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SaksalaiseL350 mailin päässä Moskovasta
Väittävät torjuneensa kaikki venäläisten 
yritykset vapautua loukuista keskirintamalla

VALLO ITTANEET BORISOVIN  
MINSKIN ITÄPUOLELLA

V enäläiset m yöntävät perääntyneensä
M uurm annin rintam alla lais-vcnäläisistä sotaliikkeistä, 

ja kansa odottaakin sitä, sillä 
mitään virallisia tiedontoja i 
ole julkaistu sitten kuin sota al
koi.

Venäläisten on nähty poltta
van ja hävittävän omaisuutta 
Venäjän puolella .rajaa ja luul
laan, että Suomen ylijohto on 
määränyt hyökkäyksen etteivät 
venäläiset ehtisi .kuljettaa pois 
ja hävittää kaikkea omaisuutta 
Suomelta anastetulta alueelta.

Viipurin, entisen suomalaisen 
kaupungin, peljätään muuttuvan 
raunioiksi venäläisten käsissä.
Ruotsalaisia värväytyy Suomen 
armeijaan.

(SÄtlKOflanomM
Tukholma, heinäk. 1 p. — 

Ruotsalaisten vapaaehtoisten vär 
väytyminen taistelemaan Venä
jää vastaan Suomen armeijassa 
oli täydessä käynnissä tänään. 
Ruotsin lehdistön kertoman mu
kaan.

Noin 300 miestä värväytyi 
maanantaina.

Ruotsalaiset vapaaehtoiset pan 
naan Suomen armeijan ruotsin
kielisiin osastoihin eikä mitään 
varsinaista ruotsalaista osastoa 
tule olemaan.
Vichy antaa alamaistensa sotia 
Venäjää vastaan.

Banleaannoma
Vichy, Ranska, heinäk. 1 p. — 

Vichyn hallitus on antanut rans 
kalaisille vapaaehtoisille luvan 
yhtyä “Europan sotaan kommu
nistista Venäjää vastaan”, ilmoi 
tettiin täällä tänään.

Espanja on aikaisemmin hy
väksynyt vapaaehtoisjoukon 
muodostamisen auttamaan Sak
saa taistelussa Venäjää vastaan.

Kaksi ranskalaisryhmää aio
taan muodostaa.

(Kenraali Charles de Gaullen 
johtamien “vapaitten ranskalais
ten”, jotka taistelevat Britanni
an liittolaisina, kerrotaan kan
nattavan Venäjän avustamista.)
Beirutia pommitettu

Kairo, Egypti, heinäk. 1 p. — 
Brittiläisten Keski-idän pääma
ja ilmoitti eilen illalla, että  brit
tiläiset ovat pommittaneet Leba- 
noniu pääkaupunkia Beirutia vii, 
si tutitia eilen. ,

Tadmurn lentosataman kerro
taan olevan saarroksissa. Brit
tiläisten pommitukset voivat se
littää, miksi Beirutin radio on 
ollut vaiti kolme vuorokautta, 
mutta Ankara kertoo kuulleensa 
Vichyn ranskalaisten keskuudes
sa olleen vakavia erimielisyyk
siä. Turkkilaiset eivät ole vielä 
vastaanottaneet Vichyn lähetys- 
kuntaa.
Saksaa pommitetaan alituisesti

Lontoo, heinäk, 1 p. — Eng
lannin ilmasota länsi-Europassa 
on täydessä käynnissä. Sunnun- 
tai-iltana brittiläiset pommitti
vat Bremeniä ja Hampuria. Ei
len he tekivät päivähyökkäyk- 
sen Kieliä ja Bremeniä vastaan 
ja viime yönä he jatkoivat hävi
tystään Englannin kanaalin var
rella ja mannermaalla.

Eilisessä päivätty ökkäyksessä 
brittiläiset menettivät vain yh
den lentokoneen. Vastustuksen 
sanotaan olleen heikkoa.
Miehet ja naiset sotatyöhön 
Leningradissa.

Leningrad, kesäk. 30 p. — 
Kaikki työkykyiset miehet ja nai 
set tässä kaupungissa on ko
mennettu vahvistamaan puoius- 
tusvarustuksia saksalaisten ja 
suomalaisten uhatessa kaupun
kia. Työtä tehdään kaikkina päi 
viuä viikossa. Ainoastaan kuutta 
toista vuotta nuoremmat henki
löt sekä 50 vanhemmat miehet 
ja 45 vanhemamt naiset ovat ,va 
paat työvelvollisuudesta.

Leningradin väkiluku on ny
kyään noin 3,000,000.

Suomalais-saksalaiset joukot 
eilen hyökkäsivät venäläisiä vas 
taan Käkisalmen sektorilla ja 
Viipurin luona he yrittivät las
kea joukkoja maihin. Molemmat

ISOhknaanoma)
Berliini, heinäk. 1 p. — Sak

san ylijohto ilmoitti tänään, e t
tä aseelliset voimat ovat tun
keutuneet punaisen armeijan Iin 
jojen lävitse 350 mailin päähän 
Moskovasta, tehtyään tyhjäksi 
kaikki venäläisten yritykset va
pautua saksalaisten loukuista 
pitkän itärintaman keskiosalla.

Tiedoittaessaan “harvinaisista 
menestyksistään” saksalaiset sa
noivat, että

1. Saksalaiset panssarijoukot 
ovat leikkautuneet keskirinta- 
man läpi Minskin alueella Bori- 
sovin kaupunkiin saakka, joka 
sijaitsee Beresina-joen rannalla, 
,52 mailia itään Minkkistä ja 
noin 350 mailia länteen Mosko
vasta.

2. Kaikki Belostokin (Bialys
tok) ja Minskin alueilla saarrok 
siin joutuneiden suurten venä
läisten arm eijoitten yritykset 
m urtautua ulos saksalaisten te- 
räsrenkaasta ovat rauenneet tyh 
jään viime vuorokaudella hur.jas 
sa taistelussa suuria tankkeja 
vastaan. Venäläiset menettivät 
paljon miehiä ja mekanisoituva 
varusteita, ylijohdon mukaan.

3. Saksalaiset ja slovakialai
set joukot etenevät Lwowin 
(Lemhergin) molemmilla puolil
la Ukrainaa suojelevalla eteläi
sellä rintamalla, “takaa-ajaen 
voitettua vihollista” — natsien 
olettaessa venäläisten eteläisen 
puolustusrintaman olevan mur
tumassa.

4. Itämeren maihin tunkeutu
vat saksalaiset joukot ovat men 
neet Dvina- (Väinä-) joen poik
ki leveällä rintamalla pyrkies
sään Riikaan. Vihollisen “katke
rat vastahyökkäykset” sanotaan 
torjutun. Toisten tietojen mu
kaan Riika on jo valloitettu ja 
Saksan armeija etenee Viron ra 
jaa kohti Luftwaffen (lento- 
aseen) ankarasti pommittaessa 
perääntyviä venäläisiä.
Armeijat jättiläistaistelussa

tailhkosanotnui
Moskova, heinäk. 1 p. — Ve

näläiset ja saksalaiset armeijat 
ovat jättiläistaistelussa Valko- 
venäjän alueella Minskin ja Bob 
ruiskin välillä, venäläis, tänään 
iltapäivällä julkaiseman tiedon
annon mukaan.

Kiivaan taistelun sanotaan rie 
huneen koko yön, saksalaisten 
yrittäessä m urtautua läpi.

Saksalaisten ja suomalaisten 
joukkojen myönnetään edenneen 
jonkun verran Jäämeren rannal
la sijaitsevaa Muurmannin sata
maa kohti.

Tiedonannossa sanottiin etulin 
jojen tapaukset seuraavasti:

Kaukana pohjoisesa — saksa
laiset tunkivat venäläisiä taakse
päin Muurmannia kohti, mutta 
heidät pysäytettiin kärsittyään 
suurta mieshukkaa.

Itämeren maissa — Vereksiä 
saksalaisia joukkoja lähetettiin 
taisteluun Dvinskin (Väinänlin- 
nan) sektorilla Liettuassa, m ut
ta venäläis, lentokoneet pommit 
tivat niitä ankarasti.

Keskirintamalla, Puolassa — 
Venäläiset joukot taistelivat ko
ko yön vihollisen nopeakulkuis
ten yksikköjen kanssa “ vastus
taen niiden yritystä tunkeutua 
läpi” itäänpäin Minskin ja Boh- 
ruiskin sektoreilla.

Eteläsä — Saksalaisten etene
minen Rovon ja 1.nekin aiheella 
pysäytettiin ja neuvostojen tan
kit tekivät tyhjäksi vihollisen 
tankkien yrityksen edetä itään
päin Ukrainaa kohti.
Tykkitaistelu Hankoniemellä.

(UMhkOaanoma)
Helsinki, heinäk. 1 p. — Tyk

kien jyrinää kuului tänään Han
koniemeltä, jossa venäläisillä on 
hallussaan “ vuokrattu” linnoitus, 
sekä eräiltä muilta kohdilta L- 
000 mailia pitkältä Suomen rin
tamalta.

Suomen ylijohto tulee tänään 
julkaisemaan tiedonannon suoma

AMER1KALA1SIA
TORPEDOIDULLA
HÖYRYLAIVALLA

Kahdeksan sotilasta 
ja 17 sairaanhoitajaa 
pelastettu

Washington, kesäik. 30 p. — 
Laivasto tänään vahvisti uutisen, 
että brittiläisten palveluksessa 
ollut entinen hollantilainen höy
rylaiva Maarsden on torpedoitu.

Laivalla sanotaan olleen m.m. 
17 amerikalaista Punaisen Ris
tin sairaanhoitajataria.

Kaikki nämä sekä kahdeksan 
mariinia on saatu pelastetuksi, 
mutta kaksi mariinia peljätään 
hukkuneen. si irtlA K U

Kaikki 21 vuotta 
täyttäneet miehet 
rekisteerataan

Sen käskyn mukaan, mikä 
W ashingtonista annettiin, kaik
kien 21 vuotta täyttäneiden mies 
ten tulee rekisteerautua tänään 
asevelvollisuusvalintaa varten.

Kaikkien miespuolisten henki
löiden, jotka sitten viime rekis- 
teerauksen ovat täyttäneet tä
hän päivään mennessä 21 vuotta 
eivätkä ole vuonna 1040 hyväk
sytyn lain nojalla rakisteerautu- 
neet, tulee tänään rekisteerautua 
huolimatta siitä ovatko he kan
salaisia taikka ei ja mikä heidän 
ruumiillinen kuntoisuutensa on; 
käsky kuuluu. Yleiset virkaili
jat, poliisit y.m. ohjaavat rekis- 
teerauspaiikoille niitä, jotkä eivät 
paikkoja tiedä.

Rekisteerautumisen laiminlyön 
nistä seuraa rangaistus.

Kuusi menetti hen
kensä Indianan kai- 
vosräjähdyksessä

Indiana, Petin., kesäk. 30 p. — 
Kuusi miestä tiedetään saaneen 
surmansa ja kolme on kadoksis
sa siinä räjähdyksessä, joka ta 
pahtui Rochester and Pittsburgh 
yhtiön omistamassa kaivoksessa 
Kent No. 2, ilmoitti yhtiön pre
sidentti myöhällä tänä iltana. 
Toiset 21 miestä, jotka räjäh
dyksen sattuessa olivat kaivok
sessa, ovat turvassa mutta louk
kaantuivat, presidentti Heath 
Clark lausui.

Pelastusjoukot hitaasti läheni
vät sitä seutua kaivannossa, jos
sa räjähdys tapahtui.

Sota tulee olemaan 
pitkä, ennustaa G ay da

Rooma, Italia, kesäk. 30 p.— 
Virgiuio Gayda, Benito Musso
linin tulkki, eräässä kirjoitukses 
saan varoitti, että sota. Venäjän 
kanssa saattaa kestää kauan, sil 
lä Venäjällä on paljon aseita ja 
matkat siellä ovat pjtkiä.______

hyökkäykset torjuttiin. Käkisal
men luona jäi hyökkääjiltä 300 
kaatunutta kentälle.

Moskovasta tulleiden viestien 
mukaan saksalaiset liitolaisineen 
menettivät 53 lentokonetta eili
sessä taistelussa, jotavastoin ve
näläisiltä meni 21 lentokonetta.

Punaisen laivaston sanotaan 
upottaneen kaksi vihollisen su
kelluslaivaa, toisen Mustalla me 
rellä ja toisen Itämerellä.

Venäläiset väittävät saksalais
ten tiedonantoja 4,000 venäläi
sen lentokoneen tuhoamisesta 
tässä toista viikkoa kestäneessä 
sodassa “kerskailevaksi humlniu 
giksi", vaikka he myöntävät tais 
teluiden olleen ankaria ja me
netysten melkoisia niin Venäjän 
kuin Saksankin puolella.

SUOMEN SOTA 
VAIN JATKOA 
EDELLISEEN

Amerikalainen 
kirjeenvaihtaja 
saanut sellaisen 
käsityksen

Tllie Njew York Timesit fcr- 
jeenvahtaja Svend Carsteusen on 
lähettänyt lehdelleen Helsingistä 
kesäk. 30 p. seuraavan puhelin- 
s anoman:

Suomen uusi sota on jättänyt 
merkkinsä maalian, m utta epäi
lemättä aivan eri tavalla kuin 
se puolustus sota, joka päättyi 
viisitoista kuukautta sitten. Päät 
täväisenä, mutta jonkinlaisella 
alistuivaisuudella, on Soum.cn 
kansa taas käynyt sotaan, kos
ka tämä asia Venäjän kanssa on 
saatava selväksi, ja kukaan ei 
todella odottanut, että Mosko
van rauha olisi muuta kuin hen- 
gähdysaika. Nyt, kun Europan 
melske on levinnyt itäänpäin, 
Suomi etsii loppuselvitystä.

Matkustaja, joka tulee huoles
tuneesta ja jännittyneestä Ruot
sista lentokoneella, voisi uskoa 
saapuneensa rauhalliseen kesä- 
satamaan, mutta luonnollisesti 
on olemassa eräitä eroavaisuuk
sia. Luotsiimme näytti olevan 
kokenut veikko päättäen hänen 
käsissään ja leuassaan olevista 
monista palo-arvista. Hän oli 
ollut sotaluötsina ja viime sodan 
aikana oli häneltä ammuttu alas 
kaksi Blemheimia ((pommikonet
ta). Viimeisestä hän pelastui 
un ivortji limsa palaessa. Nyt hän, 
vuorostaan ylläpitää yhteyttä 
muun maailman kanssa. V ar
maankin hän haluaisi taas mennä 
rintamalle, mutta hän noudattaa 
suomalaisten ohjetta, että “asia 
on toimitettava.”

Pitkällä bussimatkalla pääkau
punkiin, erään suomalaisen soti
laan ajaessa kuin ukkonen ja sa
lama, me emnte saaneet .mitään 
käsitystä sodasta.

Maa oli rauhallinen ja niin oli 
myös Helsinki, sen väestön 
kävskennellesisä ulkona kesäilta
na kuunnellen soittokunnan soit
toa Esplanaa.dilla. Pääkaupunki 
oli ottanut uuden sodan tavalli
sena asiana. Puiset luukut taa
sen suojelivat kauppojen ikku
noita. Pommisuojat on avattu 
ja naiset ovat taas miesten töis
sä.

Mukautuminen, tyyneys ja o- 
dotus ovat vallitsevia mielialoja. 
Jokainen toivoo tapausten alka
van, että täm ä toöhu menisi ohi. 
Varmat tosiasiat ovat harvinai
sia Helsingissä tänään. Mielen
kiinto keskittyy Venäjälle vuok
rattuun Hankooni, jonka venäläi
set ovat linnoittaneet ja jota 
presidentti puheessaan nimitti 
“maan sydämeen tähdätyksi pis
tooliksi.” Tällä rintamalla to
dennäköisesti tapahtuu jotain lä
heisessä tulevaisuudessa.

Siten Karjala — Viipurin, Suo
men historiallisen idän etuvar
tion menetys oli jokaiselle suo- 
maaliselle sydäntäsärke-vä kohta 
rauhansopimuksessa ja Enson 
teofllisuusalueen ja sen vesitei
den ja tehtaiden menetys oli pa
hin taloudellinen menetys. Tä
män alueen vuoksi Suoimi käy 
sotaa uudelleen.

Helsingissä oli häivytys yön 
aikana. Kaksi venäläistä lento
konetta oli nähty kaupungin yl
lä ia ilmatorjuntatykkien pau
ketta oli kuulunut, mutta nähtä
västi ei ollut tapahtunut mitään 
vahinkoa. Tänään iltapäivällä 
tätii kirjoittaessa, kuului etäistä 
tvkkien jys&että, m utta häivy
tin ei soinut ja Helsingin väestö 
toimi melkein kuin mitään eri
koisempaa ei olisi menossa. Tyk
kien jyrinä on tullut jokapäi
väiseksi tällä leveysasteella.

Suunnittelee suuria 
Iaivakonetehtaita

New York, kesäik. 29 p. — Ge
neral Electric Co. ilmoittaa aiko-

AUTOILIJOITA 
AIOTAAN TAAS 
LISÄÄ VEROTTAA

Monia muita uusia 
veroja myös tulossa

Washington, kesäk. 30 p. — 
Pitkä luettelo uusia tai lisättyjä 
suostuntaveroja, m.m. $5 "käyt
tövero” autoille, 5 pros, vero vä 
hiiltään 35c kyytimaksuille ja 
$1 lisävero vilnagallonalle olivat 
tänään edustajahuoneen rahava- 
liokunnan harkittavana ja se vä 
liaikaisesti hyväksyi ne.

Näistä veroista lasketaan ker
tyvän littovaltion kassaan $733,- 
200,000. Valiokunan puheenjoh
taja Doughton, North Carolinas
ta, sanoi useith veroesityksiä,
m.m. yhden sentin vero pulloa 
kolhti n.k. pehmeille juomille, tu 
levan esille myöhemmin.

Armeijan tilaukset 
lentokoneille ja  
osille suuret

Washington, kesäk. 30 p. — 
Sotahallitus myönsi tänään ura- 
koita lentokoneita, niiden osia ja 
tarpeita varten summalle $530,- 
208,023. Tämän lisäksi, ilmailu- 
voimista ilmoitettiin, aiotaan 
tilata työkaluja ja tarpeita sum
malla $67,500.000. Defence Plant 
Corporationin teki sopimuksia 
konekiväärien ja rautalangan 
tuottamisesta summalle $14,000,- 
000.

Kaiken kaikkiaan lentokone
tuotantoa koskevien tilausten 
yhteinen summa on $611,708,023.

Kaksi tilauksista, joiden sum
ma on $294,€W,000, koskevat 
kahta keskikokoista kahden 
tuoottorin pommittajaa, jotka 
kootaan hallituksen omistamilla 
tehtailla, jotka on rakennettu 
Omahaan in Kansas City'in, Kan.

Suomalaisia laivoja
pidätetty
Argentinassa

Buenos Aires, Argentina, ke
säk. 29 p. — Kaksi suomalaista 
rahtilaivaa, 3,939 tonnin Agot ja 
4,836 totutin Anja, jotka eivät 
ole enää saaneet Britannian na- 
vicerteja (kulkulupia), ovat pur
kaneet lastinsa ja ylittyneet nii
hin 27 m uuta europalaista lai
vaa käsittävään ryltinään, joka 
on pidätettynä täkäläisissä sa
tamissa.

Kansallista puolustusta valvo
va kauppakamari on päättänyt 
suosittaa hyväksyttäväksi laki
esityksen, joka oikeuttaisi halli
tuksen ostamaan pidätetyt laivat 
Argent inan kauppaliikenteessä 
käyte 11 äv iksi.__________

Kreikkalaiset nälässä 
natsien viedessä ruuan

Ankara, Turkki, kesäk. 30 p. 
— Ateenasta tulleet matkustajat 
kertovat, että kreikkalaisten 

.keskuudessa on nälkää saksalais 
ten viedessä heiltä vehnän ja 
perunat. Karja myös on lahdattu 
vähiin. ____________

Natsit sanovat 
upottaneensa laivoja

Berliini, kesäk. 30 p. — Kah
deksan brittiläistä laivaa, yhteen 
sä 48,400 tonnia, m.m. eräs so
tilaiden kuljetuslaiva ja apuris- 
teilijä, on lähetetty meren poh
jaan viimeisten 24 tuimin kulu
essa, Saksan ylijohdon tiedon
annon mukaan. _____
vaivsa rakentaa Erie’iin, Pa., ja 
Lyniviin, Mass., tehtaat, joissa 
valmistetaan laivojen koneita. 
Rakennukset rahoittaa Federal 
Defense Plant Corporation ja ne 
tulevat maksamaan $20,000,000 
$25,000,000.

EROITTAA
KOMMUNISTIT!

