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Taistelu Suomessa yhä jatkuu

Lontoosta ilmoitetaan, että yhteisymmärrys on 
saatu aikaan, mutta rauhansopimus ei ole 
vielä allekirjotettu.

(Sähkösanoma)
Lontoo, maalisk. 12 p. — Luo

tettavalta taholta ilmoitettiin tä
nään, että täydellinen yhteisym
märrys on aikaansaatu Mosko
vassa suomalaisten ja venäläis
ten neuvottelijain kesken.

Asiantuntijat, joiden pitäisi 
tietää Moskovan tapahtumien 
luonteen, sanoivat, että sopimus 
suomalaisten ja venäläisten kes
ken, sodan päättämisen ehdoista, 
on saatu aikaan, multa ei alle
kirjoitettu.

Ile selittivät yhteisymmärryk
sen “täydelliseksi’’." I
Tukholmassa myöskin odotetaan 

rauhaa.
(Sähkösanoma)

Tukholma, maalisk. 12 p. — 
Diplomaattisissa piireissä ker
rottiin tänään, että Suomi on an
tanut pääministeri Risto Rytille 
täydet valtuudet päättää neuvot
telut Moskovassa, sodan lopetta
miseksi Neuvosto-Venäjän kans
sa.

Näistä lähteistä ilmoitettiin, 
että Helsingin hallitus pääminis
teri Rytille ja toisille Suomen lä
hetystön jäsenille Moskovassa oli 
antanut valtuudet päättää rau
hanneuvottelut. Tämän oletet
tiin osoittavan sitä, etiä sopimus 
sodan päättämisestä on aikaan
saatu,- mutta virallista vahvistus
ta tälle tiedolle ei ole ollut saata
vissa.

Sanomisto arvostelee.
Helsinki, maalisk. 12 p. — Suo

men sanomisto vielii eilen kiivai
li Venäjälle ja oli katkera puolu
eettomiin nähden, sekä esitti e- 
räänlaisia verhottuja arvosteluja 
Yhdvsvaltain öljy nmy viineistä
Neuvostoliitolle.

“Rosvot hävittävät meidän ko
tejamme”, sanottiin Helsingin 
Sanomien toimi tuskirjoituksessa, 
"mutta eräs voimakas valtame
rentakainen maa varustaa niitä 
tarpeilla, joita ne tarvitsevat hä- 
vittääksensä meitä. Puolueetto
muus sallii sen. Se antaa meille 
myötätuntoa ja varoja, mutta 
yksistään niillä me emme voi 
hyökkääjiä pysäyttää. »

“Ilman näitä materiaaleja ei
vät venäläiset voisi Suomelle teh 
dii sitä mitii lie tekevät... Yksi 
kansakunta ei sodassa taistele, 
multa ei kaupallisista syistä epäi
le tirannien auttamisia, jotka 
naisia ia länsiä murhaavat, polt
taen heidän kotejaan ja sytyt
täen kirkkoja »alamaan. Mitii 
kaikki tiimii puhe sivistyksestä 
ja ’-ristillisvvdestä merkitsee?”

Kirjoituksessa suositellaan, et- 
tä puolueettomat maat katkaisei-

sival diplomaattiset ja kauppavh- 
teytensä Venäjän kanssa, minkä 
lehti nimeää "Europan aasialai
seksi ruttokeskukseksi’’, ja sa
noo, että sellainen eristäytymi
nen estäisi sodan tarpeellisuu
den.

“Meidän mielestämme puolu
eettomien maiden pitäisi ryhtyä 
tähän verettömään toimenpitee
seen”, lehti sanoo, “jos niiden 
hallitsijat todella ovat kieltäyty
neet taistelemasta asetetussa si
vistyksen ja
lustuksessa.

Suomalaisissa lehdissä ei yh
dessäkään esitelty ajatuksia sen

AVUSTUSTA El 
SAA KATKAISTA

Suomi tarvitsee sitä nyt 
yhtä paljon kuin kos
kaan ennen.

(Erikoistieto)
Boston, maalisk. 12 p. — “'Suo 

tarvitsee apuamme nyt ylitä 
| paljon kuin koskaan", sanoi Figh

........... . , ling Funds for Finland valtiojär-
inh.m.ihsyyde.r puo- J)l)heen j?hu, j;i< Charks

Sumner Bird, tänään.
“Olemme olleet hitaita Suomen 

Avustamisessa. Me emme saa
. pvsähtvä nvt, ennenkuin Euro- tysto oh Moskovassa, mutta vi- sol;i aä;tv, -L 

rall.nen tiedonanto snta. että sC| .-Saksan ja Venäjän pyrkimyk 
Moskovaan oh mennyt julkais- set tietäcn> Sllomi llllee olemaan 
t.m huomattavalla tavalla etusi- iiyök,käyksen alaisena, olkoot 

, , , ! selevon ehdot mitä tahansaSuomalaisten

n»

johdosta, että suomalainen lähc-1

Kumpikin puoli kertoo 
suurista vastustajain 
menetyksistä.

llongkong, inaalisk 12 p. — 
Etelä-Kiinassa taisteleva japani
lainen armeija ilmoitti eilen, että 
kiinalaisilta jiii 10,000 kuollutta 
taistelukentälle, kolmipäiväisen 
taistelun jälkeen Swatoun ahicel 
la.

Mutta kiinalaisten selityksen 
mukaan ovat japanilaiset pakote
tut perääntymään, yrittäissään 
valloittaa takaisin Tenghain, 
minkä kiinalaiset valloittivat hel
mikuun 29 päivänä, japanilaiset 
olivat sen valloittaneet 5 kuu
kautta takaperin.

Edelleen kiinalaiset kertoivat, 
että japanilaiset, jotka pohjoi
sessa Kupein maakunnassa, Suis- 
hienin eteläpuolella toimivat, tu
hottiin neljä vuorokautta kestä
neessä taistelussa. Kun taistelu 
maaliskuun 8 pänvänä päättyi oli 
1,400 japanialista kaatunut, sano 
vat kiinalaiset. .

Viisitoista venäläistä lentokonetta on ammuttu 
alas tänään.

Tekivät pitkän 
lentoretken

Lontoo, maalisk. II ,1. — Eilen 
tekivät nuoret brittiläiset lentä
jät lentoretken Prahaan ja Vie- 
niin, pitkänmatkan pommitusko
neilla. Vierailu oli kolmas, sit- 

jou-|len sodan alkamisen. Retki teh 
tiili yöllä, joten sen tuloksena oi 
linoastaan kokemusta yölennos 

sa, viileässä ilmassa.

Hitlerille lähetet-

a-
niitä tahansa”, jät

............................. 0,1, koi Mr. Bird “Suomen täytyy,
sangen eriäviä miclipucita sodan.valmistautua voimistuttamaan ja! 
jatkamisen järkevyydestä, mutta uu(i,estaan rakenuttamaan puolus.

tuslaitoksiaan.”
Tämän sanoman ohella, mikä 

kautta valtion levitetään, yhdys-1
kuntiin joissa nyt järjestöjä muo] Oslo, Norja, maalisk. 12 p. —

- ...... . . . .dostetaan, puheenjohtaja Har-j Asiantuntevissa norjaiasissa pii
iässä, mikä on venäläiset lyönyt court Ainoryn ja prikaatikenraa reissä sanottiin eilen, eitä Saksa

li John 11. Sherhurnen, sekä Ja-’o)1 Norjalle antanut lupauksen, 
mes Reynoldsin johdolla. ,Mr. että norjalaisia laivoja, jotka ei- 
Bird kehoitti keskeytymättä a-1 vaj saattolaivueen alaisena pur- 
vustamaan Suomea kautta koko jehdi, tai purjehtivat vain puolu- 
valtion. Hän korosti varojen tar- I eettomieti satamien välillä, vas- 
vetta ja varoitti nellittämisen taan ei hyökätä, vaikkakin ne o- 
vaarasta, käynnissä olevan rau- Vat takavarikoimislaissa edellyte- 
hankeskustelun aikana. I tyn tarkastuksen alaisia.

Tänään ilmoitettiin erään lah- >’ | lelmikiiun 21 päivään mennes- 
jottajan, joka ei hallia nimeään sa 0|j Norja upotussodassa me- 
mainittavan, lahjoittaneen $1,000, nettjnvt 49 lajvaa, joiden kanta-

keskuudessa

harvat voisivat hyväksyä 
kunniallisen rauhan. Yksi asian-j 
tunteva Eduskunnan jäsen sanoi:

“Kuinka voitaisiin 'sellainen 
hyödyke mvydä miehille armei-

Saksa on antanut 
lupauksia Norjalle

Wide World Photo

On

kaikilla muilla rintamilla, paitse 
ei viidellä, Ja silläkin rintamal
la on tehnyt venäläisten saavu
tukset niin kalliiksi,.että mikä 
tahansa normaalinen kansakunta 
olisi niistä uhrauksista aivan säi
kähtänyt ?”

Ehtoja kerrotaan muutetun. !
Oslo, maalisk. 12 ,1. — Norjan 

hallituksen virallinen äänenkan
nattaja, Arheiderhladet, ilmoitti 
eilen, että Suomen Eduskunnan 
ulkovaliokunta on hyväksynyt 
vastaesityksiä, joita pääministeri 
Rvti on Krcmlinissä esittänyt.’
Tämän seikan käsitetään osoitta- hingtoniim 
van sitä, että suomalaiset eivät1 
millään muotoa pakkorauhaan 
alistu ja että venäläiset eivät ole 
ovea sulkeneet keskusteluilta. |

Aikaisemmat huhut, joiden mu 
kaan Venäjän esittämät ehdot on 
hyväksytty, kumottiin viralli
sesti Helsingissä.

Venäjän ehdoista vaihtelevat 
arvelut.
Puhetta ehtojen koventamisesta

Tukholma, maalisk. 12 p. —
Ruotsin ulkopoliittisen komitean 
kokouksesta eilen saatiin tietää, 
ettii venäläiset ovat tiukentaneet 
ehtojaan.

He vaativat nvt paljon suurem- 
naa aluetta Kariakin kannaksel
ta. sekä Hankoa, kaikista kiel- 
telyistä huolimatta, ia Kalasna- 
rentoa kokonaan sekä rajan siir
tämistä länteennäin 81,omen k»il 
lisosassa. että -e ei -Muurmannin 
radalle uhkana ole. Ruotsin po
liittisessa komiteassa kuulu» kak 
xi eri »lieli,nidettä olevan vallalla.
Knn’ni niistä on etualalla, sitä 
el tiedetä. Yksi ryhmä toivoo 
voi'iiti'.-i saada Sitonen nvöntv- 
mään Ruotsin ahtaissa eräänlai
sia 'akei*a Noria mahdollisesti 
voisi niihin vhtvä, mutta ei

. I

mikä erä, aikaisemmin kerätty- I 
jen, yhteensä $20.300 kera on lä- ’ 
hetetty Suomen ministerille.1 
Hjalmar ‘J. Procopeelle, Was-

(Sähkösanoma)
uriisi, maalisk. 12 p. Pää

ministeri Edouard Daladier il
moitti edustajahuoneessa tänään, 
että 50,000 miestä ranskalaisia 
sotilaita on kerätty ja harjoitet
tu ja ovat valmiina lähtemään 
Suomeen, ja että Suomi on tä
nään luvannut päättää, josko se 
liittolaisilta apua anoo.

Daladier sanoi, ettii nämä 
kot ovat kahdessa salamassia, 
Britannian laivaston ollessa val
miina saattamaan niit.i, jos Suo
mi päättää anoa apua liittolai
silta.

Näistä satamista toinen on 
Englannin kanavan ja toinen At
lantin valtameren Tanilalla. Hiin 
lisiisi, ettii huomattava lukumää
rä mitii iiusiaikaiscmpia pommi- 
tiislenlokoneila 011 saapunut Suo 
meen, liittolaismaista.

(Sähkösanoma)
Helsinki, maalisk. 12 p. — Suo- 

mutaiset ampuivat alas 15 venä
läistä lentokonetta eilen, ja il
moittivat, että kuuden lentoko
neen alas ampumisesta, edellä
mainittujen 15 lisäksi, on ilmoi
tus tehty, mutta ei oli* vielii var
mennettu.

Moskovan tiedonannossa sa
nottiin, että venäläiset ovat sul
keneet renkaansa Viipurin ym
päri ja miehittäneet sen itäisen 
ja pohjoisen «san. Viipurin lah
den länsirannikolla kerrotaan ve
näläisten edistyvän. Loimolassa 
ilmoitetaan venäläisten ja suoma
laisten otelleen, samoin Sortava
lassa. Viisi suomalaista lento
konetta ilmoitetaan ammutun 
alas.

Tiedonannossa viittailtiin, että 
suomalaiset voivat Viipurista nvt 
lähteä ainoastaan länteenpäin 
päiirataa myöten.

Jatkoivat hyökkäystä.
Helsinki, maalisk. 12 p. — Ve-

Upotussodan
tuloksia

I .onton, maalisk. 11 p, 
me brittiläistä laivaa upposi ei
len, kaksi miinaan ja kolmas tör- 
niättyään yhteen tuntemattoman 
aivan kanssa. Miehistöt pelas

tuivat.

Kol-

vttus oli yhteensä 168,527 tonnia niiläisten hyökkäykset Karjalan
ja yhteensä 327 
näiden upotusten 
netettv.

ihmishenkeä oli 
viite,dessä mc

Paavi on esittänyt : Hiiliä Yhdysvalloista 
rauhanohjelmaansa Italiaan

Rooma, maalisk. 12 p. — Paa- Pittsburgh Pa., maalisk 12 p. 
villa oli tärkein vastaanottonsa °_rrow>ittsbuigh
hallinta-aikanaan eileh, vastaan- 111 Oyhtion presidentti, sanoi ei- 
ottaissaan Saksan ulkoministerin 'cn> elta yhtiö neuvottelee kivi- 
Joachim von Ribentropin. jolle
Iiän esitti oikeamielisen rauhan 
välttämä: tönivittä, niiden vii
den pointin perustalla, jotka 
jouluksi esitti.

Von Ribbentrop ei rauhan» 
suunnitelmaa mukanaan tuonut.
.‘•anovat asiantuntijat, vaan haki .. .
hiin Paavin kannatusta rauhan-j le'”Ja Hiilien 
alotteelle, jonka Saksa ilmeisesti 
aikoo tehdä, joko itse, tai jonkin - 
ystävällisen, tai puolueettoman 
vallan kautta.

Olettamukselle, että Saksani 
lähettiläs on luvannut1 Saksan 
kannatuksen taisteluun bolshe
vismia vastaan, kuuluu perustei
ta olevan. Von Ribbentrop kuu
luu myöskin tehneen lupauksia 
katolilaisten asemaan nähden 
Saksassa, sekii Puolassa ja muis
sa Saksan valtaamissa maissa.
Karidual I Hondin palaamista 

'Puolaan kuuluvat saksalaiset 
kannattavan.

Vatikaanin piireissä huomau
tettiin. ettii Rihbentropin matka 
Roomaan on eniten Canossan 
matkaa muistuttava matka nyky
II ,’Il S S II.

llän

Bärlund iskee Suomen
joka esitti \ enä-1 puolesta tänään

tällä
ase-

on kaapattu
Hamilton, Bermuda, maalisk. 

12 p. — Täkäläisen pääsensorin 
tiedonannon mukaan on useita 
Adolf Hitlerille osoitettuja kir
jeitä takavarikoitu ja saksalaisia 
asiamiehiä on selville saatu, se
kä mustalista henkilöistä, jotka 
Saksan kanssa kauppaa tekevät, 
on paljastettu Pan-American 
Clippcrin postin sensuroimisessa 
täällä.

Yhteensä 21.750 patinaa postia 
(831,000 kirjettä ja pakettia) ou 
oteltu itään ja länteen mene
vistä clippereistä täällä, siilii 
lukien kuin sensuuri täällä jäl
jestettiin tammikuun 18 p.

Lauantaina American flippe
ristä otettiin 24 säkkiä postia, 
yhteensä 900 paunaa. Useimmis
sa Hillerille osoitetuissa kirjeis
sä oli esityksiä oletetuista kek
sinnöistä sodan voittamiseksi.

hiilen myymisestä Italiaan ja et
sii myöskin menekkiä Espanjas
ta ja Portugalista, sekä Egyp
tistä ja Skandinavian maista. Yli 
tiiin varapresidentti, Earl Ro
bertson, joka myynneistä huo
lehtii, on mennyt Roomaan, sen 
jälkeen kuin Italiasta on tiedus- 

ostamisesta telitv.

ostamassa tavaraa 
Suomeen

Eric 11. Broman, helsinkiläi
nen liikemies, joka äskettäin 
saapui New Yorkiin osta
maan trokeja, traktoreita ja 
moottorinosia. Hiin sanoi 
Suomessa jokaisen olevan si
tii mieltä, että jos Suomi Ve
näjälle antautuu, se on sa
maa kuin matkalipun osta
minen Siperiaan.

T:'”ska.
Toisen näkökannan mukaan n- 

lisi suomalaisia kehoitettava 1» 1- 
käämälin ehdot >a avaamaan tien 
täydelliselle liinsivaltoie» avulle.

Suomen pääministeri Risto Kv- 
ti ia salkuton mi.nisievi Inho 
Kustaa Paasikivi nivat eilen 
Kremlissä neuvottelema-sa pää
ministeri Molotovin ia Iose»h 
Stalinin kanssa.
jän ehdot.

Neu voitelu'en uskotaan 
hetkellä olevan vaikeassa 
massa.

Dagens Nyheter ennusti eilen 
ettii aselepo on lähellä. Lehti 
kertoo saaneensa tietää, ettii 
neuvottelut Moskovassa jatku
vat.

Vlkovirasto iulist' perättö
mäksi huhun, että se välitystään 
olisi tarjonnut saksalaisen pai
nostuksen alaisena.

Yhden huhun mukaan, joka on 
yhtä vahvistamaton kuin kaikki 
toisetkin, haluavat venäläiset 
Utön sarta Hangon edustalta, 
laivastoasemaksi. Eilen puhuttiin 
Segelskärin saaresta tähän tar
koitukseen.

(Sähkösanoma 
| New York, N. Y., maalisk. 12 

p. — Cunnar Bärlund, suomalai
nen raskaan sarjan nyrkkeilijä, 
joka on palvellut maansa laivas
tossa, kohtaa Nathan Mann'in, 
New Havenin, Conn., raskaan 
sarjan nyrkkeilijän, 10-erän ot
telussa The New» York Coliseu- 
missa tänä-iltana niissä nyrkkei
ly kilpailuissa, jotka'ou järjestet
ty Suomen avustusrahaston hv
väksi.

Mann hävisi ottelussa Joe 
Louisin, raskaan sarjan maail
man mestarin kanssa, mutta on 
voittanut Arturo Godoyn ja Bob 
Pastorin. Bärlund on vbittanut 
Alberto Lovelliu ja Buddy 
llaerin.

CCC leirien 
vähentäminen

Washington, maalisk. 12 p. — 
Edustaja Johnson saattoi eilen 
julkisuuteen suunnitelmat CCC 
leirien vähentämiseksi saattaak
seen CCC tn menot presidentti 
Rooseveltin budjettiesityksen mu 
kaiseksi.

CCC tn johtaja, J. J. McEntee, 
selitti Johnsonille, hiilien vaati
muksestaan. että 273 leiriä lope
tetaan kokouaaan. maaliskuun 
31 päivästä alkaen, ja 160 leiriä 
suljetaan erinäistä syistä, mitkä 
eivät taloudellisten seikkaili 
kanssa ole missään yhteydessä; 
ue tivataan jälleen toisilla paik
kakunnilla.

Puhetta venäläisen 
urkkijan
kuulustelemisesta

Miami, Fla., maalisk. 12 p. — 
Herald lehti kertoi eilen illalla 
että eräs venäläinen urkkija on 
vangittu, lähellä Washingtonia, 
ja epäamerikalaisia toiniinuoita 
tutkivan edustajahuoneen valio
kunnan puheenjohtaja, Martin 
mies, tuo hänet edellämainitun 
komitean kuulusteluun mahdol
lisesti perjantaina.

kannaksella ja Laatokan pohjois
puolella voimistuivat eilen ja sa
manaikaisesti kaupunkeja Suo
men eteläosassa pommitettiin il
masta.

Virallisessa tiedonannossa ker 
rottiin venäläisten hyökkäysten 
Viipurin lahdella jatkuvan ja 
venäläisten menestyneen muuta
min jiaikoin. Kollaanjoella tais
telu kesti kaiken päivää ia venä
läiset menettivät vii 1,600 mies
tä kaatuneissa. Kuhmon ja Sal
lan rintamilla venäläisten hyök
käykset torjuttiin.

Venäläisten lento-voimien toi
minta oli vilkkaamoaa taistelu 
alueella ja taistelualueen takana 
venäläiset pommittivat ilmasta 
Rovaniemen, Kemijärveä, Käki- 
salmea, Simolaa, Säkkijärveä, 
Lahtea, Kouvolaa, Haminaa, 
y.m. paikkoja.

Varmennettuien tietojen mu
kaan 8 venäläistä lentokonetta 
ammuttiin alas eilispäivän kulu 
essa.

Sellaisen käsityksen ulkomai
nen sanomalehtimies täällä saa 
että suomalaiset taistelevat itse
näisyytensä nuolesta aivan fa 
naattisesti. Niinpä erään uiko 
maisen ambulanssin johtaja ker
toi, että haavoittuneetkin osoit 
tavat halua taistella joka tuuman 
edestä Suomen aluetta.

Rauhanneuvotteluista Svenska 
Pressen sanoo, että ne eivät eri 
koista mielenkiintoa herätä. St 
seikka, että vihollisuuksia ei ole 
lopetettu osoittaa parhaiten min 
kii luontoisia nämä neuvottelut 
ovat, päättelee lehti.

Venäläisten kerrotaan nyt ole 
van lähellä Viipuria. Toisten o 
sastojen hyökätessä Viipurin lah 
delta päin odotetaan toisten osa 
toien idästäpäin pian ennättävän 
Viipurin laiteille.
Naisia venäläisessä tankkiprikaa 

tissa.
Helsinki, maalisk. 12 n. — Laa

tokan koillispuolelta tänne saa
puneet sanomalehti kirjeenvaihta
jat kertoivat, että 30 venäläistä 
naista 34 tiilien moskovalaisen 
tankkiprikaa tiu sairaalaosastolla 
kuoli taistellen, mieluummin kuin 
antautuivat.

Tankkiprikaatissa oli 105 tank
kia ja useita filmi- ja propagan- 
datrokia, joissa oli äätienlaajen- 
taiia. Prikaatin miesvahvuus oli 
2,050 miestä ja 30 naista. Suo
malaisten saarrettua sen 30 mai
lin päässä Venäjän rajasta, pri-

Koettaa muodostaa 
kilpailevan hallituksen 
Kiinaan

Shanghai, maalisk. 7 p. — 
Wang Tshing-wei lausui tänään, 
että japanilaisten johtama halli
tus, jonka pääksi hän aikoo ryh
tyä, tulee hankkimaan Kiinalle 
täyden itsenäisyyden, jättäen 
Japanille ainoiksi voiton hedel
miksi oikeuden sijoittaa joukko
jaan visseille alueille Kiinaan 
määräajaksi ja ottaa osaa Kiinan 
taloudelliseen kehittämiseen.

