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Venäläiset hyökkäsivät eilen, mutta lyötiin takaisin
ILMAHYÖKKÄYKSIÄÄN HE JATKAVAT EDELLEENKIN

Sitten perjantain he ovat pudottaneet 10,1
pommia, viiteenkymmeneen kaupunkiin ja kylään

(Sähkösanom a)
Helsinlki, tammik. 18 p. — Vi

rallisessa tiedonannossa tänään 
sanottiin, että venäläisten hyök
käys Karjalan kannaksella on 
torjuttu ja hyökkääjät ovat kär
sineet suuria menetyksiä. Kes- 
kipöh toisella rintamalla, Sallan 
'lähellä, on Ikaksi venäläistä komp 
pani aa hajotettu.

Tiedonannossa sanottiin, että 
venäläinen osasto hyökkäsi suo
malaisten asemaa vastaan lähel
lä Taipaletta, Laatokan rannalla, 
jossa venäläiset viime viikkojen 
ajassa ovat usfeita epäonnistunei
ta hyökkäyksiä tehneet.

Hyökkääjät työnnettiin takai
sin ja venäläiset kärsivät suuria 
menetyksiä, sanottiin tiedonan
nossa.

Keskisellä pohjoisella rintamal 
la kaksi venäläistä komppaniaa 
hajo tettiin  Sallan suunnalla, tie
donannossa sanottiin. Äskettäin 
on venäläisten ilmoitettu yrittä
vän kerätä uusia joukkoja Sal
lan rintaimalle, toista yritystä 
varten katkaista Suomi kahtia, 
kohti Polhjan lahtea.
“Kuolemanjoukon” miehiä pidä

tetty.
Suomalaiset ovat saaneet van

giksi kaksi kuuluisan venäläisen 
laskuvarjojoukkueen miestä. Ky
seellinen joukko, jota myöskin 
“itsemunhajoukoksi” ja “kuole
man joukoiksi” on sanottu, on har 
jlotettu lasketnäan alas miehiä 
vihollisen linjojen taakse, lento
koneista.

Täirk eäs s ä m i eh it vsk oh d a s s a 
kuulivat suomalaiset radiosignaa 
Leja, jotka he havaitsivat tule
van aivan läheltä. Patrulli lä
hetettiin ottam aan selvää ja se 
löysi kaksi venäläistä, joista toi
nen "kränkkäili” kuljetettavaa 
langatonta settiä ja toinen lähet
ti tietoja suomalaisten asemasta.

Venäläiset vangittiin ja lasku
varjo. jolla he olivat alaslasikeu- 
t u n e e t, taika va roiikh.it i in.

Tämä oli ainoastaan yksi lu
kuisista tapauksista, jolloin ve
näläiset ovat lasku varjojouklko- 
jaan käyttäneet maahan laskeu
tumiseen suomalaisten linjojen 
taakse. Venäjä kehitti tätä uut
ta sotateikniikikaa, jolla miehiä 
vihollisen linjojen taakse laske
taan, saadakseen tietoja, selkä 
räjähdyttäälkseen siltoja ja yh
teyksiä, sekä myöskin taistelua 
varten.

Eilen ilmoitettiin, tosin vähän 
myöhästyneenä, että kaksi ve
näläistä vakoojaa on sotaoikeu
dessa kuulusteltu ja tuomittu, 
sekä ammuttu, joulukuun 12 päi
vänä. Hö olivat sotilaita, jolka, 
niin oletettiin, tulivat' Suomeen 
jo ui tikutin 3 päivänä, sivilivaat-

tcis'sa, tuoden mukanaan lyhyt- 
aalto-langattotnan ja ollen varus 
tettuna revolvereilla. Meidät löy
dettiin yrittämässä käyttää lan
gatontaan. sanotaan.

Jatkavat ilmahyökkäyksiään.
Jo viidennen päivän peräkkäin 

venäläiset lentokoneet kiitivät 
Suomen eteläosan vli, lentoreit- 
taukisissa, tänään, kovimmassa 
pakkasessa mitä 10 vuoteen on 
ollut, 36 astetta alapuolella nol
lan. Sadat tuhannet ihmiset oli
vat kylmissä lentoreJttaussuojis- 
sa, leutohälyytyisaikoina, niillä 
paikkakunnilla joilla surmanlin- 
nut vierailivat.

Suomalaisten arvioiden mu
kaan on sitten viime perjantain 
10,000 pommia pudotettu, lähes 
50 die paikkakunnalle, l ie olet
tavat, että venäläiset ovat pom
mittaneet n m  ti tamia eristettyjä 
talojakin ja ovat ammuskelleet 
s i v i i 1 i väestöä, konekiväär ei 11 ään.

Turku, Viipuri, Manko ja Koi
visto ovat kärsineet eniten näis
tä ilmapommituksista. Koiviston 
saareen arvioidaan 1.000 ilma- 
pommia ja 1.000 järeätä laivasto- 
pommia sattuneen. Koivistolla 
ovat ne jä.reät suomalaiset laivas 
totyikit. iotka Mannerheimin 
nuolustuslinian oikean sivustan 
“ankkurina-’ toimivat.

Kaksi ilmailun uhria Turussa.
(Sähkösanom a)

Tu!k'bc1,ua, tammi'k. 16 p. — 
Turusta, Suomesta saapuneet tie 
donannot tänään kertoivat, että 
kaksi ihmistä menetti henkensä1 
Turussa, venäläisten ilma-pommi
tuksessa eilen, ja useita henkilöi
tä haavottui.

Viipuria pom m itettiin lujasti.

rallitien tieto venäläisten ilma
hyökkäyksestä jossa Yhdysval
tain lähetystön entinen asunto 
on. jossa lähettiläs M. E. Shoen- 
fels ja kaksi hänen sihteeriänsä 
olivat vielä viikko takaperin.

Samassa sanomassa ilmoitet
tiin, että pommeja putosi lauan
taina 250 jaardin päähän uu
desta Yhdysvaltain lähe.tystöta- 
losta Helsingissä, joka juuri on 
valmistunut, muitta jossa lähe
tystö ei vielä ole. Talo tuli mak
samaan $300,000.

Huvila minkä venäläiset vahin
goittivat oli Helsingin lähellä. 
Lähetystö oli siellä ennenkuin 
ennenkuin se suurempaan iruvila- 
r ak en n uk see n muutti.

M inlkäänlaisia soti-las-tavotte-i- 
ta ei eninmainnitunlkaan huvilan 
lähellä tiedetty olevan. Huvilan

AMERIKAN
TURVALLISUUS-

VYÖHYKE
Ei Suurbritannian tun

nustusta saa.
V astauksessaan A m eri

kan valtojen p ro tes
tiin Suurbritannia pi
tää sen käytäntöön so 
veltum attom ana, ny
kyisessä muodossaan. 

Ijontoo, tammik. 16 p. — Suur-
Britannia hylkäisi eilen Ameri
kan tiirvallismisvyöhykkcen “te 
hottomana” ja pidätti itsellensä 
“sotivan maan oikeuden” kyseel
lisellä alueella, sekä varoitti, että 
“kahnausta” voi syntyä, jos brit
tiläisiä sotalaivoja yritetään ran
gaista oikeuksiensa käyttäm i
sestä.

Panaman tasavallan presiden
tille lähettämässään kirjeessä 

että sen
palopommia. Yksi niistä putosi hyväksyminen riippuu siitä josko 
rakennukseen ja svtvtti palon, i vo,<l‘nan saada vakuutuksia, e ttä  
jonka vahti kuitenkin'sam mutti. tasta turvallisuusvyöhykkeestä 

i ei muodostu “laaja pyhättö” sa'k- 
jou- 'salaisille sotalaivoille. (Panaman 

presidentti on 21 :en amcrika-lai-
Kööpenhaminasta kerrotaan: !-Sen ,V?sava,'lant- 300 mailin 
Suomalaiset joukot, jotka tu- Aurval musvyohykkeen julisti-

hosivat Ikaksi venäläistä divisin-, x aQ c< l.ls . ^ a’\  . - r
Suomussalmen rintamalla ' Suurbritannian kirjelmä oh vas 

taus vastalauseeseen, minika A- 
merikan tasavallat lähettivät jou 
lukuun 23 päivänä. Punta De

päälle pudotettiin parikymmentä Suur-Britannia sanoo, 
Yksi niisiä putosi

Kellckatankki sotasaaliin  
kossa.

PRESIDENTTI ROOSEVELT ESITTÄNYT 
SANOMANSA SUOMEN LAINASTA

KEHOITTAVAT
AUTTAMAAN

SUO M EA

Suosittelee lainaa maataloustuotteiden ja teolli
suustuotteiden ostamista varten.

Mutta ei aseiden ostamista varten

naa
ovat saaneet käsiinsä venäläisten 
“'kelkkatänkin”, jonka pitäisi e-
dustaa “Stalinin salaista ja tu- meen.)
hoisaa asetta”. Elsten luona, Uruguayn edustalla , XyaDagHgt

Kone on sovitettu suksien tapahtuneen mer,taistelun jo-h-
• i o , , • ilosta, jossa kolme brittiläistäpäälle ja kulkee se lentokoneen . . .  - . . , , .1 ., • ■ ,| c •,••• • sotalaivaa ajoi saksalaisen tas-irotiKurm voimalla. Sen pitäisi „ . . .  » i • i /- r.. , ■■ •■ . • Ikupanssainlaiivan Admiral (uratsaavuttaa hämmästyttävän no- ~ 1 . ,  , . ,Speen Montevideoon, turvaa e t

simään.peuden avonaisella hangella. A- 
sestukseen kuuluu kuularuiskuja 
ja keveä tykki.

Suomalaiset selittävät laitok
sen heikkouden olevan sen hei-

l a i a i  u v a i  .K O K iurK scssa im u, ....  , • . -1 kossa panssarissa, oh ausvailkeu- T • , i . , , •to uinen hamma. tammik. 16 n. . ..... .. .... . Janeirossa, keskustelemassa kei-■J7-. dessa ja epakavtannollisvvdesisa ■ .\  , t l .. ..

Suurbritannian vastaus annet
tiin samanaikaisesti kuin seitse
män .Amerikan tasavallan edus- 
taiat ovat kokouksessa Rio De

— National Tidende kertoo Vii 
purista, Suomesta, saamassaan 
tiedonannossa, että Viipuriin pu
dotti 21 lentokonetta eilen kym
menittäin 250 kilon pommeja.

Toimintaa Norjan rajalla.
Kirkens, Norja, tammik. 16 p.

— Eilen huomattiin täällä, että.'!™ jäätyy nopeasti ja muodostaa 
venäläiset Salmijärven ia Höv- s,ten s.ilea" laskupaikan sotalen- 
henjärven välillä ylläpitävät ko-| tokoneille.
vaa liikennöimistä, raskailla tan
keilla ja trokeilla. Niitä kulie.tet 
tiin kumpaankin päin. Ma/hdol-' 
lisesti kysymyksessä on joukko
jen siirto tulevaa hyökkäystä 
varten.

rikkinäisessä ja metsäisessä maas 
toss a.

Suomalaiset antavat suurem- 
man huomion venäläisten raken
tamille hätälaskukenti.lle 'lento
koneita varten. Venäläiset peit
tävät määrätyn alan vedellä, jo-

Neljä poikaa 
hukkunut

Ryhmä norjalaisia sotilaita ker 
toi nähneensä kuusi overaaleihin 
.onettua venäläistä sotilasta, jot
ka olivat paleltuneet kuoliaaksi, 
istuvaltaan tien vereen.

Yhdysvaltain lähetystötalon  
pommitus vahvistettu. 

Valtio virastoon saapui eilen vi-

iW ide W orld FIiokj)
VENÄLÄISTEN IL.MA11 YORKAVKSEN JÄLKEEN 

Vapaaehtoinen pelastustyölälneu kiipeämässä pylvästä myöten, haa
voittuneiden asukkaiden luokse, talossa Torvoossa, minkä venäläis
ten lentäjäin pudottama pommi on rikkonut.

Skandinavian m a i t te n  
sanomisto lausuu aja
tuksensa Venäjän pro
testin johdosta.

Kööpenhamina, tammik. 16 p.
— Skandinavian sanomistossa 
lausutaan vapaasti ajatuksia 
Venäjän vastalauseen johdosta 
jossa se oletti Ruotsin ja Norjan 
antavan Suomelle apua, mikä ei 
ole puolueettomuuden kanssa 
sopusoinnussa.

Dagens Nyheter, Tukholmas
ta, sanoo:

“Ruotsi selittää nvt, että Suo 
men taistelu vapautensa puoles
ta ei koskaan voi jättää pohjois
maita välinpitämättömiksi."

Lehti lausuu toivomuksen, e t
tä maailma auttaisi Suomea ja 
julistaa

“Ruotsin kansa koittaa auttaa 
niin paljon kuin se voi."

(Ruotsista on tähän mennessä 
lähetetty lähes kaksi miljoonaa 
dollaria avustusvaroja Suo

Mlehanda, Tuk
holmassa, sanoo Ruotsin teh
neen asenteensa selväksi ja nyt 
“Ruotsin diplomatian täytyy tul 
la aktiiviseksi ja valmistautua 
kaikkien mahdollisuuksien varal

noista joihin olisi ryhdyttävä saa 
dflkseen sotivat maat huomioi
maan tämän tiirval'lisuusvyohyk- 
keen. i

Esitysten joukossa, joita tässä 
neuvottelussa ehkä harkitaan, on 
pakotteiden julistaminen turval- 
lisuitsvvöTivkkeen rikkojia vas
taan. Näihin pakot te isiin kuului
si polttoaineen ottamisen, sekä 
muiden erikoisoikeuksien kieltä
minen. I

| Pakot(“kysymyksestä Suurhri-, 
tanhian hallitus, kirjeessään sa
noo :

ta.
Kööpenhaminassa Berlinske 

Tidende sanoi, että “ Ruotsin ja 
Norjan nooteissa Venäjälle il
maistaan tulkinta ja mieliala mi
kä koko pohjolalle on yhteinen.”

Oslossa Daghlated sanoi:
“On kokonaan järjetöntä sala

ta sitä tosiasiaa, että Norjan kan 
san myötätunto on Suomen puo
lella. Ei ole minkäänlaista syytä 
epäillä Norjan valtion julistusta, 
että se pysyy ehdottomasti puo
lueettomana tässä sodassa, m ut
ta Norjan on mahdotonta myön
tyä venäläisiin vaatimuksiin, jot 
ka merkitseisivät puolueettomiin 
den rikkomista Suomea kohtaan.

(Sähkösanom a!
Washington, tammik. 16 p, — 

Presidentti Roosevelt ehdotti tä 
nääii, ettii Yhdysvallat lainaisi 
rahoja Suomelle, tehdäkseen sil
le mahdolliseksi ostaa Yhdys
valtain y 1 i j ää m ä- f a r i m t no 11 e i t a , 
sekit teollisuustnotteia. Hiin ei 
maininnut miten paljon luottoa, 
Suomelle olisi tarjottava.

Mr. Roosevelt korosti, ettii tä
män esitetyn luoton käyttämi
nen aseiden tai sotavälineiden 
ostamiseen kiellettäisiin.

Presidentti esitti ehdotuksena 
Suonien avustamiseksi samansi
sältöisissä kirjeissä, jotka hän lä 
hetti varapresidentti John N.Gar 
lierille, sekä edustajahuoneen pu 
hemiehelle, William li. Bank- 
headille .

Hiin varoitti ennakkopäätök
sen tekemisestä, mikä saattaisi 
avata tien suurien luottojen an
tamiseen europalaisille kansakun 
nille, mutta sanoi, että tämä hä
nen esityksensä ei ‘"muodostaisi 
Europan sotaan sekautumista. 
tai uhkaa Europan sotaan sekau 
tuulisesta.

Presidentti esitti että lainat 
Suomelle varustettaisiin Export- 
Import pankin ja R. E. C:n katit 
ta. Export-Import pankki on jo 
Suomelle myöntänyt $10,000,000 
luoton, mutta Suomi on siitä 
käyttänyt ainoastaan $3,000.000 
tähän mennessä.

“Epäilemättä A’hdysval loissa 
on suurta halua jonkinlaisiin toi
menpiteisiin 'Suonien avustami
seksi maanviljelystuotteiden ja 
teollisuustuotteiden, ostatarpeita 
lukuunottamat: a, rahastamises
sa, sanoi Mr. Roosevelt.

I “Sellaisten kahnausten vaara, Selittää liittolaisten
joiden valittamisessa hänen ma- < 1 **

Boston, tammik. 16 p. — Neljä jesteettinsa hallitus olisi ens-im- n l p V a t l  V ä l l l l l l t  

poikaa hukkui ja yksi yhdeksäs- "iäisenä, lisääntyisivät pakotie,-
tä pelastetusta ixijasta on vaka- kavtantoonsaattain,sella. | (Sähkösanoma,
vassa tilassa Carnev sairaalassa,' Kirjelmässä esitetään yhteensä ’ P- aa

viisi ehtoa kaihnausten valttaimi- ministeri Neville Chamberlain, 
seksi liitolaiisten, jotka sotivien puolustaissaan sotasihteeri Les- 

laillista toimintaa har
sen jälkeen kuin merelle päin pu-
haltava tuuli ja laskuvesi heidät 
ajelehtivalla jäälautalla, Bosto- .
uin satamaan kuljettivat eilen il- "»navat ,a Amerikan tasavalto- 
t inäivällä |en välillä, jotlka turvallisuut-

1 liikkuneet ovat: Joseph Cur- taan haluavat varmentaa 
rv 15-vuotias ja Wallace White- J«s " arta e,1lt<)l'a ei voida noi‘- Seen 
h
\V

lie I lore-Belishan eroittamista, 
selitti alahuoneessa tänään, että 
liittolaiset ovat valmiit “mihinkä 
tahansa yritykseen ja uhrank- 

josta sota "akuuttisem-
i ? . v n o t i i s  s e k ä  Ralolh dattaa, niin voi viihollis-ten laivo- niaksi kehittyy.

Vhitehoiise S vuotias ii Charlee ia kasaantua turvallisuusvyöhylk- Pääministeri ja IIore-Belisha em ail 8-vuot.A k<^le ja tämä johtaisi sodan- asettuivat kumpikin harmoonisel
Kendall, 8-vuotias.

Yhteen aikaan noin 200 lasta vaaran
leikki irtonaisilla jäälohkareilla >an.aa, 
vesirajalla. Auringon niitä su- 
lattaissa useat niistä irtautuivat

taan.
Kirjeessä

lähemmäksi Amerikan 
kirjelmässä huomaute

sanotaan, että Bri-liinaa iinciii 1111 e» i ti i i  lu iuunui . , . . » 1
alkoivat ajelehtia Dorcheste- ta '11"f11’ laivasto e, ole Amer.lkan

li viralliselle kannalle sotasihtee 
iin eroa koskevassa asiassa, kiel 
täen, että se “vanhan kaartin" 
painostuksesta olisi jofhtunut. 

llore-Belisha lisäsi, että hän
rh, lahteen Yhteensä l"l \ioik ia '»aime.rta vaarantanut, vaan pi- j «-’i koskaan ollut tullut ajatelleek
si , i dehtivilla iääl-in to ilir km, kemminlkin sen turvallisuutta var s, sitä, ‘että me teemme armei- 
oli ajelehtivilki j.ialautoilla kun jan |,,an kansanvaltaiseksi tais-
heidän leikkitovei nisä poliiseja Ullaksensa kansanvallan puoles-
ja palokuntalaisia häivyttivät ta ••
heitä pelastamaan.

Saksalaista sotaväkeä 
keskitetään vasta

päätä Ruotsia

häivyttivät, raan‘
Turvallisuusvyöbykkeen järjestä  

minen oli oikeutettu.
Rio de Janeiro, tainimik. 16 p. 

Brasilian presidentti Getulio 
A'argas, avatessaan Amerikan 
valto'en

(Sähkösanom a 1
Washington, tammik. 16 p.— 

Pääiösaluselmia, joissa kehoite- 
taan sovelluttamaan puolueetto- 

keskeisen mtolueetto-1 »"Uuslaki käytäntään Suomea,
Berliinistä ilmoitetaan, että miuiskomitean kokouksen tää llä , \  enäjää, Kiinaa ja Japania vas- 

saksalaisia sotilasjoukkoja on eilen, julisti, että Amerikan kan- taan esittivät tänään senaatissa 
keskitetty lisääntyvässä määräs sakunnilla on oikeus järjestää senaattori John A. Danaher, to n  
s ä  Itämeren rannikolle Lylxtcin1 puoliieettoinuusvyöhvke raju- necticutista, ja (my M. tiillette,
ja Danzigin välille vastapäätä jensa vnipäri, vaikka sellaista b3' ' a*la - _  __________________

vyöhykettä ei ole tunnustettu!
kansainvälisessä laissa.

T V A-N 
VALTUUKSIEN

LAAJENTAMISTA
on presidentti Roosevelt 

esittänyt.
Washington, tammik. 16 p, — 

Presidentti Roosevelt lähetti ei
len kongressille T. Y. A :u esi
tyksen lisävaltuuksien varusta
misesta, jotta T.V.A, voisi laa
jaksi virkistysalueeksi kehittää 
osia kuudesta valtiosta, joissa T. 
\  A. toimintaansa harjoittaa.

On ensi kerta kun T.V.A. vir
kistystoiminnasta mainitsee toi
mi n tain sa yhteydessä.

Sanomassa, minkä hän T.V.A :n 
esityksen niukalla lähetti presi
dentti Roosevelt huomauttaa, e t
tä useat kansalaiset, jiqia halli
tuksen virkailijatkin, ovat olleet 
sellaisessa käsityksessä, että T. 
V. A:n ainoana tarkoituksena on 
ollut sähkövoiman kehittäminen.

“On ehkä aika johdattaa huo
mio tähän erehdykseen", presi
dentti huomauttaa.

Oikeastaan sähkövoiman kellit 
täminen oli ainoastaan verrattain 
pieni osa siitä suuresta sosiaali
sesta ja taloudellisesta kokeilus
ta jota yhdessä tämän pallon
puoliskon suurimmista vesialu
eista harjotetaan. On aika ylei
sön käsittää tämä, sekä ne mo 
net päämäärät mitkä T.V.A. 
suunnitelmaan kuuluvat, presi
dentti sanoi.

Rttots’n rannikoa. Lylieck on 
noin 150 mailia lounaaseen Ruot 
sin eteläisinimmästä kärjestä. 
Diplomaatit • Berlinissä pitävät 
tätä hvin merkityksellisenä sii
hen. katsoen, että Venäjän ja 
Suomen välisen sodan johdosta 
Saksan lehdet ovat arvostelleet 
Ruotsia siitä, että se sallii liit
toutuneiden sutatarpeita kuljettu 
van Suomeen Ruotsin alueiden 
kautta.

| “Meillä on oikeus järjestää tur 
"Pitäen silinämääräiiämme sitä vallisuusvyölivke, estääkseni me 

jieriaatetta, että mikään ei oi- yllätyksiä jotka voivat vaarantaa 
keuta sotivien maitten etujen a- Jiikeliitimistä ja tavaran vaihtoa." 
s ett ani is ta jiiiolueettomien m ait-| Presidentti Vargas piti pu- 
ten etuieii yläpuolelle me teem- heensa vain muutaman tuntia sen 
me minkä voiinme tietääksemme jälkeen kuin Britannian kirje, 
etäällä Amerilkan vesiltä aseste- \ josta turvallisuusvyiihykkeen 
tut yhteenotot ja niistä juonti,-.käytäntöön saattaminen nykyi- 
van suverääniteettimme vaa- sessä muodossaan inahdottomak 
raan. ! si käsitetään, oli tänne saapunut.

Esitti japanilaisten 
rauhanehdot

(Sähkösanom a)
Shanghai, tammik. 16 p. — 

Wang Shing-Wei, jonka pitäisi 
johtaman japanilaisten hallitse
maa "Keskeistä Kiinan hallitus
ta" sähkö: ti tänään kenraali 
Tsliiang iKai-sliekille, tarjoten 
hänelle rauhaa, japanilaisten eh
doilla.

RUOTSI JA 
NORJA PROTES-

TEERAAVAT
venäläisten lentokonei

den puolueettomuus- 
loukkausten johdosta.
Kööpenhamina, (ammik. 16 p.

— Miltei samanaikaisesti lähe
tettiin eilen Ruotsista ja Norjas 
ta vastallauseita Neuvosto-Venä 
jälle, sen johdosta kun venäläi
set lentokoneet ovat Ruotsin 
ja Norjan puolueettomuutta loit 
kanneet.

Kumpikin maa olijasi lähetti
läänsä Moskovassa protesteeraa 
maan oletettujen puolueet to- 
muusrikosten johdosta.

Nämä ohjeet annettiin välhän 
sen jälkeen kuin Venäjä oli syy
tellyt Ruotsia ja Norjaa epäpuo- 
lueettomasta toiminnasta, antais 
saan apua Suomelle, sen taiste
lussa Venäjää vastaan.

Ruotsin vastalause perustui 
pommien pudottamiseen [Kallak
sin saarelle, Luulajan edustalla.

Norja, vastalauseessaan sanoi, 
että useita venäläisiä lentokonei 
ta lensi Norjan alueen yli per
jantain ja eilispäivän välillä.

Ruotsin vastalauseessa sanot
tiin, että 10 pommia pudotettiin 
Kallaksen saarelle. Yksi venäläi 
ren lentokone ilmeisesti teki hä- 
tälaskun Ruotsin alueelle, mutta 
ruotsalaiset lentokoneet ja soti- 
!a: eivät ole sitä eilisiltaan men
nessä löytäneet.

Norja, kirjeessään sanoi, että 
yksi venäläinen lentokone las
keutui alas Norjan alueelle sun
nuntaina, lähellä Kirkenesiä,

Aiemmin eilen Venäjä julisti, 
että se ei ole tyytyväinen niihin 
vastauksiin jotka Ruotsi ja Nor
ja ovat antaneet sen vastalausei
siin, jotka se aijemmin tässä 
kuussa näille maille lähetti.

Upotussodan uhreja
Sdhktitetnom a

Lontoo, tammik. 16 p. — Anii- 
raliteetti ilmoitti tänään, että 
kolme britiläistä sukelluslaivaa, 
Seahorse, Undine ja Starfish, o- 
vat ilmeisesti tuhoutuneet, “ol
lessaan erittäin vaarallisessa teli 
tävässä."

Rauhan aikana näillä aluksilla 
oli yhteensä 107 miestä, nmt Ui 
sodan aikana mahdollisesti eneni 
man. Niiden oletetaan olleen toi 
minnassa Saksan vesistöllä. Nii
den miehistöstä ilmoitetaan sak
salasten pelastaneen muutamia.

Nämä kolme sukelluslaivaa o- 
livat ensiniäisiä liittolaisten su
kelluslaivojen menetyksiä tässä 
so lassa. Saksalaisia . sukelluslai
voja väittävät liittolaiset tuhon
neensa 30 tai 40.

(SähköHununiu)
Berlin, tammik. 16 p. ...  Sak

san korkein sotajohto selitti tä
nään, että brittiläiset sukellusko, 
vat Starfish j‘a Undine on tuhot
tu I lelgolannin lahdessa.

Kenkäteollisuus U. E. valti
oissa alkoi vuonna 1630 ja on ke
hittynyt siten, että vuosituotanto 
nyt on 150,0(X).U00 j>aria.

I LM ATI ETOJA
\  leensä kaunista ja kylmem

pää tänä-iltana. Keskiviikkona 
kaunista. Kylmä sää jatkuu kes
kiviikkona. torstaina ja perjan
taina.

Lämmön määrä tänä aamuna 
klo 8 oli muutamilla eri paikka
kunnilla seuraava:

Boston 27, Seiv York 24, Was- 
inglon 31, Jacksonville 31, Chi
cago 4, Denver 42, New Orleans 
35v Kansas City 27, Salt Lake 
City 18, St. Louis 15, St. Paul 
—6. San Francisco 47, Portland, 
Ore. 66 asteita. -

roiikh.it
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P Ä IV Ä N K A T S A U S
SILTÄ, JOLLA VÄHÄN ON,
OTETAAN VÄHÄKIN POIS

Inhoittavin kaikista ilitnisliaainussa esiintyvistä korppikotkis- 
ta on luonnollisestikin koronkiskuri. Monissa valtioissa neljäsosa 
kaikista perheistä on näiden olijoiden uhreina. He jättävät jäl
keensä kurjuutta, jota on inahdotoin numeroida laskea.

Edelläoleva lausuntomme perustuu raportille, jonka Public 
Affairs Committee viime viikolla ulosantoi tutkittuaan laajalti lai- 
tointa rahanlainausliikettä harjoittavien menettelytapoja ja pääs
tyään selville kerrassaan kauhistuttavista seikoista. Esim. Dal
lasissa, Texasissa, kirjat osoittivat, että 2,554 lainaajaa maksoivat 
72 :lle lainanantajalle $85,000 korkoina lainoista, joiden yhteissum
ma oli vain $55,757. Keskiarvoinen korko ensimäisissä tuhannes
sa tapauksessa oli 271 prosenttia ja korkein korko oli 1.131 pro
senttia. Raportissa erikoisesti mainitaan yhdestä tapauksesta, 
missä koronkiskuri vetäsi $1,053 yhdeksän vuoden ajalla $30 ,’ai- 
nasta, minkä henkilö otti ostaakseen lääkkeitä sairaalle vaimol
leen.

Ilmeisestikään näiden ihmisten saaliinhiniolla ci ole lainkaan 
rajaa. Eräs rahan Hinausliikkeen harjoittaja sivussa harjoitti ura
kointia ja huomasi voivansa tehdä rahaa lykkäämällä työläistensä 
palkanmaksua ja lainaamalla heille rahaa kymmenen prosentin 
korolla viikolta. Toinen koronkiskuri runnasi samal a aikaa lai- 
nainperimistoimistoa ja lainasi rahaa 240 prosentin korolla niiden 
velkojen maksamiseen, jotka olivat hänellä perittävänä ja lisäksi 
pistäen puolet perimistään rafloista omaan taskuunsa.

Useissa valtioissa koronkiskurit välttävät säädöstelyn palkan- 
ostotcmpulla. Todellisuudessa he lainaavat rahaa, mutta teknilli
sesti he vain ostavat oikeuden periä osan uhrinsa palkasta mak
supäivänä.

