säke
nöivää painettavaksi.

— Ihmettelin sitä minäkin, että 
Sentinel sellaista julkaisee, lausui 
Laupiala totisena.

— Ehkäpä teki sen toivossa 
' Mada suomalaisilta tehden luki

joilta' kiinnostava vastaus. Jour-

nalismiin sisältyy myös sellaisia 
tapoja.

— Mutta tiedätkö, mistä olen 
hyvilläni?

— No mistä? kysyi Laupiala.
— Siitä samasta jo sanotusta 

asiasta, että tässä päästään sel
ville vesille. Liian paljon, sanon, 
liian paljon alkoivat kommunis
mit saada jalansijaa petollisine ai- 
keineen. Siellä ja täällä saivat he 
puolelleen milloin raittiusväen 
poosumiehen, milloin jonkun seu
rakunnan pylvään. Hyväntahtoi
suus kun niissä piireissä toisinaan 
saa aikaan sen, että luihutkin ai
keet nähdään hyviksi.

— Se on kai sitä suomalaista 
sinisilmäisyyttä. Sitä kyllä tarvi
taan, mutta varjelkoon meitä Uk
ko taivainen menemästä liian pit
källe.

— Sinäpä sen sanot, Laupiala. 
Ja jos minä olisi nyt tavallisella 
tuulellani, niin minä hieman suo
laisin vieläkin, mutta sun kauniit) 
ja kauniilla äänellä sanomasi toi
vomuksen jälkeen mä vain pyy
dän yhtyä varoitukseesi. Joutu
minen kommuunien kelkkaan on 
luisumista heikolle jäälle. Se 
päättyy mulskahdukseen. Vaikka 
kyllä sekin olisi oikein, että niitä 
liiarf herkkäuskoisia hiemen ui
tettaisiin avannossa. Kylmä kyl
py on opiksi.

— Koirallekin.
— Lampaallekin.
— Mutta painaja Lehtonen se 

sanoo, että Hämeessä ne hieno- 
villaisimmat lampaat kasvatetaan

puhuaksemme nyt elukoista.
— Sanoo, sanoo Se Lehtonen. 

Mutta tiedustappa asiaa postitta- 
ja Savolaiselta. Sieltä kuuluu sel
laista. että "kelepoo riähkien 
koppeilla kunnouvat Savosta ha- 
kenna uuhet ja pässit villansie- 
meneks”. — Setä.

Yleisiäuutisia
Autotuotanto 
Chryslerin 
tehtaalla ahtanut

Detroit, Mich., jouluk. lp. — 
Ensi kerran kahdeksan viikon 
ajassa pyöri autoja kökoamislin- 
jalta Chrysler autoyhtiön teh
taalla eilen, työläisten hyväksyt
tyä aikaansaadun sopimuksen ja 
palattua jälleen töihin.

Maanantaihin mennessä arvel
laan tuotannon olevan täydessä 
käynnissä.

Sopimuksessa minkä uniot 
vahvistivat kohoaa palkka 3 sent 
tiä tunti ja Detroitin ulkopuolel
la olevissa tehtaissa 4 senttiä 
tunti; ammattityöläisille, erikois 
luokissa, on 3 sentin peruspalkan 
lisäy s.

C.I.O:n autotyöläisten unio on 
kollektiivisten sopimusten teon 
eilen, jokaisessa yhtiön 11 teh
taassa. Tuotantostandardit mää
rää yhtiö. Työläisten eroittami- 
sista ilmoittaa tehtaan johto 
tehtaan 'työmaakomitealle, ja on 
uniolla oikeus esittää asia joh
don uudelleen harkittavaksi. Se- 
niorioikeus ön huomioonotettava 
eroittamisissa ja töihin ottami
sissa. Lakkoja tai työsulkuja ei 
julisteta, ennenkuin edellytetyt 
sovittelumenetelmät on hyväksi 
käytetty. “

Browder on puhunut
New Haven, Ct., marrask. 29 

p. — Kommunistipuolueen sihtee
ri Earl Browder, jolle ei annettu 
puhelupaa Harvardin. Princeto- 
nin ja DartmoUthin yliopistoilla, 
puhui täällä eilen Yalen yliopis
ton Stratchcona haalissa, aiheesta 
“Anierika ja nykyinen sota.”

Puheessaan hän selitti, että 
"ainoa rauhan tie on vallan otta
minen kapitalistien käsistä."

Puheen päätyttyä hän lähti 
haalista taka-oven kautta ja kun 
hän autoonsa meni, sen ympärillä 
hääTi 300 ylioppilasta huutaen 
"kaatakaa se nurin". Toistakym
mentä ylioppilasta kohottikin yh
den sivun autosta koholle, mutta 
laskivat sen jälleen alas.

Haalissa oli noin 500 henkeä, 
enimmäkseen ylioppilaita ja haa
lin ulkopuolella oli ehkä 4,000 
henkeä. Meluamista harjoitettiin 
haalissa sekä sen ulkopuolella 
varsinkin sen ulkopuolella.

Työtilaisuuksien lisay- 
tyminen teolli

suudessa
Washington, jouluk. 1 p. — 

Työsihteeri Perkins arvioi tä
nään, että työtilaisuuksien lisäy- 
tyminen tehtaissa, marraskuussa, 
kohottaa työläisten lukumääräni 
lisäytymisen kuuden kuukauden 
ajassa yli 850.000. ,

^Marraskuussa on työläisten lu
ku teollisuuslaitoksissa lisäänty
nyt 25.000. sen sijaan, että taval
lisesti työläisten luku marras
kuussa vähenee noin 1.8 prosent
tia.

Philip Scheidemann Suomi ei julista 
kuollut sotaa

Protestikokous

Kööpenhamina, jouluk. 1 p. — 
Phillipp Scheidemann, joka tääl
lä on maanpakolaisena asunut 
siitä lähtien kun natsit Saksassa 
valtaan pääsivät, kuoli keskiviik 
kona, 74 vuoden ikäisenä.

Scheidemann julisti Saksassa 
tasavalla, sen jälkeen kirin kei
sari Wilhelm oli ilmoittanut e- 
roavansa vallasta. Hän kuului 
ryhmään mikä joutui Saksan 
kohtaloita ohjaamaan sen kriitil 
lisimmällä ajalla, ollen hän en
simmäinen Saksan tasavallan 
kansleri.

Jo ennen tasavallan perusta
mista oli Scheidemann hallitus- 
tehtävissä ollut. Tasavallan kans 
lerina hän olisi joutunut allekir- 
jottamaan Versaillesin rauhan 
sopimuksen mutta kieltäytyi sii
tä, päättäen valtiomiesuransa 
sen johdosta. Valtiopäivien jäsen 
hän kuitenkin edelleenkin oli.