Tuo entinen Kiinan pääminis
teri, jonka Tshungkingin hallitus 
on leimannut kavaltajaksi, kuvai 
li tulevaa hallitustaan lujasti var 
tioidussa linnassaan Shanghain 
kansain välisen alueen ulkopuolel 
la.

Hän arveli hallituksensa pää
sevän toimimaan joko tämän 
kuun lopulla taikka huhtikuun 
alkupuolella. Se tuele ensi töik
seen julistamaan Tshiang Kai- 
shekin hallituksen virkaheitoksi 
ja sitten se ryhtyy neuvottele
maan rauhasta 'Japanin kanssa.

“Kiinan ‘avoin ovi’ tullaan a- 
vaamaau uudelleen", lausui 
Wang, “ja kaikki ystävälliset vai 
hit, jotka haluavat käydä kaup
paa Kiinan kanssa taikka sijoit
taa rahojaan tänne, ovat terve
tulleita niin kauan kuin ne eivät 
lonkkaa Kiinan suvereenisuutta 
ja toimivat tasavertaisuuden ja 
vastavuoroisuuden pohjalla.” Ul
komaalaisia lähetyssaarnaajia tul 
laan suvaitsemaan, kunhan mc 
vain eivät sekaannu politiikkaan.

Hän kiukk—Uesti kielsi olevan 
sa am eri k alai s vas tai nen.

Neljä tietapaturman 
uhria e

Evansville, Ind., maalisk. 11 p. 
— Autojen yhteentörmäyksessä 
lauantaina menetti neljä ihmistä 
hehnkensä. Surmiinsa saivat 
Jack Davidson, 29 v., Gilbert Bal 
iard, 22 v. 1’raneessa Roberta 
Monts, 19 vuotias ja Albert B. 
Galier 28 v. Galier oli kotoisin 
Chicagosta, toiset olivat lvvans- 
villen asukkaita. Yhtccnajo ta
pahtui maantiellä no. 41.

Odottavat rauhaa
Geneve, maalisk. 12 p. — Kol

men Kaukasian takaisen maan 
pakolaishallitukset täällä, nimit
täin Georgian, Azerhajanin ja 
Armenian, ovat vakuutetut siitä, 
että jos Englanti venäläisiin öljy- 
kenttiin iskee, niin heidän koti
maansa vapautuvat. Lähes 20 
vuotta ovat nämä pakolaishalli
tukset täällä olleet ja nyt he ar
velevat odotuksensa päivien päät
tyneen.

Liittolaisilla on idässä 600,(XX) 
miestä ja edellämainitut pakolais 
hallitukset ovat sitä mieltä, että 
kehitysvaiheet Eurojxin sota- 
näyttämöllä pian pakoittavat liit
tolaisia käyttämään tätä mies
voimaa Georgian mangaasialuei- 
den, Azerhajanin öljykenttien ja 
Armenian rikkaitten teollisuus- 
alueitten valtaamiseen.

Sähkösanoma
Lontoo, maalisk. 12 p. — Lo- 

vestoneen toi höyrylaiva Ips
wich tänään 165 ionnin trawle- 
rin Halifaxin miehistön, viime
mainitun aluksen tultua oupote- 
tuksi Pohjan merellä viime yö
nä.

(Sähkösanoma)
Lontoo, maalisk. 12 p. — Ami- 

ralitcetti ilmoitti tänään, että 
seitsemän prosenttia saksalaisi-, 
ta kauppalaivoista, yhteensä 
300,OCX) tonnia, on upotettu sak
salaisen miehistöin toimesta, 
välttääkseen tulemasta kaapa
tuksi, sitten sodan alkamisen.

(SUhkOa^nonia)
Washington, maalisk, 12 p. — 

Senaatin kauppavaliokunta hy
väksyi tänään, 9 äänellä 7 ääntä 
vastaan, päätöslauselman, jossa 
senaatti asettuu vastustamaan 
henkilökohtaisia tuloja koskevia 
kysymyksiä tämän vuoden väen 
laskun vhtevdessä.

Pensaspalo Block 
Island ill a

Block Island, R. 1., maalisk. 
12 p. — Eilen illalla railosi tääl
lä pensas- ja ruohopalo, mikä 
näkyi mantereelle, 12 mailin 
päähän. Palo alkoi saaren länsi
päässä ja kulki tuulen lietsomana 
kohti asutuskekuksia. Jokainen 
työkykyinen mies kutsuttiin sitä 
sammuttamaan.

(SUhkbaanonia)
Dublin, maalisk. 12 p. — Kol

me Irlannin tasavallan armeijan 
jäsentä tuomittiin tänään vii
destä kahteentoista vuoteen van 
kiltian, Phoenix Parkin arsenaa
lin reittauksen johdosta, jonka 
yhteydessä melkoinen 
a m m u k k e i t a va ra s tettiin.

maara

(SiihkSsanonia)
Lontoo, maalisk. 12 p. - Brit

tiläisiä sotilaita on nyt 'Ranskaa 
sa noin 336.000 ja niiden luku li
sääntyy joka päivä, ilmoitti so- 
tasihteeri Oliver Stanley tänään 
alahuoneessa.

kaatti taisteli katkerasti.
Ainoastaan 85 miestä antautui, 

multa ei yhtään naista. He kaa
tuivat kaikki joko kivääri tai kä
sikranaatti kädessä. Heidän ruu 
miinsa kerättiin suureen hau
taan, erilleen heidän miespuolis
ten toveriensa hautauspaikasta. 
Kaikki nämä naiset näyttivät 
olevan 30 vuoden ikäisiä.

Sähkösanoma
I lelsinki, maalisk. 12 p. 

Saksassa syntyneitä Siionien 
kansalaisia on kääntynyt Adolf 
Hitlerin ja toisten saksalaisten 
johtajani puoleen, avunpyynnöl
lä, ja ovat saaneet vastauksen, 
etlä heidän vetoomuksensa on 
asetettu niiden miesten käsiin 
joille ne ou osoitettu.

ILMATIETOJA
Kaunista, eikä varsin niin kyl

mää tänään. Keskiviikkona pil
veilee ja iltapäivällä tai illalla sa
taa luuta.

Lämpömittari osoitti eri osissa 
maata klo 8 tänä aamuna seu
raavaa :

Boston 14, New York 17, 
Washington 21, Jacksonville 55, 
Chicago 24, Denver 18, New Or
leans 63, Kansas City 32, Sait 
Lake City 22, St. Louis 33, St. 
Paul 18, San Francisco 48, Port
land, Ore. 40.
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PÄI VÄNKATSAUS
LENIN JA SUOMI

Kun moskovalaiset ovat yrittäneet lehtiensä palstoilla “todis
tella”, että Leninin suhde Suomeen ja Suomen itsenäisyyteen olisi 
ollut muka sama kuin nykyisen Stalinilaisen järjestelmän, torjuu 
Suomen Sosialidemokraatti ylläolevalla varustetussa artikkelis
saan tällaiset käsitykset kirjoittaen mm. seuraavaa:

Lenin pääsi valtaan Venäjällä, ja pysyi uskollisena käsityk
silleen Suomen asemasta. Ensimmäisenä hänen johtamansa hal
litus tunnusti Suomen valtiollisen riippumattomuuden. Ja kun 
myöhemminkin, itsenäisyytemme alkuaikoina, pyrki esiintymään 
Suonien ja Neuvostoliiton keskinäisiin väleihinkin rikkinäisyyttä 
eikä puuttunut silloinkaan samailaisia neuvonantajia kuin ovat ol
leet ne. jotka ovat onnistuneet nyt saamaan Neuvostoliiton val
lanpitäjät käymään hyökkäykseen Suomeen, oli Lenin jyrkästi 
toista mieltä. Bolshevikipuoluecn puoluekokouksessa 1919, missä 
Suomen kysymys joutui esille, oli Leninin kanta järkkymättä nii
den ajatusten mukainen, mitkä hän aikaisemminkin oli omaksu
nut ja mitkä myöskin ovat kaiken todellisen työväenliikkeen kat
somusten mukaiset. Lenin lausui tällöin: "Jokaisella kansakun
nalla täytyy olla oikeus kansalliseen itsenäisyyteen. Jos sanom
me, ettemme tunnusta mitään Suomen kansaa, niin olisi se pöy- 
ristyttävintä tuherrusta. Meidän tehtävänämme on antaa tämä 
tunnustus. Olla tunnustamatta on mahdottomuus. Muussa ta
pauksessa Suomi itse huolehtii siitä, että se tulee tunnustetuksi.

Nämä olivat oikeita ihanteita, kansojen itsemääräämisoikeu
den mukaisia, ja suunnista riippumalta työväenliikkeen peruskat- 
soinukscn mukaisia. Neuvostoliiton nykyinen hyökkäys Suomea 
vastaan sensijaan merkitsee mustan ristin vetämistä näiden Leni
nin katsomusten yli. Se johtuu siitä, että sen politiikka on muut
tunut imperialistiseksi valtapolitiikaksi samalla tavalla kuin mui
denkin diktatuurimaiden.

Ja siksi Kremlin herrat marssittivat armeijansa itsenäistä 
Suomea vastaan, jossa työläisillä, talonpojilla ja vapaamielisellä 
porvaristolla oli poliittinen valta käsissään laajalla demokraatti
sella pohjalla. Minkälaisia kuperkeikkoja asianomaisten omakin 
politiikka vieläpä lyhyen ajan kuluessa on tehnyt, on ehkä syytä 
palauttaa mieliin saman Pravdan erinäiset kannanotot Suomeen 
nähden. Suomen hallitushan — joka nojautuu mitä laajimmalle 
kansanvaltaiselle ja parlamentaariselle perustalle — mainittu neu
vostohallituksen äänenkannattaja on viime marraskuusta lähtien 
nimittänyt Englannin “taantumuksellisten kapitalistien ja imperia
listien kätyriksi ja lakeijaksi”. Kun Cajanderin hallitus viimeisen 
presidentinvaalin jälkeen muodostettiin sosialidemokraattien ja 
maalaisliiton astuessa yhdessä hallitukseen tervehti sama Pravda 
tapausta erittäin myötämielisesti ja lausui ilonsa, että Suomi oli 
saanut kansanvaltaisen hallituksen. Kansanvaltahan oli silloin 
monien “kansanrintamien” ja “yhteisrintamien” aikakautena ko
minternin politiikallekin edulliselta tuntuva. Kun sitten tapahtui 
käänne ja faseismin vastustajatkin leimattiin Moskovasta käsin 
hölmöiksi ja houkkioiksi, nähtiin Suomen hallitus äkkiä aivan toi
sessa valossa.

Mutta Leninin katsomuksilla ja Kremlin valtiaiden nykyisellä 
politiikalla ei ole mitään tekemistä keskenään.”

marina, tutki Economy Leagueta ja sai selville lukuisia mielen
kiintoisia asioita. Komitea sai selville, että miehet, jotka antavat 
runsaasti rahaa liitolle, ovat yksinomaan suurten pankkien ja kor- 
poratsionien virkailijoita ja että samat herrat rahoittavat myi,s 
Liberty Leagueta.

Seuraavassa olisi muutamia hyväntekijöitä, jotka Blackin ko
mitea paljasti: Morganin pankkihuone, Ne\v Yorkin ensiinäineu 
kansallispankki. Corn Exchange pankki. Rankers' Trust Company, 
Kuhn-Locb & Company, du Fontit, Betlehem Steel. Berwyn-White, 
yksi pahimpia työläisten järjestymistä vastustavia hiilikaivosyhti- 
öitä, Edison Electric Institute, voi&jfttrustin prop.lgsnidatoiniisto.

Miksi järjestomuotoa 
muutettiin!?

yWi ’ ------ * »
e. iJJuetteloa lukee’kuin “KukaWilliam Randolph Ifearst j. n. 

kukin on Wall kadulla."
toivottavasti kongressi ci ole niin hullu, ettii noudattaisi 

Economy Leaguen neuvoa, mutta liiton raportti, jolle päivälchdet 
niin auliisti tilaa antoivat, antaa meille kuvan siitä mitä hyvin rik
kaat tahtoisivat hyvin köyhille tehdä tässä maassa. Me eivät ky
kene saattamaan suunnitelmaansa voimaan tiiliä kertaa, mutta 
toivovat pääsevänsä päämääräänsä jos onnistuvat seuraavissa 
vaaleissa.

Amerikalaisten työläisten on katsottava, ettei maatamme 
saateta tällaiseen onnettomuuteen.

S. S. Järjestön neuvottelukokous teki uraa uurta-*
vaa työtä amerikansuomalaisten yhteistoi
minnan keskittämiseksi ja elvyttämiseksi

Graf Spee’n 
upottaminen 
Hitlerin tahto

Otto Strasser, maanpaossa elävä 
Hitlerin entinen neuvonantaja, kirjoit
taa maailmaa hieman ymmällä pitä
neestä taistelulalva Graf Spee’n upot
tamisesta ja laivan jiapteenin myö
hemmästä itsemurhasta seuraavaa:

Minun mustan rintamani jäsen Ber
liinissä on nähnyt taistelulalva Graf 
Spee’n, kapteenin, Langsdorfin, vii
meisen kirjeen, jonka hän lähetti me- 
riupseeriystäviUleen vähän ennen it
semurhaansa laivansa upottamisen 
jälkeen. Kirjeen sisältö on seuraava:

“Ystävilleni laivastossa olen selityk
sen velassa siitä mitä olen tehnyt ja 
mitä teen. Ennen kun lähdin tehtä
vääni suorittamaan Eetelä-AtlantUlc, 
Adolf Hitler pyysi minua tulemaan 
luokseen. Hän alkoi keskustelun mää
räämällä minun upottamaan laivan, 
jos joudun ylivoimaisen vihollisen 
ympäröimäksi.

*’ ’Amiraali Graf Spee tulee taiste
lemaan, johtajani’, vastasin. ‘Sinä 
tulet saattamaan määrätykseni voi
maan’, vastasi Hitler ja jatkoi: ’Olen 
antanut sinulle määräyksen!, enkä 
salli sinun vastaavan minulle. Vihol
lisemme eivät saa voittaa.’

‘Saksan laivasto ei käyttäydy epä- 
kunniallisesti’, vastasin kiellosta huo

juttuja rintamalta
Kuulemma oli jokin joukko-osasto 

menetellyt siten, että oli kätkenyt 
semmoisen kamalan räjähtävän kap
paleen rehelliseen suomalaiseen koivu 
halkoon ja kun venäläiset sitten ete 
nivat taisteluivnunuillaan maantietä ja 
ajoivat halon päälle, niin oli tietysti 
tuho edessä.

Sedraa/vana päivänä asettivat sa
man joukko-osaston miehet jälleen 
.koivuhalon maantielle, tällä kertaa ai
van yksinkertaisen ja tavallisen vain, 
ilman mitään konnankoukkuja. Ja 
kun venäläinen hyökkäysvaunukolon- 
na sitten taas eteni maantietä pitkin 
niin se pysähtyi täsmälleen sen koi
vuhalon kohdalle. Ja sitten tuli vau
nusta venäläinen ulos ja otti varovai
sesti sen halon ja nosti tien viereen 
Varmuuden välttämiseksi.

Mutta samassa oli myöskin suoma
lainen palkan päällä ja hyökkäysvau 
nu vallattiin.

•
Saijalla tavalla kävi erään suoma

laisen' sotamiehen leipälaukun. Venä
läisten tieltä eräästä asemasta peräy
dyttäessä oli leipäreppu unohtunut 
kannon nenään, eikä sitä enää sopi
nut lähteä hakemaan. Mutta venä
läisten tullessa paikan päälle he jo 
kaukaa kaarsivat laukun, eikä kellään 
näyttänyt olevan halua sen omjstami-

limatta. ‘Minun kunniani on laivaston seen- Ja niinpä kun sitten suoma- 
kunnia’, karjui Hitler vihasta kalpeana ^'set vahasivat aseman takaisin nö-

“SÄÄSTÄJÄIN LIITTO”
BUDJETTIA TASAAMASSA

Hienointa .propagandaa, mitä on pitkiin aikoihin saatu näh
dä, julkaistiin useimpien amerikalaisten lehtien etusivuilla muu
tamia päiviä sitte. National Economy League, jota Associated 
Press sievästi nimittää “yksityiseksi järjestöksi, jolla on pääviras
tansa New Yorkissa”, selitti maalle, miten Setä Sami voisi bud
jettinsa saattaa tasapainoon. Se käy hyvin yksinkertaisesti liiton 
miestä. Supistamalla menoja $1,745,000 ja kantamalla lisää veroja 
$431,000,000 etupäässä pienempien tulojen saajilta ja ottamalla 
700,000,000 hallituksen lainanantovirastolta. -x

Menosäästöt saataisiin aikaan, liitto selittää, supistamalla 
työttömien työläisten ja pulaan joutuneiden fartnarrien hyväksi 
tehtävä luovutuksia. WPA:lle luovutettava summa olisi pudotet
tava 1,433,000,000 dollarista 663 miljoonaan dollariin, yleisiin töi
hin luovutettava summa 764 miljoonasta dollarista 350 miljoonaan 
dollariin ja farmiapu <Sf>l miljoonasta dollarista 500 miljoonaan 
dollariin.

CCC menoja esitetään supistettavaksi puolella. Kämpillä 
olevien nuorukaisten luku olisi pudotettava 230 tuhannesta 166» 
tuhanteen ja poikien kuukausipalkka 30 dollarista 5 dollariin. 
Kansallinen nuorisuhallinto esitetään melkein kokonaan lakkau
tettavaksi. A,viistettävien nuorukaisten lukua esitetään lasketta
vaksi MX) tuhannesta 30 tuhanteen.

Esitetyn järjestelmän alaisena WPA olisi pakoilettu alenta
maan avustuksensa perheelle 20 dollariin kuukaudessa ja erikois- 
avustus koyhäintaloperheille lakkautettaisiin kokonaan. Ainakin 
40 prosenttia avustuskuormasta tulisi heitetyksi valtioille ja kun
nille, just t seurauksena olisi laajalle levinnyt kurjuus, mistä olem
me saaneet esimakua Ohiosta, Pennsylvaniasta y. m. valtioista.

Luonnollisestikin inaaupuolustusvarat ovat pyhiä ja niihin ei 
tultaisi koskemaan. Päinvastoin uusista veroista saadut varat 
tultaisiin käyttämään tuleviin sotiin varustautumiseen. Toisin sa
noen miniä säästäjät esittävät I looverin pahimpiin aikoihin palaa
mista.

Associated Press selittää yksityisen järjestön esittävän tällai
sia suunnitelmia, mutta ei vihjaakaan kuka on tämän yksityisen 
järjestön takana. Onneksi meillä uit virallisia tietoja, joilla voimme 
valaista t.ita selittämättä jääunyltä puolta. National Economy 
League perustettiin edellisellä vuosikymmenellä etupäässä vastus
tamaan rikasten verotusta. Sen ensitnäisiä julkisuusmiehiä oli 
Henry H. Curran ja sen takana olivat du Fontit y. m. samanlaiset 
“patriootit Enimmän huomiota liitto sai sotilaiden boonuksen 
vastustainisellaan.

Kun Liberty League astui näyttämölle, Economy League lak
kiisi toimimasta propagandajärjestönä, syynä ollen se kun

ja poistui huoneesta. Montevideosm 
ollessani Hitlerin määräys toistettin 
minulle. Minulla ei ollut muuta vaih
toehtoa kuin olia tottelematta hänen 
määräyksiään, tai sitten noudattaa 
niitä ja tehdä itsemurha. Osoittaak
seni laivastollemme, minkälainen todel 
la on se mies, joka Saksaa hallitsee, 
jätän elämän ja rukoilen jumalaa pe
lastamaan maani natsirutosta ja huu
dahdan: Hooli Deutschland.’’

Kirje, jota levitetään visseissä lai
vaston ja armeijan upsecripirelssä, on. 
kuten odottaa sopiikin, tehnyt syvälli
sen vaikutuksen.

, * * *
Olen myöskin saanut Saksasta vah

vistuksen hullulle amiraali Raederin 
erosta. Kerrotaan Hitlerin pidättä
neen itselleen oikeuden tehdä ero jul
kiseksi silloin kun katsoo sen soveli
aaksi. Siihen mennessä Raeder on 
saanut määräyksen pysyä paikallaan 
ja Loimia aivan kuip eroa el olisi ta
pahtunutkaan.

Olen myöskin saanut tietää, että 
Baltlcumin sotaveteraanien liitto on 
lähettänyt useita manifesteja Hitleril- 
le ja armeijan esikunnalle vaatien 
Saksaa lähettämään apujoukkoja Suo
meen niiden 12,000 saksalaisen muis
tolle, jotka kaatuivat Suomen “va
pautussodassa." Liitossa on 40,000 Jä
sentä ja vaatii Hitleriltä lupaa muo
dostaa vapaaehtoisjoukon lähetettä
väksi Suomeen taistelemaan Manner
heimin armeijassa ja olemaan Suo
messa niin kauan kun länsirintamalla 
ei mitään tapahdu

Myötätuntoa Suomelle on julkisesti 
lausuttu Saksassa. Suomen lähetti
läälle Berliinissä hurrataan mihin tu
liansa lian meneekin ja senjälkeen 
kun poliisin oli hajoitettava kansan
joukko Suonien lähetystön edustalla 
joka joukko hurrasi Suomelle, lähe
tystöön on pantu voimakas SS mie
histä muodostettu vartijasta. Monissa 
upseerien ravintoloissa juodaan mal
joja Suomen voitolle ja ryssän hävi
ölle.

kotteli sotamiehemme leipälaukku yhä 
siinä kannon nenässä ja hän peri o- 
mansa.

•
Kysyi taktiikkaharjoltusten aikana 

luutnantti kolmelta alokkaalta,, voisi
vatko he sanoa, mitkä ovat nopeim
mat tavat toimittaa perille tärkeä tie 
donanto. Vastasivat:

Ensimäinen:
— Ilmoitettava puhelimitse.

Toinen:
Ilmoitettava lcnnättimellä, 

Kolmas:
— Ilmoitettava niille rintamanta

kaisille, jotka joka seurassa tuntevat 
kaikki sotilasaslat ja sotatapahtumat 
kuin viisi sormeaan.