Edelläolcvat ovat vain esimerkkejä olosuhteista, mitkä vallit
sevat puolissa valtioissa maassa. Mutta niissäkin valtioissa, jois
sa lainaajia turvaavia lakeja on, koron kiskurien sallitaan kantaa 
36 prosenttia vuosikorkoa. Washington, maamme pääkaupunki, 
on koronkiskurien taivas. Vaikka kongressilta on vuosia vaadit
tu lainaajia suojelevaa lainsäädäntöä, liittovaltion lakikirjoissa ei. 
ole riviäkään, mikä vaikeuttaisi näiden verenimijäin katalaa hom
maa, verenimijäin, joita on kymmenittäin lähellä Kapitol raken
nustakin.

Hätäapua nauttivat työläiset ovat washingtonilaisten koron 
kiskurien mieliuhreja siksi kun tietävät tarkal'ecn milloin ja 
missä hallitus jakaa shekit ja voivat olla aina paikalla “saatavi
aan”' perimässä.

Kuinka siis tällainen. Hike voi rauhassa jatkua maassa? Sii
hen on montakin syytä olemassa, raportissa lausutaan. Koron
kiskurit ovat hyviä ilmoittajia ja heidän tilinsä saa sanomalehtien 
kustanjat katsomaan toiselle suunnalle. He myös pitävät vaki
tuista eteispolitikqitsijaijoukkoa Washingtonissa ja jatkuvasti pom
mittavat valtioiden lainlaatijakunticn jäseniä kirjeillä, joissa köy
häin etujen nimessä pyydetään välttämään korkeimman koron lail
la määräämistä, koska sillä “vain lisättäisiin köyhien kärsimyksiä."

Luottoyhdistykset, joita nyt on jo tuhansia maassa, ovat va
pauttaneet sadat tuhannet ihmiset tämän riistäjäluokan kataliin 
man osan otteista.

Ensimäiscn taistelun venäläiset ovat ehdottomasti hävinneet 
Epäilemättä he yrittävät uudelleen ja ylivoima edelleen on suo
malaisia vastassa. Aivan uskomattomalta tuntuvat kykynsä ja 
keinokkuutensakin huomioonottaen tuntuu mahdottomalta, että 
he saavuttaisivat lopullista voittoa ilman ulkopuolista apua. Mut
ta nyt kun lopultakin myöhästyneenä käsitetään Venäjän ja Sak
san liiton luonne ja Suomen strateginen merkitys länsivalloilic, 
tuntuvaa apua tulee Englannista ja Ranskasta.

Venäjän voitto Suomessa antaisi Saksalle laivasto- ja ilmailu- 
asemat 1’ohjois-AtIantilla — mikä olisi vaarallisin tnahdol isuus. 
Kysymys onkin siitä salliiko Saksa Venäjän kärsiä ratkaisevan 
häviön, koska politilliscssa merkityksessä Venäjän etenemisen At
lantia kohtaan voi Saksa kääntää omaksi edukseen. Kysymyk
seen on vaikea vastata sillä Hitler ja hänen sotapääl likkönsä eivät 
ole paljastaneet ajatuksiaan sikäli kun Suomi on kysymyksessä.

Hyvin todennäköistä on, että Saksa tulee auttamaan Venäjää 
neutralisoimalla Ruotsin. Eikä aktiivinen Venäjän avustaminen- 
kaan. Saksan puolelta ole mahdotointa, vaikkakin Itämeren poh
joisosan jäätyminen tekee avunannon toistaiseksi mahdottomaksi. 
Mutta suomalaiset ainakin ovat voittaneet aikaa — aikaa, jonka 
ajalla länsimaisilta liittolaisilta tuleva anti alkaa vaikuttaa ra t
kaisevasti.

Venäjiin häviö näyttää hyvin vakavalta Venäjän kannalta kat
sottuna ja Venäjän arvovaltaisuuden pienentyminen puolueetto
mien keskuudessa on suuri.

Halu auttaa Suomea on kasvanut Skandinavian maissa, var
sinkin Ruotsissa. Ruotsalaisia sotilaskouluutul sen saaneita va
paaehtoisia on mennyt Suomeen suurissa joukoissa. Mutta suo
malaiset ennen kaikkea tarvitsevat sotatarpeita, varsinkin am- 
mukkeita. He ovat saaneet niitä suuressa määrin venäläisiltä, 
mutta he eivät voi määräämättömiin luottaa saavansa niitä näistä 
lähteistä.

Sotatarpeiden lähetys Englannista ja Ranskasta ei ole help
poa ottaen huomioon matkojen pituuden ja ilmastosuhteet. Mut
ta jos suomalaiset kykenevät pitämään Ruotsin rajan ja liikenne
yhteyden muun maailman kanssa avoinna keväiseen asti, länsi
maista tuleva apu voi ratkaista sodan heidän hyväkseen.

Näin lausuu Manchester Guardian diplomaattinen kirjeenvaih
taja. Toivomme, että niin kävisi.
1!»1-'1F  il'.— «R—■

Terijoki Me olemme päässeet pitkälle tässä
Norjan Työväenpuolueen pää-äänen- työssä. Itsehallinnon pohjalla olimme 

kannattaja "Arbeitefbladet.’ kirjoittaa Päässeet pitemmälle kuin Neuvostoliit- 
johtavassa artikkelissaan Otto Ville maan taloudellisessa ja sosiaallses-
Kuusisen sätkyhallituksesta, joka on sa rakentamisessa. Ja me olimme yh-
koko työväenliikkeen pilkkaamista, var- telstyössa täällä Pohjolassa, myöskin 
sin terävästi, julkaisemme sen tässä Suomen työväenpuolue ja ammatti- 
kokonaisuudessaan.

Suomen
kannan

työväen
ilmaisuja

Suomen työväenluokan kaikki kerrokset taistele- raattben puolueen ja Suonien
vat yksimielisesti Suomen itsenäisyyden ja 

kansan vapauden puolesta

MILTÄ KANNALTA EU RO PASS A
KATSELLAAN SUOMEN
MAHDOLLISUUKSIA ?

Toimitukseemme on viimeisten päivien ajalla saapunut Suo
men sanomalehtiä, viimeisimmät joulukuun 16 päivältä. Myös
kin on saapunut Manchester Guardiania viimeisin jouluk. 29 päi
vältä. Viimeksimainitun lehden Moskovan kirjeenvaihtaja kirjoit
taa :

Venäjän äärimmäinen vaikeneminen kaikkiin Suomen sodan 
puoliin nähden on kaikista merkillepantavin seikka lähes kuukau
den kestäneen taistelun jälkeen. Lisääntyvässä määrässä mitään 
sanomattomista sotabulletineista Venäjän puolelta voidaan vetää 
ainoastaan yksi johtopäätös — venäläisten joukkojen eteneminen 
on äkkiä pysähtynyt niin pian kun ne tulevat tärkeimmille Suomen 
puolustuslinjoille.

Useiden päivien ajan venäläiset viime viikolla eivät edes väit
täneet edenneensä. Tämän merkitys ei ole kokonaan jäänyt huo
maamatta venäläiseltä yleisöltä päättäen niistä huomautuksista 
mitä kuullaan jonoissa, katuvaunuissa ja virastoissa. Venäjän 
pääkaupunki on täynnä huhuja kaatuneiden venäläisten luvusta 
ja kertomuksia liikkuu kansan keskuudessa, että haavoittuneet, 
paleltuneet ja muuten sairastuneet sotilaat ovat täyttäneet Le
ningradin sairaalat ja niitä nyt lähetetään Moskovaan.

Viime viikon loppuun asti venäläinen sanomalehdistö kykeni 
sivuuttamaan Suomen sodan puhumalla Stalinin syntymäpäivästä. 
Kun lehdet olivat ensin täyttäneet palstansa huomatuimpien kom
munististen johtajien ylistyskirjoituksila Stalinille, niiden lopulta 
oli tyydyttävä toisenluokan kommunistien ylistelyihin. Yksi niis
tä. jonka oli allekirjoittanut Poteinkin, ulkoasiain komissarin apu
lainen ja ulkoasiain komissariatin virkamiehistö, on tyypillinen 
siitä kameelikurkimaise-sta politiikasta, jonka mukaan Venäjä ei 
käy sotaa Suomea vastaan. “Venäjän politiikka, jota Sta in in
nostaa ja jöh taa,’ selittää Poteinkin, "tekee tyhjäksi imperialis
tien yritykset sekoittaa meidät veriseen teurastukseen.’’

Siinäkin tapauksessa vaikka ruotsalaiset kertomukset 30,600 
venäläisen kaatumisesta olisivat suuresti liioiteltuja, niin sitten
kin on selvää, että Kremlin politiikka on sekoittanut Venäjän kan
san johonkin sellaiseen mikä suuresti muistuttaa veristä teuras
tusta.

Leningradin puolueen johtaja Zhdanoff, jota pidetään johta
vana henkenä Venäjän nykyisessä Itämeren politiikassa, ei ole nii
den joukossa, jotka ovat Moskovan lehdissä laulaneet ylistystä 
Stalinille. Ulkomaalaisisissa piireissä pidetään hyvin merkillise
nä seikkana sitä, ettei edes torstaillisessa “Leningradin Pravdassa" 
— Stalinin syntymäpäivänä — joka on nyt tullut Moskovaan, ole 
sanaakaan Stalinin ylistykseksi Zhdanoffiita.

Samassa numerossa mainitun lehden diplomaattinen kirjeen
vaihtaja lausuu, että sitä, mitä useimmat objektiiviset havainnoit
sijat ovat pitäneet mahdottomana, nyt pidetään mahdollisena — 
nimittäin Venäjän häviötä sodassa Suomea vastaan.

Me luemme yksityisten ja plenelikö- 
jen byöläiskokousten levittämiä pää
töslauselmia. Kommunistilehti julkai
see niitä, ja ne ilmoitetaan norjalais
ten työläisten allekirjoittamiksi. Me 
luemme niitä emmekä usko omia sil
miämme. “Me emme usko, että Suo
mi on demokraattinen’’, sanotaan niis
sä. Ja sentähden: “Meidän sympati
amme omaa Terijoella oleva Suomen 
kansanhallitus”.

Samanlaisia päätöslauselta myöskin 
Neuvostoliitossa. Sen voi ymmärtää, 
mutta norjalaisten työläisten pitäisi 
tietää paremmin eikä seurata Stalinin 
agenttien teitä. On häpeä, että nor
jalaiset työläiset ovat mukana kaikes
sa. Ajatelu,, ja vastuun puute joka 
ilmenee tuollaisissa päätöslauselmissa, 
on kauhistuttava. Mutta ne pääsevät 
kommunistilehtien palstoille, jolta toi
mitetaan puoltaen Venäjän sotaa pie
niä kansoja vastaan.

He eivät usko, että Suomi on demo 
kraattinen.. Mutta kuinka on demo- 
kratian laita siinä yhdyskunnassa, jo-

yhdistykset olivat mukana. Me näim 
me Suomen ponnistavan, itsensä va
paaksi orjuuden ohjaksista ja nouse 
van kansalaissodan jälkeen. Ilolla huo 
tinasimme sen kasvavan vaikutuksen 
minkä työväenluokka sai Suomen yh
teiskunnassa. Maa kulki eteenpäin se 
kä taloudellisella että sosiaalisella alal 
la, ja aika vaikeni myöskin Suomen 
työväestölle. Nyt murskaa Neuvosto
liitto tämän työn ja käy sotaa tätä e- 
linvoimaista maata vastaan, joka te
oillaan on osoittanut omaavansa oike
uden itsenäisyyteen.

Neuvostoliitto kärsi menetyksiä Poh
jolassa antaessaan määräyksiä työvä
enliikkeelle. Luokkamme rakensi poh
joisissa maissa itsenäiselle poflijalle ja 
voitti siten. Neuvostoliitto menetti 
ideologisesti. Mutta nyt tulee Neu
vostoliitto asein vastaan yhtä näistä 
maista ja tahtoo terrorisoida sitä tu
lella ja verellä. Tässä me seisomme 
yhden maailmanhistorian suurimman 
rikoksen edessä. Vaikkapa Suomi ei o- 
lisl ollutkaan demokraattinen, el Ve
näjällä ole mitään oikeutta hyökätä 
sen kimppuun. On Suomen oma asia 
järjestää olosuhteensa.

Terijoki on häpeäpenkki.

*n
ka nyt vyöryttää joukkojaan Suomeen 
ja koettaa tuhota sen väestön? Ja 
merkitseekö Terijoki demokratiaa? Si
tä “kansanhallitusta”, jota päätöslau
selmissa palvotaan, el ole perustelu 
suomalaiselle perustalle eikä Suomen 
kansa ole sen mukana. Se on kokoon
pantu Venäjällä, eikä sitä ole valinnut 
kansa, vaan ainoastaan venäläiset a- 
seet ja pommit ovat sen takana.

Jos Terijoki koroitetaan kansainvä
liseksi periaatteeksi, merkitsee se kuo
lemaa pienille kansakunnille. Mutta 
ne työläiset, Jotka ovat antaneet a- 
genttien houkutella itseään, eivät ole 
ajatelleet, mitä Terijoki merkitsee.
Sellainen käsitys merkitsee, että suu
rella vallalla on oikeus asettaa uusi 
hallitus pieneen maahan ja siten hyö
kätä sen kimppuun. Jos tämä tässä 
esitetty periaate voittaa vastaväitteet, 
merkitsee se pienten maiden poispyyli 
käisemista. Terijoen hyväksyminen on 
petoksen hyväksymistä, se on perustan 

I kaivamista oinaita oikeudeltamme elää 
: itsenäinsenä kansakuntana omaten va 
pauden määrät omista asioistamme 

Mutta niin syvälle ovat kommunistit 
vajonneet, että he tunnustavat väki 
vallan. Eivätkä ainoastaan tunnusta, 
vaan vieläpä kunnioittavat sitä peri
aatteena. Se on häpeä norjalaisille 
työläisille. Se on luopumista itses
tään ja menee aivan uskomattoman 
pitkälle, eikä voi olla totta, että nor
jalaiset työläiset olisivat yhtyneet 
näihin päätöslauselmiin täydellä har
kinnalla.

Terijoki on koko työväenliikkeen 
pilkkaamista. Kunkin kansan oikeus 
elää omaa elämäänsä on ollut yksi 
taistelumme tärkeimmistä periaatteis- 

. ta. Sentähden vaadimme myöskin, et- 
I tä Venäjä saisi oikeuden Järjestää 
omat asiansa, kun se taisteli suuren; Eversti Lindberglikin asettui käytettä 
taistelunsa. Me olemme korostaneet j väksi ja lenteli v. 1911 Amazonasin 
sitä että työläisten tulee taistella yh- ! alueen yläpuolella. Hän otti filmika- 

! tel1 kuntajär jestyksensä puolesta oman merallaan arvokkaita kuvia, joista il
maansa rajojen sisäpuolella ja liman meni selvästi, että aarniometsän tihei-

Inka-kansan jäljillä
Saksalainen arkeologi Hermann Kili

se on lähtenyt etsiskelemään Inkojen 
vanhoja rakennusjäännöksiä. Millin 
ovat joutuneet lnkavaltakunnan kau
pungit? Onko ne hävitetty niin pe
rusteellisesti, että inkojen kukoistavas
ta kulttuurista on. jälellä vain muuta
mia harvoja muistoja? Vai onko 
trocpillinen kasvullisuus kätkenyt pii
loonsa rakennukset, palatsit, temppe 
lit, kokonaiset kaupungit, töiden asuk
kaat pakenivat maalian tunkeutuvien 
espanjalaisten valloittajien tieltä. Ell
iä kukaan ei Jälkeenpäinkään uskalta
nut siirtyä asuinaan, inkain vanhoille 
asuinsijoille: alkuasukkaat olivat kuol
leet, heidän talonsa poltetut ja uudet 
valtijaat rakensivat kaupunkinsa suo- 
jalsempiin ja turvallisempiin paikkoi
hin. Taistelu Amazonasin aarniomet
siä vastaan ei ole vielä johtanut suo
tuisiin tuloksiin. Päinvastoin tuntuu 
siltä kuin troopilllnen metsä tahtoisi 
kaikin tavoin säilyttää salaisuutensa, 
puolustaa sitä kalkin keinoin. Yli sa
ta Amazonasin alueelle tunkeutunutta 
tiedemiestä on kadonnut jäljettömiin. 
Eksyivätkö he läplpääsemättömlssä 
metsissä ja menehtyivät nälkään? Vai 
sortuivatko he kuumetautien nirreinä? 
Vai surmasivatko aarniometsän sala
peräiset, kavalat Intiaanit heidät? Vai 
pidättivätkö intiaanit valkoihoiset mie
het parissaan? Näiden kysymysten 
ratkaisemiseksi on turvauduttu nyky
aikaisen tekniikan apuun. Aarniomet
sän tiettömän, umpeenkasvaneen alu
een yläpuolelle on lähetetty lentoko
neita tiedustelu- ja vatokuvausretkille.

Sen johdosl.u kun eräii.t Stali
nin palkkarengeiksi antautuneet 
suomalaiset tässäkin maassa yrit 
tavat levittää käskyistä, että 
Suonien työväki olisi hyvinkin 
erimielistä ja suuri osa valmiita 
kannattamaan Stalinin Suomeen 
asettamaa hallitusta, esitämme 
scuraavassa Suomen työväen eri 
järjestöjen lausuntoja.

Suomen ammatillisesti järjes
tyneen työväen .äänenkannattaja 
"Piilikikatyöläincn” kirjoittaa m. 
m. scuraavaat

“Suomen tyiwaenkidkka on 
mutkana tässä taistelussa. Sen 
pauhaat pojat ovat rintamalla 
suorittaen tehtävänsä siinä kuin 
muutkin. Ja rintaman taikana, 
missä mahdolliseslti sodan eirsi 
I äiivinä oli jonkinlaista epätietoi
suutta »iitii, mistä on kysymys, 
on mieliala kääntynyt päättäväi
sesti venäläisten hyökkäyksiä 
vastaan. Propagandaa tämän 
päättäväisyyden vahvistamisen 
nuolesta ovat tehneet ennen 
kaikcika venäläisten ilmahyök
käykset siviili-ihmiislä vastaan.

Suomen työväenluclkka on tais 
tcl.lut tämän maan demokratian 
puolesta, sen köliittämiiseksi ja 
eteenpäin viemiseksi. Sen kä
sitykset siitä, miten tämä maa 
Oilisi rakennettava, ovat monessa 
suhteessa poikenneet porvarillis
ten piirien käsitylksistä. Mutta 
aina on tvöväemluokan valtava e- 
nenumlstö ollut syvästi tietoinen 
siitä, että vain maan ollessa ul
konaisesti vapaan ja omista asi
oistaan määräävän, tässä maassa 
myöslkin voillaan todellinen de
mokratia rakentaa. Sen vuoksi 
työväenluokka on aina taisitellut 
sellaisia virtauksia vastaan, jo t
ka ovat pyrkineet johdattamaan 
maamme toisen tai toisen suur
vallan holhousvallan alaisuuteen. 
Tästä itse m ä ä rä äm i so i.k e u d estä, 
oikeudesta saada vapaassa maas
sa oma sijansa ja vaikutusval
tansa, mahdollisuudesta rakentaa 
tähän maalian myöskin työväen
luokkaa kaikin puolin tyydyttä
vä yhteiskunta, kaikesta tästä 
Suomen työväenluokka nyt tais
telee. Se tietää, että venäläiset 
uistimet eivät tuo enempää nyt 
kuin ne toivat tsaristisen • vallan 
oikana suomalaiselle työniiehellc 
vapautta ja mahdiollisuutta osal
listua maan asioiden hoitoon ja 
oman luokkansa olojen paranta
miseen.

M utta työväki taistelee myös
kin kotiensa, lastensa ja naisten
sa hengen puolesta, jotka kaikki 
vihollhien pyrkii tuhoamaan.

Työväenluokka on myöskin tie 
toinen siitä että täs$ä taistelus
sa 'taistellaan pienten valtioiden 
oikeuksien puolesta suurvaltain 
mielivaltaista politiikkaa vas
taan. Työväellä ei ole mitään 
harliakäusitystä toisiltakaan suur
valloista. Ja kun se asettaa ve
näläisten imperialismin toisten 
rinnalle, se tekee sen täysin oi
keutetusti.”

Suomen Sosialidem okraatti
sen Työläisnuorisoliiton ve
toom us.

Su ..men Sosialidemokraattinen 
Työläisnuori soli itlto on lähettä
nyt Sosialistiselle nuoriso-inter- 
nat ionalelle seuraaivan maailman 
työväenluokan nuorisolle osoite
tun vetoomuksen:

Toverit.
Suomen työläisnuoriso vetoaa 

tänä maamme kohtalonhetkellä 
teihin, toverit. Suomen työvä
enluokka ia sen nuoriso taistelee 
tällä hetkellä kansanvaltaisen 
yh t e isku nit a j ä rj e s tyksen, vapaan 
maan vapaan kansan, vapaan 
työväenluokan puoiesta.

minkään muun kansan sekaantumista 
sotaan. On Suomen oma asia järjes

tä ä  demookratiansa .kuten on Norjan 
asia järjestää omansa.

'kössä on asunut ihmisiä. Eräät tutki
jat arvelevat, että hänen kameransa 
'vangitsemat kohdat olisivat kalllon- 
ludikareita, joihin on kaiverrettu inko

jen hieroglyfejä. Oli miten talliansa, 
seuduilla, joilla aarniometsä rahoittaa 
nyt kaiken peittävänä asui muinoin 
ihmisiä. Siellä kukoisti suuremmolren 
kulttuuri, jonka muistokin on nykyi
sin vaLpunut unhoon. Mutta tutkijat 
ovat vä ymättömiä työssään. Lento
koneet seuraajat nykyisin heidän ret- 
kikuntiaan koko ajan, sillä vain pieni 
ryhmä kerrallaan saattaa tunkeutua 
aarniometsiin. Suunnattomat suot te
kevät suurempien ryhmien liikkumi
sen mahdottomaksi. Lentokonemene- 
telmää käytti m. m. italialainen Au- 
reliu retkikunta Serra do Rancadoris- 
ta ja »aulaan menettelytapaan aikoo 
myös Herman Kruse apulaisineen tur
vautua. Hänen arvelunsa mukaan on 
inkain vanhoja rakennusjäännokilä 
löydettävissä Serra de Sircorasta, alu
eelta. joka oli aikoinaan maailman 
kalkkien onnenonkijani päämäärä. sil
lä 1914 löydettiin sieltä timantteja.

Työväenluokan nuoriso on 
meillä Suomessa, kuten kaikissa 
muissakin maisisa. puolustanut 
rauhan asiaa. Järjestömme ovat 
kautta vuosien koettaneet levit
tää ja syventää yleisen ja pysy
väisen rauhan ajatusta. Olem
me hartaasti toivoneet, että ris
tiriidat maamme ja itäisen naa
purimme välillä voitaisiin sovit
taa kummankin maan edut ja 
turvallisuuden huomioonottaen 
rauhallisin keinoin,

Neuvostoliitto rikkoi rauhan. 
Maahamme hyökättiin ilman va
roitusta. Aseetonta väestöä, lap
sia, naisia, vanhuksia, sairaita 
vastaan on suunnattu nykyaikai
simmat. hirviittäväii tulioisat 
li y ijlklk ä y sais e e t . La a j e n t a a‘ks e e n 
valtaipiiriään länteen päin Neu
vostoliitto on siten liittynyt hyök 
eääijävaltioihin hyökkäämällä va
paan ja rauhallisen maan ja ’kan
san kimjKjmun.

Maamme työläisnuoriso on 
rauhanltafjpstaan huolinnatta jou
tunut ase kädessä puolustamaan 
vapauttaan. Taistelemme oman 
'kansamme ja samalla myös :lir 
mElkunnan vapaustaistelua. U s 
komme ja luotamme siihen, että 
maailman työväenluokka ja sen 
nuoriso ymmärtää ia tukee mei
tä, kun olemme joutuneet puo- 
11 "s 11 tislk am i a i 1 u u n ka n,s a 11 is te n, 
yhteiskunnallisten ja sosialistis
ten ihanteittemme puolesta. O- 
lemme vakuuttuneita siitä, että 
työtä tekevä lue1’ka maailman 
kaikilla äärillä tunnustaa taiste
lumme oikeuden, tulee ym märtä
mään sen tänkoyden ja toimi
maan sen mukaisesti.

Toverit! Luokikaveliet! A utta
kaa meitä kalkilla käytettävis
sänne olevilla keinoilla saavut
tamaan oikeudenmukainen rau
ha !

Eläköön työväenluokan va- 
oaus!

Suonien Soisialidemokraattinen 
Työläisnuorisoliitto.

Suom en Sosialidem okraatti
sen Työläisnaisten Liiton ju 
listus.

x .
Tässä julistuksessa sanotaan 

mviislkin m.m. seuraavaa :
[ärjestynect työläisnaiset ovat 

toimintansa kaikissa vaiheissa 
taistelleet sotaa vastaan ja vaa
tineet kansaien välisten selkkaus 
ten rattkaisoniista raulianomaisin 
teinoin. Olepime aina ymmäirtä- 
neet. että sota on ihmiskunnan 
suuri onnettoimuiis. jonka to rju 
miseksi kaikki hvvät voimat olisi 
koottava. Nykyisessä tilantees
sa emme kuitenkaan voi muuta 
kuin valittaen todeta, e ttä  kaik- 
k i n euvo 11 olurnahdoll isuudetk in 
kansaltamme riistettiin ja maam 
me vaistoin sen rauhanpyrkimyk
siä ja sovittelumieltä saatettiin 
puolustautumaan päälletunkevaa 
vihollista väistään. Kansanval
tainen yhteiskunta järiestyksem- 
inc, vapautemme ja itsemäärää
misoikeutemme halutaan meiltä 
riistää ia väkipakoilla tvnkyttää 
meille yhteiislkuntamuotoia, joita 
emme vapaina kansalaisina voi 
hyväksyä. Orjuuteen emme voi 
alistua." emme luoinumaan vapau
destamme ja oikeuksistamme. 
Niiden puolesta taistelemme vii 
ineiseen asti.

Suom en Työväen Urhelulii- 
ton kanta.

TLTL-'lehdessä, Työväen urhei
lulehden äänenkannattajassa, kir 
'ohetaan m.m.. “voimme olla yl- 
neitä siitä, että olemme kyenneet 
kahden vuosikymmenen aikana 
k as v at t am a a n ky mm eniätuhansia 
nuoria miehiä ia naisia, iotka nyt 
voivat narhaalla mahdollisella ta 
valla palvella maatansa ja kan 
saansa.

“ \'vlkyiiu*n polvi maksaa nyt 
kalliista veroa isänmaalle. M ut
ta se tekee sen sillä siamalla heh
kulla ia voimalla, kuin ovat esi 
isämme aina telineet. Silksi vo' 
!• ikäinen suomalainen nvt olla 
si'orastaan oiiiielliiien. Nykyi
nen polvi ei ainoastaan “nituk 
velkaa", vaan se kokoaa nivos 
nääomaa. josta tulevat polvet 
saagat ehtvraätöntä elinvoimaa

“l Theilukaisvatukseii ja sen 
tuottaman kunnon karkein xeh 
tävä on nvt suoritettavana. Suo
men nuoret miehet täyttävät sen 
äärimmäisetkin vaatimukset tin 
kim ättä.”

Suom en Sosialidem okraatti
sen puolueen kanta.

Aiikniseinimin olemme jo jul
kaisseet Suomen Sosialidemoik-

AttlMiatilliseii järjestöjen Keskus
liiton aulatilan julkilausuman. 
Aisian johdosta kirjo’“taa juioluc- 
sihteeri Aleksi .Aaltonen vielä 
m.in. seuraavaa:

Työväestö on raikastanut rau
haa ja viimeiseen saakka usko
nut, että kansojen väliset risti
riidat on mahdollisuus ratkaista 
rauhanomaisin 'keinoin. Sosiali- 
deinokiraaittincn työväestö toivoi 
viime hetkeen saakka, että myös 
Suomen ia Neuvostoliiton väli
set ristiriidat voitailsiin sovittaa 
niiden neuvottelujen kautta, joi
ta Moskovassa loka—m arras
kuun aikana käytiin. Siitä toivoi 
myös maamme hallitus ja edus- 
tuilta. Ncuivotteluissa mentiin 
meidän taholtamme myönnytyk
sissä niin pitkälle kuin kohtuu
della voitiin mennä. Tehtyjen 
myöimytvsten olisi mvös pitänyt 
tyydyttää Neuvostoliiton halli
tusta. Mutta niin ei käynyt. 
Neuvostoliitto tahtoi sotaa, jon
ka tarkoituksena ei voi olla muu 
kuin maamme itsenäisyyden ja 
vapauden tuhoaminen. Suunni
telmat tätä varten ovat olleet il
meisesti jo hyvn kauan valmiina. 
Sen ovat neuvottelujen keskey
tymistä seuirannect tapahtumat 
jokaiselle maamme kansalaiselle 
selvästi osoittaneet.

Suomen vapautta ja rauhaa ra
kastava tvöväes,tö käsittää tä
män selvääkin selvemmin.

t
N euvostoliiton vallanoitäjät 
yhdessä eräiden harvojen

. 1
sen suosiossa olevien suomalais
ten emigranttien kaiussa ovat il- 
,'eittävällä nolitiikallaan ja häikäi
lemättömällä hy ökik äyiksel 1 ään 
maamme kimppuun saneet auki 
kaikkien niidenkin siimat, jotka 
näihin saakka ovat uslkoneet itäi
sien naapurimme rauhan vakuu
tuksiin ja liitäneet sitä jonkinlai
sena sosialismin maana. Nvt si
tä ei epään kukaan rehellinen 
suomalainen työläinen usko. sil
lä Neuvostoliitto on hyökkäyk
sellään Suomeen paljastanut it
sensä kaikkein häikäileniättö- 
mimmäksi imperialistiseksi val
jaiksi, jolle pienten kansojen it
senäisyys ja vapaus ei ole min
kään arvoinen.

Maamme työväestöllä ei 
kaiken tapaihtuneen jälkeen ole 
muuta mahdollisuutta jälellä kuin 
ase kädessä taistolla uhatun va
pautensa ja koko kansamme va
pauden puolesta. Kun se niin te
kee, se samalla taistelee niiden 
edellytysten puolesta, jotka ovat 
v äl 11 äm ät t  ömä t työväeni mokan 
yhle isku n n ai Lisen aseman kohot
tamiselle. Sillä vain demokratia 
takaa kansan syville riveille mah 
dollisuudet saavuttaa parannuk
sia asemaansa, elää elämisen ar
voista elämää.