Hänen hyökkäystensä johdos
ta natsismia vastaan hänen su
kulaisensa Saksassa joutuivat 
vankilaan ja hänen vaimonsa 
kuoli halvaukseen, mikä johtui 
huolehtumiscsta miehensä koh
talon johdosta. Hänen vanhin 
tyttärensä, miehineen, tekivät 
itsemurhan Berlinissä.

Murha ja itsemurha
Holland, Minn. — Claus Mar- 

tensen, 24 vuoden ikäinen farmi 
iyöläinen, joka oli ollut työssä 
Henry IReesen farmilla hyökkä
si sunnuntai-iltana isäntänsä 
kimppuun talonväen ollessa jo 
nukkumassä, pieksi hänet tajut
tomaksi, pakoitti sen jälkeen 
Mrs. Reesen, 39 vuoden ikäisen 
emännän, seuraaaman itseään ja 
pieksi naisen kuoliaaksi, jonka 
jälkeen ampui itsensä.

Ruumiit löydettiin maanantai
na kauntin maantien vierestä.

Peuran metsästyskausi
Massachusettsissa al

kaa maanantaina
Boston, marrask. 29 p. — Val

tion riistatoimiston johtaja, Ja
mes E. Agnew, ilmoittaa, että 
peuran metsästyskausi Massa
chusettsissa alkaa puoli tuntia 
ennen auringonnousua ensi maa- 
anntaina, joulukuun 4 päivänä, ja 
jatkuu lauantaihin, joulukuun 9 
päivään; puoli tuntia jälkeen au
ringon laskun.

Laki säätää, että metsästys
kausi pitää olla suljettu joka 
vuorokausi, sulkuaika aikaen 
puoli tuntia jälkeen auringon las
kun ja päättyen puoli tuntia en
nen auringon nousua.

Ainoastaan haulikkoa tai jous
ta ja vasamaa saadaan käyttää. 
Kiväärit revolverit ja pistoolit on 
kielletty.

Metsästyskoiria ei saa metsään 
päästää peuran metsästyskau
della, paitsi Dukes ja Norfolk 
kaunteissa; joissa avonaisia met 
sästysikautta ei ole.

Ainoastaan yhden peuran saa 
metsästäjä kaataa metsästyskau
della.

Peuran tappaminen tai häavot- 
taminen, on Vihoitettava kirjalli
sesti kalastus ja mfetsästysjaos- 
ton jdtotajälle, 20 Somerset St., 
Boston, metsästäjän itsensä alle
kirjoittamina, 48 tunnin kulues
sa siitä kun peura on tapettu tai 
haavoitettu.

Varovaisuuteen peuran met
sästyksessä kehoitetaan.

Washington, jouluk. 1 n. — 
ta on vahvistanut kaupallisten 
sähköttäjäjn union, joka kuuluu 
A. F. pf Ldin, ko'llektiivisten so
pimusten teon elimeksi 13 V. E. 
kalastqsyhtiölj,. aluksilla, ___
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Nimi lafcmktet pelloiksi raivattuaan lähtivät suomalaiset siirtolaiset uusia lakeuksia raivaamaan Vapauden kotimaahan valtameren toiselle puolelle. Heidän työn
si, josta jälkipolvet jatkuvasti saavat turvan, ei ole unohtunut. Kuvamme esittämä Raivaaja-patsas on siitä todistuksena. Se on pystytetty kaikille nimcttö- 
tnille ja unohdetuille Suomen peltojen raivaajille.

Washington, jouluk. I p. 
Sanomalehti miesten tiedustelles-1 
sa eilen Suomen ministeriltä. 
Hjalinar J. Procopelta. josko 
Suomi julistaa sodan Neuvosto- 
Venäjää vastaan, hän vastasi, 
että Suomen hallituksella ei ole 
minkäänlaista aikomusta julistaa 
sotaa. Suomi on julistanut piiri- 
tystilan, tehostaaksensa vastus
ti! s m ahd< ill i sunk siaan, ministeri 
Protope sanoi ja lisäsi, että Suo
mi vastustaa Neuvosto-Venäjän 
hvökkäyksiä kaikella voimallaan.

työläistä selvitetty
Boston, jouluk. 1 p. Kansal

lisen työsuhdelautakunnan täkä- 
! Iäinen piiritoimisto ilmoittaa, et
tä Vermontin marmori} htiön ja 
Murtimotyöläisten union kesken 
on saatu aikaan sovinto, kiista
kysymyksistä jotka juontuivat 

, neljä vuotta takaperin alkanees- 
, ta lakosta.
| Sopimuksen mukaan, minkä 
toimisto on vahvistanut, yhtiö 

j ottaa takaisin työhön noin 60 
! työläistä ja suorittaa sikäläisille 
I työläisille korvausta, sekä hajot
taa n.k. työneuvoston.

I Lakko alkoi Danburvn louhi- 
mossa lokakuun 16 päivänä 1935, 

, jatkuen kaikissa yhtiön murti- 
moissa heinäkuun 27 päivään 
1936, joutuen m.m. kongressin 

, istunnossa keskustelun ailaiseksi

Yhdysvaltain lähetystö 
siirretty pois Hel

singistä
Washington, jouluk. 1 p. —

Valtiovirastosta julkaistiin eilen 
raportti, minkä Yhdysvaltain lä
hettiläs, H. F. Arthur Schoenfels, 
Helsingistä on lähettänyt. Rapor
tissa kerrottiin, että 15 venäläistä 
lentokonetta on toimeenpannut 
reittauksen Yhdysvaltain lähe- 
tystötalon lähellä ja rakennuksia 
on syttynyt palamaan kolmen 

' kaupungin korttelin matkan sisäl
lä lähetystötalosta.

i Lähettiläs Schoentds. ilmoittaa 
järjestäneensä hätätilatoimiston 
Bad Grankullaan, noin 11 mailin 

| päähän Helsingistä.
1 Mikäli Yhdysvaltain lähetystö 
tiesi ei amerikalaisia ole venäläis
ten ilmareittauksissa kuollut.

