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Liittolaiset ja natsit ottelevat kiivaasti Norjassa
Saksalaiset jatkavat etenemistään, mutta liitto

laiset nopeasti vahvistavat joukkojaan.
(Sähkösanoma)

Tukholma, huhtik. 26 p. — Saksan aseelliset joukot, joita joh
tivat matalalla lentävät, kuularuiskuillaan maahan ampuvat lento
koneet, hakkasivat itselleen tietä pohjoiseen päin Norjassa tänään. 
Gudbrands-laaksossa saksalaiset mekanisoidut joukot ja tykistö 
pakottivat brittiläiset ja norjalaiset perääntymään Dombaasin rauta- 
tiekeskustaa kohti ja Oester-laaksossa ne taistelivat hurjasti ede
täkseen Roerosin kaupungin pohjoispuolella Stoerenia ja Trondhje- 
mia kohti.

Mutta rajalta Tukholmaan saapuneet uutiset kertoivat liitto
laisten tekevän sitkeätä vastarintaa ipysäyttääkseen tuon saksalais
ten kaksihaaraisen hyökkäysliikkeen Trondhjemia kohti. Eiiltiläisct 
laivasto- ja lentovoimat ovat ankarasti pommittaneet saksalaisten 

, hallussa olevaa Agdenesin linnoitusta Trondhjemin vuonon varrella 
saadakseen väylän auki. Erään huhun mukaan muudan brittiläinen 
risteilijä on jo onnistunut tunkeutumaan Trondhjemin vuonoon.

Brittiläisiä auttamassa olivat nyt ensi kerran heidän omat len
tokoneensa, joita on useilla norjalaisilla tukiasemilla valmiina ot
telemaan saksalaisten kanssa Norjan ilman herruudesta. Allehanda 
lehti kertoo, että saksalaisten ilmatoiminta on raijotetunrpaa britti
läisten taistelukoneiden ja ilmatorjuntatykkien saavuttua.

Liittolaisten joukot, joissa sanotaan olevan Ranskan ulkolegiö- 
nan sotilaita, eteni etelään päin Namsosin tukiasemalta yhtyäkseen 
hyökkäykseen saksalaisten linjoja vastaa a Steinkjcrissä, fiondhje- 
min pohjoispuolella. *

Turun pommitus- 
vahingot 300-400 
milj. markkaa

Tampereen 100 milj. mk. 
Helsingin verraten pienet

SELOSTI
TRONDHJEMIN

VALTAUSTA

Oester-laaksossa saksalaiset 
uudelleen valloittivat Roerosin 
vedettyään, etujoukkonsa pois 
sieltä viime yönä ja sitten läh
tivät rynnistämään pohjoiseen 
päin, jossa, sanomalehtitietojen 
mukaan, molemmat puolet käyt
tävät tykistöä. Norjalaisilla on 
hallussaan lujavarusteisia vuori- 
solia (Roerosin pohjoispuolella ja 
brittiläisiä apujoukkoja luullaan 
tulevan kaikella kiireellä Stoe- 
renin kautta heidän avuksi 'taik
ka jo olevan taistelussa.

Kaksikymmentä isoa saksa
laista pommittajaa »lensi Roero
sin yli tänä-aamuna hyökkää
mään norjalaisten ja liittolais
ten asemia vastaan pohjoisessa. 
Saksalaisten sanotaan myös poni 
niittäneen Stoerenia ja Singaa- 
sia, joka on rautatien varrella, 
40 mailia luoteeseen Roerosista.

Liittolaiset myöntävät perään
tyneensä.

(Sähkösanoma)
Lontoo, hilhtik. 26 p. — Liit

tolaiset perääntyivät jälleen tä
nään saksalaisten hyökätessä 
(itidlbrands-laaksossa, muilta apu 
joukkoja ja varusteita, m.m. tais 
telulentokoneita, meni yhtenä 
virtana Norjan alueelle vahvis
tamaan puolustuslinjoja ja tor
jumaan natsien kaksihaaraista 
hyökkäysliikettä Trondhjemia 
kohti.

Britannian sola virasi on tiedon 
annossa myönnettiin, että liitto
laiset ovat perääntyneet “jon
kun verran Dombaasin etelä
puolella. otaksuttavasti Ottan 
sektorilla, saksalaisiten tehdessä 
voimakkaan hyökkäyksen Lille
hammerista päin.

(Erään uutisen mukaan brit
tiläiset joukot ovat olleet suh
teellisen huonosti varustettuja 
ja norjalaiset sitäkin huonom
min. joten ne eivät ole kyenneet 
pysäyttämään erikoisen hyvin a- 
seislettuja saksalaisia. Britanni
an sotaviraslo kuitenkin eilen 
illalla julkaisi lausunnon, jossa 
kielletään huhut sekasortoisesta 
paosta tai suurista menetyksis
tä.)

Saksalaisten tiedonanto.
BahMminnma

Berliini, huhtik. 26 p. — Sak
san armeijan ylijohto ilmoitti tä
nään, että lisää joukkoja ja va
rusteita on saapunut Trondhjc- 
miiiu, josta eräs saksalainen ko
lonna etenee kaakkoissuuntaan 
yhtyäkseen Oslosta pohjoiseen 
näin hyökkääviin moottorisoitui- 
l’in joukkoihin, jotka koettavat 
katkaista Norjan kahtia.

Ylijohto myöpsi, että britti
läiset lentokoneet ovat hyökän
neet, Trondhjemin lentoasemaa 
vastaan ja vahingoittaneet usei
ta lentokoneita siellä. Brittiläis
ten sanotaan myös uudelleen 
pommittaneen Osloa viime yö
nä, mutta ei aiheuttaneen soti
laallista vahinkoa. Siviilivahhi- 
koa ei ole vielä tarkemmin to
dettu, sanotaan tiedonannossa.
Ruotsi voi pian joutua sotaan.

Berliini, huhtik. 25 p. — Ruot
si tuli tänä iltana Saksan dip- 
lomaatiseii huomion keskeiseksi 
kohteeksi, natsien arvellessa, et
tä tuo suurin Skandinavian val

tio on Suur-Britannian ja Rans
kan “pnrisituiksen” alaisena 

Natsit kieltävät heillä olevan 
mitään hyökkäysaikomuksia 
Ruotsin suhteen, mutta koosta
vat sitä, että Saksan täytyy olla 
valmiina “kaiken varalta.”

Nvt kun Tanska ja Norja o- 
vat “miehitetyt", selittävät nat
sit, niin on luonnollista, että 
Ruotsin suhteen, mutta korosta- 
suhteet kaipaavat muutoksia. 
Sen vuoksi saksalaisia neuvotte
lijoita on mennyt Ruotsiin.

Neu votit el u j e n ed is tv sun is: ä
koskeviin tiedusteluihin natsit 
kuiteinkin vastaavat kohautta
malla olkapäitään taikka tähän 
tapaan:

“Mitään varmaa ei voida sa
noa ennenkuin Ruotsi päättää 
missä se seisoo. Ratkaisun hetki 
on lähestymässä Ruotsille.”

Turun ilmapomm it us vahingot 
ovat Uuden Suomen hankkimien 
tietojen mukaan, 300—400 mil
joonaa markkaa. Tampereen 
kärsimät vahingot ovat noin 1(X) 
milj. markkaa.

Helsingin il mapommit uksissa 
kärsimät vahingot ovat verraten 
pienet, nousten Tekni’lisen Kor
keakoulun rakennuksia lukuunot 
tamatta, jotka valtion rakennuk
sina eivät ole sotavakinkolain 
alaisia, noin 20 milj. markkaan.

Nämä luvut ovat kaikki ennak
koarviointeja eikä lopullisia va
hinkomääriä vielä tiedetä. Lisä
selvityksenä mainittakoon viejä, 
että pommitusten rakennuksille 
aiheuttamat vahingot korvataan, 
mikäli mahdollista, täyteen palo- 
vakuutusmäärään saakka. Mutta 
jos vakuutusmaksuista keräyty
vä rahamäärä ei riitä peittämään 
vahinkoja, vähennetäär korvaus
määrää. Viimemainitussa ta

pauksessa pyritään kuitenkin 
korvaamaan vahingot valtion vä
liintulon avulla 80 piosenttiin 
saakka. Hyvin luultavaa on, että 
vahingot voidaan korvata täy
teen määrään.

Sen valloitti 500 saksa
laista ampumatta lau
kaustakaan.

Suomeen lähetettyjä e- 
lintarpeita tuotiin ta
kaisin.

Ratsuväki saa 
“väistyä koneiden

Kumosivat
presidentin
vetoamisen

Washington, huhtik. 26 p. — 
Edustajahuoneessa hyväksyttiin 

kolmannen kerran laki.eilen, 
mikä 
sodan
noin 15,000, varustaa matkakulu
ja ja vlläpito-avustusta yhteensä 
$7,000,000.

Presidentti on tämän lain ei- 
toninit selityksellä, että se on 
kokonaan aiheeton, mutta edus
tajahuone eilen. 274 äänellä 82. 
ääntä vastaan, hyväksy i sen yli 
presidentin eittoatnisen.

Ennenkuin se voimaan voi as- 
'tua sen pitäisi saada senaatissa 
myöskin kahden kolmatta enem
mistön.

Santa Ee, N. M., huhtik. 26 p. 
— Tämän valtion kansalliskaar
tin ratsuviikio.-asto lakkasi ole
masta kello 12 viime yönä. Sil
loin 111 ratsuväkirykmentti vi
rallisesti lopetettiin ja sen tikille 
tuli 207 :äs rannikkotvkistö ja 
ilmatorjuntatykistö. jonka hen
kilökunta tulee olemaan sama 
kuin llltsta ratsuväkirykmentin

espanjalais-amerikalaisen , nmt tn hevoset on poissa. Niiden 
vapaaehtoisille, joita on j tilalle tulee tiusiaikaisia ajoneu

voja, joilla ilmatorjuutalykit ja 
niiden miehistöt voidaan kuljet
taa nopeammin kuin hevonen nii
tä voisi kuljettaa.

Tanssihaalin palo 
oli tapaturma

Natchez, Miss , huhtik. 26 p. 
Viisi miestä, jotka pidätettiin 
kuulusteltavaksi Rytiini yöklu- 
bin palon johdosta, päästettiin 
vapaalle jalalle eilen Koroneri 
Smith selitti olevansa vakuutet
tu siitä, että tulipalo, mikä tans- 
sihaaliu tuhosi oli tapaturmai
nen.

26
on

Amerikalaisia kehoi- 
tetaan poistumaan 
Romaniasta

(Sähkösanoma)
Bukarest, Romania, hutik. 

p. — Yhdysvaltain lähetystö
lähettänyt kaikille Romaniassa 
oleville amerikalaisille kehoittaen 
kaikkia, 'joilla ei ole pakottavaa 
syytä jäädä maalian, harkitse
maan mahdollisimman pikaista 
Yhdysvaltoihin palaamista.”

Washington, huhtik. 26 p. — 
Laivastohalliniion kerrotaan
suuuuittelevaii satamien sulke
mista sukeluslaivoilta, laskemal
la suuria teräsverkkoja niiden 
eteen.

- Sir 
asi-

Britannian kom
munistipuolueen 
asemaa harkitaan

Lontoo, huhtik. 26 p. 
loini Anderson kotimaisten
aiu sihteeri ja titrvallisitusminis- 
teri. sanoi edustajahuoneessa ei
len illalla, että hän harkitsee Bri 
tannian kommunistipuolueen ju
listamista laittomaksi, yhtenä u- 
seista eri toimenpiteistä puolus
tuksen voimistuttamiseksi ja so
tatoimia haittaavien toimintojen 
rajoittamiseksi.

Mainiten n.k. viidenneu kolon
nan toiminnoista hän sanoi:

"Olen jonkin aikaa harkinnut 
erinäisten pienten ihmisryhmien 
toimintaa, joista jotkut näyttä
vät harkitusti haluavan vastus
taa sotatoimiutaa. Kansallinen 
päätös, että sotaa on käytävä kai 
keila voimalla on sellainen, että 
heidän toimintansa ei tähän men
nessä ole sanottavaa käytännöl
listä tulosta tuottanut. Mutta 
kuitenkaan ei voida jättää huo
mioonottamatta jatkuvien yritys 
ten mahdolliset tulokset sotatoi
mi Iinan vaikeuttamiseksi.

Hallitus yrittää välttää sekaan 
tumista pienten ryhmien käsitys
ten kehittämiseen, mutta ei voi 
jättää huomioimatta että tätä 
traditionaalista periaatetta voi
vat yääriukävttää äärimmäisyys- 
ainekset joista jotkut haluavat 
hävittää tämän periaatteen.

New York, huhtik. 26 p. — 
Amerikalainen rahtilaiva Mor
niacsea palasi eilen Norjasta, 
tuoden mukanaan muun muassa 
$4,500,(XX) ruotsalais a kultaa.

Laiva oli Trondhjemissa silloin 
kun saksalaiset siellä maihin as
tuivat ja kapteeni William Mc
Hale kertoi että sen valtasi 500 
saksalaista ampumatta laukaus
takaan. Laivan lokikirjaan oli 
tästä valtauksesta tehty seuraa
va merkintä:

“Throndhjem 5 a p. huhtik. 9 
p. — Joku kolkutti ovea ja sanoi, 
‘meillä on alus ja me haluaisim
me tulla teidän rinnalle. Käykö 
se laatuun?’ Kun olin puolinu
kuksissa, vastasin ‘Yes varmasti’, 
arvellen, että kysy myksessä oli 
joku pieni norjalainen alus, mi
kä halusi asettua rinnalle. Nou
sin sitten ylös ja katselin ympä
ri ja näin ainoastaan lorpeedo- 
hävittiljän. sisäsataman suulla, 
enkä mitään muuta 'liikkuvaa, jo
ten menin takaisin huoneeseeni. 
Noin 10 minuuttia myöhemmin 
oli hirveätä rakettia ja minä kä
sitin, että lentokone kititeli lai
vani ympärillä.

“...Menin jälleen kannelle. 
Kolmimoottorinen nieritaso teki 
juuri viimeistä kierrostaan ylä
puolella... Katselin jälleen ym
pärilleni ja näin muutamia soti
laita kannella ja ne näyttivät 
ikäänkuin jonkinverran tutui,taj 
Huutaen norjalaiselle vahdille, 
joka oli takakannella, kysyin ‘ti
vatko he saksalaisia?’ ja hän vas
tasi ‘ei ue ovat norjalaisia.’

"Epäilin heitä vielä. Silloin 
näin suuren risteilijän jonka kan
nella oli sotilaita. Se ok taiste- 
luristeilijä Von llipper. Käsitin 
silloin, että saksalaiset olivat sa
taman ottaneet haltuunsa laukai
sematta laukaustakaan."

Kulta minkä Morniacsea tän
ne toi oli kapteeni McHalen huo
len aiheena, sillä olihan mahdolli
suus olemassa, että hiin sen me
nettäisi natseille Norjassa.

Kulta tuotiin laivaan Bergenis
sä, missä Mormascea purki Ruot 
siin meneviä lentokoneita ja ko
nekiväärejä.
Suomeen vietäviä elintarpeita

oli Mormascella ja ue oli tuota
va tänne takaisin. Ne olivat 
tarkoitetut avustustarkoituksiin 
Suomessa.

Mormacsean saavuttua tänne 
ilmoitti Bergenissä ollut ameri- 
kalaiueu alus Flying-Eish, että

SELOSTI
UUDELLEEN

RAKENTAMISTA
Arkitehti Aalto puhui 

eilen illalla Suomen 
jälleenrakentamisesta

Uusia koteja on saata
va aikaan nopeasti.

Boston, huhtik. 26 p. — Suun
nitelmaa Suomen uudestaan ra
kentamiseksi, johon suunnitel
maan sisältyy kahdeksan tai kaih 
dentoista uuden yhdyskunnan 
rakentaminen, joihin, osa niistä 
500.000, mitkä äsken päättynyt 
sota kodittomiksi teki, voidaan 
majoittaa, esitettiin eilen illalla. 
Sen esitti arkitehti Alvar Aalto, 
yksi Suomen huomatuimmista 
arkitehdeista.

Luennossa minkä olivat järjes 
tänett Massachusettsin teknoloo 
gisen instituutin arkitehtuuri- 
kouiu ja Betnis säätiö, Hunting- 
ton haaliin. Cambridgessa, herra 
Aalto sanoi, että Suomi, jonka 
rakennu s voi ma kokonaisuudes
saan on mobilisoitu asuntojen ja 
uusien teollisuuslaitosten raken 
tamiseeu tulee olemaan labora
toriona maailmalle.

Uudet yhdyskunnat tulevat o- 
lemaan pieniä kaupungeita joi
hin ‘XX) tai 1.000 perhettä sijoit
tuu. Ne rakennetaan eri kohtiin 
mataa ja siten, että ne useassa 
tapauksessa ovat yhteydessä u- 
seamnian kuin yhden teollisuus
keskuksen kanssa. Rakennus
kustannukset varustaa yksityi
nen pääoma ja tulee rakennus
yrityksiä hoitamaan osaksi o- 
suuskiinnat, tai yhteiskunnat, hai 
litulksen avustamana.

Pääproblccmi Suomelle on se, 
että uudet kodit on rakennet
tava nopeaan. Ensin raken. pri
mitiivisin. taloja mitkä kaikista 
alkuperäisimpiä vaatimuksia tyy 
dyttävät. Lämmitys ja valaistus, 
sekä hygieeniset välineet ja uti- 
siaikaisen talon täydentäniinen 
on seuraava asikel.

Uusi kauppalan ja kylän 
manatseri valittu

Bellows, Falls, Vt., huhtik.. 26 
p. — Rockinghaniin selectmanit 
ja* Bellows Eallsin trustiisit il
moittivat eilen, että he ovat va
linneet kauppalan ja kyläkunnan 
manatseriksi Claire C. Congdo- 
nin, Shillingtonista. Pa., Morton 
E. Downingin tilalle, joka toi
mestaan eroaa toukokuun ensi 
1'iäiviinä.

se on 
kaikki

lähtenyt 
on hyvin

kotimatkalle ja

Ovat tilanneet yli 
4,000 lentokonetta

Washington.
Suur- Britannia 
Yhdysvalloista 
neita yli 4XXX).

Kahden viiime viikon ajassa 
he ovat tilauksia telineet yhteen 
sä $200.000.000 arvosta.

Ylläolevat tiedot on antanut 
liittolaisten yhteinen haukinta- 
komissiooni.

Union varoja varastettu
Gloucester, Mass., huhtik. 26 p. 

Robert W. Generazzo ilmoitti ei
len aamulla poliiseille, että Glou- 
cesterin Sea Food Workers Uni
on ja Atlantic Fishermens Union 
metallinen lipasto, jossa oli $153 
ja unioiden asiakirjoja, on va
rastettu.

huhtik. 26 p. — 
ja Ranska ovat
tilanneet lentoki

NORJAN Kommunistit har jot-
ASEMA ON tavat urkintaa

MÄÄRITELTY Moskovan hyväksi

Fitchburg voitti
Maynardin
radalla, kentällä

Niissä rata- ja kenttäurheilu 
kilpailluissa, jotka suoritettiin ei
len iltapäivällä Crocckerin ken
tällä, Fitcihburgin korkeakoulun 
joukkue voitti Maynardin kor
keakoulun joukkueen 50-22.

Kisojen 'huomatuin mies oli 
Maynardin Foley, joka voitti 100 
ja 220 jardin juoksut. 880 jar- 
diu juoksussa Otto, Zilli ja Zala, 
kaikki Fitchburgista, järjestyk
sessään saapuivat maaliin ensim
mäisinä. Kuulantyönnössä Fitch 
burg niinikään saavutti kolmois
voiton : Kääntä ensimmäinen, 
Rajaniemi ja Sarvela seuraavat. 
Rajaniemi ja WenVhwort'll voit 
tivat korkeushypyn tasatulok
sella. Seuraaviksi sijoittuivat 
Mäki ja Kääntä, jotka myös 
hyppäsivät tasatuloksen. Raja
niemi voitti pituushypyn ja Luo
ma sijottui toiseksi. Tulokset 
eivät olleet erittäin korkeata 
luokkaa, mutta kilpailu olikin 
kevään ensimmäinen.

Se on sotiva maa, Yh
dysvaltain kannalta 
katsottuna.

Viettivät paastopäivää
Concord, N. IL, huhtik. 26 p. 

Paastopäivää vietettiin jälleen 
eilen New Hampshire!) valtiossa, 
kuten sitä on vietetty 259 vuot
ta. Mitään erikoisia juhalllisuuk 
siä ei järjestetty.

Washington, huhtik. 26 p. — 
Presidentin julistuksella liitet
tiin Norja eilen Europan sotivi
en maitten luetteloon ja toisessa 
presidentin julistuksessa julistet 
tiin, että Yhdysvallat tulee ole
maan puolueeton Norjan sodas
sa Saksaa vastaan.

Näiden julistusten kautta .Nor 
ja joutui sellaiseen asemaan, et
tä sen on makseltava käteisellä 
kaikista tavaroista joita se Yh
dysvalloista ostaa ja on sen kul
jetettava ne pois täältä ei-ame- 
rikalaisissa laivoissa.

Saksa ja Ranska, sekä Eng- 
auti1 ovat jo aiemmin samassa 
asemassa. Niiden ylivoimia merel 
ä tekee niille mahdolliseksi ta
varoiden ostamisen ja kuljetta
misen täältä ilman häriötä.

Kolmannessa julistuksessa nor 
jalaisilta sukelluslaivoilta kielle
tään pääsy Yhdysvaltain sata
miin ja aluevesille.