Järjestön uutisia

ALUSTUKSIA
S. S. J:n Ohion alueen edustaja
kokoukselle 1940, Ashtabulassa, 

Ohio, tanunik. 21 p.

Aineen kesäjuhlat ehdot am me 
liidettäväksi vanhaan hyvään ta
paan tänäkin vuotena Ashtabu- 
lassa, lauantaina ja sunnuntaina 
kesäkuun 29 ja 30 p.

Julhla ohjelma n suhteen ehdo
tamme seu järjestettäväksi alu
een osaistojen keskuudesta, mut
ta juhlapuhujaksi olisi hankitta
va joikin järjestiimme parhaim
mista kyvyistä-

Sjysijuhlat eivät parempaa 
paikkaa löydä alueellamme kuin 
on EainX)lrt- jossa ehdottamme 
syysjulilait vietettäväksi lauan
taina ja sunnuntaina elokuun 30 
ja syyskuun 1 p.

Nuorisöjuhlat olisi aluetoiuni- 
kunnan saatava alueemme nuo
riso viettämään suvella, heinä- 
tai eloikuun ajalla, jonka järjestä
misessä aluetoimikunta voisi alla 
nuorisolle apuna.

Aluevero. ltäidotaniime alue- 
veron pi«lettäv:ilksi samana mikä 
se on ollut kulmieiua vu isinä, 50 
Tenttiä jäsenellä.

Warrenin S. S. Osasto.

Aluetoimikunnan

'ehdotamme etleVeeukiu valinta- 
.vaksi Eairjiortin ja Clevelandin 
osastoista kuten viime vuonna
kin, koska on osoittautunut, että 
toinrkunnan työ on voima,peräi- 
sempi oisautojen läheisyyden 
V i l ik s i ,  selkä mallknlkiisiiuuiuksel 
ovat kohtuulliset.
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Varamme yli
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Ainoastaan

$ 7 5 , 0 0 0 . -
o lis i  s i j o i t e t t a v i s s a

k i i n n i t y s l a i n o i h i n
Silloin olemme saavuttaneet lain a se tta 
man rajan, e ttä  emme voi sijoituksia kiin
nityslainoihin enempää tehdä. Jos siis ha
luatte päästä  yhdistyksem m e kanssa kos
ketuksiin ja aiotte lainanne meille joskus 
siirtää, niin se olisi siis teh tävä pikapuolin.

E d u llis in  p a ik k a  la in a ta  r a h a a !

H A LPA  K O RK O

Se on itsellenne edullista, monessa 
suhteessa, olla tekem isissä liik
keen kanssa, jonka itse om istatte.

Viime aikoina olemme myöntäneet kiinnityslainoja 
seuraavasti:

Elokuussa
Syyskuussa
Lokakuussa
M arraskuussa
Joulukuussa
Tam m ikuussa

T y ö lä isten  L u ottoyh d istys
(W orkers Credit Union)

48 W ALLACE AVENUE,
Oskari Tokoi, President FITCHBURG, M ASS.
John Suominen, Treasurer

Ylijäämät yli 

$100,000.—

$

Kesäjuhlat

ehdotamme ensi kesänä vieteftä- 
välksi Aisihiabuilassa. Ajasta pää- 
tcttälköön aluelkolkouksessa. Ko
kouksen ikäisitdlävälksi ehdotam
me miten saataisiin kesäjuhlat 
järjestettyä nykyisiä -oloja vas
taavaksi.

Syysjuhlat

dulotantmic yltä edelleenkin vie- 
tcttäväiksi Fair-po-rtiissa elokuun 
31 p. ja syy-slk. 1 p.

Alueveron
ehdotamme pideMävälksi 50e. jä
sentä kohden.

Suhtautum isem m e muihin suo
malaisiin ryhmiin.

Aluclloolkouikseu suurin ja tär- 
ikein (kysymys on tällä kerralla 
•käsitellä miten alamme suhtau
tua niihin suomalaisiin ryhmiin, 
jotka tosimielessä ovat kansan- 
vaJtaisen hallätusrnuodon ja toi
minnan kannattajia.

Omko hyödyksi Amerikan suo
malaiselle työväenliikkeelle yli
te i-st own intä näiden ryhmien kans 
sa, sillä nykyinen maailman ti
lanne tuo nämät kysymyikset 
meidän eteemme.

Suhtautuminen -nuoriso-osasto
jen toimintaan.

Osasitoje.mme toimintaan olisi 
saatava nuoriso-osastojen nuor
ta voimaa, nimittäin iltamien 
Ohjelman järjestyksessä y.m. se
kä siaiali-.stiosastojeu olisi heidän 
toimintaansa autettava käytän- 
millisisisä toimissa. Tällaisen yh
teistoiminnan avulla toiminnat 
saataisiin vilkkaammaksi ja tu
loksia tuottavaksi.

I
V alistustyö

Toivomuksemme olisi saada ny 
kyisin runsaasti puhujavoimia 
alueellemme sillä nylkyinen aika 
on otollinen kansanvallan seli
tykselle. Nvt jos koskaan on ai
ka tehdä työtä Ikansanvallan hy
väksi, on pantava kaikki voimat 
liikkeelle selittämään kansanval
lan paremmuutta diktatuurin 
rinnalla. Se on maailman kysy
mys.

Clevelandin S. S. Osasto.
Emil Tammi, kirj. 
August Koponen, org.

Varamme yli

$1,000,000.-

$ 2 0 ,0 0 0 . -
$ 3 0 ,0 0 0 . -
$ 2 0 ,0 0 0 . -
$ 2 0 ,0 0 0 . -
$ 1 5 ,0 0 0 . -
$ 1 5 ,0 0 0 . -

M iljoona-

yhdistys

Ohion S. S. Aluejärjes
tön edustajakokous,

joka aikaisemmin on ilmoitettu, 
on tammikuun 21 p. Ashtabulan 
S. S. Osaston haalilla alkaen klo 
10 aamulla. Alueeseen kuuluvat 
osastot voivat lähettää edustajia 
yhden jokaiselta alkavalta kym
meneltä jäseneltä. Nuoriso-osas
tot voivat kukin lähettää yhden 
edustajan mainittuun kokouk
seen, kuten W arrenin. Clevelan
din ja Ashtabulan nuoriso-osas
tot. Muilla paikkakunnilla alueel
lamme ei näitä osastoja ole.

Alueen iltama lauantaina 20 p.
pidetään Ashtabulan S. S. Osas
ton haalilla, jossa muun ohjelman 
ohella on pääpuhujana

Toimittaja Eero Pulli.

Suomi Suomikokous, 
jossa Eero A. Pulli puhuu, on 
Ashtabulan S. S. Osaston haa
lilla sunnuntai-iltana tammikuun 
21 p. — G. Pursi.

S. S. O:jen Musiikkilii
ton edustajakokous

pidetään Parker St. haalilla M ay
nard. Mass., helmikuun 4 p. 1940 
klo 2 ip. Soittokuntia ja lauluseu
roja pyydetään lähettämään e- 
dustajia sanottuun kokoukseen.

M. L. hallinnon puolesta:
Chas. Ahola,

5 Elm St.. Maynerd, Mass.

Eino Leinon kuolemasta 
kulunut jo 14 vuotta
Suomen nykyisen polven suu

rimman runoilijan Eino Leinon 
kuolemasta tuli kuluneeksi viime 
keskiviikkona 14 vuotta. Se näh- 
kääs oli tammikuun 10 p:nä 1926 
kun Leinon levoton ja lahjakas 
henki jätti maallisen verhonsa. 
Mutta vaikka runoilija on tuonen 
tuvilla, hänen laulunsa elävät. 
Runoilijat, niinkuin kaikki muut
kin. kuolevat, mutta heidän kau
neimmat ajatuksensa elävät ja 
kantautuvat laulun siivin suku
polvesta sukupolveen. Monet o-

vat ne runot ja laulut, joiden 
kautta I.eino elää Suomen kansan 
mielissä. Suomen osuustoiminta- 
väki erikoisesti muistaa Eino Lei
noa Pellervon laulun sepittäjänä. 
Sillä laululla on ollut, erikoisem
min Suomen osuustoiminnan al
kuaikoina ja maalaisväestön kes
kuudessa suuri, innostava merki
tys. Kun mainittua laulua on lau
lettu niin kaupunkien juhlasaleis
sa kuin korpien komeroissakin, 
niin otamme sen tähän muistel
mana edustavimmasta runoilijas
tamme. Se kuuluu:

P E L L E R V O N  LAULU
"Pellervon päiviä" varten v. 1900 

kirjoitti Eino Leino •

Maa on'mainio mcill’, elo elpynyt ympäri 
maata,

Tchtahat jyskyen käy, pieneksi pirstoit 
puu.

Korskuvi rautaiset orhit ja kaupungit ul- 
jaliat kasvaa.

Kuulkaattc kuitenkin oli, Maa-emo haas- 
tavi näin:

Aatran, aatran on valta ja pellossa Suo
men on ponsi!

Maita ken kyntämähän? Kauvan jo kai
vattu on.

Terve, tervepä siis, sinii Pellervo, pelto
jen poika,

Ken tuhat voimilla käyt turvetta kääntä
mähän.

Kylväös siementä maahan ja siementä 
kansani mieleen:

Pois raja-riitaisuus! Hengen on vainio 
yks.

Toimi kuin mielevä mies, käy kauppaa 
yhteisin voimin.

Auta itseäs, niin Herrakin auttajas on.

U R H E IL U
Belgiassa uitu uusi 
ennätys

Miss Fernande Caroen, bel
gialainen tyttö, on uinut maansa 
pääkaupungissa Brusselsissa hil
jattain uuden maailmanennätyk
sen naisten 500 metrin vapaauin
nissa. Hän on laskenut standar
din 6:34.3—6:24.4.

Cunningham kumarsi 
Venzke’lle Bostonissa

Bostonissa viime lauantaina 
suoritetuissa urheilukisoissa Ge
ne Venzke voitti kuuluisan Glenn 
Cunninghamin mailin juoksussa 
muutamilla tuumilla. Kellot o- 
soittivat langan katketessa ai
kaa 4:13.1. Kilpailu oli mitä par
hain. Venzke oli viimeisenä 
kaksi kolmannesta matkasta, 
mutta sitten pyrähti juoksua joh
tavan Chuck Fcnsken rinnalle. 
Cunningham tällöin juoksi kol
mantena ja näytti varmalta voit
tajalta. M utta Venzke otti joh
don seuraavän rataympäryksen 
alkaessa ja hän piti sen vaikka 
mighty Cunningham yritti ottaa 
hänen kiinni ja sivuuttaa. Fens- 
ke sijottui kolmanneksi ja seu- 
raavina järjestyksessään olivat 
Wayne Rideaut, San Romani ja 
Luigi Bcccali, vuoden 1932 olym- 
pialaisincstari 1 500 metrin juok
sussa.

Venzke aikoi juosta puoli mai
lia. mutta hän vähän ennen kil
pailua pyysi saada juosta mailin, 
koska hän tunsi olevansa erin
omaisessa kunnossa. ‘‘Minä voi
tan mailin juoksun", hän vakuut
ti kilpailutoiuiitsijoille. Ja hän 
voitti.

John Kauppinen aikoo 
kokeilla sisäradalla

Nuori koulupoika John Kaup
pinen. Gardnerista, joka on he
rättänyt melkoista huomiota 
koululaisten kilpailuissa aikoo 
kokeilla nopeuttaan ja kestävyyt 
tään Bostonissa ensi lauantaina 
sisijkilpailuissa vanhempien juok
sijain kanssa. Hän on ilmoittau
tunut kahden mailin kilpailuun, 
jossa juoksevat aikuiset miehet 
ja vieläpä huomatut juoksijat. 
Tämä on ensimmäinen kerta, 
kun nuori Kauppinen kilpailee si
säradalla.

Seuraavana lauantaina, siis t. 
k. 27 p:nä, Kauppinen juoksee 
.Boston Gardenissa kouliipoikien 
tuhannen jardin kilpailussa. Tä
hän kilpailuun otetaan vaan kou- 
lupoikia alle 19 vuotta ja siinä 
Kauppisen pitäisi pärjätä niiden 
suoritusten perusteella, joihin 
hän pystyi viime syksynä m urto
mailla. Tietysti juoksu sisära
doilla on kokonaan erilaista kuin 
ulkokilpailuissa.

Tämän kirjoittajasta näyttää, 
että Gardnerin John Kauppinen 
ei ole "flash in the pan” — sivu 
menevä ilmiö, vaan hän kehittyy 
jatkuvasti ja nousee mieheksi 
päästyään siihen luokkaan jossa 
ovat Cunningham, Venzke, Fens- 
ke, Rideout, San Romani y. m. 
Kauppinen on Nurmen tapainen 

I poika, Hän elää säännöllisesti 
ja harjoittelee määrätietoisesti. 
Hänessä on myös fyysillisesti 
katsottuna mestarin ainesta. On 
ollut .  oikein hauska seurata 
Kauppisen kehitystä juoksija nii- 

, nä muutamina vuosina, mitkä 
hän op kouliipoikien kilpailuissa
juossut.

ROCKPORT, MASS.
Suomen avustus

Suomen onnetkin kohtalo ja 
Suomen kansan yksimielinen 
taistelu olemassaolonsa puolesta 
squrta ylivoimaa vastaan ovat 
tikilläkin pääasiallisena keskuste 
lujen aiheena ja toimitila Suo
nien avustamiseksi keskeisimpä
nä asiana.

Varojen sekä vaatteiden kerä
ys on käynnissä sekä suomalais
ien ettii amerikalaisten keskuu
dessa ja kaikkialla on m yötätun
to Suomea kohtaan ollut ilmei
nen. Rahaa on jo lähetelty 
$274.00 sekä vaatteita useita laa 
tikoita ja keräystä yhä jatke
taan.

Kahviaisia ovat naiset lian
neet toimeen verrattain hyvillä 
tuloksilla. Ensimmäisen kahvi
tarjoilun järjestivät seurakun
nan naiset, sen jälkeen seuraa
vat yksty iset: Mrs. A. Syrjänie- 
mi, Mrs. J. Välimaa, Mrs. V. 
Korpi, Mrs. V. Viitanen ja Mrs. 
V. Helshcrg.

Seuraavat tarjoilut ovat Mrs. 
\V. Johnsonin järjestämät tors
taina t. k. 18 päivä hänen ta 
lossaan, 5 Smilth street Court.

Sitä seuraavat, Mrs. Sandra 
E. Rannan järjestämänä sunnun
taina t. k. 21 p. suomalaisen kir 
kon alakerrassa. Näistä kahviai- 
sista kertyneistä varoista on osa 
käytetty välttämättömiin menoi
hin, kuten esim. villalangan os
toon josta naiset ovat kutoneet 
ja yllä kutovat sukkia ja käsi
neitä Suomeen läilieteitläväksi.

Micliliyväliä voin mainita, että 
tarpeita tähän tarkoitukseen on 
myötämielisistä kaupoista saatu 
alennetuilla linnoilla ja osa, lah- 
joiltukscnakin. — E. J.

PHILADELPHIAPA
Luin Raivaajan tammik. 6 p. nu

merosta
osastolta huviksi ja hyödyksi kir
joituksen nimeltä "Suomalainen 
hakaristi ja Earl Brwoderin viik
set", kirjoittanut K. A. Suvanto. 
Kirjoituksessa m.m. Sanottiin, et
tä menneen vuoden viimeisenä 
päivänä pommittivat venäläiset 
Kuusisen kotikaupunkia Jyväsky
lää j.n.e. Voi sun pyhä taivas, en 
pä olisi uskonut, että sellainen 
karvajalka ja saastainen matelija 
tulee alkujaan Jyväskylästä, Suo
men sivistyksen kehdosta, enti 
sen Sorretun voiman, nykyään 
Työnvoima nimisen työväenleh- 
den kotikaupungista. Hyi! Olles
sani Suomessa aina 1912. olin pal 
jon kosketuksissa Jyväskylän 
työväenyhdistyksen toimihenki
löiden kanssa kuin myöskin tun 
sin hyvin Työnvoiman toimitus 
ja henkilökunnan, mutta vaikka 
kuinka koettaisin muistiani virit 
tää. niin en muista Kuusinen ni
mistä henkilöä ainakaan työväen- 
yhd. toiminnassa mukana ja kui
tenkin ennen Venäjälle menoaan 
hänen piti olla sosialisti. Jos sel
lainen matelija on kotoisin Jyväs 
kylästä, niin minä toivon että ne 
siirtäisi Jyväskylän kaupunkia 5 
km. Korpilahdelle päin.

Suomen avustuskomitean
viime raportistani jäi mainitse
matta, että Ellen Laine tilitti $31, 
jonka hän oli kerännyt Suomen a 
vustusrahastoon.

Suomi komitealla oli kokous 
kahviaisten yhteydessä J. Nisu
lan luona, 7122 Charles st., May- 
fair, tammik. 12 p. Kokous päät
ti koettaa, että jos saataisiin jos
tain vähän myöhemmin paikka 
''ossa voitaisi säilyttää ja pakata 
Suomeen lähetettävät vaatteet. 
Edelleenkin päätettiin lähettää 
vaatelähetykset täältä laivoihin, 
joka kerta kun täällä suomalaisia 
laivoia käy. Avustuskomitean 
presidentti Hj. Atsinki ilmoitti 
ettei Hooverin kulttikirjoja voida 
■vielä jakaa myytäväksi, koska 
hän ei ollut vielä niitä saanut 
Presidentti kehoitti kaikkia niitä 
jotka saavat Suomesta kirjeitä 
ioissa on jotain erikoisempaa, ku
ten rintamalla haavottuneista eli 
kuolleista uutisia sekä ryssän 
lempeän pommituksen tuhoista 
selostuksia y.m. koettamaan saa
da sellaiset kirjeet paikallisiin 
päivälehtiin.

Kokous valitsi komitean kerää
mään tupakkaa^, saippuaa, kahvia 

] 'a kannuruokia Suomeen lähe* *et- 
! täväksi. Komiteaan tulivat Mrs. 
Lee, Mrs. H. Johanson, Mrs. E. 
Allen, Mrs. J. Nisula ja Mrs. O 
Wigren. Mr. Geo. Ronbern ha
lusi tietää, että avustaako Philan 
komitea häntä vaatteiden pak 
kauksessa Chesterissa, Pa.. jos 
hän apua tarvitsee. Lupauduttiin 
menemään pakkaamaan, mutta 
chesterilaisten on itse hankittava 
paikka ja laatikoita. Presidentti 
kehoitti. että kaikki jäsenet koet
taisivat saada klubeja, kirkkoja 
ja kaikkia seuroja hommaamaan 
Suomi-iltoja, joissa suomalaiset 
tytöt puettuina kansallispukuihin 
keräisivät kolehdin Suomen hy
väksi. Tällä tavoin me voisimme 
saada sievät summat, sitä todis
taa se kun Aune Allen puhui pa
pille The Friendly Messiah Lut

heran Church 16 and Jefferson, 
johon kirkoon hän kuuluu, että 
eikö suomalaiset tytöt aisi tulla 
kirkkoon puettuna kansallispu
kuihin keräämään kolehtia, jo
hon pappi suostui mielihyvin ja 
tytöt keräsi $1 57.

Avustuskomitean iltamaan, jo
ka on 20 p. tammikuuta Holmes. 
Pa.. päätettiin koettaa saada pu
humaan Mr. Norbert Considine. 
joka toimi ennen Suomen konsu
lina Philassa. Ja koska jotkut ko- [ 
mitean jäsenet tiesivät sanoa, et- I 
tä Suomen lähettiläs Hjalmar 
Procope on sinä iltana Philassa 
puhumassa eräässä kokouksessa, 
niin jätettiin presidentin huoleksi 
koettaa saada hänet puhumaan il
tamiin. Muuta ohjelmaa iltmassa 
on runo Einari Jokinen, laulua 
Helmi Karppinen, lausuntaa Hil
da Allen, laulua Mr. G. Ronberg. 
runo Vieno Nurmi, laulua Anne 
Allen, viulusoolo W alter W al- 
kenberg ja jotakin H. Johanson. 
Soitosta tulee huolehtimaan Pol
larit ja Lakeman.

Kokous päätti, että jokaisen 
amerikalaistuneen pitäisi lähettää 
persoonallinen kirje Pennsylvani
an senaattoreille Washingtoniin. 
jossa pyydettäisiin heitä painos
tamaan lainan antoa Suomelle.

Kahviaisiin. vaikka eivät itse 
olleetkaan saapuvilla, lähettivät 
$1- kumpikin. Mr. Arthur Sainio 
ja Mr. H. Kuhlberg. Tämä oli jo 
toinen lähetys molemmilta. Kii
tos Sainiolle ja Kuhlbergille. Niil
lä dollareilla kaatuu 5 ryssää.

Kahviaisista tulot oli $20.40. 
Kiitos Mr. ja Mrs. J. Nisulalle.

Seuraavat kahviaiset
lupautui kustantamaan Mrs. W ii
nikka. 2822 So. Iseminger St. 
Kahviaiset on 19 p. tammik.. siis 
taas perjantaipäivän päällä, jo
ten lauantaiana saa nukkua. Tul
kaa joukolla.

Viime kirjeessäni mainitsin
ettemme saaneet keräyslistoja 
Hooverin päämajasta, piti olla 
Emergency Aid offiisista. — Hel
mi W y man.___________________

Yleisiäuutisia
Japanin kabinetti 
eronnut

Tokio, tammik. 15 p. — Ja 
panilainen pääministeri kenraali 
Nobuyuki Ahen .kabinetti erosi 
eilen ja luotettavalta taholta il
moitettiin'. että sotaministeri 
Shunroku liata  tulee uudeksi 
pääministeriksi.

Erohakemus esitettiin keisari 
Hirohitolle, keisarillisessa palat
sissa. aamupäivällä. Kabinetti oli 
aikaisemmin kokoontunut laati
maan erohakemustaan.

Alxut kahnetin ero yhdstettiin 
Jajianin ja Yhdysvaltain välisiin 
sulhteisiin.

U usi kabinetti järjestetty
Tokio, tammik. 12 p. — Cu 

den kabinetin, joka ryhtyy toi 
tneeusa huomenna, .perusti enti
nen laivastoministeri. atuirali 
Mitsumasa Yonai tänään, joka 
suosittelee ystäväillisiji suhteita 
Yhdysvaltain ja Suur-Britannian 
kanssa.

Vapautui pitkän ajan 
kuluttua

Moskova, tammik. 15 p. — Vi
rallinen venäläinen uutistoimisto 
Tass ilmoitti lauantaina, että 
jäänmurtaja Sedoff, joka jäissä 
i n ajelehtinut pohjoisella jääme
rellä 26 kuukautta on nvt va
pautunut. Seiloffin miehistö il
moitti, että se on kohdannut 
jäänmurtaja Josef Stalinin Grön 
laimin ja Huippuvuorien välillä, 
noin 630 mailia etelään Pohjois
navalta. Sedoff joutui ajelehti
maan lokakuun 23 p. l ‘?37, pot
kurin rikkouduttua ajojäissä Si
perian pohjoisrannikolla.

Sotilaiden suksiharjoi- 
t uksi a Plattsburgissa
Lake Placid, N. Y., tammik 

13 p. — Plattshurgin parakeilla 
annetaan suksiharjotuksia yhdel
le sotilasosastolle.

Niitä antaa Rolf Monsen, joka 
kolme keltaa on ollut Yhdysval
tain srksijoukon johtajana olym
pialaisissa kisoissa.

Hänen “luokallaan” on *̂ i 
mies! ä.

Q U IN CY , MASS.

W A L D E C K E R ’S
G R E E N H O U SE S

K u k k i a
tukuttain ja vähittäin.

Sampson Ave., Braintree, Mass 
Tel. 63

1

QUINCY, MASS.
»•■••'•■■•'-•■-e' • • • •

F O Y ’S
j M A R K E T
i Quincy, Mass.

Kaksi puotia
I
j Hyvä paikka tehdä

i R uoka tavaraI
i ostoksenne. •
• •

• Kotiinajopalvelus- 
i puhelimet:

President 1234 
President 2410

’•■■•.••■■•..e..»..»..#-

QUINCY 
B0WLADR0ME
Uusimmanaikaiset 

k e lla rad a t U udessa 
Englannissa.

•
1167 Hancock S'
seurauvn Foy's 
Marketista, 
vastap. Masonic 

Tem ppclili,
Quincy. Mass.

VARASTOMME
on yhtä uusi kuin al
kava sesonki.

Leninkejä — 
Takkeja —

llrheiluvaattcita — 
Iltapukuja.

•
ethel dysart 
No. 1 Granite 
Quincy, Mass.

Vastapäätä Granite 
Trust Co’ia.

Dr. J. E. Sullivan 
Hammaslääkäri

Quincy Sq.,
Quincy, M ass.

Waldorf ravintolan päällä
•

Suomenkieltä puhuva apulainen.

Dr. CARLETON G. OSGOOD 
878 Granite 8 t ,  Quincy, Mas».

T u n n it:  2—6 j.pp . padtsi B unnuntalna, 
keski v iikkona Ja juhlapäivinä.. M ullit 

tun n e illa  aopiinukaen m u k aan .
Tel. Granite 4258-R.

Kelloseppä ja Juvclikauppias
Seinä- ju  taskukello jen  sek ä  juvelien 

ko rjausta

CHARLES P. MILLER
6 Chestnut St., Quincy, Mass.

Seuraava Srand te a tte r is ta  
Tel. G ranite 7373

W illiam D . M ichael
SILMIEN TARKASTAJA JA 

SILMÄL ASEKAUPPIAS

1581 Hancock St., Quincy, Mass.
Tut Konttoriin: President 6735 

Kotön: Bra:ntree 1778

Nyt on 
hyvä aika
suunnitella omaisesi 
haudalle muistokivi 
ja asettaa se paikalle
ensi kevännä. Meidän hinnat 
säästävät Teille vähintäin 15%. 
Kunnollinen työ — rehellinen 
palvelus. Vähittäismaksut voim
me järjestää. Parhaita Suomen 
ja Amerikan graniitteja. Puhu
telkaa edustajaamme. Kirjoit
takaa osoitteella:

•

G R A Y  R O C K  
G R A N IT E  W O R K S

H jalm ar Nelson, Omistaja, 
QUINCY, MASS.

Öljypolt- ^ S I L E N T  O L O  

timoita A BURNER
Öljypolt-

timoita
24 tunn in  korjailu- la id jyn tim n tlpal- 
veliiH. Kaikki paikefll«‘<uias,>tua- Ja 
k o rjau sty ö t turknataa R alph Chinil 
nielle, -ndstaja.

CHIMINIELLO COAL AND OIL CO.
Quincyn ensiinä incu Silent (»low öljypolttiinoldnn villitäjii.

121 WATER ST. Tel. Gran. 1361. S. QUINCY, MA8-S.

K  2ki r-
M l » » IR V (I

1 
! • ■1

1509 HANCOCK ST. 
QUINCY, M ASS.

Q U IN C Y . MASS.

QUINCY BAKING CO.
390 W A T E R  ST. 

Q U IN C Y , M A SS.
Tel. President 5173

I I .  D . C O L E
Silmien larkastiija pi silmälasien 

myyjä.
7 Depot St., Quincy, M ass. 

Tel. President 0974

Q U IN C Y ’N
O S U U S L IIK E

Täydellinen ja ajanmukainen 
ruokatavarakauppa. 

Päivän alhaisimmat hinnat, kotia 
tuotuna. 

Suoslttclcmmc 
“Coop" leimatavaroita.

U N IT E D  COOPERATIVE  
SOCIETY OF QUINCY

32 Copeland St., Quincy, Mass. 
Puhelimet: President 1886—7—8

Talbot-Q uincy Co.
1387 Hancock St., 

QUINCY, MASS.
•

L u o te ttu  V aate- ja 
V aatetavara-kauppa

R A D IO -palvelus
Soitnkau: Granite 9350, saadaksen
ne VAPAAN tarkastuksen ja arvi
on. Kaikki työ taattua. Halvim
mat hinnat.
RADIOITA—SÄHKÖTAVAROITA

World Appliance Co.
1253 Hancock St., Quincy, Mass.

Kysykää palvelusmiestämme, 
Mr. Hendrickson’ia.

B R EW ER S C O R N ER
PHARMACY

1 Copeland St., Quincy, Mass.
Seuraava ovi A. & P. Seif Service 

Super Marketista.
Lääkemäääyksiä täytetään. Kaiken
laisia lääkkeitä halvimmilla hinnoilla

S . M . K A S A N O F
RKGISTEERATTU OPTIKKO 

25 Granite St., Quincy. Mass.
Vastapäätä Parkkauspaikkaa•

Silmiä tarkastetaan — Silmälaseja 
sovitetaan.•

23 vuoden kokemus.
Tel. Granite I IM - V !

K U L U N E E T  KENGÄT  
tulevat jälleen uusiksi.

•
29 Copeland St., Quincy, Mass. 

UUNO AALTO.

Silent .auiurniiallisiii IlininiltyHlalluh- 
d llypo lttiin iiita  aina Jlilil alkaen, p a l
koilleen la ite ttu n a  K elttouuidh öl- 
jy po itlin iu ltu  täydoillHeiiä J22.50.

KOLIA — KOKSIA — ÖLJYÄ



N eljäs sivu Raivaaja, T iistaina, Tam m ikuun 16 p :nä  1940 No. 13 36 :s vuosik.

öri]R a iv a a ja n  N e w  Y o r k in  K o n tto r i
2056— 5th Ave., N ew  York, N . Y. Puhelin; Lehingh 4-0906

Raivaajan tilauksia ja ilmoituksia vastaanotetaan.
PILETTTASIOIMISTO. Monivuotinen kokemu, Suomlmatka-adolden (ärje*- 

telyssä. Edustamme kaikkia suomalaisten käyttämiä lalvalin|o|a.
Konttori avoinna joka arkipäivä kello 10 asm. kello 8.30 Illalla.

Wilho Hedman, toimittaja. M. Lyytikäinen, liikkeenh. Irene Lund, konttoriap.