Kananmuna mieheen
Saksalaisessa Reichenbacher Tage 

blattlssa on äskettäin ollut seuraava 
ilmoitus:

“Yksi muna kupongilla, L. 48.
Piirin clintarvencuivo&to Ilmoittaa:
Ellntarvekortilia L 48 tullaan vähi

tellen antamaan yksi muna jokaiselle 
'huoltoon oikeutetulle. Tämän kupon
gin luovuttamisella sitoutuu huoltoon- 
oikeulettu kortin voimassaoloajan sii 
hen hankkijaan, jolta hän aikoo ostaa 
munan. Hankkijan tulee liikkeensä 
leimalla koitin kannan takapuolelle 
■vahvistaa kupongin luovutuksen. Vä- 
hlttäiskaupplaiden tulee koota ja jät
tää elintarveneuvostolte L 48 kupongit 
viimeistään joulukuun 2 p:nä. Elintar- 
veneuvosto tulee antamaan kuitin kai 
kista sille jätetyistä kupongeista. Tä
mä kuitti antaa vähittäiskaupplaalle 
oikeuden munainhankintaan tukku
kauppiailta. Erikoisesti huomautetaan, 
että Sdhleslaro talousalueella ei mu
nata jakelua voida aloittaa ennenkuin 
siltä ’ on ilmoitettu radiossa ja sano
malehdissä. Vasta sitten kun tämä 
virallinen ilmoitus on annettu, on to
dettu, että suunniteltuun jakeluun, 
yksi muna kutakin huolto-oikeutettua 
■kohti, tarvittava munamäärä on käy
tettävissä."

Ilmoitus i i kaivanne kommentaare
ja. .

Huvittava juttu

ihmiset olivat kuminankin järjestöh johdossa. Ilmeisesti Econo-|

Berliinissä tänäpäivänä on ainoaa 
taan yksi keskustelunaihe: Onko Sak
san voitto mahdollinen ? Korkeissa 
asemissa olevat miehet, diplomaatit ja 
korkeat hallitusvirkailijat pitävät soti
laallista voittoa mahdottomana. Enem- Karjalan Kannakselta 
mistö natsipuolueessa ei ole kuiten
kaan vielä menettänyt toivoaan ja sil
lä vieläkin on luottamus Hitleriin ja 
vieläkin enemmän “kruununprinssiin",
Göringiin. Göbbels ajattelee tulevai
suutta. Hänen ratkaisunaan on bols- 

muoto. Göbbelssamat hevisoitu natsismin
. I toivoo voitavansa bolshevisoidun nat-

iitä 6iömin Puolelle saksalaiset työmiehet 
, ja suuren enemmistön saksalaisia hiili) League herätetään uudelleen henkiin ottamaan pallon

miilun toinen jätti. [tellektuaaleja, joilla aina on ollut
\. 1936 senaatin k >ni:tva, jonka johdossa oli Hugo E. Black, myötätuntoa valtickapitalismia koh-

joka silloin oli senaattorina Alabamasta ja nyt on ylioikeuden tuo- taan.

Kolmimieliinen suomalainen partio 
oli onnistunut ottamaan venäläisen 
upseerin vangiksi. Partion ollessa 
vankeineen matkalla omille linjoilleen 
huomasi se yhtäkkiä olevansa melkein 
täydellisesti venäläisten saartamana. 
Ainoana pelastuksena oli juosta niin 
nopeasti kuin mahdollista. Vanki ja 
hänen saattueensa lähtlvätkin juok
semaan. ja venäläinen saapui ensim
mäisenä suomalaisten 'linjoille noin 
100 metriä vartiolttensa edellä.

Järjestön neuvot te lii kokous 
Eitchburgissa vahvisti alueko
kouksien jo aikaisemmin hyväk
symät suuntaviivat iärjcstömnic 
toiniintapcmstcidcn laajentami
sesta käsittäen ajan ja olosuhtei
den vaativan sitä.

Kokous oli täydellisesti selvil
lä järjestötoiminnan paikallaan 
pysyttämisen mahdottomuudes
ta ja käsitti vanhoista muodoista 
kiinni pitämisen johta.Van toimin
nan hiljaiseen lakastumisccn. Kun 
kerran yleinen laki näyttää ole
van se, että “siellä missä edistyk
sellä ci ole mitään cLiatuista ei 
yleensä voida elää, niin miltei 
yksimielisesti hyväksyttiin esitys 
järjestön nimen muuttamisesta 
ja uuden ohjelman hyväksymi
sen kautta viitoitettiin toiminnal
lemme nykyisiä oloja paremmin 
vastaava avarampi j it jcstöllinen 
peruste.

Kun asiallisesti muuiosesityk- 
siä ja kokouksen päätöksiä tar
kastaa, niin sittenkään niihin ei 
sisälly mitään merkillistä eikä 
yllättävää. Oikeastaan tässä ko
kouksessa meidän järjestömme 
organisaattorisesti laillistutti sen 
käytännön ja toiminnan mikä 
kaikkialla vallitsee. Nyt vahvis
tettiin ohjelmallisesti ia sääntö- 
määräisesti se luonncllinen toi
minta mitä osastomme suoritta
vat ja mitä koko järjestö edus
taa. Virallisesti järjestö julistaa 
itsensä siksi niitä se todellisen 
käytännöllisen toimintansa kaut
ta on.

Tähän asti meillä oh vallitse
van käytännön ja virallisten rriuo 
tojen välillä se ristiriita, että asi
allisesti mc olemme olleet ylei
nen amerikansuomalaisten seura
elämä ja kulttuurijärjestö — siir 
tolaisväestön luonnollisten har
rastuksien pohjalle nojautuva 
joukkoliike, mutta me olemme 
nimemme ja sääntöjemme puo
lesta. sitoneet sitä Amerikan val
tiolliseen liikkeeseen, sosialisti- 
puolueeseen ja pitäneet yllä tätä 
tarkoittavaa nimeä ia järjestö- 
sääntöjä senkin jälkeen kun jär
jestömme jo vuosia cn ollut ul
kona sosialistipuolueesla. Sosia- 
listiipuolue on taantunut ja ha
jaantunut. Amerikalainen työ
väki ei aja yhteiskunnallista uu
distusliikettä sosialistipuoluecn 
kautta, mutta inc olemme viral 
lisesti koettaneet siitä pitää kiiti 
ni senkin jälkeen kitin meillä to
dellisessa käytännössä ei ole ol
lut mitään tekemistä sosialisti- 
puolueen kansa. Kuti sosialisti- 
puolue on lakastunut mitättö 
maksi rylunäliikkeekst ja kun me 
toimimme kokonaan siirtolais 
väestön keskuudessa kaikenlais 
ten avustus- ja kulttuuriharras- 
tuksien edistämiseksi, niin olisi 
mitä luonnottomirita edelleen 
jalkaa sosialislipnolUeen mallis
ta järjcstöinuotoa ja roikkua 
kiinni nimissä ja käsityksissä 
jotka ovat peräisin vuosikymme
niä sitten vallinneista olosuhteis
ta.

Tätriä luonnoton ristiriita pois 
lettiin Fitchburgin kokouksen 
päätöksellä.

Samaten tällä päätöksellä ase
tettiin järjestötoimintamme
luonnollisiin suhteisiinsa ja nii
hin rajoihin, joiden piirissä toi
mintamme yleensä on mahdollis 
ta.

Jos luomme silmäyksen taak 
sepäin ja vaarinottaen tarkistam
me amerikansuomalaisten työ
läisten järjestö- ja aatetoimin 
toja, niin helposti huomaamme 
kuinka oikeastaan meidän pe 
ruserehdykseninie on ollut siinä, 
että me olemme yrittäneet “Ien 
tää korkeammalle kuin siivet 
ovat kannattaneet!”

Kerran me otimme oikeudek
semme päätellä siitä mikä talou
dellinen järjestömuolo tämän 
maan työläisille sopii ja tappe- 
limme väsyksiin asti siitä millä 
tavalla indtistriälistinen uniomuo 
to kehittyy tässä maassa. Sitte 
meidän piti ratkaista ei ainoas
taan Amerikan sosialistipuolu- 
cen vaan koko Internationalen 
kanta erinäisiin yhteiskunnain 
siin teorioihin, opitrkaippaleisiin 
ja taktillisiin kysymyksiin, ku
ten joukkoliikkeeseen, suurlak 
koon, militarismiin ja sotaan suli 
taittumiseen. Tämän jälkeen me 
tahdoimme päättää Kiinan val
lankumouksesta, Saksan taiste 
luista 1918 ja ennen kaikkea tie 
tysti siitä mikä merkitys Venä 
iän vallankumoukselle on annet
tava. Me olemme eläneet muis

sa maissa enemmän kuin kotona

jos jonkinlainen Kiinanmuuri ai
koo tulla sen laajentumisen ja 
hyvien Itiöksensä vetävien suh
teiden tielle, niin sellainen on 
ajoissa mataloitcttava ja rvhmä-

Stt urista vleismaail mail isistä I ^llnJ‘iIaisuus hävitettävä.
kysymyksistä mc olemme kcs-l ^un v'pU otetaan huomioon,
kustcllcct, riidelleet ja niistä joh-' f’lla n-\L c'arnnie kokonaan poik 
tuvien opillisten riitojen vuoksi kcukselltscssa mäailnianlilantees 
meillä on tapahtunut hajaannuk- iSa- Jossa sota 'a se" levenemi
siä. Teoreettisten opinkappalei- incn aikaan saattaa moninaista 
den eri tavalla käsittäminen ja'11/1 tuntemattomia tilanteita ja
niistä taistelu on vienyt varat ja ■ oIo1s1,,lltc,ta.’. n,I" s,lasl'l'Tcnv 
vojniat ' maila syyliä on nojauduttava juuri

Amerikansuomalaisten siirto
laisten järjestäminen, käytännöl
linen tehtävä väestömme kokoa
miseksi yksiin haalcihin ja sen 
yhteistoimifinan rakentaminen 
keskinäiseksi avuksi, huviksi ja 
turvaksi ei ole milloinkaan sel
laisenaan meitä johtanut hajaan
nukseen, mutta mc olemme näitä 
varsinaisia luonnollisia tehtävi
ämme aliarvioineet suurien maa- 
ilniankysymyksicn rinnalla. On 
koetettu olla niin yli-kansainvä- 
isiä, ettei ole nähty kansallisuus 

kysymyksiä eikä tehtäviämme 
suomalaisitta siirtolaisina. Liial
linen kansainvälisyys, tai tees
kentely kansainvälisyydellä on 
tehnyt meistä käytännöllisiä kan
sallisen liikkeen organisecraajia.

Yleismaailmalliset kysymykset 
ja opilliset riidat ovat koko Arne-’ 
rikan suomalaiselle työväenliik
keelle aiheuttaneet sen. että se 
on epätoivoisesti aina häihin as
ti koettanut "elää oman piirinsä 
ulkopuolella” ja ratkaista suuria 
kysymyksiä, joihin sillä ei ole ol
lut minkäänlaista mahdollisuutta 
millään tavalla vaikuttaa ia siten 
sivuuttanut toiminlapiirinsä ia 
työmaansa, jossa se olisi voinut 
ratkaisevasti määrätä olosuhtei
ta.

Tämä liike on yrittänyt tehdä 
sitä mikä sille on ollut mahdo
tonta ia lyönyt laimin sen mikä 
sille olisi ollut mahdollista.

Tässä meillä on toinen ristirii
ta, jonka äskeinen Fitchburgin 
neuvottelukokous oikeastaan en
si kerran koko Amerikan suo
malaisen työväenliikkeen histo
rian aikana käsitti 'ja ratkaisi 
siirtolaisliikkeen luonnollisten 
tarpeiden ia vaatimuksien mukai
sella tavalla.

Luonnollisestikaan tätä ei saa 
ymmärtää niin. että tässä tah
dottaisiin supistaa liikkeemme 
joihinkin ahtaisiin kansallisuus- 
karsinoihin, sillä nyt ios koskaan 
suuret yleismaailmalliset kysy
mykset hallitsevat mieltämme ja 
iikettämme. Tässä cn .tarkoitus 
korostaa sitä tunnotonta asian 
tilaa, että joku sirrtolaisiiike hei
kentää ja raatplce itseään kysy
myksillä. jotka kokonaan ovat 
sen luonnollisten tehtävien ja toi
mintamahdollisuuksien ulkopuo
lella. Suuret maailtnankysymyk- 
set ovat meidän tutkittavanam
me, mutta amerikansuomalaiset 
ovat meidän järjestettävänämme.

Neuvottelukokous käsitti myös 
kiu melko täydellisesti mitä kaik
kea muutoksin viime vuodet ovat 
aiheuttaneet maailman työväen
liikkeessä ja teorecttiseltakin 
kannalta katsoen sovellutti itse
ään näihin kansanvaltaa pääasi
assa suojeleviin ja puolustaviin 
muutoksiin. . Natsismi ja kom
munismin liirmuinahtien edessä, 
jotka uhkaavat kansojen oikeuk
sia iti Vapauksia ja lohien veri
sessä otteessa synnyinmaamme 
Suomi nyt on, me käsitämme 
yleensä koko oikeutta ja rauhaa 
rakastavan maailman kanssa, et
tä nyt on jätettävä kinaste 
lut opinkappaleista ja riennettä
vä sulkemaan rivimme totalitää
risiä hirmuja vastaan.

Amerikansuomalaisille tämä a- 
sia on sitäkin velvoittavampi 
kuin ryssän raaka hyökkäys Suo
meamme vastaan saattaa johtaa, 
siilien, että meillä täällä tulee 
vita suurempia velvollisuuksia 
isiemme heimon avustamiseksi 
ja koko suomalaisen sivistyksen 
säilyttämiseksi ja ylläpitämisek
si. Suomalaisten on nyt liityttä
vä yhteen Suomen ja suomalai
suuden puolustamiseksi ja vapatt 
den ja kansanvallan suojelemi
seksi.

Tämän takia nämä ajat erikoi
sesti velvoittavat luopumaan kai 
kista mahdollisista ryhinittymis- 
ominaisuuksista ja piintyneistä 
tavoista, joita tahtoo pakostakin 
vuosien varsilla kerääntyä jokai
seen järjestöön. Järjestö on sa 
mojen lakien alainen kuin ylei
sökin: sen täytyy kehittää luon- 
nepiirteitääu ja ominaisuuksiaan! 
Jos siinä pääsee vaikuttamaan 
rvlimäkuutalaisutis, kansasta ja 
joukoista eroiltava ominaisuus,

niihin tehtäviin, jolka meille luon 
ilostaan kuuluvat ja siten voim
me parhaiten varustautua tule
vaisuutta varten.

Monelta kannalta katsoen Jär
jestön neuvottelukokous teki 
uraa uurtavaa historiallista työ
tä Amerikan suomalaisen siirto
laisväestön yhteiseksi hvödvksi.

'E. S.

Järjestön uutisia

Rannikko-osastoille
Norvvöodin osasto päätti koko

uksessaan maaliskuun 10 päivä
llä käskeä Quincyn. Ahingtonin, 
Bostonin ja Noroodin osastot 
neuvottelemaan siitä josko jär
jestetään yhteisiä jultiia tulevan 
kesän aikana. Kokous pidetään 
Emil Salosen asunnolla. 91 East 
Cross Street, Norwood, sunnun
taina maaliskuun 31 päivänä, al
kaen kello 2 iltapäivällä. Otta
kaapa asianomaiset osastot huo
mioon ja valitkaa edustajat ko
koukseen.

Toveruudella,
Norwoodin S. S. Osasto,

W. .Aho, järjestäjä.

Valtion vankifannille rakennettu 
uusi paraakki.

Uusi tiilistä ja teräksestä ra
kennettu paraakki valtion vanki- 
farmilla Sontii Warrcnissa on 
nyt valmiina ja otetaan käytän
töön kuluvan viikon lopullti. Huo 
nekaluja siirretään vanhasta pa
raateista uuteen ja myöskin van
kilassa tehtyjä uusia huonekalu
ja-

Rakennus on “air-conditioned” 
käsittäen kymmenen kuuman 
veden läniintyslaitoksella lämmi
tettyä huonetta, mikä on suuri 
parannus vanliasta, mikä alku
aan on ollut vain 12 huonetta 
käsittävä vanlia farmitalo. L'u- 
tcoii rakennukseen jitaltluit 80 
miestä, eikä sittenkään ole ah
dinkoa. Vallitit on ollut tungok
seen saakka täynnä vaikka siellä 
on ollut vain 40 miestä.

Uuden rakennuksen kellarikcr 
roksessa on kahdeksan tilavaa 
huonetta, joist,t- suurin on ajatt- 
vietehuone. Siellä vangit saa
vat 'kuluttaa aikaansa työstä pois 
s;t ollessaan lukemalla, pelaamal
la korttia tai muita leikkejä. Toi 
sissa huoneissa säilytetään kas
viksia, leikataan lihaa vankilan 
tarpeisiin, sitten on pesuhuone, 
keittiö, ruokailuhuone ja liitmni- 
tysihuone.

Unien messujen aikaa muutettu.
North Knox Eair Association 

ilmoitti tehneensä useita tärkei
tä muutoksia vuotuisessa tnaatt- 
viijelysnäytlelyssii ensi syksynä. 
Näyttelyaiha on siirtely syys
kuun neljännestä viikosta .elo
kuun 'kolmanteen, viikkoon. Sit
ten näyttely tänä vuotena alkaa 
elokuun 20 päi viinit neljäksi päi
väksi. Ennemmin näy. tely on kes 
tänyt vain kolme päivää. Myös
kin ensi syksynä annetaan kol
me iltanäylänttiä. Nämä muutok 
set on ktitileinina tehty kansat! 
vaatimuksesta.

Vanha hammaslääkäri
Sunnuntaina tuli kuluneeksi 

50 vuotta siitä kun tri O. 1,. 
Buck tuli West Par-isin kylästä 
Sontii Parisiin ja alkoi toimen
sa kyläläisten hampaiden hoita
jana. liänen pitkää yleisön pal
velusta kunnioitettiin oikein kir 
kon saarnastuolista mainitsemal
la y.m. juhlamenoilla.

Seitsemän postimeataria 
nim’tetty.

Presidentti Roosevelt on läliet 
tänyl senaatin hyväksyttäväksi 
seuraavat postimestarin nimityk 
set Maineen: Joseph M. Moun-
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Amerikan suomalainen kommunisti 
on ainutlaatuinen...

jen
sää
Mr

mukana sanottiin että teen li 
tossuja kun kerkiän. Kiitos, 

,. Walkenherg.

ja löytävät uudelleen QUINCY, MASS.taan joutuminen niin raskaasti, 
ettii hieman epäröi ja viiväytteli 
toiminnan vauhtia. Kaikkia tau
teja sirastavana vieraana tavat 
tiin Peluinhan osassa E. iKiiuutti 
ja kylläpä surkealta näyttikin, 
vaikka taudit hävisi, kun loppu- 
ongelmat selvenivät. I Riitaksi ei 
olisi ollut, jos fdisi ollut hieman 
kalpeamtnaksi maskinsa laitta
nut. olisi antanut uskottavam
man kuvan nipistyksistä ja nä
pistyksistä, kun piir.ongiulaal i 
koukin aukiolo sai vetoa. Sisä 
kön osasta teki Thelma Mattson 
eheän kuvauksen.

Yleisesti sanoen oli esitys e- 
lieää ja joustavaa. .Näy ttämö, jos 
sa ei ollut muutoksia, oli miellyt
tävään asuun laitettu ja kohotti 
suuresti esityksen taiteellista ar
voa. (oiikun ve»ran teki haittaa 
esitykselle osa yleisöstä, joka yh 
tenä väliaikana innostui Suomen 
sotaa käsittelemään, ettei kuul
lut kellon kolmatta soittoa. Eipä 
ihme, ovathan ajat kriitilliset. 
Parhain kiitos näy Uumoile ja -n- 
pii pistäytyä vierailemaan, kun 
on pieni joukko ja sulava esitys

Nuorukaiset läntevät tais
telijoiksi.

Viime sunnuntaina piti lutee- 
rilainen kirkko lähtiäiskahviaiset 
neljälle nuorukaiselle. joilla on 
päämääränä Suomi ja sen vapa
ustaisteluun osallistuminen, jos 
se nimittäin tulee vielä jatku
maan. Nuoret miehet ovat iäl
tään 21 ja 29 vuoden viilillä ja 
nimeltään John Hokkanen, Hen
ry Honkonen, Henry \nderson 
ja Vilho Savela, ollen viimemai
nittu paikallisen osuusliikkeen 
liliaosaston etuinies ja kouluuii- 
tuinit lentäjä. Olkolion onneksi, 
jos matkasta tosi tulee ja piiriiy- 
tclkää partaäijiä Stalinin taivaa
seen. — Antinpoika.

Tilda Salo
Salon vaimo, n yksityi- 
lepokodissa West 1‘eaho-

lamaansa 
öisen sa.

Nävtidmä joka on tmvillava. 
limitä mviiskin samalla kertaa 
tuo silmin katseltavaksi ja kor
vin kuultavaksi elämän ongelmia 
puolella ja toiselta, kannattaa to 
lellakiu tulla sitä katsomaani.

Lippuja etuostolla Walkosen 
veljesten liikkeestä 30c ja ovel- 
n esitysiltana 35c, \ . \

WEST WAREHAM
Osaston yhdeksästoista vuosi

juhla
on ensi lauantaina t.k. 16 ,p. o- 
tnalla talolla. Ohjelmana on ha
nuristi Ed. Korpcisen hanurisoo- 
oja, pianon soittoa Margaret 
[.aivo, laulua, rimoja \.m. Juhla
puhe Henry Puranen, Fitchbur- 
gista. Meillä ei ole usein tilai
llutta kuulla hyvää puhujaa, nmt 

ta nyt kun tulette haalille, niin 
saatte kuulla miestä joka voi 
j.ärkiperäisesli selostaa tätä ny
kyaikaista kriitillistä maailman
tilanneita. Tanssin' soittavat 
Korpcisen veljekset.

Kela filmikuvia Suomen sota- 
tantereelta

Aivan yllätyksenä tulee vuosi
juhlaamme kela filmikuvia Suo
men sotatapahtumista. Ameri
kalainen Castle Films-yhtiö on 
juuri valmistuttanut kelan filme
jä Suomesta ja suomalaisissa ti
laisuuksissa esitetään tämä ensi 
kerran meidän vuosijuhlassam
me. Kela on noin kymmenen mi 
mutiin mittainen, mutta kyllin 
pitkä antaakseen järkyttävän ku
van sotatapahtumista varsinkin 
rintaman takana, jossa pommit 
putoilevat kaupunkeihin. raken
nukset luhistuvat ja palavat ja 
ihmiset juoksevat pakoon» kuin 
jahdattavat eläimet kauhun ilme 
kasvoillaan. Äidit koettavat suo
jella pikkttlapsiaan, miehet kai
vavat pommisuojia Helsingin 
puistoissa ja ilmassa liitelee sa
tamäärin ryssien pommitusko
neita valmiina kylvämään pom- 
mejaan mihin vaan sattuu. — C

Kalle
sessä 
dyssä 
of By 
In »lv.

QUINCY BAKING CO.
• 390 WATER ST. 
QUINCY, MASS.