1 lallinnollisessa määräyksessä 
julkaistaan sääntöjä Yhdysval- 
tain puolueettomuuden ylläpitä
miseksi. ______________

Yöratsastaja 
tuomittu vankilaan

Atlanta. Ga.. huhtik. 26 p. — 
lutakunta havaitsi eilen syylli

seksi yhden 17 syytteeseen ase
tetusta Ku Klux Klan järjestön 
jäsenestä, joita pahoinpitelystä 
syytetään, ja tuomari Hugh M. 
Dorsey tuomitsi (hänet maksa
maan sakkoa $1.000, sekä työs
kentelemään 12 kuukautta ylei
sissä töissä, sekä sen jälkeen 
demaan 6 kuukautta vankilas-

sa.
Kyseellinen henkilö on Henry 

Cawtorn. Hän havaittiin syylli
seksi ClO:n järjestäjän P. S. To 
neyn pahoinpitelemiseen.

Häntä vastaan on vielä syy
tös Toneyn kaappaamisesta, 
mutta sen käsittely siirtyy siksi 
kunnes toisten 16 syytetyn asia 
on käsitelty.

Työstandardilakia
peukaloidaan

Washington, huhtik. 26 p. 
Edustajahuoneessa päätettiin ei
len käsitellä n.k. Bardenin lii
tettä työpalkka- ja työaikala
kiin.

Presidentti Roosevelt on edus 
tajalhuoncen työasiain valiokun
nan puheenjohtajalle lähettänyt 
kirjeen jossa hän selittää oietta
vansa, että Bardenin liitteen hy
väksyminen nyt olisi erehdys. 
Kyseellisessä liitteessä työstan- 
dardilatn alaisuudesta vapautet
taisiin kaikki ne jotka farmi- 
tuotteiden jalostamisessa työs
kentelevät. Presidentti huomaut 
taa kirjeessään, että farmityö ei 
ole työstamlardilain alainen ja 
kyseellinen laki on ollut voimas
sa niin vähän aikaa, että on vai
kea tietää mitä munloksiä se 
kaipaisi.

Göring valittaa
Washington, huhtik. 2b p. 

Saksan lentovoimien komentaja 
kenttämarsalkka Göring on Yh
dysvaltain armeijan lentovoimi
en johtajalle. kenraalimajuri 
Henry H. Arnoldille, lähettänyt 
henkilökohtaisen myötu tunnon
ja valituksen vakuutuksen kap
teeni Robert II Losey n kuole
man johdosta, mikä johtui nat
sien lentopommituksesta. Gö- 
riugiu sanoman esitti Saksan so- 
tilasattashea kenraali Friedrich 
von Böttiger.

i Washington, huhtik. 26 p. 
Diesiu komitealle 'odisti eilen 
EEzra ( base joka kertoi olleen
sa kommunis,tiimoilleen järjes
täjänä Los Angelesissa, että 
kommunistipuolue sijoittelee jä
seniään lentokone- y.m. teolli
suuksiin länsirannikolla. Ja tie
dusteluun eiko tällä menettelyllä 
•pyritä saamaan arvokkaita teol
lisia ja sotilaallisia salaisuuksia 
Moskovaan lähettämisiä varten 
hän vastasi, että kylki se niin 
on.

Hän todisti myöskin että koin 
inunistipuolue lopullisesti .pyrkii 
saamaan aikaan sisällissodan täs 
sä maassa ja kumoamaan nykyi
sen hallituksen julistamalla y- 
leislakim perusteollisuuksissa.

Dies hallisi tietää eikö Anie- 
kan kommunistipuolue ja sak- 
saksalais-amcrikalainen Inmdi va 
riista Venäjälle ja Saksalle, il
man maksua, parahimpia vakoi- 
luinahdolhsuuksia mitä niillä 
koskaan on ollut tässä maassa.

“Ei ole epäilemistäkään ettei
kö suurin polittinen. ja taloudel
linen salaliitto historiassa ole 
olemassa". vastasi todistaja.
' Kommunistipuolue on tehnyt 
selväksi, että jos mikään kansa
kunta Venäjää vastaan hyökkää, 
niin se lamauttaa kyseellisen 
kansakunnan teollisuudet”, Ulia-, 
se sanoi.

Päivän säästäminen 
alkaa sunnuntaina

Niissä valtioissa ja niillä paik
kakunnilla joissa päi vän valoaika 
käytäntöön otetaan, se alkaa 
kello 2 sunnuntai-aamuna.

Ollakseen “oikeassa ajassa” 
sunnuntaina on paras siirtää kel
lonsa osoittimia jo lauantai-ilta
na yhden tuimin edelle standarj 
diajasta.

Kiinalaiset sanovat
valloittaneensa
Kaifengin

Tshungking, Kiina huiitik. 24p. 
Kiinan Keskusuutistoiinisto 

ilmoitti lämään, että Kaifeng,
I lonanin maakunnan pääkau
punki, on valloitettu lakaisit} ja
panilaisilta tämä ollen ensim
mäinen maakunnan pääkaupunki, 
mitä kiinalaiset ovat saaneet ta
kaisin siten kun "julistamaton" 
kiiualais-japanilaiueu sota alkoi
heinak. 7 p. 1937.

Japanilaiset kieltävät.
Shanghai, huhtik. 24 p. Japa

nin armeijan puhemiehet Sliang- 
liaissa väittivät, että kiinalaisten 
levittämä uutinen Kaifengin ta- 
kaisinvalloittamisesta on “val
heellista propagandaa.” lie myön 
tävät kiinalaisten tehneen anka
ran hyökkäyk-en inaanantai-il 
talia, mutta ’kiellävät heidän saa
neen kaupunkia

E. Il llol.e, 
Norjan konsu

lina täällä viimeiset 46 vuotta, 
kuoli perjantaina kollissaan täal 
lä 8(1 v. ikäisenä tietämättä e'la 
Itänen kotimaansa oli joutunut 
saksalais' en maahauhy ok käy k- 
sen kohteeksi. Syystä kun hän 
k;ir- sydämen heikkoudesta, ei
vät omaiset ilmoittaneet hänelle 
niittiän Norjan kohtalosta.

St. Paul, M inn 
joka on toiminut

ILM ATI ETOJA
Kaunista ja jatkuvaa kylmää 

tänä-iltana ja lauantaina.
Lämpömittari osoitti eri osissa 

maata klo 8 tänä aamuna seu- 
raavaa:

Boston 44. New York 46. Was 
hington 4<8. (acksouville (X). Chi
cago 42. Denver 44. New Orle
ans 61, Kansas City 47, Salt La
ke City 55. St. Louis 44, St. Paul 
.36, San Francisco 49, Portland, 
Ore .49 astetta.
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PÄIVÄNKATSAUS
VAPPU NUMEROMME ERIKOISNUMERO

Lehtemme tämänvuotinen vappunmnero muodostuu vallan 
harvinaiseksi erikoisnumeroksi, 
huomiota siilien ja erikoisesti seuraaviin kirjoituksiin, joiden otsi
kot jo osoittavat niiden erikoislaadun ja niihin sisältyvän mielen
kiinnon nykyisessä tilanteessa :

Karjalan kansan jäähyväiset kotikonnulleen.
Raunioitunut ja runneltu Mikkeli.
Viimeiset päivät Suomen Hangon elämää.
Mannerheimin päiväkäsky sodan päättyessä.
Se kauhtinkuva joka sisältyy näiden lukujen kertomukseen, 

on sellainen ettei paatuneinkaan voi niitä lukiessaan pidättää tun
teitaan kuohahtamasta. TäMaistako edellytti Venäjän “sosialisti- 
suus.” Tällainenko totuuden ja oikeuden ristiinnaulitseminen oli 
sen voittokulun edellytyksenä! Tällaistako pienten kansojen it-

Elinkustannukset maassa ovat holhonneet 20 prosentilla sodan 
ajalla ja yritykset tuhlauksen lopettamiseksi tarkoituksella vält
tää inflatio ovat epäonnistuneet. Eivätkä edes totalitääriTialli- 
tuksetkaan kykene välttämään työväen tyytymättömyyttä ja le
vottomuutta. Italiassakin oli äsken järjesteltävä palkkoja 10 pro
senttia ylöspäin, mutta tuo korotus ei vielä vastaa hintojen nou
sua. Verot ovat suunnattomasti kohonneet, mutta hallitus siitä 
huolimatta on pakoitettu jatkuvasti suunnittelemaan uusia vero
ja. Aivan äsken oiettiin käytäntöön uusi myynti- ja palvcltisvero, 
jonka mukaisesti kansalaisen on parturissa käynnistäkin makset
tava valtiolle veroa. Tämä veromuoto herätti kuitenkin niin pal
jon tyytymattonivyttä, että hallituksen oli pakko antaa liikemie
hille oikeus maksaa' sen aina vuoden lopussa tuloveronsa yhtey
dessä.

Italian miesvoimat ovat kieltämättä suuret. Siellä on noin
............................ kahta miljoonaa 20 ja 25 välillä olevaa miestä enemmän kuin

1 lainamme kiinnittää lukrjaimme I ,, , , ,, . . - ., ,.......................... 1 . 1 Ranskalla, ellei oteta lukuun Ranskan Afrikaa, niissä oli ylitä
suuri asukasluku kuin Ranskassakin. Italia väittää voivansa kut
ua armeijaan kaivele k san miljoonaa miestä, mutta se varmasti

kaan ei kykene varustamaan niitä. Sen nykyinenkin miljoonan 
miehen armeija on puutteellisesti varustettu. Myöskin osia ar
meijasta on Mhaniassa ja Etopiassa, Italian Akilleen kantapäässä.

Roomassa Mussolinia kutsutaan .saksalaismieliseksi, mutta 
VIussolini enempää kuin muutkaan italialaiset ei ole sen enem
pää saksalaisniielinen kuin liittolaismieliuenkään. Hiin on italialais- 
miclinen, fascismin ja ennenkaikkea Mussolinin kannattaja. Hän 
on yhteistoiminnassa Saksan kanssa etupäässä siksi kun alussa 
uskoi sillä takaavansa rauhan. Jos jatkaa yhteistoimintaa, se 
johtunee siitä, ettii häneen on vaikuttanut Saksan voima ja siksi

Valtakunnan
varastaminen

Kommunistit natsien tukijana kavalluksessa!

senäisyyden riistoa ja siviiliväestön raakaa munhaamista tarkoit- uskoCT Sa.ksan voittavan so(]a8sa. Mutta jos hän menee aktiivi-
ti se hyökkääniättömyyssopiinus, joka Venäjän ja Suomen välillä 
vallitsi! Tälliäkö tavalla pettivät bolshevikit Venäjän vallankumo
ukseen liittyneet mailman sorrettujen toiveet !

Mutta tämän kauihunkuvan taustalla loistaa kirkkaana, kau
niina ja vakuuttavana se tyyneys, se hillitty kovaan kohtaloonsa 
alistuminen, se varma tulevaisuuden toivo, se suomalaiseen kan 
saan edelleen kuulumislhalu, joka valtasi kotikonnultaan lähtemään 
joutuneet ihmiset ja elävöitti heidän mieltään vaikka tulevaisuu
dessa ei tunnu nyt juuri näkyvän yhtään ainoaa muuta toivonki
pinää, yhtään ainoaa muuta valonsädettä kuin se että yhteinen 
Suomi jakaa kaikkien kansalaistensa kohtalon.

Tutustuttakaa tähän numeroon ihmisiä jotka eivät ole Rai 
vaajan lukijoita. Kiinnittäkää heidän huomiotaan näiden kautta 
Suomen nykyiseen kohtaloon. Auttakaa heitä ymmärtämään näi 
den valossa totalitarisen vakiomuodon — niin kommunistisen 
kuin natsistisenkin — kauheus. Osoittakaa heille minkälaiseksi 
raakalaistiudeksi on rappeutunut kerran työväenliikkeen lippua 
muka kantamaan lähtenyt kommunistinen liike.

sesti Saksan puolelle, silloin hän hyvinkin voi muuttaa Italian 
taistelutantereeksi ja maksaa kalliisti siitä. Italian teollisuus- 
seudut ovat maan pohjoisosassa, Milanon ja Turhiin ympärillä, 
lähellä Ranskan rajaa ja helpommin tuhottavissa kuin minkään 
toisen suurvallan teollisuudet. Tästä johtuukin, että 90 prosent
tia Italian teollisuuden harjoittajista vastustaa Italian sotaan liit
tymistä millekään puolelle.

Kaikki tässä mainitut seikat puhuvat Italian sotaan liittymistä 
vastaan. Mutta eiväthän diktaattorit aina sotaan lähtiessään jär- 
keile, joten ihmeenä tuskin tarvitsee pitää vaikka jonakin aamu
na saamme radiosta kuulla ja lehdistä lukea Italian sotaan liitty
misestä,

RyssäläistäRaivaaja jokaiselle suomalaiselle!
Raivaajan kautta jokainen suomalainen käsittämään dikta- kirjallisuutta 

tuurin muodostama uhka kansanvaltalaisille vapauksille kaikkialla!! Olemme saaneet näytteitä siitä kir-
Raivaajan lukemisen kautta jokainen Amerikan suomalainen Laillisuudesta, mity ryssä Ilman kaut-

käsittämään kansanvaltaisuuden tärkeys ihmiskunnalle! ta sodan ajalla Suomessa levitti. Nä-
Raivaajan lukemisen kautta jokainen tuntemaan velvollisiin- , , , „ . ..J 1 ... (paksujakaan. Ne on painettu paar

ienpa liittyä Amerikan Suomalaiseen Kansanvallan Liittoon! man kckoisiHa ,kirjaimiUa hiiren nah-
________ q kan kokoiselle paperiarkille. Ryssä

, I nähtävästi pitää muitakin kansoja yh
ITALIAN AIKOMUKSISTA tä huonolukuisena kuin itseäänkin ja

. . . , .... t siksi käyttelee isoja bookstaveja.
Useakin varmaan näinä aikoina mielessään arvailee, mitä Itä- Julkaisemme tässa kirjallisuuden 

ha tulee tekemään lähitulevaisuudessa, pysyykö se puolueetto- Kokonaisuudessaan. Ensimäinen niis- 
inana tai meneekö jommalle kummalle sotivista puolista? tä kuuluu:

Italian sanomalehdistö, joka puhuu vain sitä mitä diktaatto- “Suomen kansalle: 
ri tahtoo sen puhuvan, on viimeisen kuukauden ajalla äänekkäästi 'Neuvostohallitus ei kaskaan ole 

i , .• 1 , e , i- . , . hyökännyt eikä voi hyökätä Suomenja tarmokkaasti puolustanut Saksaa olivatpa sen teot minkaalaisia 1I riippumattomuutta vastaan.
“Punainen armeija tahtoo vain taatallansa. Siksi monet ovat alkaneet miettiä mitä Italia tekee tai

tekemättä jättää Saksan hyväksi lähikuukausina. Dorothy Thomp- La Neuvostoliiton luoteisrajojen turva!
son, joka on vieraillut Roomassa ja useissa Balkanin maissa, kir- llsuuden, Leningradin — Moskovan
joittaa Bukharestista, että Mussolinin aikomuksista liikkuu mo- Jälkeen neuvostovaltion suurimman
neulaisia huhuja kaikkialla. Mutta parhaat havainnoitsijat, joi- kaupungin turvallisuuden."
den kanssa hauella on ollut tilaisuus keskustella niin Italiassa kuin „ , , , . .. . _kirja. Ei ole koskaan hyökännyt Suo.
Italian ulkopuolellakin, kallistuvat sille kannalle, että Italia onl en rlipplunattomuutta vastaan! 
kyvytöin suursotaan tällä hetkellä. Toisessa Suomen kansalle osoitetus-

Vaikka sillä onkin miljoona miestä aseissa, sillä on varastossapa kirjallisessa tuotteessa lausutaan: 
riittämättömästi aseita ja varustuksia sodan käyntiin. Italiassa “Suomen hallitus Cajanderin, Kal
ori hyvin rajoitettu määrä puuvillaa, kaikkia tärkeitä ja väittä- lion Mannerheimin edustamina on 

.. . ... .. . • i lähtenyt sotaseikkailun tielle Neuvos-mattoima metalleja puuttuu. Lika silla ole Vehnavarastojakaan.L vastaan

“Kutokaa te lutkat vain sukkia. 
Mutta, älkää lähettäkö niitä sotilaille 
rintamalla. Te tarvitsette ne itsekin. 
Puolalaiset vietiin Siperiaan junalla. 
Teidän kuljetukseenne ei tuhlata ju
nien kallista aikaa. Te saatte kävellä 
sinne ja silloin sukkanne ovat tarpee
seen.”

Eikö olekin “sivistyskansan" puhet- 
sa, kansan, joka lähti viemään “si
vistystä” Suomeen?

.... , Imperialistien käs-
Optiunstisempien arvioiden mukaan niit.i on vuodeksi, mutta lkytS[a herrat Cajanderit katkaisivat 
useimmat pitävät sitä liioitteluna. Irauhalliset neuvottelut Neuvostoliiton

Hiilipula on vakava. Sodan aikana Italia tarvitsee 12—14 kanssa, muuttivat Suomen sotaleiriksi 
miljoonaa tonnia vuodessa ja rauhan aikanakin kuudesta kahdek- Na syöksivät Suomen kansan ennen 
saan milj. tonniin. Normaalisina aikoina se on saanut suurim- kuulumattc™iln Kärsimyksiin, 
mai, osan hiilestään Saksasta ja Puolasta ja noin neljännen osan taisLen provckatioiden ja kaikkein ka. 
Englannista. Saksalainen ja puolalainen hiili kuten englantilai-Laiainpjen juonittelujen pesäke sota
tienkin tulee meriteitse, mikä kuljetus tulee halvaksi. Englannin vimmaisen imperialismin hyväksi, 
harjoittama saarto kuitenkin on estänyt saksalaisen hiilen kulje- “Karkoittakaa Cajanderin ja Man- 
tuksen ja myöskin Englanti on asetellut vaikeuksia englantilai- nerheimin kansanvastainen hallitus! 
sen hiilen tielle "Eläköön vapaa, riippumaton Suo-

, . ’ , , „ , ........................ , men tasavalta”. ('Nähtävästi se Teri-Italia nyt jo on raskaassa velassa Englannille hiilestä silla ktin L gn .,tasavalta-, ,
ei ole ulkomaalaista valuuttaa millä hiilestä maksaisi. Englanti | “Eläköön Suomen ja neuvostoliiton 
kylläkin mielellään myisi hiiltä, mutta haluaa maksun siitä joko kansojen ystävyys!” 
rahassa tai aseissa, joiden valmistuksessa tarvittavia raaka-ai-1 Kolmannessa kirjallisessa helmessä 
neita se on valmis hankkimaan italialaisille tehtaille. Mutta Ponka olemme luettavaksemme saa-
Saksan neet, lausutaan jälleen Suomen kan-painostus Italiaan nähden on tehnyt tällaisen kaupan 1 • , , Isalle:
käynnin mahdottomaksi ja Englanti ei ota hiilestään maksuksi „Suomen sotiiasjohtajajoukon kata- 
naisten hansikkaita ja kaalia. Ila provokatio herätti yleistä suuttu

Saksa on luvannut Italialle miljoona tonnia hiiltä kuukaudessa Imusta maassamme ja Punaisessa Ar 
rautateitse ja Berliinistä tulleissa uutisissa puhutaan 65 junalastin meijassa. Kaikesta meidän kärsivä!' 
lähettämisistä päivittäin niitä kolmea rautatielinjaa pitkin, jotka Iisyydestämme on tullut loppu! Mei-

|dän on pitänyt tarttua aseisiin. Mut
ta me emme käy Suomen kansaa vas-kulkevat Saksasta suoraan Italiaan ja neljää muuta rautatielinjaa

myöden Sveitsin ja J ugoslaavian kautta. Puolueettomat havain- ,taan vaan Cajanderin ja haUi.
iloitsijat kuitenkin ennustavat, että vaikka tuo onkin teoreettises- luusta vastaa, joka sortaa Suomen kan- 
ti mahdollista, sitä ei kuitenkaan voida käytännössä toteuttaa pi-Isaa ja on provosoinut sodan Neuvoi- 
tempää aikaa. He ihmettelevät mitä hiili vaunuilla viedään ta- toliittoa vastaan. Me emme tule tel
kaisi,i ja muistuttavat, että viime talven ajalla Saksan rautatie- dän luonne valloittajina, vaan Suo 

, . , , .. , men kansan vapauttajina kapitalistienverkosto ei kyennyt kuljettamaan riittävästi hiiltä edes Saksan . ...• J I ja tilanheaTojen sorrosta.
•s|sä!lä. I “Älkäämme siis ampuko toisiamme,

Italialaiset käsittävät sen ja valittavat Englannin saarron joh- vaan lopettakaamme sota ja kääntä
dosta, mikä hidastuttaa maan aseistautumista. Englantilaiset käämine aseemme teidän ja meidän 
kieltävät, etteivät he estä Italiaa saamasta normaalista määrää vfholiisiamme vastaan, Cajanderin

| Erkon, Tannerin, Mannerheimin ynnä 
muiden hallitusta vastaan.”h.,ääntyminen, koska pelkäävät raaka-aineiden menevän »Saksaan. Ja tuoHa ro kalla luuUvat

todelta täten näyttää, että Italialle on hyvin vaikea taistella Ivaikuttavansa »suomalaisiin! He ereh
niinkään millin 'liittolaisen rinnalla ja puolesta kuin sellaisen, joka Ityivät ja pian huomasivat ketä suo 
hallitsee meriä sillä lähes kaikki, mitä se perusraaka-aineistaan bnalaiset pitivät vihollisinaan. 
tarvitsee, tulee sinne merien takaa. Eikä luottanut yksistään pai

. , • . i Inettuun sanaansa. Se vaihvisti sitäItalian finanssitilanne myöskin on vakava. Kukaan ei tarkal-l. ........I jokapäiväisillä radiolähetyksillä, joissuuri -en budjettivajaus on, mutta arvellaan

metalleja ja muita raaka-aineita, mutta aikovat estää määrän 
.-Ikäävät raaka-aineiden menevän Saksaan.