New York City
T Y Ö V Ä E N T A L O L L A

PÄI VÄLISTÄ:
Keskiviikkona 17 p. M.S.T. 

Edistysyhdistyksen Vuosikokous 
klo 8.30. f Jäsenet ainoastaan ko
koukseen, jäsenkortti näytettävä 
ovella. "Xeropatti”, liarj. klo S. 
näyttämöllä.

"Kaikki voimat yhteen Kan
sanvallan puolesta”.

Toverit!
Teille on tunnettua, että S. S. 

lärestön  puolesta julkaistiin 
Raivaajassa vetoomus, inka itääl- 
lä m y  ("»heiliini in esitetään. Tä- 

i miin vetoomuksen pe.rustailla, 
OliTorstaina 18 p. Punaisen Ristin Xew Yorlkin Aluetoimikunta 

Ensi-apukurssit alkaa kello 4., kutsunut Teidät koolle.
Uusia oppilaita otetaan. Illan-1 Olemme kokoontuneet ajalla, 
vietto Punaisen ristin hvväksi ,'ollom julma Neuvosto-hirmuval- 
kello 8 illalla, Vesassa. 'Seka-'<a raatelee Suomea. — Dikta- 
kuoroti liarj. alakerrassa m iehet. tuuri valta, yksi maailman suii- 
klo 8. naiset klo 9. 1 ainakirjas- rimmista ia väkirikkaim.mista 
to avoimia klo 7—9 Tanssit klo, valloista _  Yhden maailman kan 
8,30. I sanivaTtaisimman maan kimpussa! g

Perjantaina 19 p. Elis Sulka- Teille on tunettua, että tä s sä "  
Vesan salissa klo on kysymys kahden äärirrtniäi-

olii.tse. Suomen taistelu on mei
dän taisteluamme yhdessä koko 
sivistyneen maailman kanssa, ja 
isiksi me asetumme kannatta
maan sitä ja koetamme toimin
nallamme muidenkin kansalli
suuksien keskuudessa vaikuttaa 
siten, että sieltiiikin tulee jatku
vasti ja runsaasti kannatusta.
K ongressia kehoitetaan kannat

tam aan lainaa.
.Alueen neuvottelukokouis hy

väksyi esityksen, että Tiimiin ko
kouksen nimessä lähetetään säh
kösanomia senaatori Robert 
Wagnerille ja senaatori James 
M. Mead’ille, sekä kongressimie- 
liilk', joissa heitä kehoitetaan 
kannattamaan sitä, että Yhdys
valtain kongressi myöntäisi hii
lien Suomelle, joka asia on par
haillaan keskusteltavana kong
ressissa.

Sähkösanomat iliihetett iin sa
mana iltana. ,

LAINOJA NOPEASTI
S U O M A L A I S I L L E

Ä K I L L I S I I N  T A R P E I S I I N

nen, esitelmä 
8.30. “Neropatti”’, liarj. klo 8.

Lauantaina 20 p. Naisten ilta
ma Suomen avustusrahaston hy
väksi Vesassa klo 8.30. Tanssit 
suuressa salissa klo 8.30. 

Sunnuntaina. 21 p. Tanssit, klo

sesti toisilleen vastakkaisen maa- 
ilmatikatisomuksen ja hallintota
van välillä.

Voittaako diktatuurista halli
tusmuotoa ajava Stalin-Hitler 
vlitvmä. vai voivatko yhdistyneet

BR O O K L Y N , N Y
Sue .nen avustustilaisuus 

. lauantaina.
Norjalainen ja suomalainen 

kan san tanssikerho toimeenpanee 
iloinen avustustilaisuuden ensi 

lauantaina, t.k. 20 p. Hongan 
Audi'toriumissa, 76 katu ja 4 
avenue, Brooklynissä. Tilaisuu
dessa suoritetaan arvokas ohjel
ma, josta mainittakoon Aug. 
Kankaan puhe. Alli Röngän ja 
I lennän Ivarsonin

(Carl ja Augusta

R a h a a
s a a t a v a n a

n o p e a s t i

Kutsum m e kaikkia suom alaisia, jotka tarvitsevat käteis

rahaa hätätilaan tai muuhun sellaiseen, luoksemme tä

nään. Meidän nopea palvelumme sallii meidän m yöntää  

lainoja lyhim m ässä m ahdollisessa ajassa ilman vaikeuk

sia. Tulkaa siis tai soittakaa meille.

LAINO JA
$ 5 0 .0 0
A IN A

$ 3 0 0 .0 0
A STI

soololaulut 
illefsenin soit

8.30. Lainakirjasto avoinna klo kansanvallat pidättää noiden kali j trmumernt j;l ennenkaikk
8—10.

Maanantaina 22 p. “Neropat-
len edustaman, mustan taantu

muksen nousun?
ti”, liarj. kilo 8. Vanna Osuus-,011 kysymys, 
talon vuosikekous klo 8.30 Ve- Sil’<ä!i kuin tämä kahden valta- 
sassa suunnan kamippailu meitä kos-
‘ Tiistaina 23 p. Johtokunnan ’’kee — ja se koskee tällä kertaa 

kokous klo 8.30. Sekakuoron
liarj. miehet klo 8 naiset klo 9.

CAPITAL FINANCE CORP
4 4 6  FULTO N ST R E E T  —  Cor. H oyt St., BRO O K LYN, N. Y.

Lähem piä tietoja an taa  Miss Mäki — Puh. Main 4-3220
$ea a- 

kansantanssi- 
ja viehättä 

sekä Ridge- 
orkesterin musikaaliset 

numerot. 11 .lomauttakaapa, suo
malaiset, skandinaavinaapureil. 
lenne tilaisuudesta ja sopiipa sin

lussa mainittujen
Siitti tässä j kerhojen vailitelevat 

vät tanssiesitykset,
brook

meitä. kaikkia suomalaisia ia 
kaikkia kansanvallan todellisia 

I ystäviä ia puolustajia!
| Todella järjestömme taholta 
.nostettu kvsymys, kaikkien voi
mien kokoamisesta taisteluun 

jkansanvallan puolesta on ä/jan- 
. kohtainen!

Edustajat:
Yksimielinen kannatus Suomen Nimienhuudössa ilmoittautui 

hallitukselle hyväksytty. Jo- edustajia seuraavasti: 
kainen avustusrahastoa kartut-' Bogotan S. S. O., Onni Koski- 
tamaan. — Uuden Englannin nen; RrookL.iin, John J. Nylan- 
Alueen neuvottelukokouksen der; Jersey Cityn. Win. Naara- 
päätöksiä kannatetaan. |lainen; New Yorkin, M. W.
New Yorkin Alueen N euvotte-, Bruun, Elis Sulkanen. Alex No-

New Yorkin Alueen 
neuvottelukokous

suomalaistenkin mennä, 
-uus alkaa kello 8.

Ti-

Suom alaisia lisääntynyt 
Finntauniin.

Nykyaikoina on useimmiten 
saatu lukea un isia ikävistä ja 
kanasi li su u itämme harventavista 
kuolemantapauksista Pinntannis 

| Sainillekin. Mutta aina silloin 
• tällöin' tapahtuu päinvastaista- 
kin. Niinpä viime perjantaina li
sääntyi suomalainen kansa yh
dellä riskillä tytöllä. Kansalai
semme Toivo Grönroosin vaimo,

lukokous, Työväentalolla, sun- ' rena, Ed. Tuominen, Onni Paa-. j Linnea, lahjoitti Toivolle tyttö- 
mmtaina tammikuun 14 päivänä vola, Anni Hedman, Emil Hell- tyllerön norjalasessa hospitaalis- 
vksimieTsesti antoi kannatuk-' man. (N.Y.S.S.O m edustajiksi fa. Äiti ja trtiy-.Yiiivat kuulema 
sensa niille esityksille joita Un- valitut M. Lyytikäinen, A. Kailat mainiosti* »W4io*i» next? 
den Englannin .Alueen neuvotte- ja Adolf Salmi eivät saapuneet)
ltikokous oli hyväksynyt. Lisä
esitys, että Raivaajan vuosilko
kovksen yhteydessä liidettäisiin 
järjestön yleinen neuvotteluko
kous, hyväksyttiin yksimielisesti 
ja valittiin kaksi edustajaa me
nemään Ahteen edustajina, jä ke- 
lrdtettiin ickaista olsastoa .lähet
tämään edustajan.

Neuvottelukokous lausui, e ttä : 
Jos koska, niin nvt jokaisen o- 
saston on lähetettävä edustajan
sa neuvotteluun ja jos osaston 
kassassa ei ole- rahaa, niin osasto 
pitäköön kunnia-asianaan koota 
m a tk aralta t e dust ai i 11 e e n, 
avustaen järjestön rahastoa. 

Kokouksen avaaminen.
Neuvottelukokous alkoi, Vesan 

salissa, kello 11.30 sunnuntain 
aamupäivällä.

.Aluesihteeri Wilho Hedman, 
avattuaan kokouksen, sanoi seu
raavaa :

Vetoomus 
sellille.

S. S. Järjestön Jä

Eskolan Tavemi
K »t i k <• i • In isI a ruokia — V ilittu j 

väkijuomia, viinejä ja olutta

Mill St. 4  Mead Ave..
F a s t  P o r i Chester Conn.
Phone 3279 Port Chester.

K O F N E N ’S
77 No

G A R A G F
Che»I etWtil*»! H |. K Pi 

Conn. — Tel. 2»ft? 
Y L E IS T A  A I T O J E N  K O K J M ’ H T A  
Tydol OMSOillnla — OlJyH — H artfo rd  

patte ria  -  Firestone uiko |a iisakum ei»

SP MÄIN HOITO
ON VÄLTTÄMÄTÖN JOS

s 1 I 'n i ä verestää, 
»irvelee, hämärtää, 
syhyj jos ne ovat 
arat tai päätä ki
vistää ja huimaa. 
— Parempi on tul

la luokseni «joissa kuin juotua ka
tumaan myöhemmin.

Dr. GUSTAV ENDLER  
Laillinen silmälääkäri 

54 K. 125 St.. N KU YORK CITY 
Park ja Madison ave. välissä

Port Chester istä olivat Victor 
Nurmi, Arne Rauma, Oscar Su
vaiten ia David Heikkilä.

S. S. Järjestön edustajat Yrjö 
Mäkelä ja Wm. Reivo, Uuden 
Englannin alueen edustajat Toi
vo Nousio ja Wille Aho.

Aluetoimikunnan jäsenet: Hil
da Suvanen, Erkki Ranta, Ri
chard Siren John Vainio ja W. 
Hedman, olivat saapuvi.!i. 

Virkailijat;
i Puheeniohtaiaksi valitt. John 
J. Nylander. Brooklynistä ja pöy 

• täkiriuriksi Wilho Hedman, New 
siten Yorkista.

PonsivaEckuntaan valittiin M. 
W. Bruun. Elis Sulkanen ja Da
vid Heikkilä,

Työjärjestyksen mukaan en- 
Cmmäinen puheenvuoro oli Win. 
N. Reivo, joka teki selkoa niistä 
svistä, jotka ovat aiheuttaneet 
näiden neuvottelujen koolle ku t
sumisen.

Yrjö Mäkelä, samoin kosket- 
i teli niitä kysymyksiä ja viittasi 
| syihin joitten takia tämäntaipai- 
I set neuvottelut ovat ajankohtai
sia.

Kokouksen keskustelut jatkui
vat pitkin päivää ja pättyivät klo 
4.30 iltapäivällä.

H yväksyttiin seuraavat:
Pomsivalickunta esitti, että hy

väksytään Uuden Englannin Alu
een neuvottelukokouksen esittä
mät ponnet ja toiseksi, että

S. S. Järjestön toimeenpaneva 
komitea 
koolle
koskeva Neuvottelukokous, hei 
samalla ajalla kuin pidetään Rai
vaajan kustannusyhtiön vuosiko
kous.

kehoitetaan kutsumaan 
yleinen, koko järjestöä

Sana ei enää auttanut.
ime pferjantahia stalinilaisten

kontrolloimassa n.s. “Klubin haa 
lissa” tapahtuneessa väittelyssä 
Suonien ja Venäjän asiasta. Sil
minnäkijäin kertomusten mu
kaan oli ensin väitelty Venäjiin 
oloista ja satuit sakenivat -kitn- 
lies äskettäin e-äs Venäjältä ko- 
teutunut henkilö kävi käsiry
syyn vanhan Brooklynin asuk
kaan kanssa. Venäjän miehelle 
oli käynyt vähän samoin kuin 
Stalitrn mehille Suomen rajoilla : 
oli jäänyt alakynteen ja siitä 
vimmastuneena oli luin paljasta
nut veitsen ja sillä viiltänyt 
amerikalaista kylkeen haavan, 
ionka sulkemiseksi tarvitsi lää
käri kymmenen tikkiä. On tuo 
jo vähän li allista innostumista. 
Sillä mikäli näitä asioita tappe
lulla ratkaistaan, tehkööt sen 
ammattimiehet ja siellä, missä 

enää muuten kitin aseellisin 
keinoin ole mahdollista asioita 
ratkaista. Kehoittaisimnie kan
salaisiamme pidättäytymään 
noin ravakasta väittelvstä.

Ferry- ja siltam aksua alennettu.
Ne 503,000 autoilijaa, jotka 

vu ■ attain käyttävät kulkutie
nään Bay Ridge 'höyrylauttaa 
Staten Islamkin ja sieltä Arthur 
Kili-tiimistä siltaa edelleen New 
Jerseyn puolelle • mennessään, 
saivat vähäisen huojennuksen t. 
k. 13 päivästä lähtien. Mainitun 
hövrylautan ja sillan kulkumax- 
■-111 alennettin  niin. siten-, että 
nyt stta ostaa dollarilla yhteisen 
ylmiciiokiii: in. Tähän asti se on 
ollut $1.20, joka summa vieläkin 
peritään jos "tulli” maksetaan 
erikseen.

ni, kummankaan mainitun maan 
itsenäisyyden aikana ja kaikesta 
tästä oli seurauksena, että vi
hollinen tapasi nämä maat ei ai
noastaan kykenemättöminä- val
loittajaa vastustamaan, vaan 
kentiespa melkoisessa määrässä 
välinpitämättöminäkin siitä, ku
ka niitä jollin hallitsemaan.

Vastakohtana edellisille esitti 
puhuja seit- suuren edistyksen, 
joka on ollut havaittavissa Suo
ni e ss;t sen itsenäisyyden aä a uaa 
niin sosiaalisen laiidaadjmfäti 
kuin taloudellisen vaiirastiHttteen 
aloilla. Lisäksi suomalaisilla oli 
tuoreena esimerkkinä Viron, Lat 
vian ja Liettuan antautuminen 
venäläiselle t- valloittajalle, esi 
tnerkki; ji^vt^osoilt i, jnihin tilaat? 
Suomi onsi joututiiiL jos se eli-' 
(hiin tahdoin olisi suostunut ve
näläisten tarjoamaan “liittoon”. 
Ja  vielä varoittavattipia olivat 
inkeriläisten ja Neuvosto-Karja
lan kohtalot, joissa työläiskansa- 
kin oli joutunut neuvosto-niili- 
taristnin kurom alle jauhautu- 
maan. Täten Suomen koko kan
sa .1 fengislä^isäntään ja jätkästä 
herraan, tiesi, mitä oli odotetta
vissa ja siksi se niin ihailtavan 
yksimielisenä ja päättäväisellä 
tarmolla on noussut valloittajaa 
torjitinaan ja siksi se juuri on 
onnistunutkin siinä tähän asti. 
— Selvätajuinen, joskin lyhyt 
puhe sai kuulijakunnan yksimie
lisen kannatuksen, joten kysy
myksiä sen suhteen ei juuri il
mennyt, lukuunottamatta erästä, 
paikkakunnalla hyvin tunnettua 
“kampoiiliin panijaa”, joka arveli 
että Suomi olisi välttynyt nykyi
seltä kohtaloltaan, jos se ei olisi 
orientoinut Skandinaaviaan vaan 
sen sijaan olisi tehnyt liiton — 
Hitlerin kanssa! Mäkelän vasta
us tähän: "mitäpä eroa sillä oli
si jos yhden tarjoutuvan orja- 
voudin sijasta Suomi olisi saa
nut toisen yhtä julman ja yhtä 
kuuluisan’ , tuntui lopettavan tä
män suuntaiset havittelut, toi- 
\ottavasti kysymyksen tekijältä 
kiti. Puheen jälkeen keskusteli 
tilaisuuteen saapunut, sateen täh 
den odotuksia pienempi kuulija
kunta ko disim m ista asioista: 
Raivaajan levityksestä paikka
kunnalla, Raivaajalle kirjeenvaih 
ilon vilkastuttamisesta jne.

Puheen jälkeen koottu kolehti 
tuotti $27, josta, kokoushuoneen 
vuokra vähennettynä, $25c tili
tetään Suomen avustatniseeYi.

PH ILADELPH IAN  
Suom en A vustuskom itea

— toimeenpanee

M yytävänä Roominghouse
Hyvätuottoinen, 18 asuin- ja 5 k y l
pyhuonetta, höyryläm min ja 3 v. vuok 
lasopim us. Erittäin hyvillä ehdoilla. 
Lähemmin:

113 W est 82 St., N. Y. City.

’ ■ ENTINEN KÄTILÖ —
OLGA NYSTRÖM

tekee myös synnytysalaan kuulu
vaa sairaanhoitoa.

195» 1-2 adison Ave.. 125 ja 120 
katujen välissä. New York. N. Y. 

Tel. Leliigh 4-5421

Täysi kannatus Suomen halli
tukselle.

New Yorkin alueen osastojen 
n eu voit tel uikokous ilmaisee mieli
piteenään yksimielisen liiottamuk 

! sen Suomen hallitukseen, Suomen 
kaikkien (kansankerroksien edus
tajana ja siis kansanvaltaisena 

I hallituksena ja vakuuttaa sille 
I tinkimättömän kannatuksensa. 
'Me sitoudumme antamaan mah- 
blollisimman tehokkaan kannatuk 
-emme Suonien taistelulle ja ke- 

I liotamme koko Amerikan suoma 
i laista väestöä ryhtymään sen a- 
I vustamiiiseen, jatkuvasti, siksi 
j kunnes sen tarve on Suomessa

Yorkin Suomalainen Radiomyymälä ja korjarmo

SAVO CO. Pidäm m e varastossa Suom en sähköön ja aa 'to m  tt" " n  
sopivia radiolta sekit sU hkönvähentäjiä (m u u n ta jia )  
Myöskin grum o/ooneja. levyjä, om pelukoneita ja  osia 
sähkötavaraa, y. m.

21 E. 125 St., toinen lattia, eut. Suomi Garden, New York City. 
Telephone Lehigh 4— 0396.

T o’m ittaja Yrjö Mäkelä
asetti puheessaan viime sunnun
taina Imatran haalilla vastatta
vakseen kysymyksen: Mistä joit 
tic.t, että venäläisten hyökkäys 
tapasi Siionien kansan yhtenäi
senä ja yksimielisenä ja siksi 
kykenevänä torjumaan p e lä ttä 
vänä pidetyn vihollisensa hyök
käyksen? Puhuja kuvaili ensin 
äskeisiä toisten Europan pienten 
kansojen nufskaaniista ja osoit 
li. että ne ne eivät olleet kansal
lisesti eheitä ja yksimielisiä. 
Tshekkoslovakiassa Tshekit, su- 
deetti-saksalaiset ja sloavkit: 
Puolassa suuri prosentti väheni- 
apstökansallisutiksia: ukraina
laisia, valkovenäläisiä ja junta- 
lais:a. .Käissä maissa joutuivat 
välieninibtökaiisallisuiidet sor- 
ronalaisuvteen, jotapaitsi sosiaa 
l uen edis'viniucn kävi kovin hi
taasti, mikäli sitä lainkaan ilme-

Sucmen avustustoim intaa
päätti joukko asiaan innostunei
ta brooklyniläisiä laajPtflTäa 
myöskin näytäiitötJlaisiuiksnGjar 
jestäniällä. Torstaina, t.k. 11 p. 
( li lyitä kokoontunut parikym- 
nientli keskustelemaan sanotus
ta asiasta ja päätökseksi tulikin, 
että ainakin yksi kappale ote
taan harjoiteltavaksi nvt heti 
Suonien a vu s tain i star koit ukses
sa. Yritykselle oli lupautunut 
Brooklynin ( )siiiislenpomo anta
maan taloudellista tukea. Koko

valittiin jo esitettävä 
sdle ohjaaja, yritystä 
vievä toimikunta jne. 

I Toivottavasti nyt kaikki paikka 
kunnan suomalaiset, jotka ovat 
Suonien avustamisen kannalla 

j — ja kukapa meistä ei olisi? — 
] antavat yrTykselle täyden kan
natuksensa : ne, jotka ovat olleet 
näy ttämöt oiiu ilmassa, il moi t tait
tuvat kappaleen ohjaajaksi litpait

uksessa
liävtelmä,

! eteenpäin

O h jelm a- j a  T an ssi-IL T A M A N
H olm eksen F ire H all 

lauantaina tam m ik. 20 p :nä ,
Alkaa klo 8 illalla. Ovilippu 25c.

Kaikki tulot luovutetaan Suomen avustus
rahastoon

tuneelle Eero Bomanille rooleja, 
varten ja toiset pitävät kunnia- 
asianaan kilvan rientää pääsy-{ 
lippujen ostoon, kun se aika tu
lee. Toivotamme yritykselle kai 
kinpuolista onnistumista. — V.

Port Chester, N. Y.
Ulallistanssit

kustantavat Kalle ja Viola Mäki, 
John ja Mary Aaltonen, Leonard 
ja Toini Nyholm, torstaina t.k. 18 
pnä. Illallista syödään 8:sta 10:- 
neen. Sitten on lyhyt ohjelma ja 
lopuksi tanssia ja mitä muuta 
tanssin väliajoilla. Sinne on kyl
läkin jo tiketit myyty melkein 
loppuun, mutta ei kai silti tarvit
se ovelta takaisin palata, sillä 
kaikki ovat tervetulleita kun vain 
maksaa sen yhden dollarin si
säänpääsyn. Se oikeuttaa syö
mään illallisen, juomaan kahvia ja 
mitä muuta juotavaa ja myöskin 
tanssiin ja muun ohjelman näke
miseen ja kuulemiseen. Siis koko 
illan lysti maksaa ainoastaan dol
larin ja tämäkin dollari .menee 
Suomen hätääkärsivien avustami
seen, niiden onnettomien hyväk
si. joitten kodit poltti ja ryösti ja 
kylmään talveen mierontielh: 
syöksi vähissä vaatteissa ja ilman 
rahaa, harhailemaan metsiin, vi
lussa, pelossa ja nälässä, se muu
tamien ihailema, rauhaa rakasta
va työväen ja köyhän kansan 
"pelastaja", suuri, johtaja Josef 

Stalin ja hänen komisarioksensa, 
mukaan luettuna suuri keisari 
Kuusinen ja hänen kapinettinsa. 
Viha nousee kun näitä ajattelee ja 
myöskin niitä, jotka vielä iloitse
vat tämmöisestä vääryydestä. 
Kostakoon Jumala, jos häntä lie
nee olemassa, taikka kostakoon 
ihminen ja ihmisyys, jos sitä vielä 
on olemassa maailmassa ja sitä 
vielä kaikista päättäen on. koska 
ihmiset ovat niinkin avuliaita ol
leet. Tästä kiitos kaikille, jotka 
asian tärkeyden ymmärtävät. Nä 
mä tämän illatsun kustantajat 
lausuvat kaikki Suomi-ystävät 
tervetulleeksi tähän yllämainit
tuun tilaisuuteen, ja sillä toivo
muksella. että jotkut toiset tekisi
vät samoin, sts. että järjestäisivät 
samanlaisia tilaisuuksia Suomen 
hvväksi niin kauan kun Suomi a- 
pua tarvitsee.

Viime torstain
illallis- ja kahviaistulot olivat 
myöskin Suomen hyväksi, $35 92 
ia tämän tilaisuuden kustansi Vaa 
san flikat Lempi Quick. Laimi Lo
veen, ja Alviina Rutkonen. Tu
hannet kiitokset kustantajille ja 
kannattajille.

Suomi avustusompeluseuran 
toiminta on saanut oikein suurta 
huomiota Port Chesterissä, niin- 
kun viime torstainakin työskente
li 30 ihmistä koko päivän, toiset 
pakkasivat laatikoihin ja tekivät 
laatikoita, toiset kutovat ja paik
kaavat. Näytti kovin hyvältä se 
Suomi-rakkaus ja kaiken kukku
raksi kun oli paras touhu käyn
nissä, niin sinne osasivat sanoma- 
lchtiraporttcrit kahdestakin paik
kakunnan kielisestä sanomaleh
destä. nimittäin The Daily Item 
Ja Greenwich Times ja ne otti
vat kuvia ompeluseuran touhuis
ta ja kirjoittivat pitkiä artikkelei
ta hvvin ymmärtäen Suomen ti
lan. Tämä viimeksimainittu lehti 
on yhteistoiminnassa meidän 
kanssa siten, että se ottaa vas
taan vaatteita ja sieltä kautta on
kin jo saatu kaksi kaaranlastia 
hyviä vaatteita. Täällä onkin jo 
poksitettu noin kaksikymmentä 
laatikollista vaateita ja rahaa on 
saatu tähän mennessä noin 1,920 
dollaria.

Nyt on lisää, saatu entisten li
säksi: Mr. ja Mrs. Daclar $100, 
Greenwhich Hebrew Institute 
$10, May W heetread $10. E. F. 
Huttonen palvelijoilta, W estbu
ry. L. I.. $21.25. S. E. Syan $5, 
Ida Pylkham $5, Mulvity Co. $5, 
Mrs. Theodor Lindstedt $5, 
Ralph E. Becker, attorney $5, 
Reynolds Fish Co. $5. Keräys on 
kiihtymään oäiri ia tulokset tyy
dyttävät. Paljon kiitoksia lahjoit
tajille ja avustajille. Jatketaan e- 
delleen niin kauan kun Suomi a-

Buenos Airesissa on 
ollut kuumaa

Buenos Aires, Arg., tammik.: 
15 p.— Kobnekyninientäyksi au-1 
ringoiijiistostapausta eilen, jois
ta kolme päättyi kuolemalla, ko-' 
roUi nykyisen kuuman aallon 
sadon 29:ään. Noin 25 ou hoi
dettu sairaaloissa.

U H E S V IU E . MASS.
T H E  S. R. H A R V E Y  CO.

1052 Washington St., Lanesville,
Tel. 1076-M. Mass.

KOLIA ja PUITA 
öljy-länunityslaitoksia 

Carmote maaleja ja vernissaa.

GLOUCESTER, MASS.

K onttori 
avoinna 
yöllä Ja 
päivällä

WILLARD S. PIKE
H AUTAANTO IM ITTAJA  

— ja —
PALSAM EERAAJA

•
Puhelin 884

75 W ashington Street, 
Gloucester, M ass.

ROCKPORT, MASS,

pua tarvitsee.

Naamiohuvit
torstaina 25 p:nä tammikuuta. Pal 
^intoina 6 dollaria. Aiheesta 3. 
kauniista puvusta 2 ja koomikko 
1 dollari. Soittaa Frank-Jorman 
orkesteri. Sisäänpääsy 35c niiltä 
henkilöiltä, jotka eivät ole puke
neet ja 25c pukeneet.

Ostakaa kolitikettiä.
Iltapäivätee ja veto helmikuun

29 päivänä Suonien hyväksi. - -  
i Suntio.

I t i  töitä riittää 
vuoteen 1990

Washington, tammik. 15 ip, — 
jCCC raportoi presidentti Roose- 

veltille eilen, että sillä on tilitä 
tiedossa niin paljon, että ne riit-

1 tävät vuoteen 1990.
I (Laki, jonka nojalla CCC. toi
mii. päättyy kesäkuun 30 päivä
nä 1943.) '

K uukauskirja
Ei ainoastaan tätä vaan jokaista 
■omkautta varten — nunkkitalle- 
tuskirjanne Se sisältää tosiker
tomuksen rahallisesta edistym ises
tänne.
Talletukset alkavat kasvamaan 
korkoa jokaisen kuukauden 4 päi

västä.

Granite Savings Bank
ttnCKPORT. Vt ASS.

NORWOOD. MASS.

W illiam J . Gillooly
126 W alpole St., 

NORWOOD, MASS.

B r o o k s  P h a r m a c y
r c n w A i in  j Gordon 

r«*Ui»terttit.v fu > nviH eiittl. om lst. 
“ Te id än  ym päristönne resepti, 
a p e e k k a r l” Puhelin  1647

850 W A S H  S T.. N O R W O O D . M ASS.

May’s Funeral Service
Ernest May

HAUTAANTOIMITTAJA 
Palvelemme Norwnodissa ja ympä

ristöllä.
85 Nichols St. Norwood, Mass. 

Tel. Norwood 1509.



No. 13 36 :s vuosik. Raivaaja, T iistaina, Tam m ikuun 16 p:nä 1940 Viides sivu

J. W. Beverly, O. D.
OPTIKKO

SOUTH PARIS, ME.
Tel. 344.

“Tarkastuttakna silmänne sään
nöllisesti”

WALDOBORO, MAINE

H arold W. F landers
Hautaus- ja Ambulanssipalvelun

•
WALDOBORO. ME.

Soittakaa tel. 107 yöllä lai päivällä

A lbert Kyllönen
JUVELIKAUPPIAS

Timantteja — Kelloja — Ruukku- 
tavaraa

WALDOBORO. MAINE

ROCKLAND, MAINE

J. F. Gregory & Sons
Vaate- ja V aatetava- 

rakauppa
♦

416—418 Main st., 
Roekland, Maine 

Puhelin 294

B U R P E E  '! 
U N D E R T A K E R  |

P A R L O R S
Cor. Llmerock As Broad St.

Tel. 390 
P e ru s te t tu  1840

•
A m b u la n S H ip .ilv e lu s . 24 tu n n in  p a lv e lu ,

H AM M ASLÄÄKÄRI I
J.A .R IC H A N .D .M .D .'
27 Elm St_ R o e k la n d ,  M a in e .  1

Tel. 610.
Haarakonttorit Cornish, Maine. I

DR. LLOYD M. RICHARDSON 1
HAM M ASLÄÄKÄRI
101 Main Street, Rockland, Me.