Lisätietoja Vastanimite
tystä k.o. tuomarista

I
Boston, marrask. 29 p. — Tuo

mari Felix Forte, joka eilen val- 
1 tion korkean oikeuden tuomarik
si nimitettiin on Harvardin laki- 
koulusta saanut korkeimman lain 
opillisen arvon mikä sieltä an
netaan ja on hän lakitieteen pro
fessorina postonin yliopistossa. 
Eilen jo mainittiin, että hän So- 
mervillen piirioiketidessa on oi ■ 
lut tuomarina. Jäsenenä n.k. ar- 
mahduskomissionissa^ on hän 

, myöskin ollut.
I Hän on syntynyt Bostonissa 
kesäkuun 30 p. 1895.

Suösittelevat hopea
rahan käyttöä

Washington, marrask. 29 p.— 
Erikoinen jaosto, joka laatii se
lostusta yleisamerikalaiselle ra
hakomitealle, sisällytti eilen lau
suntonsa Meksikosta tehdyn esi
tyksen. että hopea otettaisiin 
maksuvälineeksi Amerikan mait
ten välisessä kaupassa.

«1

sunnuntaina
Gloucester, Mass., jouluk. 1 p. 

— Kiipin niemen suomalaiset 
ilmoittivat eilen, että se Itsenäi
syysjuhla, mikä oli suunniteltu 
vietettäväksi sen johdosta kun 
22 vuotta on kulunut Suomen 
itsenäistymisestä, tuleekin ole
maan vastalausekokous Neuvos- 
to-\enäjän hyökkäyksen johdos 
ta Suomeen.

Kokous pidetään Wäinölä haa 
lilla. Lanesvillessä sunnuntai-ilta 
na. Gloucesterin pormestari, Syl 
vester h. Whalen, on keinutettu 
puhumaan tilaisuudessa.

Kokouksessa aletaan varojen 
keräys Suomen avustusrahas
toon, ilmoitti Carl Savinen tästä 
kaupungista.

Kuhn havaittu 
syylliseksi

New York, jouluk. 1 p.— Lau
takunta julisti eilen saksalais- 
amerikalaisen huudin johtajan, 
Eritz Kuhnin syylliseksi, oltuaan 
harkitsemassa asiaa kahdeksan 
ja puoli tuntia.

Kvh« havaittiin syylliseksi jo
kaiseen viiteen syytöskohtaan. 
Hän voi niistä saada 30 vuoden 
vankilarangaistuksen, jos oikeus 
korkeimman rankaisumäärän hä
nelle tuomitsee.

luomio julistetaan joulukuun 
5 päivänä.

Neljännesmiljoonan 
dollaria Puolan 
avustamiseen

Washington, marrask. 29 p. — 
Amerikan Punaisen Ristin avus
tusvarojen jakaminen Puolassa 
alkaa pian. Jaettavaksi joutuu 
näitä avustusvaroja noin $250,000 
arvosta. Tästä jakamisesta on 
neuvotteluja ollut käynnissä kol
men viikon ajan. sillä jaon suo
rittaa Puolan Punainen Risti ja 
muut puolalaiset elimet ja sak
salaisten viranomaisten luvan 
saanti tähän järjestelyyn on vaa
tinut lukuisia keskusteluja.

Amerikan avustus menee tääl
lä Triestiin ja sieltä Krakauun, 
jossa Amerikan ja Saksan punai
sen ristin edustajat sen jakavat 
puolalaisille elimille.

Sato-osuudet '
miltei entisellään i

Washington, marrask. 29 p. — 
Maanviljelysvirasto ilmoitti ei-j 
Ien farmiohjelman vuodelle 1940,1 
jossa tuotantomäärä on miltei ] 
sama kuin edellisen viljelyskau- 
den.

Uudessa ohjelmassa suunnitel-, 
laan korkeintaan 285,000,000 eek
keriä kylvettäväksi n.k. maape
rää huonontavilla kylvöillä, ku-' 
ten vehnällä, maissilla ja muilla 
viljalajeilla, sekä puuvillalla, tu
pakalla, riisillä, jterunoilla ja kau 
pallisilla kasviksilla.

Vuosina 1928—32, jolloin maa
ta viljeltiin tässä maassa lä
helle huippusaavutuksia oli pää- 
satolajeja kylvetty 308,000,000 
eekkerin alalle.

“HAUTAUSMAALLA”

Syksy on tullut. Ilmat ovat muut
tuneet kylmiksi ja koleoiksi. Käve
lin pitkin katua, kylmä tuuli puhal
leli ympärilläni. Kymmeniä autoja 
kiiti ohitseni. Kovaa kolinaa pitävä 
katuvaunu oli tupaten täynnä ihmi
siä. Jokaisella heillä näytti olevan 
kiire; he koettivat tupata itsensä si
sälle, vaikka ei ollut enää tilaa vau
nussa.

Kylmän ilman väristyttämän i 
suuntasin askeleeni lähelle olevalle 
hautausmaalle. Kävelin hiljaa niitä 
monimutkaisia teitä ja polkuja. Kat
selin hautakumpuja ja lakastunei'a 
kukkasia. Tuuli lennätteli kellastu
neita lehtiä pitkin nurmea. Minusta 
tuntui niin hiljaiselta, en tuntenut 
kylmän tuulen väreitä, vaikka nuo 
ikivanhat puut humisivat ja huojui
vat kovan tuulen voimasta. Olin a- 
jatuksiini vaipunut, ajattelin noita, 
jotka lepäsivät noiden hautakumpu
jen alla, mitkä olin sivuttanut. Mo
net heistä olivat levänneet vuosikym
meniä, toisia oli hiljattain sinne vie
ty. Mikä suuri rauha heillä on ajat
telin, pysähtyessäni tien risteyksessä. 
Niitä onnellisia ihmisiä, jotka ovat 
saaneet levon, eivät maailman huolet

Konventsiooniaiko ien 
muuttamisesta on 

puhuttu
W arm Springs, marrask. 29 p. 

I.uutettavalta taholta kerrotaan, 
että muutamat presidentti Roo
seveltin puheilla käyneet ovat 
esittäneet konventsioonien aiko
jen muuttamista. Tavallisesti vai 
tapuolueiden konventsiooni pide
tään kesäkuussa, mutta nyt kuu
luu esitetyn niiden siirtämistä 
kuukauden, tai puolitoistakin 
kuukautta eteenpäin.

Ei tykkää siirrosta

Washington, marrask. 29 p. — 
Repuhlikaanipuolueen puheen
johtaja. John D. Hamilton, sa
noi eilen, saatuaan kuulla, että 
konventsioonien siirrosta on ol
lut puhetta, että “jos demokraa
tit haluavat presidentti Roose
veltin määräävän kaikki heidän 
asiansa niin se on heidän asia, 
mutta republikaanit eivät salli 
hänen määräävän milloin ja mis
sä be kokoontuvat.