Natsien valtausliike Norjaan muodostaa saia pe- piikin “sotatarkoituksiin’-, paitsi
räisen ja merkillisen luvun nykyisen jJ^maiS'puohtee^Seii’^k

Sodan historiaan ikomiseksi” sen tarpeelliseksi te-
------------------- I kee.

| Altissa Saksa “sitoutui’' kunni-
loittamaan Tanskan ja Norjan it-

------------------ senäisyyttä, hallituksien, kanssa
Yön pimeyden suojissa hiipivät sin olleet natseja, mutta he jät- I’.vr'l,'’n . L'lle'st™ni’n(aan ttl- 

varkaat lähettyville, lahjosivat ja koivat vaarallista leikkiä toivos- "’’j1 ayksella ltto-
murhasivat vartijat, tulivat ky- sa, että jonakin sopivana hetke- J '” _ ,bl c ,al < ' kontrollivalta 
liin, kaupunkeihin ja satamiin ja nä Saksa voi tulla pelastamaan maassa u.. s.tn armeijalle ja sit-
julistivät pääkaupungin ia valta- heidät työväenpuolueen hallituk-1 ‘ !,ln , ,l lan > i eistoimintaeh-
! . . 1 • ■ . ......... . . toon ei suostuttu, julisti Saksa

jokaisen vastaan hangoitt eli jän 
kuolemantuomion alaiseksi ja pe
räännyttiin alussa esitetyistä 
"sitoumuksista” ja täydelliselle 
ryöstön ja murhan kannalle aset
tuen vieritetään, tästä kaikesta 
syy- liittoutuneiden niskaan, jot
ka muka tahtoivat levittää sotaa 
pohjoiseen !

Tiiliä tavailit Siiksa selittää 
.“suoijelustoimintaansa” (pohjois
maissa.

Englannin miinojen laskua Nor 
jän länsirannikolla on pidetty to
distuksena liittoutuneiden tarkoi
tuksista hyökätä Norjaan, mut
ta kun saksalaiset olivat jo huh
tikuun 4 p:n vastaisena yönä, siis 
kolme vuorokautta ennen eng
lantilaisten miinojen laskua, nous 
sect Etelä-Norjassa mailiin ja 5 
p. tuli yhä. suurempia joukkoja, 
niin. kuinka ne siis osasivat etu
käteen toimia englantilaisten 
hyökkäyksen “torjumiseksi”, jo
hon oletuksen aihekin, ilmeni vas
ta sen jälkeen kuin natsit jo oli
vat hyökänneet maalian ? Sitä
paitsi heidän hyökkäyksensä tuli 
kuukausien varustelujen ja val
mistelujen jälkeen, kuten jo on 
osoitettu.

* * #.
Mutta löytyy kuitenkin yksi 

ihmisjoukko,, jolle natsien seli
tykset ovat silkkaa totta ja sel
viä poliittiseksi ohjeeksi otetta
via asioita.

Kommunistit hyväksyvät täy
dellisesti natsien selitykset ja 
ovat valmiit vierittämään koko 
rikollisen, hyökkäyksen syyn liit
toutuneiden niskaan. Moskovan 
uutisessa (.iNew York Times, 
huhtik. 18j p.) selitetään Saksan 
hyökkäysliike täydellisesti ber
liiniläisillä väreillä ja vääristelyn 
huipuksi sanotaan WalJ-kadttn 
hyötyvän tästä kaikesta. “Puo
lueettomat ja heidän kumppa
ninsa saavat Skandinavian ta
pahtumilla näytellä suosiollista 
asioiden tasausta Wall-kadun 
pohattojen hyväksi”, sanotaan 
siinä.

Kuten ennemmin on näillä pals 
töillä selitetty Norjan virano
maisten mukaan,1 ovat kommu
nistit jo aikoja toimineet yhdes
sä natsilaisten urkkijoiden kans
sa auttaen m.m. saksalaisten ve
denalaisten toimintaa ilmoitta
malla laivojen lähdön Skandina
vian rannikolta. Mikit osuus näil
lä on ollut 9 o:;in maan kaval
luksessa on vielii hämärän pei
tossa. Mutta Norjan kommu
nistipuolueen julistus osottaa sel
västi kommunistien tässäkin toi
mivan natsien hyväksi. Samaa 
virttä veisaa täkäläinen komm. 
sanoniisto. “Eteennäin” tietää 
t.k. 12 p:nä, että “imperialistit 
raahasivat Skandinavian maat 
sotaan”'ja jatketaan: “...mikä 
johti liittolais-imperialislit avoi
mesti hyökkäämään Skandina
vian maiden puolueeromuuden 
kimppuun?” — Siinä me näem
me kuinka kommunistisen "to
tuuden mukaan” Englanti ja 
Ranska hyökkäsivät Norjaan, 
kuinka ne vetävät puolueettomat 
maat sotaan ja kuinka Saksa — 
Hitlerin Saksan liitossa Venäjän 
kanssa — on täydellisesti syy
tön mihinkään rikokseen tai hyök 
kävkseen.

Mutta tätä on kovin vaikea 
sanoa suoraan. Sen vuoksi pu
lliltaan “imperialisteista yleen
sä” ja selitetään kuinka “Nioria 
vastoin tahtoaan joutui imperia
listien taistelutantereeksi”, kuin
ka tämä esimerkki “on paljon 
puhuv,aa” ia kuinka taas "impe
rialistien hyiikkäys” on “luonut 
uuden tilanteen”, joka riippuu ei 
Saksan hyökkäyksestä, vaan 
“Englannin ja Ranska sotilas- 
hlokkin 'pyrkimyksistä laajentaa 
imjierialistista sotaa ia myöskin 
pyrkimyksestä riisua Skandina
via aseista”. ... kuten Norjan 
kommunistipuolueen julistukses
sa vellotaan.

Ensimmäisen kerran kansain
välisessä poliittisessa tapahtu
massa kommunistien selitykset 
kantavat selvästi ja kirkkaasti 
nat sitaisen propagandakoneiston 
hvviiksyinisen ’eimaa. Sen vuok
si Norjan kommunistipuolueen 
julistus on niin surkean köyhä,

n"
kunnan omakseen 1 sesta, jota he eivät kyenneet ku

kistamaan vaaliuurnalla. Nämä 
voimat tuskin silti tällä hetkellä 

ja taskuvarkaan taktiikalla, pu- olivat natsien valtauksen kan- 
noivat juonensa kaukaa kaartaen nalla, mutta heidän tarmonsa 
ja yksityiskohtaan sovelluttaen, maan puolustuksessa lamaannut- 
mutta saaliikseen ne vaativat ei ti toivo Hitlerin perustamasta 

konservatiivisesta hallituksesta,

Näin tekivät saksalaiset Nor
jassa. Ne toimivat näpistelijän

vain rahat ja tavarat, vaan koko 
valtakunnan. Maailman aikakir
jat eivät tiedä mitään senlaisesta 
kuin valtakunnan varastamises
ta. Nyt saadaan tottua siihen
kin.

Norjan lähetystö Wasliingto- 
nissa on nähtävästi diplomaatti
sista syistä antanut lausunnon, 
jossa väheksytään salaliiton mer
kitystä natsieji valtaukcn onnis
tumiseksi. mutta jokaisella kap
paleella siinä kuitenkin myönne
tään se. Lontoossa julkaistu 
Norjan virallinen selostus asias
ta ei myöskään halua esittää yk- 
ityiskohtia maankavaltajien juo

nista, mutta tosiasiaksi kaikesta

jossa lie olisivat isäntiä.
Pienen armeijan ylin jolito on

kiinteässä yhteydessä tämänlai
sen sekavan yläluokan poliitti
sen ajattelutavan kanssa ja nii
den .piirissä on ollut suuri jouk
ko selviä natsien kannattajia:. 
Niiden sisäinen koneisto on ol
lut voimakas ja sen merkitys nä
kyy nyt 9 p:n taipab tiimi ssa. Tä
mä maankavallusta hautova 
klikki on juonitellut monella ta
valla ja “puhdistautunut” kai
kesta edesvastuusta silläkin seli
tyksellä, että työväenpuolueen 
hallitus kuluttaa liikaa yhteiskttn 
nallisiin reformeihin ja jättää puo

huolimatta jää. että Norja, sen lustuslaitoksen vähemmälle, jon 
pääkaupunki, tärkeimmät strate-jka vuoksi edesvastuu muka nyt 
giset asemat ja Atlannm ränni- lankeaa hallitukselle eikä kaval-
koti tärkeimmät satamat Narvi- 
kista Stavangeriin joutuivat vi
holliselle ihmeellisten asianhaa
rojen vallitessa — vuosisadan 
hienoimman salaliiton ja parhai

talille.
I lallituksen hyväntahtoisuutta 

ia kansanvaltaa hyväkseen käyt
täen olivat natsit ia heidän a- 
genttinsa toimineet Norjassa jo

ten öljvtvn poliittisen petoksen j kuukausia. Sinne oli virrannut 
kautta,'kuten amerikalamen kir-1 kauppamatkustajia, urheilijoita, 
jeenvaihtaja, Leland Stowe, lait- merimiehiä, diplomaattisia vir
sun ja jonka selostukseen jo näil-' kailijoita, koululaisia ja kaikkia 
lä palstoilla tutustuttiin. ' I mahdollisia “toimitsijoita”, jois-

Stowen selostuksen mukaan ta kaikista yhdessä yössä tuli so- 
rauihallinen Norja, maa, joka Na- tilaita saksalaisiin valtausjouk-

nglannin kansan 
sotapäämäärät

W. L. White kirjoittaa Lontoosta: 
Tämä on tavallaan persoonallinen 

tunnustus. Olen tullut Saksasta, jos
sa inhoan natseja, kaikkea mirtkä 
puolella natsit ovat ja kaikkea mitä 
suur.nitteleivat tekevänsä tälle meidän 
maailmallemme, niin paljon kuin mi
tään vihata voit ja sittenkin sulattaa 
päivällisesi ja useissa tapauksissa en 
voinut sulattaa omaani. Sitten tulin 
Englantiin, missä kokonaan päinvas
toin pidän kansasta ja kaikesta minkä 
puolesta se taistelee, hyvin paljon.

Tällaisessa tilanteessa rehellinen ra- 
portteri on levotoin. Hän tahtoo olla 
varma, että näkee asiat selvästi, ettei 
hän vain paina villaisella sellaisia asi
oita, joista el pidä kansassa, josta kO' 
konaisuudessaan hän pitää hyvin pal
jon. Siten siksi kun hän on pelois
saan, hän voi olla ankara Uimisille, 
joista pitää.

Ja näistä syistä olen ollut hieman 
äkkiptkainen englantilaisten suhteen. 
Haluan esittää syyt, miksi pidän hels. 
tä. Se suureksi osaksi johtuu siitä 
kun he tällä kertaa taistelevat kaiken 
sen puolesta, mikä on säädyllistä ja 
sydämellistä tässä maailmassa ja jos 
he häviävät sodan, kaikki tuo häviää 
heidän mukanaan ehkä tule takaisin 
meidän sukupolvemme aikana, tuskin 
se uraavankaan.

Tällä kohdalla voit käydä katkerak
si ja sanoa heidän taistelevan myös 
valtakuntansa puolesta, mikä on totta 
ja myös, että tämä Englunnln hallitus 
tylysti kiel täysi taistelemasta näiden 
maailman säädyllisyyksien Ja ystä
vyyksien puolesta siihen asti kun tuli 
selväksi, yli kaiken epäilyksen, että 
heidän valtakuntansa myös oli pelissä

Mutta sittenkin on sanottava, että 
Englannin yhteinen kansa oli valmis 
taistelemaan säädyllisyyden puolesta 
maailmassa jo Myncihenln aikana. Ja 
voi käydä niin, että siksi kun nämä 
ihmiset luottivat hallitukseensa Myn 
chenissä, he voivat hävitä sodan, mikä 
alkoi vain vuotta myohenunin.

Mutta voittivabpa tai hävisivät, nä
mä Ihmiset taistelevat sädyllisyyden 
puolesta nyt ja he tietävät sen Ja si 
tä saat kauniin ja puhtaan tunne] 
man heistä.

Vastakohtana natsien myrkkykyl 
vylle namu ihmiset eivät viitaa saksa 
laisia. He ovat vain hämillään, että 
potentiaalisesti niin jalo kansa on 
saattanut itsensä natsien kytkimiin ja 
sellaiseen mielentilaan, missä on tar 
peellista taistella heitä vastaan saa 
dakseen rauhan ja vapauden maali 
maan.

poleonin ajoilta asti on onnis
tunut säilyttämään rauhan ja jo
ka ei ole muilta pyytänyt kuin 
elää rauhassa, kalastaa, harjoit
taa meriliikettä ja rakentaa yh
teiskunnallisia laitoksiansa ja de

koihin. Saksalaiset laivat oli
vat täynnä sotilaita ja määrät
tynä hetkenä ne astuivat piilos
taan päivänvaloon.

Maailmansodan jälkeen oli 
Norjan hyväntahtoisten kansa

mokratiansa, vedettiin sotaan laistenn hoidettavaksi kuljetettu 
katkeran petoksen kautta, jon- saksalaisia ja itävaltalaisia sota-
ka Berliinin natsipomol olivat 
yhdessä järjestäneet Norjassa 
olevien kätvriensä kanssa. Nii-

orpoja, jotka olivat siellä kasva 
neet ja koulunsa käyneet. Nyt
temmin niistä aiktrseksi tullen-

den avulla’pääsivät saksalaiset oli suuri määrä palannut Sah 
alakavalasti maihin, ne järjesti-, saan ja saatuaan siellä natsilai- 

vät saksalaisten sotalaivojen sen uudestikasteen, niitä» palasi 
suojaksi norjalaisia kalastaja-1 takaisin Norjaan vehke.lläkseen 
aluksia ettei rannikkopattereis-' kansaa vastaan, jolle l.e olivat 
ta voitu ampua ja ne väärenne- ] velkaa elämästään ja kasvatuk 
tyillä määräyksillään vaimentivat sestaan. Näillä oli se etu, että 
sotalaivat ja linnoitukset, ne kat- he osasivat maankieltä ja menes 
koivat sähköyhtevdet miinoista,
jotka olisivat Oslonvuonossa yk
sin voineet estää minkälaisen telivat kuinka Saksan valtausar- 
laivaston tahansa perille pääsyn. | meijassa oli niin paljon norjan- 

Näin Strtwcn yksityiskohtaisen kielentaitoisia.
selostuksen mukaan saksalaiset 
valtaajat taluttivat Troijan he
vosen Norjaan, paljastivat sen 
hämmästyttävän sisällön, ajoivat

tyivät sen vuoksi kierossa toi
minnassaan. Norjalaiset ihinet-

Skandinaviaan hyökkäyksen 
perussyy on vielä todellisuudes- 

... sa salaperäisyyden peitossa. Asi-
parlamentm ja .lallituksen pako-1 ;lt,(Untjj;l( eivät voi uskoa nat
salle, vaimensivat sotaväen ja!s;en lähteneen Yksin lautamnl- 
marssivat poliisin suojeluksen ];in tuonn;n turvaamiseksi laihi
alaisena riemukulussa päakati- se]je seikkailnnomaiselle retkelle, 
pungin. halLituspalatsnn. johon sisältyy tavaton liski. Mah

.. . . . .. dollisesti sittenkin retkellä, joka
Mutta tämä ei.vielä selitä ko- tot]ennäköisesti pian laajenne- 

ko tarinaa. , . ■ Haan Ruotsiin, etsitään sotilaal-
Mliudan Washtngtomn kirjeen- jjsja mahtiasemaa pohjoisessa»ja 

vaihtaja kiinnittää nyt huomio-1 tilaisuutta tehostaa so
ta Norjan poliittisiin oloihin ia ^aa |j,-jnten saaria vastaan merel 

tä ja ilmasta kiisinövtää niistä erään tärkeän teki
jän sen hyväntahtoisen luotta- Saksan antamat selitykset o- 

vat pelkkää teeskentelyä. Sak
san memorandum! huhtik. 9 
p:nä, jona Tanskan ja Norjan 

voittokulku | vajtaus tapahtui, oli armeijan

leen tiedä kuinka suun sen uuujetuyajaus on, uinua .u vo.aa., ita puhuttiin ...euraa,via inhimillisiä ja 
sen nousevan 18(4—250 miljoonaan liiraan, mikä on tavattoman rohkaisevia sanoja m. in. Suonien 
korkea Italian kaltaiselle köyhälle maalle. InaisiUe:

Enkä usko tavallisen englantilaisen 
taistelevan valtakuntansa puolesta.
Uskon, että nykyisessä mielentilassaan 
hän ilomielin jättäisi laivastonsa (Ja hottu, maailmassa ei ole rauhaa.

vaisuuden selitykseksi, jonka var 
jossa natsiurkkijat olivat maas
sa niin mainiosti menestyneet

Troijan hevosen ____ ______
Osloon tapahtui sen poliittisen J [piuajien taskussa vanhentunut, 
ristiriidan suojissa, mikä oli vai-, |<()ska siinä ei tiedetty edes mi- 
litsemassa Nor jan suurliikkeiden, j ^aaa englantilaisten miinojen 
hallitsevan luokan ja tyoväenpuo ]asj{U(ita Norjan rannikolle, mikä 
lueen hallituksen välillä. -N»“r_ | sittemmin kommunistien ja nat- 
ian suurliikeniiehet ja eräät osaUsien selityksen mukaan muodosti 
maan professionaleista eivät Po | «;aj{san hyökkäyksen "syyn”.

I Saksan propaganda selittää 
sen ylläpitokustannukset) jonkunlai- liittoutuneiden tahtoneen laajen- 
selle järjelliselle yliauiktorlteetllle, j°* taa sotaa isdijoiseen ja rikkoen 
ka käyttäisi sitä järjestyksen valvonti- ( kansajnvalisja lakeja loukkasivat 
seen maailmassa. Uskon myös (Norjan puolueettomuutta, jota 
nen olevan valmiin ilomielin anta- (”suajclen,aan” Saksa kuljetti 
maan kaikille toisille sivistyskansoille ;ou,kk()lisa Tanskaan ia Norjaan, 
yhtäläisen pääsyn siirtomaihinsa ja! Hitlerin legioonat lähtivät liik- 
yhtäläisen sanansijan niiden hallin- kcel|e “su<>jellakseen rauhaa poh- 
nossa. Ijoisessa ja estääkseen Skandina-

Hän voi pian suuttua Ja muuttaa vjan joutumasta sotaan” ja “vi- 
mielensä, mutta tällä kertaa hän a- Yöllisten käsiin” selitetään Ber- 
Jattelee näin. Saksalaiset vain eivät iiinjstä. Ne tulivat Norjaan “le- 
ktfkaan sopisi tällä tavalla. He ovat' vittämään rauhaa" :a “iurvalli- 
lähteneet etsimään, ei maailman tasa- suutta”! Norjan ja Tanskan ei 
arvoisuutta, vaan maailman valtaa Ja tarvitse ipitään {»elätä Saksan 
päämäärä el koskaan muutu niin kau- puolelta, sillä “Skandinavian val
an kuin kansallissosialistit ovat vai- tjot voivat nyt olla täysin va
lassa. I kutitetut turvallisuudestaan”! 

Siihen saukku kun he ovat , Saksa vielä antoi heti paikalla
ränsä saavuttaneet tai heidät on tu- .“takeet”, ettei se pyri pohjois

maita Hiillään tavalla käyttä-
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niin valheellinen ja niin tyjjerän 
kyvnillin-en. Saksan .hallitus 
käyttää Kominternin propagan
dakoneistoa hyväkseen jaaritel- 
lakseen “työväen elintasosta” 
siellä missä natsien pommitus
koneet kylvävät hävitystä ja kuo 
lemua, litta Kominternin ko
neisto alistuu tälliin on vain uusi 
osoitus siitä alastomasla aatteel
lisesta kurjuudesta ja viheliäi
sestä työväen asian ja kansojen 
vapauden toivon pettämisestä ja 
kavaltamisesta mikin Venäjän 
hallitus uuden panslavisminsa c- 
distämiseksi on vajonnut.—Ti. S.

Kansanvallan Liiton 
vappupuhujat___

Amerikan Suomalaisen Kan
sanvallan Uiton vappujuhlia vie- 
tetiin Uuden Englannin alueella 
keskiviikosta, toukoruun 1 päi
västä alkaen seuraavassa järjes
tyksessä :

1 pnä — Maynardissa, puhuja
na Victor / iinala.

Quincy ssa, puhujana Oskari 
Tokoi.

Worcesterissa, puhujana Wm. 
N. Reivo.

4 pnä — Newiportissa, puhuja
na V. Annala.

Milfordissa, puhujana Verner 
Niskanen.

Unionissa, puhujana Yrjö Mä 
kelä.

West Warehamissa, puhujana 
Wm. N. Reivo.

5 pnä — Fitchburgissa, puhu
jana Verner Niskanen.

Kaikkialla sankat joukot Kan 
sauvahan Uiton vappujuhliin!