Tri. President $173

Care
Pca-

Osoitc: Tilda Salo,
Muistakaapa kaikki saapua 

Scandinavian (ilee Clubin j.i 
Norwegian Male Chorukseti jär
jestämään konserttiin perjantai

sia inaalisk. 15 p., klo 8.30 illalla 
i Irvine Auditoriuniiin, 34 st ja 
Spruce. Tulot tilaisuudesta me
nevät Scandinavian mailiin paen 

, neiden suomalaisten sotapako- 
laistcn hvviiksi.

Seuraavat kahviaiset on Mrs. 
ja Mr. ,. Halosen asunnolla Hoi.

Saa- 
Wy-

Bishop,
Jätkä.

Lake St

lii ole* epäilystäkään siitä, ettii eikö Suonien kansa ole ai
van yksimielistä, mikäli Venäjän ryöstösota on kysymyk
sessä. Kaikki Suomesta saapuneet kirjeet ja Suomen 
lehdet ovat vakuuttavina todistuksina siitä. Mutta miten 
on Suomen kommunistien kanssa? ’I tiskinpä heitä enään 
on siellä olemassakaan. Ile mahdollisesti ovat havainneet 
erehdyksenä ja ovat luopuneet aikaisemmista hairahduk
sistaan. Niinhän tapahtui muutamia vuosia sitten Nor
jassakin, jossa oli paljon kommunisteille myötätuntoista nieksessa, maaliskuun 17 p 
joukkoa. Suomessa lienee tapahtunut pääpiirteissään sa- joukolla. Helmi
moni. Jos niin on tapahtunut, olisi se suuri edistysaskel 
Suomen työväenliikkeelle. Elleivät he taas ole vielii kaik
ki liittyneet varsinaiseen Suonien työväenliikkeeseen am
matillisella ja poliittisella rintamalla, niin ovat he ainakin 
työväestön mukana Suonien kansan puolustusrintamalla 
Venäjän komnuitiistien Suomen kansan hävilysyrityslä 
vastustamassa. Eivät he Suomessa toivota Venäjälle me
nestystä, päinvastoin, he ovat valmiit uhraamaan henken- 
siikin sen vastustamisessa. Se on ihailtavaa.
Kuinka eri tavalla tuntee, ajattelee ja työskentelee meidän 
kommunistimme täällä? Se on niin ihmeellistä, että suo
malaisten on vaikea heitä ymmärtää ja käsittää.
Kaikki muut kansalaisemme ovat yksimielisesti heidän hä
peällistä toimintaansa vastassa. Mikäli julkisen sanan 
viljelys kommunistivastaisessa taistelussa on kysymykses
sä. niin siinä Raivaajalla on suuri ja ansiokas tehtävä 
suoritettavana. Miten olisikaan suomalaisten sivistyspvr- 
kimyksien kanssa, ellei meillä olisi tätä Raivaajaa, 'rämiin 
pitäisi jokaisen käsittää. Siis tukekaamme ja levittä
käämme sitä entisellä tarmolla. Hankkikaamme sille jat
kuvasti uusia tilauksia.

UUTISIA SUOMESTA:
Ruotsin Kansalliskeräyksen tuotto jo n. 120 milj. mk. —
Yhdysvalloista on odotettavissa yhä suurempia avustus
summia. Miltei kaikista maista saapuu rahalahjoituksia 
Suomelle.x * * *

“Eikö ole mahdollista, että Suomeen lähetettäisiin avus- 
tusarmeija?” — Leon Bhun arvostelee Ruotsin ja Norjan 
puolueet toinnu sk tm taa.

tainin Dexteriin, Henry II. Ilig- 
ginsiti Ellsworthiin, Charles A. 
Robbitisin Lincolniin, Opal F. 
Templen Monticelloon, Edith B. 
Hoidellin Oakfieldiin. Linwood 
J. Emery n Sand lordi in ja Annie 
D. Thompsonin Waldohoroon.

Hävisi oikeusjuttunsa
Vatlion ylioikeuden tuomarit 

Harry Manser ja Guy II. Stur
gis antoivat viime perjantaina 
tuomion vastaajien hyväksi enti
sen kuvernöörin Louis J. Brau
nin lakiliikkeen nostamassa oi
keusjutussa Ellsworthin kaupun 
kia vastaan.

Lakimiestoimisto Braun ja 
Isaacson vaati $10,000 palkkioina 
kaupungilta työstään, jonka te
kivät saadakseen alennusta .Re
construction Finance Corporatio 
nin kautta Ellsworthin kaupun
gintalon kiinnityslainaan.

Navvv.

Union-Warren, Me.
Ensi lauantai-iltana, t. k. 16 p.

on Union Farmariyhdistyksen 
kahdeksas vuosijuhla Warrenin 
Town haalissa. Ohjelma on mo
nipuolista, sisältäen puheita, ru
noja ja lauluja. Puhujat tulee 
Massasta ja myös on toivossa, 
ettii tulee sieltä muutakin ohjel 
maa paikallisen ohjelman lisäksi, 
joten näistä iltamista tulee sekä 
opettavaiset että hauskat kun lo- 

pistetään jalalla koreasti

nian.

oli $37.41. Rahat on luovutettu a- 
vustuskomitean rahastonhoitajalle.

WORCESTER
Laulukuoro

harjoitus torstai-iltana klo 6.30.
Suomen-apu-uutisia:

Viime sunnuntaina oli aposto 
lis-luterilaisessa kirkossa ohjel
ma- ja t arjoilutilaisuiis Suomen 
hyväksi. Tilaisuudessa puhui m. 
m. pastori Viljo Heinian. Komi
tean puolesta hän kiitti seura
kuntaa, joka innolla on auttanut 
Suomea. Tuloja oli $135.00.

Sovittajalla pidetystä juhlasta 
sunnuntai-iltana oli tuloja $135

Mrs. Manda Johnson lahjoitti 
Suonien puolustusrahastoon 
$25.00. Hän lahjoitti myös jo en
nen keräyslistoihin.

Ensi sunnuntaina tarjoillaan 
kahvia Suomen hyväksi Mr. ja 
Mrs. Samuel Myllärin luona. 165 
Belmont st., alkaen kello 2 ip.

Ensi sunnuntaina 17 p. kello 
7.30 illalla on nuorten toimesta 
juhla luterilaisen kirkon haalis
sa Suonien hyväksi. Juhlassa 
näytetään myös sodan aikana o- 
tettuja kuvia Suomesta. Terve
tuloa !

Sunnuntaina 24 p. on kirkko- 
, kuoron toimesta pääsiäiskon
sertti kello 7 illalla Suonien hy 
väksi. Mrs. Aili Ylevän johdolla 
— V. II.

Viime viikolla on tullut erehdys ,
lasten vaatetusrahastoon lahjoituk
sissa. Siinä sanottiin että Mr. Tom 
Huotari lahjoitti 1 dollarin; hän lah
joitti 3 dollaria, joten se nyt korja
taan.

Pieni huomautus
tulevista avustuskahvitarjoiluista. Ne 
pidetään Suomalaisen kirkon ruokai
luhuoneessa. Sinne ovat kaikki ter
vetulleita. Kolme on meitä luvulta, 
jotka kahviaiset kustantaa. Minä 
vanha mies, keski-ikäinen ja nuori
mies. Painakaa muistiinne tämän 
kuun viimeinen sunnuntai. Kaikki 
kansa silloin seurakunnan huoneus- 
tolle. Emäntiä pyydetään tuomaan 
hyvät kahvikermat näihin juhliin. — 
Komitean kirjuri.

PITTSFIELD, MASS.
Hyvin onnistuivat

Suomen puolustusrahaston hyväksi 
täällä pidetyt kahviaiset Y. M. C. A 
talossa sunnuntaina 10 päivä maalis
kuuta. Ne tuottivat $87.50. Nämä 

! kahviaiset järjestivät osa meistä 
täällä olevista suomalaisista.

Suonien hyväksi
perjantaina 15 päivänä maaliskuuta 
klo 8 i. p. p., 29 Fenn katu, on Poh
jolan tyttärien ja poikien hommamat 
whisty-paartit. Tervetuloa niihin. — 
P.

PHILADELPHIANA
Kahviaiset Suomen avustusra

haston kartuttamiseksi

GARDNER, MASS.
Avioliittoaikomuksestaan

ovat kaupunkimme kirjurille, 
Benjamin F. Holdenillc, ilmoitta
neet Leimo I. Parhiala, joka opis 
kelee Yale yliopistossa ja quincy- 
lainen neitonen, Ruth M. Erik
son .

Läpäsivät radiokokeet.
Niiden tutkimusten perusteel

la, jotka toimitettiin täällä äs
ken kuusitoista poliisilaitoksen 
jäsentä ja kymmenen palokunta- 
laista on lisensoitu liittovaltion

allekirjoittaneen järjestämänä 
onnistuivat yli toiveitten. Tulot 
kahvista $67 ja voittolipuista 
$12.20, yhteensä $79.20. Rahaa 
kahviaisiin olivat lähettäneet
Miss Hanna Halonen $1 ja Mrs. Communications Commission toi 
J. Kaino $1 ja Mrs. Ellen I uo-
luisto $5. Lahjaesineet voittivat 
Mrs. E. Aro, Mrs. Fred Sarkki
nen ja Mrs. J. Walge. Mrs. Aro 
lahjoitti voittamansa esineen a- 
vustuskuiiiiteallc. Leivoksia lah- 

I liidä Allen, Sanni Jar
pa. Hilja Kuitunen ja Elssi Wy
man. Ne myytiin huutokaupalla. 
Lausun sydämelliset kiitokset 
kaikille rahan- ja leivosten lah
joittajille sekä yleisölle joka oli 
niin runsaslukuisena saapunut 
kotiin.

. Avustuskomitealla oli kokous 
i kahviaisten yhteydessä, jossa 
i Helmi Karppinen tilitti $30.50, 
Jonka summan hän (di kerännyt 
listallaan, samoin tilitti Miss El
len Laine $6. Kiitos teille ja jät 
kakaa k?räys\änne. Meidän ko
koukseemme oli saapunut Karja 
lasta Kirvusta kotoisin oleva 
nuori neitonen nimellä Amalia 
Kuisma, joka on ollut vasta yh- 

| den vuoden Amerikassa. Tämä 
i nuori neitonen lahjoitti $50 mei
dän avustuskomitealle sillä tdidol 

i la ettii mainittu raha käytetään 
mittaju O. Tokoi. Englanninkielellä hallitukselle sotatarpei-
pittuiu Mr. Sumner Se wall. Ennen |(|en hankiutaruhastoon, lähetet- 

^'ttenj j<jväk»i. Siinä on nuori tyttö, jo
ja kuules kun c;l kelpaa esimerkiksi monelle 

vanheinallekin suomalaiselle. Kii

oman orkesterin reippaassa tali- ] joittivat 
dissa. Sisäänpääsy on 25 senttiii 
ja ji lilat alkavat kello 8. Ravin
tola on erikoinen, siilii leivokset 
tulee Massasta myös, joten ei 
muita kuin taas piilin nokat 
Warrcnim päin ja tehdään näistä 
vuosijuhlista erikoisen onnistu
neet. sillä onhan Stsas vuosi jo 
aika hyvä ikii. Siellä sitten ta
vataan^ sillä kaikki ovat terve
tulleita niin läheltä kuin kaukaa
kin. Martha ()•

WEST PARIS. ME.
Vielä muistutan

suomalaiselle kaivatte, että ensi lau
antai-iltana on Suomi-avustuskomi
tean to mesta iltamat West Parisin 
Kivihaalissa. Sieltä on kaksi puhet
ta' juhlapuheen pitää Raivaajan toi- 

Englanninkielellä

olen 'o selostanut oli'e'masta. 
se i itsekukin nukee ja kuulee kun 
tulee haalille. Ovlmaksu 30 senttiä. I■

Mnncitä asioita
Viime lauantai-iltana oli Mr. ja 

Mrs. Ein 1 Heikkinen, Mr. ju Mrs. 
Carl Väisäsen ja Mrs. Kaisa Heikki
sen taimesta iltamat, jotka onnistui
vat yli toiveitten. Ohjelma oli ensi
luokkaista, jota harvoin näkee ja 
kuulee täällä, josta parhaat kiitok
seni lausuu avustuskomitean puoles
ta iltamien toimeenpanijoille. Kii
tokset niille henkilöille myös, jotka 
toimivat ravintolassa. Puhdas tulos

tus lahjastanne.
Puheenjohtaja ilmoitti, että nuo

ret fvltäremme Miss Irja Kaino 
ia Vieno .Nurmi urat keränneet 
kirkoissa, teattereissa, y.m. kan-

mesta puhelin operaattoriksi ra- 
dioseteilla. Miss Elli Manninen, 
joka toimii kirjuriini poliisik.ama- 
rissa, on liscnsin saajain mukana.

\ iimeaikoina on ollut puhetta 
ottaa poliisiautoihin vastaanotto
ja lähetvsradiot ja sen johdosta 
kai nämä tutkinnot toimitettiin, 

(ilä.

HUBBARDSTON
Viime torstain kahviaisista,

jotka Mrs. Pöyhönen, Mrs. Ylö
nen ja Mrs, Aalto kustansivat 
oli tuloja $38.10. Suurin lahjoit
taja tällä kertaa oli Vieno Pöy
hönen $5.00. Vieraita oli naapu
rikylistä Rutlandista ja Barres- 
ta. Kiitos käynnistä.

MAYNARD. MASS
Fannie Helanderin ja Katri 

Seppäsen kahviaiset
Suomen hyväksi viime torstaina 
Kiitän huoneella tuottivat $50.75, 
joka oli taasen hyvä tulos. Kau
nis oli .kahvipöytä, jota koristi 
Suomen värit. Ja entäs ne sota
pojat havumetsän keskellä? Ne 
muistuttivat niin ikävästi niiden 
kärsimyksiä punatessaan kaunii
ta Suomen hankia sydänvercl 
lään,

Ensi lauantai-iltana
esitetään osaston näyttämön 
esittämänä Hihna Johnsonin kir
joittama kohnnäytöksineii huvi
näytelmä, “Ristiaallokossa", lä 
mä on saman kirjailijan kirjoit
tama, kuin "Syysromanssi", joka 
on täkäläisillä näyttämöillä esi
tetty Fitchhurgin Saiman näyt
tämön esityksenä ja sai suurta 
suosiota osakseen. Juoni “Risti
aallokossa" on tämänpäiväisestä 
elämästä, joka otetaan hyvin 
köykäiseltä kannalta, että vaik
kapa ollaan avioliitossa, niin 
mies, kun mailienkin sattuvat ta
paamaan jonkijn joka hctktdlisc-» 
ti miellyttää, niin leikki alkaa, 
ei ajatella sen kevytmielisen te
on vakavia seurauksia. Nu ■ ten 
aviolittosvhteet, kun ennemmin 
määruilliiii diktatuu illa. nyt kun 
»e ei vetele niin käytetään "ke
vytkenkäisiä" välikappaleina a- 
jaakseen pyrkimyksensä pääniäu 
rään. Tällaisen välikappaleen 
'•»'■‘tiliä on e as rouva, joka ei 
häikäile keinoja pakoittakseen 
tyttärensä tvtärtä avioliittoon

sallispukuihin puettuina $1016.88. sille jonka hän on määrännyt. 
Se oti kaunis .sumina. Kiitos Miss Vierottaaksetyi lapsensalasta mie 
Kainolle ja Miss Nurmelle. Jos- litietystään, hän hyväksyy kaik- 
kus heillä on ollut apunaan toi- ki keinot. Nätiä keinoja käytel- 
sia suomalaisia tyttöjä. lessään hän tulee johtaneeksi a-

Mrs. Tyyne Walkenberg lähet- violiitosta aijemmin eronneet nu
ti kokoukseen 10 paria lasten delleen kosketuksiin keskenään, 
tossuja. Lapussa joka tuli tossu- jotka sitten selvittelevät entistä

Seuraavat kahviaiset
ivat torstaina 14 p. klo 
•'armers haalilla. Ne

2—5 
kustantaa

kolme Kalkkisen emäntää, 
vetuloa läheltä ja kaukaa.

i er-

Sunnuntaina 17 p.
on ohjelmailta Farmers haalilla. 
Tälliin tilaisuuteen on erikoisesti 
valmistettu ohjelma, puheita, ru
no, laulua, kitara-sooloja y. m. 
'Ravintolan tähän tilaisuuteen 
kustantaa Mrs. Lappi ja Mrs. 
Kari.

Sitte huomautan
jo näin ajoissa, että 31 p. on n.s. 
baby Showers" Farmers haalil- 
i Suomen lapsille. Tämä näin 

iji»issa, että emännät, jotka ha
luavat itse ommella lasten vaat
teita on aikaa teiniä. V eikko Me
rikanto lahjoittaa 250 kananpoi- 
asta ''baby Shower’iin". Näistä 

kerromme tarkemmin tuonnem- 
ana.

Hubbardstcnin miehet
ovat väsyneet sivusta katsomaan 
miten emännät kahviaisilla jau- 
avat rahtia Suomen hyväksi. Ile 
loittavat oikein kahdessa ryh

mässä. Ensimmäisinä ovat Vih
torit ja heitä onkin enemmän 
kuin "kaksi Vihtoria". Kuten 
sanottu Vihtorit pitävät oikein 
railakkaat 2-päiväiset humut, a- 
loittaen lauantaina 23 p. tans 
seilla, sekä sunnuntai-iltana kah
viaisilla. Näistä Vihtorit kerto
vat itse tarkemmin.

Ottojen ryhmä
on seuraava. Heidän • hommansa 
on huhtikuulla. Näistä kerrom
me myöhemmin. Kaikki yllämai
nitut hommat ovat Suomen hy-
äksi. — 11. N.

H. D. COLE
Silmien tarkasfafa ja silmälasien 

myyju.
Depot St., Quincy, Mass. 

Tel. President 0974

QUINCY’N
OSUUSLIIKE

Täydellinen ja ajanmukainen 
ruokatavarakauppa. 

Päivän alhaisimmat hinnat, kotia 
tuotuna. 

Suosillelciiime 
“Coop" leimata varoita.

UNITED COOPERATIVE 
SOCIETY OF QUINCY

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

Dr. J. E. Sullivan 
Hammaslääkäri

Konttori on muutettu numeroon

1 GRANITE ST., 
Quincy, Mass.
Tel. Granit 5350

Lauantain 9 p :n kahviaiset ja 
piinakkelikilp&ilut

Virtasen haalilla. Tulot oli $113. 
Kustantajat olivat; Selma Kal
lio, Mariaa Virtanen, Hilja Lin- 
deri, Saimi Similä ja Liina Oja 
lehto. Emännät pyytävät kiittää 
Maynardin liikemiehiä, jotka lah 
joittivat kaikki lahjat piinakkeli- 
,kilpailuun, joita oli yli 30 ja ja
kaantuivat ' pelaajille aina suu
remman pistemäärän perusteella. 
Kiitos kaikille taas Suomen puo
lesta.

QUINCY, MASS.
Osaston {kokcus

Osaston kokous pidetään Vel
jen talolla sunnuntaina, t.k. 1,7 p. 
klo 7 illalla, nilaanpa joukolla 
keskustelemaan tulevista tehtä- 
istä, yhteisestä Vappujuhla vai 

luistelusta ja kesätoimintaa kos
kevista seikoista. Uudet' jäsenet 
terve-, ullect.

"Kylänheittiö”
on niineltään se unkarilainen lau 
lunäytelmä, jolla Worcesterin to 
verinävttämö vierailee Veljen ta 
lolla lauantaina, t.k. 23 p. Pide
täänpä mielessä tämä virkistävä 
tilaisuus.

Torstaina 14 päivänä
kustantaa kahviaiset Kiitän huo 
neella Hilma Hytönen ja Elli Mä 
ki. alkaen kahdelta. Nämä emän
nät pyytävät koko Maynanlia ja 
ympäristöä juomaan kahvit taa 
sen Suomen hvviiksi ja ryssälle 
pahaksi.

Kiitän viime torstain ko- 
kokouksessa

pyydettiin antamaan niiden m 
mensa Sylvia Filpullc, jotka tali 
tuvat olla mukana näiden kahvi 
aisten pidossa, silla siten aim 
tiedämme järjestää vuoron edel 
täpiiin. eikä tule niin ollen yli 
teensattuinia. Kun toivomme 
että kun yhteen kertaan On kaik 
ki Suomelle niyotämieliset kus 
taulaneet, niin alamme taas niis 
tä, Sotka ensiniäisinä laittoivat

Mary.

PEABODY MASS
Civic clubin

hommasta on tanssit 'Taimen ta 
lolla lauantaina. Soistamaan tu 
Ice kaksi orkesteria Vanhan 
maan tanssia on, myöskin. Ter 
vetuloa.

Kahviaiset
on keskiviikkona. \ iime 
olivat emäntinä Sofia 
son ja Aina Sipilä.

viikoll 
1 leiidrick

Päivällinen
on sunnuntaina 24 p. maali 
Nämä suur-sy ömiset homma 
ryhmä kolmas. Lippuja on 
ennakolta saatavana.

Emil Mäenpää
Raivaajan'asiamies, on oilut Iiuq 
liossa voinnissa kylmyyden ta
kia. Toivomme Eemelille pikais
ta tervehtymistä.

Onnistunut esitys.
Viime lauantaina esitti Veljen 

näyttämö Agapetuksen 3-näytök 
sisen hupailun “kaikenlaisia vie
raita", virkeässä tahdissa ja vuo- 
aassa huumorissa kohtalaisen 
suurelle katsomolle.

Näytelmästä on kerrottu jo en 
nen esitystä, joten luomme täs
sii vain lyhyen katsauksen esit
täjiin. Alma-neitina oli Sigrid 
Johnson kuin kotonaan, vapaa 
leikinteossa ja rohkea rakkau
dessa, jota vanhanpiian alkuas
teilla ei tavallisesti voi sanotta
vasti odottaa. Mutta hyvin se tul 
kittiin, sen todisti parhaiten Man 
ri Kontio, seikkailuun tahtomat
taan joutunut kuvanveistäjä, jo
ka ei voinut vastustaa neidon sy 
vää sympa-tiaa ja tulisia silmäyk 
siii. Kontion osasia loi A. Soik 
keli kaikissa otteissaan miellyt
tävän eheän kuvauksen. Erkki 
Horinana, koirankonsteja ja ra
hattomuutta sairastavana "luki 
jana", joka kaikki kommellukset; 
aikaan sai, tapasimtne vanhan 
tutun. Axel Nielsenin ja oli esi 
tys eheää kautta linjan. Rouva 
Palho, emäntäänsä kunnioittava 
taloudenhoitajalar, oli veikeää 
herkkä rakkauteen ja totisen 
ankara taloustoimissaan. Esit 
läjänä Senja Johnson, ja vaikk.' 
edellisenä päivänä sattunut auto 
tapaturma hieman kolhikin Sen 
jaa. loi hän osastaan uskottavan 
kuvauksen. Haittaa kyllä teki 
jonkun verran virkisty shotellissa 
vierailevan eversti Soran kanssa 
sattuneet ensinäkemältä rakas 
tuulisesta johtuneet syleilyt, sillä 
vaikka olikin- leskirouva ja jo 
syleilyyn tottunut, ei sairas nis
ka notkistunut ja siitäpä kai joh
tuikin että Sorakin, V. Ilantu- 
nen, niin varovasti otti lemmit 
tvnsä ihailut vastaan. Sorana oli 
Hautunen hyvä tyyppi, inutta 
laskeutui hieman vauhdissaan 
loppupuolella, liekö syy ollut o 
san uiuislainatloiniiiis tai vaikut 
tiko kehittämäänsä lenimennuot

QUINCY, MASS.