Green on antanut 
sellaisen käskyn 
AFL.n osastoille

Washington, kesäk. 30 p. — 
William Green, American Fede
ration of Lahotin presidentti, on 
antanut kehoituksen, että jä r
jestyneen työväen sotaa kommu
nisteja vastaan on tiukennettava. 
Hän lausui, että “mikä hyvänsä 
hallituksen ulkomaapolitiikka lie 
nee ja kanta sotaan nähden, mei
dän taistelumme ei muutu kom
munisteihin nähden kansanval
tamme sisällä”.

“Kommunistien kannatus va
rustelussamme ei tee tyhjäksi 
niitä syitä, joiden takia järjesty
nyt työväestö taistelee heitä vas 
taan kuoleman vihollisinaan”, 
Mr. Green lausui “The American 
Federationistin” heinäkuun nu
meron toimituskirjoituksessa. 
"Naaman kääntäminen senjäl- 
keen, kun natsit hyökkäsivät 
Venäjälle, ei ole syy minkä ta
kia meidän pitäisi kantaamme 
muuttaa kommunisteihin näh
den”, hän jatkoi.

“Me vastustamme kommunis
teja sen takia, että he vastusta
vat puhe-, paino- ja kokoontu
misvapautta, vapautta järjestyä 
itsenäisiin ja vapaisiin työväen
järjestöihin ja vapautta palvella 
jumalaa omantuntonsa käskyjen 
mukaisesti.”

Mr. Green lausui, että kom
munistit oivat uhkana meidän 
elämän tavoillemme. Sanoi hän: 
Kommunistin ei saa sallia toimia 
virkailijana yhdessäkään AFL:n 
paikallisunioissa, eikä häntä saa 
valita edustajaksi mihinkään 
unioinien keskusjärjestöön.

Jokaisen unionin jäsenen vel
vollisuuksiin kuuluu, Green lau
sui, valvoa, että union, mihin 
kukin kuuluu, pysyy amerikalai- 
sena jä rjestönä._______

Kommunisti
puolueen kanta 
on muuttunut

New York, kesäk. 30 p. — Yh
dysvaltain kommunistipuolue tä- 
tään sai lopullisesti suoritetuksi 
tehtävänsä “puolueen linjan" 
päinvastaiseksi muuttamisessa. 
Se hyväksyi “rajattom an” yhte
näisen avunannon Venäjälle, 
Suur-Britanuialle ja “kaikille 
kansoille jotka taistelevat Hitle
riä vastaan”.

Enne tik ti n Saksa hyökkäsi Ve
näjää vastaan, kommunistit p iti
vät Europan sotaa “imperialisti
sena” taisteluna ja vastustivat 
Yhdysvaltain siihen sekaantu
mista ja Britannian auttamista.

Uusi “linja” muodostettiin lau 
sunnolla joka .hyväksyttiin eilen 
jiuolueen kansallisen komitean 
kokouksessa. Puolueen v t. sih
teeri Robert Minor sanoi, että 
päätös oli yksimielinen, mutta ei 
ilmoittanut ketä kokouksessa oli 
ja missä se pidettiin.

Japani hankkii tunnus
tuksia Nankingin 
hallitukselle

i8ÄliMwnomal
Tokio, heinäik. I p. — Saksa, 

Italia, Romania, Slovakia ja Kro
atia tänään tunnustivat Japanin 
tukeman Nankingin hallituksen 
vallatussa Kiinassa yrittäen vah
vistaa Japanin asemaa kaukai
sessa idässä ja pitää sen akseli- 
valtojen mukana.

Tunnustaminen on vastaano
tettu  Japanissa "syvällä kiitolli
suudella”._____

Durazno, Uruguau, kesäik. 29 
[p. — Kaksi miestä menetti hen
kensä ja kahdeksan haavottui e- 
räässä Saksan Punaisen Ristin 
tilaisuudessa syntyneessä antpu- 
makaäiakassa joka sai alkunsa 
siitä, e ttä  jotkut kehoittivat tu 
lijoita “kannattamaan, kansanval 
taa eikä diktatuuria.*

VENÄJÄLLÄ 
ON VIISI
SODANJOHTAJAA

Stalin päämiehenä 
ja Molotov apulaisena

Lontoo, heinäk. I p. — Mos
kovan radion kuultiin tänään tie 
doittavan, että puolustuskomite
alla, jonka puheenjohtajana toi
mii Josef Stalin ja varapuheen
johtajana V. M. Molotov, on täy 
si valta johtaa sotaa.

Toiset komitean jäsenet ovat 
marsalkka Klementti E. Voros- 
liiloff, puolustusneuvoston pu
heenjohtaja; L. P. Beria, valti
on turvallisuuskomissaari ja Ge
org'} M. Malenkoff, kommunisti
puolueen keskuskomitean yleis
sihteeri.

Kaikki kansalaiset, puoluejär- 
jestöt ja yhteiskunnalliset laitok 
set on velvoitettu noudattamaan 
mainitun komitean määräyksiä.

Ulkoasiainkomissaarin apulai
nen S. A. Lozovski lausui tänään 
että tämä on natsismin lopun al
kua, kielsi neuvostoarmeijoittcn 
joutuneen saarroksiin ja muis
tu tti David Lloyd Georgen lau
sunnosta, että “Venäjälle on 
helppo hyökätä, mutta sieltä on 
vaikea päästä pois.”

Viitaten Suomeen, hän oletti 
Yhdysvaltojen ja Englannin nyt 
ymmärtävän ne “rautaisen vält-1 
tämättömyyden toimenpiteet”, 
joihin Venäjä ryhtyi Suomea vas 
taan v. 1939. “Nyt on selvää”, 
sanoi hän, “että ilman niitä mei 
dän strateeginen astmamme oli
si paljon pahempi.”

‘‘Me tiedämme”, jatkoi hän, 
“että Suomen kansa ei halua so 
taa, mutta ei voi auttaa sitä.”
Venäjä on Englannin “mukana”, 
vaan ei liittolainen.

Lontoo, kesäk. 30 -p. — Englan 
ti pitää Venäjää mukanaolevana 
valtana paremmin kuin liittolai
sena yhteisessä sodassa Saksaa 
vastaan, arvovaltaiselta taholta 
tänään saadun selityksen mu
kaan.

Moskovassa olevan Britanni
an lähettilään Sir Stafford Cripp 
sin kerrotaan esittäneen Mosko
vaan menneen brittiläisen soti
las- ja talouslähetystön ulkoasi- 
ainkomissari Molotoville toivo
muksella, että neuvostojoukot 
voisivat “voitokkaasti vastustaa” 
natseja. Sir Staffordin sanotaan 
vakuuttaneen, että Englanti tu 
lee antamaan kaikkea mahdollis 
ta apua Venäjälle.

Moskovasta tiedoitetaan, että 
Albania on julistanut sodan Ve
näjää vastaan “ Mussolinin nimel 
lä tunnetun AI Caponen määrä
yksestä.

Slovakia, entinen Tsehkkoslo- 
vakian osa, ja Unkari myös o- 
vat sodassa Venäjän kanssa, Sak 
san ja Suomen lisäksi.

Lattimore Tshiang
Kai-shekin
neuvonantajaksi

Tshungking, Kiina, kesäk. 28 
p. — Kiinan ylikenraali Thsiang 
Kai-shck tänään hyväksyi p re
sidentti Rooseveltin esityksen, 
että Owen Lattimore, yhdysval
talainen Kaukaisen idän asioiden 
ekspertti, toimisi neuvonantaja
na kuuden kuukauden ajan.

Lattimoren sanotaan tulevan 
Kiinaan heti.

Majuri Richard A. Grusson- 
dorf on nimitetty ilmailuasiain 
attasheaksi Tshungkingiin.

ILM ÄTI ET('i77~
Osittain pilvistä tänään ja kes

kiviikkona. Paikallisia sateita 
aikaisin tänä iltana ja jälleen 
huomenna iltapäivällä. Ilma läm
piää.

Lämpömittari osoitti eräillä 
sääasemilla kello 8 tänä aamuna 
seuraavaa:

Boston 64, New York 72. W as
hington 77, Chicago 70, New Or
leans 82, Kansas City 74, Sait 
Lake City 56, St. Louis 75, St. 
Paul 68, San Francisco 54, Port
land, Ore., 57.

Soum.cn
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OPR POLICY
“The pnrpose of the Association shall 
be to help preserve the Ideals and 
traditions of our country, the United 
States of America, to revere Its laws 
and Inspire others to respect and obey 
them, and In nil wnys to nld In mnklng 
this conntry greater and better”

PA I V Ä N K A T S A U S
SOTA EI TUNNE IHANTEITA

Sodassa ei tunneta ihanteita sillä sodan ideologia on voiton 
saaminen vihollisesta keinolla niillä tahansa. Vaikutusvaltainen 
Boston Herald kirjoitta nykyisestä Saksan, Englannin ja Ryssän 
sodasta ja Amerikan suhteesta siihen. Loihti sanoo, että etsiä 
ihanteita ja oikeudellisia näkökohtia sodassa tuottaa yhtä toi
vottomia tuloksia kuin yrittää .pyöristää neliötä ympyräksi taik
ka saattaa sota sopusointuun evankeliumin oppien kanssa. Sak
sa on kääntynyt viholliseksi Venäjälle, jonka kanssa se oli sol
minut kymmenvuotisen keskinäisen ystävyyden ja avunannon so
pimuksen. Venäjä vastustaa nyt ulkoa tullutta hyökkäystä sen 
jälkeen kun se itse oli hyökännyt Puolaan, Itämeren maihin ja 
Suomeen. Englanti on teoreettisesti vihollisuuksissa Ruotsin 
ja Suomen kanssa, ei siitä syystä, että nämät maat olisivat van
hoja vihollisia, vaan siitä syystä, että ne nyt ovat joutuneet Hit- 
'lerin puolelle. Ja  Englannin turvallisuuden vuoksi meille myös
kin on välttämätöntä, että mc emme voi pitää ystävinämme niitä, 
•jotlka käsitetään Englannin vihollisiksi. Teoreettisesti me olem
me vihollisuuksissa Suomea vastaan, jota mc kunnioitamme ja 
ylistämme; me olemme joutuneet Venäjän, josta me halveksim
me, avustajiksi.

Sodan laki ja tosiasia on se, että kansa, joka on sodassa taik
ka sodan partaalla hyväksyy minkä avun tahansa vihollista vas
taan. Amerikan siirtokunta vallankumoussodassa ja taistelles- 
san Englantia vastaan, inielinhyvin otti vastaan kuninkaallisen ja 
imperialistisen Ranskan tarjoaman militaarisen avun siitä huoli
matta, että ne eivät suinkaan rakastaneet Ranskaa. Amerikalai- 
set kiittivät Jumalaa siitä kun Ranska lähetti laivastonsa Virgi
nian rannikoille ja ryhtyi yhteistoimintaan ikolonistien kanssa 
cornwallilaisia vastan.

Sääntö sodassa on aina ollut ja tälläkertaa varsinkin on se, 
että  tämänpäiväinen ystävä ja liittolainen voi olla huomisen päi
vän vihollinen ja päinvastoin. Ideologia ja usko merkitsee hyvin 
vähän. Sotilaat ja laivat, sotavälineet ja itsesuojelus on kaikki 
kaikessa silloin kun taistelulinjat on jo vedetty.

----------O ----------
ST. LAWRENCEN KEHITTÄM INEN
JA MAANPUOLUSTUS

Presidentti Rooseveltin sanoma kongressille kesäkuun 5 päi
vänä, missä hän käsitteli St. Lawrencen suunnitelmaa, oli voima
kas ja päättäväinen merkki hänen aikomuksestaan mobilisoida 
kaikki Amerikan resourssit taisteluun fascismia vastaan. “Kan 
sanvallan viholliset”, presidentti lausui, “kehittävät kaikki voi
man laitteet Norjosta Dardanelleille saakka. Sallimmeko maam
me tulla voitetuksi tässä suhteessa vain siksi kun lyhytnäköiset 
eturyhmät vastustavat maamme yhden suurimman voimanlähteen 
kehitystä.”

Valtuuksien antaminen voimanlähteen kehittämiselle, presi 
dentti lausui, “osoittaisi kansanvallan vihollisille, että niin pit
käksi kun ponnistelu kehittyneekin, me aiomme voittaa ne tuo 
tantokilpailussa. Nykymaailmassa tuo kilpailu ratkaisee kanso
jen nousun ja kukistumisen.” Hän esitti St. Lawrence kysymyk
sen selvään ja suoraan kongressin ratkaistavaksi. “Teidän pää
töksenne tässä asiassa”, hän lausui, “antaa 2,300,000 hevosvoimaa 
halpahintaista sähköä' Pohjois-Amerikan yhteiselle puolustukselle 
tai pidättää sen siltä. Teidän toimintanne tässä asiassa avaa tai 
pitää suljettuna suurimman kuljetustien, mitä koskaan on kan 
sallle tarjottu .”

Presidentin sanoman voimakkuudessa ilmenee St. Lawrencen 
voiman ja vesitien kehittämisen pikainen tarve. Jos kongressi 
vilpittömästi haluaa puolustaa tätä maata, se viivyttelemättä vai 
tuuttaa rakennustyöt.

St. Lawrencen kehitys on suuresta merkityksestä New Yor
kille. Se alentaa puolella voiman hintaa New Yorkille, jouduttaa 
valtion edelleen teollistamista samallla tavalla kuin Grand Coulee, 
Bonneville ja TVA ovat tehneet muille maamme osille. Mutta 
St. Lawrencen kehittäminen ei hyödytä yksin New Yorkia, sil
lä se on vieläkin suuremmaksi hyödyksi keskilännen työläisille ja 
farmareille.

St. Lawrencen voimalähteiden kehittäminen on hyvin tärkeä 
maan puolustukselle. Viimeisen maailman sodan ajalla voiman 
vähyys hidastutti suuresti nitraatin ja alumiinin tuotantoa. Tä
näpäivänä voiman puute on vieläkin vakavampi. Nykyinen sota 
on keveiden metallien sotaa ja kevyet metallit — alumiini, mag- 
nesiumi y. m. sekametallit — kysyvät paljon voimaa. Nyt jo voi
mapula uhkaa keveiden metallien tuotantoa. St. Lawrence voi
ma olisi käytettävissä kolmen vuoden kuluttua, paljon pikemmin 
kuin vastaava määrä höyryvoimaa ja paljon pienemmillä kustan
nuksilla. Täten näiden voimalähteiden kehitystä kipeästi kai
vataan pulan välttämiseksi.

St. Lawrencen vesitie myös on maanpuolustustoimenpide 
Sillä suuresti huojennetaan nyt jo ylikuormitettua kuljetussys- 
leemiämme, mikä 1917 luhistui kokonaan. Se tuhannella mailil
la lyhentää avointa vesitietä Englantiin ja Yhdysvaltain uusille 
tukiasemille Grönlannissa. Ja vieläkin tärkeämpää, sillä lisätään 
laivoja n erille. Tänä päivänä tässä maassa tuotetaan vain koi 
mas osa siitä laivamäärästä mikä upotetaan. Eikä laivain ra
kennusta voida lisätä riittävän nopeaan meren rannalla olevilla 
laivatelakoilla. Mutta suurilla järvillä, maailman suurimmalla 
teollisuusalueella, ollaan valmiita lavoja rakentamaan ja se myös 
on turvassa kaikilta mahdolliisilta hyökkäyksiltä. Suurten järvien 
rannoilla on laivatelakoita valmiina alkamaan rakentaa 28 ristei
lijää ja hävittäjälaivaa niillä hetkellä tahansa.

Vesitien vastustajat, jotka saattoivat suunnitelman häviölle 
kuusi vuotta sitten, tänäpäivänä vakuuttavat sen alkamisen ole 
van liian myökäistä — koska sitä ei saada valmiiksi riittävän 
ajoissa ollakseen hyödyksi maanpuolustukselle. (Tämä, jos olisi 
totta, olisi heidän syynsä, vaikka eivät sanokaan sitä.) Kahden 
vuoden kuluttua todennäköisesti ei ole enää sotaa. M utta kuka

sanoo, että fascismi on kahden vuoden perästä kukistettu? Ja 
kuka on valmis sanomaan, että meidän olisi kompromisccrattava 
sen kanssa jos se vielä kahden vuoden jälkeenkin työskentelee 
kansanvallan tuhoamiseksi kautta maailman. Ennustaa häviötä 
kahden vuoden perästä on samaa kuin tunnustaa häviö tänään. 
Ne jotka näkevät voiton tulevaisuudessa, näkevät myös sen suu
ren osan mitä Amerikan on näyteltävä Europan uudelleen raken
tamisessa, mikä jo sinänsä vaatii kaikkien resourssiemme kellit 
tämistä.

Presidentin sanomasta huolimatta ei ole olemassa mitään 
varmuutta St. Lawrencen kehityssuunnitelman hyväksytyksi tn 
lemisesta. Voimakkaat eturyhm ät vastustavat sitä. Hiilikaivos- 
yhtiöt, rautatiet ja yleishyöty-yhtiöt, jotka pelkäävät voittojensa 
pienenevän ja vissit satamat, jotka pelkäävät liikenteen supistusta, 
käyttävät kaikki keinonsa saattaakseen suunnitelman häviölle. 
New York itse on epävarma. Senaattori Wagner vastusti sitä 1934. 
Senaattori Mead vastustaa sitä nyt. ' Kaikkien valtioiden edusta
jat tahtovat kuulla valitsijainsa mielipiteen.

St. Lawrencen kehittäminen on enemmän kuin koe ptiolus- 
tushalumme vilpittömyydestä. Se on koe kansamme täysi-ikäi
syydestä, kyvystämme alistaa alue-edut kansakunnan kokonais
eduille ja suunnitella yhtenäisenä kansana tulevaisuuden varalle.

Berm uda — am erika- 
laisten m iehittäm änä

Sadat tuhannet amerikalalsct, jotka o-
i 
ivat silloin tällöin vierailleet Bermudassa,

tuskin osaavat kuvitella sitä muutosta, 
joka on käynnissä siellä nyt kun sodan 
pitkä varjo on langennut sen ylle. Pieni 
saariryhmä, jonka kokonaispinta-ala ci 
ole Manhattan saarta suurempi, näyttää 
liian pieneltä kiinnittääkseen sodan juma
lan, Marsin, huomiota. Se on aina ollut 
niin syrjässä ahertavasta maailmasta 
myös, ollessaan lähes kuuden sadan mai
lin päässä lähimmästä mannermaasta, 
South Carolinan rannikosta.

Se eristäytyminen, mistä Bermuda' 
nautti ennen nykyaikaisten kulkuneuvo
jen kehitystä, on syvällisesti vaikuttanut 
saarien historiaan. Ne asutettiin silloin 
kun espanjalainen Juan dc Bermudez löy
si ne kuudennentoista vuosisadan ensi- j 
mäisinä vuosina. Joku kaiversi merkin i 
T. F. 1543" korkealle kalliolle meren ' 

rannalle paikelle. mitä nyt kutsutaan' 
nimellä Spittal Pond, ja joku myös toi I 
sikoja saarille, mutta ensimäiset cnglan-1 
tilaiset uudisasukkaat, vuosisata scnjäl- 
keen kun Bermudez saarilla kävi, huo
masivat, ettei siellä ollut ketään ja lin
nut, jotka asustivat saarien neitsyttilassa 
olevissa siiterimetsissä, olivat niin kesyjä, 
että niitä voi tappaa nuijalla.

Näiden kaukaisten saarien luonnon 
etuisuudet tekivät englantilaisille mahdol
liseksi kehittää sinne yhdyskunnan, jo
hon verrattavaa ci löydy toista Aelan- 
tin kummaltakaan puolelta. Ensiksikin 
on ihanteellinen ilmanala. Golfvirta, joka 
kulkee saarten länsi- ja pohjoispuolta, 
lauhduttaa talven tuulet niin, että lämpö 
harvoin laskee alle 55 yläpuolella nollan 
Fahrenheittia. Kesällä merituulet estävät 
lämmön nousemasta yläpuolelle 87 as
teen. Onneksi maalle, jossa ei ole puroja 
eikä lähteitä, sadetta saadaan runsaasti, 
mutta se tavallisesti tulee lyhyinä pur
kauksina ja yön aikana. Tämä erinomai
nen ilmanala tekee mahdolliseksi portu
galilaisille farmareille, jotka pitävät huo
len Bermudan maanviljelyksestä, kasvat
taa kaksi satoa vuodessa. Kasviksia kas
vatetaan paikallisille markkinoille ja Ber
mudan sipulia ja pääsiäisliljojen juurimu- 
kuloida lähetetään ulos.

Toinen etuisuus on hyvässä rakennus
aineessa. Tarvitsee vain kaivaa muutama 
tuuma multaa päältä ja esille tulee kalk
kikiven ja korallin sekoitus. Tämä ker- 
manvärinen kivi on -iin pehmyttä, että 
sitä voidaan katkoa , . halkoa käsisahal- 
la. mutta kovettuu ajan oloon ilmassa 
ja lopulta muuttuu väriltään sinisen har
maaksi. Kun sitä käytetään kaikkiin ra
kennustarkoituksiin. siitä johtuu että 
Bermudan neekerityöläisct asuvat ibnan- 
pitävissä taloissa, eikä kurjissa hökke
leissä. Tämä pehmyt, helposti muovail
tava kivi on myös antanut siirtokunnalle 
oman erikoisen arkkitehtuurinsa. Siitä 
tehdyt katot valkaistaan, sillä katoilta 
saatu sadevesi johdetaan suljetuihin ki- 
visäiliöihin talojen alla ja käytetään 
juoma- ja pesuvedeksi.