Syytepäätöksiä autojen 
rahoittamisjutuissa

Boston, marrask. 29 p. — Suf
folk kauntin suurlautakunta ju
listi eilen 10 svytepäätöstä lai- 
nayhtiöitä ja yksiöitä vastaan 
ja tuomari Pinanski, Suffolkin 
korkeassa oikeudessa, julisti 
määräyksiä jotka joulukuun 8 
päivänä oikeuteen saattavat yh
den $90,000,000 sijoitusyhtiön, 
sekä 81 autonmyyntiyhtiötä ja 
11 yksilöä, tutkimuksen yhtey
dessä mikä toimitetaan noin 10,- 
000 vakuutuskirjan johdosta, mit 
kä Motor Indemnity Association 
South Betvdissä, Ind., on anta
nut.

New York, marrask. 29 p. —• 
Kansallisen tehtailijain liiton työ- 
suhdekomitea on vuosiselostuk- 
sessaan esittänyt, että kongressi 
tbtkisi uudestaan liittovaltion työ
palkka- ja työaikalakia, sekä 
myöskin sen voimaanpanoa.

Warm Springs, Ga., marrask. 
27 p. — Georgian edustajisto 
kongressissa on ilmoittanut kan
nattavansa presidentti Roosevel
tin esitystä, että puolustusmeno
jen keräämiseksi lisättäisiin ve
roja. eikä velkoja.. Tätä esitystä 
ovat eräät kongressimiehet il
moittaneet vastustavansa.

ja murheet enää rasita; heidän kärsi
myksensä ovat jo kärsityt. Jos ni
mittäin heillä on ollut ajallien elä
män vastoin kiiymistä. Ehkä he ovat 
olleet niitä onnellisia, jotka ovat o- 
mlstaneet rikkautta täällä maailmas
sa. Niin, tämä ajallinen elämii ei ole 
ollut heille mitään taistelua ainakaan 
olemassaolon puolesta. Jokainen in? 
kerran joudumme tänne, maan po
veen. Ehkä emme kaikki samani 
hautausmaahan. Sentään meillä on 
tietoisuus siitä, että kulkumme lop
putulos on maan povi. Olemmepa 
rikkaita tai köyhiä, sama kohtalo o i 
meille kaikille kerran tuleva. Jotkut 
meistä menevät aikaisemmin .toiset 
myöhemmin, varallisuuteen katso
matta. Milloin päivämme ovat lop
puneet ja aikamme on täytetty, sil
loin tiemme päättyy maan mustaan 
multaan. Meillä ihmisillä on täällä 
maailmassa niin suuria eroituksia, 
kuulumme moniin eri luokkiin, kat
somme ylen toisia kansallisuuksia, 
jos tiedämme olevamme vähänkään 
parempia mitä kanssaveljemme ovat. 
Muistamatta sitä, että kerran tulee 
päivä, jolloin me kaikki olemme sa
manarvoisia, olemmepa mustia taik
ka valkoisia. Tänne ajallisuuteen 
me myöskin kaikki kalleutemme jä- 
täme, jos me niitä omistamme. Tä
mä suuri koti on meille valmistettu. 
Rauhallista on uninahtaa tuolla suu
ren puun alla.

Kävelin lähemmäksi, kuivuneet 
lehdet rapisivat jalkojeni alla, pieni 
harmaa kivi oli lehtien peittämänä. 
Pysähdyin katselemaan kiveä. Huo
masin kansalaisen lepäävän sen alla. 
Täällä hän lepää vieraan maan mul
lassa. Kuka hän on ollut? Varmasti 
hän on tullut tähän maahan hyvin 
toivein, tietämättä ja aavistamatta 
sitä, että elon päivät loppuvat niin 
pian ja että vieraan maan multa on 
oleva viimeinen lepopaikka.

Hautausmaalla kulkeminen on ta
vallaan paljon puhuvaa. Suuri rauha 
mikä siellä vallitsee . . . Hautakum
mut puhuvat meille olemassaolon 
puolesta. Ne osoittavat meille niin 
selvästi ja elävästi meidän oman e- 
lämämme kulun. Ne tuhannet ihmi
set, jotka siellä lepäävät, ovat olleet 
ja kävelleet näitä samoja teitä. O- 
vatkohan he ajatelleet sitä samaa a- 
siaa että heidän jälkeensä kävelevät 
toiset ihmiset ja katselevat heidän 
nurmimajojansa.

Tulin uusille hautakummuille, tuo
reet kukkaset sen todistivat. Tuuli 
hiljaa liikutteli niiden lehtiä. Monta 
nuorta ja elämän haluista on sinne 
hiljattain viety. Heille elämä on ol
lut rakas ja lupaava. He eivät olisi 
mielellään vielä sinne menneet, jos 
heiltä olisi kysytty heidän omaa ha
luaan. Emmehän me kukaan tiedä 
koska tulee vuoromme, tänäänkö tai 
huomenna. Meille ei ole sitä ilmoi
tettu.

Hiljaa aloin kävellä. Ajattelin mi
ten paljon olen oppinut tällä matkal
la. Olenhan monta kertaa fennen ol
lut hautausmaalla, mutta en ole saa
nut tuntea tätä samaa. Nyt minä 
tulin huomaamaan todellisen elämän.

Saavuttuani portille käännyin vie
lä kerran ympäri katsomaan sinne 
rauhan majaan, missä ei ole vihaa, 
vainoa eikä katkeruutta. Minulle 
muistuivat mieleen sanat: Oi, ihmi
nen, mieleesi paina, tää maailma a- 
jallinen. Ei voikaan se pysyä aina 
vaan katoaa se kaikkinehen.

Hautausmaa oli opettanut minulle 
ikivanhan tarinansa.

Palovakuutus

on jokaiselle perheelle välttämä
tön. Tiedustelkaa meiltä takso
ja ja yhtiöitä. Pitkäaikainen ko
kemuksemme takaa teille luotet
tavan palveluksen.
JOHN SUOMINEN AGENCY 

Raivaajan talossa

.................
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FITCHBURG
Lyhyesti sanoen —

Kulissimiehet kokoontuvat näyttä
mölle tänään kello 7 illalla.

Soittokunnan harjoitus sunnuntaina 
klo 9:30 ap.

— Saiman jäsenkirjuri A. E. 
Usenius on tavattavissa Saiman 
talossa tänä iltana. Hän ottaa 
vastaan jäsenmaksuja ja jäsen
hakemuksia.