FOY’S
MARKET

Quincy, Mass.

Kaksi puotia
Hyvä paikka tehdä

Ruokatavara
ostoksenne.

Kotiinajopalvelus- 
puhelimet:

President 1234 
President 2410

RUOKATAVARAT
tarvitsevat

raitista ilmaa myöskin.
Sen saannin tekee mahdolliseksi 

ainoastaan ilmanvaihteella 
varustettu

JÄÄ-JÄÄHDYTYSKAAPPI 

GRANITE CITY ICE CO., Inc.
550 Adams Street, Quincy, Mass. 

Tel. Pres. 2400.
Avoinna 24 tuntia vuorokaudessa.

Dr. CARLETON G. OSGOOD 
S7S Granite 8t„ Quincy. Maae.

Tunnit. 2—6 j.pp. padtBl sunnuntaina, 
kefckiviikkonu Ja junlapilivlniu Muilla 

tunneilla sopimuksen mukaan.
Tel. Granite 4268-S.

WilliamD.Michael
SILMIEN TARKASTAJA JA 

SILMÄLAS1K AUPPIA8

1581 Hancock St., Quincy, Mass.
4et Konttoriin: President 6735 

Koltin: Braintree 1778

TILAA AIKOMASI

HAUTAKIVI
SUORAAN TEHTAASTA;

SE KANNATTAA.

SUOMALAINEN LIIKE. 
Asiamiehiä halutaan.

GRAY ROCK 
GRANITE WORKS

Hjalmar Nelson, Omistaja, 
QUINCY. MASS.

Talbot-QuincyCo.
1387 Hancock St., 
QUINCY, MASS.

Luotettu Vaate- ja 

Vaatetavara-kauppa

VARASTOMME
on yhtä uusi kuin al
kava sesonki.

Leninkejä — 
Takkeja —

Urliciluvaatteita — 
Iltapukuja.

•
ethel dysart 
No. 1 Granite 
Quincy, Mass.

Vastapäätä Granite 
Trust Co'ia.

BREWERS CORNER 
PHARMACY

I Copeland St., Quincy. Mass.
Seuraava ovi A. & P. Self Service 

Super Marketista.
Lääkemäääyksiä täytetään. Kaiken
laisia lääkkeitä halvimmilla hinnoilla

S. M. KASANOF
REGISTEERATTU OPTIKKO 

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

Silmiä tarkastetaan — Silmälaseja 
sovitetaan.•

23 vuoden kokemus.
Tel. Granite 7769-W

WALDECKER’S
GREENHOUSES

Kukkia
tukuttain ja vähittäin.

Sampson Ave., Braintree, Mass 
Tel. 63

Kelloseppä ja Juvelikaupplas
Sclnll- ja laaknlollojen »'-kii Jilvellcn 

kor luusta

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

Scuraava Brand teat’crista 
Tul Granite

t
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Raivaajan New Yorkin Konttori
JW6—5th Ave., New York, N. Y. Puhelin! Lehingh 4-0906

Raivaajan tilauksia ja ilmoituksia vastaanotetaan.
mBTTIASlOIMISTO. Monivuotinen kokemus Suomimatka-asioidcn järj** 

triyasfl. Edustamme kalkkia suomalaisten kSyttämlä 1aivalln|o,a.
Konttori avoinna joka arkipäivR kello 10 aam. kello 8.30 illalla.

Hadasao, toimittaja. M. Lyytikäinen, Iiikkeenh. Irene Lund, konttorlap.

New York City
TYÖVÄENTALOLLA

PÄIVÄLISTA:
Keskiviikkona 13 p. “Lalli”, 

liarj. klo 8. N.Y.S.S.Om kokous 
klo 8.30. Järjestön ja Raivaajan 
kokousedustajien raportti esite
tään.

Torstaina 14 p. Sekakuoron 
liarj. miehet klo 8, naiset klo 9. 
Kahviaiset , ja iltamat Suomen 
hyväksi järjestää Sandra Pura
nen ja kumpp. klo 8.30. Kahviai
set alkavat kello 6. Tanssit suu
ressa salissa klo S.30 Lainakir
jasto avoinna klo 7—9.

Perjantaina. 15 p. “Lalli” liarj. 
klo 8.

Lauantaina 15 p. Alueen edus
tajakokous Vesassa klo 1 j.pp. 
Näytelmä ja tanssi-ilta Vesassa 
klo 8.30. Suuret karrcvaalitans- 
sit, suuressa salissa klo 8.30.

Sunnuntaina 17 p. Konsertti 
Suomen puolustusrahaston hy
väksi, järjestää Wm. E. Stein, 
klo 4.30. Numeroidut paikat, li
put $1.50 ja $1. Tanssit klo 8.30. 
Lainakirjasto avoinna klo 8—10.

Maanantaina 18 p. “Lalli”, 
liarj. klo 8.

Tiistaina 19 p. Sekakuoron 
liarj. miehet klo 8, naiset klo 9. 
Valistuskomitean kokous kello 
8.30.

— Suuret, Mahtavat —

ILTAMAT ja TANSSIT

Suomen avustusrahaston hyväksi
järjestää

- nw*11 ■

Carpenters Local Union, No. 2236

Perjantaina, maaliskuun 15 p:nä 1940 
Central Opera talossa

205 East 67th Street, Near 3rd Avenue, New York City 

Juhlapuhujana konsuli Kaarlo Kuusamo

12 miehinen orkesteri soittaa 
Liput $1.00

Kahviais-ILTAMAT
Suomen puolustusrahaston hyväksi
VESAN SALISSA, 2056 Fifth Ave.,

Torstaina, maaliskuun 14 p:nä
Järjestää Sandra Puranen

RUNO .................................................................................... EINARI ERKKO
SOOLOLAULUA .................................................................... LIDA KORBE
1’AIDETANSSIA, pikkutytöt ......... HELEN HALME ja SONJA CORNER
PUHE ............................................................ ROUVA HANNA KUUSAMO
KUOROLAULUA ...................................................................... SEKAKUORO
SOOLOLAULUA ................................. MARIA LEINONEN-MeNAMARA

Ravintola ja tanssia. Liput 25 senttiä.

East Port Chesterin New Lebanon Haalissa 
260. Mill St., East Port Chester

TANSSIT torstain illalla, tk. 14 p.
Frank-Jorma soittaa. Ovella 25c.

BOGOTAN VIERAILIJAT
lauantaina, 16 päivänä, kello 8.30

hyvällä ohjelmalla. OI HELMASSA:
Laulua, soittoja ja runoja sekä näytelmä:

"ILLAN PIMETESSÄ”
,S1ELL' .................................................................. WILLIE AIRO

KAARIN, hauen vaimonsa......................................LAHJA M. KOSKINEN
VERNER WIIK. luutnantti ................................................. ALJE WALNE3
SORIA, vanha palvelijatar.......................................................SENJA WOSA

LOPUKSI (ANSSIA. Ovella peritään 35c.

TEANECKIN SUOMI AVUSTUSKOMITEA 
-------- toimeenpanee --------

Illalliset ja Tanssit
perjantai-iltana, maaliskuun 15 p:nä 

Masonic Clubilla, Tcaneck Road, Teaneck,
Mr. Toivo l . Staldberg puhuu — Frank ja Jorma orkesteri 

soittaa.
Sisäänpääsy dollari hengeltä.

Iiivetulua! lAaiieekin Suomi Avustuskomitea.

Käännekohta
maailman
sotatilanteessa

Kansanvaltaiset maat, tai dik
taattoritko voittavat?

Epäilemättä maailman sota 
kulkee nopeasti käännekohtaan
sa kohti, joten tällä kertaa tär
kein kysymys on :

Joutuuko Suomi olemaan 
kansanvaltaisten maiden jh dik
taattorien välisenä temmellys
kenttänä. — Siitä Suomalaisen 
Kansanvallan liiton sihteeri Win. 
N. Reivo puhuu Vesan salissa tä
män viikon lauantaina. Nyky
päivinä koko maailman katse on 
kiintynyt Suomen ja Neuvosto- 
Venäjän välisiin rauhan neuvot
teluihin ja niistä juontuviin ky
symyksiin, joten Rcivon puhe sii
tä aiheesta on päivän tärkein.

Wm. N. Reivo tulee tänne alu
een edustajakokoukseen ja puhuu 
illalla Vesan salissa, jonne epäi
lemättä kansanvallan kamppailua 
seuraava suomalainen väestö ko
koontuu.

Ensi lauantain iltamasta muo
dostuu tilaisuus jossa Reivon pu
heen ohella esitetään laulua, soit

Siipikarjan kasvattajat!
Haluamme luottamustanne. Se tar
koittaa rahaa tielle. Antakaa mei
dän myydä siipikarjanne ja sääs
tää teille välittäjän voiton. Anta
kaa meidän neuvoa teitä milloin on 
edullisin lähettää tuotteenne mark
kinoille. Soittakaa tai kirjoitta
kaa meille.
JOHN SOLOW AY COMMISSION 

CO., INC..
West Washington Market, 

New York City.
Puhelin: Chelsea 2-3582.

toa. lausuntaa ja huumoi i-ohjel 
maa. Laulajina ovat tunnettu lio 
laulajatar Maria Leinonen-Mc-. Yorkin laulajat, L R. Kultin joh- 
Namafa ja nuori laulaja'ar Syl- dolla. 
via Backman; lausujina .Anna 
Erich ja Richard Siren; huumori 
ohjelman esittäjinä Einari Erk
ko, Ernest Kancrvo ja Mikko;- 
soitosta ja säestyksestä huoleh-

Soittopuolesta mainiten Nor
dic jouhikyartetti ja Steinin trio 
Joe Biviano hanuri-kvartetti.

Kaikki tulot tästä konsertista 
Suomen puolustusrahaston ky

tivät Viola ja Eino Suisto ja'väksi.
Täyttäkää Vesan sali ääriään j Numeroidut paikat, liput $1.50 
myöden ja scUrhtkaa kysymystä, ja $1. Konsertti alkaa kello 4.30 
jokä sai kaikki suomalaiset Suo- , iltapäivällä.
men avustustoimiin. Liput ovat! ----------
vain 25 senttiä. Tietenkin hy- Kaarlo Kultalahden ilta 
vä ravintola ja tanssit kuuluvat I . ...
illan ohjelmaan. Muistakaa! Lau-| Perjantaina, maaliskuun S pai- 
antaina maaliskuun 16 päivänä, vänä Kaarlo Kultalahti, oppilai- 
Vesan salissa. Alkaa kello 8.30 "een, esitti näytäntö m lausunta- 
illalla. illan Työväentalon uihlasalissa.

Suomen puolustusrahaston hy
väksi.

.Alussa Eino Astikainen lausui 
tervehdyssanat ja esitteli Kaarlo

Suomalaiset Kansan
vallan Liittoon

New Yorkin Alueen edustajat Kultalahden. joka avajaispuhees- 
kokoontuvat tämän viikon lau-! saan kosketteli Suomen avustus- 
antaina Työväentalolle. Vesan sajtvön tärkeyttä. Olga Takanen 
liiti, vuotuiseen edustajakokouk- lausui Eino Leinon runon, 
seen. Kokous alkaa kello 1 ilta- Maisteri Eino Railimo. juhla
päivällä ja jatkuu kello 7 saakka, puheessaan, kosketteli esillä ole-

Lauantai-iltana sitten klo 8.30 vaa Suomen ja Neuvosto-Vcnä- 
alkaa iltama, jossa Wm. N. Rci- jän välistä rauhan neuvottelua 
vo puhuu ja esitetään ohjelmaa, mainiten, että rauha jti ihana ja 
kuten jo toisessa paikassa sclos- hyvä asia. mutta jos Suomi pei
tettiin. j koitetaan rauhaan ehdoilla jotka

Alueen edustajookkous jatkuu eivät ole Suomelle edullisia, se on 
sitten sunnuntaina maaliskuun 17 huono asia. 
päivän aamuna kello 10, ja jatkuu | Se mikä Suomelle on kallista, 
kunnes asiat ovat loppuun käsi- sitä ci luovuteta. Sitten hän se 
tcllyt. losti taloudellisen elämän kehi-

Älueen edustajakokouksessa ' tystä ja ulkomaakaupan nousua 
tehdään suunnitelmat tämän ke-, Suomessa. Kansanhuolto on pa-
vaan ja tulevan kesäkauden toi
mintaa varten.

Torstaina 14 p:nä kah- 
viaisiltama

Sandra Purasen järjestämissä 
kahviaisiltamissa Vesan salissa 
tämän viikon torstaina, esitetään 
seuraava ohjelma:

Lausuntoa Einari Erkko, soo
lolauluja Lida Korbe ja Maria 
Leinonen, taiUetansscja pienet 
tyttöset, Helen Halme ja Sonja 
Corner; pijhe rouva Hanna Kuu
samo; sekakuoro laulaa. Sitten 
on kahviaisravintola ja tanssit.
Lippuja etukäteen tähän tilaisuu-, mstuncesti. Tätä kirjoittaissa ei1 1 J ... __ _ ... _*ii: .. i.. *.!~.1 i—.. 1, - 11...teen useilla. Hinta 25 senttiä. 
Kaikki tulot Suomen puolustus- 
rahaston hyväksi. 1'taman oh
jelma alkaa kello 8.3(1 illalla. Kali 
viaiset jo kello 6 illalla.

Konsertti Suomen puo 
lustusrahaston 

hyväksi
Sunnuntaina, maaliskuun 

päivänä Wm. E. Steinin johdolla ' ti. seuraten 
on konsertti Työväentalon juhla- 1 suj„
salissa, Suomen puoLislusralias- 
ton hyväksi, alkaen kello 4.3Ö il
tapäivällä. *1

Ministeri Hjalmar Procope on

Eiiio Suisto, joka esitti Laurin 
osan, kuusi vuotta sitten samassa 
näytelmässä, esittäytyi sinä uu
delleen ja hyvällä menestyksellä 

hyväntahtoisesti lupautunut ole- j :osta hänelle ojennettiin kukkais- 
maan läsnä, jos hän vain voi sil- , kimppu. Toisilla osilla samat 
loin saapua New Yoikiin. On esittäjät kuin syyskaudella.

Eskolan Tavemi
Kotikeittoisia ruokia. — Valittuja 

väkijuomia, viinejä ja olutta.
Mill St. & Mead Ave..
East Port Chester, Conn. 
Phone 3279 Port Chester.

Byram Meat Market
HYVÄÄ LIHAA ja SIIPIKARJAA 
218 Mill St., E. Port Chester, Coon.

Seuraava Byram Nut. Pankista.
Tel. P. C. 4415

KOENEN’S GARAGE
77 No. Water St., E. Port Chester, 

Conn. — Tel. 2002
YLEISTÄ AUTOJEN KORJAUSTA

Tydol gasolinia — öljyä — Hartford 
patteria — Firestone uiko- ja sisäkumia. 

Hinausta, Rasvausta ja Kiillotusta.

SILMÄIN HOITO
ON VÄLTTÄMÄTÖN JOS

g'lmii verestää, 
kirvelee, hämärtää, 
syhyy, jos no ovat 
arat tai päätä ki
vistää ja huimaa. 
— Parempi on tul

la luokseni ajoissa kuin juotua ka
tumaan myöhemmin.

Dr. GUSTAV ENDLER 
Laillinen silmälääkäri 

54 E. 125 St., NEW YORK CITY
Park ja Madison ave. välissä.

ENTINEN KÄTILÖ ——
OLGA NYSTRÖM

tekee myös synnytysalaan kuulu
vaa sairaanhoitoa.

1959 1-2 Madison Ave., 125 ja 126 
katujen välissä. New York, N. Y. 

Tel. t e tilkit 4 5121

käsitettävä, että hänellä on, näi
nä aikoina siksi paljon sellaisia 
odottamattomia menoja virka
tehtäviänsä takia, joita ei voi 
välttää. Hän sanoi, eitä jo: vain 
voin olla New Yorkissa, niin var
masti tulen.

Ohjelmassa ensi sunnuntailla 
esiintyvät: Tenori Jan Peercc,
sopraano Kaarina Or.isto, bari- 
tooni Ewind Fowler, sopraano 
Toini Tarssanen, pianisti Hans 
Schiminerling, sopraano Olly 
Kukepuu, tenori Erkki Ranta, 
viulutaiteilijat Ernest Paananen 
ja Karl Kultti, lausujat Aira Ai

ja Kaarlo Kultalahti. New

rantunut Suomessa, samoin kuin 
elämä kehittynyt yleensä.

Vastakohtana puhuja osoitti 
miten Neuvosto-Venäjällä ovat 
lapsetkin pakkotyössä, puhumat
takaan aikuisista, jatka orjina 
raatavat.

“Jaakko Ilkka’’
Arthuri Leinosen kirjoittama yk
sinäytöksinen näytelmä esitet
tiin. jossa Kaarlo Kultalahti c 
sitti nimiosaa, hauen oppilaansa 
ollen toisilla osilla.

• “Isänmaan kasvot" kuusiosai
nen kuvaelma esitettiin, Kaarlo 
Kultalahden johdolla, erittäin on-

vielä ole tiedossa rahallinen tulos 
tästä tilaisuudesta.

“Rakkauden pörriäinen 
esitetty

“Rakkauden pörriäinen”, mai
nio huvinäytelmä, esitettiin Työ
väentalon näyttämön toimesta 
viime sunnuntaina Työväenta 
lolla, Suomen puolustusrahaston 

17 hvväksi, Yleisöä oli kohtalaiscs- 
esitystä nauravin

Suomen avustusilta- 
missa

Naisten ryhmän järjestämissä 
Suomen avustusiltamissa, Työ 
väcntalolla sunnuntain maalisk 
10 päiviin iltana, oli paljon kan 
saa koolla.

Iltama kuin oli Sunday Nigh 
Ball tapaan järjestetty, niin se 
aloitettiin tanssilla, soittajina 
Viola, Bill ja Risto orkesteri

Mikko Lyytikäinen, illan esit 
tclijänä, esitti

Konsuli Kaarlo Kuusamon 
puhumaan. Herra Kuusamo a 
loitti puheensa mainiten, että vii 
me päivien uutiset ovat sellaisia 
joita jokainen seuraa innolla 
sitten alkoi:

Mistä rauha;! uutiset ovat saa 
neet alkunsa? — Suomi ei oi 
pyytänyt rauhan neuvotteluja 
joten ne ovat kotoisin, joka Ruot 
siii, Ryssän tai Saksan alottees 
ta. Suomen kotirintama on edel 
lcen luja. Suurin muutos siinä 
on että rintama Karjalan kan 
naksella on lyhentynyt noin 
kilometrillä, joten se on nyt tuos 
sa 50 kilometriä ja se osa missä 

| Suomen rintama nyt on, on sei 
laista maata, järviä ia soita, että 
siinä ei ole hyökkääjän helppo 
tulla. Pahin menetys Suomelle 
oli Koiviston menetys, mutta 
ei läheskään vielä ole murtanut 
Suomen vastustuskykyä.

Tarkemmin asiaa katsellen tu 
Ice siihen päätökseen, että rys 
sä ou saanut pahasti selkäänsä 
sen sairaalat ovat täynnä liaavot 
tuneita ja kansa Venäjällä alkaa 
huomata mistä on kysymys;
jlkaa olla napisevaa. Voi ollakin

siä siten, että Saksa fiakoittaa 
ryssää rauhaan, sillä Saksa tar- 
itsee ryssän tuotteita. Ruotsi, 

jos on rauhan neuvottelujen aloit 
tajana, niin se yrittää pelastaa 
omaa nahkaansa. Uutiset kerto
vat, että ympärysvallat (liitto
laiset) ovat luvanneet aseellista 
apua Suomelle ja että Ruotsi an
taisi liittolaisten armeijan men
nä Ruotsin' läpi, ehdolla, että ar
meija joka Suomeen lähetetään 
on niin suuri, että se takaa Suo
melle voiton. Syy miksi liitto
laiset ovat nyt päättäneet on sii
nä, että jos ryssä ja Saksa voivat 
pakoittaa Suomen rauhaan, rys
sän ehdoilla, niin se olisi häviö 
iittolaisillc. Puhuja sanoi, että 

tuskin siitä rauhaa tällä kertaa 
tulee, eikä ainakaan ryssän aset
tamilla ehdoilla.

4,000 laatikkoa tavaraa Suo
meen!

Puheen jälkeen esittelijä kut- 
ui rouva Kuusamon esille, joka 

on niin ahkerasti toiminut vaat
teiden ja kenkien v.m. tavarain 
lähettäjänä Suomeen. Rouva 
Kuusamo sanoi, että tähän men
nessä on yli 4000 matka-arkkua 
ja laatikkoa jo lähetetty Suo
meen, Se osoittaa, että ameri-
kalaiset muistavat Suomea.

Sylvia Backman,
nuori laulajatar, Superiorista, 
Wis.', esittäytvi ensi kerran tääl
lä, laulaen Sylvia Lensu myö
täillen. ensiksi Leo Dcblesin sä
veltämän, “The Maids of Cadiz”, 
toisena suomalainen kansanlaulu 
‘Sä kasvoit neito” ja kolmante
na yleisön 'pyynnöstä, “Tuol on 
mun kultani”, Sylvia on jo pit
källe kehittynyt lauiun alalla. 
Hänellä on kaunis ääni, jota käyt 
tää hyvällä menestyksellä. Hän 
on täällä jatkamassa opintojaan.

Mrs. Fecnia Peura, lausui Väi
nö Svvännen kirjoittaman “Isän
maa”, myöskin ensikertalainen 
ausuja täällä.

Eino Lundstedt lauloi “The 
Sleep in the Deep” ja toisena 
‘The Road to Mandalay”. Sul via 
Lensu myötäillen. Viola Turpei
nen soitteli lianurisooloja.

Lahjotettuja esineitä myytiin 
huutokaupalla, Mikon toimiessa 
huutokauppiaana.

Ohjelman jälkeen naiset tar 
joilivat voileipiä ja kahvia va
paasti yleisölle ia sitten tans
silla päätettiin tämä vaiherikas 
iltama.