W. N. REIVO, 
Sihteeri.

tapuolisesti voisi Tuulla ettei täs 
sä osassa hänen tarvitse muuta 
kuin koettaa olla vain surullise
na sulhasensa kohtalosta ja kai 
Ilomielin katsella lumoavilla sil
millään. I Iän oli kuitenkin lä) 
sin syventynyt osaansa ja ,kyke 
ni teeskentelemättömällä näyt 
telemiscllä siirtämään sielussaan 
liikkuvat tunteet katsojiin. Kai 
somo osoittikin hänelle tuliini' 
Instil esityksen jatkuessa

Ra.jasotamiesten päällikön Ii
saa esitti Mikko Wiskari ja Mei 
taian talon isäntänä oli Kusti 
I lelenius. Heidänkin esityksensä 
sulautui' sopivasti näytelmän ko 
konaisuuteen samoin kuin talon 
emännän, jota osaa tulkitsi Eli
na Ranttila. Kätyrin osaa vei 
ternard Uroivn. Liiihmis ja ket 

jnmaismis luotiin esiin meslaril 
sin elein ja kuhnien alta vil 

kuillen. Kuten luihuille yleensä, 
hänellekin kävi lopulta nolosti. 
Petturi paljastui ja klikille tuli 
ihan väri. (Jos lukija ei luon 
viimeisen sanan merkitystä ym 
miirrä, niin kysyköön joltakin 
viipurilaiselta.)

Kaikessa taiteessa on joitakin 
osviittoja sääntöjä ja. kaavoja. 
Mutta taide ollakseen laidetta ei 
saa niihin orjamaisesti sitoutua. 
Pääasia on, että esitys jättää 
katsojaan ja kuulijaan sen vaikut 
tuksen kuin on .tarkoiteltu. Joh
taja Bomanilla näkyy olevan e- 
rikoinen kyky ja vainu sopivien 
tyyppien valitsemiseen.

Kirjoittaja uskoo tuiki tsevan- 
sa jokaisen tämän näytelmän 
täällä nähneen .mielipiteen ka
lastaja Mertalan sanoilla, että 
“Inkerin Pakolaisen" esitys 
"ihan “niitin maun mukaan.' 
Mahti Suomi.

den ikäinen tytär Margaret sai 
surmansa keskiviikkona kun 
lähti katuvierustalita joukse- 
niaan kadulle kumipallon .pe
rään ja jäi auton .alle. Autoa 
kuljettamassa oli North Gorha- 
mista oleva arkkitehti, Myron 
I . Lamb. Tämä oli ensimäinen 
kuolemaan päättynyt auto-onnet 
toinuns Portlandissa tänä vuo
tena.

Autot ovat tiiliä vuotena itä
hän mennessä valtiossamme sur 
manneet 41 ihmistä verrattuna 
37 vastaavana aikana viime 
vuotena ja 31 vastaavana aikana 
v. 1938.

Jäät alkavat lähteä järvistä
Keskiviikkona oli jo suuria 

vovesiä nähtävänä Green järves 
a varsinkin Peterson Peacliin 

puoleisessa päässä. Arvellaan 
Idä jos ilmat ovat lämpöisiä ja 

tuulisia järvi vapautuu koko
naan jäiipeitteestäiin ensi sun
nuntaihin mennessä.

Norren kalastus päättynyt
Norssien (smell) lipoilla ka

lastaminen (ieorges joesta päät
ti i puoliyön aikana keskiviikko
iltana. Kalastus alkoi maalis
kuussa, jolloin joki vapautui jäis 

i. Kalastajat sanovat saaliin 
dleeu huonoimman moniin vuo
siin, johtuen se myöhäisestä ke
väästä. Pilviset päivät ja korkea 
vesi ovat o|'lect haittana. —
Navvy.

nen. Meidän Canterburyn “lau
lulintu’ on Vieno Vaara Gaut
hier, joka esittää näytelmän ni- 
miirollia ja kun siilien vielä Iite

in näytelmän johtaja, Ensio
Beck ja Alhic Salo, niin jopa on 
.uusi sellaista laulajaa, että nii- 
ä saa hakea amatööririveistä. 
.isätään tähän vielä suorissa pii 

berolleissa olevat: Otto Laiti
nen, John Markkanen, Willie 
Nurmi ja Hjalmar Harju, sekä 
ne kauniit avustajat) töt ja ko
meat avustajapojait, niin var
maan näette sellaisen reippaan 
keväittä) telmän, jota tulette 

aitan muistamaan. Sisäänpääsy 
maksu tähän esitykseen on vain 
25 senttiä. Toivotaan, että kaik- 

jotka olivat ensi esitystä kat 
somassa, tulevat taas uudelleen 
ja luovat vielä tuttavansakin mu 
kanaan. Esitys alkaa kello 8 il
lalla. Muistakaa tulla uuden kel 
on käännön mukaan, siis ",päi- 
vänsäästö aikaan . Näytelmän
säestää Ruth Rautio.

ia inlli
oli

• la I' 
■täyty

dessä kunnossa suun 
selle puolelle, kaikki 
neel ja valokuvatkin 
varjeleminen oli pääa 
sä raskaassa kohtalo 

htuna se. että med 
ipaa, ilseuain 

me tahdomme 
"a suojellai vt

ka meille karj: 
rakkaat kotiko 
nyt uhrata, vaikka 
aval lapset ovat 
tuulispäässä luulisi- 
mea, sukulaiset j; 
tojen kilometrien 
taan ... I älji m < m 
täytynyt uhrata 
isänmaan alt I arille 
iin I invaliideiksi 
ta sellaista ra

di

ippua. Astiat 
i jättää täy-

rajan toi- 
nmistoesi- 
. . hengen 
ia... 'ras
satuille on 

meillä o n vielä 
n isänmaa, jota 
delleen Jumalan 
a rakastaa, vaik 
lisille niin tutut, 
ttimme on täyty

Nvt vasta

Kirjallisuus 
ja tai de

"Inkerin pakolainen’
Otsikossa mainittu näytelmä 

ka.pjiale on äskettäin esitetty 
Brooklynissä kaksi kertaa ja 
New Yorkissa kerran brookly- 
niläisten näyttelijäin toimesta 
Lauantaina toukokuun 4 p. se e- 
sitetään Brooklynissä kolman
nen kerran. New Yorkiin on 

. pyydetty uusinlanäytöstä ja om 
pa kutsuttu vierailulle Connec 
ticutin valtionkin suomalaisten 
keskuksiin.

Näin epätavalliseen menestyk 
seen täytyy olla päteviä syitä 
Tulot näistä näytelmäesityksis
tä menevät Suomen hyväksi. 
(Ne ylittävät jo tähän mennes 
sä $500,) Tämä seikka ei kui
tenkaan riitä menestystä selit
tämään. Itse näytelmä on ajan
kohtainen. • Toiminta tapahtuu 
Suomen ja Venäjän entisellä ra 
jalla ja “'Laatokan meren ranta
milla". Näytelmässä ei ole pitkä 
vetnisiä puheluja, eikä n.s. kuol
leita kohtia, vaan jatkuvaa vil
kasta toimintaa. Kauniit laulut 
antavat reippautta ja lisävaihte- 
lua. Esim. Pakolais-Antin laulu 
synny inseutuaan Inkeriä kaiho
ten on vaikuttavan kaunis.

Tämän kirjoittajan mielestä 
kuitenkin suurimpana syyttä me
nestykseen on ollut hyvä näyt
teleminen. Seurasin esitystä N. 
Y. Työväentalolla ja kuulin siel 
lä vaativienkin newyorkilaisten 
lausuvan julki hämmästyksensä 
taidokkaasta esityksestä.

Vaikka näytelmän nimenä on 
“Inkerin Pakolainen’ niin oike
astaan siinä ei ole yli voittoisaa 
päähenkilöä, vaan pari kolme 
muuta osaa ovat yhtä huomat
tavia kuin nimiosakin. Mainit
sen tässä nuorempien ja har
vemmin näyttämöllä esiintynei
den suorituksisita.

Unto Petrell nuoren rajasota- 
mielien huomattavalla osalla yl
lätti katsojat reippaalla näytte
lemisellä, miehekkäillä lauluilla, 
jopa näytti taiitoaan tanssimalla 
ryssän “ripaskaa" jota rajalla oli 
ojipiiiut. Kirjoittaja ei todella 
kaan osaa sanoa tai edes knvi 
telia miten tuo osa olisi näytel
tävä jos parempaa esitvsitä vaa
ditaan. Toisetkin rajasotamiehet 
näyttelivät eloisasti ja reippaas
ti, varsinkin Otto Salo ja Oskari 
Saari ihan loisteliaasti.

Hilja Lange esiintyi Laatokan 
kalastajan tyttärenä. Täytyy ky
syä: Miten näin kyvykäs esit
täjä on säilynyt tähän saakka 
jokseenkin tuntemattomana
hrooklyuiläisillekin ? Kuulin, et 
tä hän ensin pari päivää rooliaan 
tutkittua palautti sen vaatimat 
tomasti selittäen ettei hän ky
kene sitä esittämään. Ystävättä- 
rien hartaista pyynnöistä suos 
tili kuitenkin Niittinään Kiwi 
Hilja Lange on henkilöllisesti 
miellyttvä ja minkä hyvänsä 
näyttämön kaunistus ilman suu 
rempia “laille,etnisiä” niin pin

Uutisia }a
Katsauksia
MAINESTA

WEST PARIS, ME.
Ensi lauantai-iltana

on Siiomi-avustusiltamat W'est 
urisin KTvii-haalilla. Ohjelma on 

monipuolinen. Puhe laikimies 
jorklundilta j.a pastori May-

'hlumilta, runoja. kertomuksia, 
laulua, kuvia Suomesta sota- 
näyttämöltä. Ovintaksu 25 sent
tiä. Hyvä ravintola. Hyväntah- 
tosia emäntiä toivotaan autta 
maan ravintolassa. — Komitean 
kirjuri.

Runnells kähvelsi rahoja joka 
puolelta.

Yk.sinpä höyrylapiokin sisältyi 
niihin melkein uskomattomiin 
lähteisiin, joista valtion entinen 
rahastokontrolleri, William A. 
Runnells, kähvelsi rahaa itsel
leen. Kaikestaan hän lienee vie
nyt valtiolta noin $200,000. Val
tion lakimiehet parhaillaan laati 
vat syytekiirjelmää, millä pyrki 
vät saamaan Runnellsilta takai
sin ainakin sen $135,000, minkä 
tilintarkastus nyt jo osoittaa 
hänen vieneen. Keskiviikkona 
kävi ihni, että Runnells kahviisi 
$650 shekin, minkä valtio oli saa 
uut joltakin yksityiseltä höyry- 
lapion käytöstä.

Keskiviikkona myöskin avat
tiin ne kolme säästölaatikkoa, 
jotka Kunnellsilla oli perheensä 
kanssa Augustan pankeissa ja 
niiden sisältö tarkastettiin. Lu
ettelo laatikkojen sisällöistä vai 
niistettiin, mutta sitä ei saatet
tu julismiteen. Prokuraattori 
liurkett lausui, ettei laatikois
sa ollut velkakirjoja, jotka osut
taisivat hänen hunnilleen varas 
tettuja rahoja loisille valtion työ» 
Iäisille y.m., kuten on huhuttu.

Herrat eivät halua erikoisem
min saattaa näitä toveriensa rö
töksiä julkis,uuteen. Keskiviikko 
rta saiioinalehtimiehet tahtoivat 
että ainakin yhden heidän jou
kostaan sallittaisiin olla läsnä 
kun säästölaatikot avataan, nm', 
ta herrat hylkäsivät pyynnön 

oska se heidän mielestään 
“törkeän sopimatnin". Sanoma- 
lehtimiehet perustelivat väitti 
mustaan siihen suureen mielen 
kiintoon mikä yleisöllä asiaan 
on ja varsinkin niihin ,huhuihin 
mitä kansan keskuudessa liik
kuu näiden säästiilaatikoiden 
sisällön suhteen.

Myöskin keskiviikkona 
tiin, että oikeusjiuttu entisiä 
EtRA virkailijoita vastaan ale 
taan Hudeilleen, koska tiliflitarkas 
tus on paljastanut uusia epä
säännöllisyyksiä niissäkin asiois 
sa. Kuten muistetaan, useita vuo 
siä sitten Mainen ERA virkaili 
joita syytettiin varojen väärin 
käytöstä, mutta juttu jätettiin 
silleen kun katsottiin, ettei vai 
tion oikeuslaitoksilla ole oike.ut 
ta sekaantua asiaan kun kysy
myksessä olivat liittovaltion va
rat. Nyt kuitenkin on käynyt 
selville, että ERA tarkoituksiin 
käytettiin sellaisMtkin valtion va
roja, joita siihen tarkoitukseen 
ei oltu luovuteittiikaan.

di

WARREN, MAINE
Suomen avustuksen

yleinen kansankokous pidetään 
Warren,in Town haalissa touko
kuun 1 p. kello 8 illalla. Jokai 
nen kokoukseen. — L.

ROCKLAND, ME.
Suomen avustuskomitean

yleinen kokous on town haalilla 
toukok. 1 p. klo 8 illalla. — Sa

Kolmen haalin yhteisiltamat
Toukokuun 4 päivänä on ne 

kauan odotetut kolmen haalin 
yhteiset iltamat Suomen ja haa
lien hyväksi. Lippuja saa etu
käteen ja ne maksavat 35 sent
tiä kappale. Joka haalilla alkaa 
iltama kello puoli yhdeksän. Sa
malla lipulla pääsee minne haa
liin vain haluaa mennä. Brook
lynin suomalaisten haalissa on 
koko illan tanssit, Puron Corn 
soitolla. Samoin Voltinitownin 
Aura haalissa on koko illan taus 
sit, iBob Palon tahdissa. Can
terburyn haalissa on arvokas oh 
jelmailtama. New Yorkista saa 
puu Elis Sulkanen puhumaan 
meille päivän tapahtumista. Vo- 
luntowni-n näyttelijät esittävät 
ihanan yksinäytöksisen laulunäy 
telmän nimelitä “Saimaan ran 
nalla”. Otto Laitinen ja Co. esit 
tävät kohtauksen näytelmästä 
“Pohjalaisia”, joka mainiosti ku 
vaa Suomen kansan luonnetta 
Aili Takanen ja Ensio Beck e- 
siintyvät kuvaelmassa “Hanko
niemen silmä”, Ruth Rautio sä
estää. Vielä monta yksit) isnti- 
meroa saamme kuulla ja Jack 
Häkkilä osittaa loppuillan tans
sit. Ohjelman esittelijänä ja y- 
leisön tervehtijänä toimii Kalle 
Salo. Tervetuloa! — N. *L.

on .sota... 
taa oikean 
kun olen 
lvi jäänytt 
vaa. . 
ja ra 

an, 
tavat
edes siunaava vaikutu 
raskaan ja synkän pii

Karjalan lau 
hajalla kuin 
ympäri Suo- 
tuttavat sa- 

läässä toisis- 
kansas-taimne 
nuorta \ iljaa 

e, paljon on jaa 
sodan vaintuois 
akaa, säälitöntä

aan ali
arvioi omalle kodille 
en iäksi menettänyt, 
edes ) htä valoku*- 

Kaikki on niin synkkää 
kasta tällä heitkellä. Sano
it lii kärsiin) k -et kasval- 
ihinislä. Kuutpa miillä olisi 

. Kumpa 
ja svnKan pilvisen päi

van jälkeen tulisi 
pi ja valbisampi

vietä
aika.

kirkkaan!

mi paljon moottoreilta, niin ha
lusi hän ensin kokeilla josko ra
dio ottaa Ranskasta lähetettyä 
ohjelmaa, sillä hän oli ranska
lainen maailman sota-ve terääni. 
Kun miehen asunto oli luotel- 

laikka, niin .Aho antoi kä
iksi illaksi radion ikokeil- 
i, silhä mies lupasi tuoda 

joko radion takaisin tai rahat 
seuraa vana aamuna. Mies kirjoit 
ti railosta kuitin hrt-il Cole'll ni
mellä sekä esiintyi muutenkin 
maailman luotetnimman miehen 
tavoin. Kun häntä ei 'kuulunut 
senraavana päivänä, niin tiedus
teltiin miestä asunnostaan,. Tääl 
tä vastattiin, eitä mies oli läh
tenyt sieltä jo vadhain aamulla 

sen 
Ra

lava p 
uelle 
t a valo

radio kainalossa, eikä ole 
■perästä kuulunut lakaisin, 
dio oli $35,00 arvoinen. I 
koetilaa pillistä veijarin 
hakea radiota Bostonin ja 
pari st öin pant t i kaupoista.

n s i
ja

ym-

omaan näitä raunioita niin kyl
lä sanoisitte: ‘Voi ihaiinevalta- 
kunlaa!' Iin tässä lyhyessä kir
jeessä paljon voi selostaa rys
än tuhoja, joten sanoin vain: 
oi barbaarien barbaaria!...

\jattelcu niitä satojatuhansia 
karjalaisia, jotka ovat joutuneet 
;i! täniaän kotinsa ja etsimään 

uuden kodin. Kyllä täällä on pu
ristettu tiyrikit lujasti viiteen, 
os on itkettykin... Tämän päi- 
in lehdissä mäkvy olevan, että 

liilakin miljaardin vahingon te
kivät il mapommit ukset.”

A Eellman, apteekkari Tam
pereelta kirjoittaa Ilukkarille:

'tteenpäinhän meidän täytyy
puskea, niittiä sydäntä pakot
taa."

Pitcherville, Mass.
Hieman myöhästyneenä

ilmoitan, että Mr. ja Mrs. Wäi
nö Mäntylän kodissa liidetyissä 
kahviaisissa ja baby shovverissa 

li kohtalaisen hyvä osanotto 
huonosta kelistii huolimatta. I ie 
inline etukäteen, että emme voi 

neet toivoa liiian suuria sillä 
kaikki asukkaat ympäristöllä ri
vat ottaneet osaa eri ryhmiin 
vointinsa mukaisesti auttaak- 
een kiirsivää Suomea. Halusim

me sentään koettaa ja tulos oli 
että saimme 54 eri kappaletta 
asten vaatteita, joissa oli kaik
kia lajia, kengistä lakkiin asti.
Rahaa tuli kahvipöydässä $7.30 
jolla ostimme 20 yardia flauel- 
lia, 15 paria sukkia, kahdet alu- 
vaatteet, villatakin ja 4 vyyhtiä 
ruskeata villalankaa. Tavarat 
vietiin Kuniholmille. Näiden kek 
kereiden kustaintajal olivat Hil
ma Seppelin, Giga Mäntylä, Jen
nie Niemellä ja Senja Salo. Pyy
dän lausua sydämelliset kiitok
set kaikille, jotka taivalla tai toi 
sella osaa ottivat. Toivon että 
tulevaisuudessa voimme taas 
jossain toisessa muodossa tehdä 
jotain kanssasisarienime ja vel
jiemme hyväksi siellä kurjuuden 
keskellä. Onhan meillä siellä jo
kaisella sisko, veli tai ehkäpä jo 
ku ystävä, jolle soisimme edes 
pienen auringon paisteen. — S.S.

Bussiluvan myönsi valtuusto
viime tiistai-iltana Oakdale 
Community Garagen omistajalle 
matkustajani kuljettamista var
ten Westwoodin ja Norvvoodin 
välille. Asia on ollut vireillä u- 
seampia vuosia, mutta nyt näyt
ti ratkenneen. Bussit tulevat kul 

etuaan kerran tunnissa. Maksu
m 10 senttiä yhtäälle päin.

Westminster, Mass.
Vaihtelun vuoksi

on farmarien Suomen avustus
toimikunta Westinbisterissä jär
jestänyt ohjelma- tanssi- ja 
markkiuailtaiiian Town haalille 
toukokuun 11 ]). illaksi. Ohjelma 
tulee olemaan lyhyt ja huolella 
valikoitu. Erikoisuutena voimme 
nyt jo mainita lyhyen puheen 
rouva Rauni Rmnleliiiiilta, joka 
noin kolmisen viikkoa sitten saa 
pui Suomesta. Rauni, nuoresta 
iästään huolimatta, on asunut 
viisi vuotta Neuvosto-Karjalas
sa. Mennyt siellä naimisiin, me
nettänyt siellä nuoren puolison
sa ja sitten joutunut vain muu
taman tunnin s’isällä pakene
maan pielten Raili-ty ttärensä
kanssa Suomeen, vaan joutuak
seen.siellä sodan jalkoihin. Rau- 
ni-rotivalla on selvä ja mielen
kiintoinen puhetapa, 'rämän ikir 
joittajalla oli tilaisuus tutustua 
häneen henkilökohtaisesti ja 
voin vakuuttaa, että se oli yksi 
mielenkiintoisin ilta, mitä olen 
viettänyt.

Markkinoista voimme myös 
jo erikoisuutena mainita musta- 
laispovarin Suomesta, niin että 
jos joikukin on sydämen-asioita, 
joista haluaisi selviytyä, voi ne 
saada selville tulemalla jo mai
nittuna aikana mainittuun paik
kaan. Soitosta huolehtii Vikiug- 
orkesiteri, niin että kelpaa" sitä 
panna silloin jalalla koreasti. 
Pääsyliput, joilla jaetaan kol
me arvokasta läsnäolo-pahkintna, 
ovat nyt myytävänä ja näyttä
vät munevän hyvin kaupaksi, 
kolmattasataa on jo myyty. Siis 
tervetuloa läheltä ja kaukaa.
\.

Joseph Phillips
entinen konstaapeli, sai kuullen 
k tm kauden vankilatuomion. Ded- 
aniin korkeassa oikeudessa sii

tä, että oli väärentänyt äänes
täjäin nimiä niniityspalpareihin.
Rikos oli tapahtunut viime ;kaup 
palan vaalien aikana. Phillips on 
'ällään 25-vuotias, asuen kolan 
avenuen varrella.

Pojan synnytti
Heimo Mänty’n vaimo Maire, t. 
k. 24 .päivän aamuna Norvvoodin 
sairaalassa. •Onnittelemille.