Vastapäätä 5 ja 10c puotia.
Tel. 1225

' r u n n ltt 9—12. 1—5. Htrisln sop im uk
sen m ukaan .

Waldoboro Garage Co.
valtuutettu

F O R D
Myynti- ja palvelusliike.

Autoja — Trokeja — T aktorcita
•

Waldoboro, Me. Rockland, Me. 
Tel. 61 Tel. 475

. THOMASTON. MAINE

P E N T T IL Ä N
K E N K Ä K A U PPA

Kenkiä jokaiselle perheen 
jäsenelle

THOMASTON, MAINE

UNION. MAINE

F. W. Gorden & Son
Union, M aine

Ruoka-, seka- ja rautatavaraa 
Philco Radioita — Urheiluta- 
varoita. Kenkiä —• Pyykki- 
koneita — Sähköä varoita, y.m.

NORWAY. MAINE
P  I d l l K  W  B p  M  K l l l l l i

’M ii»rnuiu>p«M i

• A K I M • k  .-'
197 Main Street, Norway, Maine

Puh*»*»»»

DANIELSON, CONN.
F. W. T illinghast 

& Sons
HAUTAANTOIMITTAJA JA 

PALSAMEERAAJA 
Central Village and Danielson, Ct.

LA BELLE
PACKAGE STORE

81 Main St. Tel. 741-3
DANIELSO N, CONN.

Parhaita väkijuomia -- Viinejä 
ja hienoja liköörejä

MOOSUP, CONN.

ASHTABULA. OHIO
Ohion alueen sosialistien edusta

jakokous
lauantaina tammikuun* 20 p. Lake. 
Ave. haalisisa.

Toimittaja Pulli puhuu, Eino 
Sarkkinen. Fairportisla, esittää 
lausuntoa.. Tilaisuudessa on vie
lä munia ohjelmaa ja sen loput
tua yleinen tanssi Selkämaan 
soitolla.

Suomi-iltama
Sunnuntaina tam,ruikutin 21 p. 

S. S. Osaston haalilla 2607 Lake 
Ave. Alkaa kello 7 dialla.

Eero Pui,li ja W. N. Reivo pu
huvat tilaisuudessa.

Tiedämme, että toim ittaja Ee
ro Pulli saapui tähän maahan 
Suomesta syksyllä ennen Suo
men sodan alkamista mutta tun
tee hyvin sen tilanteen siellä, jos
ta hän selostaa, järjestömm e 
sihteeri tulee puhumaan tässä ti
laisuudessa. Hän on tämän maan 
työväenliikkeen veteraani ja tu
lee esittämään tilaisuudessa kan
sanvallan tarpeellisuutta maail
massa. Saapukaa tilaisuuteen. 
—si.

Ashtabulan S. S. Osaston talolla
Eero A. Pullin puhetilaisuudet lau
antaina 20 pnä Ohion alueen juhlassa 
seka sunnuntainan 21 pnä illatsus- 
sa Suomen hyväksi. Muistakaa saa
pua kuulemaan puhujaa, joka on hil
jan tullut kansanvallan maasta. Siitä 
opitaan jotain.

Kylämme läänityskomitea
kokouksessaan päätti järjestää ensim 
maisena pohjalaisten heimojuhlat. 
Seuraavana on hämäläisten. Aikaa ei 
vielä määritelty. Vain kehoitetaan 
kylämme suomalaisia osallistumaan 
toimintaan mahdollisimman paljon. 
Siten saadaan juhlista huomattavat.

i Suomalaisille huomioon otettavaa
I maanantaina 22 pnä klo 3.11 j.pp. e-

11 I 11

J. C. Creighton Co. -  Sekatavarakauppa
U N IO N  - M A IN E

P lu m m a u M u rp e h i»  - V e tifo y M r e m e jä  «  P y y k k i lu m e t t a  - S ä h k ö - jä ä k ä ä  p  pc m 
1 ä v d e ll in v n  v a ra M n  ru o k a ra v a ra o

C H A R LES E. S T A R R E T T
W ARREN, M AINE — Tel. 58-12

MYLLVTVÖTA. Paikall. et-', ja läntel. puutavaraa. Seetri- ja as- 
falttipäreitä. Rullakattopahvia. Rakentuj en/rautatavaras Ei - 
koiskokoa ovin ikkun itä ji  kehyksiä

“ARMCO” galvanisoitua kattopeltiä.

T W IN  TO W N  C H E V R O L E T , INC. 
P ari. Street — NORW AY, M AINE — Tel. 104 

CHEVROLET M yynti- ja Palvelusliike

W IL L IA M  E. DORNAN & SON, Inc. 
East Union — Tel. 13-13 ja Thom aston, Maine — Tel. 114-' 

H A U T A P A T S A I T A

sittää Casto teatteri suomalaisen fil
min, “Tulitikkuja lainaamassa,” sekä 
sotakuvia käynnissä olevasta sodasta 
Suomessa, etupäässä ilmapommitus- 
osnltn. Mainittu teatteri antaa sen 
illan tulot Suomen Punaselle Ristille. 
Siis avustakaamme Suomea kaikKi 
lähiympäristltä. — o — n.

CONNEAUT, OHIO
Huom attava puhetilaisuus

Kuten jr, ai'kaisemitnin on tässä 
lehdessä mainittu, tulee tänne, 
perjantaina 19 päivänä ja tiistai- j 
na 23 p;. puhtiinhan Eero A. Pui-, 
li sodan alkupäivinä Suomesta 
tälliin manihan saapunut Sosiali
demokraatin toimituskunnan jä
sen. 1 länellii on kerrottavana 
pali'on asioita, sellaisia, joista me 
täällä maassa asuvat suomalaiset 
juuri haluamme kuulla. Tällä 
hetkellä meille kaikenlaisten rys-! 
siin likaisten kätyrien ja niiden 
ylläip itämien Iniutotorvien kaut
ta koetetaan maalata mustaa 
valkoiseksi ja asettaa tuo ryssän 
likainen meidän synnyinmaaham
me tekemä hyökkäys Suomen 
svyksi, mikä todellisuudessa on 
tuon kaikkein sivistyskansojen 
hailveiksiman ihmisverta janoo- 
van ryssän diktaattorin mielillä-, 
luista ja oikuista johtuva teko, 
verenhiiro, joka on päässyt val
loilleen ja aina vaan lisääntyy.' 
E.i riitä enää se, e ttä  viedään 
päivittäin kymmeniä ia satoja 
sojnää vastaan, muitta täytyy ve
tää sieiramiiinsa kymmenien tue 
hansien silvotuista ruumiista läh
tevää veren tuoksua. Se kai an
taa nautintoa tila nais esti. Saana 
nähdä niistä sen jälkeen kun iih- 
misveri ohtvv kommunismin pe
to mielihalunsa voi tyydyttää, 
vai voidaanko koskaan toivoa si
tä, että lopun siihenkin voi jos
kus tulla. Sen aika, korkein' tuo
mari. näyttää. Tieto.,suutta siis 
ta rv'taan. tietoisuutta sellaista 
mikä paliastaa sen likaisen val
heellisuuden. niillä ipidetään vllä 
tuollaista leikkimistä. Saapukaa 
siis kaikki kuulemaan tosiasioi
hin perustuvia tietoja, niin sank
koina joukkoina, että meidän 
suomalaisten joukossa ei ole yh
tään ulkona näistä tilaisuuksista. 
Samalla kehtaa tarjoillaan kahvit 
haalin alakerrassa. Kaikki tu 
lot näistä tilaisuuksista tulee 
Suomen Punaisen Ristin hyväk
si. Kahvitarioilun ensimmäisenä 
iltana järjestää Mrs. Jacob Mä- 
enriää ja Mrs. E. Ekonen. Toi
sena iltana Mrs. John Kukkola ja 
Mrs. Jack Heiberg. Kaikkia 
kansalaisia kehoi.tetaan mainit
tuina iltoina saapumaan näihin 
tialisnuiksiin Kilpi Raiittinsseuran 
haalille.

lee olemaan jälleen huomattava 
j uheTilaisuus ensi maanantaina 
tk. 22 päivänä, jolloin S. S. Jär 
jestön sihteeri \\ . N. R e iv o  pu
huu, kello 7.30 illalla.

Ijpfiyo tunnetaan ajankohtase- 
un ” >flhnjana. joten suomalainen 
kaiisttjo ennakolta käsittää, elia 
Rcivji puhuu jumi päivän tä r 
keimmistä kysymyksistä. Paikal 
liset tämän lehden lukijat, tie 
dottakaa tilaisuudesta myöskin 
suullisesti.

Viikonjam aa vietetään 
Ashtabulasra

Ensi lauantaina sekä sunnun
taina, jolloin siellä pidetään lau
antaina alueemme edustajakoko 
tiksen iltama ja sunnuntana edus 
tajakokous. Paikkakuntalaisia 
lupaa tilaisuuksiin mennä run
saasti .

jan ja Ranskan kesken on tehty 
kauppasopimus, mikä odotetaan 
palauttavan näiden maitten vä
lisen liikevaihdon entiselleen. 
V uonna 1933 se oli pari biljoo
naa frangia, noin $45,(KM),000.

Samanlaista sopimusta Espan
jan :a Suur-Britannian kesken 
odotetaan piakkoin.

CONNEAUT, OHIO
DR. D AVID E. KERR, D.D.S. 
Dr. Faye L. Carmichael, D. H.

•
Whitney Block, 

CONNEAUT, OHIO 
Tel. Main 1433.

FAIRPORT HARBOR, OHIO

E D ’S  B A K E R Y
642-44 High St. Fairport llarb., Ohio

Warrrnlln ajetaan 2 kertaa viikossa. 
Clevelandiin joka perjantai.

Hilberg’s Market
LIHAA ja GROSSERIA 

Plum & New Fourth St., 
FAIRPORT HARBOR, OHIO 

Tel. 839-J.

Riley Johnson Coal 
& Supply

N. J. LEHTINEN, omista|a.
Kolia. Santaa ja Rakentajien tarvikkeita
5714 Muin Ave., Ashtabula, Ohio

Tel. Konttorit Main 1641 
Koti. 5107-W.

Ranskalla ja Espanjalla 
kauppasopimus

Mtjdrid, tammik. 15 p. — Lau
antaina ilmoitettiin, että Espan

Detroit, Michigan
Dr. F R E D  A. KOSKI

HAM M ASLÄÄKÄRI
13105 Woodrow Wilson Detroit

Tel. Townsend 8—7727 
Tunnit:

9-12, 2-6, 6-8. Kesk. 9-12 a.p.

O hion S . S . A lu ejä rjestö n

I L T A M A
A S H T A B U L A S S A ,  O .

2607 Lake Ave. H aalissa

j Lauantaina, tanunik. 2 0  p . iltana

hyvällä ohjelmalla:

JUHLAPUHUJANA .. .. Toimittaja tov. EERO P U L L I'
LAUSUJANA ..  ...................  EINO SARKKINEN
LAULUJA................. ...................  . ----------------------
S O IT T O JA ....................................................................................................

YLEINEN TA N SSI Selkämaan orkesterilla

TER V ETU LO A ! ALUETO IM IK UNTA..i ■ ■ ■. • . .. ui . .

Tie Vaurastumiseen

TANTRE’S MARKET
Lihaa ja Ruokatavaraa

Cor. 5th & Vine St. 
Fairport Harbor, Ohio. Tel. 810

WARREN, OHIO
Dr. M. V. STA TO N

HAMMASLÄÄKÄRI 
X-Ray — Hampaiden poistoa. 

Tekohampaita.
120 N. Park Ave., Warren, Ohio.

Q U IR K E  BROS.
Makeiskauppa

735 Lake Ave., Ashtabula, Ohio

Dr. W. M. O R Q V IST
Hammaslääkäri

4746 Main Ave., Ashtabula, Ohio

O saston kuukausikokous
Sääntömääräinen osaston ko

kous pidettiin viime keskiviikko
iltana Jacob Mäenpään luona. 
Keslkusteitiin käsillä o lk istä  asi
oista ja valittiin edustaja Ohion 
alueen edusta.jaikolkotikseen, mi
kä pidetään Aslhtabulassa sun
nuntaina 21 päivänä tammikuuta. 
Edustajaksi tuli Nikolai Pelto
nen. Samalla liittyi osastoon yk
si uusi jäsen. Seuraava kokops 
pidetään tulevan helmikuun toi
nen keskiviikko Ekosten luona. 
Uudet jäsenet tervetulleita.

FAIRPORTOHIO
T oim ittaja Pullin ajankohtainen  

luento sai huom attavan  
kuulijakunnan.

Viime viikon perjantaina pai
kallisella työväentalolla ensim
mäisen kerran puhui toimittaja 
Eero A. Pulli. Paikallisiin oloi
hin nähden tilaisuuteen oli saa
punut suurilukuisin kuulijakunta 
mitä ole. nne saaneet paikkakun 
italiamme nähdä vuosikymme
nin ja mikä m erkillistä: kuuli
jakunnan joukossa oli huomat
tavin osa sellaisia paikkakunta
laisia. jotka eivät ole ennemmin 
tiöväen puhetilaisuuksissa käyn
iä harrastan .'et.
Toimittaja Pulli luennoi yk

sinomaan Suomen taloudellises- 
•a, poliittisesta sekä sivistyksel 
lisestä kehityksestä, joissa sosia 
hdemokraattien ansio oli nähtä
västi suuri. Luento oli perusteel 
l:sin asiallisin ja samalla kertaa 
selventävin mitä Suomen 20- 
\ Uotisesta itsenäisyyskehitykses 
t-i olemme milloinkaan kuulleet. 
Kuulijakunta pääsi selvästi ym
märtämään, miksi Suomen kansa 
tänäpäivänä niin yksimielisesti 
■ astelee sodassa ryssän hyökkä
yksiä vastaan.

Jos järjestiimme on koskaan 
paremmin onnistunut puhujan 
hankinnassa, niin se on juuri 
Pullin matkan järjestämisen 
kantta sen tehnyt. Toimittaja 
Pullin ajankohtaisten luentojen 
vaikuttavaa ;a kasvattavaa iner 
kitystä amerikansuomalaisten 
keskuudessa ei voitane parem
min teiniä.

----------------- 1 9 4 0 ------------------

Jos teille osoitetaan selvästi miten voitte edistyä rahataloudellisesti jokaisen kuukauden aikana 1940,.niin käyttäisittekö sitä hyväksenne?Sellainen keino ON olemassa. Avatkaa taattu talletustili tässä pankissa jo tällä viikolla. Lisätkää siihen jokaisena kuukautena jos voitte; me avustamme korkojen talletustiliin lisäämisessä kahdesti vuodessa. (Tallettajamme ovat juuri saaneet 3% korkoa vuoden 1939 loppupuolen säästöilleen).Kun te vuoden kuluttua tästä katsotte tal- letuskirjanne säästötiliä, niin kiitätte Te meitä tästä ajatuksesta.
Säästöjä otetaan postin kautta. —  Jos
asutte poissa kaupungista, tai ette tu
le usein alakaupungille, nihi Te voitte 
toimittaa säästönne kokonaan postin 
kautta. Kirjoittakaa meille niin lähe
tämme Teille nimikirjoituskortin.

UN I O N  S A V I N G  C
& LO AN CO M PANY

Perustettu 1891

232 Superior Ave., N. E. Cleveland, Ohio

( | |Te tulette olemaan onnellisempi vuonna 1940 Union 
Savings pankin talletustilin kanssa

SÄ Ä ST Ö T IL IE N
Cleveland Savings & Loan Com pany’issa

turvana on $850,000.00 pääomarahasto ja jokainen tili on 
taattu $500 .CO asti.

—+—
The C L E V E L A N D  SAVINGS & LOAN CO.

510 Superior Avenue, at East Sixth St.
P alvellu t 44 vuotta Clevelandia.

TIE KODIN OMISTAMISEEN
johtaa ovellemme

Me voimme auttaa teitä pääsemään unelmoimanne kodin omistajaksi
Halvimmat taksat liikkeemme historiassa.

FHA tai TAVALLISET

FIRST FEDERAL SAVINGS & LOANS AS.iN,
OF LAKEW OOD  

14806 Detroit Ave. Tel. BO. 5373.

Järjestön sihteeri W. N. Reivo 
puhuu Fairportissa ensi 

maanantaina.
Paikallisella työväentalolla tu

The Stone Grill Co.
1263 Park Avenue, 

W arren, Ohio

The Bond Furniture Co.
4734 Main Ave., 
Ashtabula, Ohio

CARL W . H A L L I
H A U TA U SPA LV ELU S

533 No. Park Ave.,
Warren, Ohio Tel. 2750 1

AMBULANSSIPALVELU»
YÖLLÄ JA PÄIVÄLLÄ

—

N O B IL E  C A FE
217 Center St., Ashtabula, Ohio

Hyviä ruokia ja väkijuomia 
kohtuullisilla hinnoilla.

Ashtabulan suosittu Cocktail Bar.
. ------------------------------------------------

P A IN E S V IL L E  
W IN E  S H O P P E

215 N. St. Clair St., Painesville, O.
— ja —

4920 Main Ave., Ashtabula, Ohio
"ENIMMÄN PARASTA 

HALVIMMALLA”

^■ H M K B V nSB B Sl

Fabian Luoma
Ruokatavarakauppa ja 

Liham arketti
•

770 Highland Ave., Warren, 
Ohio

Tel. 3963

S T O N E ’S G R IL L
4716 Main Ave., Ashtabula, Ohio 

---------* ---------
PARHAITA RUOKIA 

ja JUOMIA. -

L E E S  CO A L CO.
J. R. LEES, omistaja
Cor. Tod and Market 

WARREN. OHIO
Tel. 2445

Ostakaa meiltä hnivemmalla

T H E  M IT C H E L L
H A R D W A R E  CO.

•
4712 Main Ave., Ashtabula, Ohio

Factory Shoe Store
H. ROTH, Mgr.

153 Main Street,
WARREN, OHIO

Parempia jalkineita halvemmalla 
koko perheelle.

W E N T L IN G ’S
PH A R M A C Y

4632 Main Ave., Ashtabula, Ohio
Luotettu ja nopea palvelus.

CLEVELAND, OHIO

LOUIS A. BODNAR
FUNERAL C H APEL

3929 Lorain Ave.
Cleveland, Ohio

T he Tong & W eeks 
Floral Co., Inc.

235 Center St., Ashtabula, Ohio
Kukkasia kaikkiin tilaisuuksiin.

E R IC K  L IN D Q U IS T
1134 W. 8th St., Ashtabula, Ohio

HYVIÄ RUOKATAVAROITA 
LIHAA. KALAA. V. M.

Dr. Jacob E. Palomäki
517 United Bank Building,

West 25th & Loratn,
Cleveland, Ohio.

Tunsit: 2—4 ip. ja 7—8 illalla. 
Puhelin: Main 2043 tai Cedar 3500.

M. B. K IN G
K O L IL IIK E

808 Lake Ave., Ashtabula, Ohio 
Tel. 5393

Dr. J. M. LEEKALA
Suomalainen Hammaslääkäri

212 Merrell raken. 1900 West 25 St. 
Tunnit: 9-12 ap. 1-6 ip. 7-9 illalla 
Tel. MAln 0920. — Cleveland. Ohio.

C. H. BARNUM
Timantteja— Kelloja — Juvelia.
Käteishinnalla luotolla ostettaessa'

4514 Main Ave., Ashtabula, Ohio
Tel. 2907.....— .....................

E. R. C E D E R Q U I S T
Jalokivikauppias

4646 MAIN AVE., ASH TABULA, OHIO

FA R M  SERVICE CO M PANY
of General Milla. Inc.

JAUHOJA -  FIIDEJÄ — SIEM EN IÄ  — VILJAA  
tukuttain ja vähittäin.

Main & R oss Avenue, Tel. 1525 Ashtabula, Ohio
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MEKSIKOLAISIA VALTIOMIEHI,\
Tri Eduardo Suarez (vasemmalla), Meksikon rahaministeri ja tri Francisco 
Castillo Najera, Meksikon lähettiläs, poistumassa Valkotalosta jälkeen kun olivat 
käyneet kunniatcrvchdykscllä presidentti Rooseveltin luona.

BER K ELE Y , CAL.
Berkeley Co-oprtive Unionin

gasoliiniosuuskunnan liikevaih
to viime vuoden kuluessa oli 
$28,999.97. Kokonaisvoitoksi jäi 
$8,056.744. eli 27.8 prosenttia 
myynneistä, ja nettovoitoksi $2,- 
564.72, joka tekee 8.8 prosenttia 
mvynecistä. Osuuskunnan sään
töjen mukaan 5 prosenttia tästä 
jälkimäisestä summasta menee 
valistustyöralhastoon ja 20 pro
senttia vararahastoon, joten 
jäännös (joka on $1,923.54) jää

via edistymisen merkkejä. Osuus 
kaupan liikevaihto viime vuoden 
ajalla on ollut $2,500:n seudulla 
kuukaudessa, joten se viime vuo
delta lähentelee samaa summaa 
kuin gasoliiniosuuskunnan liike
vaihtokin oli. Vain hyvin pieni 
määrä suomalaisia lukeutuu vie
lä osuuskaupan kannattajiin, riip 
puen osaksi siitä, että kauppa si
jaitsee enemmän itäpuolella kau
punkia. ja toiseksi siitä, että kau 

, pan tavaravarasto ei vielä tyydy- 
I tä suomalaisten kuluttajien vaa
timuksia. Molemmissa suhteissa 

i tietysti pyritään saamaan aikaan 
jaettavaksi ostopalautuksena o - 1 parannus nilp pian kuin mahdol- 
suuskunnan kananttajille. J ä se - ; lista
nistä vuosikokouksessa pää ttää , 
lopullisesti kuinka suuri prosent
ti ostajille palautetaan.

Gasoliiniosuuskunta, kuten tie 
detään, laittoi itselleen viime vuo

Berkelcyn osuuskauppa on näi 
hin saakka ollut yksi Pacific Co
operative Services-nimisen osuus 
liikkeen kaupoista, sillä ollen toi 
nen kauppa Oaklandissa ja kol-

den alussa oman liikepaikan U niI mas East Oaklandissa. Berke- 
versity-gvenuen ja Acton-kadun■ leyn kauppa on nyt laillistettu

kalaiset itse oppivat sen taidon 
mutta suomalaiset voivat tiiv

iillä syyllä olla mukana anta
massa kättä ja siten sulautua mu 
kaaan tähän käytännölliseen yh

disti huilitaan. Jokseenkin kaik- 
i Berkelcyn suomalaiset ovat 

lvsvväisiä asukkaita paikkakun- 
alla .lisäksi yhteistoimintaa har 
istavia. joskin vielä tällä kertaa 

akautuvat erinäisiin ryhmiin 
niiissä harrastuksissaan. Määrä- 
yissii tapauksissa kuitenkin nyt 
iime vuosien ajalla, kuten olem- 

ne havainneet, he ovat voineet 
käydä keskinäiseen yhteistoimin 
aan erinäisinä seuroina ja ylidis 
yksiniikin, tietysti tarkoituksis

sa jotka ovat olleet tilapäistä laa 
ua. eikä aina niin suurimerki- 
yksellistä kuin sen on niainos- 
ettu olevan. Osuustoiminnassa 
■ai k ka kuu tam me suomalaisille
arjoutuu tilaisuus käy lä mu

kaan yhteistoimintaan, jossa ei 
ule kysymykseen se ryhmä mi- 
lin he kukin mahdollisesti hi
outuvat. eikä edes heidän kan- 

allistiutensakaan. lukuunottamat 
a ehkä sitä kunnioitusta jonka 
■ merikalaiset antavat heille yl
eensä hyvistä teoistaan ja kun- 
lolliscsta työstään. Lisäksi o- 
isuustoiminnallc löytyy taloudel 
itien polhja, joka loppukädessä

on se määräävä tekijä yhteistoi
minnankin menestymisessä ja 
säilymisessä .yritettiinpä sitä mil 
lä alalla tahansa. — Arvid Nel
son.

DETROIT, MICH.
Tulipa siinä 25 dollarisia. 

Täällä kuin demokraatit vietti
vät Jackson Day illallista niin sa
nottiin osanottajia olleen 1.000 
siis siitä tuli 25.000 dollaria. Muu
toin sanotaan, että demokraatit 
olivat varmoja voitostaan, vaan 
nolaantuivat siitä kun ei presi
dentti Roosevelt sanonut, josko 
hän suostuu kolmannen kerran 
presidentin kokelaaksi ja he oli
vat sitä odottaneet hänen juhla
puheestaan.

(Pork Loins) ja lehmän eli härän 
pataroustia myydään 15c pauna.

Sao entisen tuolinsa. 
Detroitin kaupungin valtuus

miehet on päättäneet ostaa sen 
tuolin, jossa Frank Murphy istui 
silloin kun oli Detroitissa tuoma
rina. Nyt tuolla tuolilla istuu tuo
mari John V. Brennan. Kun tie
dettiin. että Murphy haluaa ke
rätä kaikki ne virkatuolit. joilla 
hän on istunut, niin siitä kunnias
ta kun hän on nimitetty nvt yli
oikeuden tuomariksi, päättivät 
kaupungin valtuusmiehet ostaa 
tuon tuolin ja lahjoittaa Murphyl
le.

Roosevelt lupaa antaa tietää Suo
men auttamisesta.

Presidentti Roosevelt sanoi tä
nään. että Yhdysvallat tulee aut
tamaan Suomea ja miten se aut
taa. Saatte mahdollisesti tietää 
sen ensi viikolla. Tänään lähetti 
Hoover taasen $100.000 Suomen 
auttamiseksi. Hän on tähän asti 
lähettänyt sinne 500.000 dollaria.

Tilaisuus W alnut järvellä 
onnistui hyvin

The Finnish Independent 
1’rog. Clubin ja Robert Hern
don toimeenpanema tilaisuus 
Suomen a Utit am is elks i tammik. 
6—7 päivinä onnistui hyvin kai
kin puolin, josta kiitos Finlan
dia Mieskuorolle ja Mr. Eco- 
•lalile hyivästä ohjelmasta. Juuri 
kun kirjoitin alkua tästä soi pu
helin ja toisessa päässä oli Mr. 
Herndon ia hiin kertoi, että ne 
a me riikalaiset. jotka olivat siellä 
e.lubiihuoneclla ia kuuntelivat 
kun 40-1 ulkoinen Finlandia mies
kuoro kajaihutteli lauluja jaMir. 
Ecola mvös. niin ovat he nyt 
aivan haltioissaan suomalaisista 
lauluista ia ovat soittaneet pu
helimella ia lähettäneet kirjeitä
kin Mr. Herndonille kiittäen lie
västä lauluohjelmasta ia pyytä
neet vastakin hänen laittamaan 
samanmoista ohjelmaa heille.

mc myös ympäristön suomalaisiin, 
meitä kuin täällä on vaan pieni 
joukko tosisuomalaisia. vaikka 
suomenkieltä puhuvia on saman 
verran, mutta ne eivät silti ole 
suomalaisia. Niillä on toinen isän
maa. vaikka synnyinmaa onkin 
sama. Toiset vielä iloitsevat siitä 
kuin ryss.ä tappaa Suomen lapsia 
ja naisia. Niin alas se ryssän ,usko 
kannattajansa on painanut. Ihan 
käy sääliksi raukkoja, mutta mi
täs sille uskolle mahtaa. Jokainen 
tulkoon uskollaan autuaaksi. 
Vaikka koko sivistynyt maailma 
tuomitsee ryssän raakalaisuudcn. 
nämät vaan ilkkuvat. Herra anna 
heille anteeksi, sillä he eivät tiedä 
mitä he tekevät. Heilläkin voi olla 
Suomessa omaisia, isä, äiti. sisaria 
ja veljiä, joita ryssä on raadellut 
kappaleiksi. He vaan yksinkertai
sesti uskovat että ryssä tuli pelas
tamaan Suomen työväestöä. Me 
kyllä tiedämme minkälaista se pe
lastus on. varsinkin ne meistä, 
jotka pakenimme sitä pelastusta 
Bobrikoffin aikana, samoin ne 
jotka ovat pääseet pakenemaan 
Karjalasta ja Venäjältä Stalinin 
pelastusta.

Kun koko Suomen kansa yksi
mielisesti taistelee vereen ja hen
keen asti, ei ainoastaan Suomen 
puolesta, vaan koko maailman si
vistyksen puolesta raakalaisuutta 
vastaan, niin meidän pyhä vel
vollisuutemme on tehdä kaikki 
mitä voimme kärsivien veljiemme 
ja sisariemme auttamiseksi ja tätä 
tarkoitusta varten yllämainittu ti
laisuus on järjestetty, ci ainoas
taan meidän huviksemme, vaan 
rohkaistaksemme taistelvia että 
me olemme verta teidän verestän
ne ja lihaa teidän lihastanne. Siis 
vielä kerran kaikki, joilla on sy
dän rinnassa joka sykkii vapau
den puolesta, olisi saavuttava tä
hän tilaisuuteen, sillä se on uhri- 
juhla ei millekään esi-isiemme Ju
malalle. vaan tulevan sukupolven 
vapaudelle. Eläköön Suomen it
senäisyys ja vapaus. — Teidän 
syntipukki.

harjoitettuaan a- näistä toisista riippumattomaksi 
liikkeeksi 
Cosumcrs

viime to n -1 sumien ja jäenistön siirto uudel- 
Oma ase- le yhdistykselle tapahtuu tämän 

vuoden alussa. Uusi yhdistys on 
amanaikaisesti laill istuttamisen

kulmaukseen
luksi liikettä vähän toista vuolta 
vuokrapaikassa. Uuteen liike
paikkaan muutettiin
kokuun puolivälissä 
malaitos laitettiin jäseniltä laina 
tuilla varoilla ja tuli maksamaan 
$11,500. Rakennustyössä käy te t- ' sa kanssa, joka on nyt loppuun 
tiin jo vähän liikkeen kartutta- suoritettu, suunnitellut oman Ui
miakin varoja, sillä jäseniltä lai-1 ketalon laittamista samalla ta
llattu alkuperäinen summa oli valla kuiri 'gasoliiitiosuuskiiilttakin 
$10,924, josta uyt vuoden vaih-lteki, Lotti liikerakennusta var- 
teeseen mennessä on maksettu; ten ostetaan gasoliiniosuuskun- 
jäsenille korkoja noin $450 ja nau aseman vierestä ja suunni 
pääsummaa lyhennetty $1,500. j telmat rakennukseen ja sen ra 

Osuuskunnan jäsenmäärä vuo-, kastamiseen nähden tietääkseni 
den vaihteessa oli 203. mutta kan ovat siinä määrin valmiit, että 
nattajajoukko, joista tulee uusia rakentaminen kai voidaan aloit- 
jäseniä, ostopalaut uksien kau tta1 taa muutaman viikon sisällä 
ellei muuten, on vähintäin kaks: Kauppa siinä tapauksessa siirtyy 
vertaa näin suuri.

nimellä Co-operative 
of Berkeley ja omai-

Suomalaista radio-ohjelmaa. 
Detroitin Suomalainen Sauna

Vernor Highwaylla kustantaa 
suomalaista radio-ohjelmaa sun- 
nuntai-iltasin kello 9. On hauska 
kuulla sieltä suomalaista ohjelmaa 
ja siinä on vielä se hyvä puoli se 
että he ovat antaneet vapaasti il
moittaa siin. Suomen auttamiseksi 
pantuja tilaisuuksia, josta kiitos 
heille ja radiokuuluttaja Ecolalle.