Lopuksi on mainittava Bermudan 
luonnonkauneudesta. Mitään suurta ja 
majesteetillista ei sieltä löydy ei vä
keviä virtoja, jyriseviä putouksia enem
pää kuin taivaita tavoittelevia vuoria
kaan. Mutta pitkä kalliorannikko, varsin
kin eteläranta, tarjoaa kuvan kauniita 
harmaita halkeamia ja hienoja pinkin vä
risiä sannikoita. Tuulen vääntämien sii- 
terien varjossa voidaan istuskella ja kat
sella aaltojen rikkoutuvan korallisärkkiä 
vastaan ainiaasti pitäen liikkeellä meren 
sinl-punppura-vibreä värejä. Saarien si
säosassa voidaan pyöräillä valkoisilla 
teillä, joiden vierillä kasvavat ollanderi. 
hibiscus tai palmualdat. Kaikki on maa
laista, tyyntä ja rauhoittavaa.

Siirtolaisten kehittämä hallitusjärjestel 
mä teki mahdolliseksi muutamille hyväs
sä asemassa oleville kansalaisille pitää 
Bermuda sellaisena kuin tahtoivat sen pi
tää, mukavan ja rauhallisen elämän paik
kana itselleen ja perheilleen. Kun kansa
laisen. voidakseen äänestää, täytyy omis
taa 60 punnan ($242.00 nykyisen kurs 
sin mukaan) arvosta kiinteistöä, vain 10 
tai 15 proseutilal täysi-ikäisillä miespuo
lisilla kansalaisilla on äänioikeus siirto 
kunnan kaikki lait laativan parlamentin 
jäsenten vaaleissa. Parlamentin ylähuo
neen jäsenet nimittää Englannin hallitsi
ja. Kuvernöörin, jona tavallisesti on joku 
vanha kenraali, lähettää siirtomaavirasto 
Lontoosta, mutta liikemiesryhmä kuver
nöörin neuvostossa todellisuudessa hallit 
see siirtokunnan asioita. Bermuda on tä- 
hänasti ollut maa, missä ei ole ollut tulo

veroa, ci perintöveroa enempää kuin o- 
maisuusveroakaan. Turistiliike, maan 
suurimpana teollisuutena, oli hyvin suo
tavaa saarelaisten mielestä, mutta vain 
niin kauan kun turistien ei annettu muut
taa saarin amcrikalniseksl huvittelupai
kaksi. Bermudan siten oli tultava toimeen 
ilman lankkuk.iytäviä. huvittclupulstoja, 
yöklubeja, automobiileja ja ilmoitustaulu
ja. Pian kuitenkin kävi ilmeiseksi, että 
hiljaiset ja rauhalliset hotellit, hevosten 
vc’tämät kärryt ja polkupyörät rauhalli
silla maascututeilla vetivät turisteja puo
leensa ja v. 1938 siellä kävi 82,062 vie
railijaa, joista 52,289 ameriknlaista. Kun 
muistamme, että bcrmudalaisia on vain 
31,000 ja vain 12,000 heistä on valko
ihoista, käsitämme turistiliikenteen suu
ruuden ja tärkeyden.

Turistiliike hävisi sodan puhjetessa. 
Syyskuun 3 p. 1939 Englannin sodan 
julistus julkaistiin Atlantin tällä puolen 
ja Bermudan täysinäiset hotellit tyhjen
tyivät äkkiä huolestuneiden turistien pa
latessa kotiin. Vain harvat vierailivat 
Bermudassa scuraavana kesänä, mutta 
sodan julistamisen ensimäisenä vuosipäi
vänä presidentti Roosevelt ilmoitti luo
vuttaneensa 50 vanhentunutta hävittäjä- 
laivaa Englannille ja vastapalkkioksi 
saaneensa luvan perustaa useita ameri- 
kalaisia laivasto- ja ilmailuascmia britti
läiselle alueelle. Tänä kesänä ne muuta
mat turistit, jotka lentävät tai laivalla 
menevät Bermudaan, huomaavat saarien 
luopuneen osastaan amerikalaisten turis
tien paratiisina ja ovät muuttuneetkin 
Amerikan ulommaisiksi etuvarustuksiksi.

Suuren salmen (Great Sound) toisella 
puolella Darrcllin saarelta katsottuna, 
jonne clipperit laskevat, on King’s Point 
Tuckerin saarella ja Morganin- saarella, 
joilla kummallakin nyt liehuu Yhdysval 
tain lippu ja jotka ovat Yhdysvaltain lai
vaston hallittavina. Ja vähän matkan 
päässä niiltä. Grassy Bay Anchoragessa. 
makaa ankkurissa amcrikalalnen sota
laiva. Toisessa päässä' saariketjua on 
Yhdysvaltain laivastoasema. Siellä lai
vasto on ottanut haltuunsa puoliksi uinu
van vanhan St. Davidin saaren aaltoile
vine siiterimetsineen, mikä metsä onnetto 
muudeksi kaadetaan ja saari tasoitetaan 
Ihmeellisen muotoinen Long Bird saar 

! sinisessä Castle Harborissa, pian muuttuu 
kunnottomaksi kolmikuhnioksi sillä ruop- 

| paajat ja voimalapiot sekä kuorma-autot 
j valmistavat siitä kiireellä nykyaikaista 
1 ilmailukenttää. Castle Harbor hotelli, jo 
, ka kerran oli ylhäisön paikka, jossa tu- 
; risti piti itseään onnellisena jos sat 21 dol- 
(larilla huoneen päiväksi, on. nyt amerika 
' laisten sotilaiden paraakki, sotilaiden, 
joista useimmat saavat vain 21 dollaria 
kuukaudessa. Noin kahdestoista osa Ber- 

1 mudan pinta-alasta on Yhdysvaltain li
pun alaisena. Noin 300 ihmistä on hää 
detty pois kodeistaan ja amerikalaiset 
ovat lisänneet saarien asukaslukua 20 
prosentilla.

Mutta Bermuda ei ole tietoinen ainc- 
rikalaisesta miehityksestä vain näillä tu
kikohdilla. Sen hotellit ovat täynnä, ei 
turisteja, vaan insinöörejä, arkkitehtia ja 
armeijan ja laivaston upseereja ja joissa
kin huoneissa piirustajat työskentelevät 
työpöytiinsä ääressä kymmeneen asti il
lalla. Valkounivormuiset merimiehet mat
kailevat saarilla polkupyörillä tai hevo 
sen selässä huomaten vaikeaksi kuluttaa 
rantalomaansa. Raskaat armeijan kuor- 
mavaunut kulkevat kapeilla teillä nos
taen ylös valkoisia pölypilviii tukehdut
tamaan pyöräilijöitä ja kuorma-ajureita 
Siirtokunnassa myös on vakava työvoi
man puute ja työläiset ovat alkantet jar 
jestyä. Toisestakin tärkeästä seikasta on 
mainittava. Saarille virtaa nyt enemmän 
ameriknlaista rahaa kuin parhaimpina tu 
listiliikenteen aikoina.

Amerikalaiset eivät ole yksistään vas 
luussa siiia mitä tapahtuu Bermudassa j- 
Bermudalle. Maantieteellisen asemansa 
tähden saaret eivät olisi voineet jäädä 
syrjä,in seulan mainingeista, vaikka Yh
dysvallat ei olisi valinnutkaan niitä tuki- 
asemikseen.

Viime syksynä Bermudasta tuli britti 
laisen se e.aarin Atlantin keskus. Satoja 
sensoreja, useimmat heistä naisia, tuotiin 
sinne Englannista ja valtakunnan muista 
osista, Useimmat heistä asuvat suure 
keltaisessa Bermuda hotellissa, 1 iainiltou 
Harborissa. ja he jokainen n$,)u mene
vät työhönsä Princess ' hotelliin, vähän 
matkan päässä. Nämä paremminkin o- 

I -massa seurassaan asuvat "ulkomaalai
set" ovat luoneet kokonaan utiden ainek
sen Bermudan seuraelämään.

Bermudan maantieteellinen aseina te
kee siitä edullisen laivueiden kokoontu-

H is to r ia -a ih e ita  Suom en- 
V e n ä jä n  sodasta

Kun “Poika” Tuominen kieltäytyi 
muodostamasta n.s. “kansanhallitusta”

(Jatkoa).
Imperialistinen pakkorauhn.

Moskovan raitilta ci ollut mi
kään raukan supi m us, vaan satte- 
ludiktaatti. kirjaimellisesti sa
maa luokkaa Versaillesin sopi
muksen katissa. 'Se on rauha 
hirvittävin aluevaltauksin ja so
takorvauksin. Se o-s.oitti, että 
neuvostohallituksen yksinomai
sena tarkoituksena sittenkin oli 
Suomien alueitten valtaaminen. 
Kuinka ankarasti Komintern ja 
sen puolueet ovatkaan kuluneen 
20 vuoden aikana tuominneet 
tuollaiset pakko- ja rosvorauhat, 
ja osoittaneet niiden aina kosta
van itsensä ja olevan uusien so
lien lähtökohtana. Niillä juuri 
on osoitettu käytyijcn sotien ri
kollisuus ja imperialistinen luon
ne. Jos koslkaan, niin nyt pitäisi 
Kominternin ja sen puolueitten 
tulistaa, että Moskovan ratilta 
ei ole mikään ratilta, vaan tyypil-

mispaikan, mikä voi täydentää Halifaxia 
Nova Scotiassa. Murray Anchoragessa, 
St. Georges saaren kohdalla kokoontuvat 
englantilaiset rahtilaivat, ameriknlaista 
tavaraa lastiruumissaan, lähteäkseen so
talaivani saattamana vaaralliselle mat
kalleen meren yli.

Kylpijät, tosin harvalukuisat. vieläkin 
ahavoittavai ruumistaan etelärannikon 
lämpimällä sannalla. Kauppiaat yhäkin 
tuijottavat hämäristä piloteistaan Hamil
tonin ainoan liikekadun iltapäivän hoh
teeseen. Ncekcriajurit, vahva aurinkohat- 
tu päässään, uneliaina istuvat hevosrat
taillaan hotellien edessä — ja posti, jonka 
pitää lentää New Yorkiin 120 mailin 
vauhdilla tunnissa, vieläkin kuljetetaan 
kylään hevosen rattailla.

Mutta tällainen vanha Bermuda on -hä
viämässä. On totta, että brittiläinen sen
suuri ja brittiläiset sotalaivat voivat hä
vitä sodan päätyttyä, mutta entäs amerl- 
kalaisct, jotka nyt kaatavat puita, raken
tavat par,lakkeja, tasoittavat ilmailukcnt- 
tiä, barjoittelevat. suunnittclevat, -paik
kaavat työvoimaa, pelaavat pesäpalloa? 
Sopimuksen mukaan amerikalaiset jää
vät saarelle 99 vuodeksi. Nijyttää siis 
varmalta, ettei edes -kuvernöörin liike
nne: neuvostokaan kykene enää pelasta
maan vanhaa Bermudaa.

M iten sanom alehteä 
olisi to im itettava?

Yleisöllä lienee oikeus mielipitei
siinsä sanomalehtien totmlttamlsesta- 
kin — ja sanotmmeipa me musteen- 
tuhrljat tai kirjoituskoneen rapsutte- 
lijBit mitä tahansa, niin yleisö pitää 
kiinni omista mielipiteistään meidän 
kohdallamme.

Mutta viisasta hommaa se on tä
mä sanomalehden toimittaminen — 
meidän mielestämme.

Erään ulkomaalaisen suuren lehden 
päätoimittaja, jolla oli ammatissaan 
monen vuosikymmenen kokemus lau
sui kerran eräässä puheessaan, että 
vuosien varrella saamiensa arvostelu
jen perusteella on hän tullut sellai
seen käsitykseen, että sanomalehteä 
osaavat toimittaa kalkki ihmiset; vain 
yksi ammattikunta cl osaa, Ja se on 
sanomalehtiin lohet itfc.

Ja niinkuin yleisö muutenkin tie
tää, sellaista se tosiaankin on.

Kuitannusliikkcltten yhtiökokiouksis 
sa toiset lausuvat, että sanomalehteä 
on toimitettava noin, kun taas toiset 
ovat sitä mieltä että eipäs,, vaan sitä 
on toiinitettaiva justiin näin.

Tietää sitä sitten, että noinko vai 
näinkö olisi toimitettava.

Eräs amerikalalnen vertasi kerran 
lääkärien ja sanomalehtimiesten am
matteja toisiinsa lausuen m. m.:

K.m sanomalehtimies tekee virheen, 
niin hänet haukutaan pataluihaksi ja 
pannaan linnaan, mutta kun lääkäri 
tekee virheen, niin virhe haudataan, 
ja papi pitää kiitospuheen luudalta.

M ainontaa
Kuuluisa italialainen laulaja Olo

v i t :  ni Martinelli, joka on New Yorkin 
Mitr .pulitan oopperan tähti, joutui 
kinan lehtimiesten haastateltavaksi. 
Häneltä ky yttitn, polttaako hän tu
pakkaa. Kun laulaja vastasi kysy- 
inykeeu kieltävästi, sullottiin hänelle, 
että kuinka on sitten mahdollista, 
el- a muuan tupakkatehdas mainostaa 
huomattavasti erästä savukemeikkl- 
ään Iskulauseella “Tämä savuke ei är- 
ylu kurkkuuni. Giovanni Martinetli’’.

Se on hyvin yksinkertaista, vas
tasi Martinelli, miten se voisi ärsyttää 
kiukkuani, kun en koskaan sitä polta?

Jos vain tahdotaan antaa jokaisen 
ihmisen kehittää luontoaan eikä pa
koteta häntä aloille, jotka ovat hä
nelle aivan vieraita, niin ei saataisi 
nähdä niin monta henkistä raaja
rikkoa.

S. Schandorph.

Unen iimperialistisen, ihyökkääjän 
sanelema diktaatti, jolla rosvo
taan Suomen kansalta yli 10 % 
sen maasta ja kansallisomaisuu
desta. Se on sotakorvaus, joka 
summittaisen laskelman imukaan 
noustee 20 miljäairdiin Suomen 
markkaan. Se on summa, joka 
suhteellisesti katsoen on samaa 
luokkaa Versaillesin diktaatin 
numeroitten kanssa.
Tsaari Pietari Suuren
jäljittelyä.

Joko tietenisä tai tietäm ät
tään antoivat Neuvostoliiton 
j edit äijät tälle rauhalle historial- 
liscltakin kannalta katsoen raa’- 
an ja röylhkeän im|pcrialistiscni 
luonteen. Ile sanelivat uudelleen 
Pietari Suuren 1721 saneleman 
Uudcnkauipunigin rauhan, joka 
Suomen historiassa ja Suomen 
kansan tietoisuudessa liittyy sii
hen kauheaan aikaan, jolloin 
tsaristinen Venäjä tuhosi Suo
men maan ja surmasi puolet sen 
kansasta ja joka Suomen histo
riassa tunnetaan nimellä Isoni 
vihan aika. Tuntuu siltä kuin 
Neuivostohallitus tällä teollaan; 
oikeita demonstratiiv isosti olisi 
tahtonut osoittaa, että se on päät 
tänvit kulkea Pietari Suuren ja 
muiden tsaarien jälkiä.

Mitenkä Neuvostohallitus sit
ten yrittää puolustella tämän 
pakkorauhan oikeutusta? Lä
hinnä sillä, että se oli välttämä
tön Leningradin turvallisuuden 
takia ja että sillä lyötiin “eng
lantilaisia imperialisteja ja hei- 
dätai Suomessa olevia kätyrei- 
tään. Jos neuvostohallitus olisi 
tyytynyt niihin vaatimuksiin, joi 
ta se esitti loka- marraskuussa, 
niin sitä olisi vielä jotenkin voi
nut selittää ja ymmärtää, mut
ta että Leningradin turvaamisek 
si täytyi ryöstää melkein koko 
Viipurin lääni, monet suuret te 
ollisuuslaitokset ja satojen tu 
hansien työläisten ja talonpoi
kain kodit ja m aat, se tuntuu 
hämimästyttävältä. Yhtä vähän 
uskottavalta tuntuu motiivi, e t
tä Englannin imperialisteja ja 
heidän Suomessa olevia kätyrei- 
tään voitiin lyödä ryöstämällä 
Suomen työläisten ja talonpoi
kien suurelta osalta maat ja elä
misen mahdollisuudet. Sillä niin
kuin Punaisen armeijan aiheut
tam asta hävityksestä sai ensi 

I kädessä kärsiä työtätekevä kan
sa, niin, vielä eneimnjän -tämän 
rauhan avulla suoritettava ros- 
vous kohdistuu työtätekevään 
kansaan. Sen alueen, jonka Neu
vostoliitto otti haltuunsa, väestö 
(n. 450,000 henkeä) on valtaosal
taan. -työläisiä ja pientalonipoikia, 
vähävaraista rajaseudun kansaa, 
ja he muistelevat katkeruudel
la Punaista armeijaa “vapautta
jana”, joka vapautti heidät ko
deistaan, maistaan ja toimeentu
lostaan, monet henge-stäänkin. 
Täytyy olla demagogiksikin ta 
vallista karkeampi, joka väittää 
että tällaisella toimenpiteellä oli
si kuritettu englantilaisia impe
rialisteja ja heidän kätyreitään. 

Neuvostojohtajani lupaukset
Koko sodan ajan julistivat 

neuvostolehdet ja radiot, sama
ten kuin Komintern ja sen puo
lueitten lehdet: Suomen työläi
set ja talonpojat. Älkää uskoko 
valkokaartilaisten valheita, että 
Neuvostoliitto haluaisi valloittaa 
Suomen. Neuvostoliitto ei halua 
teidän omaisuuttanne eikä mai
tanne. Päinvastoin Neuvostohal
litus antaa Suomelle ja sen kan
salle suuria alueita lisämaata 
Neuvostokarjalasta. Punainen ar 
tueija ei tule valloittajana, vaan 
vapauttajana . . . Ryti-Tannerin 
hallitusta ei tunnusteta, eikä sitä 
kertakaikkiaan ole olemassa
kaan, se oli pakannut kapsäkkin- 
sä. Oli olemassa vain kansan
hallitus ja sen lippu liehui lähi
päivinä presidentin linnan katol
la, y.m.

Suomen työtätekevän kansan 
suuri enemmistö ei näitä lupauk
sia, jotka nyt aivan tuoreeltaan 
paljastuivat valheellisiksi fraa
seiksi, alunperinkään uskonut, 
mutta jos Te luulette, että se on 
ne unohtanut, Te erehdytte. Se 
ei ole niitä unohtanut, eikä val
lan pian unohdakaan. Mutta mi
tä Te luulette heidän nyt a.jat- 
tele-van niistä ja

Neuvostohallituksen 
lupauksista yleensä
samoin kuin "kansanhallitukses
ta”, joka heitettiin työnsä teh
neenä syrjään kuin käytetty saa-

pasräsy. Ja  mitä Te luulette 
ajattclevan niiden talonpoikain, 
jotka uhkoivat saavansa lisä
maata, mutta joilta nyt ryöstet
tiin entinenkin maatilkku, tai 
niiden työläisten, joiden piti saa
da valoisa ja onnellinen elämä, 
mutta joilta ryöstettiin tai hävi
tettiin koti, omaisuus ja työpaik
ka ja jotka nyt elävät muiden 
ihmisten armoilla vaikeissa 
oloissa.

Lopuksi kirjoittaa Tuominen, 
että hän oli elänyt kauan siinä 
uskossa ettei hänen koskaan oli
si tarvinnut moittia Neuvosto
liittoa, jonka puolesta hän on 
kauan taistellut ja paljon henki- 
lökohtaiscstikin uhrannut. “Mut
ta nähtyäni sen raa’an hävityk
sen, mitä Neuvostoliitto on Suo
messa tehnyt, nähtyäni verta
vuotavan Suomen kansan, sen 
kansan, jonka lapsi minä olen ja 
johon minä olen kiinnikasvanut 
katkeamattomilla siteillä, näh
tyäni sen hädän ja kuultuani sen 
tuskanhuudon ja tultuani vakuu
tetuksi, että se on joutunut hir
vittävän vääryyden kohteeksi se
kä todettuani, että Neuvostohal
litus samaten kuin Komintern- 
kin ovat luopuneet kansojen va
pauden ja rauhanpolitiikasta ja 
hyväksyvät tämän vääryyden, en 
minä enää ole voinut vaieta. Sik
si minun on täytynyt suorittaa 
tämä tilitys ja sanoutua irti po
litiikasta, joka on vakaumukseni 
ja sosialismin perusperiaatteiden 
vastaista.”