LUNENBURG, MASS
Maamiesseuran myyjäisissä

t.k. 19 ja 20 ip. jakautuivat voi
tot seuraaville henkilöille seuraa 
villa numeroilla: Mrs. I. Talvi 
äinen, no. J168 R. C. E. Victor- 
radio; Mrs. 11. Laiho, no. 830 
liimleum-matto; Sigrid Kumpu, 
no. 556 $5.00; Agnes Goshan, no. 
1/65 korttipöytä; Mr. R. Aker, 
no. 4fX» sähikökello; Mrs. M. Dim 
der, no. 383 pöytäpeili; R. Wih- 
lelim, no. 2094 sähköpaaihtaja; 
Mr. J. A. Rajala, no. 2043 herä
tyskello; Mrs. C. E. McMurray, 
no. 1166 tupalkkasetti. Aino Lei
no, no. 23w9 10 gall, gasoliniä, 
jonka saa periä Mr. Junkalan 
autoasemalta. Sylvia Kallio sai 
teesetin papujen arvaamisesta ja 
Mrs. E Jokinen pöytälampun 
•rikoisnnmcrolla.

Ne jotka eivät ole vielä voit
tojaan perineet, voivat saada ne 
ellei toisin ilmoiteta, seuraavas
sa Suomen avustusiltamassa jo
ka pidetään Maamiesseuran ta
lolla toukok. 4 ]i.

Monet l•'itch'bu•rgill liikemiehet 
olivat pShneet lahjotuksia näihin 
myyjäisiin, joista neille monet 
kauniit kiitokset, samoin kuin 
kaikille jotka avustivat niiden 
nnistuniista. Puhdas tulo .myy

jäisistä oli 267.10 joka on tili
tetty Eitchburgin Suomen avus 
: ustoimikumialle. — Masa.

PHILADELPHIA,PA
Kirjeen kulku täältä Ääneskos- 

kelle kestänyt 70 päivää; mui 
takin tietoja Keiltelejärven
päässä olevasta tehdas- 

kylästä
Mrs. Helmi Haglundille kir

joittaa veljensä Frans Kalin 
Äänekoskelta helmikuun 25 päi
vänä päivätyssä ja tänne huh
tikuun ensimäisellä viikolla saa
ttueessa kirjeessään m.m.:
Terve Helmi ja laj>set.
Kiitos kirjeestäsi jonlka eilen 

saimme. Täytyy heti vasta/a 
kun kirjeet kulkevat niin ääret
tömän hitaasti. Kirjeesi ttiol kes 
ti 70 päivää ja jos täälltäpäin 
on ylitä hidasta kukku, niin tämä 
kirje on perillä siellä toukokuun 

päivänä. Kyllä se oli hyvä, et
tä te Lahjan ja lasten kanssa 
ehditte täältä ,j>ois siulan jalois
ta. Kyllä tämä on raskasta ai
kaa ja .hukka meidät kai lopuilta 
perii, jos ei sivistynyt maailma 
tule auttamaan. Mutta viimei
seen mieheen me taistelemme 
ennentkuin antaudumme sellaisen 
barbaarikansan armoille. Siellä 
ovat tulessa sinunkin veljesi ja 
siskosi pojat Mauri, Armas ja 
Hugo, sekä Viljo Björklund ja 
Idan sisaren pojat. Niililtä olem
me saaneet kenttäpostia, muitta 
Hugo ei ple enää tänä vuotena 
kirjoittanut eikä myöskään Vil
jo, mutta en minä lisko niiden 
kaatuneen, koska ei ole omaisille 
tullut tietoa. Meidän sankari
haudassa on jo kolmattakym
mentä sankaria ja toisissa seu
rakunnissa on jialjon enemmän 
ia <toisia tulee joka jiäivä. Mutta 
ei se auta, nvi taistellaan koko 
kansan elämästä ja kuolemasta. 
Annalla saimme kirjeen, sieltä 
New Yorkista äsken ja hän käs
ki minun antamaan tililtään 
täältä jiankistit 5,(XX) markkaa, 
joka annettiin e! ujiäässä haa voit 
tiineiden hyväiksi, hittien välityk 
sellä. Sitä ei kukaan sivullinen 
usko minkälaisen suuren työn
tottamme ovat ttdineet. Sellaista 
ei historia ole ennen tuntenut, 
joskin täällä muutenkin kirjoite
taan historiaan ennenkuulumat
tomia sivuja. Gn Jumalan kiitos, 
että Suomi on nyt yksimielinen 
ja kaikki uskomme varmasti, et
tä ne hirmuiset "Cvokin’ joukot 
tuhotaan ja silloin kaikki sor
retut saavat vapautensa, niin 
kuin raamatussa mi tuhansia 
vuosia ennen ennustettu. Tuli
llemme Rooseveltiin vähän pet
tymystä, multa onhan siellä mei 
däu hyvä ystävä Hoover, joka 
tekee eiieimnän kuin hän lii4 
paa. Mamma ja Lydia ovat vie
lä Sorjossa, mutta Linnea pa
keni Ruotsiin la,isiensä kanssa. 
Alma on Riihimäellä.

Panhaat terveisemme teille 
kaikille ja uimia Lahjan uudelle 
avioliitolle. Toivoo l<la ja 
Frans.”

QUINCY, MASS.
Onnittelemme Rai

vaajaa
Hyvällä omallaitiun,nolla voi

daan onnitella Raivaajaa ei aino 
asiaan siitä, että se on parhaiten 
toimitettu ja laajimmin levinnyt 
suomalainen kansanvaltaa puo
lustava sanomalehti tässä maas 
sa, vaan myöskin siitä, että se 
ön tämän järkkymättömän kan 
tansa tukemana kulkenut kulini 
alla alkamallaan saralla jo 35 
vuotta kaikista taantumuksen 
kataliin mistäkin hyökkäyksit
huolimatta. Näiden pitkien vuo
sien varsilla on nähty monen 
monta suomalaista sanomaleh
teä kallistavan kaihomielisen 
katseensa kuoleman porteille ja 
kaikista rinipuileniisista huoli
matta myöskin sinne taantumuk 
sen takalistolle kadonneet.

Raivaajan lukija- ja kannat
tajajoukkoa voillaan myöskin 
onnitella, että se on niin hana
kasi', i pysynyt tämän kansanval
lan soihdun kantajana ja ponnek 
kaasti sen pyrkimyksiä edistä

jiisi a hyöty on langennut 
siHa

olisi niin tar
mokkaasti taistellut vapauden 
ja kansanvallan puolesta, niin 
iiek'n, jotka eivät ole tämän leh 
den lukijakunnan piiriin kuulu
via, olisivat vielä nytkin mitä ta
kapaju i sein pien lehtien lukija
kuntana. Sillä Raivaajan edistys 
mieluien yhteiskunnallinen kat
somus on saanut niissäkin, vielä 
ilmestyvissä, suomalaisissa leh
dissä muutoksen avarampaan yli 
teiskuimalliseen katsomukseen. 
Poikkeuksena tietysti ovat rys
sän rahalla ylläpidetyt kaikkeen 
ilman suuntaan lenltävät lehti
rievut.

Uskomme myöskin, että Rai
vaaja on viimeinen siirtolaisjou- 
kon snomeiikielinen sanaiisaal- 

Itaja ia toivomme, että sen luki
joiksi ja tilaajiksi yhtyvät nekin, 
jotka vielä eivät ole sitä teh
neet. Samalla myöskin viehättä
vää Vappua kaikille Raivaajan 
lukijoille, — Antinpoika.

LUDLOW, VT.
Vappujuhlia

■mmiiitellaan Ludlowissa Vt. lait 
anlaina toukok. 4 ,p. Tulee ole
maan ohjelma ja tanssitilaismus 
Tarkcmmiu tästä ensi viikolla 
Lipuilla myytävät esineet ovat 
nähtävänä tässä tilaisuudessa.

Komitealle palauttamitta d 
vielä kaksi kerävslistaa. Toivot
tavasti listat palautetaaan ensi 
t ilisuudessa.

Rahoja tilitetty seuaravasti 
Jäsenmaksuja E. Harinen $4, K 
Laitala $2. A. Tuomi $2, |. Ri 
vei S $1. The Blue Bag $1R.6O,
( liester Depot tanssei sta $36.05

Kim tiet tulevat parempaan 
ajokuntoon, ruvetaan tiiliä peru 
kalla pitämään kahviaisia Suo 
men hyväksi säännöllisesti. Toi 
vottaa asti jokainen, jolla on sii
luu tilaisuus, pitää kahviaiset,1 1 , , . ..
mutta koetetaan suunnTtella 1 k;ult ? k,,ko snrto atsvaen, 
itiön. ettei tule samana päivänä Hos- Avaaja e. olisi mm 
useampaan paikkaan, että jokai
nen haluava voi ottaa osaa. —
Esther II. Nelson.

Asukasluku laskenut.
Ensimäisten epävirallisten tie

tojen mukaan mitä on saatu par- 
haallaan toimitettavasta väen- 
laskusta kalulessatoista Mainen 
kunnassa on asukasluku laske
nut. Nämä ovat kuitenkin pieniä 
kyliä ja maalaiskuntia, eikä nii
hin sisälly yhtään kaitpunki<i. 
Väeiilaskiiu mukaan vanhojen 
sotilaiden kodissa Toguisissa on 
1,284 asukasta verrattuna 1.350 
v. 1930.

Au^o surmannut tytön.
Portilaiulilaisten Mr. ja Mrs. 

Andrew Murphyn kolmen vuo-

FITZWILLIAM, N. H.
Kahvitarjoilu Suomen hyväksi.

Mrs. Mattson, Mrs Mäki ja 
Mrs? Hill kustantavat j,i laitta
vat kahvitarjoilun Suonien hy
väksi suomalaisten naaliin kello 
7 sunnuntai-iltana tämän huhti
kuun 28 p:nä. Kolmikko toi
voo, että kansaa tilaisuuteen tu
lee laajoilta aloilta, että saatai
siin mahdollisiinmaii hyiä tulos» 
Suomen hyväksi. Kuuleman mu
kaan silloin ei ole Troyssakaau 
mitään yleistä tilaisuutta, joten 
sieltäkin sopii tulla tänne Eitz- 
willianiiiu.

Tervetuloa! — Yksi kustanta- 
iista. _____________ ,

CANTERBURY, CT.
Conn, ja R. I. Central Finnish 

Relief Committee’n tulevia
huveja.

"Laivaston pikku morsian”, 
kolminäytöksinen meriuiicselä- 
mää kuvaava laulu- ja tanssi- 
näytelmä, eslte-tään jo ensi suii- 
miulai-iltaiia, l.k. 28 p., Brook
lynin l udella haalilla, Suomen 
hyväksi. Esitys on Canterburyn 
näyttämön toimesta ja siinä on 
meidän parhaimpia paikallisia 
laulajia. \'oliintownia edustavat 
Irma Westerlund ja Willie Lind 
berg ja Brooklynia Aili Taka-

NORWOOD, MASS.
Kovan onnen poika

näyttää toveri Viljo iKivi ole 
van. Kttn hiilien vainionsa 
Blanche meni viime siimiuntai- 
aamitua ruokkimaan •kiinat»!»»»i- 
kasia, niin ei kopista ollut muuta 
kuin stouvi jälellä, se oli palanut 
viillii jnrroksi. Mukana paloi 200

i kahden kuukauden vanhoja 
kananpoikasia. \ iljo oli edellise
nä iltana kymmenen aikaan a- 
settanut liimmitys-stouvin pie 
nelle, joten mi epätietoista mi
ten koppi syttyi palamaan. Ikä 
yä vahinko aloittelevalle ikana- 
farmarille, jolla ei ole vanhem
pia kanoja auttamassa poikasten 
ruokintaa. Viljolle im sattunut 
pari samanluontoista vahinkoa 
ennenkin. Viljon arvelun mu
kaan saattavat palot olla tahal
lisia.

Vappujuhlille Quincyyn
Toukokuun 1 päivän iltana 

menemme Kansanvallan Liiton 
järjestämiin vappmjuhliin t. y. 
Veljen talolle. Ne ovat Ouincyn 
ia ympäristön ‘kansanvaltaa kan 
liattavien ainesten yhteisesti jär 
jestämät. Juhlapuhujaksi tulee 
toveri Tokoi. Paljon muuta ar
vokasta ohjelmaa.

PEABODY, MASS
Kuusisto puhuu

lauantaina t.k. 27 p. Taimen ta
lossa. Jokainen kuulemaan Suo- 
mi-terveisiä.

llalllinen
syödään ennen Kuusiston puhet 
ta. Greta Laakso on emäntänä 
— Jätkä.

HINGHAM, MASS.
Iltamat

Hiiighaniin 'kaalissa pidetään 
ohjelma- ja tanssi-iltama touko 
kumi 4 päivä. Tähän tilaisuuteen 
tulee nyt- puhuja selostamaan 
Kansanvallan Uittoa, joten toi 
Viitaan, ett otatte tämän htitmii 
oon ja saavutte suurella joukolla 
llinghamin .kaalille 4 päivänä 
toukokuuta. Ensi viikon lehdes
sä enempi tästä. — A. L. S.

ROCKPORT, MASS•
Kumpa synkän päivän jälkeen 

tulisi valoisampi aika
Anni Johnsonille tänne kirjoit 

laa siskonsa Kangasniemeltä 
maaliskuun 25 päivänä m.m.:

“...sain kirjeesi sy) skuulla 
silloin kuu olimme vielä siellä 
kauniissa Karjalassamme, rak
kaassa pienessä kodissamme, 
Mnstalalidessa, jonka nyt oleili 
me niiji kauhealla tavalla me
nettäneet... Kim joulukuun a- 
lussa täytyi sieltä lähteä, emme 
voineet aavistaa sodan julmuutta

Huomautappa lehdessä,
että minä ja Hilja Sointu jär
jestämme Suomen avustuspäiväl 
liset Rimeberg-haalille toukok. 
5 päivänä, alkaen kello 12, sanoi 
:ämän kirjoittajalle Alina Ek
lund. jotta vieraatkin voivat tul
la tiilille silloin aterialle ja sa
malla kimtirttainaan Suomen a- 
vusluskassaa. Liput maksavat 
dollarin. Tilaisuuteen järjeste
tään myöskin ohjelmaa.

Konstit ovat monenlaiset
Etevä kaveri oli se henkilö, 

joka viime maaiianlai-iltapäiväl- 
lä tuli W. .Ahoni omistamaan huo 
nekalukauppaan ja ilmoitti ha
luavansa ostaa radion, mutta 
'kun hänen asuntonsa ympärillä

MAYNARD, MASS.
“Voi barbaarien barbaaria!”

Helsinkiläinen poliisi Matti 
M yli v kangas kirjeessään joka on 
'kirjoitettu maaliskuun 29 p:n 
tänne Maynardiin John H. Hui 
karille, huomauttaa, että "tKyllä 
nykyaikainen sota on kauheaa 
Sitä ei voi kuvitella sanoin. G 
lenime nimetön kansa kuu mei 
dän täytyy olla tuollaisen bar 
baarin naapuri. Ei tiedä milloin 
seu pistää päähän lähettää niitä 
imirliakyyhkysiä tappamaan vi 
attomia naisia ja lajisia. Kyllä 
on 'iliaimevaltakunta', jossa hai 
litsee ‘työläinen.’ jos te Arne 
rikan suomalaiset pääsisitte kai
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Wilho Hedman, toimittaja. M. Lyytikäinen, liikkeeni,. Irene Lund, konttorlap.

konn: Parmelee. National Trans
portation Co. ja Terminal Sys
tem, vudkraautoylitiöittcn työläi
set lakkoutuivat. Lakon julisti 
Transport Workers Union, joka 
kuuluu C.I.Orn

Union puolesta väitettiin, että 
lakko on 90 prosenttia onnistu
nut.

New York City
TYÖVÄENTALOLLA

PÄIVÄLISTA:
Lauantaina, 27 p. Tanssit klo 

8.30.
Sunnuntaina 28 p. Kcvätkon- 

sertti, sekakuoron toimesta. — 
Kuorolaulua, yksinlaulua ia soit
toa, alkaa klo 4.30. Lainakirjasto 
avoinna klo 8—10.

Tiistaina 30 p. Sekakuoron 
harj. klo 8 miehet, klo 9 naiset. 
Valistuskomitea klo 8.30.

Keskiviikkona toukok. lp. Vap 
pujuhlat. Kansanedustaja Au-

gust Kuusisto puhuu, 
laulaa, v.m. ohjelmaa, 
8.30.

Torstaina, toukok. 2 
kuoron harjoitus kello 
klo 9 naiset. Tanssit 
I.ainakirjasto avoinna

■ eka k noro 
alkaa klo

p. Seka-
8 miehet, 
klo 8.30. 
klo 7—9.

Associated Press koolla
Associated Press, maailman 

suurin uutistoimisto, on tämän 
viikon ajalla pitänyt vuoluista c- 
dustajakokoustaan Waldorf As
toria hotellissa, ja kun se on 
koolla, niin uutiset siitä menee 
kaikkiin lehtiin tässä maassa.

Myytävänä
Matti Pesos-vainaan huoneusto 
B, 825 Walton Ave., Bronx, N. Y.

Osuuskunta Varman puolesta, 
Betty Kolehmainen,

828 Gerard Ave., Bronx,

Kevätkonserttiin sun
nuntaina

Sekakuoron kevätkoiisertti, ta 
män kevään huomatuin musikaa
linen tilaisuus Tvövaentalon- 
juhlasalissa, sunnuntaina t.k. 28 
päivänä alkaa kello 4.30 iltapäi
vällä. Viettäkäämme sunnuntain 
iltapäivä laulajien seurassa.

Ruotsin kultaa $18,243,- 
024 saapunut

Tämän viikon aikana saapui 
luotsista kultaa $18.24o,024 ar
vosta tähän maalian, joka on suu 
rin kultalähetys mitä Ruotsi on 
fänne koskaan yhdellä kertaa lä
hettänyt.

Onko Ruotsi todella vaarassa? 
Siilien viittaa se, että Ruotsin 

kruunun arvo laski New Yorkin 
pörssiässä 23.45. joka on alhaisin 
mitä se on ollut sitten vuoden 
1933. — Kulta virtaa pois maasta
jota vaara uhkaa.

he tilittivät avustuskomitealle 
edelleen lähetetäväksi New Yor
kin komitealle. Kiitos pyjat ko
mitean puolesta.
Äitien päivää vietetään
toukokuun 12 p. jossa tulee ole
maan kappale “Squaring It With 
the Boss”, englanninkielellä. Saa
ra Waaramaa tulee johtamaan 
näytelmän, joten voimme odot
taa siitä katsomisen arvoisen. 
Ohjelmasta ja muusta tuonnem
pana.
Viime viikolla
lähetettiin taas kai' i arkkua 
vaatteita New Yorkiin. Vaattei- 
ta tulee vielä koko hyvin, vaati 
ei kai ole tälläkertaa tietoa mi
tä tietä ja milloin ne voi lähettää 
New Yorkista Suomeen. 
Ompeluseura
on edelleenkin ahkerassa toi
minnassa. Kutimet näkyvät ole-f
van matkassa kokouspäivinä 
kaisclla. Jukka.

J9-

IL LA.

JRPEIMEN

LAUANTAI SUNNUNTAI

ENTINEN KÄTILÖ —
OLGA NYSTRÖM

tekee myös synnytysalaan kuulu
vaa sairaanhoitoa.

1959 1-2 Madison Ave„ 125 ja 123 
katujen välissä. New York, N. Y. 

Tel. Lehigh 4-5421

Kansanedustaja Aug. 
Kuusisto puhuu

Vappujuhlilla, keskit iikkona 
toukokuun 1 päivänä, Työväenta 
lon juhlasalissa, puhuu kansan
edustaja Aug. Kuusisto. Seka
kuoro laulaa. Paljon muuta oh
jelmaa, alkaa kello 8 39 illalla.

(Näytelmää "Meidän kaikkien 
tähden”, josta oli ilmoitettu, ei 
voida esittää Vappujuhlilla, jokai' 
täten ilmoitetaan. Uutinen mai
nitun näytelmän esittämisestä 
oli ennenaikainen. Toivottavasti 
tämä ei ole aiheuttanut kenelle
kään mitään suurempaa haittaa. 
W. H.)

Vuokra-ajurien lakko
4,000 vuokra-ajuria lakkoutui 

New Yorkissa viime keskiviik-

Juhla Suomen hyväksi
Skandinavialais-amerikalaincn 

komitea Suonien hyväksi huo
mauttaa nelipäiväisestä juhlasta 
ja myyjäisistä “Springtime In 
Your Heart For Finland” mikä 
pidetään Imatran haaliha, 740— 
40 katu. Brooklyn. N. 3 ., touko
kuun 15, 16, 17 ja 18 päivinä, 
Suomen hyväksi.

Tämä nelipäiväinen juhla va
raa jokaiselle, jolle Suomen kan
san hyvinvointi on sydämen asia, 
tilaisuuden antaa parhaan kan- 
Hatuksensn.

Komitea kokoontuu Imatran 
liaalilla keskivil kotia toukokuun 

päivänä kello S illalla ja kehoit 
taa täten kaikkia seuroja, klube
ja ja kirkkokuntia lähettämään 
viiden tai kaksi edustajaa me
nestykselliseen yhteistoimintaan.

RAKENNUSTARPEITA
Plummäusta — Lämmityslaitoksia 
Vesisysteemejä — Sähkövälineitä 

Vapaa kotiintuonti

COTTON & HANLON
“The Home Complete”

Tel. 31 Odessa, N. Y,

R. D. HORTON
Hautaantoimittaja ja Palsameeraaja 

ODESSA, N. Y.
Huonekaluja — Mattoja — Ikkunaverhoja — Vakuutuksia

FIRS NATIONAL BANK
ODESSA, N. Y.

Federal Deposit Insurance

Willow Brook Poultry Farm
Allen H. Buckley

ODESSA, N. Y.
Hyvien Leghorn kananpoikasten pääkortteeri vuodesta 

1916 alkaen. Meidän omasta siipikarjasta — Vapaita val- 
kovatsurista. Erilliset pesät — Kantakirjailisia 

Päivän vanhoja kananpoikasia — Päivän vanhoja pullet- 
teja. Alotettuja pulletteja 

Lähetämme Catalogan vapaasti.
Otamme nyt vastaan tilauksia v. 1940.