Tulina kerta kiire
The Finnisih Ind. Prog. Clubil

la oli tanssit viime lauantaina 
Oa'kman haalilla ja samaan ai
kaan oli Clubin puolesta Dear- 
bornissa Suomen hyväksi avus
tus i Iltamat. Tämä iohtui siitä, 
että Dearborni-ssa lahioitetitiin 
haali ilmaiseksi vaan sinä lauan
taina ia niin täytyi jalkaa toi
minta kahtia.

Osuuskunnan jäsenistön vuosi
kokous, jolle esitetään täydelli
nen raportti osuuskunnan kaikis 
ta vaiheista viime vuoden ajalla, 
pidetään Berkeleyn veljeysseu
ran talolla sunnuntäjna tammik. 
28 päivänä kello 2 iltapäivällä.

Berkeleyläiset ovat nyt tämän 
gasoliniosuuskuii tansa avulla
sen vajaan kahden vuoden toi
mintakaudella. osoittaneet, ellei 
muuta niin ainakin sen, että he
kin voivat oppia käyttämään o- 
suustoiminiiallista liikenuemene

lähemmäksi Berkelcyn suomalais 
Ien enemmistön asutusta, tulci 
salmilla täydellisesti uykyaikai 
seen rakennukseen, johon muun 
ohella järjestetään tilansa liha 
osastollekin. Gasoliiniaseman rin 
nalla osuuskaupparakennus, kun 
se saadaan valmiiksi, muodostaa 
kulmaukseen tuntuvan lisäyksen 
joten siitä tulee herkelevläisten 
' osuustoimintakeskus.’

M uittamat gasoliinisuuskunnan 
toimihenkilöt ovat myöskin voin 
liusa mukaan olleet mukana o- 

1 suuskaupan uudelleenjärjestämi-
teliuää hyväkseen ja siten raken-' sessä. joskin uusien suunnitclmi- 
taa keskuuteensa sellaista yli- en toteuttaminen on pääasiallises 
teisrintaniaa, jolla on kauaskan- ti riippunut niistä muutamista
toinen ja pysyväinen tulevaisiin- uutterista 
den mahdu IISllUS.* ♦ ♦

Suomalaisten toimesta perus
tettu gasoliiniosuuskunta Berke 
leyssä on kuitenkin vain yksi ja 
nuorin osuustoiminnallinen lai
tos paikkakunnalla. Täällä on 
myöskin amerikalaisten aikaisen! 
min perustama osuusruokatava- 
rakauppa, jonka liikevaihto oli a- 
luksi kauan hyvin pientä, mutta 
joka on. etenkin nyt viime vuo
den I

henkilöistä, joita o- 
1 suuskaupan omasta jäsenistöstä
kin löytyy. Seuraava askel on 
saada mukaan osuuskaupan jäse 
niksi ja kanan:tajiksi suurempi 
joukko paikkakuntamme suoma
laisia asukkaita, sillä he voivat 
puolestaan hyvinkin tehokkaasti 
avustaa kaupan edisty inisisi. Ei 
ole tarpeellista eikä suotavaa
kaan, että suomalaiset käyvät 
johtamaan tai rakentamaan o- 
o-uti stoim it nai ii kettä amerikalai-

Oli halu päästä auttam aan Suo
mea ja matkusti

tämän tähden 3,000 mailia. Mr. 
Herman Nykänen halusi päästä 
Suomeen taistelemaan Suomen 
puolesta. Hän on entinen luut
nantti Mannerheimin armeijassa. 
Tämän pitkän matkan joutui hän 
kulkemaan 100 mailia koiraval- 
jakkokyydille ja 1,400 mailia il
malaivalla ja 1.800 mailia junalla 
päästäkseen Montrealiin. Cana- 
daan ja sieltä junalla New Yor
kiin.

Kaupungin m atkustaja-auto ajoi 
sisälle rohdoskauppaan. 

Tänään ajoi kaupungin mat
kustajia kulettava bussi. Wyo
ming ja West Chicago katujen 
risteyksessä sisälle rohdoskaup
paan mennen sisälle Klegon’s röh 
doskauppaan etuseinästä, särkien 
seinän, tarjoilupöydän ja pari la
sista näytekaappia ja pari puhelin 
koppia. Bussin ajuri koetti välttää 
yhteentörmäystä matkustaja-au
ton kanssa, joka ajoi ohi punasten 
valojen. Tapaturmassa loukkaan
tui 3 henkilöä, 18 muuta henkilöä

Vaikea päästä alkuun.
Koska Dearbornissa itsessään 

ei erikoisesti toimittu mitään 
Suomen auttamiseksi niin koetin 
saada sinne alkua 'toiminnan va
kavampaan menestykseen. Kään
nyin majurin ia valtuustonkin 

I puoleen, vaan kun valtuustossa 
on monia saksalaista lähtöä ole- 

I via ja täällä asustaa mvös pal- 
i io puolalaisia ja saksalaisia, niin 
i lie eivät olleet kuitenkaan haluk
kaita kolko avustushomnnaan, 
vaan sannalla he tiesivät, että 
minä painan myöskin lujasti hei
dän niskaansa niin ollen kuiten
kin nimitettiin tri Keys, joka on 
myös valtuusmies, yhdeksi muo
dostamaan komitean, joka toimii 
Suomen auttairrtrsdksi ja niin oli 
tuon alkökomiltean toimesta il
lanvietto tämän kuun 13 päivän 
iltana.

Lisää avustusta Suom elle
The Finnisli Independent 1’rog 

resisve Club päätti panna illan
vieton tämän kuun 27 päivän 
iltana Oakman haalilla. Juhla
puhujana tulee olemaan toim it
taja Eero Pulli, Suomesta. Hiin 
kertoo meille surulliset terveiset 

sai kolahduksia ja hermostuivat,' ja puhuu aineesta “Nykyinen
vaan eivät loukkaantuneet. Jäl
keen kun loukkaantuneet oli pois
tettu bussista annettiin bussin a- 
jurin jatkaa ajoaan.

Liha yleensä halpaa. 
Nykyisin on lihan hinnat olleet 

halpoja, sillä esimerkiksi pieniä 
siankinkkuja myydään 10c pauna 

pauna

V A \( i lT T I I \  1K Mll lll \  VANGITSEMISEN YHTEYDESSÄ 
Sani.i 5 miestä, jolka vaii^illiiu IK mielien vaiiKitsemiseu yhteydessä, syyteltynä velikeilemiseslä Yli- 
dysvultuiu hallituksen kumoamiseksi, olivat “Chrisliau Iion t” järjestön tarkka-ampujia.

tilanne Suomessa”. Paljon muu
takin hyvää Ohjelmaa, kuten il- 
moitulkscsita näette mvidiemmäl- 
lä kaikki puhdas tulo tästä  ilta
masta laihjoitetaan Suomen hy
väksi. Toimittaja Pulli puhuu 
sunnuntaina 28 päivänä Kaleva 
kodissa kello 2 iltapäivällä ai 
neesta “Vapaus ja kansanvalta’” 
Perjantai-iltana on sitten tu tus
tumistilaisuus ja illatsu, vaan pa 
kasta ei ole minulla vielä tietoa

NEWARK, DEL,
Viime viikon kahviaiset

kustansivat Tobias ja Anna Arc 
ja vietettiin ne V. Lehtisen far
milla. Suomen lähetystöstä 
Wasliingtonista ilmoitettiin, että 
luutnantti Raimo, Suomen M at
kailutoimiston johtaja saapuu 
ke.skuuteemme ja pitää puheen 
jota kuulemaan olikin kokoontu
nut yleisöä tavallista enemmän. 
Selväpiirteisessä puheessaan Mr. 
Raimo selosti Suomen ainutlaa
tuista kehitystä viime vapausso 
dan ajoilta aisti, jonika kehityk
sen ryssän raaka maalian hyök
käys nyt toistaiseksi keskeytti 
’uhe palkittiin vilkkain suo- 
ion o so iit uk s in. Kahvin juon n i n

jällkeen laulettiin yhteisesti “ My 
country this of thee”, selkä Maani 
me. Kaunis tapa. Pidetään pääl- 
c. Laulu enemmän kuin mikään 

n i in i  “sydämet aukaisee”.
Nyt olisi kat palkallaan heit

tää liattu ilmaan ja huu taa: hei 
hei, he i! Päämäärään on pääis 
tv ja emsimiinäinen tukat dollaria 
tuli jo vähä ylitetyksikin. Kau
niit kiitokset vaan meidän pie 
nelle. mutta sitä uhrautiifvam 
malle ryhmälle. Nyt on piiämää 
ränämme saada toinen tuhat dol- 
i-ria kokoon ja se tulee varmast 

käymään päinsä, kuin ensimmäi
sen tuhannen saanti. Ollaan näh- 
kääs saatu tottumusta. Linvvoo 
ilissa, Pa. asustaa muutamia 
suomalaisia perheitä, jotka ystä 
vällisesti ovat saapuneet järjes 
tiimiimme tilaisuuksiin ja luovut 
taneet osansa keräyksiinime. Ny 
he ilmoittivat, että he tulevat 
panemaan toimeen omat kahvi 
aiset 'helmik. 3 p. iltana Linwood 
Firemens Haalilla. Paikka si 
jaitsee lähellä Clhesteriä, Phila 
ia Wilmingtonin välillä, joten 
kansalaisten on helppo löytää sin 
ne. Toivotaan runsasta osanot 
to a ! — M. F.

set Suomen hyväksi tuottivat 
30.68. Toimihenkilöt pyytävät 
kiittää suomalaista pakaria Täh
tistä sekä Raittoa. jotka olivat 
lahjoittaneet arvokkaita kahvilei- 
voksia tähän tilaisuuteen.

Seuraava arvokas ohjelma suo
ritettiin: Maamme laulu, yleisö: 
avauspuhe, H. Winnurva; viulu- 
duetto. Phyllis Beaudoin ja Clau
dia Mason; pianosoolo, Elizabeth 
Lindall; runo, Hilja Tuhkuncn; 
Marboron opettajien ja äitien yh- " 
dist. kuoro lauloi kolme laulua; 
Mr. O. Tokoi puhui: laulua, Ma
rilyn Lindall; laulua Finlandia. 
Mr. Fred Beudoin; Suomi vierai
lustaan puhui Miss Gladys Con
way; laulua. Mrs. Stanford ruot
sinkielellä; Stars Spangled Ban
ner, 'yleisö;■ pastori Julin piti lop- 
purbkouksen.

Olemme erittäin kiitollisia kai
kille ohjelman suorittajille ja erit
täin Mr. O. Tokoille, joka vaivo
jaan ja kustannuksia säästämättä 
saapui Fitchburgista asti tähän 
tilaisuuteen aivan ilmaiseksi. 
Saimme kuulla puheen, jollaisia 
ain harvoin olemme tilaisuudes

sa kuulemaan. Tällaiset puheet 
antavat meille varmuutta ja in
nostusta toimimaan vaivojamme 
säästämättä Suomen hyväksi, ja 
sen kansan hyväksi, josta olemme 
lähtöisin. Kiitämme vielä Mr. To- 
koita, sekä toivomme taas pian o- 
evamme tilaisuudessa häntä kuu- 
emaan uudelleen.

Tässä tilaisuudessa Mr. Vilpas 
Saari tilitti keräämänsä summan 
Suomen hyväksi, $13.80, jössa oli 
Mr. O. Virtasen lahjoittama 5 
dollaria. Kassassa on siis rahaa 
yhteensä $146.81, joka tullaan 
tällä viikolla toimittamaan Fitch- 
jurgiin, yhdessä vaatelähetyksen 
canssa. jota on kerääntynyt usei
ta laatikollisia. Saimme jälleen 
arvokkaan vaatelähetyksen Kee- 
nen majurin misikseltä, sekä sa
man kaupungin naisten vaatetus- 
iikkeltä Royal Fur Fashion Shop. 

jonka omistaa Mr. Fine.
Seuraavat Suomi kahviaiset 

järjestää Mrs. Lepistö. Mrs. Nis
kanen sekä Ilmari Anderson 21 
pnä kello 2 iltapäivällä entisessä 
paikassa.

Mysökin tulee olemaan pastori 
Julinin järjestämät kahviaiset sa
man päivän illalla, jonka toivom
me yleisön pitävän mielessään.

Suurien juhlien alkuvalmiste- 
uihin on rvhdvtty, josta myö
hemmin. — T. Könönen.

Sunnuntaina 21 päivänä 
on Lähetyskirkossa hartausko
kous ja kahvitarjoilu seurakunnan 
hyväksi kello 7 ill. Tervetuloa! — 
K. Julin.

MILFORD N. H
Suom en avustustanssit

Ensi torstaina t.k. 18 ,p. osasto 
Kajastuksen talolla on suuret 
tanssit, jotka järjestää Mrs. Hil
ma Keskinen j.i Mrs. Anua H ak
karainen. Ravintola :.n hyvä, ei 
tarvitse kotona syödä illallista. 
Siellä on Voileivät ja puuroa ja 
kahvin kanssa hyvät pullat ja ka
kut. Puuroa aletaan antamaan 
klo 8. että on voimaa tanssia. 
Soitto on parhaasta päästä W al
ter Keskisen orkesteri siitä huo
lehtii. Oviliput makaavat 25 
senttiä. Niitä on jo myyty kym 
meniä. Tähän tilaisuuteen tie
tysti menee koko Suomen kansa 
ja Suomen kansan ystävät. Kello 
8 illalla ollaan paikalla.

FRANZ MOLNEil, unkarilainen 
näytelmäkirjailija, joka saapui 
vilinc perjantaina New Yorkiiii 
linjalaivalla Rex. Molner kut
suttiin Columbia-ylinpistoon lu
ennoimaan.

Samaksi illaksi nim. helmk. 3 p. 
on Coventryyn, R. I., järjestetty 
tilaisuus korkeakoulun juhlasaliin 
mikä on luovutettu ilmaiseksi, sa
moin soittokunta tulee soittamaan 
vapaasti. Nämä tilaisuudet vaik
ka pvatkin samana iltana Volun- 
townin kanssa, tuskin haittaavat 
toisiaan, sillä malkaa on niin pal
jon välillä ja eri yleisö, myöskin 
eri toimitsijat ja ohjelma.

Brooklynin iltamien yhteydes
sä piti komitea vähän kokousta, 
missä päätettiin ostaa vielä aina
kin $20.00 arvosta villalankaa 
sukkia varten entisen lisäksi. Lo
pulla rahalla, joka jäi Canterbu
ryn haalilla pidetyistä “lankailta- 
mista" ostettanee lasten vaatteita. 
Velvoitettiin rahastonhoitaja ot
tamaan selvää erään yksilön toi
minnasta. josko hän on tilittänyt 
keräyksiä.

Canterburyn haalille tullaan 
järjestämään illalliset keskiviikko 
iltana tammik. 31 p. (Suunnitel
tiin tämä illallinen sunnuntai-il- 
laksi 28 p.. mutta kun edellisenä 
iltanä on haaleilla menoja, niin on 
muutettu se keskelle viikkoa). 
Piletit maksaa 75c aikuisilta ja 
25c lapsilta. Syödään yksinker
tainen illallinen ja suoritetaan va
paata ohielmaa. Se on tavallaan 
"banketti".

Viidennellätuhannella ollaan m e
nossa.

Ensi torstai-iltana on Canter
buryn haalilla taasen yleinen ko
kous. Sinne ovat kaikki asianhar
rastajat tervetulleita tekemään 
tilityksiä ja suunnittelemaan vas
taista toimintaa. — Väliaikainen.

VOLUNTOWN, CT.
Sunnunta'-iltana t. k. 21 p.

kellu 8 mi jumalanpalvelus Mr. 
ia Mrs. iKaarlo Greenin kodissa. 
Tila suudessa puhuu pastori Rei 
no Hiironen. Talonväki lausuu 
kaikki tervetulleeksi heidän uu
teen koliinsa. — kv.

KENOSHA, WIS.
Suomen avustusasia 

on otettu uudelleen eislle ja tällä 
kertaa myöskin suurenmoisesti 
Kun keräys ei tuottanut kuin 40 
dollaria, ei me tyydytty siihen 
Tällä kertaa on suurempi homma 
kysymyksessä. Ensi lauantaina 
t.k. 20 p. on suuri iltama Suomen 
avustuksen hyväksi Italian-Ame- 
ripan haalilla 2217 -52 st. kello 8 
ip. On saatu avara haali vapaasti 
ja ohjelma tulee monipuolista; pu
heita. laulua ja soittoa sekä tans
sia y. m. Kaupungin manageri pu
huu sekä Suomen konsuli Fors
berg Chicagosta myöskin • tulee 
puhumaan. Kaupungin liikemie
het ovat lahjoittaneet paljon kai
kenlaista tavaraa, mitkä tullaan 
lahjoittamaan pääsylipuilla. Liput 
maksavat ainoastaan 25 senttiä. 
Niitä voi ostaa useampia, sitä pa
rempi on voiton mahdollisuus. 
S iis  kaikki mukaan nuoret ja van

T R O Y .N . H.
Peter Nilsonin hautajaiset keski

viikkona.
Tämän viikon keskiviikkona 

tammikuun 17 pnä kello 2 iltapäi
vällä Fletcherin hautaustoimis
tossa Keene issä, N. H., toimite
taan viimeinen palvelus sikäläi
sessä sairaalassa viime sunnun
taina kuolleelle täällä useita vuo
sia asuneelle Peter Nilsonille. 
Kaikkia sukulaisia, ystäviä ja tut
tavia kehoitetaan saapumaan ti
laisuuteen. Ruumis tuodaan tänne 
Troyhin haudattavaksi.

Mr. Nilson oli syntynyt Viipu
rissa huhtikuun 5 pnä 1896. Hän
tä lähinnä kaipaavat puolisonsa 
Hilma. o.s. Anderson, ja 19 vuo
den ikäinen tytär Irene.

Se kurkkuvika, jonka takia Mr. 
Nilson kuoli, vaivasi häntä jo 
noin vuoden ajan.

O nnistuneen ohjelmatilaisuuden
ja kahviaiset viime sunnuntaina 
olivat järjestäneet Mrs. Aune Pel
letier sekä Miss A. Kononen. Y- 
leisöä oli kerääntynyt avara lälie-

hat läheltä ja kaukaa. Me vetoani- tyskirkko aivan täyteen. Karviai-

Väärinkäsitysten välttäm iseksi
Suomen avustiislahjoiluiksiin inai 
nitt.iin kutka oli lahjoittanut 5 ja 
ylöspäin. Linda Riimuni oli an ta
nut $5 eikä $15, Ikutcn mainit
tiin. — S. K.

CANTERBURY, CT.
Suomen avustus.

Iltamat Brooklynin uudella 
haalilla tammik. 10 p. onnistuivat 
loistavasti, vaikka olivat keski-j 
viikkoiltana. Väkeä oli talo tun-| 
qokseen asti täynnä. Rahallisesta 
tulosta ei ole tätä kirjoittaessa tie-1 
toa. mutta meni se kolmannelle 
sadalle, sillä kolehtikin tuotti 
$85.42.

Ekonk Grangen haalilla oli 
myöskin talo täynnä väkeä lauan-J 
tai-iltana, mutta rahallisesta tu
losta ei ole vielä tietoa. Onecon 
kirkossa sunnuntai-iltana tuotti 
kolehti $19.55. Rankkasateen ta
kia ei ollut oikein paljoa väkeä. |

Komitean puolesta on lähetet
ty sähkösanoma kongressimiehel- 
lemmc. B. J. Monkiewici'ille Suo
men lainan puolesta ja vastasi 
hän heti. että tekee kaikkensa ja 
mielihyvällä. Toinen Conn, kon
gressinne.1} Raymond Ball on 
myöskin erittäin myötämielinen 
asialle.

Iltamia ja tilaisuuksia on tulos
sa seuraavasti: Voluntownin nuo
ret hommaavat iltamia helmik. 3 
p. Voluntownin nuorten klubi on 
io antanut rahaa $25.00 ja nyt 
hommaa iltamia, mistä varmaan-1 
kin tulee jotain arvokasta, sillä 
siellä saadaan aikaan aina jotain J 
Kannattaa amerikalaistyntyisten 
suomalaisten seurata esimerkkiä.

Collinsville, Conn.
Suomen avustus-tanssit

Ovat tämän kuun 20 päivänä eli 
ensi lauantaina. Grange haalilla. 
Jukaisjt kansalaista, läheltä ja 
kaukaa, keholtamme ottamaan 
tämän huomioonsa, saapumalla 
silloin haalille ia tuomalla tu t
tavansa. .kansallisuuteen ja puo 
lueeseen katsomatta, sillä asia 
on siksi tärkeä, siksi hiilellä jo
kaisen sydäntä, että erimielisyy

PANKKIMIES
GRAHAM TOWERS, Canadan 
pankin kuvernööri nähdään tässä 
kun hän saapuu Lontoosta New 
Yorkiin Itex-laivalla, joka ran
tautui New Yorkissa viime per
jantaina. Hän kävi Lontoossa 
neiivotteleniassa solaa koskevista 
raha-asioista.

V
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MAKSUOSOITUS SUOMELLE
Joseph White, Ilaffcnrcffcr & Company, Inc., myyntien johtaja, 

ojentaa Willhart Karjalle, Norwoodin Suomen avustuskomitean sili- 
teerirahastonhoitjalic, $500 maksuosoituksen Suomen avustuksen

hyväksi. 

dessä ruotsalaisten kanssa pide-' 
tään suuri tanssi- ja ohjelmailta-) 
ma tämän kuun 20 p. Vasa haa-, 

< lilla 35 Alden St. Kcräyslistoj.i 
jaettiin kerääjille useita, joihin on1 

I jo merkitty hyviä summia. Illal
lisia ovat pitäneet Mrs. B. Coffer I 
ja Mrs. A. Pajunpää, joista kuni 
liiastakin on ollut tuloja yli $10.' 
joten kiitos vaan kustantajille.

Mrs. A. H. Chapin, joka toimii | 
Herbert Hooverin edustajana 
tiissä kaupungissa, on järjestänyt 
rahankeräyksen jokaiseen pank
kiin ja suurimpiin liikchuoncisiin 
tämän viikon aikana ja viime vii
kon lopulla, siellä ovat suomalai
set ja ruotsalaiset naiset olleet is
tumassa vuoronsa puolipäivää 
kerrallaan. Tämä sama komitea 
toimii myöhemmin iltaman Spring 
field Auditoriumissa. jossa koete
taan tehdä paljon rahaa.

Hulluja on monenlaisia.
Tässä eräänä aamuna työhön 

. . . . mennessäni näin miehen pistcle-det tuona iltana sivuun ja jokai- Suomalainen nuorimies, vän Longmeadoon päin. paljain 
nen baalille. Eritoten keholta» Melvm Torpacka. yhtyi, vnme pfiin ja takansa vi,ikuj,ien Tunsin 
naapuripaikkakuntalaisia kiniini j vuonna Yhdysvaltain rannikko- m:eucn ja niin sitä sitten mentiin tämäiiu huomiotansa tähän 1 ilai-1 vahtilaitoksen palvelukseen. Hän yS  katkaa Hän heti alo t̂i p ^  
suuteen, sillä ■ paikkakuntamme oli äskettäin käymässä kotonaan. heCn etta kun sc Suomi sinne Ve 
on pieni ja viillän suomalaisia a-
suu täällä. Mutta siitii huolimat
ta oleilulle toimineet kiitettävän 
hyvin synnyinmaamme avusta
misen eteen. Siis sivuun kaikki 
muut bom mat lauantaina ja jou 
kolia baalille. Siellä on hyvä ra
vintola. Soitosta huolehtii Puron 
kolmihenkinen orkesteri. Sisään
pääsy ou vain 25c. — |. P.

BROOKLYN, CONN.
Sunnuntaina 21 p.

on jumalanpalvelus kivikirkossa 
kello 2 iltapäivällä. Pastori Vil
jo Hennan puhuu. Kaikkia kut
sutaan .— V. H.

WEST PARIS, ME.
Kahvitarjoilun

Suonien hätää kärsivien hyväk
si ovat luvanneet kustantaa o- 
suuskaupan huvitoimikunnan nai 
set ensi sunnuntaina tammik. 21 
päivä kello yksi jälkeen puolen 
päivän Tovo Saarisen asunnolla. 
Tulot kahviaisista lähetetään 
Suomeen paikallisen avustusko
mitean rahastonhoitajan kautta. 
Toivomme runsasta osanottoa. 
— Huvi toi mi kuntalainen.

SOUTH PARIS, ME
M ainen seurakuntapiiri

Harrisonissa on jumalanpalve 
lus tiistaina 23 p. klo 7.30 illalla. 
Hebranilla O tto 'Kyllösellä kes
kiviikkona 24 p. illalla ja South 
Parisissa torstaina 25 p. klo 7.30 
illalla. — V. il.

THOMASTON, M E .
Tuli tuhosi

Vihtori Heinon talon ja irtaimen 
omaisuuden. Mutta pian hänellä 
ifn jälleen valmiina tilapäinen a- 
sunto. jota ovat I. Kyjlösen kans
sa rakentaneet.

Heimolaisemme J. Bedell,
jonka niskaluu katkesi hirsikuor- 
man päältä pudotessaan, on koto
naan hyvissä parantumisen toi
veissa.

Eino Saari
muutti vaimonsa kanssa Bosto
niin aikoen toistaiseksi sinne jää
dä.

Toivo Hendricksonin emäntä,
"saksanmarkalta" palatessaan on 
tuonut mukanaan terveen tytön.

(W lde W urid PIkhqJ
RUMANIAN KUNINGAS CA
ROL, joka viime perjantaina sa
laisesti tapasi Jugoslavian hal
litsijan prinssi Paulin. Nämä 
kaksi liallltsijau, joiden piti olla 
vain metsästysmatkalla, neuvot
elivat oletusten mukaan nykyi
sestä Europan tilanteesta ja mait- 
tensa edesotlaiuisista ja suhteis
ta toisiin mailiin.

Hyvin sanoi viihtyvänsä Setä naja|lc hyökkäsi. niin ci ole ol- 
Sainuhn palveluksessa. Torpacka lenkaan väärfn vaikka sc Venäjä
toimii radio-osaston tehtävissä Isitä Suomea kurittaakin. Puhui

. I pitkästi Venäjän hyvyydestä, lo- 
Kokouksia ja seurat.Ia.suuksia ksi huomautti, että hänen pi

p iltään  seuraavasti: Long Co- täisi äästä is tästä vehkecstä 
yen koululla sunnunt. 21 p pyhä- kun työpaikkansa on jähejja. Kun 
koulu keiio 1 W hartaushetki kello p)e( nojn huj,u njjn vicn sinut
2 m. Matti Tcerdan talossa Wal- Hartfordiin saakka, joten saat 
doborossa on kahviaiset torstaina sickä kävc„ä takaisin. Sanoin. 
18 p. kello 7 ,11. Tässä tilaisuudes- niin etta on taäi,a Springfieldissä 
sa kerääntyneet varat luovute- se]jnisiakjn jästipäitä. hyvä ettei 
taan Suomen avustusrahastoon. 0]e monta

U. K-a.

NORWOOD. MASS.
Osaston työ- ja vuosikokous

T  Y. Toivon kokous pidetään 
torstaina tämän kuun 25 p. A. 
Johnsonin asunnolla 4 Washing
ton st.

MAYNARD, MASS.nidettiln tamimik. 14 p. Emil Sa
losen asunnolla. Puhetta johti 
Emil Salonen ja kirjurina toimii Osuustoimintanaisten Kilta
L. Eikihnid, .......................... I päätti viime torstain kokouksessa.

J-eo Salonen ilmoitf että voi- että ruvetaan järjestämään kahvi- 
misteluscura Rival on luovut- ajsia joka torstai Suomen hätää- 
tanuit Kassansa $20.15 Suomen kärsivien hyväksi. Ensimäiset 
avustusIkomiteaHe. Osikar Bag- torstaina 18 päivänä Osuusliik- 
ge flmo'ktti, että osaston kassasta keen yläkerrassa alkaen kello 2 
on annettu Suomen avustusko-' iltapäivällä. Nämät kustantaa 
miealle $50. 1 luvitouniikunta il- Mary Järvi ja Betta Virta. Vaik-
HK>jtti. etta iotihik. 23 p. pidetyis- ka namat nimet onkin näin veti- 
tä ioulujuihlista oli puhitaat tulot sja njjn kahvi on sitäkin parem- 
$4.38, joka sitmima päätettiin paa- Pyydämme vaan suurta y- 
luovuttaa Suomen avustukseen. leisöä saapumaan, sillä asia kos- 

Envil Salonen selosti alueen kcc kaikkia Suomelle myötämieli- 
neuvottelukokouksen menosta,,'siä. Kaikille jotka tulevat tehtaas- 
ioka kokouis pidettiin Worceste- ta neljältä kuin myöskin niille, 
rissa tamimik. 7 p. — Raivaajan jotka menee neljältä työhön pyy- 
aisin.miehet ilmoittivat saaneensa dämme poikkeamaan kahville, 
joukon uusia tilauksia kilpailun Kotitekoiset on leivokset. Kaikki 
aikana ja että Norwoodin osalle tervetulleita. — Mary ja Betta. 
asetettu pistemäärä tuli reilusti --------
viilettyä. Seuraava kokous pide- Kutojilla tärkeä kokous 
tään F. Ekholmin asunnolla. Tämän viikon torstaina ta.n-

\  uosikokouksessa tonni pu- 11,ik.„lln js päivänä on union ku- 
hccnjohtajamn ja kiniirma sa- t •i„a t;irke- k()kouSi :(lhon kaik 
mat. Tilivelvollisille tili vapauden kia „„ keh„ itettll saapumaan, 
myöntäminen jäi seuraavalle ko- Ne :()tka ovat tvössii Htavuorol- 
jleot,Iloselle, km, tilit olivat tar- ,a kokoonluval Vello JO aamulla 
kastamatta. Vi,kalinoita välit- ja „e • tka ()Val tvös,sa päivällä, 
ti,n seuraava le vuodelle: larjes- , kok(,ontuvat kello 7 illalla, 
taiaksi W. Aho, varalle F. -Ek-) ______
holm; 'kiinjurlksi L. Eklund, va
ralle Aino Aho: rahastonhoita
jaksi O. B agge: lisäjäseneksi job 
tokuntaan N. Kivi. Ag. kom ite
aan F.. Salonen, N. Kivi ja W. 
Aho, viiimekisi mainittu kokoon- 
kutsujaksi. Jäsenlkirtjuriksi Au
lis Aho. Tilientarkastajiksi, Leo 
Salonen ja Akseli Koliani,s. Rai-

Gardnerilaisct vierailevat
Ensi sunnuntai-ittana, t.k. 21 p. ori 

Taiston talpssa Jälleen nautinnollinen 
teatteri- ilta, sillä Gardnerin S. S. 