Edellä olemme selostaneet laa
jasti “Poika” Tuomisen kirjeitä. 
Toivomme monen “punaisen im
perialismin kannattajan” tu tus
tuvan tähän kirjoitukseen, joka 
varsinkin heille on hyvin antoisa.

Tietoja Suomesta
(Finnish Information Centerin lähet

tämiä)

Radiolla Helsingistä kesäk. 28 pinä.
Päivälehti Uusi Suomi toteaa tyydy

tyksellä. että Ruotsi näyttää ymmärtä
vän, että Suomen yksimielinen päätös oli 
ainoa mahdollinen. Lehti toteaa myös, et
tä Ruotsin mielipiteestä käy selville halu 
Jatkuvan tuen antamiseksi Suomelle. El 
ole syytä otaksua; että Ruotsin virallinen 
asenne tulisi seuraamaan muita suunta
viivoja.

Päivälehti Hufvudstadsbaldet kirjoit
taa, taistelemme edelleenkin ainoastaan 
Neuvosto-Venäjää ja kommunismia vas
taan vaikka tatstdemmekln rinta rinnan 
Saksan kanssa. Toteamme tyydytyksellä, 
että Ruotsi suhtautuu täydellä ymmärtä
myksellä tilanteeseemme, ainoan poik
keuksen muodostavat purkaukset ruotsa
laisissa bolsheviikkilehdissä. Meitä häm
mästyttää, että Ruotsi edelleenkin katsoo 
voivansa suhtautua tällaisiin purkauksiin 
kärsivällisyydellä. Sillä, että Ruotsin hal
litus salli saksalaisen divisionan kautta
kulun Norjasta Suomeen on käytännölli
nen, mutta ennen kaikkea suuri moraali
nen merkitys. Tässä meillä on näkyvä to
distus viime talvisesta tunnuslauseesta 
"Suomen asia on meidän asiamme."

Sanomalehti Helsingin Sanomat tehos
taa tehokkaan kotirintaman merkitystä 
varsinkin ravintoaineiden tuotannossa.

Suomen kuusi lutherilaista piispaa ovat 
Julkaisseet julkilausuman Venäjän hyök
käyksestä. Julkilausuma kehoittaa kan
saa pelottomana kestämään koettelemuk
set ja päättyy Jsaia 54: 7.

Postia et toistaiseksi toimiteta Neuvos
to-Venäjälle, Englantiin ja erinäisiin val
tamerentakaisiin maihin.

Lukuisat ruotsalaiset vapaaehtoiset o- 
vat ilmoittautuneet osallistuakseen sotaan 
Suomessa.

Suomen Tasavallan presidentti on lä
hettänyt sähketervehdyksen amiraali 
Horthylle toivottaen onnea Unkarille ja 
selittäen, että suomalaiset ovat ylpeät 
taistellessaan rinta rinnan veljeskansan 
kanssa oikeuden ja eurooppalaisen sivis
tyksen puolesta.

Suomen pääministeri J. Rangell vas
taanotti kenraali Antonesculta tervehdys- 
sähkeen ja vastasi siihen esittäen Suonien 
hallituksen puolesta kiitokset ja toivot
taen onnea.
Lentopostissa Helsingistä.

Professori Jean Sibelius, joka itse asuu 
Järvenpäässä, on lahjoittanut sikäläiselle 
invaliidikylalle 20,000 markkaa. Tämä 
sumina oli säveltäjämestarimme osuus 
New Yorkissa hänen kunniakseen tou
kokuun 18 p nä järjestetystä konsertista.* * *

Kesäkuun alussa nosti Suomen hallitus 
kaikkia tuontitulleja 50 prosentilla. Syy 
tähän tullien nousuun on. että valtion me
not ovat arvioituja suuremmat. Tuonti
tullien lisäyksen arvioidaan tuottavan tä
nä vuonna noin 200 milj. markkaa ja 
vuonna 1942 noin 400—500 milj. mark
kaa. Useimmat ravintoaineet ovat nyky
ään kuitenkin täysin tullivapaat.• • *

Amerikan Punaisen Ristin välityksellä 
on Suomeen saapunut tavaraa, pääasial
lisesti siemeniä, flanellia ja lardia, yh
teensä 10 milj. markan arvosta.
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Rahanvälityksiä
Suomeen

o l e m m e  e d e l l e e n k i n ,  t i l a i s u u d e s s a  
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k ö s a n o m a l ä h e t y k s i n ä .

U R H E IL U
91-vuotias vanhus 
kävellyt 15 km. 2:17

Suomi ja Ruotsi suorittivat 
viime toukokuun aikana maaot- 
telumarssin, mikä kilpailu ei ol
lut valittujen atleettien vaan ko
ko kansojen välinen ottelu. Mo
lemmissa maissa kaikki, jotka 
vain voivat ja joilla intoa oli, 
marssivat pisteitä maalleen. Suo
messa esim. marssivat eduskun
nan jäsenet ja monilla paikoilla 
vanhat mummot ja vaarit. Mon
ta yllätystä tapahtui. Joskus 
iäkkäät ihmiset, joiden ei enää 
odotettu erikoisempiin ponnis
tuksiin pystyvän, kävelivät p it
kiäkin matkoja uskomattoman 
nopeasti. Niinpä Myrskylän kir
konkylässä suoritetussa maaot- 
telumarssissa 91-vuotias Aapeli 
Taavila käveli 15 kilometriä 2 
tunnissa 17. minuutissa. Hänen 
keskinkertainen vauhtinsa siis 
oli 9.13 minuuttia kilometriä koh 
ti, mikä vauhti maililla olisi 14.70 
minuuttia.

Siinä on taksvärkkiä monelle 
nuoremmalle miehelle ja kuiten
kin tuo Aapeli-vaari, millä ni
mellä häntä kotikylässään kut
sutaan, marssin jälkeen käveli 
kolme kilometriä kotiinsa, vaik
ka olisi saanut linja-autolla ajaa. 
Mies kuuluu olevan entinen myl
läri, m utta nyt elää osittain poi
kansa turvin ja kalastellen. Hän 
ei kuulu vielä tarvitsevan silmä
laseja.

Uutisia ja
Katsauksia
MAINESTA

Tri Jouin kuulustelu.
Viime iperjantaina oli tri Jos

sin kuulustelun viides päivä. Ja 
silloin puolustajain taholta esi
tettiin todistaja, Miss Julia Hil
ton, 19 vuotias sairaanhoitaja- 
oppilas, joka suuresti heikensi 
syyttäjän puolta jutussa todista- 
malfla olleensa kahdeksatta käy
dessä murhailtana tarkastuksel
la tri Jossin luona (päästäkseen 
sairaanhoitajan. oppiin) ja että 
hän- toveriinsa Florence Porterin- 
kanssa näki oudon imiehcn, jolla 
oli “teräsvillaa” muistuttava par
ta tri Jossin asunnon luona.

Ainikin kolme valtion todista
jaa sitä ennen, oli todistanut tri 
Jossin sanoneen heille poistu- 
neensa asunnostaan kahdeksan 
ajoissa maaliskuun 27 p. iltana, 
jolloin -hänen vaimonsa murha 
(tapahtui ja että  hänen ovellaan 
oli silloin parrakas tuntemat©im 
mies, joka vaati häneltä huu
mausaineita. Kun hän kieltäytyi 
niitä antamasta, mies poistui mu 
tisten ulhikailuija. Tri Jossin ker
tomuksen mukaan hän myöhem
min palasi kotiin ia ‘löysi vai
monsa tri Luverne Harris Jossin 
tunnottomassa tilassa kellarin, 
laattialta pää murskaksi hakat
tuna.

Miss Hilton todisti menneen
sä tri Jossin luo puoli kahdek
san aikana mainittuna iltana ja 
poistuneensa sieltä klo 7.55 o- 
man rannekellonsa mukaan.

Kuumuus tappanut miehen.
Viime perjantaina oli valtios

samme kesäkuun kuumin -päivä 
mitä tunnetaan. Portlantin sää
asemalla lämpömittari klo 3 ai
kana osoitti 97.3 astetta. Bango- 
risäa ja Rocklandissa lämpömit
tari osoitti 98 astetta ja 96 as
tetta  Watervillessa.

Erastus B. Walker, 72 v. war- 
renilainen farmari, kuoli äkkiä 
kuumuudesta klo 5.45 perjantai- 
ilta-na ollessaan juottamassa leh- 
miään. O ark oli ollut koko päi
vän työssä heinäpellolla.

Lähes kolmetuhatta miestä 
viety Mainesta armeijaan.

Ensimmäisen armeijakunta- 
alueen komentajan, prikaattiken- 
raali Francis B. Wilbyn lausun
non mukaan Mainesta on otettu 
Yhdysvaltain armeijaan asevel
vollisuuslain mukaisesti 2,971

RAIVAAJA, Fitchburg, Maas.

miestä tähän asti. Uudesta Eng
lannista on tähän asti otettu 
34,939 valkoihoista miestä ja 622 
neekeriä.

David Waltonin,
Augustasta, on kuvernööri Se- 
wall nimittäniyt valtiomme tyot- 
tönryyskorvausklomissionin pu
heenjohtajaksi. W alton, joka ny
kyisin on toiminut Auhurnin 
kaupungin' manatscrina, sitä en
nen toimi Mainen väkijuoma- 
komissionin puheenjohtajana ja 
sitä ennen Androscoggin kaun- 
tin sheriffinä.

Walton, tulee portlandilaiscn 
Clifford A. Sommervillen seu
raajaksi, jonka erosta kuver
nööri ilmoitti viime lauantaina. 
— Navvy.

UNION,MAINE
Kansanvallan Liiton
Union osaston kuukausikokous 
on tiistai-iltana heinäk. 1 p. Tho
mas Moradenin kämpällä, osaston 
kentän vieressä. Kokous alkaa 
kello 8 illalla. Tulkaa jäsenet 
kokoukseen Siellä on vilponen 
viettää ilta. Olisi asioita joista 
pitäisi olla koko jäsenistön päät
tämässä. — Liisan Antti.

M o l e m m i n  p u o l in  - v a l i n t a  o n

PICKWICK

Sll"sikk

Tyydyttäkää jokaista— pitäkää muutama 
pullo molempia käsillä —  ne molemmat 
ovat ‘OLUTTA mikä on OLUTTA'

PULLOISSA ja ANNISKELUISSA
»WWID'iY,HAmNRIfHll'KCO.7.1n(.. B«st«lVLMaM..AIUWIkS 3INCSJI7O

JF
______ ___  . /  i

VOLUNTO WN, CT.
Nyt ne ovat suurjuhlat tulos

sa joka puolella ja varmaan ih
misiä tulee vierailemaan kau
pungeista joka taloon ja niin 
päätti Aurakin panna toimeen 
oikein reilut Fort of July tans
sit 5 p. illalla, ensi lauantaina ja 
kuulemina tulee New Yorkista 
Jussi Mynttisen 3-henkinen or
kesteri, joka soittelee koko il
lan Auran Mökillä. Varmaan 
saatte uskoa että siellä mennään 
silloin kuuliais- ynnä muut nau- 
latanssit, joista annetaan palkin
tojakin. jolla luki sattuu ole
maan. Siis tervetuloa näihin 
suurjuhliin vieraat sekä kylän- 
m iehet; tavataan siellä. Ravin
tola tulee olemaan saatavana 
myöskin.

Juhlain takia Auran kuukausi
kokous pidetään sunnuntain il
lalla 13 p. heinäkuuta. Ottakaapa 
jäsenet tämä muistiinne.

Mr, Johan Laitila saapui nyt 
vähän myöhempään Floridan 
matkalta tänne entiseen kotiky
lään ja toi uuden emännän myös 
kin tullessaan. Toivotan terve
tulleiksi takaisin tänne Volun- 
towniin. Ehkä he perustavat ko
tinsa tänne. — K.v.

H IN G H A M J A S S .
Kahville

Ensi torstai-iltana menemme 
kahvia juomaan Katri Salmelan 
kotiin, 439 .Middle St.. E. Wey
mouth.

Kokousraportti
Pyhäiltana pidetyssä kokouk

sessa keskusteltiin, että pide
täänkö osastomme vuosijuhlaa. 
Puheenvuoroja käyttäen tultiin 
siihen päätökseen, että laitetaan 
tanssit lauantaiksi ja pyhäksi ul
koilmajuhla Salomaan maalle. 
Nämä juhlat pidetään sitten hei
näkuun 26 ja 27 päivä. Ulkoilma
juhlaan päätettiin hommata hyvä 
ohjelma ja valittiin nelihenkinen 
juhlaikomitea tuota ohjelmaa 
laatimaan. Komiteaan tuli Hil
ja Kosonen, Selim Salomaa, Sig

rid Hanhisalo ja Oskar Kulmala. 
Sitten Mrs. Laine toi kokouk
selle Mrs. Bertta Ruuttilan pyyn 
non, ettii eikö osastomme voisi 
ottaa sotaorpoa Suomesta. Kes
kusteltaessa oli kuitenkin enem
mistö sila vastaan, varsinkin täi 
lä ajalla kun nyt ei vielä tiedä 
mitätulevaisuudessa tulee tapah 
tumaan, joten jätettiin asia avo
naiseksi ja päätimme auttaa 
kaikkia sitä mukaan kun voim
me. Vuosikokous ja samalla 
kuukausikokous tulee olemaan 
elokuun 3 pani kello 6 illalla Sa
lomaalla. — A. E. S.

GARDNER, MASS.
KVL osaston kokouksesta.

Kokouksen tärkeimpänä asia
na oli huoneuston järjestelykysy 
mys. Päätettiin, että lnioneusto 
maalautetaan ennenkuin sinne 
muutetaan kalusto sisälle. Kes
kusteltiin. myöskin siitä, kun on 
kehittymässä miesten klubi ja he 
haluaisivat saada hiioneustosta 
yhden illan kokonaan käytettä
väkseen. Kokous käsiteltyään 
suunnittelua ja myönsi perjaiitai- 
ilHan jokainen viikko klubin käy
tettäväksi.

Päivälchdcltä tullut kirjelmä, 
jossa pyydettiin onnentoivotusil- 
tmoitus lehden 40-vuotisjuihlanu- 
meroon. Kokous katsoi ei voi
vansa antaa niin suurta ilmoi
tusta kuin kirjeessä pyydettiin, 
mutta päätti ettii jos heille kel- 
paa pienempi niin se annetaan.

K.V.L. osaston puolivuosilko- 
kous päätettiin pitää heiniik. vii
meinen torstai, joka on 31 päivä.

.päätettiin järjestää kenttäjuhla 
heinäk. 27 taikka elok. 3 ,p:ksi. 
Juhlapaikaksi suositeltiin Ran
tasen Jussin kesänviettopaikkaa 

I East Rindgessä, N. H.
Valittiin myyjäiskomitea suun 

nitteleniaan syysunyyjäisiä.

Pahasti myöhästynyt tiedotus.
Kun oli osastolla kenttäjuhla 

Rantasen Jussin, kesäviettopai- 
. kalla ja siellähän oli hevosen
kengän heitlokilpailut, niin siitä 
palkinnot menivät: 1 p. Matti

Dove, Boston, 2 p. Wm. Kultti, 
Gardner ja 3 p. E. Miehelson. 
Kahdella viimei» »mainitulla oli 
tulos sama, mutta arvassa, jolla 
se ratkaistiin, voitot meni ku
ten mainittiin.

Ericksonin orkesterin
taholta ilmoitettiin, eitä uutise - 
samime oli virheellinen se kohta, 
jossa mainittiin heidän tehneen 
pitempiaikaisen soi t tosi ipim uksen 
kommunistien omistamassa I loi 
mes parkissa. 1 leidäu sopiinuk 
sensa koski vaan viime lauantai 
iltaista soittoa. — V. A.

Vanhan alumiinin keräys
Kaupunkimme viiden waardin 

valtuusmiehet, postimestari I la- 
robl J. McCormick ja majuri 
W alter E. Beaman. joka edusti 
Ga nine ri n sivi li puolustuskomi
teaa. kokoontuivat eilen illalla 
pormestari Perryn kanssa vii
meksimainitun konttorissa laati
maan suunnitelmaa vanhan alu
miinin keräämiseksi maanpuolus 
tukseen. Kokouksen kutsui kool 
le pormestari Perry, joka «li 
aamulla saanut kuvernööri Sai 
tonstallilta sähkösanoman, mi- 
sä pyydettiin pormestariamme 
toimimaan siten, että kaupun
kimme tulee keräykseen mu
kaan.

Avioliittoaikomuksestaan
ovat kaupunkimme kirjurille il-1 
moittaneet Paul Mattila, talos
ta 93 1’ine katu (tällä kertaa ar | 
nieijassa) ja fitchburgilainen 
neitonen. Dorothy .Mae Morin. 
— Yrjölä.

Lähetysseurakunta
Christian Church Clubin ko

kous on tämän viikon keskiviik
kona klo 7.30 ill. kirkon alasa- 
lissa.

Ensi torstaina on erikoinen 
tarjoilu-ilta kirkon alakerrassa, 
alkaen klo 7. Strawberry sliort- 
cakea ja kahvia tarjoillaan. Oh
jelma alkaa klo 8.

Ensi sunnuntaina on iltajunia- 
lanpalvelus klo 7 ill. Silloin saar
naa pastori Toivo Tervonen, 
Ohiosta.

NORWOOD, MASS.

William J . Gillooly
126 Walpole St., 

NORWOOD, MASS.

SW ANSON the FLORIST
"Kukkia kaikkiin tilaisuuksiin"

707 Washington St., Norwood, Mass. 
Vapaa kotiintuontipalvelus 

Tel. Norwood 025 3

B a k e r  M o t o r  S a l e s
Myynti PONTIAC Palvelua 

8S3 Washington St., Norwood, Mass. 
Tel. Norwood 1361 

Carl Carter, suomat myymämies.

H U O N E K A L U J A
Voimme myydä mahdollisimman hal
voilla hinnoilla, sillä kustannuksemme 

ovat alhaiset.
Kannattaa tulla kauempaakin osta
maan meiltä luotettavia kodin kalus

toja, sähköjäähdyttäjiä ja radioita.
Teemme rullakartiineja tilauksen mu
kaan, sekä laitamme korkkimattoa 
paikalleen. Annamme vapaasti Ro

gersin Silverware kuponkeja. 
THRIFT FURNITURE SHOP 

W. Aho. omistaja
505 Washington St. Norwood

I el. 0091

B r o o k s  P h a r m a c y
EDWARD J. GORDON 

rekisteröity farmaseutti, omlst. 
“Teidän ympäristönne reseptl- 
cpteekk***!" Puhelin 1847

850 WASH ST., NORWOOD, MASS.

M ay’s Funeral Service
Ernest May

HAUTAANTOIMITTAJA 
Palvelemme Norwoodissa Ja ympä

ristöllä.
85 Nichols St. Norwood, Mass. 

Tel. Norwood 1509.

Kaikki ovat sydämellisesti ter
vetulleita näihin tilaisuuksiin! — 
A. J. A.

Q U IN C Y , MASS.

QUINCY BAKING CO.
390 W ATER ST. 

QUINCY, MASS.
Tel. President 5373

Q U IN C Y ’N
O S U U S L IIK E

Täydellinen ja ajanmukainen 
ruokatavarakauppa. 

Päivän alhaisim m at hinnat, kotia 
tuotuna. 

Suosittelem ina  
“Coop" leimatavarolta.

UNITED COOPERATIVE 
SOCIETY OF QUINCY 

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

B R EW ER S C O R N ER
PHARMACY

1 Copeland St., Quincy, Maas.
Seuraava ovi A. & P. Self Service 

Super Marketista.
Laäkemäaayksiä täytetään. Kaiken
laisia lääkkeitä halvimmilla hinnoilla

William D. M ichael
SILMIEN TARKASTAJA JA  

SILMÄLASIK AUPPIAS

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

Kotiin: Braintree 1778

Me vuokraamme 
vaatteita

kaikenlaisiin erikois 
tilaisuuksiin

T A L B O T ’S
1387 Hancock Street 

Quincy, Masa.

LANESVILLE, MASS.
THE S. R. HARVEY CO.

1057 Washington St., Lanesville, 
Tel. 1076-M. Mass.

KOLIA ja PUITA 
Homgas ja öljyä 

öljy-läuuiutyslaitoksiu 
Carmote maaleja ja vernissaa.

ÄBINGTON, MASS^
Osaston kokousta
ci ole ensi sunnuntaina Fitch- 
hurgissa vietettävien Kansan
vallan Liiton kesäjuhlien takia. 
Kokon-, siirtyy heinäk. 13 päi
vään. alkaen kello 6 illalla. — N.

O tam m e vastaan 
talletuksia

$1.00 aina $4,000 ast
Tulovero-Clubi 50c—$5.00 

Vero-Club!

WARREN FIVE CENTS 
SAVINGS BANK

Peabody, Mass.