— Napoleon Geroux, 68 vuo
den ikäinen mies talosta 38 
Townsend-kadun varrella, louk
kaantui keskiviikko-iltana, kun 
häntä iski anto miehen mennessä 
Boutelle-kadun yli. Ensi apu an
nettiin Burankin sairaalassa.

— Perintöasioiden oikeudessa 
keskiviikkona tuomari Chamber- 
lain myönsi avioeron Leominste- 
rissä asuvalle Andrew A. Lind- 
grenille vaimostaan Ann Lind- 
grenistä.

— Palokunta kutsuttiin eilen 
useita kertoja sammuttamaan 
ruohikkopaloja, jotka eivät ol
leet missään tapauksessa mitään 
v alkavia.

— Leo Nuna ja AI Mercier e- 
sittävät pääottelun ensi maauan- 
tai-iltana kaupungintalossa jär
jestettävässä painiottelussa.

•— Mrs. Helen Szocik, 50 vuo
den ikäinen nainen Lunerrburgis- 
sa, sai hauleja niskaansa 22 vuo
den ikäisen poikansa Edward 
Szockin haulikosta, joka tapatur
maisesti laukesi. Haulit otettiin 
pois naisen niskasta Burbankin 
sairaalassa, josta hän pääsi heti 
pois. Mrs. Azocik oli kyykissään 
laittamassa päivällistä, kun po
jan haulikko laukesi tämän kä
vellessä pihamaan yli metsään 
pyydystämään. Haulit tulivat lä
pi ikkunan ja muutamia sattui 
lasia selin olevan emännän nis
kaan.

— Kalevakodissa on ka'hviai- 
set ensi maanantai-iltana. Tar-

joihin tällä kerralla kustantavat 
Mr. ja Mrs. Kalle Järvelä, jotka 
toivovat, että kahvinjuojia saa
puisi mahdollisimman paljon.

Suomen avustus-

Kansa kokoontuu Saiman taloon tänä 
iltana protesteeraamaan Venäjää 
vastaan Suomeen hyökkäämisen johdosta

Reivo, Tokoi ja Pulli puhuvat; 
Yhdysvaltain hallitukselle lähetetään 
kiitoslause.

FitchburG
THEATRE—FITCHBURG

Perjantaina — Lauantaina 
joulukuun 1—2 p.

| UUTISILMQITUKSIA
FITCHBURG

Valmiiksi liotettua, hyvää lipeäkalaa 
saatavana. — Evert Järvinen, 289 
Charles St.

City Lunch, 800 Main Street.

Hierontaa ottaa vastaan Vieno Haa
panen numerossa 22 Grove St. Tel. 
3949. Tunnit 9—12 ja 1—5-

MAYNARD, MASS.
Räätälit huomatkaa! Ammattiinsa 

kykenevä räätäli halutaan. — Antton 
Jäntti, 23 Main St.

Suomen avustus
rahastoon !

TANSSIT
ASHBYN MAJASSA 

lauantai-iltana t. k. 2 p:nä
Soittaa Pihlajan orkesteri 

Sisäänpääsy 25c. Tervetuloa!
Ashbyn S. S. Osasto.

tiedonantoja
Keräyksessä on vältettävä 

anarkiaa

Keräys Suomen hädänalaisten 
avustamiseksi on saatava tehok
kaaksi, siitä ollaan täysin yhtä- 
inieltä. Tämä edellyttää sitä et
tä keräys on tarkoin säännöstel
ty eikä anarkiaa siinä esiinny. 
Tästä syystä keräys on järjes
tetty niin. että komitea kään
tyy kaikkien liikkeiden, suoma
laiset liikkeet niihin luettuina, 
joilta toivotaan huomattavinta 
avustusta, puoleen erikoisilla kir 
jeillä. Niiden yhdistysten, joille 
keräyslistoja jaetaan, on kerät
tävä varoja vaan yksityisiltä ih
misiltä kansallisuuteen katsomat 
ta. Mutta tämä yksityisenkin 
keräys on järjestetty niin, että 
kaupunkimme jokaiseen War- 
diin on asetettu yksi keskus
henkilö joka valvoo keräystä kus 
sakin wardissa. Näiden henki
löiden nimet ovat seuraavat: 
Ensimmäisessä wardissa, Victor 
Heikkilä; toisessa Maija Mat- 
son; kolmannessa Eino Haapa
nen; neljännessä Anna Kapanen 
ja Anna Long; viidennessä, Os
kari Valkonen ja kuudennessa, 
Arne Parker. Jokaisen kerääjän 
on ilmoittauduttava wardinsa 
keskuskerääjälle ja sovittava 
hänen kanssaan keräyksen jär
jestelystä. Täten saadaan ai
kaan sellainen järjestys etteivät 
kerääjät juokse toinen toisensa 
jäljillä vaan kaikki paikat tulee 
käydyksi.

Sen toivomuksen mukaan, mi
kä viranomaisten ja toisten yh
teiskunnallisten järjestöjen puo
lelta on esitetty, tehtaissa, työ
paikoissa ja liikehuoneissa ei lis
toilla kerätä vaan keräystoimi- 
kunta kääntyy teollisuuslaitosten 
ja liikkeiden johdon puoleen sii
nä ymmärryksessä, että näiltä 
saadaan sitä runsaampi avustus. 
Kun keräyksessä noudatetaan 
hyvää järjestystä ja yhteistoi
mintaa, uskotaan keräyksen si
ten tuottavan parhaat tulokset.

Suomen Avustuskomitean puo 
Iestä:

O. Tokoi, puheenjohtaja; 
Lauri Hannula, sihteeri; 

Andrew Groop, rahastonhoitaja.

FITCHBURG-TEATTERISSA
tänään ja huomenna esitetään e- 
lökuva “Remember’’, jossa Ro
bert Taylor, Green, Carson ja 
Lew Ayers esittävät pääosia.

Sunnuntaina esitetään elokuva 
“Day-Time Wife’’, jossa pääosil
la ovat Tyrone Power ja Linda 
Darnel.

Ulkomaalaukseen
Vedenpitävää $ ‘

100 % puhdasta maalia ^«"Tw gallona

UNITED COOP. FARMERS
Rockland, Me. — Danielson, Conn. — Fitchburg, Mass.

K. E. RAUTIO — Kotien kalustaja

Oliver Furniture Co.
791-797 MAIN ST. Puh. 3310 FITCHBURG, MASS.

GEORGE T. POLLOCK
Sekatavarakauppa ja Gasoliiniasema

FITCHBURG, MVS5432 MECHANIC ST_
Puhelin 4457

F. M. JOHNSON LUMBER CO.
RIVER STREET - FITCHBURG, MASS. 

Leominster, Mass.; Clinton, Mass, ja Keene, New Hampshire

Leominster Savings Bank
LEOMINSTER, MASS.