I Q:n niiytclmäseura esittää siellä kol
miosaisen huvinäytelmän, jonka ni- 

1 menä on ‘‘Avioeron kynnyksellä.” Jo- 
! kainen aviomies ja nainen tietävät

vaajan asiamichiksi Emil Salo-1 °"?a,ta sen että jos perhe
nen. Aino Alho. Oscar Bagge ja elämässä joutuvat vai,t "vinoon mm 
Arvid Helin. Untisten kinoitta- s,1,01n eletaa" avioeron kynnyksellä, 
iäksi W. .'Aho ja 1.. Eklund. I lu - 'Kui,’ka ‘raagilliscksi on näytelmän 
vitoiinikuutaan: Siiri Salonen, kirjoittaja tämän tilanteen kuvannut
Ida Salonen, Lvdia Kollanus, Hil huumorin räiskyvässä valossa, sen 
ma Bagge. Alina Eklund. Leo saamme rjiihdä näytelmän esitys,lta- 
Salonen, Victor Salonen, Akseli
Kollanus ja Aino Aho, viimeksi-
mainittu käkoonkuksuja.

Osaston osoiteilmoitus päätet
tiin pitää edelleen Raivaajassa.

Suom en avustus
on täällä hyvässä käytuttsisä. l’ai«

Yleisenä käsityksenä on kuiten
kin se, että näytelmä on erittäin vit
sikkäästi kirjoitettu, jonka aihepiiris
sä saadaan leveästi nauraa. Ja nau
ru tekee joskus ojkculla paikalla hy
vää, vrsinkin siinä raskaassa ja pai
nostavassa ilmakehässä, missä me ny
kyään elämme.

O.vilippujen hinnat ovat etuostol
la 30 senttiä, ovella 35 senttiä. Niitä

»kallinen avustuskomitea ilmoit 
taa että Suomeen on io tähän 
mennessä lähetetty $2.560 rahas- on myytävänä suutari Vuoren liik 
sa. sekä useita isoja laatikoita ja keessä Näytelmän esitys alkaa klo 
arkkuija vaatteita. Sukkia ja la- 7 illalla, 
näsiä on myös lähetetty ia lisää
kudotaan kovalla kiireellä. 1 “Tlönväcn asian puolesta”

Kommunistinen Eteenpäin-lehti on 
julkaissut lukijoilleen lentolehtisen 
jonka alla. sen jälkeen kuin siinä on 
ensin haukuttu vahvasti Raivaajaa ja 
hyväksytty Venäjän hyökkäys Suo
meen, komeilee toimituksen iskulause: 
“Työväen asian puolesta, Eteenpän 
toimitus.” Ettäkö oikein työväen asi 
an puplesta? Me ymmärrämme var
sin hyvin, niistä Eteennijin toimituk
sen kenkä puristaa. Se on Juudak
sen suutelon antamista ihmisille, jot
ka ovat kääntäneet selkänsä kommu
nistiselle petosmanöövereille ja aiko 
vat luomia venäläisten johdonalaisuu 

■ (Jesta Tässä on siis se valittelun syy. 
! tästä se kenkä puristaa, minkä vuoksi 
' täytyy tarttua hukkuvan tavoin oi 
jenkorteen etsien, mistä saada pelas- 

( tusta. Se on kuitenkin turha vaiva
Toim essa ollaan. i Eteenpäin lukijat, samoin kuin koko

Kyllä täällä Springfieldissäkin moskovalainen seurakunta, näkee par 
toimessa ollaan siinä Suomen a- haillaan s.einällö kirjoituksen: "Että 
vustusasiassa. Viimeisessä T . Y. liike, jonka piti palvella työväenluo- 
1’oivon kokouksessa valittu ko- kan asiaa, mutta on kääntynyt im- 
niitea on jo toiminut niin että yh- periulismin aseenkantajaksi työväes

Kahviaisia Soumen hyväksi.
Viime torstaina oli kahviaiset 

Mrs. Engbergin asunnolla. Tilai
suudessa oli yleisöä talon täy 
deltä. Suikkia ja lai|*asia kudot
tiin ja ryypiskeltiin kahvia. Ra
haa kerääunty $25, jonka sum
man Mips. Engtrcrg luovutti Suo
men avustukseen. Kiitos Mrs. 
Engl>ergille.

Ensi torstaina tammikuun 18 
p. on kahviaiset Alina Ekuund'in 
asunnolla, 192 Walpole St. Alina 
toivoo saavansa jxiljon vieraita. 
—nd.

SPRINGFIELD, Mass

töä vastaan, hävinnyt vahingollisena 
ja tarpeettomana näyttämillä.

Suuri kansankokous sunnuntaina
Ensi sunnuntaina, alkaen kello 2 

iltapäivällä, liidetään suuri suomalai
nen kansankokous Taiston talossa. 
Kokouksen tarkoituksena on tehosti.! 
paikallista avustustyötä Suomen Pu
naisen Ristin avustamiseksi ja löytää 
sopivia menettelytapoja tämän tarkoi 
tuksen toteuttamiseksi. TilaisUude::- 
sa puhuvat Frank Aaltonen ja Jacob 
Laurila. Suurin joukoin siis liikkeel
le mainittuna aikana. Sisäänpääsy oi 
vapaa.

Parlaniputtaarisia menettelytapoja
Kun eri maiden parlamentit ovat 

jälleen alkaneet työkautensa. non 
lienee mielenkiintoista tutustua nii
hin tapoihin, joita käytetään niissä 
välikysymysoikeudesta ja hallitusky
symyksissä. Eräs curopalainen ha
vainnoitsija esittää tästä seuraavan
laisen kuvauksen:

Parlamcnlillisuuden tiellä pitem
mälle ehtineissä maissa on käytän
nössä monenlaisia keinoja eduskun
nan ja hallituksen suhteitten selvittä
miseksi. Yleisenä tapana on, että 
kun uusi hallitus ryhtyy toimeensa, sr 
esittää ohjelmansa eduskunnalle, joka 
silloin antaa uudelle hallitukselle 
luottamuslauseen tahi kukistaa sen. 
Toinen säännöllinen tilaisuus ilmais
ta eduskunnan luottamusta tahi epä
luottamusta hallitukselle on “adressi- 
keskustelu,” joka syntyy eduskun
nalle avajaispuheen johdosta. Eng
lannin ndressikeskustelu, toteaa kir
joittaja, viepi tavallisesti useita päi
viä, jopa joskus viikkojakin, ja se in 
eniten käytettyjä keinoja vallassaole- 
van hallituksen i arvostelemiseksi. 
Englannissa voidaan myös milloin ta
hansa parlamentin istuntokauden ai
kana, esittää nimenomainen epäluotin 
muslause, ja tapana on, että sellaista 
esitystä koskevalle keskustelulle on 
aina varattava runsaasti aikaa. Ai
van erikoista Englannilla ovat halli
tukselle tehdyt kysymykset. Tämä 
tapa on Englannissa niin suosittu, et
tä yhdellä ainoalla istuntokaudella 
voidaan tehdä 5,000—6,000 kysymys
tä. Mutta tämän keinon käyttämi
sellä ovat ankarat rajansa. Kysy
myksen tarkoituksena täytyy olla yk
sinomaan asiallisen selvityksen saa
minen.

Kysymys ci siis saa todeta jotakin 
tunnettua tosiasiaa, joka on jo ta
pahtunut. Kysymykseen ei myskäan 
saa liittää perustelua jostakin tosi
asiasta, eikä viitata Keskusteluun, jo 
ka on tapahtunut, eikä vastaukseen, 
joka on jo annettu istuntokauden ai
kana. Ja kaikista tärkein: ministerin 
vastausta ei saa keskustelu seurata. 
Tämä tuntuu jo hiusten halkomisetta 
—mutta sääntö kuin sääntö.

Varsinaisia välikysymyksiä, väit
tää kirjoittaja, ei Englannin parla
mentissa tehdä. Sitä tavallisempia n** 
ovat Europan mannervaltioissa, var
sinkin Ranskassa. Siellä edustaja- 
huone itse määrää ajankin, milloin 
välikysymys otetaan esille. Väliky
symystä seuraavat yleiskeskustelu ja 
päiväjärjestykseen siirtymisehdotuk- 
set, jotka ovat joko “yksinkertaisin,” 
s. o. eivät sano sitä eikä tätä halli
tuksesta tahi perusteltuja, jotka ni
menomaan hyväksyvät tahi thylkää- 
vät hallituksen menettelyn. Ministe
rin tapana on hyväksyä joku sih-tymis 
muodoista. Jos se hyljätään tahi e- 
dustajahuone hyväksyy hallitusvas- 
taisen lausunnon, silloin hallitus 
eroaa.

Mitenkäs on asianlaita kommunis
tien vihaamassa Suomen hallitukses
sa? Varsinainen vastuunalainen hal
litus, valtioneuvosto, on Suomessa
kin riippuva eduskunnasta, sillä lia.- 
litusmuodon mukaan presidentti voi 
valtioneuvoston jäseniksi kutsua ai
noastaan sellaisia kansalaisia, jotka 
nauttivat eduskunnan luottamusta, ja 
valtiopäiväjärjestyksessä lausutaan, 
että senaatin talousosaston (valtioneu 
voston) jäsenet, jotka nimitetään Suo 
men eduskunnan luottamusta naut
tivista henkilistä, ovat virkatoimis
taan eduskunnalle vastuunalaiset, 
kaikki yhteisesti hallituksen toimi i- 
nan yleisestä suunnasta ja kukin erik
seen omista virkatoimistaan.” Tä
män mukaan Suomessa on niallike,- 
pölnen parlamentarismi, jossa kuvas
tuvat sekä Englannin että Ranska t 
parlamentarismin luonnepiirteet. En.} 
laiihin esimerkin mukaan puhuu Suo
menkin valtiopäiväjärjestys "kysy
myksistä” ja Ranskasta on nähtävä! 
ti lainattu välikysymykset, joista an
netaan muutamissa suhteissa erino
maisen seikkaperäisiä säännöksiä. — 
Piste.

“M erkitty mieg”
esitetään Bostonin näyttämöllä 
ensi lauantaina. Onnea matkalle.

M ary Skinner
on hoinma-sa järjestääkseen siili 
ren Militarv whistin Suomen
hyväksi. Tilaisuus on St. 
kirkossa tiistaina, lammik. 
Tijipujen hinnat 35c.

Paul 
30 ji.

Taim en vuosikokous
liidettiin maanantaina, tammik. 
8 ji. Kokouksessa oli runsaasti 
jäsenistöä läsnä. Kokouksen ava 
si Taimen presidentti Matti ,Kol- 
honen. joka myöskin luki työjär- 
jestelmän kokoukselle, joka hy
väksyttiin. Kirjurina toimi 'Nae- 
mi Stölström. Kuultiin rahaston 
hoitaja Wiljamaan raportti. Ra- 
jiorti osutti voittopuolta kulu
neen vuoden aikana. Jäsenkirju- 
ri G. I.aakso luki raporttinsa. 
Kummatkin raportit hyväksyt
tiin tilintarkastajan lausunnon 
j<erusteella.

Valittiin virkailijat vuodelle 
1940. Rahastonhoitaja Wiljamaa 
ja kirjuri Naemi Stötsröin, joh
tokuntaan tu livat: Lilja, Carl
son, Forström, IRein, Kolhoneu, 
G. Laakso ja Sassall. Järjestys- 
miehet hommaa eri ryhmä ker
rallaan. Ryhmätoimintaa ja tke
taan edelleen. Vuokrasäännöt hy 
väksyttiin. Raivaajan asiamie- 
hiksi tu livat: Wiljamaa ja Mäen 
pää sekä Raivaajan uutisten kir
joittajaksi Sassall. Kokouksen 
lopussa selosti Lilja aluekokouk 
sen menoa ja sen päätöksiä W.or 
eesterissa.

Bostonilaisten vierailu
, Viime lauantaina esittivät Bos 
tönin osaston näyttelijät Taimen 
talolla unkarilaisen nelinäytök
sisen näytelmän "Vuoriston poi
ka ’. Näytelmä on. kuten kaikki 
unkarilaiset näytelmät puoleen
sa vetävä aiheeltaan sekä kau
nista lauluistaan. Bostonilaisilla 
oli tässä näytelmässä lauluvoi- 
mia ja näyttejijävoimia, joten e- 
sityksestä ei voitane sanoa kun 
hyvää. Henkilökohtaisesti voisi 
mainita Paula Minkisen,, Mary 
Tikkalan ja Huuskosen esitykset 
joiden tehtäväksi oli langennut 
näytelmän laulupuolen tulkinta. 
Muutkin osat näytelmässä esi
tettiin tunnollisesti, joten koko
naisesitys oli suhteellisesti c- 
heää. Yleisöä oli kohtalainen 
huone. Kiitos vierailusta ja te r
vetuloa toistenkin.

Vaatteita Suom een
f aiinen talolla on laatikko 

johon jokainen voi tuoda vaat
teita y.m. Laatikko lähetetään 
Suomeen niin pian kuin se on 
määrälastissa. -

PEABODY, MASS.
Papu-illallinen

ou Taimen talolla ensi lauantai
na. Näinä illalliset on ryhmä toi. 
sen hojnmasta. Sinne riennämme 
jokainen.

Coffee party
on keskiviikkona. Nämä kahvi
aiset hommaa Anton Wilson ja 
Fhland Lehti. Auton Wilson on 
illan saukäfi, päivä ollen hänen 
nimipäivänsä. Sinne menemme 
Lempi Forström ja Naenji Stöts- 
röni olivat emäntinä vijme vii
kolla.

W E S T M IN S T E R
Havaintoja Ashburnhamin far- 

marryhdistykaen vuosi
kokouksesta.

Ashburnhamin ja Wcstminste- 
rin farmariyhdistyksillä on ollut 
sellaisia yhteistuimintasuunnitel
miä, joissa on ollut tarkoitukse
na keskustella yhteisistä näille 
yhdistyksille kuuluvista asioista, 
sekä saada syntymään keskinäis
tä toimintaa toiminnan virkis
tyt täin is tarkoituksessa.

Sellainen kokous oli kutsuttu 
koolle Hämäläisen farmille So. 
.Ashburn h antinaan muutamaksi il 
läksi, jonne saapuivat Westmins 
terin yhdistyksen valitsemat vei 
iesedustajat, Kokouksessa sen 
sijaan, että siellä olisi keskuste
lua kehitetty käsittelemään näi
den yhdistysten välistä ja koko 
osuustoiminnallisen liikkeen edis 
tämistä, ryhdyttiin keskustele
maan aivan näiden asioiden ul
kopuolella olevia kysymyksiä. 
Tärkeimpänä keskustelun aihee 
na oli suomalaisten suhtautumi
nen Suomen tapahtumiin, jonka 
kysymyksen ympärille sitten ke- 
räiltiin yhden ja toisenlaisia väit 
teitä, jo: ka jaikki olivat luonteel 
taan ei osuustoiminnallista lii
kettä kehittävää vaan päinvas 
tojn. Keskustelussa tuntui poh- 
jasäveleenä olevan se, että millä 
keinoilla voitaisiin keskusliiton 
keskuuteen kulettaa väittelyaihe 
siitä onko Suomen työläisten ja 
Suomen hallituksen toimenpiteet 
tunnustettavia ja mi:en pu niihin 
suhtauduttava täällä jotka on ai 
hettuneet kannatamaan ryssän 

, hyökkäystä Suoijieen. Tarkoitus 
I tuntui olevan saada Ashburn- 
haminan farmarien yhdislyksen 
tuki sellaisen katsomuksen taak 
se, jossa keskusliiton keskuuteen 
kuletcttaisiin sellainen käsitys, 
että ajamilleen mielipiteille on 
varattava tila. Mielipiteet luu
tuvat voimakkaasti nojautuvan 
sille perustalle, että Suomi on 
hyökkääjä tässä konfliktissa, jo
ka on Suomen ja ryssän välillä, 
kun taaas rvssä “raukka" on jou 
tunut j>uolus:elemaan itseään ja 
t tä  Suomea on tuomittava siitä, 
e ttä  se pitää yllä hermosotaa 
eVnäjää vastaan. Tällaiseen joh
topäätökseen oli tullut suoma
laisten keskuudessa journalistik
si pyrkivä henkilö joka sanoi, 
imulta tuutia päivässä kulutta

vansa siihen, e fä  tutkii amerika 
laisia lehtiä ja on löytänyt riidan 
Suomen ja ryssän viilillä olevan 
\asta tähän pisteeseen kehitty
neen. Kokouksessa toisena voi 
makkaana suuutailminöiiji oli se 
eitä jos ei keskusliitossa tunnus 
tela heidän käskystään, niin sil
loin on katsottava uusia tavatan 
hankinta teitä. Omituisinta tässä 
viimeksi mainitussa suunnassa 
on se. että tämän esitti henkilö, 
joka jiyrkii erikoisemmaksi o- 
suustoiminta rintaman rakenta
jaksi.

Me emme ole \\ esiminsteriii 
osuustoiminnallisessa liikkeessä 
tuoneet esille mitään jiuolucrii- 
tak) symyksiä. olemme päinvas
toin niitä pyrkinyt välttämään 
ja jos siis yhteistoimintaa noin 
veljeilynkin merkeissä aijoiaan 
yllä pitää, niin on keskustelun ai 
heila muuteltava, taikka muu
toin näyttää yhteistoiminta vel
jeilynkin muodossa olevan tu- 
lokselotuta.

Keskusliiton vuosikokoukses
sa, kun tulee johtokunnan valin
ta, taikka johtokunnan jäsenten 
hyväksyminen esille, niin olisi 
mielestäni otettava huomioon se, 
että ei todellakaan keksusliiton 
keskuuteen kulotettaisi sinne 
kuuluina: tornia riita-aiheita. Va
litsemalla sinne jäseniksi sellai
sia yksilöitä, jotka edustavat 
vaan muutamia ihmisiä, ihmisiä 
jotka yrittävät muutaman mie
hen äänellä huutaa niinkovin, et
tä heitä luulisi olevan aivan le
gion liikkeellä. Sinne olisi valit
tava edustajia, jotka ovat ensik
si osuustoimintamiehiä ja naisia 
vilpittömästi ja toiseksi, että ne 
eivät pyri jiakoittamaan osuus
toimintaliikettä palvelemaan 
kommunistisen kourallista käsit
tävän joukon tahtoa ja sen 
kautta vedä osuusliikkeen päälle 
hylkivää katsetta sen suuren jou 
kon taholta, joka on kantansa 
määritellyt Suomen asiaan näh
den. — Kokouksessa ollut.

Pieni oikaisu.
Eilisessä lehdessä, jossa jiuhut 

tiin ensi torstai-illan kahviaisis
ta, mainitaan että siellä on m.m. 
tanssa. Tämä tieto on erheelli- 
nen sillä koko illan ohjelma on 
henkistä laatua ja farmaripojal 
soittavat vaan ohjelmanumeroi
ta.

G A R D N E R , MASS.
Onnistuneen kahvitilaisuuden

Suoinen avustamiseksi järjestivät 
emännät viime viikon perjantai- 
illaksi A.sh st. baalille. Tilaisuu
dessa tarjoiltiin kahvia vapaasti 
ja jokainen sai kahvistaan lah
joittaa Suomen avustainistarkoi 
tukseen oman mittansa mukaan 
ja mitta tuntuu (dleen avara. Tu 
li>S oli $73.80. Kahvitarjoilun jä r
jestäneet emännät pyytävät lau
sua kiitoksensa kali vi vieraille, 
heidän runsanskätisyydestään.

Seuraa via tilaisuuksia:
Tämän viikon torstai-illaksi 

järjestävät kahvi tarjoilu tilaisuu
den Ash st. baalille em ännät: 
Tyyne Oja, Mari Menne, Hilja 
Kuusela ja Mari Silverberg. T ä
hän tilaisuuteen on myöskin jär 
jestetty ohjelma^. Laulua esittä
vät Wm. Kultti ja Otto Asikai
nen. Juttuja kertoilee Hilma Kui 
ttinen. hanurisooloja esittää Ol
ga Long, savolaista huumoria 
Mrs. Iläkjkinen, kuplettia Otto 
Kuitunen’ ja puhuu V. Annala. 
Lopussa jos on mielenkiintoa joi 
hinkin tuleviin suunniteliniin niin 
voidaan keskustella. Tässäkin 
tilaisuudessa on kahvitarjoilu va 
paa, mutta kupjioseen voi tehdä 
lahjoituksia Suomen hyväksi.

Toinenkin kahviaistilaisuus 
Suomen avustam sieksi

on Mrs. Frank Suutarin talossa, 
Grand st, (en tiedä numeroa, 
mutta sen mainitsen seuraavalla 
kertaa). Tilaisuus on ensi sun
nuntaina, alkaen kello 2 iltapäi
vällä ja jatkuu viimeisiin vierai
siin saakka.

Tanssit Suom en avustam iseksi
on ensi lauantai-iltana Suomi- 
haalilla, Pohjola yhdistyksen toi 
mesta.

K iitos vierailusta
on lausuttava Fitchburgin tove- 
rinäyttäniqn henklökunualle, vii
me lauautai-iltaisesta esitykses
tä. Katsomo tuntui olevan h\
tyytyväinen esitykseen, samalla 
toivoen, että vastakin tulisitte 
vierailulle. - -  V. A.

Eilen illalla valtuusto pani pöy
dälle pormestarin esityksen luo
vuttaa $8.000 terveyslautakun
nalle tuhkien keräykseen ja hy
väksyi painettavaksi kaupungin 
säännön. jossa sanotaan, että 
tuhkien kei äyslelitiivii kuuluu y- 
leistcn töiden lautakunnan tehtä
viin. Kuultuaan tästä päätöksestä 
pormestari uudelleen esitti val
tuustolle väitteen, että yleisten 
töiden lautakunta on päättänyt 
siirtää keräyksen terveysvirastol
le ja terveysv irasto on päättänyt 
tehtävän vastaanottaa. Hiin myös 
selittää, ellei yleisien töiden vi
rasto kykene pitämään tarkkaa ti
liä kustannuksista kun taas ter- 
veyshoitov irasto voi. Kun val
tuusmies Eugene Turcotte tiedus
teli pormestarilta tarkkoja nume
roita keräyskustannuksista ja kun 
niitä ci ollut saatavissa, hän lau
sui. ettei valtuusto ole velvollinen 
hyväksymään yleisten töiden lau
takunnan siirtopäätöstä. Pormes
tari puolestaan vakuutti, että el
lei siirtoa tehdä, hän katsoo ettei 
tuhkia ja roskia mikään toinen
kaan virasto kerää. Kokouksen 
jälkeen pormestari ilmoitti eittoa- 
yansa valtuuston päätöksen pai
nattaa edellämainittu päätös.

Valtuusto luovutti $1.000 vesi
laitokselle uuden trokin ostoon ja 
lykkäsi esityksen luovuttaa $15.- 
000 pormestarin WPA työtilille 
raha- ja palvclusvaliokunnan tar
kistettavaksi. samoin kuin suun
nitelman katukäytävien rakenta
misesta WPA töinä.

L. Warner Howe'n. William 
Begun in ja Walter F. Creedin 
nimitykset yleisten töiden lauta
kuntaan pantiin uudelleen pöy
dälle. Albert E. Dellin nimitys 
terveyslautakuntaan hyväksyt
tiin. Sääntö, jonka mukaan val
tuusto pitää kaksi kokousta kaik
kina kuukausina, paitsi heinä- ja 
elokuussa yhden, hyväksyttiin.

Valtuusto päätti esittää, että 
pormestari ilmoittaisi tarjouksia 
vanhan Chestnut kadun kou- 
luhuoneen hajoittamisesta. Po
liisien avustusyhdistykselle pää
tettiin luovuttaa kaupungin talon 
uusi juhlasali $15 vuokralla tans
sien pitoon tammikuun 26 päivä
nä. Pormestarin virastolle luovu
tettiin $500 uuden kaupungin ta
lon vihkiäisjuhlien järjestelyyn.

Paljon muita pienempiä asioita 
myös oli keskusteltavana ja pää
tettävänä. M.in. kokouksen lo
pussa kaupungin lakimies Nathan 
Parnes ilmoitti, että fitchburgilai- 
nen Anthony Catanese on nosta
nut korvausvaatimuksen uutta 
kaupungin taloa rakennuttavaa 
Swahnburg Construction Compa
nyä vastaan perustuksen kaivaus 
työstä ja maan pois kuljettamises
ta. Lakimies selitti, että ellei jut
tua seilata, sc voi lykätä viimei
sen PWA rahaosuuden saantia 
kaupungin taloon. Valtuusto luo
vutti $1.000 korvausjutun selvit
telyyn ja jälkeenpäin nostaa kor- 
vausjutun urakoitsijayhtiötä vas
taan.

Uuden kaupungin talon juhla
salin nimeksi hyväksyttiin val
tuusmies Turcotten esityksestä 
"The New City Hall Audito
rium." Yrjölä.

Pyörremyrsky
aiheuttanut kuuden 
ihmisen kuoleman

Montgomery. Ala., tammik. 15 
p, — l’_\ örremyisky iski kahteen 
toisistaan etäällä olevaan paik
kakuntaan Alabamassa eilen ai
heuttaen tiimikin kuuden ihmisen 
kuoleman ja useiden ihmisten 
loiikkatintumiseu, sekä suuren 
omaisuusvahingon.

Vili i

"Tuhkataistelu" jatkuu.
Taistelu tuhkatynnyreistä tuli 

taas valtuuston huomioon kokouk 
sessa eilen illalla pormestari Per
ryn ja valtuuston ollessa eri puo
lilla asiassa. Kysymys on siitä, 
kuka tulee tuhkat ja roskat ke
räämään. Valtuusto on sillä kan
nalla. että keräys jätetään edel
leen yleisten töiden lautakunnan 
johdon alaisena toimivalle katu- 
virastolle ja pormestari Perry 
vaatii tehtävän siirtämistä ice 
vey seutukunnalle.

iwiue World t'HotoJ
PRINSSI PAUL, Jugoslavian 
hallitsija. Joka hiljattain salai
sesti tapasi Rumanian kuningasta 
Carulia. Hänen Ja kuningas Ca- 
rulin sanotaan vakavasti neuvu- 
teljeen nietäst.vsiuatkalia iiykvj 
■astu Elirupail tilanteesiä,
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Lyhyesti sanoen —
Kuoron harjoitukset keskiviikko-il

tana. Miehet kello 7 ja naiset kello 8.
‘'Herrat orat herkkäuskoisia”, har

joitus kello 7:30 tänä-iltana.
— Suomen Avustustoim ikun

nan kckous huomenillalla klo 7.

— Vaatteita Suomeen lähettä
mistä varten otetaan vastaan 
Saiman talossa kello 7—9 joka 
ilta tällä viikolla.

— Suomen Avustuskomitean 
tilin summa tänään aamupäivällä 
oli $22,726.61.

— Winchendonissa viime vuo
den aikana tapahtui 75 antotapa- 
turmaa, joissa 72 henkilöä louk
kaantui ja kolme menetti hen
kensä. 48 henkilöä vangittiin 
syytettynä autolla ajosta väki
juomien vaikutuksen alaisena ja 
254 syytettynä juopumuksesta.

— Perry I. Wilson valittiin ei
len pidetyssä kaupunkimme His
toriallisen yhdistyksen vuosiko
kouksessa tämän yhdistyksen' 
presidentiksi kolmantena peräk
käisenä vuotena. Kaikki koko
ukselle esitetyt raportit hyväk
syttiin.

— Koulukomitea eilisessä ko
kouksessaan valitsi kaupunkim
me koulujen ylijohtajaksi Geor
ge C. Francisin uudelleen- Va
linta oli yksimielinen. Kokouk
sessa käsiteltiin juoksevia asioi
ta. Menoarvion laatimisessa jo 
otettiin alotteita.

— Leominsterin kaupungissa
piirioikeus viime vuonna käsitte
li 764 juttua, 59 enemmän kuin selville kannattaako näiden kau- 
edellisenä vuonna. Tuomarin e- punkien välille järjestää trokilii- 
teen haastetuissa oli 443 henki- ke postinkuljetusta varten. Bos- 
löä, joita syytettiin juopumuk- ton & Maine rautatieyhtiö!, joka 
sesta. jpostin on kulettanut, lopettaa

— Se rautatien alikäytävä, jo- niiden kahden junan kulun, jois
ta rakennetaan First-kadun ai- sa postia on kuljetettu tällä
la, valmistuu maaliskuun ensim 
mäiseen päivään mennessä, ilmoi j 
tetaan.

— Veikko Karjalainen, joka

U U T IS IL M O IT U K S iq
ASHBY

Dlckley’s Farm haudottaa kanan
poikasia testatuista R. I. Red kanois-
ta. Tel. Ashburnham 86—2. Postiosoi- meille ovat lukijamme tuoneet, 
te: Box 58, Ashby, Mass. kerrotaan, että Suomen kansa

yksissämielin puolustaa maataan.
FITCHBURG

Myytävänä hyviä lehmien heiniä. 
C. H. Greene Ice Co. Tel. 429-R.