Tämän iltaman järjestivät: 
Mrs. Lilian Saari. Mrs. John 
Aho, Mrs. Fecnie Peura, täältä 
ia Mr. ja Mr s. • Arnoid Pietola, 
Englewoodista, N. J.

Esimerkiksi kelpaava
Tätä nyt ei tarvitse ottaa kehumi

seksi, mutta ikäänkuin kehoitukseksi 
toisille työläisryhmille yrittää “piita
ta” meidän butlarien ja ajurien ilta
man tulot. New Yorkissa on vielä 
paljon suomalaisia butlereita ja aju 
reitakin, jotka voisivat muodostaa ryh 
män keskuudestaan ja tehdä edes vä
hän Suomen hyväksi. Älkää nukku 
ko vaan pankaa toimeksi nyt jolloin 
siellä apua kipeämmin tarvitaan. Puh 
das tulo butlereiden ja ajurien ilta
masta helmikuun 29 pnä oli pyöreissä 
luvuissa $2Q54:00, Rahat on tilitet
ty täkäläiseen Suomen konsulaattiin 
josta saatu kuitti tullaan julkaise 
maan tässä lehdessä. Seuraavat hen 
kilot ottivat osaa tämän iltaman toi
meenpanemiseen.

Oscar Wilson, Paavo Lumen, J. Ho 
lombo, Albert Star, Arvir Tcrsa, E 
vert Vallius, Robert Lahti, George 
Iltanen, John Haline, Väinö Taari 
John Virtanen, John Fredrikson, Kal
le Kataja, Huugo Keikkala, Eino Kun 
gas, Ed. Lindqvist, August Pulli, J4cs 
tor Mattila, Wm. Pollari, Otto Keski 
nen, Lauri Pulkkinen, Wm. Kuisma 
Wm. Ollila, Chas. Morson, Emil Palo- 
mäki, Wm. Salo, Magnus Mattila, Jal 
lu Vasenius, Vilho Rae, David Rait 
tila, Vilho Salakka, Kalle Laito, 
Corman, Arvid Tokkolo, Heikki Hän 
ninen, Oscar Overmark, A. Kylen 
Wm. Pohjola, Kalle Pesonen, Albin 
Litz, Alfred Heisting, John Oakman 
John Mäki.

Edellämainitut tahtovat täten kiit 
tää yleisöä, joka niin suurilukuisesti 
oli saapunut tilaisuuteemme. Kiitos 
myöskin ohjelman esittäjille ja huu 
tokauppatavarolden lahjoittajille, se 
kä toimihenkilöille, joiden nimet ei 
vät satu olemaan edelläolevassa lis
tassa. Haalin talonmies, Mr. Tikki, 
ansaitse erikoisen kiitoksen siksi, et
tä hänelle jäi haalin puhdistaminen 
sen kansanvaelluksen jälkeen ja jokai 
nen arvaa, ettei se ollut pieni tehtä
vä.

Palvelusväki on taat» touhussa
Viime torstaina pidettiin perhepal- 

velijoiden kokous Työväentalolla. 
Nuorisoliiton sali oli liian pieni, sillä 
niin paljon Suomen avustukseen in
nostuneita palvelustyöläisiä oli sime 
saapunut. Kokouksessa päätettiin 
katsella suurta haalia, johon sopisi 
muutamia tuhansia ihmisiä. Haalike- 
miteaan valittiin OsCar Wilson, Paa
vo Lumen ja Robert Lahti, jotka he
ti kokouksen päätyttyä lähtivät toi
meen. Kuten ymmärretään tällaisen 
suuren tilaisuuden toimenpaneminen 
ottaa jonkun verran aikaa niin sen 
vuoksi päätetliin toimeenpanna tnns-

sit aivan pian Työväntalolla. Tanssia 
järjestävään komiteaan valittiin Nes
tor Mattila, Wm. Ollila ja Hj. Hagel
berg. Ne tytöt ja pojat, miehet ja 
vaimot, jotka toimitte pcrhepalveli- 
joina, ettekä sattuneet pääsemään vii
me kokoukseen, voitte maksaa jäsen
maksunne Miriam Mattilalle, tai Arvo 
Kajanderille. Jäsenmaksu on ainoas
taan $2.00 hengeltä. Ellette satu näi
tä jäsenkirjureita tapaamaan, niin 
tulkaa ensi kokouksen klo 5 t. k. 14 
pnä Työväentalolle.

Tässä kokouksessa oli saapuvilla 
Butlers Staff julkaisun kaksi edus
tajaa. Toisen edustajan nimeä en sat
tunut saamaan tietooni mutta toinen 
oli suomalaissyntyinen Mr. Eino An
derson, joka .toimii mainitun lehde.i 
raportterina. Nämä edustajat lupasi- 
vat antaa lehdessään meidän touhuil
lemme kuuluisuutta ja vieläpä jul
kaista ilmoituksemme vapaasti. But
lers Staff ilmestyy kerran 'kuukau
dessa. Sen tilaushinta on $1.00 vuo
sikerta ja 15 senttiä kappale. Lehteä 
votpi tilata osoitteella Butlers Staff, 
10 East 52 St., New YoYrk City.

Pcrhcpalvclljolden
seuraava kokous pidetään ensi tors
taina, t. k. 14 pnä, Työväentalolla 
2050 Fifth Ave., Nuorisoliiton haalis
sa klo 5 j.pp. Muistakaapa silloin 
saapua kuulemaan mitä komiteamme 
on saanut aikaan ja päättämään vas
taisesta toiminnasta. — Se valittu.

Kiitos ohjelma suotittajille.
Haluan kiittää omasta puoles

tani Viola Syrjälää ja Anna Ki
vimäkeä ohjelman suoritukses-
a niissä kahviaisissa, jotka
‘House of the Holy Comportcn” 

196 str. & Aprand Concourse” 
johto toimeenpanivat helmikuun 
aikana.

Oli mieltä liikuttavaa nähdä 
sairaiden mielialoja erikseen, Vio 
lan käydessä hanurilleen lnio- 
neestatoiseen soitellen niiden sai
raiden luona jotka ei voineet saa
pua varsinaiseen juhlan viettoon 
alakerrassa.

Oli kai myös monelle ensi ker
ta kun kuulivat sointuisan suo
menkielen kaikuvan.

Amia Kivimäki puhui englan
ninkielellä Suomen asiasta, mutta,
ausui kuin näytteeksi pikku- I 

palan suomea. — Luin Raivaajas-( 
ta että Anna Kivimäki lähtee 
Suomeen. Toivon hänelle suo
tuisaa matkaa rientäissään aut
tamaan kärsivää Suomea. Kah
viaisissa oli myös Osuusleipomon 
tuotteita yksinomaan. Hyvin 
onnistuneita olivatkin ja kovas
ti niitä myös kehuttiin. — H. S.

ALBANY, N. Y.
Albanyn Suomi-avustuskomitean 

kokouksessa
helmikuun 29 päivänä 1940 tili
tettiin keräyslistat:

Kirja no. 476 kerännyt Mrs. 
Mäki $45.00.

Kirja no. 477, kerännyt Mrs. 
Auri $28.00.

Kirja no. 478, kerännyt Mrs. 
Mäki $66.00.

Kirja no. 479. kerännyt Han
nes Vuori $25.50.

Yhteensä $164.50.
Kaikkiaan Albanyn suomalai

set ovat lähettäneet Suomi-avus
tukseen $454.50. Tästä lähtien 
kaikki keräämännne laliat pää
tettiin lähettää Suomin taistelu- 
rahastoon.

Lauantaina Hannes Vuoren 
kahviaiset

tuottivat $82.50 Tämän hän luo
vutti Suomeen lähetettävien mies 
ten hyväksi.

Komit, puolesta, Rauha Tani.

Port Chester. N. Y.
Kanapäivälliset

ensi torsi abia 14 päivänä Suo
nien hyväksi New Lebanon hau
lissa. Nämä ammattikokit käski
vät huomauttaa, että nyt jos 
koskaan pitää tulla syömään hy
vä päivällinen. Siilien kuuluu ka
na “fyllilleen” perunat ja juuri
kasvit ja woffeiit ja monenlaiset 
leivokset ja myöskin salaatit ja 
kahvit tietysti. Tämän julda-ate- 
riaii kustantavat Eva Piirainen, 
'Hilja Edwards, Katri Lindström 
ja entiset Mäiittäriu siskokset. 
Ruokaa ja kahvia saa koko ilta
päivän. Illalla* tanssitaan.

Torstain 7 päivän päivälliset
kustansi llihla .Suvanen, Ida 
Käärnä ja kaksi muuta emäntää, 
joitten nimet eivät ole minim 
tiedossani. Tulos oli loistava, 72 
dollaria. Tullannet kiitokset kus
tantajille.

Hauskat vartin tanssit
on osaston huvitoiniikunta järjes 
täti vt torstai-illaksi • U päi
väksi. Kun päivän kutoo ja paik 
kaa. niin kyllä kai sitä tykkää 
vähän jo verrytellä jäseniään. Sit 
ten illalla Fftink-Jorina orkeste
ri soittaa.

Bogotan vierailujoukkue
vierailee New Lelianon haalilla 
lauantaina t. k 16 p. hyvällä oh-» 
jelmma. Ohjelmassa on m,m. yk

LANESVILLE, MASS.

THE S. R. HARVEY CO. 
fO52 Washington St., Lanesville, 
Tel. 1076-M. Mass.

KOLIA ja PUITA 
öliy-lämmilyslaitoksia 

Carmotc maaleja ja vernissaa.

GLOUCESTER, MASS.

Konttori 
avoinna 
yöllä ja 
päivällä

WILLARD S. PIKE
HAUTAANTOIMITTAJA 

— ja —
PALSAMEERAAJA

•
Puhelin 884

75 Washington Street, 
Gloucester, Mass.

ROCKPORT, MASS,

Kuukauskirja
Ei ainoastaan tätä vaan jokaista 
kuukautta varten — pankkitalle- 
tuskirjanne. Se sisältää tosiker
tomuksen rahallisesta edistymises
tänne.
Talletukset alkavat kasvamaan 
korkoa jokaisen kuukauden 4 päi

västä.

Granite Savings Bank
ROCKPORT, MASS.

NORWOOD, MASS.

Brooks Pharmacy
EDWARD J. GORDON 

rekisteröity farmaseutti, omlst. 
“Teidän ympäristönne resepti- 
apteekkari” Puhelin 1647

850 WASH ST., NORWOOD, MASS.

May’s Funeral Service
Ernest May

HAUTAANTOIMITTAJA
Palvelemme Norwoodissa ja ympä

ristöllä.
85 Nichols St. Norwood, Mass. 

Tel. Norwood 1509.

sinäytöksinen tunnin kestävä 
hauska .näytelmä "Illan pimetes
sä”. Paljon myöskin muuta oh
jelmaa ja lopuksi tanssia. Sisään
pääsynä «peritään 35 senttiä.

Bazar and Dance
Tästä muodostuu suuri tilai

suus Suonien puolustuksen hy
väksi. Tilaisuus on lopullisesti 
.New Lebanon haalissa torstaina 
maaliskuun 28 p:nä. Tähän tilai
suuteen on jo monenlaisia lippu
ja myytävänä. Sisäänpääsylipun 
hinta on vain 50c. Siellä lahjo
taan silloin 500 lahjaa, joten tä
mä ei ole' pieni hpihnia. Ostakaa 
siis lippuja runsaasti ja saapu
kaa New Lebanon haalille, 260 
Mill st., E. Port Chester, tors
taina t.k. 28 p. Let's Help Fin
land, Sailor-Boy’s soittaa tässä ti 
laisuudessa.

Tanskalaisten tanssit
Suomen liv väksi 'onkin perjantai
na 15 päivänä tätä kuuta Danis 
Club haussi Tolavan ave., E. 
Port Chester. Tiimä sama tiedo
tus oli viikko sitten erheellinen, 
joka täten oikaistaan. Siis 15 p. 
eikä 8:sas. ■ Suntio.

löisi torstaina 14 p.
kutomascuran kahviaiset kustantaa 
emännät Eva Piironen, Kaisa Lid- 
stedt, Hilja Edwards ja Mänltärin 
siskokset. Sen niinä .sanon että var
masti katuu joka ei silloin tule haa
lille nuutumaan sen päivän antimis
ta, sillä laittajat ovat keittäjiä siitä 
parhaasta päästä. Päivällinen, joka 
silloin tarjoillaan onkin uutuus alal
laan. Oikein kanapuivuHincn lisik- 
keineen, salaattia, jonkalaista ei en
nen ole kuultu eikä nähty, vielä vä
hemmin syöty, meidän haalilla. Ja 
sitten se jälkiruoka palanpainikkeek
si. Ajatelkaas, wuffelia, uutuus se
kin. Kahvikultua tarjotaan ja sen 
mukana oikeita suomalaisia torttuja 
sekä kaikille tultuja korvapuustia, 
muista leivoksista puhumattakaan ja 
kaikki ihan kotitekoisia. Oikein ve
si kielelle kierähtää kun ajattelee 
niitä herkkuja. Silloin on varmaan 
oikea kansainvaellus New Lebanon 
haalille, sillä kukapa malttaisi ko
tona syödä, kun sellaiset herkut on 
saatavana, vähällä vaivaa, sen kun 
istuu ja syö vaan minkä maittaa ja 
vähän vielä päällekin. Kaikki tulot 
menevät Suomen avustukseen. Se
hän se tärkeintä onkin, että Suomi- 
äiti suojan, turvan saa kaikista meis
tä lapsistaan. Siispä vaimot, tytöt, 
miehet ja pojat syömään saapukaa. 
Torstaina huulilla tavataan.

Muistukaa ne suuret karnevaalit 
on torstaina 28 p. New Lebanon liaa- 
lillu. Paljon hyviä lahjoja on silloin 
saatavana. Tilaisuuden toimeenpa
nijat aikovat yllättää tulolla. Kaik
ki tulot tästä kuinevaulista menevät
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«
Suomen piiolustusrahastoon. Aiko
mus on saada ainakin yhden poinnii- 
tuslentokoneen hinta. Tehkäämme 
siis kaikin voitavamme tilaisuuden 
onnistumiseksi.

Ilanna Anttila lahjoitti
suuren joukon uusia lasten vaatteita 
Suomeen. Ne laitettiin matkalle jo 
viime torstaina. Kiitos vaan Hanna. 
Moni koditon orpo saa niistä läm
mintä. — Sandra.

J. W. Beverly, O. D. 
OPTIKKO

SOUTH PARIS, ME.
Tel. 344.

"Tarkastuttakaa silmänne sään
nöllisesti” ,

NORWAY, MÄINE~

Frank W. Björklund
«lainen

LAKIMIES
197 Main Street, Norway, Maine 

Puhelin 202

SCOTIA, N. Y.
Aina vaan summa suurenee

vaikka hitaasti. Ensimmäinen p. 
maalisk. kaliviaisista, jotka kustansi 
Helmi Grönvnll, Sofi Lampi, Helmi 
Väre ja Saara Vaaramaa, oli tuloja 
$25 jonka summan he luovuttivat 
komitealle. Komitealla oli viimeis
ten iltamien tulot $34.25, siis yhteen
sä $59.25, joka summa velvotettiin 
rahastonhoitajan H. Lindströmin lä
hettämään Martha Hämäläiselle New 
Yorkiin edelleen lähetettäväksi Suo
men lähettiläälle Washingtonlin Suo
men polustusrahastoon.

Sukkaseura ilmoitti lähettäneensä 
28 paria sukkia sekä neljä paria 
vanttuita Mrs. Kuusamolle New 
Yorkiin, jotka tietenkin taas menivät 
Suomeen poikien matkassa tämän 
kuun 9 p. laivassa.

Suomi-avustusta korttipaartin avul
la. Siellä nimittäin tulee olemaan 
suomalaisia tuotteita näytteellä, sekii 
suomalainen ohjelma tulee olemaan 
keskiviikkoiltana 13 p. täsmälleen 
klo 7.30. Tilaisuudessa tullaan näyt
tämään Suomi-filmiä.

Museossa on paljon arvokasta kat
somista. Museon osoite on 37 Steu
ben St., Schenectady, N. Y. — Jukka.

NEWARK, N. J.
Suomen hyväksi

antoi kahvit Mrs. Akcstcin Hel
leville, N. J.. sunnuntaina 3, p:nä 
tätä kuuta, josta oli tuloja 124 
dollaria 50 sent', iä. Pöytäliinan 
voitti toiskielinen Ethel Smith, 
Rutherford, N. J. Rahat on jo 
lähetetty Suomen konsuliin. 
Kaunis tulo yhdestä perheestä, 
josta, suuret kiitokset heille.

WALDOBORO, MAINE

Albert Kyllönen 
■IIIVELIKAUPPIAS

Timantteja — Kelloja — Ruukku- 
tavaraa

WALDOBORO, MAINE

ROCKLAND, MAINE

J. F. Gregory & Sons

Vaate- ja V aatetava- 
rakauppa

♦
416—418 Main st., 
Rockland. Maine 

Puhelin 294

Scuraavia hommia
Nuorten korttipaarti on torstai-il

tana t. k. 14 p. Friendly Social Klu
bin haalilla. Istuin maksaa 35c. Tar
joilu ilmaiseksi. Mennäänpäs taas 
joukolla. •

Tämän jälkeen tulee olemaan nais
ten iltamat t. k. 23 p. erikoisohjel
malla. Halpa sisäänpääsy.

Schcncctai'ly’n keräys
Finnish Relief komitea Sehcncc- 

tady’ssä, jonka pää on tri Alexan- 
derson, on kerännyt hyvin lähelle 
$5000. Naisten Bridge paartissa, 
jossa oli puheenjohtajana Mrs. Hen
ry van der Bogart Erben, tuli yhtenä 
iltapäivänä $900. Yllämainitussa ti
laisuudessa oli suomalainen ohjelma. 
Miss Laimi Nyland puhui, Veikko 
Kotilainen lauloi, Aili Mäki säesti, ja 
Mrs. Saara Vaaramaa ja Miss Aili 
Mäki tanssivat kansallistanssia Otto 
Ware’ll soitolla. Mrs. Anna Pirkka- 
nen oli ohjelman johtaja.

Sitten iltamat pitivät
vanhempi polvi 9 päivänä Suo
men hyväksi. Ohjelmaa oli New 
Yorkista. Matti Korpi, Finlandia 
klubin presidentti puhui englan
ninkielellä, Miriam Nelson Park 
lauloi ja Sanni Robertson jutteli 
hanskoja juttuja. Runon lausui 
Mrs. Kovanen. Kaikille suuret 
kiitokset, kiitokset myös kaikille 
lahjottajillc. sillä monella oli ka 
na kainalossa, muutamilla kaksi, 
kin kun kotia lähtivät, sillä oli 
onni heille ne suonut. Puhdas 
jäännös iltamasta oli 103 dolla
rin vaiheilla, jonka Mr. W'ilcn lä 
hettää Suomen konsuliin.

Seuraavat kahviaiset
ovat Siionien hyväksi \VileniIlä. 
34 Kutinan PI., \V. Orange, 17 p, 
t;ilä kuuta. Ne kustantaa Mrs. 
\\ ileu, Fanni Olson ja Ida Ne
nonen. Toivovat suurta osanot
toa.

BURPEE
UNDERTAKER

PARLORS
Cor. Limcrock & Broad St. 

Tel. 390 
Perustettu 1840

•
Arnbulanstlpalvelu». 24 tunnin palvelu*

Suomalaisten viikko
Schenectady’n museolla tulee ole

maan Suomalaisten viikko, maalisk. 
11 p.—16 p., jossa tullaan keräämään
~~ DANIELSON, BONN*

F. W. Tillinghast 
& Sons

HAÖTAANTOIMITTAJA JA 
PALSAMEERAAJA 

Central Village and Danielson, Ct.

HAMMASLÄÄKÄRI
J.A.RICHAN.D.M.D.
27 Elm St., Rockland, Maine. 

Tel. 510.
Haarakonttorit Cornish, Maine.

DR. LLOYD M. RICHARDSON
HAMMASLÄÄKÄRI

401 Main Street, Rockland, Me.
Vastapäätä 5 ja 10c puotia.

Tel. 1225
Tunnit: 8—12, 1—5. Iltasin loplmuk- 

a. . ten mukaan.

Waldoboro Garage Co.
valtuutettu

FORD
Myynti- ja palvclusllikc. 

Autoja — Trokeja — Traktoreita
• > ' ■

Waldoboro, Ale. Rockland, Ale. 
Tel. 61 ' Tel. 475

LA BELLE
PACKAGE STORE

81 Main St. Tel. 741-3
DANIELSON, CONN.

Parhaita väkijuomia -- Viinejä 
ja hienoja liköörejä

MOOSUP, CONN.

G. W. GAUTHIER
FUNERAL HOME

Moosup, Connecticut
Tel. 304-3

THOMASTON, MAINE

PENTTILÄN
KENKÄKAUPPA

Kenkiä jokaiselle perheen 
jäsenelle

THOMASTON, MAINE

UNION, MAINE

F. W. Gorden & Son
Union, Maine

Ruoka-, seka- ja rautatavaraa. 
I.’Jiilco Radioita — Urheilula- 
varoita. — Kenkiä — Pyykki
koneita — Säliköavaroita, y.m.

THE CROWN 
DINE and DANCE 

Moosup, Conn.

J. C. Creighton Co. — Sekatavarakauppa
UNION - MAINE

Pluoimaustarpeita - VtsisysUeuujS - Pyykkikoneita - Sähkö-jääkaappeja 
Täydellinen varasto ruokatavaraa.

CHARLES E. STARRETT 
WARREN, MAINE — Tel. 58-12

MYLLYTYOTÄ. Puikull. etoi. ja läntel. puutavaraa. Seetrl- ja as- 
faltt »päreitä. Itullukattopahvia. Rakentajien rautatavaraa. Eri- 
koiskokou ovia, ikkunoita la kehyksiä.

“ARMCO” galvanisoitua kattopeltiä.

TWIN TOWN CHEVROLET, INC. 
Paris Street — NORWAY, MAINE — Tel. 104 

CHEVROLET Myynti- ja Palvelusllike

WILLIAM E. DORNAN & SON, Inc.
East Union — Tel. 13-13 ja Thomaston, Maine — Tel. 114-* 

HAUTAPATSAITA

väcnpaljous. että tuskin koskaan 
ennen. En kajoa yläsalin ohjel
maan. sillä cn ollut tilaisuudessa 
sitii seuraamaan, mutta Wm. 
Marttila on luvannut kirjoittaa 
siitä. Ravintola oli aistikkaasti 
koristettu Suomen väreillä. Pit
kät pöydät huokuivat monenlai
sella ruuan paljoudella. Soppa- 
komitea oli suorittanut tehtäviin 
sä loistavasti. Mainita sopii, että 
melkein koko ravintola oli tämän 
seudun emäntien lahjoittama ja 
kiiti ottaa huomioon, että siellä 
ruokittiin noin 400 ihmistä ja vie 
lä jiii jälelle niin paljon ruokaa, 
että se sitten huutokaupalla myy
tiin ja siitäkin oli tuloja kuudet
ta ky m m entä dollaria, niin voinee 
sanoa, että varmasti ollaan Suo
men puolesta tällä perukalla. Ra
hastonhoitajamme Mr. Laakso 
arveli, että lähemmäksi neljäsa
taa dollaria tehtiin puhtaaksi, 
kunhan saadaan kaikki laskut 
selviksi. Mainita sopii, että jou
duttiin myös vuokraamaan 'Can
terburyn Grange haali, joka on 
kivenheiton päässä Canterburyn 
haalistu, että syötyään osa juh
lavieraista voi siirtyä sinne tans
simaan. Grange ei ottanut vuok
raa, eikä liioin heidän kielinen 
“janitoori’’ ottanut palkkaa. Jos
kus tuntuu että kieliset ovat c- 
ncinmän suomenmielisiä kuin c- 
riiiit suomalaiset.