GABRIEL POULTRY FARM
Tuottavien White Leghorn, New Hampshire Red ja Rock 
Red Cross kananpoikasten kasvattaja. B.W.D. testattuja.
Verratkaa meiltä ostettuja mihin rotuun 

huomaatte eron tuottamisessa.
lv vansa.

Tel. 34-J. Odessa, N. Y.

ODESSA MILLS
Fiidejä - Jauhoja - Viljaa

Tel. 21
ODESSA, N. Y.

35-vuotias Raivaaja!
Lämmin tervehdys ja onnittelut

New Yorkin suomalaisilta.
Il win käsittäen, että Raivaa

jan 35- vuotis juhlanumerossa 
toimitus, samoinkuin kirjeen- 
.vaiihtaja-t -koskettavat tärkeim
piin tapail tuiin iin lehtemme his- 
Joriassa. _ Jialuaninte Jafiettää 
New Yorkin ja ympäristön suo
malaisten lämpimät tervehdyk
set ja oniuittelut 35-vuotiaalle 
Raivaajalle.

' Raivaaja on ollut New Yorkin 
suomalaisien työläisten ja yleen 
sä suomalaisen väestön valistus 
ja tietoväline, todella sanoen: 
Raivaaja on osa New Yorkin 
suomalaisten elämän .välttämät
tömyyksiä.

New Yorkin S. S. osastolle
Raivaaja on ollut, paitsi valis
tus, myöskin ilmoitus- ja uutis
ten le-vityslehiti, siksipä täältä on 
aina seurattu innolla Raivaajaa, 
sen kaikissa vaiheissa.

Raivaajan New Yorkin kont
tori. uutistoimisto, rahanvälitys- 
ja matkailutoimisto on muodos
tunut New Yorkin Suomalaisten 
kcskcisiuimiäksi liike-elämän ja 
tiedonanto-keskukseksi — mai
niten nämä vain osoitukseksi mi 
ten suuri merkitys Raivaajalla 
New Yorkin suomalaisten elä
mään ou ollut.

Tämän kirjoittaja joka vuo
della 1912 liittyi Raivaajan pal
velukseen on siitä saakka saa
nut kunnian olla Raivaajan yh
tenä, vaikkapa vähäisenäkin jul- 
kisuustyön tekijänä, on ollut ti
laisuudessa seuraamaan lehtem
me kehitystä ja olla mukana 
sen taisteluissa. • <

iRaivaajaa vastaan koinnunnis- 
lien ja muiden diktatuuriin pyr
kivien ainesten tekemät hyök
käykset on Raivaaja torjunut 
kunnialla. Sen kantajoukko on 
tuhatlukuisena tukenut Raivaa
jaa ja kannattaa sitä kansanval
taisten aatteitten levittämises
sä.

Eläköön 35-vuotiiien Raivaa
ja!,

New 3 orkissa, N. Y., huhtik. 
24 p. 1940.

Wilho IledmaiL

BOGOTA, N. J.
KUOLLUT.

George McKinnon. Suomen ni
mi Yrjö Mykkänen, kuoii lauan
taina. t.k. 20 päivänä, Park Rid- 
gen sairaalassa, sairasieltuaan 7 
kuukautta kotona ja sairaaloissa. 
Häntä vaivasi korkea verenpai
ne ja sydämen laajeneminen, 
joka lopulta mursi hänen voi
mansa.

Hän oli kotoisin Keuruulta ja 
47 vuoden ikäinen. Tänne Tea- 
neckiin hän tuli 10 vuotta sitten. 
Hän oli seurassa hyvin pidetty 
ia erikoisesti harrasti urheilua 
ia taidetta. Aikoinaan kuului 
hän työväenliikkeeseen, mutta 
viimeaikoina oli pahoitettu ole
maan syrjässä huonuu tervey
tensä takia. Lähemmin jäi hän
tä suremaan vaimonsa Hanna ja 
tytär Helen, sekä muita sukulai
sia täällä ja Suomessa ja laaja 
tuttavapiiri tällä paikkakunnalla.

Hautaus suoritettiin tiistaina 
23 päivinä Colonial hautaustoi- 
mituksesta. johon oli keräänty
nyt laaja sukulais- ja tuttava- 
joukko. Runsaiden kukkalait
teiden keskellä lepäsi vainaja, 
nukkuen viimeistä untaan. Kat
ri Ekman lausui vainajalle omis
tetun runon ja Richard Pesola 
piti lyhkäsen, luutta kauniin pu 
been vainajan elämäkerrasta. 
Senjälkeen ruumis siirrettiin 
Union Cityn ruumiinpolltolaitok 
sclle suuren saattojoukon seu
raamana. Toimituksen jälkeen 
siirryttiin vainajan koliin jossa 
omaiset tarjosivat kahvit.

Otamme osaa suruunne, Han
na ja Helen.
Viimeinen huomautus,
että lauantaina Bogotan Osasto 
toimeenpanee Suomi-avustusilta- 
mat. Ohjelmassa on alkusoit
toa. tervehdyssanat, puhe, runo, 
laulua ja kaksi näytöksinen bans 
ka kansan-nävtelmä, “Suutarin 
Mökillä". Tervetuloa läiieltä j* 
kaukaa 1_____ _____

WESTERLY, R. I.
Kahviaiset Suomen hyväksi
t.k. 18 p:nä tuottivat 28 dollaria 
josta Mrs. .Matson kiiltää vie
raitaan. Seuraavat kahviaiset pi
tää Mrs. 11. Lepikko kotonaan 
toukokuun 2 p :nä ja toivoo saa
vansa paljon vieraita.
Varokaa veijaria.

Tämä varoitus sopii Raivaa
jan lukijoille ja kaikille. Tiistain 
Raivaajassa näin ilmoituksen jos 
sa kommunistit käyttävät naa
marina viattomalta näyttävää ni- 
meä Ajax-kluhi, millä koettavat 
veiijata itselleen kannatusta Rai
vaajankin lukijain joukosta. Ne 
jotka tietävät kuka on tuon kiil
un takana, tietävät mitä tehdä 
la luulen että ei Raivaajakaan 
anna palstojaan toiste käyttää 
muutamasta I uudas-pennistä. si 
lä tällainen on mielipide tämän 
ympäristön Suomi-ystävillä,
G. N.

SCOTIA, N. Y.
Sairaus ei katso kiireitä.

Niilipä Heicn Rova joutui pa
ri viikkoa sitten leikkauspöydäl
le. Helen oli ionkunaikaa koto
na lääkärin hoidossa vaan kun 
ei ruvennut tulemaan, paiemmak- 
si. niin oli mentävä sairaalaan 
tutkittavaksi ja seuraus oli, että 
leikattiin. Kun tämä tulee ulos, 
niin Helen on kai jo kotona ter
veenä.

Kahviaisista,
iotka kustansi Matti Pato, John 
Nurmi, Herbert Erickson, John 
Häkkilä ja Alex Johnson oli puh
taat tulot $50.55, jonka summan

ta perhettä ei näytä olevan. Näy 
tclmän koko henkilöluku on 11, 
joten elämää näiden talollisten 
piirissä on. Tulkaa katsomaan 

itii lauantaina 27 p. kello 8 ii
llä Bclniont-haalille. Tiketit on

35 c. ______
Osaston agitatsionikomitean 

kokous
on Belmont kaalissa tiistaina 30 
päivänä kello 7.30.

Ompeluseuran kääriäiset
on haililla tiistaina ia kokous 
myyjäisten järjestämiseksi. Toi- 
.voiiuis ulisi, että kaikki työt ja 
ia'hjat tuotaisiin sinne, sillä mitä 
pikemmin tavaravarastosta sel
vyys saadaan, sitä helpompi on 
myyjäisten järjestely.

Keskiviikkona en vappu
ja kansanvallan juhla Belmont 
kaalissa. Toivoisimme, että \Yor 
cesterin suomalaiset täyttäisivät 
C-lloin haalin, sillä se ori Vapaan 
kansalaisen velvollisuus. Siellä 
saa puhua ja kuulla mitä ihmi
nen haluaa, siellä ei tunnusteta 
mitään diktaattoreita. Ohjelmaa 
sa on runoja, ikuoroldtilua. pu
heen pitää W. N. Reivo. Lopus
sa keskustellaan jos keskustelua 
svntvv. Tervetuloa!

Ompeluseuran peli
on sitten taas torstaina. — Niku.

Viime viikon tiistai-iltana
t.k. 9 päivänä oli Worcester 
countyn Christian Endeavor yh
distyksen mielenkiintoiiien jiuli- 
a lähetysikirkossa. Oliielitiassa 

i li hartautta, laulua oalion, raa
matullisia ja jokapäiväistä elä
mää koskevia opetuksia. Nuorta 
kansaa oli koolla noin 100 hen
keä. Vapaan taarjoilun kustan
nuksiin. otti lähetvstkirkonkin 
nuorisoseura osaa. Mainittakoon 
että C. E. yhdistyksen yhteinen 
iäsenntäärä nykyään on noin 
5.CO.COO.

Ompeluseuralla
oli lauanta:-iltana 16 p. ohjelma- 
tilaisuus. leivosten myyntiä ja 
kahvitarjoilua, jonka kustansi
vat johtajat. Ohjelmaan sisältyi 
\lli Mäen jclhtama alkuhartaus. 
Runon lausui Fanny Heino. I.au 
ua Mrs. Lahoncn ja Mrs. An

derson säesti. Kkarakuoro esitti 
ikaksi laulua. Mr. Kaukola ker
toi YTstaron pommituksesta, 
jossa hän itsekin oli vaarassa 
menettää henkensä.’ Kristityn 
mielien vakaumuksen mukaan 
puhui hän myös yleisesti Stip- 
tnen sota- ja nykytilanteesta, 
uskoen Suomen nousevan ja e- 
ävän. Quincysta tulleita olivat: 
Mr. ja Mrs. Lahoncn, Mr. ja 
Mrs. Kaukola. Ohjelman esitti 
Mrs. J. Tuukkanen ja oli tilai
suus erittäin onnistunut.

Viime sunnuntai-iltapuoli
vietettiin Mr. ja Mrs. Cltas. 
Lindquistin hopeahäitä heidän 
kodissaan. Paxtonissa koko per
heen läsnä ollessa. Yhteisten lau 
Itt-jen lisäksi esittiivät laulua ja 
soittoa Mrs. Anderson, Mr. ja 
Mrs. Salini, Miss Lindqvist ja 
Mrs. Heino, joka puhui ja esitti 
yhteisen ja arvokkaan lahjan, 
uusiniallisen pienoiskoossa ole
van sähköuunin käytännöllisillä 
isäyksillä varustettuna. Samalla 
hän ojensi rahalahjan päivän- 
sankareille, jotka lausuivat liiku 
tetiniitä kiitokset. Mrs.» Ander
son lausui Miss M. Kantian se
pittämän häärunon. Vielä puhui 
tastori Heino. Quincysta saapu
nut Mrs. Penttilä lausui onnitte
lut. Sitten oli suurenmoinen 
kahvitarjoilu, 'hääkeekineen, suu 
relle ystävä-joukolle, jota oli ta
lon ylä- ja alakerta täynnä. Toi
meenpanevia henkilöitä oliivat 
Mrs. W. Koski. Mrs. T. Warptt- 
la ja Mrs. iK. Anderson.

Ensi lauantai-iltana
kello 7.30 on kitarakuoron kon
sertti, jossa on vahteleva ja ar
vokas ohjelma. Sunnuntailla 28 
p. on nuorien kokous kello 6.30 
ill., jonka joslaa Ernest Männik
kö. lltajuinalanpalvelus on sään
nöllisen ajan mukaan kello 7.30. 
Suomen hyväksi pitävät kahvi
tarjoilun Alli Mäki ja Jenney 
Anderson sunnuntaina toukok. 

5 p.. alkaen kello 2 i.p. K. Mäen 
kodissa. 8 Rodney st. — J. F. II.

WORCESTER
Kunnallisen ilmailukentän 

laittamisen puhetta
Kuitpuiikiuime pormestari Ben 

uett on puhunut, että hän tule' 
tekemään ehdotuksen kunnalli
sen ihnailiikentän laittamisesta 
kaupunkiimme. ■ Yhdysvalloissa 
ei ole yhtään niin suurta kau- 
ptintkia .kuin Worcester ilnHyi 
kunnallista kenttää. Bostonissa 
puhuessaan <m Mr. Bennett luu 
suuut. että kaupunki ennen pit
kää valttiini, itlömäsli tarvitsin 
kentän, joten alote sen laittami
sessa voidaan nyt jo ottaa.
1 leikkinen.

“Simcla ja Mälli-Pekka“
on Väinö S\ väilleen kirjoittain 
kolminäytöksinen reheväeleime 
huvinäytelmä. Simola on iso 
talollinen, jolla on tytär, palve 
lijattaria ja renkejä. Mälli-Peik 
ka. myös talollinen, mutta -muu

n

ONNITELEMME
Raivaajaa sen kolmenkymmenenviiden 

vuoden valistustyöstä osuustoimin
nallisella viljavainiolla!

♦
National Cooperative Store, he.

West Paris, Maine

Suomalaiset!
Ostakaa

Norway Bakery’sta
Norway, Maine

PÄIVÄLLISIÄ ja 
Välipaloja

sekä

OLUVIA
tarjoillaan

Greenleaf s Catessa
Norway, Maine.

Kunnallinen golfikenttä
todennäköisesti avataan lauan
taina, toukokuun 4 päivänä, il
moittaa golfikenttäkoniissionin 
puheenjohtaja, Fred G. Kegler.

Uutta autojen parkkaustilaa
City Hall avenuella ja Connors 
kadulla on alettu tasoiltaa. Sit
ten kun kenttä valmistuu, park- 
kaustila huomattavasti lisään
tyy West Gardnerin aineella. 
Täytesora on tällä tontilla ollut 
jo pitemmän aikaa, multa kyl
mien ilmojen tähden ci työhön 
ole ryhdytty. — Yrjölä.

W. Barnstable, Mass.
Miesten ilta Suomen hyväksi
on Lähetyskirkossa t.k. 5 p. klo 
%8 sunnuntai-iltana. Mr. Matti 
Kaukola on pyydetty puhujaksi. 
Toivotaan suurta osanottoa. — 
V. Sundelin.

Grand Rapids, Mich.
Suomen avustus vilkasta

Suomen avustus on oiiut vilk
kaassa käynnissä täälläkin. Sen 
jälkeen kun viimeksi kirjoitin on 
pidetty kahdet kahv'aisct, joista 
ensimmäiset ^kustansivat Salmi
set, Katajat, Westerlund ja Lei
viskä, Michigan Bakeryn kaalis
sa. Niistä oli tuloja $4b. johon 
leijjoinou isäntä lahjoitti $20.00, 
siis kaikkiaan $66.00. Keräyksis
tä saatiin $15.59, tansseista huh
tikuun 13 p:ttä $68.61 ia kahviai
sista huhtikuun 21 pnä $25.00 ja 
lahjana $2.00. Kahviaiset kus
tansivat L Kurtti, I. Niemi. J. 
Virtanen ja Simpsonit. Kuukau
den ajalla on siis saatit $117.11, 
joka summa on lähetetty I loo- 
verin komitean kautta. Suomen 
puolustusrahastoon on lähetetty 
Rakokin (?) kautta $46.80. Kaik
kiaan on Grand Rapidsista saatu 
$1389.72 Suomen avustusta.

Suomalaisten ryssien kynnet 
kuuluvat kovasti syltyvän kun 
näin suuri rahamäärä on men-

GARDNER, MASS.
Köyhäin avustusmenot 
vähentyneet

Kaupunki m me köyhäiuhoito- 
nieiiot, jotka olivat $17,875.79 
viime vuoden ensimmäisellä uel- 
jäimeksellä, putosivat $15,961.69 
kuluvan vuoden ensininiäisellä 
neljänneksellä. ilmoilla* köy
häinhoitolautakunnan puheenjoh
taja Romeo St. I’ierre.

Opettaja eronnut.
Miss Marie Buck, 'oka tatu työs 

kennellyt neljännen luokan opet
tajana School kadun koulussa, 
on jättänyt erohakemuksensa 
koululautakunnalle, vaatien toi
mestaan vapautusta heti, Eron 
syytä ei ole ilmoitettu. Koulu
lautakunta ei ole vielä ntvöskääii 
ilmoittanut kenen ,se nimittää 
hänen seuraajakseen.

ilium

Itasknalla surulla ilmoitan, 
että sisareni poika

William Niemi
syntynyt Ruumiin Hanhisissa, 
kaatui Karjalan Kannaksella, 
helmikuun 13 päivänä, 1940, 
taistelussa isänmaamme vapau
den ja oikeuden puolesta.

Suremaan jäivät: nuori puo
liso, äiti, veljet ja sisar, iso 
äiti, täti ja setä Suomessa ja me 
täällä Albanyssa.
Minä olen ylösnoUBemuH jn elämä: 
Joka Uflkoo minun päälleni, hän 
elää. ehkä hän olisi kuollut.

Minun lampaani kuulevat minun 
ääneni, ja minä tunnen heidän, ja 
he seuraavat minua: Ja minä an
nan heille 1 jankaikkisen elämän, ja 
el heidän pidä hukkumaan Ijaii- 
kaikklscstl. eikä pidä yhdenkään 
reväisemään heitä minun kädestä
ni.

Näin sano meidän rakas Vapah
tajamme. Sinun muistosi aina rak
kaudella elävänä pidän. — Setä ja 
tätisi:
FRANCIS ja ANNA FLANNERY, 

(o. s. Erickson)
Albany, N. Y.

nyt Suomeen ilman että olisivat 
lainkaan päässeet sitä tullaa- 
maan; kuuluvat itsekin nyt alka
van keräämään rahaa puomeen, 
mutta omien laitostensa kautta. 
Yleisön on parts varoa niitä "a- 
vustajia”, sillä entinen kokemus 
on varoittavana esimerkkinä sii
tä, mihin sinne kerätyt rahat me
nevät; Mutta sisukkaita ovat, 
koska munankin rouva on ker
tonut olevansa valmis vaikka tap 
pantaan veljensä ryssien puoles
ta ja toinen muuten valmis tatp- 
pclemaan, kun vaan saisi, vastus
tajan. Kun olemme täällä aja
tuksenvapauden maassa, niin voi. 
vat sellaisiakin tökeryy.ksiä las
ketella suustaati. — A. L.

NEWS AND VIEWS
FITCHBURG, MASS.

Reipas May Social
Just the occasion we've all been 

waiting for. The Reipas Athletic 
Club Is holding this affair at their 
gym on Wallace Avenue, Friday, May 
3, and invite all friends to partake 
in this closing get-together of the 
season’. Invitations may be obtained 
from members of the Business Girls' 
Class. We hope all our friends, bobh 
young and old (from neighboring 
towns as well as home), will join us, 
In this evening of enjoyable dancing. 
Ilmari Salo’s orchestra will furnislt 
the nturic. — “Cammittce ’.

J. Knuuttilan 
Leipurinliike
477 Motheral Ave. 
MONESSEN, PA.

PARHAAT ONNITTELUT!

0.0. RANTA, M. D„
SUOMALAINEN LÄÄKÄRI

I
3303 Brighton Road 

N, S. Pittsburgh, Pa.

Konttoripuhelin Linden 2707. 
Kotipuhelin Linden 4176.

Koiitloriluiinit: Kello 2—5 ja 8—9.30 
Sunnuntaisin sopimuksen mukaan ainoastaan 

(Säilyttäkää tämä ilmoitus)

Z
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USER CLOTHING CO.
Meiltä saatte uusinta mallia

pukuja, palttoita, poikien pukuja, paitoja, 
sveteriä, housuja, hattuja, lakkeja, sukkia, 

paita- ja housu-yhdistelmiä 
Kohtuulliset hinnat

4 Town House — Milford, N. H.

Onnittelumme
Raivaajalle

FITCHBURG

FISHFR S VARIETY STORE
Union Street — Milford, N. H.

Avoinna kello 6 aamulla kello 10 illalla
joka päivä

Lihaa - Grosseria - Jäätelöä

RAUTATAVARAA - MAALEJA
TAPETTEJA — KEITTIÖTÄ VARAA 

— SIEMENIÄ —
Aina avoinna

THE COUNTY STORES, he.
MILFORD, N. H.

I

Hey wood- W akef ield 
Company
Perustettu 1826

GARDNER, MASS.

Äijien päivä toukokuun 12 p:nä
Älkää unohtako äitiä — Antakaa hänelle 
suklaita

Lovell & Covel 
Cynthia Sweets 

Apollo — Kemps
Whitmans

Kauneissa lahjalaatikoissa 
39c—$7.50 
Tilatkaa nyt

DYERS DRUG STORE
Union Square Milford, N. H.

CHESTER, VERMONT

Adams & Adams
Chester, Vermont

Hautaantoim'ttajat

I lautnustoimislo ja 
Aiulnilanssi-palvrlus

Tel. 2386

COLBV'N TUOTTAVIA 
KANANPOIKASIA

MaHsulHinen oHtaJu kirjoitu liiihtikiiiin 7 
p.. ottU ?0 niiniiltu v. 1938 oatetua pullet- 
tin munivat keskimäärin 230 munaa enai- 
tiiiUacnil munlmlsvuotena. N. H. pullorum 
testattuja. Minä haudutan ja myyn vain 
narluiimu ia Lunttavinta rotua. $9.50 sata 
lähetettynä ja $9.00 haettuna. 2 viikon elä
väisyys taataan. Kirjanen vapaasti.

ARTHUR B. COLBY.
559 Main St., Manchester, N. II.

CONCORD, N. H.

Hubert Coal Co.
SHHS5BS

FRED C. NELSON 
Funeral Home 

Wilton, n. H.