Pankaa talletusrahanne tähän keskinäiseen 
säästöpankkiin 

Varat yli $9.500 000 
Tehkää pankkiliikkeenne postitse 

Vakavarainen Luotettu

Saiman agitatsionitoimikunnan, 
jäsenet ilmoittivat tänä aamuna, 
että siitä forumitilaisuudesta, jo-' 
ka Saiman taloon on järjestetty 
täksi illaksi, järjestetään protes-( 
tikokous Venäjää vastaan, joka 
on viime vuorokauden aikana j 
hyökännyt Suomeen ja Itävittä-; 
nyt siellä jo omaisuutta ja tu- • 
honnut ihmishenkiä. Kokouksen' 
tehtävinä tulee olemaan:

1) Hyväksyä protesti Venäjää 
vastaan ja

2) hyväksyä kiitoslause Yh
dysvaltain hallitukselle, joka on 
yrittänyt ja yrittää suojella tuo
ta pientä Pohjolan kansanvaltaa 
joutumasta kommunistisen Ve
näjän orjaksi.

Ennen kun nämä päätöslausel
mat hyväksytään, Suomen tilan
netta selostaa Eero A. Pulli laa
jemmin ja William N. Reivo ja 
Oskari Tokoi pitävät lyhempiä 
puheita.________________________

Fitchburgin suomalaista kan
saa kdhoitetaan saapumaan tä
hän tilaisuuteen mahdollisimman 
-unsaslukuisena. Siihen on va
paa pääsy ja kaikki, jotka kan
nattavat kansanvaltaa ja tahto
vat tehdä jotkin Suomen hyväk
si, ovt tervetulleit. Kokölts a- 
vataan kello 7:30 ja pidetään suu 
ressa salissa.

Yläs, joukko, yhteistyöhön!
Kiinni köysiin joka mies, 
kunnes lauhtuu myrskyilma, 
kunnes vaaraton on ties!
Nyt ei ole riidan aika, 
vaan on yhteistoiminnan, 
nyt voi turma vieraaks tulla, 
viedä uhrit kuoleman!

Robert Taylor, Greer Carson, 
Lew Ayres, Billie Burke ja• ; j i i i
George Barbier elokuvassa

«n i w

Ja

Jones Family elokuvassa

Too Busy to Work’

HALUTAAN
Kirjanpitäjä (mies)

On kyettävä pitämään liikkeen 
kirjanpito ja väliajoilla palvelta
va yleisöä. Suomen- ja englan
ninkielen taitoinen.

'Hakptnukset palkkavaatimuk
silleen ja suosituksineen oltava 
sisällä joulukuun 15 päivään 
mennessä osotteella:

FARMERS CO-OP TRAD. 
ASS’N JOHTOKUNTA 

Hubbardston, Mass.

No. 280 — 35 :s vuosifc.

THE BOOK SHOP
(Entinen Grove St. Book Shop)

536 Main Street
FITCHBURG, MASS.

.— i. —
Uusia kirjoja — kaiken- 

hintaisia 25c alkaen. 
Lasten kirjoja sekä

Lainakirjasto
Fitchburgilaisia taide- ja käsi

töitä

Yhteisvoimin yhteistyöhön! 
keskinäiset riidat pois — 
siinä yksin laivan turva

vielä ehkä olla vois!

Neljänä päivänä, alkaen 
sunnuntaina, jouluk. 3 pnä

•

»Tyrone Power ja Linda 
Darnell elokuvassa

“Day-Time Wilt'
‘MARCH OF TIME”

HIEROMA- 
ALKOHOLIA 

19c pt. pullo
Punaiset

Päänkiputabletit
tuovat pikaisen lievityksen anka
raankin päänkivistykseen.
1 tus. 15c. 2 tusinaa 25c

OMAK
Kuuluisa suomalainen lääke ihot
tumiin, ihomyrkytykslin, hilseen 
poistoon. 50c.

PARK PHARMACY
773 Main St., Fitchburg, Mass.

(Lähetetään postissa)

I Rahkola saatettiinHuomenilä nähdään viimeiseen lepoonsa 
viime keskiviikkonaVuoriston poika! Viime keskiviikkona iltapäi
vällä Sawyerin hautaustoimis- 

Pitchburgin ja ympäristön suo tostatosta saatettiin viimeiseen 
malaisten ei tulisi unhoittaa sitä, lepoonsa. South Cemetery'in, Lu- 
että huomen-iltana Saiman ta- nenburgissa, Oscar Rahkola, jon- 
lossa .Bostonin suomalaisen so- •]<a elämänlangan katkaisi ha’va- 
sialistiosaston näyttelijät esittä- us, jonka j,än sai ollessaan työs- 
vät hauskan ja kauniin laulu- ja jver Johnsonin tehtaassa. Rah 
tanssinäytelmän, jossa saadaan ko)a asui farmjna page-kadun 
kuulla m. m. sellaista laulajaa varrella, Lunenburgissa 
kuin Miss Meri Tikkala, nyt Bos | Muistoseremoniat edesmen- 
tonissa asuva entinen fitehburgi- neelle toimitti pastori Andrew 
lainen. Bostonilaiset tuovat tul-lQr(X)p ja kantajina olivat Carl 
lessaan m. m. Niilo Huuskosen, Rindeil, Niilo Huttula, Olavi 
jota täällä on ennenkin kuultu ja Wickman ja Carl, Toivo ja Tau- 
josta on suuresti pidetty, sekä1 no Rakkola.
uusia henkilöitä, joiden sanotaan ( —-------- .-------
hämmästyttävän kyvyillään nii- OsUUStoimintaväen 
tä, jotka'heitä eivät ole joulujuhla
semmin kuulleet. r . 1 i oo

Jotka haluavat valita istuimen- peTjant. t. k. 22 pnä
sa, niiden on paras pyörähtää o-j Fitchurgin osuustoimintaväki 
suuskaupassa ostamassa lippun-i viettää joulujuhlaansa Saiman 
sa ennen kello kuutta huomen- talossa perjantai-iltana joulu
na. Ovelta aloitetaan lippujen kuun 22 p:nä, ilmoitettiin tä- 
myynti kello 7:30 ja esirippu nään. Juhlan jälkeen kustanta- 
avautuu kello 8:00. vat paikkakunnan suuret osuus

kunnat, LTnited Co-operative 
Farmers ja Työläisten Luotto- 
yihdistys selkä United Co-opera
tive Society. Keskiviikkona pide- 

„ . tyssä kokouksessa valittiin ko- 
Professori Whitmore luennoi mitea ohjelmaa hankkimaan ja 

muitakin järjestelyjä tekemään 
juhlaa varten.