Nuorten iltamat
on 30 päivänä. Heillä on näytös
kappale “Näy tosilta” harjotuk- 
sen alla ja vielä nimitä ohjel
maa. Siitä tuonnempana.

Cedar Knoll’in, N. J.
Fire Uouse’illa on tanssit Suo
men hyväksi torstai-iltana 28 p. 
tätä kutita. Mennään newarkilai 
set heille vieraaksi suurella sa
killa, koska hekin käyvät meillä. 
Pitäkää mielessä kaikki nämä tu 
levät tilaisuudet, sillä Suomi tar 
vitsee rahaa. — Ida.

TEANECK, N. J.
Teaneckin Suomi-avustuskomitea
toimeenpanee illalliset ja tanssit 
perjantai-iltana, maalliskuun 15 
päivänä, Masonic Clubilla, vas
tapäätä Town Haalia, Teaneck 
Roadilla, Teaneckissä. Sisään
pääsy on dollari hengeltä ja sillä 
saa nauttia kaikkea mitä siellä 
tarjoillaan. MK Toivo Stahlberg 
(konsulin apulainen) puhuu eng
lanninkielellä tilaisuudessa. Saa
pukaa läheltä ja kaukaa. Tans
sit soittaa Frank ja Jorma or
kesteri. -

“Finland Speaus”,
on sen filmin nimi, joka esite
tään Teaneck teatterissa joka il
ta alkaen maanantaina 11 päivä
nä maaliskuilta ja kestäen per
jantaihin 15 päivään. Ne, jotka 
ovat kuvan nähneet, kertovat sen 
olevan katsomisen arvoisen ja 
on se uusimpia kuvia, kuvaus 
Suomen kaupungeista, sen kau
neuksista ja teollisuuksista.

Mrs. Anna Ivaskä
kollissaan 670 Tilden ave., Tea- 
neek, .tarjosi kahvit Suomen hy
väksi Suuniintä in|i, maaliskuun 
3 päivänä. Kolehti tuotti $1-1.70. 
Kiitos Mrs. Ivaskalle suuresta 
työstään. Hän mytkj ilmoitti 
saaneensa kokoon vaatteita kak
si arkullista, jotka hänen mie
hensä vei viime viikolla New 
Yorkiin lähetettäväksi Suomeen.

Ensi lauantai-iitana
menemme Brooklynin uudelle 
haalille iltamaan Suonien hyväk
si. Mrs. Anna Juselius ou luvan
nut keittää kaksi suurta padal- 
lista oikein suomalaista herne
rokkaa .jota saa jo kello seitse
mästä alkaen. Se tarjoillaan niin 
että vartilla saa lautallisen sop
paa, voileipää jne., kuten taval
lisesti “piknikeissä”. En ole ai
van varma mitä muita herkkuja 
sinne ravintolaaan tulee, mutta 
ainakin hyvää kahvia, keekiä ja 
voileipiä. Ohjelmaa ja tanssia on 
yläsalissa. Muistetaan nyt, se on 
maaliskuun 16 p.

Maaliksuun 16 p. on my ös oh
jelmakomitean- sekä jäsenten- 
kerääjäedustajien kokous uudella 
haalilla. Nämä henkilöt ovat oh
jelmakomiteassa: Andy Laakso. 
Wililam Marttila, Isaac Tapio, 
Jack Häkkilä ja Ensio Beek. 'Jä
senten kerääjä-edustajat: \Yes- 
tcrlyssä Nurmi ja Magnus, Vo- 
luntownissa Hill ja Salmi, Can
terburyssä Juselius ja Mäki, Ster 
tingissä Marttila, Moosupissa 
Kallio, Brooklynissa Tapio, Hur
me ja Salo, Killinglyssä Saari
nen, Foster Centerissä Mrs. Nyst 
röm, Coventryssa Mr. ja Mrs. 
Puisto, Pomfertissa 'Mattinen. 
Ottakaapa asiaan kuuluvat tämä 
huomioonne.

koiltana, t.k. 20 päivänä, alkaen 
kello 8 illalla. — N. L.

BROOKLYN, CONN.
Ensi sunnuntaina

17 p. puhuu pastori Viljo (lei
man kivikirkossa klo 2 i.p. Kaik
ki kansalaiset ovat tervetulleita. 
— V. II.

SPRINGFIELD Mass
Iltama Suomen hyväksi

Lauantaina tällä viikolla 16 p. 
maaliskuuta on taas iltama Suonien 
hyväksi. Iltama on samassa haa
lissa, 35 Aldcn St., ruotsalaisten haa
li. Sinne tulee ohjelmaakin, terveh
dyssanat Emil Saari, pukutanssia 
Springfieldin pukutanssijoilta. Myy
dään kukkia huutokaupalla. Tanssi- 
soitosta huolehtii kuuluisa Puron or
kesteri. Ravintola ensiluokkainen 
myös. Tulkaa nyt naapuritkin näi
hin Suomen iltamiin uhraamaan o- 
sanne tämän kalliin asian eteen. 
Kaikki silloin Springfieldiin.

Kahviaiset Suomen hyväksi.
Springfieldin naiset ovat joukolla 

päättäneet laittaa kahviaiset Suomen 
hyväksi 7 p. huhtikuuta samassa 
haalissa, 35 Aldcn St. Meillä on lu
vassa siihen tilaisuuteen puhujakin 
aina New Yorkista asti. Vilho Hed
man on luvannut tulla tänne meille 
puhumaan. Hän puhuu lauantaina 
Hartfordissa iltamissa ja pistäytyy 
täällä entisessä kotikylässään samal
la. Sisäänpääsy tulee olemaan va
paa, mutta jokainen saa antaa ro- 
pons kahvia juodessaan pöydälle. 
Lähemmin tuonnempana tästä vielä. 
— H. S.

Oikaisuja
Tahdon tässä oikaista uutisiani, 

jotka sinne viimeksi lähetin. Ne oli
vat lauantaisessa Raivaajassa. Siitti 
mikä oli ilmotus Nais-yhdistyksen 
kahviasista, 21 p. torstaina. Uutisis
sa oli että ne ovat Mrs. Helmi Tam
men asunnolla, pitää olla Mrs. Jal- 
mar Tammen asunnolla, Woodmont 
St. Ja sitten siinä oli tullut suuri 
virhe numeroissa. Toivoscura lah
joitti Suomen hyväksi 250 dollariä, 
niin oli pantu $2.50 — suuri erehdys, 
joten pyydän tämän teidän pane
maan oikein ne lehteen niin pian 
kuin voitte. — Hilda Salo, 39 Carver 
St., Springfield, Mass.

Numerovirhe oli kirjoittajan teke
mä. — Toimitus.

maila. Siis vanhan hyvän tavan mu
kaan saavutaan haalille joukolla.

Ompeluseuran kahviaiset
ja samalla erittäin tärkeä naisten ko
kous on perjantai-iltana klo 8. Osoite: 
37 Symphony Rd. Suite 11, Boston. 
Kaikki tcrvctullcet.

3,949,043 dollaria
on luovutettu WPA varoja Bostonin 
kntukorjauksiin. Korjaustöitä, joita 
tullaan tekemään etupäässä Bostonin 
läpikulkua edistävillä kaduilla, joh
taa niin kutsutun Boston Transit ko- 
missionin johtaja T. F. Sulivan. Työt 
kuuluvat alkavan heti kun ilmasto- 
suhteet sen sallivat ja kestävät puoli
toista vuotta.

Kiirettä oh
ainakin Bostonin kaupungin talolla su 
nä vierastossa, josta naimalupia hae
taan. 40 paria kävi puolessa päivässä 
lauantaina jättämässä sisään avioliit- 
tohakemuksensa, ja se oli tämän vuo 
den rekordi puolen päivän osalla. 
Vuoden alusta mainittuun päivään on 
jo 1140 paria käyttänyt tätä virastoa

Vlikpu kestävät juhlat
alkoivat jo virallisesti eilen. Nämä 
joka vuotiset (Evacuation Day) juh
lat joita juhlitaan pääasiallisesti Ete- 
lä-Bostonissa, on tänä vuonna muu
tettu koko viikon kestäväksi, siten et
tä kullakin päivällä on erikoinen juh 
lansa ja vasta lauantaina sitten on se 
suuremmoinen lopettajaisparandi, jo
hon jo tiedetään ottavan osaa yli 230 
eri järjestöä ja seuraa, joilla kulla
kin tulee olemaan yksi eli useampia 
soitto- ja rumpuosastoja. Koko tämii 
juhliminen siksi että englantilaiset 
vuonna 1776 lähtivät pois Bostonista, 
hävinneinä miehinä, 16 p. maliskuuta.

FAIRPORT HARBOR. OHIO

Naislla
un taasen jotain sutiremmoistn tekeil 
lii. Ile nimittäin hominaval “salaat- 
ti-illalliset" haalille t. k. 30 p|. Suo
men puolustusrahaston hyväksi. Pi- 
täkääpä tämä ilta muistissa kun jär- 
jestelcttc menojanne. — Raportterl.

ASHTABULA, OHIO

Riley Johnson Coal 
& Supply

N. J. LEHTINEN, omistaja.
Kolia, Santaa ja Rakentajien tarvikkeita
5714 Main Ave., Ashtabula, Ohio

Tel. Konttorii Main 1643
, Koti: 51O7-W.

C. H. BARNUM
Timantteja— Kelloja — Juvclla.
Käteishinnalla luotolla ostettaessa’

4514 Main Ave., Ashtabula, Ohio 
Tel. 29117

Morrison Motors
1311 Main Ave., Ashtabula, Ohio 

Tel. 1368
FORD vuodeksi 1940.

.Morrison*in käytetyt autot kestilviit 
kauenuiiin.

QUIRKE BROS.

Makeiskauppa
735 Lake Ave., Ashtabula, Ohio

; Dr. W. M. ORQVIST

Hammaslääkäri

Bogotan ompelu- ja keskustelu
kerho

kokopnttm torstaina, 1-1 päivättä 
maaliskuuta Mr. ja Mrs. Tam
men kodissa 703 Chestnut ave
nue, Teaneck. — L.M K.

Suomalaiset kansallispuvut
T, k. 10 p. päätti yhdistynyt 

ohjelmakomitea seuraavaa: Kaik 
kien olisi laitettava itselleen suo
malaisia kansallispukuja. Tämä 
tarkoittaa lihavia ja laihoja, nuo 
ria ja vanhoja. Muistattehan 
kuinka Delaware-juhlilla oli kau 

-nista ja juhlallista, kun suurin 
osa yleisöä pukeutui Suomen 
kansallispukuihin. Niitä voi itse 
valmistaa, taikka niitä voi tilata 
eräästii suomalaisesta liikkeestä 
New Yorkista. Jos epäilette että 
on vaikea saada suoraraitaista 
kangasta, niin vakuutan* että u- 
sea “drapery”-kangas on juuri si 
tä. Ei ne tarvitse olla juuri vil
lakangasta. Pääasia on saada suo 
malainen "effeeti” iltamiin. Mi
täs sanotte?

Eri haalien edus (ajat 
ja ohjelmakomitea

pitivät yhteisen kokouksen Mr. 
ja Mrs, Andy Laakson asunnol
la t.k. 10 päivänä. Tulkoon tässä 
julkisesti tiedoksi, että kolmella 
suomalaisella haalilla on samana 
iltana iltamat Suomen hyväksi, 
nimittäin Voluntownin, Brookly
nin ja Canterburyn. Se tapahtuu 
toukokuun 4 päivänä kello puoli 
9 illalla. Brooklynin ja Volun- 
lownin haalilla tanssitaan ja 
Canterburyn haalilla suoritetaan 
ohjelmaa. Samalla lipulla pääsee 
joka haalille. Voisi vaikka sama
na iltana tehdä kierroksen kol
melle eri haalille.

BOSTON, MASS.
Ohjelma- ja tanssi-iltama

on haalilla tämän viikon lauantai-ii
tana. On ollut jonkun verran epäi
lyjä onko haalilla mitään mainittuna 
iltana kun ei siitä ole ennemmin jo 
mainittu, mutta nyt on kuitenkin var
ma, että iltamat on ja hyvällä ohjel-

TANTRE’S MARKET
Lihaa ja Ruokatavaraa

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

CONNEAUT,~ÖH1U

DR. DAVID E. KERR, D.D.S. 
Dr. Faye L. Carmichael, D. H.

•
Whitney Block, 

CONNEAUT, OHIO
TeL Main 1433. „ .. .

WARREN, OHIO

Dr. M. V. STATON
HAMMASLÄÄKÄRI

X-Ray — Hampaiden poistoa. 
Tekohampaita.

120 N. Park Awe.. Warren, Ohio.

The Stone Grill Co.

CLEVELAND, OHIO

LOUIS A. BODNAR
FUNERAL CHAPEL

3929 Lorain Ave.
Cleveland, Ohio 

Puh. Melrose 
3075-3076

•
Hautauksia 
$100 alkaen

Dr. Jacob E. Palomäki
517 United Bank Building, 

West 25th 6 Lorair., 
Cleveland, Ohio-

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

Dr. J. M. LEEKALA
Suomalainen Hammaslääkäri 

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

ED. RICHARD’S
Eloral Shop

1746 Main Ave., Ashtabula, Ohio

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

1263 Park Avenue, 
Warren, Ohio

Fabian Luoma
Ruokatavarakauppa ja 

Lihareiarketti
•

770 Highland Ave., Warren, 
Ohio

Tel. W ,

LEES COAL CO.
.1. It. LEEK, omistaja 
Cor. Tod and Market 

WARREN, OHIO 
Tel. 2445

Ostakaa meillä halvemmalla

CANTERBURY, CT.
Torstaina, 14 päivänä

kokoonnutaan Emil Raution a- 
sunnolle Canterburyyn, nimit
täin osaslon ompeluseura ja kos
ka ei viili: tu erityistä huvitoimi 
kuntaa, niin kaikki tulkaa päät
tämään osastonkin toiminnasta. 
Kokouksen päätös oli, että vie
tetään kansainvälistä juhlaa huh
tikuun 27 päivänä ja sinne tulee 
puhumaan 'Raivaajan toimittaja 
Oskari lokoi. Vaikka meillä on 
nyt jokaiselle kaikista tärkein 
Suomen avustus, niin sentään 
täytyy ottaa huomioon haalitoi- 
minta myöskin, sillä haalia tar
vitaan mvöskin avustushommas- 
sa vielä kauan. — H. M.

Suomen avuatuakomitean 
tiedonantoja.

\ time lauantaina, .k. 9 p., oli 
Canterburyn haalilla t sellainen

Muistakaa jokainen,
että suuri kansankokous'on taas 
Canterburyn haalissa keskiviik-

4121 Lorain Ave., Cleveland, Ohio.
Tel. MEIrose 8827 

Kukkasia kaikkiin tilaisuuksiin.

SÄÄSTÖTILIEN
Cleveland Savings & Loan Company’issa

turvana on $8,50,000.00 pääomarahasto ja jokainen tili ou 
taattu $5000.00 asti.

—*—
The CLEVELAND SAVINGS & LOAN CO.

510 Superior Avenue, at East Sixth St.
Palvellut 44 vuotta Clevelandia.

TIE KODIN OMISTAMISEEN
johtaa ovellemme

Mc voimme auttua teitä pääsemään unelmoimanne kodin omistajaksi
Halvimmat taksat liikkeemme historiassa.

FHA tai TAVALLISET
FIRST FEDERAL SAVINGS & LOANS AS3N. 

OF LAKEWOOD
11806 Detroit Ave Tel. BO. 5373.

Factory Shoe Store
H. ROTH, Mgr.

153 Main Street, 
WARREN, OHIO

Parempia jalkineita halvemmalla 
koko perheelle,

M. B. KING

KOI.ILIIKE
KOK Lake Ave., Ashtabula, Ohio 

Tel. 5393

E. R. CEDERQUIST

Jalokivikauppias
4646 MAIN AVE., ASHTABULA, OHIO

FARM SERVICE COMPANY
of General Milla, Inc.

JAUHOJA - FIIDEJÄ — SIEMENIÄ 
tukuttain ja vähittäin.

Main & Ron» Avenue, Tel. 1525

— VILJAA

Aihtabitln, Ohio
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Lyhyesti sanoen —
Kuoron ylileisliarjoitukset kello 7.30 

alkaen keskiviikko-iltana.
Saiman myyjiiiskomitca, joka vuo

sikokouksessa valittiin, kokoontuu Sai
man talossa perjantaina kello 7 illalla. 
— Lyyli Laakso, kokoonkutsuja.

Työläisten Luottoyhdistyksen 
johtokunnan kokous on tiistai- 
iltana kello 8. Lainaus- ja tar
kastuskomitean kokoukset klo 7.

— Saiman lainakirjasto on -'lu
ki tänä iltana kelo 7—8. Kirjoja 
lainaa Armas Vuorisalo. Kaikki 
kai tietänevät, että Saiman kir
jastosta lainataan kirjoja va
paasti kaikille, ylitä hyvin vie
raille kuin yhdistyksen jäsenille
kin.

— Nicholas Kamlianis, 27 West 
st., joka teki itsensä huomatuk
si korkeakoulussa jalkapallon ja 
pesäpallon pelaajana, on Massa
chusetts General sairaalassa Bos 
tonissa. Hänen jalassaan toimi
tettiin vakava leikkaus sen vam
man takia, minkä hän sai kaksi 
vuotta sitten pelatessaan jalka
palloa Red anti Grayn joukku
eessa.

Ohjelmaakin on mutta 
tanssiakin saadaan

Mrs. Ailio Kauppinen, niiden 
emäntien puolesta, joiden kanssa 
hiin kustantaa illanvieton Suo
men hyväksi torstai-iltana Sai
man t.alossa, ilmoitti tänä aamu
na, että ohjelmaakin suoritetaan

- lausutaan runoja, soitetaan ja 
esitetään huumoria, mutta ohjel
malla ei kuitenkaan tällä kertaa 
kyllästytetä ihmisiä vaan anne
taan kansan tanssia, sillä tanssi 
virkistää sielua ja ruumista näi
nä vakavien ajatusten aikoina. 
Urho fleisson, joka ennen huvit
ti kansaa usein huunioricsityk- 

I sillä, un luvannut m. m. esiintyä.
Eilen ilmoitettujen misisten li

säksi »torstai-iltana emäntinä 
häärivät Hulda I ikkala. Salla 
Koi vunkuni ja Aino Asiala.

HUOMENNA JA TORSTAINA 
SAADAAN KALASOPPAA

Kalakauppias Nestor Hill kau
passaan 175 Mainkadun varrella 
tarjoilee huomenna j.a torstaina 
kalasoppaa Suomen avustuksen 
kartuttamiseksi. Sanoi Hill tä
nään :

Molempina päivinä tarjoilu ai
ka,a kello ‘i aamulla ja kestää klo 
kuuteen illalla. Soppa annetaan 
pali viastioissa, mutta jos joku 
haluaa tuoda oman astiansa vie
däkseen soppaa kotiinsa isom
massa määrässä, niin sekin on 
ai, right. Jokainen voi lahjoit
taa Suonien avustuskassaan so
pasta omantuntonsa ja kukka
ronsa mukaan.

HAMMASLÄÄKÄRIKOULUN 
SATAVUOTISJUHLAA 
VIETETTY TÄÄLLÄKIN

Hammaslääkärit kautta Yh
dysvaltain viettivät eilen-iltana 
hamniaslääkä rikoulun avaamisen 
100-vuotisju,lilaa. Täälläkin Fitch 
burgissa hammaslääkärit kautta 
Montachusett-piirin kokoontui
vat vaimoineen Brooksin ravin
tolaan illalliselle. Sen jälkeen, 
kun illallinen oli nautittu, pidet
tiin puheita.

Eilen tuli kuluneeksi 100 vuot
ta siitä, kun. ensimmäinen ham- 
maslääkärikoulu avattiin Balti- 
morc'issa. Md.

VOILEIPIÄ MYÖS
Emme tarjoile vain leivoksia 

kahvin kanssa vaan tarjoilemme 
myös voileipiä, ilmoittivat Mrs. 
Ida Rissanen ja Mrs. Vemlla Mä
ki, jotka ensiksimainitun kodissa 
iiuinerossa 156 Elnikadun varrel
la huomenna tarjoilevat mainit
tuja nautinto- ja ravintoaineita 
Suomen hyväksi. Tarjoilu alkaa 
kello 10 ja kestää myöhään il
taan.

UUTlSILMOITUKSIAl
ASHBY

DIckley’s Farm haudottaa kanan- 
poikasia testatuista R. I. Red kanois
ta. Tel. Ashburnham 86—2. Postiosoi
te: Box 58, Ashby, Mass.

FITCHBURG
Halutaan kaksi miestä myymämie- 

hiksi maaseudulle. Täytyy olla auto 
ja vapaa matkustamaan. Myyntipalk
kio sekä kulunkiikorvaus. Haastattelua 
varten kirjoittakaa os.: F. L. Dins
more, Gen. Del., Fitchburg, Mass. 

WESTMINSTER
Juuri poikinut lehmä myytävänä. 

— Oskari Kamila, Old Ashburnham 
Rd.

WEST PARIS, MAINE
Ole Kuittila toimii Raivaajan asia

miehenä. Kääntykää luottamuksella 
hänen puoleensa kaikissa Raivaajaa 
koskevissa asioissa.

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

Lakewood, toimii Raivaajan tilaus- ja 
llmoitusasiamiehenä.

$3,000 TAAS LÄHETETTIIN 
SUOMEN LÄHETTILÄÄLLE 
WASHINGTONIIN

Suomen Avustuskomitea lä
hetti jälleen tänä aamuna viime 
viikon ja sunnuntain aikana ko
koontuneita varoja Suomen» lä
hettiläälle Hjalmar J. Proco- 
peTle Washingtoniin. Nyt pos
titettiin hänelle $3,000 :n shekki.