Nätti farmi ja kesähuvila 
MYYTÄVÄNI

kauniin Nontiuiin järven rannalla. 
Kanuhuoneitu I."Incite bailulle. Myy
dään hpi /alla. V ii saada paremmat , I 
tiedät kii joittamaUa: ,

11. HAUTUA, I, |
Norton, Maas. 1,
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R a i v a a j a n  N e w  Y o r k i n  K o n t t o r i
2056—5th Ave., New York, N. Y. Puhella Tehlgh

Raivaajan tilauksia ja ilmoituksia vastaanotetaan.
HLBTTIASIOIM1STO. Monivuotinen koiramaa Suomi matka-adoidea (Irj**- 

tdyasä. Edintnmme kuikkia aoomalniatai käyttNmlä latvailn)oi** 
Konttori avoinna loka arkipäivä kello 10 aasa. kello S.JO Ulalla.

Wilho Hedman, toimittaja. M. Lyytikäinen, liikheenh^

N ew  Y ork C ity
TY Ö V Ä EN TA LO LLA

PÄIVÄLISTA:
Torstaina, heinäk. 3 p. Tans

sit klo 8.30. Viola Tunpcincn- 
Syrjälä orkesteri soittaa.

Cherry Park : Perjantaina, 
lauantaina ja sunnuntaina, tans
sit klo 8.30. Viola Turpcincn- 
Syrjälä orkesteri soittaa.

(Työväentalolla ci ole tansse
ja heinäkuun 4 päivän viikon lo
pulla).

Raivaajan konttori suljettu 
heinäkuun 4, 5 ja 6 päivinä, ko
ko päivät.

Osuustoimintaväen
kesäjuhlilta
Lähetystöneuvos Toivola 
puhunut.

Osuustoimintaväen kesäijuihlia 
viime sunnuntaina Clherry Par
kissa, haittasi uhkaava sade ja 
taivatoin kuumuus. — Juhlat on
nistuneet.

Tavatoin, painostava kuumuus 
sekä ukkossade haittasivat O- 
suuistoimintaväcn kesäjuhlia, vii
me sunnuntaina Chorry Parkis
sa, m utta siitä huolimatta ylci-

Great Cove H otel
Lake Hopatcong, N. J. Nolans Point 

Tel. Hopatcong 450
Siistiä huoneita. Maukas kotoinen ruoka. 
Suomalainen sauna. Tanssia joka lauan- 
tai-ilta. Avoinna ympäri vuoden.

KALL1LA ja MAT1NHE1MO

K O E N E N ’S GARAGE
77 No. Water St., E. Port Chester, 

Conn. — Tel. 2002
YLEISTA AUTOJEN KORJAUSTA

Tydol gasolinia — öljyä — Hartford 
patteria — Firestone uiko- ia sLsäkumia. 

Hinausta, Rasvausta ia Kiillotusta.

Suomalainen 
Kelloseppä ja Kaivertaja 

ERNEST HÄRMÄ 
2088 Lexington Avenue, 

New York, N. Y. 
Vastapäätä Co-op. Markettia.

M issT aina’s B eauty Salon
966 Lexington Ave., N. Y. C.

70 ja 71 kat. väl. 1 kerros ylös. 
Kaikki työ luottamuksella.

Puhelin Bu. 8-9242 
Taina Hammas, omistaja

S I L M Ä I N  H O I T O
ON VÄLTTÄMÄTÖN JOS

s i l m i ä  verestää, 
Kirvelee, hämärtää, 
syhyy, jos ne ovat 
arat tai päätä lä 
vistää ja huimaa. 
— Parempi on tul

la luokseni ajoissa kuin juotua ka
tumaan myöhemmin.

Dr. GUSTAV ENDLER 
Laillinen silmälääkäri 

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

Nykyisten olosuhteiden 
vallitessa

T äytyy toistaiseksi 

lopettaa

rahalähetysten to im it

tam inen Suomeen

•

Nielsen & Lundbeck

4 W. 51st St., New York, N.Y.

C A M P  L O M A L A
Farm italo on nyt uusien em äntien hallussa
Huoneet m kimmMettu ja vuokrataan kohtmishinnalla. 

Ruokaa myös -aat,-ivana aterioin,iin sekä viikottain. 
Hyvä ruoka ja kohtelu.

Mari, Sigrid, Hulda 
«i 'te CAMP LOMALA 
Hopewell Junction, N. Y.

New Yorkin Suomalainen Radiomyymälä ja korjaamo
Pidäm m e varastossa Suomen sähköön ja  aa ltom ittaan  
sopivia radio ita sykä sä likönvähen tä jiä  (m uun ta jia). 
Myöskin gram ofuoneja, levyjä, om pelukoneita ja  osia, 
sähkötavaraa, y. m.

24 E. 125 St., toinen lattia, ent. Suomi Garden, N ew  Yo.rk City. 
Telephone Lehigh 4 —0096.I

söä kokonitui huomattavasti ja 
juhlia voimme pitää onnistunei
na. Epäilemättä yleisöä Ollisi ko
koontunut enemmän, elleivät nuo 
mainitut vastukset olisi olleet 
tekijöinä.

Ohjelman aloitti Osuusliikkeen 
huvitoimikunnan puolesta Toi
vo Jundclin, lausuen yleisön ter
vetulleeksi ja pahoitellen sitä, 
että näin kuuma ilma sattui.

Ero Djerf puhui lyhyesti ja 
esitteli englanninkielisen puhu
jan

Leslie A. Hart
nuoren Osuustoimintaliiton joh
tokunnan jäsenen ja nuhujan.

Mr. Hart aloitti puheensa mai
niten. että oikeastaan hänen lii
täisi olla kuuntelijan, sillä suo
malaiset ovat osuusliikkeen pe
rustajia ja tuntevat osuusliik
keen tarkoituksen. Osuustoimin
taliike Suomessa, samoin kuin 
Ruotsissa ia Tanskassa, van. Eu- 
ronan maissa op saanut suuria 
aikaan. Sitten puhuia sanoi, että 
on ilahduttavaa. että Osuusliike 
Amerikassa alkaa nousemaan. 
Uusia osuusliikkeen haaraosas
toja perustetaan ja osuusliike 
tässä maassa ei ole enää pientä 
jälleenmyvntiliikettä. mutta jo 
ottanut tilansa useilla tuotanto
aloilla, joista huomattaivin on 
öljvtuotanto ja jakelu, öljyn ja
keluasemia on jo paljon ja se ala 
on nousemassa edelleen.
Lähetystöneuvos Urho Toivola
aloitti puheensa, kertoen Kan
sainvälisen Osuusliiton monivuo
tisen Presidentti Väinö Tanne
rin lähettämät terveiset tämän 
maan osuu »toimin taväelle.

Parhain näyte Osuusliikkeen 
edistymisestä on Elanto Helsin
gissä, joka alkoi vuodella 1905. 
Pienenä se aikoi Elanto, sanoi 
puhuja, vain 26 jäsentä, ja oää- 
oma, perustettaessa oli vain lOO 
markkaa. Nykyään Elannon jä
senmäärä on yli 80.000 ja liike
vaihto ylittää jo viisisataa mil
joonaa Suomen markkaa, joka 
Suomen oloissa on jo niin suur
ta liikettä, että sen vaikutus tun
tuu. Elannon ostovoima on jo 
niin suuri, että se 'kykenee pitä
mään hintatasoa normaalisena, 
sen ovat yksityiset liikkeet saa
neet kokea.

Kovimipina aikoina Elanto on 
eniten lisännyt jäsen ja ostaja- 
piiriään. Esimerkkinä hän lau
sui, että sotavuosien ajalla nou
si Elannon jäsenmäärä 10,000 
hengellä.

Nykypäivän tapahtumat.
Ei yksikään suomalainen näi

nä päivänä voi olla mainitsemat
ta tämän päivän tapahtumista, 
sillä nehän ovat jokaisen mielis
sä.

Viikko sitten tuli tieto, että 
Suomea on pommitettu ja että 
Suomi saa kokea uudelleen so
dan kauhuja. Suomi ei antanut 
mitään aihetta. Olihan rauhan 
sopimukset Venäjän kanssa ole
massa. Suomi on ollut tietoinen 
siitä, että Neuvosto,an taholta 
ei ole ollut halua pitää rauhan
sopimuksia voimassa ja että Neu 
vostolan taholta on tehty raja- 
rikkomuksia. N'euvostola on teh
nyt lisää vaatimuksia rauhan al
lekirjoituksen jälkeen ja ne vaa
timukset ovat olleet sitä lajia, 
että Venäjä halusi kuristaa Suo
mea. Kävi selväksi, että ryssä 
tahtoi painaa Suomen |x>lvilleen 
keinoilla millä hyvänsä.

Taloudellisten vaatimusten mu 
kana seurasi politillisia vaati
muksia ja yhtenä sellaisten jou
kossa oli, että aloitettujen Ahve
nanmaan linnoitustöitten lopet
taminen ja sen työn hajoittami
nen joka oli jo valmista.

Rvssä ei 'pitänyt rauhansopi
musta missään arvossa, vaan te
ki’rajaloukkauksia jatkuvasti, ai
nakin yli sata kertaa.

Täällä ihmetellään kun Suomi 
otti Saksan tarjooman avun vas
taan, eikä Saksa ole demokraat
tinen maa, mutta kuinka monta 
demokraattista maata antoi a.pua 
Suomelle kuin. se yksin taisteli 
rvssää vastaan. Nyt kuin Suo
mi taistelee sananvapauden, us
konnon ja vapauksien puolesta, 
niin se otti apua sieltä missä si
tä oli saatavissa ja nyt jo ale
taan ymmärtää Suomen kanta 
Ameriakssakin, sillä lausuntoja 
on jo nähty julkisen sanan pals
toilla, esim. W ashington Evening 
Post kirjoitti, että “Jokainen 
amerikalainen Suomen asemas
sa olisi tehnvt aivan samoin.”

Viimeisen "00 vuoden ajalla on 
Suomi saanut taistella enemmän 
Europassa kuin yksikään toinen 
kansa ja aina sillä on ollut rys
sä vihol,isonaan. Suomessa ovat 
taas ryssän pomimittajakoneet 
käivneet tuhojaan tekemässä, il
man että sotaa olisi julistettu. 
Suomi haluaa puolustaa itseään 
ja se on Suomen oma asia ja 
Suomi ottaa apua sieltä niistä 
se saa, sanottakoon siitä mitä' 
lievänsä. Suomi on ivedcttv tä
hän taisteluun ilman sen omaa 
tahtoa, sen päälle on hyökätty 
aiheettomasti ja kuin nuo hyök
käykset jatkuivat, niin Suomen
kin oli pakko alkaa puolusta
maan itseään.

Me kuljemme kovien aikojen 
kautta — ehken menetiimme' 
monia ystäviä, m utta siitä olem
me vakuutettuja että .Amerikan 
suomalaiset pysyvät ystävinä, 
sillä he käsittävät tilanteen ja 
toimivat sen mukaan.

Kiittäen teitä osuustoiminnan 
vstävät ja toivoen jatkuvaa me
nestystä.

Mr. Toivolan puhuessa alkoi 
tumien puusikat heitellä tomua 
ilmaan niin kovin, että puhuja 
katsoi parhaaksi päättää puheen
sa ja juuri kuin hän astui puhu
jan paikalta alkoi sataa, jota pi
dimme enteenä siitä, että siemen 
lankesi hyvään maalian.

Yleisö hajaantui, juosten suo
jaan. Sateen jälkeen jatkettiin 
osuustoimintajuhlia tanssien ja 
seurustellen.

Osu list oiim i n't avä en j uh, i en)
ajaksi oli sattunut useita muita
kin kenttäjulhllia ja matkoja, jo t
ka tietenkin vetivät osansa ylei
söstä, joten juhlille ei tullut niin 
paljoa kuin odotettiin.

Väinö Nisula kuollut
Väinö Nisula, noin 60 ikäinen, 

kuoli äkkiä sydämenhaJvauksecn 
työmaallaan, Cat'skill, N. Y. tiis
taina kesäkuun 24 päivänä. Väi
nö Nisula oli ollut viimeiset nel
jä vuotta Catskill’iissa. Hän oli 
ammatiltaan puu työläinen., oli 
Carpenters Union, Catskill Lo
cal i n v a rapuh e e n j oh t a j a.

Väinö Nisula oli syntynyt Hal- 
sualla. ja ollut tässä maassa kol
misenkymmentä vuotta. Hän oli 
ennen New Yorkin Osaston jäsen 
ia Raivaajan asiamies. Häneltä 
jäi vaimo ja aikamies poika. Väi
nö -Haudattiin Catskillis-sa, tors
taina kesäkuun 26 päivänä. H ä
nen poikansa oli hautajaisia jä r
jestämässä.

Poikaa hakem assa
Evert ja Mrs. I.ahti, Gardne- 

rista. Mass., pistäytyivät Raivaa
jan New Yorkin kontorissa, vii
me maanantaina keskipäivällä, 
tuoden sieltä terveisiä. Evert 
sanoi, että tulimme poikaa, Da
vidia hakemaan, kuin hän tuli 
mereltä, oli tulossa Etelä-Ameri- 
kasta.

T ri L indgren m uuttaa
Tunnettu suomalainen lääkäri 

Tri E. J. Lindgren, muuttaa hei
näkuun 1 päivä taloon 325 E. 
77th St. jossa hän on valmis ot
tamaan sairaita vastaan. Uusi 
puhelin on Rh. 4-2333.

Tohtori Lindgren oli täällä 
I larlcinissa. talossa 29 East 124th 
St. viimeiset kahdeksan vinotta. 
Tri Lindgrenin uuteen konttoriin 
tulevat kaikki uusimman aikai
set koneet ja laitokset joita ny
kyaikainen lääkäri tarvitsee voi 
dakseen antaa sairailleen mah
dollisimman tarkat tutkimukset.

Kym m enes vuotuinen 
oppilasnäytäntö

Unkarin siskokset, pianon o- 
pettaja Elli I lokari ja lauluno
pettaja Esteri Jlukari, viettivät 
oppilailleen, kymmenettä vuo
tuista oippilasnäytäntöä Kansal- 
lissen ran huone us tolia.

< Oppilaista, heidän vanhemmis
taan ja yleisöstä täyttyi hnoneus 
to. Oppilaat vaihtelivat kuusi 
vuotiaasta neljänkymmenen vuo
tiaaseen.

Opettaja esitteli oppilaansa: 
Laulunoppilaat, jotka esiintyi
vät :

Vieno I&isetti. Jenny Delle- 
rud. Lydia Erickson, Ofelia Ha
kala, Thelma Hämäläinen, Anna

Koponen, Hilda Kotila, Virginia 
Kotila, Lyli Lundsten, Eila Rön
kä, EloreiiceSimons, Sisko Saa
relma, Jean Tianen, Vieno Var
jo.

Tämän keväiset lauluoppilaat, 
jotka syystä tai toisesta eivät e- 
siintyneet:

Aune Korhonen, Raymond Ko
tila. Tda Lehto, Helen I.unma, 
Lea Nyberg, Elma Seppä, Flo
rence Spitzer, Emilia Nuuja.

Säestäjinä toimivat opettajat 
ja Sylvia Lensn.

P i ano ns oi t f o- o pp i I a a t , New
Yorkista ja Brooklynistä:

Ruth Aalonen, Phyllis Akiini, 
Dorothy Christensen, Raymond 
Crunewald, Antero Hietala, Gre
ta Hirsimäki, Jussi Hirsimäki, 
HartoM Holappa, Eino Hämäläi
nen. Raymond Kotila. Edward 
Laari, Sylvia Lensit, Heikki 
Meri, Frederick Orrick, Editii 
Ross, William Ross, Irja Silta
nen Florence Simons, Jean Tia
nen, Helen Tuomi.

Oppilaat, jotka eivät esiinty
neet :

Mary Anderson, I.co Väisänen, 
May Halme, Patricia Keeler, 
Lyyli Lundsten, Toge Lundsten, 
Lyyli Liimatainen.

15 päivänä pidettiin Staten Ts- 
andissa oppilasnäyte, jossa soit

ti 12 Staten Islandin oppilasta.
Tulot $45.25; menot, tarjoilu 

$5.50; liput $3.50; ilmoitus $2.20. 
Puhdas tulos $34.05.
Subway lakko välte tty

Uhkaava subway lakko New 
Yorkissa vältettiin viime hetkel
lä. Riitakysymykset jäävät New 
Yorkin oikeuslaitoksien käsitel
täväksi.

Majuri LaGuardia ja CIO Kan 
Sallisen Presidentin välityksellä 
saatiin asia kääntymään niin, e t
tä Transport W orkers Union 
johtajat suostuivat peruutta
maan lakon.

Sovintoehdot sisältävät pykä- 
än, että entiset sopimukset pi

detään voimassa vuoden ajan, 
jolla ajalla oikeuslaitokset ra t
kaisevat kysymyksen siitä, että 
onko Siviilipälveluskuntaan kuu
luvilla oikeus lakkoiltua tai ei.

Newyorkilaisct hengittävät hei 
pommin, sillä lie tietävät, että 
junat kulkevat ainakin vuoden 
ajan ja siinä on, pitkälti aikaa 
ajatella tulevaisuudesta, sillä tääl 
lä eletä.än päivästä toiseen.

Kaksi pyörtyi ja 
kaksi hukkui

Viime sunnuntaina, väikka läm 
pömittari virallisesti osoitti vain 
88 astetta, mutta ilma oli niin 
kosteaa, että se oli kesän kuu
mimpia ja hikisimpiä päiviä New 
Yorkissa. Kaksi ihmistä sai 
pvö r t vm i s k o h t auk sen k u nm uu
den johdosta ja kaksi hukkui ui
marannoilla.

Sunnuntain iltapäivän ukkos
sade hiukan vilvoitti ilmaa, m ut
ta yö oli sitäkin kuumelmpi. ollen 
koko yön tuossa 80 paikkeilla. 
Maanantaina iltapäivällä hiukan 
sateli ja jyrähteli, multa ei se
kään vielä ehtinyt jäähdyttää il
maa. •

25,000 hakee
palokuntaan

25,000 hakijaa jätti kaavak
keet päästäkseen New Yorkin 
kaupungin palokuntaan jotka 
kaikki tutkitaan ja heistä jo t
ka saavat korkeimman tuloksen 
hyväksyt ään kelvollisiksi palo
kuntaan ja heistä kutsutaan sitä 
mukaan kuin tarvitaan lisää mie
hiä palvelukseen.

Mikko oli kuullut
Olipahan vain kuullut siellä 

“tulisten terveisten kontrilla" 
(Spencer- Van Ettenissä) käy
dessään huvittavia hupsujiittuja 
kommunistien mielialoista. O ili
nahan siellä niitä “pamppuja”, 
kuten Wiikki-Matti y.m.

— 1’erjaatetta niät pittää pit- 
tee turruuttoo piällä))äi vaekka 
järkkullannii kustannuksella.

Oli kerrottu Mikolle, miten e- 
räs palkkatyöläistä pitävä kom
munisti oli 'mielenosoitukselli
sesti nostanut työläisen — talos
sa kun oli k Oh non lainen ryssä- 
läismallinen rtidka — ostaman 
pihvin pöydälle. Ei muuten kuin 
sen takia, ettei sitä oltu ostettu 
kommunistisesta kaupasta. Mut
ta emäntä oli viisaampi ja soi 
pihvin niinkuin luonnollisesti 
sekin työläinen, joka sen oli jalo
mielisesti omalla rahallaan osta
nut.

ICiivät olleet laisinkaan tykän
neet siitä, että paikkakunnan 
korkeakoulun sali luovutettiin 
kansallismielisille, vaikka kom
munistit sitä eivät olleet saaneet 
kieroileinallakaan. Muuten oli 
eräs kommunisti lausunut ääneen 
Mikon kävellessä lavalle:

—Tuo vissiinni on nyyjorkki- 
lainen leäkärj.

Tuon lihajutun yhteydessä 
Mikko muisti kuulemansa sota- 
talvena Port Chesteristä. Siellä 
oli erään ryssäläismielisen per

heen emäntä ostanut lipeäkalaa, 
valmistaakseen niistä jouluksi 
suomalaisen juhlapäivällisen.

—'Mut isäntä olUi pcraattCcn 
mies, into» turkasesti eukolleen, 
sieppas lippekalat ja mäm ja hau
ta») ne moaha, jottei niät peäsis 
mikkää suomalainen tuntu häi- 
rihtemää sitä vihhoo, jota Mos
kovan-Joosepin 'käsfkystä pit 
purskuttoo Suomec koliin.

— Tulloo täislsä hoaskatuks 
arikOo muille pahuuksien ju ttui
hin, mut kun suomalaisilla ei 
aenakaa tcällä nioäissa on ennee 
muita lapatossulaisjuttuijje po
rossa pichtaroijia kun kommu-
n.isit, niin oi kooin mä.nnecks, 
päätteli Mikko.

Ja jatkoi, että pian taitaa lop
pua heidän kotkotuksensa koko
naan. kun rvssää on ruvettu ku
rittamaan ja viisaimmat ameri- 
kalaisetkin asiaintuntijat jo nä
kevät Stalinin Joosepin päässeen 
aikaan, joka on hätien mahtikau- 
tensa lopun alkua.