34 No. Main, St. 
Concord. N H

17 Stark St., 
Manchester. N.H.

GARDNER COAL CO.,
28B Central St.,
Gardner. Mass.

Reeding kolia, koksia, Cleercoal Ja 
lämmltysöljyä

NEW HUKI, N. H.

FAIRBANKS GARAGE

yCHEVROLETz

Calkin & Hussey
HAUTAANTOIMISTOr

Chevrolet—Olds mobile 
myynti- ja palvelusliike

I - +
20 North St., Newport, N. H. 

Puhelin 271

Stockwell’s Greenhouse
I III No. Main SI. — Newport, N. II

K ukkalnitteite
ZI
l.fikat'n|a kiikkuHin

ANGELO’S
188-188 No. Main St., Concord, N H 

Seuraava Ellcsien klupiata 

Tel. 1782-W ANGELO ARATA, om.

Parhaat Onnittelut
35-Vuotiaalle Raivaajalle

11: H

HOPE RUBBER
COMPANY INC.,

20 PUTNAM STREET 
Tel. 1090

FITCHBURG, MASS.

Parhaat Onnittelut

DIXI C. NEWTON 
HAUTAUSTOIMISTO 

42 Main St., Newport, N. H.
«n»i>w«Ur«k Kottnuenliti T13-R.
10 Grove St. Konttorlpuhoiin 113-W.

Souhegan 
National Bank

MILFORD, N. H.
Vakavarainen, Luotettava, 

Konservatiivinen
Federal Dcpo.il InMirance Corporatiuuin Jä&ea.

BENGTSON’S
HARDWARE STORE

4 WEST LYNDE STREET 
GARDNER, MASS.

EV.-LUTERILAISEN SEURA
KUNNAN UUTISIA

Hyvä. olijelniaiiien kevätjuhla 
on ensi sunnuntaina klo 7.30 ill. 
kirkossa. Ju'h'assa on soolo- ja 
(luettolaulitja, sekä laulua kah
delta kuorolta. Mrs. A. Holm
berg soittaa viulusooloja ja pal
jon muuta hyvää ohjelmaa on. 
Neljäs ryhmä o.n myöskin va
rannut hyvän kali vintarjoilun. 
Yleisö un tervetullut.

Pyhäkoulu on ensi sunnuntai
na k'.o 0.30 ap. ja yhteinen ju
malanpa,cvlus klo 10.30 ap.

Rippikoulua pidetään ensi vii
kolla maanantai-, keskiviikko
ja perjantai-itoina klo 7—9.

Eilen illalla oli hyvä ompelu
seuran ilia kirkkosa issa. Ohjel
massa Mrs-, Tyyne Lin,holm lau
sui virren, Emil Suitan luki 
Suomen lehdestä sotilaiden kir
jeitä rintama'ta ja allemerkiii- 
nyt pulini. Sitten Mikko Uim

iin johtolla myytiin lahjaksi

Vapputervehdys 
— ja —

Onnittelut Raivaajalle!

W. B. Case and Son
MAYNARD, MASS.

Vapputervehdys!

SAUNA
16 Florida Road 
Maynard, Mass. 

Rose ja Fred Hill

VAPPUTERVEHDYS!

GRÖNDAHLIN
SAUNA

Powder Mill Road, 
Maynard, Mass.

Onnittelut Raivaajalle!

ANTTON JÄNTTI
RÄÄTÄLI

10 Main St., Maynard, Mass

The ,Manning 
Pharmacy
Fowler Building 

76 Main St., Maynard, Mass

Geo. H. Gutteridge
Kello- ja Juvelikauppa

uodut pikku tavarat ja lopuksi 
autiltiin kaihviutarjoilusta. Kii- 
»s kaikille mukana olleille.
So. Ashbumhamissa on ilta- 

äiväsetirat ensi sunnuntaina W.
Wikstnimin talossa klo 2 ip. 

Pigeon Coven kirkossa on ju
malanpalvelus ensi tiistaina klo 
“45 ill.

Marlboron townhaalissa on
Suomi-juhla tämän viikon lau- 
ntaina klo 7.30 ill. Siinä esite- 
ään sekä suomalaista että eng- 
mninkielistä ohjelmaa lauluin 
a puhein. Toivotaan runsaasti 
eisöä saapu utiihän Suomen 

älleenrakentamisjuhlaa. Mat- 
i Anttonen.

'LÄHETYSSEURA- 
KUNNAN UUTISIA

Seurakunnan kuukausikokous 
on tänä-iltana. Ensi sunnuntai
na pyhäkoulu alkaa klo 10 epp., 
nuorisoseura kokoontuu klo 5 
jpp. ja iltajumalaiiipalveins alkaa 
klo 7.

litisi tiistai-iltana ompeluseu
ran tilaisuuden kustantaa neiti 
I.vdia Mars, toivoen sinne tule
van paljon väkeä. — Seurakun
talainen. _______ _

Eitchburgin väkliuku alkaa 
olla laskettu. Kirjoissa jo on 
noin 39,000 henkeä. Laskematta 
on 3,(XK> 4.000, ilmoittaa laskun 
johtaja Joseph II. Jennings.

Ottakaa kiharanne
ALINALTA

Sähkökiharai . $3.50—$5—$6
Kcneettomat $5—$6.50—$10

Alina’s Beauty Salon
73 Main Street — Maynard 

Tel. 411-W

MURPHY and SNYDER
HYVÄÄ PAINOTYÖTÄ

55 Main Street — Maynard, Mass.
Puhelin 473-W

W. A. TWOMBLY
FUNERAL SERVICE

❖

Samanlainen palvelus kaikille

24 tunnin sairasvaunupalvelus
►Ja

Puhelin 470-W 1

13 Main Street — Maynard, Mass.

JULKISUUS
on yksi niistä periaatteista jotka edistävät ja elävöittä
vät osuustoimintaa. Osuustoiminta on julkista liikettä 
ja tarvitsee julkisuutta.

RAIVAAJAN
palstat aina ovat olleet auki niin tämän kuin muidenkin 
osuuskuntien asioiden selostamista varten ja siksi tämä 
osuuskunta voi vilpittömin mielin ja avoimin silmin 
ojentaa kätensä tervehdykseen ja

ONNITELLA
35 vuotta täyttänyt

RAIVAAJAA
*

Tämä Osuuskunta
toivoo, että Raivaaja yhä saa lisää lukijoita ja pääsee 
palvelemaan yhä suurempia joukkoja valistavilla kir
joituksillaan ja huolellisesti valitsemillaan uutisilla.

Nason St., vastapäätä teatteria 
Maynard, Mass.

Vapputervehdys
kaikille Raivaajan lukijoille ja osuustoinuntaväelle 
kaikkialla!

Charles Wainio
PARTURI

Naisten ja lasten hiusten- 
lekkaus erikoisuutemme

43 Main Street 
Maynard, Mass.

United Cooperative Society
Maynard, Mass.

Dcpo.il
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Kun ostatte
käytetyn autoA meihä, niin tiedätte että se 
on taatusti hyvässä kunnossa. Mitään ei 
ole jätetty arvailun varaan. Meillä on par
haillaan käynnissä erikoinen käytettyjen 
autojen myynti. Kaikenhintaisia ja kaikkia 
malleja.

MATTHEWS MOTOR CO.
17 Snow St., Tel. 1251, Fitchburg

Urho Heisson, suomal. myymämies
Kotipuhelin 3301-R

FITCHBURG
Arthur Hällfors ainoa 
mies nyt Raivaajassa

joka on ol’ut lehden 
ensimmäistä numeroa 
valmistamassa
Kun Raivaaja nyt juhlii histo

riansa 35 uinen vuosilöhden kään 
tyrnistä — mikä kyllä on tapah
tunut jo tammikuussa — niin 
on sopiva tässä muistiin piirtää, 
että talossa on vielä yksi henki
lö, joka on ollut Raivaajan en
simmäistä numeroa tekemässä. 
Hän on kone- ja käsilatoja Ar
thur Hällfors. Muita ei ole e- 
nernpää latomossa, painossa kuin 
konttorissa ja toimituksessa
kaan. Arthur tänään muisteli 
niitä hankaluuksia, joita Rai
vaajan ensimmäisen numeron 
valmistamisessa oli. Välineet o- 
livat kokonaan riittämättömät. 
lAim. varmat kirjasimet, etu
päässä ä ja ö loppuivat kesken 
ja niitä oli etsittävä ja lainatta
va. Mutta uskoa kuitenkin tu
levaisuuteen oli, Arthur tuumi ja 
jatkoi, ettii kyllä se perustus 
onkin kestänyt, jota silloin luo? 
liin, kuu Raivaajan ensimmäinen 
numero ladottiin ja painettiin.

Lehti heti osottautui tarpeelli
seksi, sai lukijoita ja ystäviä — 
jos vihamiehiäkin oli — ja no 
peasti vaurastui vaikka alussa 
olikin rahan puutetta laajennuk
sia tehdessä.

Yrjö Alin kuollut
Eilen kuoli Burbankin T. B. 

sairaalassa kansalaisemme Ynjö 
Alin 63 ikävuodellaan. Hän oli 
syntynyt Virroilla, H. 1., lokak. 
3 p. 1877. Vainaja tuli tähän 
maahan 1907, asettuen asumaan 
tänne Fitchbur.giin. V. 1909 hän 

I perusti “Suomen Kirjavarasto"- 
nimisen liikkeen ja harjoitti 'lii
kettä täällä Fitchbufgissa vuo
teen 1912, jolloin muutti liik
keensä Brooklyn, N. Y. 1920 
hän luopui liikeestä ja asettua 
asumaan Pearl Hiilille.

Lähinnä edesmennyttä kai
paamaan jäi poika Yrjö täällä 
Amerikassa ja Suomessa sisko 
Ilma Voionmaa, Väinö Voion
maan puoliso.

Viimeiseen lepoonsa Yrjö A- 
lin saatetaan Sawyerin hautaus
toimistosta kello 2:45 huomen
na iltapäivällä. Ystäviä ja tut
tavia kehoitetaan saapumaan 
hautajaistilaisuuteen.

Tilatkaa Raivaajat
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ROGERS
Asematorilla Ritchburg, Mass.

Kannatta

kaa näitä FITCHBURGIN liikemie

hiä . .
Jotka ovat Raivaajan lukijoiden ja suomalaisten kanssa yleensä hyvissä liikesuhteissa ja jotka käsittäe^sään Raivaajan lukijakunnan 
ostovoiman suuruuden, haluavat säilyttää heidän kanssaan hyvät välinsä ja puolestaan toivovat saavansa heidän jatkuvan kannatuk
sensa, antamalla heille aina kohteliaan palveluksen ja täten ilmoittamalla heille heidän omassa suomalaisessa tehdessään Raivaajassa

331 MAIN ST.

0NN1TTELEMME
35:nert Vuosijuhlanne Johdosta.

Totoomme teille menesystä edelleenkin

Olette ylpeä monivuotisesta rekordistanne, eikä 
syyttä. Samaten mekin, pidettyämme 36 vuotta 
liikettä Fitchburgissa, otaksumme että meidän ai
nainen pyrkimyksemme antaa suurempia arvoja, 
paremmanlaatuista tavaraa, ja persoonakohtaista 
palvelusta on vaikuttanut siihen että kauppamme 
on kehittynyt pienestä yläkertakuodista Cham- 
berlain-Huntress’in päällä meidän nykyiseen suu
reen, ajanmukaiseen puotiimme, Whelan’in roh
doskaupan vieressä. Meidän Toukokuun Myyn- 
timme alkaa tämänviikon lopulla, ja sisältää kuo- 
sikkaita kevätmalleja, sekä varhaisia kesäpukimia.

Kutsumme teitä käymään puodissamme. Tarkas
takaa meidän täydellinen ja monipuolinen varas
tomme. Uskomme, että tavaramme hinnat, arvot 
sekä tarjoamamme palvelus tulevat hämmästyt
tämään teitä.

........... '
Eitchburgin Muotikeskus lausuu teidät 

tervetulleeksi! .

MILLER’S

CTcuizE ginoufo
Toukokuun Myynti
Perjantaina ja Lauantaina

huhtikuun 26 ja 27 p:nä 
kestää lauantaihin, toukok. 4 p.

$1.39 PEQUOT käännettäviä lakanoita ________________ $1.07-----
Kahta kokoa, 81x161 ja 72x116, 3-tuuman palle molemmissa päissä.
$1.15 SN0WPARK käännettäviä lakanoita_________ '.________ 87c.
Kahta kokoa, 81x161 ja 72x110, 3-tuuman palle molemmissa päissä.
$1.29 UUSIA KARTI1NEJA _____ _____________ _________ $1.00
Röyhelöreunaisia, yksinke^taisi, sekä cottage malleja.
79c. SNOWPARK Sukkia_______ _____ ,______ 59c. 2 paria $1.10.
$1.98 NAISTEN JA NEITOSTEN HATTUJA_______ _____ $1.57
$3.98 NAISTEN Ja NEITOSTEN LENINKEJÄ ________ -$3.57
$1.00 alennus jokaista S5.00 ostosta kohti/NAISTEN JA NEITOS

TEN takeissa!
$1.00 alennus jokaista $5.00 ostosta kohti, ALUSVAATTEISSA.
$1.00 SNOWPARK Sukkia____________ 77c. 2 paria $1.50.
$1.98 PUSEROT JA SVETERIT---------1------------------ $1.69.
$1.00 Käsilaukkuja 79c. . — $1.98 Käsilaukuja-----------$1.69.
$1.98 HOUSECOATS ______________ £4----------------------  $169.
$1.98 RAYON CREPE PAJAMAS------ jU----------------------- $1.69
59c. RAYON ALUSVAATTEITA ____j------------   39c.

—---------------------------------------------------- I-------------------------------

Huomattavia BABY WEEK Erikoisuuksia 
Suurella Alennuksella

$1.15 —$1.50 MIESTEN PAITOJA --------------- ---------------- 79c.
55c—79c. KRAVATTINAUHOJA --------------------------- 39c.

Erikoisen alhaisella hinnalla 
parhaita Dupont maaleja

Tämä kuponki oikeuttaa tuojansa saamaan 
5Cc alennuksen gallonaa kohden tavallisista 
hinnoista. Tämä tarjous on tehty majori 
Woollacott’in “Fitchburgin kaunistusryntä- 
ykscn” edistämiseksi.

Tämä tarjous päättyy 
toukokuun 15 p:nä

❖ ❖ ❖

F. M. Johnson Lumber Co.
FITCHBURG Tel. 1535 MASS.

Toisia liikkeitämme

Lcominsterissä — Clintonissa ja Keene’ssa

Crane’s ciothes

Valitkaa pukunne ja kevätpalttoonne 
Fitchburgin muotikcskuksesta. Tul
kaa tarkastelemaan meidän hämmäs
tyttäviä arvoja.

PUKUJA

Imporlecratuista 
Tweed-kankaista. 
Gabardine-kankaista. 
Karlieuk utuisista 
kankaista.

Kynärantuisia
Vihreitä
Sinisiä
Vaaleanruskeita
Konservatiivi-
malleja.

Erikoisia, Importeerutuista, käsin
kudotuista

HARRIS TVVEEU-kankaista

Ostakaa meidän 10-eräisellä maksu
tavalla.

Säästätte hinnan eron uhraamatta en
sinkään laadussa!

Kevätpalttoita
1550

$19.50

Crane’s ciothes
343 MAIN STREET — FITCHBURG, MASS.
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WINSLOW GARAGE
Virallinen jarrujen ja valojen tarkastusasema 

Expertti autojen korjausta — Sähkö- ja Acetylene juottoa 
Sytytysosia ja Autotarpeita.

1014 Washington St., Norwood, Mass.
Tel. 0976-W

JOHN A.

WHITTEMORE’S
SONS INC.

NORWOOD, MASS.

End Your Heating Troubles 

Order Genuine NEW ENGLAND COKE 

Every Ton Quaranteed

Phone Nor. 0764
269 Lenox Street 710 Washington St.

Harold L. Alden, President

FITCHBURG
-------- I

Osuuskaupan historian 
kirjoittajalle ainehistoa

3
Innon ensimmäinen liikkeen

hoitaja on oil,ut J. Porkola. O- 
suuskunnan kokouksessa maalis
kuun 13 p:nä 1910 kirjoitettiin 
pöytäkirjaan pykälä, jossa lau
suttiin :

“ I .iikkeen.hoitajaksi päätettiin 
valita paikkakunnalta tunnettu 
liikealalle perehtynyt henkilö. 
Ehdokkaiksi nimitettiin J. Por
kola, J. Syrjälä ja Matti Laitala.

Pöytäkirja tämän jälkeen ker
too, että toimitetussa äänestyk

sessä Porkola on valittu.
Seuraavassa kokouksessa, jo

ka on pidetty maaliskuun 20 päi
vänä 1910 on päätetty, että kaup 
paa ei avata ennenkun.osakepää
omaa on saatu kokoon $2,000. 
Aikaisemmin valittujen lisäksi 
osien myyjiksi silloin on valittu 
Evert Kajutti ja I. Johnson.

I liuhtikuun 24 p:nä 1910 kirjoi
tetussa pöytäkirjassa jo lausu
taan, että ‘‘Kauppa päätettiin 
panna pystyyn heti ensi tilassa’’. 
Osakepääomaa ei ole silloinkaan 
vielä ollut riittävästi kaupan a- 
vaamista varten, koska kuuden
nessa .pykälässä lausutaan: “Pää 
tettiin ottaa laina kaupassa tar
vittavan työ- y. m. kaluston os
toa varten". Lainan tiedusteli

joiksi oli valittu A. Kallinen ja 
J. E. Laurila.

Toukokuun K p:nä 1910 kir
joitettu pöytäkirja osoittaa, että 
ensimmäinen liikkeenhoitajan 
valulta on rauennut syystä taik
ka toisesta, koska silloin on lu
etin liikkeenhoitajan tointa ha
keneiden hakemukset. Hakijoita 
silloin on ollut neljä: Victor 
Eräudilä, (lito Vilho Lanson ja 
John J. Syrjillä ja Porkkola.

Noista neljästä hakijasta kol
me ensiksimainittna on hyväk
sytty ehdokkaiksi ja noista kol
mesta sitten suljetuilla lipuilla 
toimitetussa äänestyksessä on 
valittu liikkeenhoitajaksi John 
J. Syrjiilii, joka on saanut 38 
ääntä toisten yhteensä saamaa 
kahdeksha ääntä vastaan.

Heinäkuun 8 p:nä 19|0 osuus
kunta on pitänyt ensimmäisen 
pu oi i\-uosi kokouksensa. Silloin 
osuuskunnan varat ovat olleet 
$1,611 ja liikevoitto $62.35, joka 
sumina on siirretty vararahas
toon.

Liikkeenhoitaja Syrjiilii on 
tuossa ensimmäisessä puolivuosi- 
kokouksessa ehdottanut, ja eh
dotus on hyväksytty, että kaup
pa keskiviikkoisin pidetään ailki 
vain kello yhteen iltapäivällä ja 
torstaina sitten kello yhdeksään 
illalla.

Rihkamatavaraa päätetty myydä
Seitsemäntenä päivänä elokuu

ta 1910 pidetyssä kokouksessa 
liikkeenhoitaja Svjiilii on eh
dottanut keskusteltavaksi miten 
kauppaliike saataisiin vilkkaam
paan käyntiin. Keskustelu on 
jidilauut siihen, että on päätet
ty avata “rihkamatavaraosasto 

, hetimiten".
Marraskuun 6 p:nä pidetyssä 

kokouksessa liikkeenhoitaja Syr 
jälän on ilmoitettu pyytävän joh 
tokunnalta eroa toimestaan. 
Pyyntöön on päätetty suostua ja 
paikka julistaa auki. Seuraavas
sa kokouksessa, joka on pidetty 
saman marraskuun 27 p:nä, on 
liikkeenhoitajaksi valittu Alex
ander Lahonen, Maynardista. 
Lahonen on ottanut toimen vas 
taan aivan hetimiten, koska hän 
on jo seuraavassa kokouksessa 
raporteerannut joulttkuun«5 p :nä 
toimitetun inventarian mukaan 
tehdyn tilinpäätöksen, josta huo
mataan. että vastattavaa on ob 
’ut $3,201.68 ja vastaavaa $2, 
728.41, tajipio siis $473.27 siltä 
ajalta jonka kauppa oli toiminut.

Mutta tuo tappio ei ole lama
uttanut osuuskauppamme uran
uurtajia. Kalian on päätetty

hankkia siten, että "jokainen o- 
sakas lisää osiaan yhdetllä osal
la”. Erikoinen komitea on valit
tu osia myymään.

Tällainen on ollut tilanne In
nossa ensimmäisen vajaan toimi
vuuden päättyessä 1910.

Tilatkaa Raivaaja!

V apputervehdys
1

Osuustoimintaväelle!
Kiitämme Raivaajan lukijoita runsaasta 
kannatuksestaan ja toivotamme heille 
hauskaa Vappua ja valoisampaa tulevai
suutta. Osuustoiminta yrittää poistaa niitä

.9
syitä jotka johtavat kansat riitoihin ja so
tiin. Kannattamalla osuustoimintaa kan- , 
natetaan myöskin rauhanaatetta, joka on 
ihmiskunnan hyvinvoinnin tärkein ehto.

United Coperative 
Society

QUINCY, MASS.32 COPELAND ST.

Tel. Pres. 1886-1887-1888

Hauskaa Vappua
toivottaa

Mary, August ja Arne 

Karvonen,

15 Kent St., Oiliin v, Mass.
..«•■•.•-.•..•■a

A. SOKKELI AGENCY
Vakuutustoimisto 

Laivapilettejä Suomeen
NOTARY PUBLIC

9 Kent Street, Quincy, Mass.

QUINCY BAKING CO.
toivottaa hauskaa Vappua!