Sunnuntaina avataan 
Community-forumi

aiheesta “Who tre the 
Americans?”

Eni sunnuntaina tämän joulu 
kuun 3 p:nä Fitchburg Commu
nity Forum avataan tämän se
songin toimintakautta varten. 
Ensimmäisen luennon tällöin pi
tää Brewer G. Whitmore, joka 
tohuii hallitusasioiden professo
rina Smith College’issa, aiheesta 
“Who Are the Americans?” Lu
ennoitsija esitellään kello 4 ilta
päivällä ja saavat kuulijat tehdä 
hänelle kysymyksiä luennon jäl
keen.

Fitchburg Community Foru
min toiminta tänä toimikaunna 
on järjestetty siten, että puheit
ten yleisenä aiheena on “The 
United States — a Democracy”. 
Tätä aihetta seuraten prof. 
Whitmore selostaa Amerikan his 
toriallista ja kansallista taustaa 
ja osoittaa, mistä amerikalaiset 
polveutuvat ja mikä heidän his
toriansa on.

Luennoita tässä Amerika-sar- 
jassa tulee olemaan kahdessa: 
kaksi ennen joulua ja kuusi jou
lun jälkeen. Jos sopivaksi näh
dään ja forumil'a varat riittävät, 
sarjan päätyttyä järjestetään 
kaksi ylimääräistä luentoa jois
takin varmoista kysymyksistä, 
joista Farumin komitea myöhem 
min päättää.

Saiman talossa on 
sunnuntaina toinen 
kansankokous

Suomen avustuskomitea jär- 
j iestää Saiman taloon sunnuntai- 
I i läksi kansankokouksen, jossa 
! se’ostetaan Suomen tilannetta ja 
mitä Suomen avustustoimenpi
teitä, joihin täällä on ryhdytty.

Westminsterin farmarit 
lahjoittaneet Suomen 
avustamiseksi $100

Meille ilmoitettiin tänään 
Westminsteristä, että sikäläinen 
osuustoiminnallinen farmariyh- 
distys on lahjoittanut Suomen a- 
vustamiseksi sata dollaria. Tä
mä summa maksetaan yhdistyk
sen kassasta.

Kaikkialta saapuu tietoja, että 
kansalaisemme tuntevat Suomen 
asian omaksi asiakseen ja varo
ja lahjoitetaan kassoista, missä 
varoja on, ja erikoisia keräyksiä 
yleistä kansaa varten järjeste
tään.

Reippaan tanssit 
tänään; virvokkeita 
tarjoillaan

Muistutamme vielä kansaa, et
tä Reippaan kuutamotanssit on 
tänä iltana seuran omassa salis
sa. Pääsyliput maksavat 35 sent 
tiä ja virvokkeita, raittiusjuo- 
mia, tarjoillaan vapaasti. Reip
paan pojat ja tyttäret toivovat, 
että vanhempaakin väkeä saa
puisi tilaisuuteen runsaasti sillä 
seura tarvitsee toimintansa yllä
pitämisessä yleistä kannatusta. 
Tanssit aloitetaan kello 8.

Mies kuollut auton 
iskusta saamistaan 
vammoista

Viime keskiviikkona lähellä 
puolta yötä Burbankin sairaalas
sa kuoli John Conant. 72 vuoden 
ikäinen mies talosta 53 Falulah- 
kadun varrella, niistä vammois- 

Puhujana tässä ti aisuudessa tu-|ta, jotka hän sai samana päivänä 
lee olemaan Oskari Tokoi. Muu kello 6:30 illalla, kun häntä iski

i ta ohjelmaa on runsaasti. 10- 
henkilöinen orkesteri soittaa. Sai 
man kuoro laulaa ja Jack Hulh-

i tala ja Vivian Ahola laulavat du- LEOMINSTER VOITTI 
' ettoja Laila Perän säestäessä. FITCHBURGIN 18—0 
Tähänk’n tilaisuuteen on vapaa | Doyle’in kentällä, Leominsteris 
pääsy ia kaikki ovat tervetullei- sä, eilen Leominsterin korkea
ta. Siitä varojen keräyksestä, j koulun jalkapalloilijat voittivat 
ioka maanantaina a'oitetaan, teh Fitchburgin korkeakoulun jalka
dään tässä sunnuntain kokouk 
sessa perusteellinen se'ostus.

auto Bemiskadun ja Waterkadun 
risteyksessä.

palloilijat 18—0. Ottelua katso
massa oli noin 10,000 henkilöä.

Värillinen pilakuva 
“BLUE DANUBE”

Uutiskuvia

“IS PLENTY TOO MUCH 
FOR THE COMMOH

PEOPLE?”
By GEORGE R. KIRKPATRICK
Author of "WAR—WHAT FOR?" 

---- ♦----
It is the kind of a book that 

should be in every library in the 
land, but much more importantly, 
in the hands of whoever reads sig
nificant books. Those of you who 
remember Kirkpatricks earlier 
works and his tremendously effec
tive and forceful platform personal
ity'. need no assurance that this 
book is full of the fire, facts, funda
mentals and faithful presentation 
of Socialist philosophy which play
ed so important a part in his life.

Charles Edward Russell, himself 
a Pulitzer Prize winner, says of the 
book. "A great legacy from a great 
soul.” and Theodore Debs says, "It 
stirred every drop in my veins to 
exultation.”

Price 75c

- Antakaa perheellenne

■elinikuinbn lahja
tänä jouluna

Te varmasti ihastutte niihin 
uusiin mukavuuksiin, Joita voit
te saada niinkin vähällä kuin 
$5.98 kuukausimaksulla. Ei A- 
lasmaksua Ja maksuaikaa aina 
3 vuoteen asti.

Uusi kylpyhuone.
Uusi länunityslaitos.
Nykyaikainen keittiö.
Leikkihuone kellariin.
Varahuone ullakolle.

Alkakaa maksamaan vasta hel
mikuussa 1940.

AUGUST BECK
846 Main St. Tel. 3000 Fitchburg
Parhaita viinejä, konjakkeja, hie
noja liköörejä ja Mallasjuomia hiu

kan halvemmalla kuin muut.
Monipuolisin valikoima 

Fitchburrissa

Nyt On Aika
hoitaa hiuksia kauniimmiksi Ja 
valmiiksi Permanenttia varten.