— Mut se vuan kävp närreel- 
1c, kun se riivattu vielä pommit
taa Suomen kaupunteja, tappaa 
immeisiä' ja polttanp taloja! 
Mut käirsiiliän tuon,, jos se ik- 
kuinicn ryöstäjä ja polttaja ja 
suomalaisten rcäkkeejä nyt pot
kii viimcisijjää — .poltteloo vii
meisen kerran 'suomalais te <>m- 
maisuuktsia.

Mikko oli käynyt Eitchburgis- 
sa ja ollut Siimeksen saunassa. 
K ertoi:

— Panit kae merkille, e ttä  
sanon, “olin”. Tekis mielj teliä 
niätse oclkce juhikineii kautaali 
siitä, että Siimes ei suvahite ky- 
Ivpemistä. Ja mikä sauna on se, 
jossei suo antoo selälle ja nivu
sille vastoo nii että laateelta tul
loo ravuukarvase.na alas.

Jaa, ja jos asian laita tosiaan
kin on niin hullusti, niin Siimes 
on väärällä tiellä saunakulttuu
rissa.

— Mut viisas kunou rniehek 
see nii eiköön tuo vielä lioksoo 
asijoo oiikeelta kantilta ja muu
ta mieltää, — Äksä,

F 1 S H 0 U 7 N . Y.
Camp Lomalan
Juhannusjuhlat
onnistuivat mainiosti. Unia ihana 
niinkuin ainakin Juhannuksen 
aikana ja juhlavieraita oli run
saasti ja kaikki näyttivät iloi
silta ja tyytyväisiltä, joten ei 
wee'kendi tullut menneeksi liuk
kaan.
Farmi talolla
on taasen ruokaa saatavana suu
rissa pöydissä kuten oli ennen 
Mrs. Immosenkin aikana ja ruo 
ka myös on hyvää, joten kesä 
ja weckend-vicraidcn ei tarvitse 
olla nälässä, vaan voivat saada 
ruokaa aterioittain sekä viikot
tain.. Huoneet ovat myöskin 
kunnossa, joita voi vuokrata pi
temmäksi tai lyhemmäksi aikaa. 
Siis tervetuloa luonnonhelmaan 
virkistymään. Saunakin on joki 
rannalla ja lämmin joka päivä. 
— L. N ._____________

West Orange, N. J.
Onnistuneet oli juhannusjuhlat,
jotka vietettiin Suomen hyväksi 
Laurellin farmilla v.k. 22 päivä
nä. Paljon oli väkeä ja kaunis 
ilma suosi juhlan onn.istuiniista 
Ompeluseura tahtoo lausua suu
ret kiitokset Mr. ja Mrs. Laurel- 
lille kun antoivat kentän ilman 
ja vielä lahjottivat kanasoqian. 
Sitte lausuimme suuret ja monet 
kiitokset Miss Mandy Rinne 11 e, 
joka 'kävi 'sukulaisiaan tervehti
mässä North Carolinasta ja lah
jot ti meille 25 dollaria villalan
gan ostoon Suomen orpolapsilJe 
kudottavaksi. Kiitokset kaikille 
pienimmille lahjoittajille. Tois
kielisille on jo lähetetty kiitos
kirjeet jotka lahjottivat suuren 
kinkun, maidon, kerman ja kir
nupiimän. Ralhaa tuli kassaan 
$110.29, josta suuret kiitokset 
kaikille osanottajille. Sitten om
peluseura päätti kokouksessaan, 
joka pidettiin torstaina 26 j>äi- 
vänä, jatkaa edelleen Suomen 
avustustyötä, yhtä innokkaasti 
huolimatta siitä, ettei nyt juuri 
voi mitään lähettää koska ryssä 
siellä taas tekee hirveätä liävi 
tystyötä ja jos Suomen kansa jos 
kus pääsisi irti siitä hinveästä 
painajaisesta niin meillä olisi vai 
miina jotakin lähettää, jotain läm 
niintä orpolasten ympärille. On
kaa niitä täälläkin ympäristöllä 
paljon sellaisia, jotka eivät hy 
väksy tätä meidän hommaamme, 
mutta me hiotamme Suomen kan 
saan. He tietävät mitä tekevät. 
Meillä on vaan pieni aavistus hei 
dän kärsimyksistään, sen suh
teen mikä siellä todellisuudessa 
on, siksi jatkakaamme tyiitännne 
hyökyaalloista huolimatta kun 
nes julniain diktat torien valta 
on koko maailmasta kukistettu 
Kiitoskirjeen sai
M.rs. Akerstein konsulista, Mrs. 
Kuusamolta. Hän oli tilittänyt 
$16.20 joka tuli kahvikekkereistä 
kalanmaksaöljyn ostoon Suo
men lapsille. Kiitokset meidän
kin puolesta.

FOURTH OF JULY

T A N S S I T
Auran haalissa, Voluntownissa,

heinäkuun 5 p:n illalla,
siis ensi lauantaina

Jussi Mynttisen 3-hcnkinen orkesteri huo
lehtii soitosta. Naulatansslsta palkinto y. 
muusta. Hyvä ravintola. Ovella 25c. Al
kaa kello 8. Tervetuloa kaikki läheltä |a 
kaukaa.

Huvi toimikunta.

GLOUCESTER, MASS.

W . S . P I K E
&

H a r o l d  N . P i k e
FUNERAL SERVICE

61 Middle St., 
Gloucester, Mass.

Tel. 884
Konttori avoinna yöllä Ja päivällä

Seuraavastn
ompeluseuran kokouksesta anne
taan tuonnempana tieto. — Ida.

ille, N. J.
Setä-Samulin varusteluohjelma
näyttää saavan täällä Jerseyssä 
suuremman vauhdin kuin mis
sään muualla Amerikassa. Soti- 
lasaseinia rakennetaan, laivatela 
koita laitetaan entisten lisäksi ja 
kaikki ostataTvctchtaat käyvät 
yötä ja päivää. Kaikki kanafar- 
maritkin, jotka eivät ole olleet 
ansiotöissä pariinkymmeneen 
vuoteen, ovat vedetty työkaluja 
tekemään ja myöntää täytyy, e t
tä farmarin taloudellinen puoli 
tulee siten paljon paremmin au
tetuksi kuin kanan munittami- 
sella.

Camp Dixie on täällä myöskin 
suurenneltu jo monta kuukautta, 
jossa karpenterit ovat olleet ah
kerina ja “tehneet rahaa”. New 
Yorkin Uutiset hyökkäsivät pai
kallista uniota vastaan, syyttäen 
sitä raketeeraamisesta. Se ci 
nyt mikään ihme olekaan, sillä 
onhan lehti aina nalkutellut kaik 
kea työläisten parasta tarkoitta 
vaa toimintaa vastaan. “ Eteen
päin" kehuu olevansa se ainoa 
ja oikea työläisten etujen puo
lustaja, mutta nielasi Uutisten 
parjaukset täydestä ja kyhäsi 
oikein toimituskirjoituksen siitä, 
kuinka unio räketeeraa. “ Eteen
päin” itse on jo saavuttanut sen 
pisteen, että se ei enään pysy 
muuten hengissä kuin alinomai
sella kerjäämisellä. Lehdellä on 
aivan jatkuvasti käynnissä joku 
“surpraisi parti”, syntymäpäivä-, 
haastevyeiry- eli joku muu raket 
ti. Millähän konstilla lê hti sitten 
pitelee itseään hengissä kun 
kaikki nuo kuluvat ulos?

Ympäristön uniot ovat pitä
neet yllä jatkuvaa kamppailua 
palkkojen kohottamisen puoles
ta jo vuosikausia ja maksettiin 
Dix’issä 11 dollaria 8 tunnin päi
västä ja ylitöistä vieläkin enem
män, joten ansiot olivat paljoa 
suuremmat kuin se 6 eli 7 dol
laria m ikä New Yorkissa makse
taan rakennustöissä, Union sään 
tönä oli, että miehien, jotka tuli
vat toisista valtioista, piti olla 
kuulunut vähintään kaksi vuotta 
unioon eli vähemmältä ajalta 
maksaa sisään kirjoi tusmaksun 
ero onian 'ja Jerseyn union viilil
lä, joka. on 80 dollaria. Jos jä
senmaksu siis oli yhtymäuniossa 
ollut $50 niin joutui maksamaan 
$30 lisämaksua. Joka taas oli 
kuulunut omaan unioonsa vähin
tään kaksi vuotta, niin sai olla 
työssä, vaikka ei olisi alkuun 
maksanut muuta kuin viisi dol
laria. Työkortista otettiin kolme 
dollaria kuukaudessa. Sellainen 
on se “raketeeraus” juttu alas
tomuudessaan.

Suuri työläisten paljous tie
tysti synnytti asuntopulan paik
kakunnalla ja koettivat farmarit 
ja muut asukkaat tehdä parhaan 
sa majoituksessa, jota ei tietysti 
kenenkään kannattanut ilmaisek 
si tehdä. Kunnollisesta ruuasta 
ja siedettävästä asunnosta perit 
tiin tavallisesti kaksi dollaria päi 
vältä. Osa miehistä ja jotkut sa
nomalehdetkin syyttivät farmari 
en harjottavan kiskomista, vaik
ka hinta oli kovin kohtuullista, 
kaikki asiat huomioon ottaen. 
Kun ne uaukujat ostivat viina- 
pullon, joka maksoi yhdestä kol
meen dollariin, niin se ei ollut 
yhtään kallista ja hinnasta ei ol
lenkaan tingitty. Viinapullon ra
vintoarvo, verrattuna päivän ruo 
kaan, ei ainakaan vastaa yhtä 
sadatta osaa enempää, ottam atta 
niitä vaaroja huomioon, jotka 
viinapulloon sisältyvät. Moni 
mies on ajanut suoraa päätä 
hautaantoiniittajalle dollarin vii
napullo päässään.
Otto Kauppinen,
paikkakunnalla tunnettu toveri, 
kuoli shydänhalvaukseen. Otto

The C . E. BARBER CO.
Central Village, Conn. 

Plummaustn - Peltityötä - Piunppu|a 
Ja tarvikkeita. Maanvillelyskaliutoe -

Maaleja ja öljyjä. Rautatavaraa.

LOCUST GROVE 
HATCHERY

A. LAAKSO, omistaja 

Plainfield, Conn. Tel. Moosup 7-3
•

Rock Red Crosses - Rhode Island Reds 
Barred Rocks Ja New Hampslre Reds 
kananpoikasla saatavana joka viikko 
ympäri vuoden. Haudotaan ainoas
taan Conn, valtion testatuista ja hy
väksytyistä kanoista.

JEW ETT CITY FARMERS 
EXCHANGE 

Tel. 388
Jewett City, Connecticut 

Sven Wlgren, Mgr.
Kuuluisia Elmore flidcjä saatte 

kauttamme.

DANIELSON, CONN.
A ST O R IA

R E S T A U R A N T
Danielson, Conn.

Hyviä ruokia ja hyvä palvelus.

Danielson M otor Sales
Danielson, Conn.

Tel. 850
Uusia ja käytettyjä AUTOJA

D. B L U M E N T H A L
Town Hall Bldg., Danielson, Conn.
Radioita, rauta- |a urheilutavaraa. 
Erikoisuutemme Myers vcsisysteemlt. 
Laaja valikoima pumppuja ja osia ai

na varastossa.

F . W . T il lin g h a s t  
&  Sons

HAUTAANTOIMITTAJA JA 
PALSAMEERAAJA 

Central Village and Danielson, C t

LA BELLE
P A C K A G E  ST O R E

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

Parhaita väkijuomia -- Viinejä 
ja hienoja liköörejä

MOOSUP, CONN. 

P .W . ROPER & SONS
Prospect Street, 

MOOSUP, CONN.
Tel. 206-2

•
Parhainta laatua

Kivihiiltä ja  Koksia
Hyvä ja nopea palvelua

C . W . GA UTHIER
F U N E R A L  H O M E

Moosup, Connecticut
Tel. 304-3

Collins M otor Sales
Oldsmobile ja Chevrolet 
Myynti- ja Palvelualiike

Prospect St. — Moosup, Conn. 
Tel. 204-2

BROOKLYN, CONN.
ENSILUOKAN

RU O K A TA RPEITA  

j a  L I H A A
Saatte myymälästämme

•
JOHNSON’S UNIVERSAL 

FOOD STORE 
Ravintola — Autojen huoltoasema 

Puhelin 274-13 Brooklyn, Conn.

M aki’s Package S tore
Brooklyn, Conn.

Hyviä viinejä, oluvia ja väkijuomia 
kohtuus hinnoilla.

oli noin viisitoista vuotta sitten 
ollut farmarina Hubbardstonis- 
sa, Mass. Sen jälkeen on elätel
lyt itseään farmarina, kirvesmie- 
lienä ja niitillä hommilla, viimei
set vuodet ollen perhepalvelija- 
na. Oli ollut parhaillaan kitke-
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massa isäntäsä kukkatarhoja 
kun kuolon viikatemies saapui 
ja katkasi elämänlangan. Otto 
oli kuollessaan 60 vuotta vanha. 
Suremaan jäi kaksi poikaa Mas
sassa. tytär New Yorkissa, veli 
lännellä ja joukko muita suku
laisia ja tuttavia.

Otto haudattiin Allentowniin, 
Kosti Soineen viereen. Kosti kito 
li aikaisemmin .pitempiaikaisen 
taudin murtamana. Kostia j.äi su 
remaan vainio ja olivat he har
joittaneet kanan kasvatusta paik 
kukunnalla viimeiset kymmeni
sen vuotta.

Levätkää rauhassa kunnon 
toverit kaikkien elämiinne tais
teluiden jälkeen. — Leo.

DETROIT.MICH.
Purjehtineet avioliiton satamaan

John A. VVierimaa ja Ellen 
Wistie ovat menneet avioliittoon 
viime lauantaina ja matkustivat 
häämatkalle Dulutlhiin, Alitin, ja 
Ylä-Michiganiin. Toivotamme on 
nea.

RQCKLAHB, MAINE

Vanhuudenvakuutu» eli avustu»
Avustussumma saatiin nouse

maan täällä kyllä $40 kuukatules 
sa, vaan ikärajaa emme saaneet 
laskentaan 60 ikävuoteen, kuten 
esityksemme oli. Kuitenkaan ei 
tätä nousua voida järjestää käy
täntöön ennen kun on saatti ra
ha-asiat valtiossa sitä varten jär 
jestykseen ja ne vanhukset, jo t
ka odottavat saavansa avustusta, 
voidaan 'järjestää luetteloon. 
Kuitenkaan ei Finnish Indepen
dent Progressive Club tulee luo
pumaan taistelusta ennenkuin 
saadaan läpi $U) kuussa 60 ikä
vuodesta alkaen.

mattiin niissä he ovat. Siksi olisi 
saatava oikea Civil selvice la'ki 
käytäntöön, että virkailijat osai- 
sivat englanninkieltä edes sen 
verran, että jos pitäisi joku rivi 
kirjoittaa, ettei tarvitseisi heti 
vaivaantua haikeinaan sanakirjaa 
esille, kuten kävi valtion työn
välitystoimistossa kun piti kir
joittaa ettei ole kelvollinen saa
maan ty iit tiimyy s vakuutusta,
niin nuo sanat täytyi hakea sa
nakirjasta eikä mies silti sano
nut osaavansa muuta kuin eng
lannin kieltä.

TEXACO PARK SERVICE 
STATION

Moottorien tuunausta — Rasvausta — 
KarpuranttorI- ja sHhköpalvdus.

Tlelsttt korjausta.
UUNO KORPINEN, rasvaus- Ja 

gasoliiniosaston apulainen.
51S Main St. Rockland, Maine.

Tel. 720. —

Olemattomat politikoitsijat
Meillä on kaikkialla sellaisia 

politikoitsijoita, jotka vaalien 
edellä kulkevat valehdellen viras 
tosta toiseen vakuuttamassa e t
tä minä se panen sinun virkaan. 
Nämä saavat sitten niitä tiinii- 
tysvirkoja ja ihc eivät ole te'h- 
nect mitään kokelaan eikä puo
lueen eduiksi. Mikä on seuraus 
tästä? Seuraus on yksinkertai
sesti se. että meillä on sitte niitä 
kyvyttömiä miehiä valtion ja 
kaupunkien virastot täynnä, jo t
ka ovat siellä yhtä kykenemät
tömiä ja laiskoja kuin vaalin 
aikanakin ovat politiikkaan näh
den. Kun käy asioilla virastois
sa, huomaa, että heillä ei ole 
ensinkään taipumusta siilien am-

WALD0B0R0, MAINE
PAYSON’S BEAUTY SALON

73 Park St., Rockland, Maine. 
Spealnllfltlt libtHtrnleikknuksp.ipa, hina
ten kllinrrukscHsn, kitsien Ja kasvojen

hoidossa.
Tel. 1078.

H arold W. F landers
Hautaus- ja Ambulanssipalvelu*

•
WALDOBORO, ME.

Soittakaa tel. 107 yöllä tai päivällä

B U R P E E
U N D E R T A K E R

P A R L O R S
Cor. Limerock & Broad St. 

Tel. 300 
Perustettu 1840

•
Ambulanssipalvelu». 24 tunnin palvslue

WARREN. MAINE
CHARLES E. STARRETT 

WARREN, ME. Tel. 58-12
Seetrl- Ja asfalttlpltrnltlt. Rullakatto- 
pahvla Rakentajien rautatavaraa. Ert- 
kolskokoa ovia. Ikkunoita Ja kehyksin.

"ARMCO” (falvanlsoltua katto- 
peltiä.

H A M M A SLÄ Ä KÄ RI
J .A .R IC H A N ,D .M .D .
27 Elm St., Roekland, Maine. 

Tel. 510.
Haarakonttorit Cornish, Maine.

DREWETTS GARAGE & 
BODY SHOP

Warren, Maine. Tel. 0-21
Yleistit korjausta — Juottoa — Hinaus
ta — Maalausta. Pattereita Ja autotar- 
pclta. Uusolllnla — öljyä — Taljerclta. 

Bear pyörien suorlstuskone.

DR. LLOYD M. RICHARDSON
H A M M A SLÄ Ä KÄ RI
401 Main Street, Roekland, Me. 

Vastapäätä 5 ja 10c puotia. 
Tai. 1225

Tunnit: #—12. 1—5. Iltasin aaplmuk. 
aen mukaan.

W aldoboro G arage Co.
valtuutettu

F O R D
Myynti- Ja palvcluslllke. 

Autoja — Trokeja — Traktoreita

THOMASTON, MAINE

Musiikki
ON tunteita Jolta ei tavoiteta an
noin. Kun murlie painaa Ja sielu 
pyrkii kertomaan rakkaudestaan i.i 
surustaan niin silloin vain musiikki 
voi täydellisesti puhua. Meillä on 
välineet hartausmuslikkia varten. 
Se on yksi monista täydellisyyksia- 
tttnuno jotka tekevät palveluksemme 
niin perinpohjaiseksi Ja tyydyttä
väksi.
A. D. Davis & Son 

HAUTAUSTOIMISTO 
107-109 Main St.. Thomaston, 

Maine.

SO U T H  PA R IS , M E.

Waldoboro, Me. 
Tel. 61

Roekland, Mc. 
Tel. 475

J. W . Beverly, O. D.
OPTIKKO

SOUTH PARIS, ME.
Tel. 344.

“Tarkastuttakaa silmänne sään
nöllisesti”

J .  F . G regory  & Sons

Vaate- ja V aatetava- 
rakauppa

416—418 Malu St., 
Roekland, Maine. 

Puhelin 294

RIPLEY & FLETCHER CO. 
South Parts, Maine.

Ford myynti- ja palvelusliike. 
Autoja ja trokeja.
Tel. 106 ja 107.

UNION, MAINE

H. S. F O S S E T T
Palkka niissä ystävät tapaavat 

toisensa.

Dr. J. W. BEVERLY ja 
Dr. C. G. HALL 

OPTIKOT
South Parts, Maine. Tel. 341
Tarkastuttakaa ällinänne HäännUlIlacatl.

Union, Maine. Tpl. 8030 NORWAY, MAINE

PH ILLIP SIMMONS
HAUTAUSTOIMISTO 

WARREN, MAINE. 
UNION, MAINE.

•
Puhelin 54-3.

DR. F. LeROY BONNIE 
OPTIKKO

Opera House Block, Norway, Me.
Silmien tarkastaminen erikoisala.

' Tel. 358-2.

F ran k  W. B jörklund
Suomalainen

L A K I M I E S
197 Main St., Norway, Maine

Puhelin 202

J .  C . C reighton Co. -  Sekatavarakauppa
UNION - MAINE

Plununau »tarpeita - Vesisysteemelä - Pyykkikoneita - Sähkö-tikkua ppt ja 
Täydellinen varuste ruokatavaraa.