CLEVELAND, OHIO.
Nikolai Wutika, 2163 Bunts Rd.,

Lakewood, toimii Raivaajan tilaus- Ja 
ilmoltusaslamiehenä.

QUINCY, MASS.
Axel Mattson toimii paikkakunnalla

Raivaajan ilmoitusasiamlehenä Ja Fred | let varmaan jo kuullut radiossa. 
Lukkarinen tllausasiamlehenä, Tavat- että jouduimme jälleen vanhan 
kan heitä. 'perivihollisemme jalkoihin. Mut

H y v i n  t u n n e t u t
Meidän pankkilaitoksemme use
at eri osastot ovat hyvin tunne
tut palveluksestaan. Meidän avu
liaisuutemme luotettavien neu
vojen annossa raha-asioissa on 
hyvin tunnettu niiden keskuu
dessa, jotka ovat neuvojamme 
•pyytäneet ja saaneet. Talletuk
set, säästöt, luotto- ja laina-asiat 
ovat säännöllisiä toimiamme — 
meidän mielenkiintomme paikal
liseen toimintaan esiintyy yh
teistyöni harrastuksena.
The Safety Fund of Fitchburg

T ap a  edistyä
Säästäkää määrätty summa teidän nykyisestä palkasta ja 

tehkää se säännöllisesti.

Tämä kartuttaa valmista rahaa aikaa varten kun sitä  
tarvitsette paljon tärkeämmästi kuin nyt.

Varat yli $18,000,000 Ylijäämä yli $1,000,000

ARTHUR H. BROWN. Rahastonhoitaja. 
JOSEPH H. K1BL1NG, Apulsisrahastonhoitaja.

745 Main S treet

y »

on saavuttanut melkoista huo
miota moottoripyöräilijänä, kil
pailee t. k. 21 p:nä Daytona Be
achilla, Fla. Hiin kilpailee 100 ja 
200 mailin kansallisista mesta
ruuksista.

— Lehtemme toimittaja Lauri 
Moilanen, joka j° joulun edellä 
jäi sairastelemaan, meni eilen 
Burbankin sairaalaan pientä leik
kausta varten, jonka lääkärit o- 
vat katsoneet tarpeelliseksi hä
nen vaivansa parantamisessa.

— W atatic Spinning myllyssä 
Riverkadtin varrella viime yönä 
jälkeen kello 12 syttyi tulipalo, 
joka tuotti noin 500 dollarin va
hingon.

— W orcesterissa eilen korkea- 
oikeus tuomitsi useita nuorukai
sia ojennuslaitokscen ja määräsi 
toisia valvonnan alle varkauksis
ta. Joseph M. Giadone, 17-v. 
poika Fitchburgista, tuomittiin 
kahdeksi vuodeksi valvonnan al
le erääseen kotiin m urtautum i
sesta ja kellon varkaudesta. 28 

| vuoden ikäinen Herman L’Ecuer, 
in Fitchburgista. tuomittiin 

myös kahdeksi vuodeksi “ropes- 
sille”. Hänkin oli tehnyt murto- 
varkauden.

— Mrs. Agnes L. Norton, pos- 
timertarin apulaisen Frank Nor
tonin puoliso, saatettiin Sacred 
Heart kirkosta eilen viimeiseen 
lepoonsa St. Bernardin hautaus
maahan.

— Worcesterin postimestari 
James P. H^aley tutkii minkä 
verran postia kulkee W orceste
rin ja Lowellin välillä. Tätä tut- 
kimistä toimitetaan ottamiseksi

va
-llil

Mitä Suomen kirjeissä 
kerrotaan

Kirjeet Suomesta ovat nyt eri
koisen mielenkiintoisia. Kuka 
vaan kirjeen saa niin häneltä he
ti naapurit tiedustelevat, että  mi 
täs teille tulleessa kirjeessä ker
rottiin.

Kaikissa niissä kirjeissä, mitä

Tässä yksi esimerkki 
Mrs. Laina Hänniselle taloon 

179 Mechanickadun varrella kir
joittaa veljensä m. m. näin:

“Pojat ovat isänmaan suoja- 
vartiossa rajoilla. Lie ovat ehkä 
jo olleet tulilinjoilla sillä ryssä 
on tänään aloittanut avoimen so
dan Suomea vastaan. Sinäkin o-

Fitchburg, Mass.

ta ei silti surra. On kuitenkin 
ihana asia kun kaikki suomalai
set ovat yksimielisiä. Oli rikas 
tai köyhä jokaisella on sama mie 
l i : ryssä pois Suomesta omalle 
maalleen! Vankeja on paljon jo 
laskettu vapauteen. Emme tiedä 
vielä milloin me tästä päästään 
vihollista vastaan. Murtua em
me saa. Me kestämme mitä tar- 
jottaneekin. Aika on niin synk
kä kuin olla voi. Tulevaisuus 
vasta näyttää miten olemme lei
viskiimme hoitaneet. Täällä on 
asiat yleensä hyvin. A’altio pi
tää huolta ettei kukaan joudu 
nälkää eikä vilua kärsimään, ai
nakaan naiset ja lapset. Kaikki 
kansa on suhtautunut rauhalli
sesti asioihin. Jos joudun lähte
mään, niin lähetän mummini Ke- 
mijärvelle kotiinsa. Saa nähdä 
auttavatko Yhdysvallat meitä. 
Odotan Olavilta ja Tenholta jo
takin tietoa. Jos posti kerran 
kulkee, niin koetamme sinulle 
kirjoittaa että  tiedät asiat. Sy
dämellisin terveisin tulevaisuu
den toivossa. Sano kaikille suo
malaisille sellaisia terveisiä, e t
tei Suomea ilman anneta.”

Kirje on kirjoitettu juuri sinä 
päivänä ‘kun ryssä Suomeen en
simmäisen kerran hyökkäsi, mar 
raskuun 30 p:nä.

t(17 1** L  *»»•**»Kylanheittio
Kai jo kaikki tietävät, että 

“Kylämheittiö”, kaunis 3-näytök- 
sinen unkarilainen laulunäytelmä 
esitetään Saiman talossa tuleva
na lauantai-iltana t. k. 20 p:nä. 
Sen esittävät Worcesterin tove
rit, jotka täällä hiljattain vierai
livat ja hyvällä esityksellään 
hankkivat itselleen paljon lisää 
ystäviä.

Numeroituja lippuja “Kylän- 
heittiöön” myydään osuuskau
pan kuivatavaraosastolla kello 
kuuteen asti lauantai-iltana. Sai
man talon lippuluukulla myynti 
aikaa kello 7 :30, puoli tuntia en
nen kuin esitys aloitetaan.

Vaatteiden keräys 
Suomeen menestyy 
hyvin

Se suuri ryntäys, jonka Suo
men avustuskomitea Nichols & 
Frost’in avustamana järjesti ku
luvan viikon torstaiksi, perjan
taiksi ja lauantaiksi, otti “ tulen” 
niinkuin sanotaan, heti kun asia 
tuli julkisuuteen. Nichols & Frost 
ilmoittaa, että  sinne nyt jo on 
kerääntynyt suuret määrät villa- 
vaatteita ja lisää tulee. Jo tä 
nään iltapäivällä siellä tulee ole
maan pari suomalaista naista 
vastaanottamassa vaatteita. Meil 
le ilmoitetaan, että useita kym
meniä lämpimiä lammasnahka- 
turkkeja ja muita villaswetereitä 
on tuotu. Kun asiasta vielä niin
kuin olette kuulleet, tullaan il
moittamaan jokaisessa elokuva
teatterissa ja katuvaunuilmoituk 
silla ja Nichols & Frost liikkeen 
u'koi'moituksilla ja koristeilla, 
niin tästä vaatteiden keräyksestä 
uskotaan paisuvan sellaisen liik
keen, jota ei ennen ole tässä kau 
pungissa nähty. Suomalaisetkin 
varmaankin ottavat tämän huo
mioonsa ja vaikka ovatkin jo 
luovuttaneet suuret määrät vaat
teita yksi ja toinen vielä löytä
nee sellaista, jonka haluaa lähet
tää Suomeen.

Barney Rosen liike on myös
kin lahjoittanut suuren määrän 
vaatteita jo pari päivää ennen 
tätä keräystä, samoin useat toi
set amerikalaiset liikkeet ja yk
silötkin, joten, vaatteiden keräys 
on nyt tullut kaupunkimme kai- 
kenkielisten yhteiseksi asiaksi.

Kahvia Suom een
F.ilen ilmoitti keräystoimikun- 

nan puheenjohtajalle H E. Selin 
& Son 104 Boutelle kadulla ruo- 
katavaraliikettä harjoittavat kan 
salaisentme, että he lahjoittavat 
500 paunaa paahdettua ja kannu- 
tettua kahvia Suomeen lähetet
täväksi. Kahvi lähetetään Suo
men konsulaatin välityksellä 
Suomeen.

Suomen Avustuskomitea ha
luaa täten kiittää nyt jo tehdyis
tä lahjoituksista ja toivoo, että 
kansan1 karttuisa käsi lisää avus
tusten määrää.

Rahaa m yöskin Suomeen
Ei ainoastaan tavaraa vaan 

myöskin rahaa on kerääntynyt 
ia lähetetty Suomeen. Suomen 
Avustustoimikunta eilen lähetti 
taas $2,500 maksuosotuksen 
“Finnish Relief Fund Inc", eli 
Hooverin komitean Bostonin 
konttoriin. Suomeen toim itetta
vaksi. Kuten aikaisemmin on jo 
ilmoitettu Amerikan rahaläbetyk 
set tilitetään tästä eteenpäin tä 
män komitean kautta ja vaatteet 
sekä Suomen raha ja erikoisiin 
tarkoituksiin kerätyt rahat Suo
men pääkonsulaatin kautta.

Alfred Hautamäki 
kuollut Canadassa

Montrealista ilmoitetaan Ca
nadan lehdille, että Alfred Hau
tamäki pitemmän aikaa sairas- 
tcltuaan on kuollut siellä viime 
torstai-iltana t. k. 11 p:tiä.

Alfred Hautamäki tunnettiin 
taka-aikoina laajasti Yhdysval
loissakin. Hiin kierteli kautta 
maan puhujana. Hän kuului tääl
lä sosialismin tienraivaajiin. Sen 
jälkeen, kun sosialistipuoluees- 
sn tapahtui hajaannus, Hautamä
ki meni kommunistien puolelle 
ja toimi niissä piireissä puhuja
na ja luennoitsijana kautta Ca
nadan.

Tämän vuosisadan alkupuolel
la Hautamäki oli Fitchburgissa- 
kin. Hän m. m. hoiteli Aitta- 
osuuskauppaa, jota täällä yritet
tiin saada käyntiin, mutta joka 
tottumattomissa käsissä ja kan
natuksen puutteessa epäonnistui.

Farmariyhdistyksen
toiminnasta

Fitchburgin Farmariyhdistyk
sen vanhan ja uuden johtokun
nan yhteinen kokous on keski
viikko-iltana Jussi Johnsonin ta
lossa Ashby State roadin varrel
la. Rahastonhoitajan pyydetään 
tulemaan mukaan.

Samanaikaisesti kokoontuu yli 
distyksen huvitoimikunta Kusti 
Kosken asunnossa vastapäätä 
Jussin taloa. — H. W.

Star Cleaning and 
Dyeing puhdistaa 
vaatteita Suomeen
. .  Yllämainittu vaatteiden puh 
distusliike on ilmoittanut, että se 
vapaasti puhdistaa Suomeen lä
hetettäviä vaatteita. Eikä se 
ainoastaan puhdista, meille ilmoi 
tetaan, vaan hakee vaatteet ja 
vie ne sinne minne ne määrä
tään vietäväksi. Laitoksen pu
helin on 2723. Se sijaitsee nu
merossa 992 Mainkadun varrel
la.

Kutsu naisille!
Mrs. Elsie Kaarela kutsuu nai 

siä kotiinsa taloon 275 Marshall- 
kadun varrella kello 2 huomenna 
iltapäivällä ryyppäämään kahvia 
Suomen hyväksi. Tarjoilua kes
tää kello neljään asti, joten nii
den, jotka eivät pääse kahdelta, 
sopii tulla myöhemmin.

Väinö Kotiranta puhuu 
Saiman forumilla 
ensi perjantaina

Saiman forumilla kello 7:30 
ensi perjantai-iltana puhuu Väi
nö Kotiranta-aiheesta “Mitä on 
elämä”. Kotiranta on fitehbur- 
gilainen, mutta ei ole aikaisem
min Saiman talossa julkisella pu
hujalavalla esiintynyt, joten nyt 
saadaan kuulla henkilöä, jota ei 
ole ennemmin muissa kuin kans- 
sakeskusteluissa kuultu.

Harry A. Overstreet, joka 
Community Forumilla piti viime 
sunnuntaina iltapäivällä erittäin 
ansiokkaan puheen kulttuurin 
kasvusta Amerikassa, antoi hy
vin suuren arvon forumiluen- 
noille täysi-ikäisen kansan kas
vatuslaitoksena. Saiman foru
milla eivät puhti suuret professo
rit, mutta sillä siitä huolimatta 
on oma paikkansa meikäläisten 
sivistyselämässä. Sitä pitäisi jo
kaisen käyttää hyödykseen.

Reippaan salissa
tanssitaan ensi
perjantaina

Tämän viikon perjantai-iltana 
Reippaan salissa on tuolla fyy- 
sillisen kasvatuksen yhdistyksel
lä balloon-tanssit, jolloin sali so
mistetaan palloilla ja kristalli- 
kruunulla, joka taittaa valot ja 
heittää ne mitä moninaisimmissa 
kuvioissa kaikkialle saliin.

Salon orkesteri soittaa.
Lippuja myyvät seuran jäsenet 

ja ystävät. Miss Hoehn valvoo 
•niiden kömiteain työtä, jotka par 
haillaan tekevät järjestelyjä näi
tä iloja varten.

224 uutta tilausta 
tullut Raivaajalle 
sitten kilpailun

Sen jälkeen, kun Raivaajan ti- 
lauskilpailu nunna vuonna päät
tyi, lehdellemme on saapunut 
224 uutta tilausta, ilmoitti tilaus
ten vastaanottaja Lauri Hällfors 
tänä aamuna. Eilen tuli 24 uut
ta tilausta ja tänään 22.

Jokainen uusi tilaus Raivaajal
le merkitsee kansanvallan vah
vistamista ja tukemista ja iskua 
niille diktatuuriaatteille, joita 
nyt Venäjä tu’ella ja miekalla y- 
rittää levittää Suomeen. On 
hauska nähdä, että Amerikan 
suomalaiset yksimielisinä kannat 
tavat Suomea taistelussaan kom- 
munismihirviötä vastaan ja kes
kittyvät Raivaajan taakse tuke
maan kansanvallan ajatuksia o- 
massa keskuudessaan.

“Go With The Wind”
“ Meillä ei Ole vielä päivä var

masti tiedossa, milloin me saam
me teatteriimme elokuvanäytel
män ‘Gone With The Wind’, mut 
la mc kuitenkin saamme sen ja 
niin pian kuin päivä saadaan tie
toon, siitä teille ilmoitetaan”, lau 
sui tänään Fitdhburg-tcatterin 
liikkeenhoitaja Edward B. Ha
ley.

"Mainittu filmi, jonka valmis
tuksessa sanotaan kulutetun 
$4.000,000, on saanut erikoista 
huomiota. Sitä on esitetty New 
Yorkissa jo viisi viikkoa ja Bos
tonissa eivät läheskään kaikki 
mahdu teatteriin vaan joka päi
vä toistaiseksi satoja joutuu pa 
laamaan ovelta takaisin.

Vanhuusvakuutuksesta 
vieläkin hiukkanen

Hallituksen vanhuusvakuutuk
sen nojalla henkilö, joka on ol
lut tämän vakuutuksen alaisena 
työssä viimeisten vuotten aika
na, voi nyt sen jälkeen, kun hän 
on täyttänyt 65 vuotta, jäädä 
työstä pois ja anoa kuukausit
tain maksettavia vakuutusmak
suja. Jos miehellä on vaimo, jo
ka on täyttänyt 65, niin hän saa 
puolen verran siitä mitä hänen 
miehelleen maksetaan,

James T. Phelan, hallituksen 
yhteiskunnallisen turvalautäkun- 
nan täkäläisen konttorin hoitalja, 
selostaa asian tätä kohtaa seu
raavasti :

Jos Matti Meikäläinen on 65 
vuoden ikäinen ja hän anoo näitä 
vakuutusmaksuja ja pääsee työ»! 
sä perusteella niistä nauttimaan 
ja hänen vaimonsa on vasta 62 
vuoden ikäinen niin on vaimon 
odotettava kunnas hän on 65 vuo 
den ikäinen ennenkun hän saa 
tätä maksua. 65 vuotta täy te t
tyään vaimo saa puolen siitä mi
tä mies saa. Siis jos M atti Mei
käläinen saa $30 kuukaudessa 
niin hänen vaimonsa Maija Mei
käläinen saa $15.

Sellaisessa perheessä, jossa 
niin vaimo kuin mieskin on ollut 
täm än lain alaisena työssä, vai
mo 65 vuotta täytettyään saa o- 
man shekkinsä sen sijaan, että 
hän saisi puoli maksua miehensä 
maksun perusteella. Ja jos mies 
ei ole kelvollinen tätä vakuutus
ta saamaan ja vaimo on, niin 
mies saa vaimonsa vakuutuksen 
perusteella puoli maksua 65 vuot 
ta täytettyään

Tämän vakuutuksen alaisena 
siis vaimo on tasaväkinen mie
hen kanssa. Hänen vakuutuk
sensa voi auttaa miestä samoin 
kuin miehen häntä.

Mr. Phelan konttorissaan tä
käläisessä postitoimisto talossa 
antaa lähempiä tietoja hallituk
sen vanhuusvakuutuksesta va 
päästi, joten kaikkien, joilla on 
Social Security tilin kortti ja o- 
vat täyttäneet 65 vuotta, pitäisi 
käydä häntä puhuttelemassa. 
Hän valvoo sitä, että henkilö, jo
ka on oikeutettu saamaan tä
män yhteiskunnallisen vakuu
tuksen laisia kuukausimaksuja, 
•saa niitä,

SU K K IE N  KUDONTA  
JA T K U U  SAIM ASSA

Niistä kahviaisistaan, jotka 
heille eilen iltana Mrs. Santeri 
Lappi ja Mrs. Matti Paananen 
kustansivat, Saiman ompeluseu- 
ralaiset saivat $27.55, joten lau 
karahaa jälleen on ja sukkien 
kudontaa Suomeen voidaan jat
kaa, ilmoitti Mrs. Emile New
man tänä aamuna.

Eileniltaisissa Saiman ompelu 
seuran kahviaisissa olikin taval
lista runsaammin väkeä. Heti 
kilöluku nousi toiselle sadalle. 
Juomatehtailija Kalle W ikstedt 
ohjelmanesittelijän ominaisuu
dessa tervehti yleisöä ja esitteli 
Mrs. Laila Räsäsen soittamaan 
pianosoolon ja sen jälkeen Lily 
Ericksonin laulamaan. Mrs. 
Hugo Erickson lauloi pari laulua 
Mrs. Räsäsen säestäessä. Henry 
Puranen tämän jälkeen puhui ja 
Lyyli Linna lausui Aku Päiviön 
runon Synnyinmaalle. Llän otti 
Mrs. l.ila Mandelinin paikan, jo
ka ei ollut tilaisuudessa lupaa
maansa runoa lausumaan. E tu  
mi Ollikkala luki hauskan ker
tomuksen silmistä ja Paavo 
Koutonen lopuksi soitti huuli- 
harppusooloja.

Tämän jälkeen nautittiin emän 
tien Lapin ja Paanasen kahvitar
joilusta ja katseltiin, kun vaimo 
väki miesten avustamana pak 
kaili tuotuja vaatelahjoituksia 
laatikoihin New Yorkin konsu 
taattiin ja Suomeen lähetettä
väksi. Erääseen laatikkoon pan 
tiin puolitoista grossia (grossi 
144 kappaletta) hammasharjoja, 
jotka Mrs. Eino Roiko oli osta 
nut suoraan tehtaasta Leoniins- 
terissä niillä varoilla, jotka hän 
oli saanut perhekahviaisistaan ja 
eräiltä naapureiltaan siihen tar
koitukseen.

Mrs. Lappi ja Mrs. Paananen 
kiittävät niitä, jotka tulivat hei 
dän tarjoilustaan nauttimaan ja 
siten Suomea avustamaan.

V IIL IÄ ISE T  SUOM EN  
HYVÄKSI SU N N U N TA IN A

Ensi sunnuntaina kello 4:30 
Mrs. Hilda Ritalan kodissa Ash
by State roadin varrella tarjoil
laan viiliä Suomen hyväksi. Mrs. 
Ritala ilmoitti, että heitä on nel
jä emäntää, jotka tämän tarjoi
lun kustantavat. Kaupunkilais
ten sopii, hän huomautti, kävellä 
heille niin viili sitten paremmin 
maistaa. “ M utta kyllä se muu
tenkin m aistaa”, hän vakuutti. 
Ne toiset emännät, jotka tämän 
tilaisuuden kustantavat, ovat 
Edla Newman, Senja Wilson, 
ja Jenny Aaltonen. Tarjoilua 
kestää kello seitsemään asti.

U N IV V ER SA L-TEA TTER I
hfuomenna ja torstaina Univer 

sal-teatterissa esitetään “Smas
hing The Money Ring”, jossa 
pääosilla ovat Anita Louis ja 
Dick Foran.

W O R C E S T E R
Laulukuoro,

harjoitus 'torstaina kello 6.30

Suomen avustuajuhlaasa
sunnuntaina 21 päivänä tammi
kuuta kello 8 Tuckerman haa
lilla tulee Herman Ramon pu
hujan paikan ottamaan maisteri 
Eino Railimo. Hän juuri hiljan 
Suomesta -tullut hallituksen lä
hettämänä, siis ihan tuoreita 
Suomi-uutisia. Muina puhujina 
tulee olemaan tri Elmer Ekfolaw, 
toimittaja Yrjö Mäkelä ja pas
tori Viljo ILIeiman. Muusta oh
jelmasta heti perästä. Kertokaa 
kaikille tästä tilaisuudesta. Ti
ketit on vaan 25c.

Savo-kar jalusten
romi-peli jatkuu taas torstaina 
Belmont haalilla. Joka taas ha
luaa viettää hauskasti yhden päi 
vän illan, niin tulkaa viemi
sille.

Ensi lauantaina binco
Savo-karjalajset lupasivat että 

rikastuttaa ihmisiä ensi lauantai 
tia binco-pelissä. Tämä pelimuo
to menee ihmiseen kuin häkä 
päähän ja on hyvä ajan kulu. 
Pitäkää tämä mielessä. — Niku.

Lauantaina 13 p. puhu lakimies 
Frank Björklund

Senate klubin jäsenille Bancroft 
hotellissa, Suomen asiasta. Asi
allisessa ja hyvässä puheessaan 
llän selosti Suomen historiaa ja 

^nykyistä tilannetta innostuneelle 
kuulijakunnalle. iLakimies Karl 
W ahlström esitti hänet kokouk
selle. Lakimies Björklund on pu 
hunut Mainessa useissa klubeis
sa, kirkoissa ja erilaisissa yhdis
tyksissä Suomesta ja sen nykyi
sestä vapaustaistelusta .

Vakuutusmies Felix Kuusisto 
oli puhumassa West Brookfiel- 
dissä, Mass., keskiviikkona 10 p. 
Farmer klubissa. Farmer klubi 
otti kolehdin Suomen avustus
kassaan,

Lauantai-iltana 20 p, on lute
rilaisessa kirkossa juhla tam m i
kuun ryhmän toimesta. Juhlassa 
on runsaasti musikaalista ohjel
maa.

Luterilaisessa kirkossa on jo
ka sunnuntai jumalanpalvelus 
kello 10.30 a. p. Iltatilaisuuksista 
ilmoitetaan erikseen. Kansalaisia 
kehoitetaan kuulemaan. — V. 'LL

E. Weymouth, Mass.
Huvilalla whlstypelit

ja kahviaiset on ensi torstaina t. k. 
18 p. Mennään joukolla. Siellä on 
kotitekoiset pullat kahvin kera. Tä
män viikon vuorolla ovat: Selim Sa
lomaa ja Linda Anderson.

Huvilan vuosikokous
pidettiin viime torstaina. Jäseniä oli 
niukanlaisesti joten pääsimme sellai
seen käsitykseen, että Huvilaa ei tar
vita enää. Kokous pidettiin siitä huo 
limatta vaikka pienellä joukolla, tai 
oikeammin sillä joukolla, joka on jou
tunut huvilaa runnaamaan viimeiset 
vuodet. Luettiin viimeisen vuosiko
kouksen pytäkirja, joka hyväksyt
tiin ja samoin puolivuosikokouksen 
pöytäkirja. RRahastonhoitaja luki 
tilikertomuksen ja numerot näyttivät 
että eteenpäin on menty. Viime vuo
si on ollut kaiken paras tuloihin näh
den ja kaikki asiat on hyvässä järjes
tyksessä. Kun jäsenet ottaisivat vaan 
asiakseen ja tulisivat toimimaan niin 
kaikki olisi hyvin silloin. Mutta jos 
eivät jäsenet tule, niin silloin eivät 
ole asiat hyvin. Toimintakoneisto jän 
automaattisesti entiselleen ilman min 
käänlaista muutosta, sillä muutos ei 
lähtenyt kävelemään. Siis kaikki o- 
vat toimessa jotka olivat viime vuo
tena. Huvila taaskin menetti kuo
leman kautta kaksi jäsentä viime vuo 
tena, Alex Salmelan ja Gusti Holman. 
Näiden jäsenten kunniaksi otettiin 
muutaman aminuutin hiljaisuus ja 
noustiin seisomaan. Keskusteltiin 
myös Suomen avustuksesta. Tehtiin 
siihen tulokseen, että tajven aikana

M YYTÄVÄNÄ .
ruskea, mahonkinen ruokailuhuoneen 
pöytä, kuusi nabkaistuiinista tuoli.i, 
jatkopöyta, tarjoilupiiytä, buffetti ja 
astiakaappi. Kaikki hyvässä kunnos
sa .hinta kohtuullinen.

MRS. A. F. TARBELL,
31 Sargent Ave., Fitehburg, Mass.

A RO S
5-ROCK5 CR05SE5

^ vve;F Geo. ARO.Prop 
WEST TOWNSENDMASS A

Crosses $10— lOOdta
Kananpoikasia saatavana valtion ve- 
ritarkastuksen hyväksytyistä kanois
ta. Erittäin tuottavaa rotua, munivat 
runsaasti ympäri vuoden, elävät 
kauan sekä kasvavat nopeasti. Ka- 
nanpoikaset taataan 100 prosentti
sesti kahdeksi viikoksi.

Puhelin 128-M

A. D. Wilson Co.
Cor. Laurel & Putnam St». 

Fitehburg, Masa.

Plummauata, Lämmityslaitoksin ja 
‘‘Oil-O-Matlc” öljypolttlmolta

“Silent Glow" keittonunin 
öljypolttimoila

Täydellinen valikoima pumppuja 
mataloihin ja syviin kaivoihin.

Sawyer Funeral Home
12 Brook 8treet, Fitchburg, Maas.
T ä y d . l l l i l » h a u ta u k s ia  k a lk -  
k iln  t i la n -

Tel. 387

M Y Y N T I  
Villasta Kudinlankaa

3% oz. tavall. 59c. 
Erikoishinta

2:si $ 1 .0 0
Llyvää svetereiksi. kintaiksi 

ja sukiksi.
Teräksisiä kudinvartaita  

15c setti.

S W E A T E R  SH O P
473 Main St., Fitchburg

UkiverjaL
<?A

-piCOKTinuo u t Dftit l  kJC«1IO3Q*7- XJ 
I l t a p ä iv ä l lä  10c J» iSc II .

i l la l la  20c Ja 2Sc « • Q )  
v h t a m l t t a a  U 0 - - I U . M  4

Fitchburg —  Tel. 2238
Keskiviikkona — Torstaina 

tammikuun 17—18 p.
Anita Louise ja Dick Foran 

elokuvassa
“Hero For A Day”

-----  Ja elokuva -----
“Smashing The 

Money Ring”
Joka torstai Parlay Cash Nite.

Perjantaina — Lauantaina 
tammikuun 19 — 20 p.

Viime vuoden sensatlomainen elo
kuva — Frank Capra'n

“Mr. Smith Goes To
Washington”

Pääosissa
James Stewart ja Jean Arthur 

— Myös elokuva —

“SABOTAGE”
6 osa "ADVENTURES OF KIT 

CARSON”

SE TYÖMIES,
joka työväenlehden asem asta t i
laa ja lukee porvarilehteä. tekee 
henkisen itsemurhan ja pettää 
oman kansanluokkansa.

Sanomalehdistö on nykyaikana so- 
tajan vaikuttavin ane. Mutta jos me 
hankimme itsellemme vahvan saman
lainen aseen, niin on sanomalehdet 
muuttuva työväenluokan vaikutta 
vimmaksi vapauttamiskeinoksi.

Kun työtätekevä kansa lakkaa kan 
nattamasta vastustajain lehtiä ia an
taa omille lehdilleen sen. mitu ennen 
antoi vastustajilleen, on meillä voitor 
takuu käsissämme. Kapitalistien h i.- 
nomalehdistön voi voittaa ainoastani- 
työtätekevän kansan kaikin voimin 
kannattama työväen M anoin» ',ehd lstö

ei Huvilalle järjestetä avustustilai- 
suuksia, syystä kun Huvilalla on vä
keä toimia kylmän aikana, Muita 
kun ilmat lämpiävät, niin olemme sil
loin valmiit luovuttamaan Huvilan 
avustustiluisuuksia varten ja johto
kunta tulee siitä paremmin keskuste
lemaan kun ilmat lämpenee, sillä Hu
vilan jäsenet ovat Suomelle myötä
mielisiä ja toivovat että Suomi ja sei 
kansa pelastuisi voittajana sen pedon 
kynsistä, joku niitä rautelee. — a.