Mrs. Martha Suominen, komi
tean kasööri, ilmoitti vastaano

tetuksi eilen ja tänään aamupäi
vällä seuraavat eri summat:

Peter Partanen, Clinton, Mass, 
tilittänyt Clintonin Suoni. Avus- 
tuskoni. keräyksiä $24.21 ; Al- 

j fred Aittola, 127 Whittemore sa., 
Fitchburg, $10; Mrs. Lawrence 
Nissinen, Keene, N. H., tlitti ke
räyksiä $10.50 (Ennen tilittänyt 
$26) ; Mrs. Aina Fisher ja kump
panit. kahviaiset maalisk. 10 ,p. 
$305.19; Evankelis-Luteril. kirk
ko. Fiskaalin v. tn. kustantamat 
kahviaiset, $157.29; United Co
op. Society. Fitchburg, $200: 
Matti P. Aho, tilittänyt New 
Ipswich Suoni, avustusta $165.10;

(Ahon tilitykseen kuuluvat: 
Apostoli s-Lut erilainen kirkko 
$6.25, Bible Class $2.60, Victor 
Niemi $1.00, Fd. Lorin $2.00, 
Bible Class kahvitarjoilu $41.84, 
Appleton akattemian koripallo-

, kilpailu $108.36, New Ipswiehin 
^kolehdin balanssi $1.05 ja John 
Kangas, nuorempi, $2.00.)

Komitean kautta tähän päi
vään mennessä on lahjoitettu ja 
lähetetty Suomeen $34,590.99.

YHDESSÄ TOIMIEN PAIJON 
HYVÄÄ AIKAAN SAADAAN

Misikset Hilja Usenius, Hilma 
Perä. Ida Mäki, Sylvia Pihlaja, 
Ida Tenander ja Aino Fischer, 
jotka tarjoilivat kahvia ja voi
leipiä ja leivoksia Saiman talos
sa viime sunnuntaina iltapäivällä 
Suonien hyväksi, pyytävät kaut
tamme kiittää kaikkia ohjelman- 
suorittajia yhteisesti ja yksityi
sesti sekä kaikkia niitä muita 
henkilöitä, jotka auttoivat heitä 
tarjoilussa taikka muissa tehtä
vissä. He myös lähettävät kii
toksensa sille suurelle yleisölle, 
joka tilaisuuteen saapui ja Suo
men kassaa niin runsaassa mää
rässä kartutti. Tällaisia tuloksia 
saavutetaan, kuin sunnuntaina- 
kin saavutettiin, vain siten, että 
kaikki puhaltavat yhteen hiileen, 
nämä emännät huomauttavat ja 
toivovat, että ne, jotka tulevia 
tilaisuuksia järjestävät Suomen 
auttamiseksi, saavat saman avun 
ja kannatuksen kuin helkin sai
vat.

Me puolestamme huomautam
me, että eilisestä raportistamme, 
jossa tätä naisten juhlaa selos
timme, oli jotenkin jäänyt pois 
se, että Mrs. Lempi Hyöhänen 
lauloi sooloja, itse säestäen soo
lonsa, sekä lopuksi soitti reip
paasti ja rytmikkäästi Porilais
ten marssin.

QUINCY, MASS.
Axel Mattson toimii paikkakunnalla 

Raivaajan ilmoitusaslamlehenä Ja Fred 
Lukkarinen tllausasiamiehenä, Tavat
kaa heitä.

SAIMAN FORUMI
ei toimi tämän viikon perjantai- 
iltana sen takia, kun jälleen 
torstaina ja sunnuntaina viete
tään Suomi-juhlia samassa ta
lossa. Ensi viikofla mahdolli
sesti jälleen forumi-luento on, 
mutta puhujasta ei ole vielä tie
toa.

LISÄÄNTYY
Säästäminen silloin tällöin on 

hyvä — mutta säännöllinen sääs
täminen on parempi. Meidän tal
letus-osasto tarjoaa teille tilai
suuden panna säästöön kaikki 
liikenevät erät ja siten kasvattaa 
rahaston, mikä jatkuvasti lisään
tyy ansaitun koron muodossa.

THE SAFETY FUND 
OF FITCHBURG

SIRKKA LINNA LÄHTEE 
BERMUDAAN — LOMALLE

Miss Sirkka Linna, Mr. ja 
Mrs. Antti linnan tytär Town- 
sendista, joka viisi vuotta sitten 
suoritti sairaanhoitajattaren tut
kinnon. ja on sen jälkeen har
joittanut ammattiaan Bostonis
sa, matkustaa ensi torstaina 
New Yorkista Bermudaan kah
den viikon lomalle. Tämä mat
ka on hänelle ensimmäinen me
rimatka.

Tapa edistyä
Säästäkää määrätty summa teidän nykyisestä palkasta ja 

tehkää se säännöllisesti.
Tämä kartuttaa valmista rahaa aikaa varten kun sitä 

tarvitsette paljon tärkeämmästi kuin nyt.

Suomen avustusvaroja 
karttuu

New Ipswich tilitti $124.75
Motti B. Aho, New Ipswichis- 

ta tilitti eilen W. N. Reivolle, 
Suonien avustusrahaston viikko- 
inaksunierkkien hoitajalle Fitch- 
burgissa, $124.75, josta seuraa
vat henkilöt olivat lahjoittaneet 
viikkomakstimerkkien kautta: 
Andrew Lampi $25.50; Fred So
mero $25.50; Mrs. Tom. Parhial- 
la $21.50; Emil Lampi $13.00; 
Emi' Koivula $30.25 ja Väinö 
Mäki $9.00.

kuin se oli maajlinansodan alka
essa 1914, mutta suuria ovat sen 
tehtävätkin. Ranskassa ja Eng
lannissakin tarvitaan apua siellä 
missä kansaa on sodan takia jou 
duttu evakuoimaan, mutta avun 
tarve näissä maissa on pientä sii
hen nähden niitä se on sodan 
takaamassa Puolassa ja siellä mi 
bin puolalaisia joutui pakene
maan sodan jaloista. Noin 800,- 
000 pijn’alaista on avun tarpees
sa. Saksa sallii Punaisen ristin 
harjoitan avustustyötä vain Var 
sovassa ja sen lähiympäristössä, 
jossa hätä on suuri, olot ennen
kuulumattoman surkeat. Varso
van väkiluku lisääntyi sodan .ai
kana noin 50 prosentilla ja kun 
30 prosenttia rakennuksista ko
konaan tuhottiin ja toinen 30 
prosenttia tuhottiin osittain niin 
asuntokurjuus mi kerrassaan 
huutava. Saksan Punainen risti 
nyt sallii Amerikan Punaisen ris
tin harjoittaa Varsovassa avus
tustyötä, mutta ii munalla Puo
lassa eikä tietenkään Saksassa. 
Venäjä ei liioin anna tehdä avus 
tustvötä alueellaan Puolassa. Se 
selittää ettei siellä ole käyty so
taa, joten siellä ei ole avun tar
vetta.

Suomessa suuri avun tarve; 
tarve jatkuu vaikka 
rauha saataisiin

Mr. Heckman selosti, ettii 
Amerikan Punainen risti alkoi 
heti auttaa Suomea, kun rys
sä sinne hyökkäsi, mutta avus
tuksessa on kohdattu monia vai
keuksia. Punainen risti on puo
lueeton ja ei poliittinen avustus
järjestö, joten se ei saa suosia 
yhtä maata enempää kuin toista
kaan vaan sen on annettava a- 
pua siellä niissä apua tarvitaan. 
Tämän takia jouduttiin täällä 
muodostamaan Hooverin avus
tusjärjestö, että varoja voitiin 
kerätä suoraan Suomea varten. 
Punainen risti heti lähetti Suo
meen lääketarpeita ja vaatteita, 
mutta niiden lähetyksessä on ol
lut melkoisia vaikeuksia sillä 
Ameri.ka ei omista valtamerta 
vaan sen omistaa Englanti, joka 
tarkasti valvoo minne lähetetty 
apu menee. Englanti ei salli, et
tä apu menee Saksaan, jonka 
kanssa se on sodassa. Amerikan 
valtiodepartementissa myös ol
laan sitä mieltä, että Suomeen 
tarkoitettu apu ei saa joutua ve
näläisten käsiin ja kun on ollut 
sellaisia epäilyksiä, että Suomi 
milloin hyvänsä saattaa joutua 
ryssän haltuun niin kaikki avun 
lähestys Suomeen on pitänyt jär 
jestää 30—60 päivän perusteella.

Puhuja lausui, että avun tarve 
Suomessa on suuri ja eikä sitä 
rauha, vaikka se julistettaisiin 
huomenna, vähennä, ja siksi a- 
vustustyön tulee jatkua. Yleen
sä kaikkialla Europassa siviili- 
väen keskuudessa avun tarve li
sääntyy ja sota voi yhä laajen
tua. Siksi ei ole mikään ihme, 
vaikka Amerikan Punainen ris
ti joutuu järjestämään 10 mil
joonan dollarin avunkeräyksen 
ennenkun 30 päivää on kulunut..

REIPPAAN PALLOILIJAT 
TULIKOKEESSA TÄNÄÄN

B. F. Brownin koulun voimis
telusalissa tänä iltana alkavat 
koripalloilun kultani it ai it ti ma jäi
set, jotka Reipas viime vuonna 
voitti. Reipas puolustaa mesta
ruuttaan ja joutuu karsinnoissa 
Gardnerista tulevaa vahvaa Iro-

quois-jrtukkuetta vastaan ja mo
net arvelevat, ettii jos meikäläi
set lyövät laudalta “intiaanit”.
mm nulla on jonkunlainen tilai
suus uusia mestaruutensa. Rei
pas ja Gardnerin joukkue aloit
tavat kilpailunsa kello 7. Kaksi 
muuta karsintakilpailua tapah
tuu tänä iltana. Yksi vahvimpia 
niissä kuudessa joukkueessa, jot
ka näihin Coluinbia-turnaijaisiin 
on •kutsuttu, lienee St. Mary's A. 
A :n joukkue M oreesterista.

KALEVAISILLA
on huomen-iltana t. k. 13 p;uä 
illanvietto omassa talossaan 
Meehaniekadun varrella ja siihen 
ovat tervetulleita kaikki. Oh
jelmaa seuraa kahvitarjoilu lei
vosten kanssa. Kaikkia niitä, 
joilla on seuran '’punkia”, kehoi- 
teta.au ottamaan ne mukaansa ja 
tilittämään, eitä yleinen lopputi
litys \oiilaao tilaisuudessa toi
mittaa.

UNIVERSAL-TEATTERISSA
huomenna ja torstaina esitetään 
elokuva "East and Furious”, jos
sa pääosilla ovat Franchot Tone 
ja Ami Sothern. Toinen samoi
na päiviini esitettävä filmi on 
' Three Sons-'.

TEMPLETON, Mass.
Suomea autetaan täälläkin,

jokainen lavallaan ja kykyjensä- 
mukaan. Mrs. Laine toi viime 
Suomi-maikaltaan Siellä paine
tun kokkikirjan, jota hän tar
mokkaasti tutkii- että piirakat 
tulevat seikkaperäisesti oikein. 
Mrs, I .impi pitää käsivarsivoi- 
misleluliarji >t uksia, että pysyy 
voimissaan kahvileivän muok
kaamiseen sunnuntaiksi. Mrs. 
Santa ja Mrs. Nykänen kulkevat 
pää tiiviinä viehättäviä näkyjä, 
suun it eli es saan sokerikaakkuja 
sunnuntain vieraillemme ja alle
kirjoittanut harkkii piennismuo- 
toa savolaiselle lihakukolle ylei
siin yllättämiseksi. Sen lisäksi 
tarjoilemme voileipiä ja pipar
kakkuja, jotta jokainen saa mie- 
luistaan. Toivomme että yleisö 
kannattaa runsaasti yritystämme 
Suomen hyväksi. . Siis .sunnun
tailla t. k. 17 p. Farmers Co-op’in 
vläkcrrassa tavataan. — Helmi.

CHESTER, MASS.
Kahviaisista

Suomen hyväksi, jotka kustansi Mrs. 
A. Pekola asunnollaan 2 päivä maa
lisk., oli tuloja $8.20. a niistä kahvi
aisista jotka kustansivat Mrs. Liisi 
Kauppi ja Mrs. Irena Broga maalisk. 
9 päivän iltana Mrs. Liisi Kaupin a- 
sunnolla oli tuloja $8.87.

Seuraavat viikkokahviaiset 
kustantaa Mrs. Ida Kemppainen a- 
sunnollaan lauantaina maalisk. 16 p. 
iltana. Kaikki tervetulleita.

Konsertti
jonka Suomen avustuskomitea täällä 
toimenpani sunnuntaina maalisk. 3 p. 
onnistui yli toiveitten. Puhdas tulos 
ollen $150.80. Ohjelmaa myös oli 
samassa tilaisuudessa. Puhe Mr. John 
Salolta, Springfieldistä, jossa hän te
ki selkoa kartan välityksellä siitä 
saarrosta ja hyökkäyksistä mistä Rys 
sä tänäpäivänä taas pientä rauhallis
ta Suomeamme ahdistaa saaden kuu
lijakuntansa täydellisesti ymmärtä
mään Ryssän katalat aikeet.
Kauniita suomalaisia lauluja, jotka

Punaisen ristin

oli käännety englnnnin kielelle, lau
leli Mrs. Lili (Siimonson) Teljo ylei
sön pyynnöstä useampia.

Mrs. Hanna Pieti kustansi ravinto
lan tähän konserttitilaisuuteen, josta 
kaikille Suomen avustuskomitea ha
luaa lausua kiitoksensa.

Rahaa
Chesterin suomalaisen avustuskomi
tean kalitta on tähän mennessä Suo
men hyväksi lähetetty $651.72.

Lapsi tiikelitunut kuoliaaksi
Noin kuuden kuukauden ikäinen 

Charles Koivisto, Mr. ja Mrs. George 
Koiviston poika, tukehtui kuoliaaksi 
viime perjantaina ollessaan nukku
massa vaunuissaan ulkona verannalla. 
Lapsi oli vatsallaan vaunuissa kun 
äitinsä tavan mukaan kävi lastansa 
katsomassa löytäen lpsensn henge- 
tönnä. — L.

-ASHBY, MASS.
Majassa tarjoillaan kahvia Suomen 

hyväksi
Se pieni Maja, mikä meillä on met

sän keskellä kivenheiton päässä val
tatiestä, lämmitetään tämän viikon 
perjantai-illaksi, että saadaan viettää 
hauska ilta Suomen hyväksi. Hyvä 
kahvi maukkaiden leivosten kanssa 
tarjoillaan, josta nauttimaan kaikkia 
pikkakuntalaisi kutsutaan. Myös ul- 
kopaikkaiset ovat tervetulleita ja toi
votaankin, että Suomen ystävät jäl
leen ovat suurena joukkona muka
namme. — S.

NORWOOD, MASS.
Suomi-kahviaiaet

ovat tämän viikon torstai-iltana 
Emil Salosen asunnolla, East 
Cross st. Ida on luvannut olla 
Eemelille apuna ohjelmaa hom
maamassa. Mennäänpä tilaisuu
teen suurella joukolla. Siten au
tamme Suomea sen taistelussa 
vapautensa puolesta.

Runeberg- seura
on päättänyt laittaa sutir-kahvi- 
aiset Suomen avustamiseksi vii
meisenä perjantaina tätä kuuta. 
Ilmoitamme tästä aikanaan, jot
ta toiset eivät laita' suurempia 
tilaisuuksia samaksi illaksi.

A. D. Wilson Co.
Cor. Laurel & Putnam Sta. 

Fitchburg, Mass.
PlummaiiRta, Lämmltyalaitokgia ja 

“Oil-O-Matic" öijypolttimoita

"Silent Glow” keittouunln 
öljy polttimoita

Täydellinen valikoima pumppuja 
mataloihin ja syviin kaivoihin.

A RO S
^we;

JT^-RDCKS CROSSES
r Oeo.ARO.Prop 
WEST TOWNSEND.MASS

Crosses $10—lOOdta
Knnanpoikasia saatavana valtion vc- 
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

Sawyer Funeral Home
12 Brook Street, Fitchburg, Mass.

Täydellisiä hautauksia kaikkiin ti
lanteisiin sopi
villa hinnoilla. 
Persoonallinen 
huomio jokais- 
t a yksityis - 
seikkaa myö
ten.

Tel. 387

Kananpoikasia
Parmenter Strain Red ka
nanpoikasia $10 sata. Tu
hannen erissä $9 sata.

LEM1RE POULTRY FARM 
Tel. 7-3 Ashburnham, Mass.

UkiversäL
Be ^ncoKTmuous d*«.v uoqiojoff- 

_ | Iltapäivällä 10c ja 15e 1(\J& illalla 20c |a 2&c «f*
<^1. Yhtämittaa 1.»O--10.»0 H

Fitchburg — Tel. 2238

Varat yli $18,000,000 Ylijäämä yli $1,000,000
ARTHUR H BROWN, Rahastonhoitaja. 

JOSEPH H. KIBLING, Apulaisrahastonhoitaja.

745 Main Street Fitchburg, Mass.

edustaja selostanut , 
avustusta Suomessa 
ja muissakin maissa

Ennustaa avun tarpeen suuresti 
kääntyvän lähiaikoina

Siitä suuresta hädästä, jossa 
kansa elää monilla paikoilla so
dan raatelemassa Europassa, ja 
niistä vaikeuksista, jotka Pu

lliaista ristiä avustustyössä koh
taavat, saatiin kuulla eilen ilta- 
lana. mielenkiintoinen selostus i 
Punaisen ristin Eitchburgin chap 
terin vuosikokouksessa Brooksin I 
ravintolan Colonial-tbuoneessa.! 
Puhuja oli J. H. Heckman, Ame
rikan Punaisen ristin idän aht
een apu'aistirehtööri. joka laa
jassa puheessaan, jossa ei ollut 
yhtään kuollutta kohtaa, selosti 
Punaisen .ristin maailmanlaajuis
ta avustustyötä kaikissa hätäti
loissa.

Mr. Heckman ensiksi mainit
si, että Punainen risti nyt on pal 
jon suurempi ja voimakkaampi

Wide World Photo
FENSKE JÄLLEEN VOITTAA CUNNINGHAMIN

Glenn Cunningham oikealla), joka sijottui toiseksi, joh
taa mailin juoksua Madison Square Gardenissa. New 
Yorkissa, pidetyissä Kolumbuksen ritarien urheiluki
soissa. (unniiighainin takana on Gene Venzke, joka si
joitin kolmanneksi, ja hänen rinnallaan Chuck Fenske, 
joka voitti juoksun. Takimmainen mies Louis Zaiupe- 
rini kaatui ja keskeytti.

Osaston työkokous
oli Ahon asunnolla viime sun- 
nuntai-iltana. Järjestön neuvotte 
lu- ja Raivaajan vuosikokouksis
sa olleet edustajat raporteerasi- 
vat kokousten menosta ja siellä 
tehdyistä päätöksistä. Raportit 
hyväksyttiin.

New Leader-lehdelle päätet
tiin lähettää kuusi dollaria hei
dän lähettämistään tilauskorteis
ta, joilla otetaan lehdelle tilauk
sia. Kokouksessa olleista ostivat 
muutamat dollarin tilauskortin.

Päätettiin käskeä rannikko- 
osastojen edustajat neuvottele
maan josko järjestetään tulevana 
kesänä yhteisiä juhlia. Valittiin 
Emil Salonen, Lassi Eklund ja 
\V. Aho viemään asiaa eteenpäin, 
ja julkaisemaan kokouskutsu 
Raivaajassa.

Lehti-asiamiesten taholta ilmoi 
tettiin, että he ovat tehneet jul
kisuus: yötiii liikemiesten keskuu
dessa Raivaajan hyväksi ja pai
nostivat sitä seikkaa, että nyt 
kun Raivaajan tilaajainäärä on 
huomattavasti kasvanut, niin leh 
den lukijain tulisi muistaa huo
mauttaa tästä seikasta silloin 
kun tekevät ostoksiaan. Myöskin 
tulisi muistaa se, että Raivaaja 
on se lehti joka on Suomen puo
lesta ja kannattaa tämän maan 
kansiin valtaisia laitoksia muul
loinkin eikä ainoastaan silloin 
kuin ilmoituksia kerätään.

Seuraava kokous pidetään to
veri Kiven asunnolla.

PROCTOR, VT.
Rutland Armcryssa on iltamat
Suomen hyväksi tämän kuun 15 
p. illalla. Hyvä olisi jos Cuttings 
villen tyttöjä ja poikia tulisi kan 
sallisptivuissa sinne. Siellä on 
monenlaista ohjelmaa ja kaksi 
torvisoittokuntaa. Sisäänpääsy 
25c.

Fort Lauderdale, Fla
Suomipäivä Hollywood hotellissa

Maaliskuun 17 p. on Suomen 
hyväksi järjestetty avustustilai- 
suus yhteen Floridan isoiinpaan 
hotelliin. I lolly wood Beach ho
telliin, missä tulee olemaan 
myöskin suomalaista ohjelmaa. 
Kehotetaan suomalaisia, jotka

Keskiviikkona - Torstaina 
maaliskuun 13-H pinä

Franchot Tone ja Ann Sothern 
elokuvassa

“Fast And Furious”
—Ja elokuva—

“Three Sons”
Torstaina Parlay Cash Nile.

Perjantaina — Lauantaina 
maaliskuun 15—16\p:nä

Mickey Rooney ja Judy Garland 
elokuvassa

“Babes In Arms”
— Myös elokuva —

“Buried Alive”
14 osa “ADVENTURES OF KIT 

CARSON”

Sydämellinen kiitos

. teille sukulaiset ja ystävät jotka tulit
te kotiimme viettämään syntymäpäi
vääni täyttäessäni 50 vuot.u helmik. 25 
p. 1940, tuoden tullessanne maukkaan 
•kahvitarjoilun, kuin myöskin kiitos 
siitä arvokkaasta muistosta jonka mi
nulle jätitte.

Ystävyydellä aina muistaen,
»
Wäinö Mänty,

Templeton, Mass.

ovat tilaisuudessa, tuieinaan sin- 
I ne. Se on illalla. Tämän on al

kuun pannut Mrs. Jokela. Cleve
landista. O. Hänen miehensä on 
ajurina elevelandilaisella laki- 
miehellä? joka asuu mahiitussa
hotellissa.

Iässä taas ilmenee suomalai
sen sisu. Iitin vieraissa oloissa ja 
vietaana rohkenee mennä esittä
mään hotellin isännälle tilai
suuden järjestämistä.

Tavataan 17 päivänä Holly
wood Beach hotellissa. — J. P.

$1000 ja lisäksi 25 parhaimmalla tavalla 
valmistettua KINKKUA pääsiäis- 

paketeissa
VAPAASTI OSALLISTUJILLE

UNITED BEANO
torstaina, maaliskuun 14 p:nä, kello 8 illalla 

City haalissa ja Lyric-teatterissa 
(Maaliskuun 21 p:nä ei pelata) Sisäänpääsy 50c

teta.au
teta.au