T W IN  TO W N  C H E V R O L E T , INC.
Parit Street — NORWAY, MAINE — Tel. 104 

CHEVROLET Myynti- ja Palvelusliike

W IL L IA M  E. D O RN A N  & SON, Inc. 
East Union — Tel. 13-7 ja Thomaston, Maine — Tel. 175 

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

Pyörät pyörivät nopeasti
Ford Motor Co. puhemies il- 

oinitti, että nyt kun asiat on 
saatu union kanssa järjestettyä, 
niin pyörät alkoivat pyöriä yhtä 
nopeasti kuin ennen lakon alka
mista ja yhtiön taholta ilmoite
taan oltavan hyvin tyytyväisiä 
tinioon ja eräs kaupunki on ti
lannut autoja, joihin on vaadittu 
union leima.
Du Pont
on ostanut suuren alueen maata 
Dctroit-jocn rannasta Wyadot- 
tin kohdalta ja aikoo ruveta ,’a- 
kentamaan sinne uutta kemikaa- 
lituottcittcn tehdasta.
Jääkaappia ilman rautaa

Ford Motor Co. ilmoitti alka
vansa rakentamaan jääkaappia, 
joihin käytetään uutta ainetta, 
kasvisten, kumin ja raudan se
koitus ja jääkaaappien sanotaan 
tulevan halvemmaksi ja olevan 
yhtä hyvät vaikka ei rautaa käy 
tetäkään. Ford Motor Co. sanoo’ 
käyttäneensä, vuosia jo autojen 
koreissa eri osissa tällaista “me
tallia.”
Vähän vääränlaisia kiinteimistön 
ostajia.

Täällä Wayne ja Oakland 
känneissä on liikkunut parisen 
viikkoa jo sellaisia kiinteimistön 
ostajia, jotka ovat komennelleet 
kiinteimistön välittäjiltä rahat 
pois. Poliisit koettivat päästä hei 
dän jälilleen autolaattanumcroit 
ten perusteella.
Harper-McGraw highway

Olen ennemmin maininnut täs 
tä kaupungin läpi kulkevasta 
'tiestä, jossa ci tulisi olemaan py 
sähdysvaloja, vaan saisi ajaa niin 
nopeaan kuin luule voivansa pi
tää auton tiellä. Maantieviraston 
esimies .Mr. Kennedy toivoo voi 
vansa saada tien työnalle jo tä 
män kesän loppupuolella sillä 
hiin sanoo senaatin jo sen hyväk 
syneen ja kongressissa on se 
ensimmäisinä valmisteltavana. 
Tämä on tärkeä sotateollisuuden 
kin vuoksi kun koneiston eri o- 
sia tehdään eri tehtaissa eri osil 
la kaupunkia.

Sunnuntaina heinäk. 6 p:nä
jolloin on yleinen ulkoilmajuhla 
Woodmanien puistossa, paikka
kunnan emäntien ei tarvitse huo 
lehtiä päivällisen laitosta, vaan 
on matkalle lähdettiivä niin a- 
joissa, että perille saavutaan klo 
12. Silloin aletaan juhlapäivälli
sen tarjoilu ja kello 1.30 varsi
naisen juhlaohjelman suoritus 
Tanssit paviljongissa alkaa kello 
4 illalla.

Päiväjuhlassa puhuvat: Harho 
rin koulujen ylijohtaja, professo
ri Wcnner sekä toimittaja Wilho 
Hedman, New Yorkista. Cleve
landin soittokunta soittaa ja 
"Sävcli" laulukuoro laulaa. Tun
nettu lausuja, Oskari Scppclin 
lausuu juhlarunon. Juhlien ohjel
man avaa tunnettu veteraani 
Viktor Sirola, Fairportista.

CII1ana. 
saanut or- 
niin tämä 
m nuuitct 
17 päivä- 

r

Mrs. Hugo Pelto vierailulla
Mrs. Hugo Pelto, Huhhel, 

Michigan, vierailee täällä par
haillaan lastensa tykönä. Hänen 
tyttärensä, Mrs. Ellen Pelto 
(nykyistä nimeä en tiedä) on 
synnyttänyt tyttölapsen sairaa
lassa. Äiti ja lapsi voivat hyvin. 
Heillä on jo 3:n vuoden ikäinen 
pöika.
Täällä tapahtui
oikein entisaikainen tapaturma, 
jossa kaksi hevosta törmäsivät 
yilitcn ja kuolivat. Kaksi nuorta 
poikaa oli ratsastamassa ja tu 
livat vastakkain niin kovalla 
vauhdilla, että hevoset kuolivat 
ja toinen ajureista on linnassa 
ja toinen sairaalassa. Poikaa jo
ka vangittiin, syytetään väärällä 
puolen ajosta ja eläimen kiusaa
misesta. Siis ei ne aina ole au- 
totapaturinia vaan hevostapatur- 
miakin tapahtuu. Muutoin on au 
totapaturmissa Detroitissa kuol
lut tämän vuoden ajalla 134 hen
kilöä.
Uusia sotatarviket^-auksia 
yhä saapuu.

Täällä on taasen useat eri teli 
taat saaneet hallitukselta uusia 
tilauksia sotatarvikkeille. Ford 
Motor Co. on saanut lisää tila
uksia pommituskoneille, joita 
siellä tullaan rakentamaan nope
asti kuten autoja. — J. J.

FAIRPÖRTTOHIO
Fairporttilaiset valmistautuvat 
kesäjuhlia varten.

Viime sunnuntaina paikkakun 
talaiset järjestelivät matkojaan 
alueen kesäjuhlia varten. Perjan 
laina heinäkuun 4 päivänä, kello 
8 illalla, jolloin detroitilaiset e- 
sittivät Europan kuuluisan sävel 
täjän, Kalmanin operetin "Ba- 
jadeerin" siihen näytäntö-tilai
suuteen paikkakuntalaiset m at
kustavat yksityisautoillaan ja 
luonnollisesti kaikki ne henkilöt, 
joilla ei ole itsellään autoa, pitä
vät huolen siitä, että saavat ti
lan jonkun tuttavansa autosso. 
Lauantaina heinäkuun 5 p. 
kello 5 illalla, kaikki "Salon ruu
sun” esittäjät lähtevät yhdessä 
suurella linja-autolla. Lähtö ta 
pahtuu työväentalon edustalta, 
johon kaikkien matkalle lähti
jäin on kokoonnuttava täsmäl
leen mainitulla ajalla. Molemat 
näytännöt annetaan "Iloisen Har 
borin” tilavassa Sovintö-haalis- 
sa.

Worcester, Mass.
I.S.R.K. Liiton kesäjuhla 
Worcester!»»»

Vajaan kolmen viikon päästä 
on sitten se Idän Suomalaisen 
‘Raittius Kansan Liiton suuri ke 
säjuhla Worccsterissa. Tarkem 
min sanottuna tämä kesäjuhla 
pidetään lauantaina ja sunnuntai 
na heinäk. 19 ja 20 p-.nä. Tämä 
kesäjuhla pidetään luonnon kau
niissa paikassa raittiusseura So
vittajan huvilalla Rutlandissa. 
Tästä kesäjuhlasta muodostuu 
suuri keskikesän juhla laului
neen, soittoinecn, puhein ja ru
noin. Tästä kesäjuhlasta tulee 
suuri juhla, kun koko itä-Ame- 
rikan suomalainen väestö osal
listuu siihen.

Ohjelmasta voi sanoa jo mäin 
etukäteen, että siitä tulee hyvä 
ja juhlia vastaava. Juhlille on 
lupautunut kunniavieraaksi ja pu 
humaan hänen ylhäisyytensä 
Suonien lähettiläs Yhdysvaltoi
hin, ministeri Hjalmar J. Proco- 
pc, Washingtonista. Tapasin per 
soonaköhtaisesti ministeri Pro- 
cope’n Maynardissa osuuskaup- 
paväen kesäjuhlassa pari viikkoa 
sitten ja hän ystävällisesti sanoi: 
“sanokaa, että minä tulen 1. S. 
R. K. Liiton kesäjuhlaan." Niin 
tältä kansan mieheltä saadaan 
kuulla uutta ja mukaansa tem- 
paavaa puhetta. Sitten toisina pu 
hujina on luutnantti Raino New 
Yorkista ja past. Wiljo Heiman 
W orccstcrista, molemmat hyviä 
puhujia. Juhlarnot lausuvat An
na Lucander W estniinsteristä ja 
Fanny Heino W orcesterista. Lau 
lua tulee psittämään Saiman se
kakuoro Fitchburgista. Soittoa 
esittävät Maynardin ja Gardnc- 
rin torvisoittokunnat. Lauantai- 
illalla esitetään Sovittajan haa- 
lilla juhlanäyteilmä “Väkcväm- 
niän tiellä”, ohjannut Jaakko 
Leppimäki. Lauantai-iltana on 
myös nuorille juhlatanssit Sovit
tajan huvilalla Rutlandissa, soit
taa Aleksanteri Ericksonin or
kesteri Gardncrista. Tämän li
säksi on monipuolinen urheilu 
sekä puhe A. Erickson Quincys- 
ta ja englanninkielinen juhlapu
he.

Ohjelman esitystä varten lai
tetaan äänenlaajcntaja, että kaik 
ki hyvin kuulee esitykset. Juh
lapaikka on 12 mailin matkan 
päässä W orcesterista, se on help 
po löytää, sillä kaksi valtatietä 
W orcesterista johtaa sinne ja 
tienviitat laitetaan hyvät.

Niin kuten edellä on esitetty, 
juhlasta tulee suuri ja hyvä juh
la. Pääasiaksi jää nyt, että ylei
sö (kautta idän valmistuu tähän 
juhlaan tulemaan ja auttaa osal
taan juhlien onnistumista. Me 
toivomme näkevämme tuhatlu
kuisen jtihlaylcsön kesäjuhlassa. 
Siksipä pukekaa yllenne juhla- 
vaatteet ja tulkaa juhlimaan 
kerran kesässä, niin vasta silloin 
juhla onnistuu ja vasta silloin

nousee juhlatunnelma korkealle. 
— E. W. N.

Aikaisemmin ilmoitettiin,
että Sovittajan huvilalla. Ruthin 
dissa. pidetään kahvilan -il ensi 
torstai-iltana heiniik.
Mutta toimikunta ei 
kesteria soittamaan, 
mainittu kahvitanssi 
tii ja pidetään heinä
nii torstai-illalla ja Warptilun 
kesteri soittaa tanssin.

Ensi stinntmlai-illalla t.k. 6 p. 
pidetään r. s. Sovittajan työko
kous. Tässä kokouksessa viimeis 
teitään päätöksiä kesäjuhlien 
suhteen, siksi kehoitetaan Sovit
tajan jäseniä tulemaan kokouk
seen lukuisasti.

Ensi suunni.iltama t.k. 6 pui 
vänä pidetään Sovittajan htivilal 
la Rutlandissa kenttäjuhla hei
näk. toimikunnan toimesta. L i
han kcnttäjuhlaan toimikunta 
laittaa hyvän päivällisen, jotenka 
saapukaa lukuisasti tähän pik
nikkiin. — E. W. N. 

Kilpailukutsu.
Idän Suomalaisen Raittius 

Kansan Liiton kesäjuhlan urhei
lukilpailut pidetään Sovittajan 
huvilla, Rutland, Mass., lauantai
na ja sunnuntaina, heinäk. 19 ja 
20 päivinä. Tähän urheilukilpai
luun kutsutaan ‘kaikki,a urheili
joita kilpailemaan.

Lauantaina 19 p:nä kilpaillaan 
scuraavista aineista: Kolmiloik
ka, Kiekko, korkeushyppy ja 400 
m. juoksu.

Sunnuntaina 20 p :nä. 100 m., 
1.500 m.. 10,000 m. juoksut. Kuu 
la. keihäs ja pituushyppy.

Kilpailu järjestetään amatöö
ri union luvalla ja 10,000 m. juok 
su on avonainen kaikille.

Ylläolevaan urheilukilpailuun 
saa ilmoittautua seuraa valla o- 
soittcella: Felix Kuusisto, 43
Boyd,st., Worcester. Mass.

Q UINCY, M A SS.
Vihitty. Uljas Koitto raittius- 

seu.ran kesäkämpällä 1’cmbrok- 
essa vihittiin kristilliseen avio
liittoon lauantaina 28 p. kesä
kuuta 1941 Mr. Carleton Frick- 
ett ja opettajatar Esther Leppä
lä. Morsiusneitona oli Miss Au
ne Leppälä ja sulhaspoikana Mr. 
Olof Bangs. Vihkimisen toimit
ti tri Armas llolmio. Hääväkeä 
oli tilaisuudessa läsnä satoihin 
nouseva joukko.

Sunnuntaina heinäkuun 6 p. mi 
jumalanpalvelus klo 10:30 ja ryh 
tnän päivällinen klo 12.

CLEVELAND, OHIO

K N O B L E ’ S
The Knoble Brothers Co.

Kukkakauppa
1836 West 25th St., Cleveland, 

Ohio
Puhelin: Prospect 6600

D r. John  M. Leekala
HAMMASLÄÄKÄRI

Puhelin: Main 0920 

1900 W . 25th St. Cleveland, Ohio

LOUIS A . BODNAR
FUNERAL CHAPEL

3929 I.oraln Ave. 
Cleveland. Ohio 

Puh. Melrose 
3075-3076

•
Hautauksia 
$100 alkaen

—  Turvallinen ja edullinen säästöillenne —
South Side Federal pankki sijoittaa säästönne huolellisesti kotien rahastami
seen. Säästöt ovat taatut $5000 asti. Korkoa olemme maksaneet säästöille 
katkeamatta 49 vuoden ajan. •

SOUTH SIDE FEDERAL SAVINGS & LOAN ASS’N
3115 West 25th Street At Clark Ave., Cleveland, Ohio. Tel. CHerry 2660

S Ä Ä S T Ö T I L I E N  

Cleveland Savings & Loan C om pany’issa
turvana on $850,000.00 pääomarahasto ja jokainen tili on 

taattu  $5000.00 asti.
The CLEVELAND SAVINGS & LOAN CO.

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

Säästöjen turvallisuus taattu 
$5000 asti

Toimien Yhdysvaltain hallituksen I t i , ,«kirjalla Ja 
Yhdysvaltain hallituksen taikustuksen alaisena 
Ja kun aättslBt ovat taatut, kuten yllä on mainit
tu, tarjoamme teitte luotettua palvelustamme.

Women's Federal
Savings & Loan Association
320 Superior Ave.- Cleveland, Ohio. 

Vastapäätä kirjastoa.
Miss Clara E. Westrop. sihteeri.

Minniäni aina 7 p. on diakonis- 
njen kokous Mrs. Hännisen luo

na klo 8.
Tiistaina 8 p. mi ompeluseuran 

kokous Mr. ja Mrs. August Hän
nisen lumia klo 7:30.

Sunnuntaina 13 p. heinäkuuta 
mi jumalanpalvelus klo 10:30 ja 
iltakirkko klo 7:30.
— Maanantaina 14 p. im valtuus
ton kokous Mr. Luoman lumia 
klo 7:30. I ’uolivuosikokous mi 
kirkolla torstaina 17 p klo 7.30.
-  Armas Holmio.

Suuret monipaiväiset
kirkolliskokous juhlat
alkoivat viime torstaina Fiteh- 
Inirgin Ev. Lutli. Kansallisseura- 
kunnan kirkossa ja jatkuvat vie
lä virallisilla kokouksilla useita 
jiäiviä. Edustajia oli paljon eri 
valtioista, aina Texasin valtiosta 
-.ankka. Quincystakin oli juhlil
la useita perheitä viime sunnun
taina. Kuoroja oli tietääkseni 
Fairportista, Ohio, New Yorkis
ta ja paikkakunnan Lutli. kuoro. 
Laulut olivat kauniita ja hyvin 
harjoiteltuja. Pastoreita oli usei
ta. jotka puhuivat eri tilaisuuk
sissa. Hauska oli kuulla niin 
monta ihanaa saarnaa nuorilta 
pastoreilta.

Sunnuntai—iltana oli suuri 
juhlakonsertti Brown koulun 
konserttisalissa, johon oli ko
koontunut useita satoja kuulijoi
ta. Sisäänpääsy oli vapaa. Ko
lehti kannettiin nuorisotyön hy
väksi. Laulut, jotka kuorot esit
tivät erikseen kitin myös yhdis
tettynä, kaikuivat sydämmiin 
jäävänä, musiikin avulla Herran 
sanaa julistaen.

Päivä oli erittäin kunnia, vaan 
kaikki silti olivat iloisia ja päivä 
kului hyvin. Kiitos teille Fitch- 
burgin seurakuntalaisille hyväs
tä ruuasta ja vieraanvaraisuu
desta.

Iloksemme saimme kuulla, e t
tä tänne Quincyiin saamme kak
si pastoria puhumaan Mrs. Tir- 
rin kotiin. Packards Lane, hei
näkuun 3 p. kello 7.30, torstai- 
iltana. Pastori G. A. Aho. Ash
tabula, Ohio, kansalliskirkko- 
kunnan esimiehen ja prof. A. 
M onto. Springfield, III. Mrs. 
Tirri kattaa kahvipöydän ja toi
voo, että kaikki tulisivat silloin 
kuulemaan eteviä Herran työn 
tekijöitä ja tervehtimään vierai
tamme. Tilaa on paljon ja toi
von, että kansalaisemme ottaa 
tämän huomioon, sillä se on har
vinainen tilaisuus meille. — Kir- 
jeenvaiht. K.

CAPE COB, MASS.
Kastettu. Mr. ja Mrs. El win 

W. Cooinbsin tytär Carolyn Ann, 
syntynyt Hyanniksessa huhti
kuun 10 p. 1941, kastettiin West 
Yarmouthissa kesäkuun 26 p.

Konfirmoitu. West Barnstab- 
lcn luterilaisessa kirkossa kon- 
firmoitiin ja laskettiin p. ehtool
liselle sunnuntaina 29 p. kesä
kuuta seuraavat nuoret: Empi 
Mary Halunen, Valma Haluncn, 
Rudolph Davidson, Francis Syr-

WARREN, OHIO

Farmi myytävänä
kylän 
miksi 
I.,. s.,1

i. Aho 
m.i.it.i

in.if.ir 
varret- 

oiltakaa

CARL SALMINEN,
Iordan Cove, Waterford, Conn.

(jätä ja h.du a lal Viiluuni. Seura
kunta lahjoitti heille muistoraa-

1 tilatut.
j Pyhäkoulun päätösjuhla on 
| V est Bartistahlen kirkossa sun

nuntaina heinäkuun ti p. klo 2
I iltapäivällä. — Armas llolmio.

TEMPLETON, Mass.
Ensi sunnuntaina iltapäivällä

I kello 2 |iidetäau hartaushetki 
Mr ja Mrs. Kalle Miettisen iko-

; dissa. Pastori ja Mrs. Arne J. 
Avikainen puhuvat. Kahvintar-

! joilua lopuksi.
Kaikki ovat tervetulleita! —

ALLSTÖKMASS.
Sunnuntaina heinäkuun 13 p.

imi kirkossa hartaushetki kello 3 
! iltapäivällä, jonka jälkeen alkaa 

seurakunnan puolivuosikokous.
I Sunnuntaina 6 p. on jumalan- 
. palvelus kello 4:30. — Armas
, I lolmio.

Canadalaisia laivoja
kuljettamaan
rautamalmia

Ottava, ( )nt.. kesäk. 29 p. —•
Canadalaiset kauppalaivat pian 
ryhtyvät varsin tuntuvasti alit
tamaan yhdysvaltalaisia laivoja 
rautamalmin kuljettamisessa 
Suurilla järvillä, kerrottiin liial
la tänään. Asiaa koskevat neu- 
votclut ovat jo melkein lopussa. 
Arvioidaan, el lii canadalaiset lai 
iä t voivat kuljettaa noin 3.000,- 
(XX) tonnia vuodessa Suurten jär 
vien satamista idän teollisuuslai
toksiin.

I Manila. 1'ilippiinit, kesäk. 29 
ip. — Luzonin viime (perjantaina 
I riehuneen hirmumyrskyn uhrilu- 
J ku nousee viime tietojen imu
kaan, kymmeneen, m utta täy-
delliisiä lietloja vielä puuttuu.

CONNEAUT, OHIO

C has.M arcy and Sons 
FUNERAL HOME 
208 Liberty Street

Conneaut, Ohio
Puhrlim Main 1829

Sairasvaunupalvelus.
Invaliidi-vaunu.
—Myöskin—

Hautapatsaita ja Hautamerkkejä.

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

•
Whitney Block, 

CONNEAUT, OHIO 
Tel. Main 1433.

W est Side H ardw are Co.
Rautatavaraa - Maaleja - öljyjä 

Kattoaineita - Laseja.
1103 W . Market St., Warren, Ohio 

Tel. 3864

CARL W. HALL
HAUTAUSPALVELUS

•
533 No. Park Ave., 

Warren, Ohio Tel. 2750

AMBULANSSIPALVELU» 
YÖLLÄ JA PÄIVÄLLÄ

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

WARREN. OHIO 
Tel. 2445

Ostakaa m eiltä halvemmalla

FAIRP0R1 HARBOR, OHIO

E D ’S B A K E R Y
642-44 lUyh St. Fairport ilarb., Ohio
Warrenlio ajetaan 2 kertaa viikossa. 

Clevelandiin joka perjantai.