Hyvä juhlaleivoksia aina saatavana
Tel. President '5373

390 Water Street Quincy, Mass.

HERMAN KYLLÖSEN SAUNA

81 Copeland Street 

QUINCY, MASS.

MARTTI KETOLA
232 Water Street Quincy, Mass.

Aulojen korjausta — Gasoliinia 
ja öljyjä

jmiinnniiuin:inHiniinnrniiinnntirnhn:niiinr.ini..nmiilimiaulin^|

The Fin-Ko Cafe
INC.

toivottaa HAUSKAA VAPPUA!

Parhaita oluvia, viinejä, väkijuomia 
ja kotitekoisia ruokia

2A Copeland St. Quincy, Mass.
Tel. Granite 0764

iinu:.iiniL ..i;.:i..n.:ii:nru:.tiili' uii±uiiiniiiuimnxffijy^

Väkijuomia
R. CARLSON, Mgr

GINIÄ
IILram Walkerin

tislaama No. 1625, 100 % viljaa

WISKIÄ
4 vuotta vanhaa
liirani Walkerin

tislaamaa. Valkoleimn

1$ T täysi qt. $1 .591 quartti

Beverage Supply Co., Inc.
1625 Hancock St., Quincy, Mass.

Vapaa kotiinajopalvelus.. Tel. Pres. 5206.
...................... - ■ - *■ ---------- ---------------

Emil Wallin Räätälinliike
27 Copeland Street Quincy, Mass.

Käyttäkää Remickin kolmen 
maksun säästöehtoja 
ostoksissa $20 taikka yli.

Pohjoisrannikon ensimmäinen 
miesten pukimien kauppa

MIESTEN

PAITOJA
ARROW PAIDAT . . . $2.00

Valitkaa kansallisesti kuuluisista ARROW 
paidoista joissa on joko pehmeä, i'ruhenized 
taikka bu.tton-down kaulus. Yksinkertaisia tai 
raitakauhiksia, sieviä kuoseja.

ESSLEY-PA1TOJA . . . $1.65
Ostakaa näitä somia KSSLEY-paitoja rahaa 
säästäessänne. Kaulukset taataan kestämään 
enemmän kuin paidan muu osa. Yksinker
taisia raita- ja kirjokauluksia.

REMICK-P AITOJA . . . $1.39
Omia paitojamme, täysimittaiset kauluksen 
nipukat ja lujasti kiinnitetyt naul. Veny
tetty kitistyni’sen varalle, useita miellyttäviä 
malleja.

1517 HANCOCK ST.

ZMK"

MIESTEN HATTUJA
Hatut tänä vuonna ovat korkeampia ja le- 
veälieriaempiä. Tätä kuosia seuraten Remick’s 
esittää:

STETSON’S..................... $5.00
MALLORY’S ............... $5.00
LAMSON-HUBBARD’S $3.00 
DOBB’S ............................. $7:°j

REMICK’S QUINCY, MASS.
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Lyhyesti sanoen —
Soittokunnan harjoitus sunnuntaina 

kello 9:30 ap. Kokous samalla.
"Inkerin pakolainen’' lauluja har

joitellaan kello 7 tänäiltana.
Saiman johtokunta kokoontuu tä- 

nä-tltan klo 7.30 Saiman talossa.
Agitatsionitoimikunta kokoontuu 

kello 7 valmistelemaan asioita ko
kouksen harkittavaksi.

— Vaatteita Suomeen lähettä
mistä varten otetaan vastaan 
Saiman talossa naisten huonees
sa maanantai-iltasin. Muina ar
kipäivinä voi vaatteet jättää Rai
vaajan pai ilohuoneeseen.

— Kaupunginvaltuusto eilen 
ylimääräisessä kokouksessaan 
myönsi $900 lainakirjastoon pal

kattavaa kirjaston hoitaijan a- 
pulaista varten. Toimeen jo pa
ri viikkoa sitten on otettu Mr. 
Robert A. Bailey. Väliaikaisena 
johtajana toimii Miss Helen D. 
Hutchinson kunnes vakituinen 
valitaan hakijoista, joita on pal
jon. Toimi auki jäi kun Emer
son Greenaway muutti Worccs- 
teriin sikäläisen lainaston hoita
jaksi.

— Simonds Saw and Steel 
Com nettotulot tämän vuoden 
ensimmäisen neljänneksen aika
na oivat olleet $393,331, huomat
tavasti suuremmat kuin viime 
vuonna samana aikana, jolloin 
ne olivat $216,111. Yhtiön net- 
tomyynnit tänä vuonna ensim
mäisen neljänneksen aikana o-

vat olleet $2,478,698, eli 23% 
suuremunat kuin vastaavana ai
kana viime vuonna, jolloin ne 
olivat $2,006,924. Varojen ja 
velkojen luettelo osoittaa, että 
yhtiön raha-asiat ovat hyvässä 
kunnosisat

— Kuvernööri Leverett Sal- 
tonstall tulee olemaan Elks-seu- 
rau vieraana ensi maanantaina 
pidettävässä uusien jäsenien seu- 
raanottojuhlassa. — Jäsenehdok
kaita kuuluu olevan 26,

— James C. Sheehan. 570 
West Boylston st., Worcester, 

saanut ajaakseen Yihdysval- 
iin postin Worcesterin ja 
•'itchlnirgin välillä heinäk. 1
:stä 1940 kesäk. 30 p:ään 1941. 
länen vaatimuksensa oli $1,170.
— Kaupunginkirjuri Sanford 

E. Worthington kertoi eilen, 
ttä nyttemmin on havaittu, että 
räs Clegihornin mies on äänes

tänyt 27 vuotta laittomasti. 
Mies oli rekistecrautunut äänes- 

iksi isänsä kansalaispapc- 
rcilla 30 vuoden ikäisenä. Yli- 

eksäti muuta laittomasti äänes
täjäin luettelossa ollutta on
poistettu luettelosta.

— Weheipcke-jarven puhdista
miseen ja rantojen kiveämiseen 
on hallitus myöntänyt $88, (XX). 
Clintonin kauppala ottaa veten
sä mainitusta järvestä.

— Piirioikeudessa eilen tuo
mari Gallagher tuomitsi 22 vuo
den ikäisen Donat Eregeaun sa
dan dollarin sakkoon autolla a- 
josta väkijuomien vaikutuksen 
alaisena. Sakon maksamiseen 
tuomari myönsi aikaa kaksi 
kuukautta.

— Piirioikeudessa eilen tuo
mari GoodTellow tuomitsi Albert 
II. Johnsonin 6 kuukaudeksi o-( 
jennuslaitokscen, havaittuaan 
Johnsonin syylliseksi huolimat-1 
tomaan auton ajoon. Johnsonin 
auto iski Jodin I liitokin kuoli- [ 
aaksi Aslhbyn tiellä noin viikko 
sitten. Lakimies Paul G. Gea-[ 
ran, joka Johnsonia oikeudessa i 
edusti, vetosi oikeuden päätök
sestä korkeaan oikeuteen.

T alletuskir jänne 
tarkastettava

Allamainittujen säästöpankkien tallettajien huomiota 
pyydetään täten kiinnittää Massan yleisten lakien 168 lu
vun 28 kohtaan, jossa määrätään pankkien talletuskirjat 
tarkastettavaksi vuoden 1940 ajalla, ja heitä kehoitetaan 
hyväntahtoisesti tuomaan taikka lähettämään talletuskir- 
jausa allamainittuihin pankkeihin tarkastettavaksi huhti
kuun 15 ja toukokuun 15 päivien välillä. Tallctuskirjannc 
palautetaan heti.

WORCESTER NORTH SAVINGS 
INSTITUTION

FITCHBURG SAVINGS BANK
LEOMINSTER SAVINGS BANK 

ATHOL SAVINGS BANK 
CLINTON SAVINGS BANK
GARDNER SAVINGS BANK

NORTH MIDDLESEX SAVINGS 
BANK, Ayer

ORANGE SAVINGS BANK

UUTISUMOITUKSlAl
FTTCHBURG

Kolmen huoneen tenements vuok
rattavana 36 Hazel Street. Työläisten 
Luottoyhdtstjys.

Radioita ja sähköjääkaappeja kor
jataan. Lauri Honkonen. Tel. 2303-W.

Hyvä Crawford kitchen stove ja 
jääkaappi myytävä. 156 High St. — 
Erkkilä.

Suomalainen kengänkorjaus-, kiillo
tus- ja hattujen puhdlstuslilke. — 
Fitchburg Shoe Repairing Shop, 761 
Main Street. — Otto Asikainen omis
taja.

SAIMALLA KOKOUS
Kello 7.30 sunnuntai-iltana 

Saimalla on yleinen työkokous, 
jossa peritään jäsenmaksuja ja 
otetaan uusia jäseniä sekä kes
kustellaan asioista, jotka kai- 
paavat yleistä käsittelyä.

SUOMEN AVUSTUS 
FITCHBURGISSA 
JA YMPÄRISTÖLLÄ

Avatessaan viime sunnuntai
na iltapäivällä Saiman talossa 
Suomen avustusjuhlan, Lauri 
Hannula, täkäläisen Suomen A- 
vustustoimikunnan sihteeri, lau
sui yhtä ja toista, joka on mo
nelle tuttua lehtemme palstojen 
kautta, mutta joka on saattanut 
jäädä jo unohduksiin, joten täs
sä hiukan koskettelemille Mr. 
Hannulan puhetta.

Hän ensiksi mainitsi, että 
marraskuun 22 p:nä, siis jo en-

Suuri huutokauppa
pidetään lauantaina, huhtikuun 27 p. alkaen kellu 11) aamulla Mikko 
Piiraisen farmilla (entinen Jack Kosken farmi), Hunt Road, Ash 
burnham, Mass. (Hunt Road alkaa Ashburnhamista Jonhsonin gaso
line-aseman vierestä). Myydään 2 hyvää hevosta, 1 lypsävä lehmä 
1 hieho, 50 R. I. red kanaa, melkein uusi niittokone, välttejä, jousi 
ja pyörä karhia, rekiä ja kärryjä, hankoja, haravia, 5000 jalkaa uut 
ta lautaa, lantaa, ja paljon muuta farmityökalustoa jota on liian pal
jon lueteltavaksi, täydellinen 4 huoneen kalusto, kuten petejä, pii 
ronkeja, tuoleja, Singer ompelukone, astioita, y. m'.~loppumattomiin

Huutokauppa pidetään satoi tai paistoi, Lunssia saatavana.
MIKKO PIIRAINEN, omistaja.

Kino Kaarela, huudattaja.

KÄSITELKAÄ ja SÄILYTTÄKÄÄ 
United Farmers leimalla varustetut 
Burlap säkit HUOLELLISESTI

Palautettuanne ne varastohuoneellemme ehjinä ja puhtaina, niitten 
rahallinen arvo alentaa fiidien hintaa 3%—8% asti.

No. 1 United Farmers säkit ................................................ 12c
No. 2 United Farmers säkit ...................................................  9c

UUSIA TAIJERIA
Kaikkia merkkejä — Kaikkia kokoja

Alennetuilla Hinnoilla
Kaikki ensiluokkasia Standard Taijeria.

Tulkaa tiedustelemaan hintojamme jo tänään

THE MONTUORI OIL CO.
68 MAIN STREET, Tel. 1454 FITCHBURG, MASS.

K. E. RAUTIO - Kotien kalustaja

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

PUKUJA ja PALTTOITA
Parhaita arvoja

GEORGE T. POLLOCK
Sekatavarakauppa ja Gasoliiniasema

432 MECHANIC ST., - FITCHBURG, MASS 
Puhelin 4457

»25

Leominster Savings Bank
LEOMINSTER, MASS.

Pankaa talletusrahanne tähän keskinäiseen 
säästöpankkiin 

Varat yli $9,500,000 
Tehkää pankkiliikkeenne postitse 

Vakavarainen Luouttu

Xämä erinomaiset (lipper Craft vaatteet ovat hämmäs
tyttäneet vaatteiden erikoistuntijoitakin. Niissä te saatte 
hyvän kankaan, oikean kuosin ja räätälöinnin, mikä löy
tyy ainoastaan paljon kalliiinpihiutasissa vaatteissa.

Toisia erikoisarvoja

PUKUJA ja PALTTOITA

$30 ja $35

F. H. Lane Company
530—532 MAIN STREET, FITCHBURG, MASS.

neukun stalinilaiset Suomeen 
hyökkäsivät. Raivaajan taloon 
kokoontui yli 40 henkilöä eri 
seuroista neuvottelemaan Suo
men avustamisesta. Edustettu
na olivat Evankelis-Luterilaincn 
seurakunta, Lähetysscurakunta, 
Ka le vai set, Työväenyhdistys 
Sainia, Einnisih American Civic 
League, United Co-opcrativc 
Society ja United Co-operativc 
Farmers sekä yksityisiä henki
löitä Asihbystä ja Ashburnha
mista.

Kokous huomasi, että ryssät 
eivät malta olla hyökkäämättä 1 
Suomeen ja heti muodostettiin 1 
Suomen Avustustoimikunta
hankkimaan Suomelle kaikkea 
inahdolliista apua. Toimikun
nan jäseniksi myöhemmin liittyi 
annerikalaisia.

Toimikunta otti päämääräk
seen kerätä Suomeen avustusta ■ 
$5,000, joka tuntui silloin suu- i 
relta, mutta nyt on moninker- ‘ 
roin ylitetty (summa nyt yli 
$43,00).

Ensiksi toimitettiin talosta ta
loon keräys. Se onnistui hyvin 
ja rohkaisi Suomen ystäviä 
työssään.
• Ensimmäinen yleinen kansan
kokous Suomen hyväksi liidet
tiin Saiman talossa joulukuun 
3 p:nä ja toinen Fitdhburgin 
Kaupungintalossa joulukuun 6 
p:nä. Molemmissa tilaisuuksis
sa olivat talot täynnä väkeä ja 
innostus suuri Suomea auttaa. 
Viimeksimainittu tilaisuus oli 
niin väkirikas, ettei suomalaisil
la Fitchburgissa ole koskaan ol
lut niin suurta sisäjuhlaa kuin 
se oli. Konsuli Kaarlo •Kuusa
mo, Oskari Tokoi ja kongressi- 
mies Joseph E. Casey puhuivat.

Tämän jälkeen on pidetty lu
kuisia juhlia eri piireissä ja ko
mitean toimesta Kalevalajulhila 
B. F. Brownin kouluissa, Hanni
kaisen johtama sinfonistisen 
soittokunnan konsertti Kaupun
gintalossa ja jo mainittu viime- 
sunnuntainen jullia Saiman ta
lossa.

Vaatteita, joita on otettu vas
taan Saiman talossa ja Kaleva- 
kodissa ja seuräkuntapiireissä 
sekä kerran toimitettiin yleinen 
keräys Nichols and Frost tava
ratalossa, johon vaatteita tuotiin 
niin paljon, että vastaanotto oli 
tilan ahtauden takia muutetta
va Kauppakamarin haaliin. on 
lähetetty Suomeen tonnittain. 
Oscar Ukkola on toimittanut a- 
jon täällä ja Montuori ja ABC 
täältä New Yorkiin, kaikki va
paasti. Lautoja ovat lahjoitta
neet paikalliset lautatarhat laa
tikoita varten.
* Hannulfi kiinnitti huomiota 
mheessaan siihen hyvään yh

teisymmärrykseen. joka täällä 
suomalaisten keskuudessa on 
vallinnut, sekä lausui, että Rai
vaaja ja Sentinel ovat suuresti 
inttäneet avustustyötä lainaa
malla palstojaan Suomen avus
tusta koskeville selostuksille.
Työläisten Luottoyhdistys on 
ollut arvaamattomana apuna 
kun sen konttorissa on käsitelty 
Suomeen saatu raha-apu.

Erikoisen huomion Hannula 
antoi maaseuduille, jotka ovat 
keränneet niin paljon varoja, et

tii aivan pii ihmetyttänyt komi
tean jäseniä miten niin paljon 
rahaa löytyy pienistä kylistä.

Suomen .Avustuskomitea on 
pitänyt 21 kokousta ja osanotto 
kokouksiin on aina ollut hyvä — 
syrjäkylistäkin.

PACKARD
4 tunnin

naarmuuntunnatonta

VERNISSAA

Chevrolet Myynti- ja Palvelus

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

myymämies.

Matthews Motor Co.
Maineemme on lakeenne.

FitchburG
THEATRE—FITCHBURG

Perjantaina — Lauantaina 
huhtikuun 26—27 p.

George Raft ja Joan Bennett
elokuvassa

“The House Across 
The Bay”

Lola Lane elokuvassa

“Three Cheers For 
The Irish”

Neljänä päivänä, alkaen sun
nuntaina, huhtikuun 28 p.

MICKEY ROONEY, Fay 
Bainter ja George Bancroft

elokuvassa

“Young Tom 
Edison”

“INFORMATION PLEASE’ 
“MARCH OF TIME” 

ja uutiskuvia

Tavallinen hinta 
$4.00

ERIKOISHINTA

gallona

TAPETTEJA-
30” Craftex

10c rulla

DeLisle’s
516 Main St.

MYYTÄVÄNÄ
nätti 4-huoneinen koti. 1 eekkeri puutarha
maata. East Templetonissa. 2 mailia val
tion tieltä, hyvän tien varrella; suomalai
set naapurit. Hinta $1000— $100—$300 a- 
las, loppu 50c päivässä, mihin sisältyy lai
na- ja korkomaksu sekä verot.

FRED. D. TOUSIGNANT.
20 Parker St., Gardner, Mass.

Tel. 1182-M.

Kananpoikasia
Lcdgcmont Farmin ka-
nanpoikaset ovat taattu
ja, Hautomuksia joka 
tiistai. Tilatkaa 3 viik 
koa etukäteen.
LEDGEMONT FARM, 

Tel. 60-3 Lunenburg.

Kendall Catering 
Company

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

Huolehdimme ruokien laitta
misesta ja tarjoilemisesta 

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

HIEROMA- 
ALKOHOLIA 

19c pt. pullo
Punaiset

Päänkiputabletit
tuovat pikaisen lievityksen anka
raankin päiinkivistyksccn.

1 tus. 15c. 2 tusinaa 25c

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

PARK PHARMACY
773 Muin St., Fitchburg, Mass.

(Lähetetään postissa) ,

WILLIS AUTOJA 
International Trokeja

sekä
ensiluokkasia käytettyjä 

AUTOJA
Myöskin autojen korjausta. 

---------4----------
PORTER’S GARAGE
562 Mechanic St., Fitchburg.

Dr. J. A. LAZARUS
Jalkavaivojen hoitaja

•
22 Prichard St., Fitchbury, Mass. 

Tel. 396.

A. Z. Gocdfellow 
LAKIMIES

748 Main St TeL 752 
Fitchburg, Maas.

ERIKOISUUKSIA!
S Bell» Whiskey 1-2 pt. 37c. pt. 67c, qt. $1.25 
8 Bells Gin 1-2 pt. 37c, pt. 67c. qt. $1.23 
Hunan's De Luxe Whiskey, a blend of 9 
Hanan'» 5-Star 3 yr. old Maryland Straight 

yr. and 2 yr. old whiskeys with Neutral 
Grain Spirits. 1-2 pt. 17c. pt. 87c. ql.
$1.59, gal. $5.10.

Rye. 1-2 pt. 50c. pt. $1.00. qt. $1.95 gal. $6.55 
Henan's 1 yr. old Rum, 1-2 pt. 52c, pt. 97c,

qt. $1.85. gal. $6.00.

Wachusett Package Store
249 Main St., Fitchburg. Mhhb-

Aseman vastapäätä. Puhelin Kt

August Beck
846 Main St., Fitchburg

Tel, 3000
Parhaita viinejä, konjakke
ja, hienoja liköörejä ja Mal
lasjuomia hiukan halvem

malla kuiji muut.
Monipuolisin valikoima 

Fitchburgissa

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

Kotitekoista Jääkermaa 
PAAHDETTUJA FRANK
FURTEJA ja VOILEIPIÄ

Kings Corner, No. Leominster 
ja Lunenburg Center

- Royal Cafe -
746 Main St., Fitchbury, Mass.

Hyvää ruokaa. Parhaita väki
juomia ja oliivia.

Fennia
MARKET

Ruokatavaraa -- Lihaa \ 
Teetä — Kahvia
24-26 Academy Street,

Tel. 977
Fitchburg, Masa.

OLDSMOBILG
AUTOJEN - Kuutosia Ju kahdeksalla 

sekä

G. M. C. trokien
Myynti ja Palvelusliike

Oscar Delongchamp
139 Harvard St. Fitchburg

Puhelin 366

$1
vilkkomaksulla

Kirjoituskoneita 
Kaikkia inerkke.l 1 

FITCHBURG OFFICE
SUPPLY

Laskukoneita. kassatrklulo- 
iiltil. Pulpetteja, Lusku- ja 
, kirjoi tusknneit ten nauhoja, y. m.

Ensiluokkaista koneitten korjuusla.

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

Thomas E. Rinnan e, Ph. C.
APTEEKKARI ja KEMISTI 

1071 Main St., 
Fitchburg, Mass.

Lesure The Florist
5 Putnam St., Fitchburg, Masa.

Tel. 848
Kukkasia kaikkiin tilaisuuksiin

Nyt On Aika
hoitaa hiuksia kauniimmiksi ja 
valmiiksi Permanenttia varten.

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

niin Permanentin saamiseksi.
Kolestral hoito auttaa yhdellä 

kerralla.
Lillian’s Beauty 

Shoppe
47 Academy St. Tel. 2790

Fitchburg.

Rohtoja ja Lääkkeitä. 
Maanviljelys-, Maitotalous- ja 

Teollisuus-Kemikaaleja. 
Kemikaali - Neuvonta - Palvelus