Tiedättehän, että kuivat ja päistä hal
keilleet hiukset tarvitsevat hoitoa kau

niin Permanentin saamiseksi.
Kolestral hoito auttaa yhdellä 

kerralla.

Lillian’s Beauty 
Shoppe

47 Academy St. Tel. 2796
Fitchburg.

GROSSMAN’S
Tel. 3111

Westminster St. Fitchburg

WILLIS AUTOJA
International Trokeja 

sekä
ensiluokkasia käytettyjä 

AUTOJA
Myöskin autojen korjausta. 

----------4-----------

PORTER’S GARAGE
562 ^Mechanic St., Fitchburg.

RAIVAAJA 
Box 600, Fitchburg, Masa.

Ottelun pääkohdat esitettiin elo
kuvassa eilisiltana Fitchburg te
atterissa.

TOIMITUKSESSAMME
vieraili kiitospäivän edellä lahja 
Maria Hagen ja Onni Koskinen, 
edellinen monivuotinen kirjeen-1 
vaeltajamme Philadelphiassa ja 
jälkimääinen monivuotinen kir- 
jenvaihtajamme Bogotassa.

“Me o’emme kuherrusmatkal-, 
la”, puheli toveri Koskinen, jon
ka selostuksen Lahja Maria1 
herttaisella ja tyynellä hymyllä 
vahvisti todeksi.

“Teillä siis on Onni, pitäkää 
hänestä kiinni”, huomautimme 
Lahjalle ja onnittelimme Onnia. 
Kun taloa kiertäessä pysäyttiin 
Frans Kerttulan koneen ääreen, 
niin Kerttula sieppasi konees
taan vieraillemme käynnin muis
toksi leiman — Lahja Maria Ha
gen Koskinen.

EV.-LUTERILAISEN
SEURAKUNNAN
UUTISIA

Ensi sunnuntaina vietetään advent- 
tijuhlaa kirkossa seuraavasti:

Pyhäkoulu on klo 9:30 ap. Ja Juhla-J 
jumalanpalvelus Herran p. eht. kans-' 
sa klo 10:30 ap., sekä kirkkokuoron 
järjestämä adventtikonsertti klo 7:30 
ill. Toivomme jokaisen tulevan aika- < 
maan uutta kirkkovuotta isiemme kir
kossa. Konsertissa laulaa kirkkokuo
ro Hoosiannan ja multa kauniita od- 
venttilauluja. Ohjelman jälkeen kirk
kokuoro avustajineen tarjoilee hyvät 
kahvit. ,

Seurakunnan kokous on ensi maa
nantaina klo 8 i. Luther-liiton ko
kous pidetään ensi tiistaina kuoron 
harjoitusten jälkeen.

Kiitoepäiväjuhla onnistui seurakun
nassamme hyvin. Klo 7 ill. oli ohjel
maa kirkkosalissa ja sen jälkeen uh
rilahja seurakunnan hyväksi, joka 
tuotti $289.70. josta parhaat kiitokset 
lahjoittajille. Jos joku ei ollut tilai
suudessa tuomaan lahjaa klitospäivä- 
nä, niin voisitte tuoda sen pappilaan 
tai antaa yhteisissä tilaisuuksisamme.

Maynardin seurakunnan - Jumalan- J 
palvelus on ensi sunnuntaina klo 2 lp. 
Mayr.ardin Suomi-synodin kirkossa. — 
Matti Anttonen.

CRANE’S
CLOTHES

•

Suoraan tuottajalta kulut
tajalle. Parhaita arvoja 

Uudessa Englannissa!

PUKUJA
Uudenmallista kuosia, rää
tälöity yhtä hyvin kuin pu
vut mitkä maksavat $10:sta 

aina $15 asti enemmän.

* 19.50

Monipuolisin valikoima 
täysivillasia — hyvin räätä

löityjä — oikeamallisia

TALVI-

PALTTOITA
Crane’n omassa tehtaassa 
tehtyjä Amerikan parhaista 
villakankaista. Ne ovat par
haita vaatearvoja. Tarkas
takaa ja vertailkaa ennen
kuin ostatte.

*19-50

CRANE’S
CLOTHES

343 MAIN STREET 
FITCHBURG, MASS.

HELLUNTAISEURAK.
UUTISIA

Uanantai-illaHa klo 7:30 pide
tään rukouskokous. Sunnuntain 
kokous on klo 2 ip. C. C. kirkon 
salissa. — Kirjeenv.

Kendall Catering 
Company

56 North St., Fitchburg, Mass. 
TeL 2064-W

Huolehdimme ruokien laitta
misesta ja tarjoilemisesta 

häissä, illanvietoissa, kenttä- 
jufilissa, y. m.

AHOLAN
SANDWICH SHOP
HOT DOGS. SODA,

ICE CREAM, COFFEE y. m.
MASSACHUSETTS AVE. 

Lunenburgin puolella.

NAURAKAA TALVELLE —
Ottakaa pullotettua auringonpais
tetta . . . PUHDASTA NORJA
LAISTA KALANMAKSAÖLJYÄ 
. . . päivittäin.
Suoraan Norjasta tuotettua, meidän 
öljy on taatusti tuoretta, sisältää eri
koisen runsaasti A Js D vltsmitneja ja 
on hinnaltaan halvempaa.

Paintl ....................... 69c
QuartU....................$1.25

LODDY’S PHARMACY
Resepti-Apteekki,

Seuraava Lyric-teatttrlsts,
725 Main St., Fitchjrarg, Mass.

Annamme
opetusta
hanurin-
soitoasa O
Soittoa saatavana kaikkiin 

tilaisuuksiin

Ilmari Salo,
FITCHRURG MU8IC STORE, 

332 Main 8t. Fitchburg.
Tel. 1334.

Ennen joulua
Tässä ennen joulua tarjoutuu seu

raavat erinomaiset tilaisuudet.
Vaikka vain kesä-lepopaikaksi so- 

pif ostaa tämä kauniilla paikalla si
jaitseva maaseututalo, paana ja joi
tain kymmeniä eekkeriä mata $1100.

Fitchburgin laidassa tervatien var
rella miellyttävä pienen perheen koti 
$1600.

Ei kaukana Fitchburgista, uusi ta
lo ja useampia ekkeeriä maata, vähän 
toista tuhatta hinta.

Valtiontien varrella rakenteilla ole
va talo ja 3 lottia maata $800. Lah.:

WILSON
Real Estate 6 Mortg. Service,

40 Academy St. Pitchburg, Mass.

■ . I