TA N T R E ’S MARKET
Lihaa ja Ruokatavaraa

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

4646 MAIN AVE

ASHTABULA. OHIO

CHARLES HUKARI
(irosseria — Lihaa — Tapetteja 

Maaleja ja Maalarien Tarvikkeita. 
1457—1459 West 8th St. Tel. 5444 

Ashtabula Harbor, Ohio.

Riley Johnson Coal 
& Supply

N. J. LEHTINEN, omistaja.
| Kolia, Santaa ja Rakentajien tarvikkeita

5714 Main Ave., Ashtabula, Ohio
Tel. Konttorit Muin 1643

Koti. 51O7-W.

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

4712 Main Ave., Ashtabula, Ohio

W E N T L IN G ’S
PHA RM ACY

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

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

215 N. St. ( lair St., Painesville, O.
— ja —

4920 Mali: Ave., Ashtabula, Ohio
"ENIMMÄN PAKASIA 

HALVIMMALLA"

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

Ja lokivikauppias
ASHTABULA, OHIO
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FITCHBURG
— Ostakaa pilettinne kesäjuh- 

lanäytelmään ja konserttiin Uni
ted Coop. Societyn kuivatavara- 
osastolta etukäteen, välttyäksen- 
ne tungoksesta ovella.

ASUNTOJA
KESÄJUHLAVIERAILLE

Kuten aina ennenkin, tulee
näillekin kesäjuhlillemme sellai
sia henkilöitä, joilla ei ole täällä 
sukulaisia tai tuttavia ja jotka 
siis tarvitsevat majoituspaikan. 
Henkilöitä joilla mahdollisesti 
on majoituspaikkoja tarjolla, 
pyydetään siitä ilmoittamaan 
Mrs. Lily Laaksolle, 241 Mar
shall St., taikka puhelimella 
1822-W. Mrs. Laakso hoitaa 
majoituksen juhlakomitean val
tuuttamana.

—• Kulissimieliet näyttämölle 
tänä-iltana klo 7.

— Kuoron harjoitukset tänä- 
iltana. Miehet klo 7 ja naiset klo 
7:30.

— Uno Juuka, 27 vuoden ikäi- 
nen mies talosta 196 Cleghorn-

UUTIS1LM0ITUKSIA
FITCHBURG 

Kalme kärpästä samalla lyönnillä: 
hierontaa, uintia ja auringonkylpyjä 
hyvässä sannassa Mary Ollilan käm
pällä, 402 Pearl Street sunnuntaisin 
Ja ketlkiviilkkoisin. Taxi 4000 tuo tei
dät 20 sentillä. Hinnat $1.00, $1.50 ja 
$2.00. Muina puivina 13 Blossom St. 
Tel. 44-44.

NEW YORK CITY 
Halutaan talonmies, pariskunta, 15

perheen talo. Tulee osata lämmittää, 
hyvä puhdistaja ja vuokraaja. Tavat, 
ikello 10—12 välillä päivällä, 206 East 
124t£h St., New York City.

QUINCY, MASS.
Hieroja M. Ojala, 75 Albertina St., 

South Quincy, Mass.
TOWNSEND HARBOR 

Kuusi maholehmää, Juuri poikineita
ja myöhemmällä poikivia, myytävänä. 
— Jdhn Sipilä, Townsend Harbor, 
Mass.

BROOKLYN, N. Y. 
Brooklynin Lotat kokoontuvat tors-

tai-illoln K. N., talossa, 4223—7 th 
Avenue, Brooklyn, N. Y.

kadun varrella, tuomittiin eilen 
piirioikeudessa kuudeksi kuu
kaudeksi ojennuslaitokiseen vai
monsa ipäällehyökkäämisestä ja 
pahoinpitelystä, joihon hänet ha
vaittiin syylliseksi. Tuomion 
täytäntöönpaneminen jätettiin 
ehdonalaiseksi vuoden ajaksi. 
Kanne juopumuksesta arkistoi
tiin.

-  Viime viikonjamassa kan- 
punginkirjurilta Sanford VVorth- 
ingtonilta otettiin 14 avioliitto- 
lupaa, joista eräistä jo on ker
rottu lehdeissämme.. Vielä ker- 
tomattomia suomalaisia koske
via lupia o v a t: Veikko Mort- 
berg jo Nellie Mae Kotka, Paul 
Mattila (Gardner) ja Dorothy 
Mae Morin, James J. Capone ja 
Helmi Isomäki.

Joko olette hankkineet 
lippunne kesäjuhla- 
näytelmään?

Niille jotka eivät ole vielä 
hankkineet sisäänpääsylippuja 
kesäjuhlanäy telinään “Pojat ko
tona ja korsussa’’ pyytää juh- 
lakomitea huomauttaa, että ne 
olisi paras hankkia nyt etukä
teen. Paikkakuntalaiset käykää 
ottamassa lippunne United Co- 
cip’in vaatekaupasta, ja ulko
paikkakuntalaiset tilatkaa ne 
Wm. N. Reivolta, Box 396.

Konsertt Hippuja lauantai-illan 
konserttiin on saatavana etukä
teen myöskin. Hinnat kaikkiin 
näihin tilaisuuksiin ovat 50 sent
tiä veron kanssa.

Sunnuntai-illan näytelmään
myydään lippuja myöskin ken
tällä sunnuntaina.

Kolmen oppiarvon hylje tähtitehtävissä 
Russell Bros. sirkuksessa Kesä juhlakonsertin 

solistilla mainio, 
laaja lauluohjelma

BUILD—REPAIR—REMODEL 
N E W  BOARDS — MATCH 8  

SQUARE EDGE  
2x3-2x4-2x8 @ $29.00 M.

Roofing 89c roll 
Htxagonical Shingles $1.79 sq.

New Home Paint $1.49 gal. 
GROSSMANS Tel. 3111 Fitchburg 

Come and get it. Ask for “AC

Fitchburg — Tel. 2238

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

Fitchburg, Mass.
PliimmauRta, Lämmityslaitoksla Ja 

“Oil-O-Matlc" Oljypolttlmotta
“Silent Glow” keittnuunln 

iiljypolttimoita

Täydellinen valikoima pumppuja 
mataloihin ja syviin kaivoihin.

Seuraava hautom us 
elokuun 7 päivänä

JOAN EDWARDS JA 
LEONARD WARREN FORDIN 
OHJELMASSA SUNNUNT.

Henry Fordin radio-ohjelmas
sa ensi sunnuntai-iltana kello 9 
—10 idän standardi-aikaa solis
teina ovat Joan Edwards, laula
jatar Ija pianisti, sekä Leonard 
W arren, Metropolitanin bary- 
tonlaulaja. Ohjelma radioidaan 
kautta  Amerikan. Percy Faith, 
lahjakas nuori canadalainen, joh
taa jälleen molempia Fordin or
kestereja ja kuoroa. Mr. W ar
ren on valinnut laulettavakseen 
“Largo ai Factotum” oopperas
ta “Sevillan parturi” ja vanhan 
englantilaisen laulun “Drink to 
Me Only With Thine Eyes.”

BUDDY, monipuolinen esiintyjä 
Russell Bros. sirkuksessa, joka 
antaa täällä esityksiä torstaina 
tämän heinäkuun 3 p:nä, kuun- 
telee päivän uutisia treinariltaan 
W alter Jennierisltä. Hänellä on 
kolme oppiarvoa: A. B., M. A. 
ja Ph. D., mikä osoittaa mikä 
menestys miehellä voi olla vaik

ka ei olekaan saanut college-kas 
vatusta. Buddy on saanut A. 
B. tasapainotaiteessa, M. A. 
äänenmuodostamisessa ja Ph. I). 
filharmoniassa. Toisiakin hyl
keitä on ollut, jotka soittavat, 
mutta ei yhtään joka olisi soit
tanut sellaisella taituruudella 
kuin Buddy.

Vilpitön kiitoksemme
Teille sukulaiset ja ystävät siitä täydellisesti onnistuneesta yllä- 
tystilaisuudesta, jonka järjestitte meille 25-v. hääpäivämme joh
dosta Farmers' haalilla, Hubbardstonissa, 21 päivänä kesäkuu
ta. Kiitos niistä arvokkaista ja käytännöllisistä lahjoista, kukista 
ja kahvipöydästä. Kiitos kaikille ohjelman suorittajille ja toimi
henkilöille, jotka tähtemme suuren vaivan näitte.

Ystävyydellä,

AMANDA ja JOHN HOLOPAINEN
Hubbardston, Mass.

WORCESTER SAANUT 
JÄLLEEN URAKOITA

Wasihingtonista on tullut tie
to, joka kertoo, että W orceste- 
riin, kauntimme pääkaupunkiin, 
on jälleen myönnetty varuste
lua koskevia urakoita. Työt, 
joita on annettu kolmelle eri teh 
taalle, ovat yhteensä $28,485.

PALONSYITÄ TUTKITTU; 
EPÄILYKSET OAK HILL 
KLUBITALON TAHALLI
SESTA POLTTAMISESTA 
POISTETTU

Viranomaiset ja muut, jotka 
■koko eilisen päivän tutkivat Oak 
Hill Country klubin talon palon 
syitä, tulivat sellaiseen käsityk
seen, ettei ole olemassa mitään 
merkkejä jotka viiltäisivät sii
hen. että talo tahallisesti poltet
tiin. Tali) oli vakuutettu $50,- 
000:sta, mutta palossa meni sel
laisia huonekaluja, joita ei mil

lään korvata, lausui klubin pre
sidentti tuomari M. Fred O’
Connell. Hiin kertoi, että väli
aikaiset järjestelyt tehdään gol
fin pelaajia varten ja myöhem
min hankitaan uutta ja entistä 
nykyaikaisempaa klubitaloa var
ten. Palanut talo oli rakennet
tu 20 vuotta sitten.
KUTOMO TYÖLÄISTEN 
UNIO SAANUT KAKSI 
SOPIMUSTA AIKAAN 

Täällä keski - Massachusetts
issa Textile Workers Union, mi
kä kuuluu CIO:n, allekirjoitti 
toissapäivänä kaksi työ- ja palk
kasopimusta, yhden Farnums- 
ville issä, jossa sopimuksen alai
sena tulee työskentelemään 500 
—600 työläistä, ja toisen Mill- 
burvss.a, jossa työläisten luku on 
75. Molemmissa paikoissa työ
läiset saavat varmoja etuja pal
kankorotuksen lisäksi tehdyn 
soipmuksen nojalla.

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

The Safety Fund of Fitchburg

July 44. SPECIALS
Free delivery call 1840 

SW A LLO W  H IL L  BOURBON 5 yr. old

$2,10 qt.
Swallow Hill Bourbon, Bonded, 5 yr. old

$2.25 qt. -  $1.25 pt -  65c half pi.
SW A LLO W  H IL L  RUM, 4 yr. old

$2.10 ql. -  $1.10 pt. -  55c half p t

Wiljo H. Kujala
Tenorilaulaja Wiljo H. Kuja

la sähkötti tiiliä . aamuna Murf- 
reesborosta, Tenu., jossa hän on 
amerikalaisen oopperaturneeri 
mukana, ettii hiin laulaa kesä- 
juhlakonsertissa Saiman talossa 
tiimiin viikon lauantai-iltana sen 
raavat laulut:

Ftisinrmäincn ryhm ä:
Merellä — Merikanto, Muis

toja Sorrentosta — Deurtis.
Toinen ryhmä:
Siskosein, ja Soita mustalai

nen — operetista Kreivitär Ma- 
ritza, Kalman.

Kolmas ryhm ä:
Narrin laulu — oopperasta 

Pagliacci, Hopea hiukset, Rae.
Mr. Kujala, joka lienee tällä 

kerralla ainoa amerikalaisissa 
piireissä laulava suomalainen 
mies, vapautuu eteliin kiertueel
ta niin ajoissa, että joutuu tän
ne ainakin perjantaina harjoit
telemaan Mrs. Laila Perän kans 
sä, joka häntä tulee säestämään.

Hän tulee Tennesseestä suo
raan Fitdhburgiin, johon, sa
moin kuin koko uuteen Englan
tiin, hänen matkansa on nyt en
simmäinen kerta.

Mr. Kujalan taide ei kaipaa 
tiissä laajempia selostuksia sillä 
lehtemme New Yorkin osastossa 
on hänestä kirjoitettu jotakuin
kin tyhjentävästi. Nimimerkki 
I (alin) H (onkonen) lausui, 
kun hiin kirjoitti katsauksen 
New Yorkin Työväentalossa vii
me kevänhä esitetystä Kreivitär 
Maritza-operetista, jossa Mr. 
Kujala vieraili, että "Wiljo Ku
jalan veroista tenoria saa lähteä 
etsimään .ainoastaan niistä pai
koista, joissa ohjelma taataan 

| ensiluokkaiseksi. Hänen äänen- 
i sä on kuin hopeaa, helposti he- 
lähtelevää ja kuulijasta näyttää 
kuin laulajan tarvitseisi vain a- 
vata suunsa niin laulu tulvii 
ulos itsestään hillitymmissä koh
dissa ja forteissa niinkuin kor
keammissa ja matalammissa re- 
gistereissä liikkuessa”.

Nyt Uuden Englannin suoma
laiset saavat kuulla ensimmäisen 

I kerran tuota ensimmäistä Ame- 
1 rikan sitoma'aisten keskuudesta 
' noussutta mieslaulajaa, joka on 
I saanut tlinnustusta ei vain mei
dän omissa piireissämme, vaan 
ammattilaulajana amerikalaisten 
keskuudessa.

Lippuja lauantain konserttiin 
myydään Innossa. Ne ovat nu
meroituja.

T a p a  e d is ty ä
Säästäkää määrätty summa teidän nykyisestä palkasta ja 

tehkää se säännöllisesti.

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

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

Alt 1 HUK H. BROWN, Rahastonhoitaja.
JOSEPH H. KIBLING, Apulaisrahastonhoitaja.

745 M ain S treet F itchburg, Mass.

Swallow Hill Distilled Dry Gin

$1.60 q t  -  85c pi. -  50c half p t
Black Arrow  4 years old Bourbon

$2.00 qt. -  $1.00 pt.
P O R T  — SH ER R Y  — M U SCA TEL

$1.50 gall. -  75c half gall.
P IN E  T R E E  ALB: $1.00 dz.

in i id ii returnable bottle.

C R O FT, DAW SON, O LD  T O P P E R , 
STA N TO N , TAM  O ’SH A N T E R

in non returnable bottle.
Ale in half barrel or quarte r barrel for 

parties or wedding.
Also m any brands in qt. bottle

M A R C E A U ’S
189 River S treet

Gcod Parking Quick Delivery

KIRKOLLISKOKOUKSEN 
JA JUHLIEN 
VIIDES PÄIVÄ
maanantai, oli onnistunut sekä 
yleisön osanottoon että ohjel
maan nähden. Edustajia ja juh
lakansaa oli paljon. Asioista

Keskiviikkona - Torstaina 
heinäkuu 2 Ja 3 pinä 

Kay Francis elokuvassa

“PLAY GIRL”
—Ja elokuva-—

“Michael Shayne, 
Private Detective”

March of Time 
“CHINA FIGHTS BACK”

Keskiv. ja torstaina Ritz emalji- 
tavaroita naisille.

Perjantaina - Lauantaina 
heinäkuun 4 ja 5 p:nä

Barbara Stanwyck ja Henry Fonda 
elokuvassa

“THE LAD Y EVE”
—Ja elokuva—

“The Devil's Pipe 
______ Line”______

Joka perjantai Parlay Cash Nie

BARRED CROSS Ja BARRED 
ROCK KANANPO1KAS1A 

BROILEREIKSI ja MUNAN 
TUOTTOON.

k A R O S
» -R O C K S  CROSSES]

G e  o . A R O .P r o p .  
WEST TOWNSENDMASS

Tel. 128-M.

Sawyer FunerahHome
12 Brook Street, Fitchburg, Maas.
Täydellisiä hautauksia kalkkiin ti

lanteisiin sopi
villa hinnoilla. 
Persoonallinen 
huomio Jokais- 
t a yksityis - 
seikkaa myö
ten.

TeL387

keskusteltiin sovinnollisessa hen 
gessä ja päätökset olivat yksi
mielisiä, joten kirkkokunnas
samme näyttää vallitsevan oikea 
kristillinen henki. Kello 3 ip. 
otettiin kokouskansasta valoku
va. Illalla juhlittiin kirkossa, 
jossa puhuivat pastori N. Wis- 
kari ja seminaarilainen R. Aho. 
Kuorolaulua esitti Fairportin 
kuoro. Seurakunnan kolmas ryh
mä tarjoili hyvän päivällisen ja 
illallisen, sekä kahvit.

Tänään tiistaina klo 7:45 111. 
on juhlahetki kirkossa. Puheita 
pitävät useat papit ja kuorolau
lua esittää Fitchburgin kuoro. 
Päivällisen ja illallisen laittavat 
viides ja kuudes ryhmä. Yleisö 
on tervetullut.

Eilen illalla olivat pastori R. 
Heikkinen ja Mr. A. Noponen 
Troyssa. Seurakunnan naiset 
olivat laittaneet hyvän kahvin- 
tarjoilun.

New Harppshiren seurakunnis
sa puhuu pastori G. A. Aho ensi 
sunnuntaina seuraavissa paikois
sa: Fitzwilliamin kirkossa kello 
10:30 ap. ja Troyn kirkossa klo 
2 ip., sekä Malboron kirkossa 
klo 7:30 ill.

Rippikoulu alkaa Troyn kir
kossa ensi maanantaina kello 10 
ap. ja samana päivänä klo 1:30 
ip. Marlboron kirkossa. Kouhia 

.pidetään kaksi viikkoa aina aa
mupäivisin Troyn kirkossa ja il
tapäivisin Marlboron kirkossa. 
Jos oppilaita tulee ulkopaikka- 
kunnilta, niin sopii tulla kum
paan paikkaan tahansa, sillä 
molemmat luokat konfirmeera- 
taan yhdessä.

Quincyssa puhuvat pastori G. 
A. Aho ja prof. A. Monto tämän 
viikon torstaina klo 7:30 ill. Hil
da Tirrin talossa, 43 Packards 
Lane. Yleisö on tervetullut 
kuulemaan.

Maynardin seurakunnan ju 
malanpalvelus on ensi sunnun
taina klo 2 ip. Matti Uljuan ta 
lossa, Harwardissa. Yleisö on 
tervetullut. — Matti Anttonen.

SEXTOBLADE
)n tavaillaan parte vei tae n mallinen var- 
-nuuaveltal, Johon voi muuttaa uuden te
rä» kun entinen on tylsynyt.

The Week Sextoblade teriä I kappalet
ta Daketlaaa SOe.

The Weok Sextoblade Jr., 1 terä mu- 
aana aellulold kotelosae »1.00.

bähetelään poatlvaueaetl kaikkialle.
RAIVAAJA

FITCHBURG, MASS.

K eskiviikko-aam un Erikoisuuksia

Vain muutamia näitä

U uneja - - 89c

L u utia . . . . . . 35c

Suuria, harmaita 
Emaljisia KATTILOITA

Ta väli. $1.49
Ke&kiviikko-aamuna

99c
PIHANURMEN

KATKASUKONEITA
Terät taattua terästä

$4.95
C O M M U N ITY  H A R D W A R E

S T O R EW E
[deliver]

697 MAIN $T - FITCHBURG
OSCAR TIILIKKALA , PROP.

Pääosilla
FRANK LYON ja LOUISE 

KIRTLAND
ill. klo 8:20 — 55c ja muutamia 75c 
Keskiv. ip. kello 2i20 — 39 senttiä

Tel. Fitchburg 517

F IT C H B U R G
SUMMER STREET

T orstaina,
LIEINÄK.
Iltapäivällä ja illalla kello 2 ja 8 

Ovet avataan kello 1 ja 7

* Fttlive 3 BINS Fairyland Pluabiu(«ria at M tkal 
it Woodroui ind Eppulilt ia Ikä Eackaaltd 

Itilo) ot Siwduil ind {puilta
A Brilliant Ali New 
S ta r -S p a n g le d  
Array of Arenic, 
Aerial and Animal 
Cham pions, Em
bodying theCream 
of the World's Fin
est Big Top Talent

•  hunonede or N o 
n e  >N0 ANIMAL»

•  TONI OF FONOEN- 
OUi ClEFHINTt

•  DOZEN! OF MX0NI- 
rlCENT H O IIEI

•  CLOWN! OALOIE
•  ACNE! OF TENTS

O lliiin g  More Concentrated Entertainment and 
a Higher Ratio of tnioyment for Yoor Money 
Than Any Other Circut on iurlht

30c ja 60c veroineen

M Y Y T Ä V Ä N Ä

UUSI 5-huon. TALO
Kylpyhuone, kuuaiavesi, höyrylämpö, 
kapiaetti-keittiö, kovan puun lattiat, 
1 eekkeri maata ja ehtymätön kaivo
vesi. Lähellä Willard Brookin valtion 
inajt-alutta.

WILLIAM FL1NKSTROM 
Ashby, Mass.

,w,


