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Amerika joutunut sotaan
Japani meri- ja ilmavoimillaan tehnyt äkkihyökkäyksen 
Honolulua ja muita yhdysvaltalaisia kohteita vastaan sa
malla julistaen sodan Yhdysvaltoja ja Englantia vastaan
NÄMÄ JA USEAT MUUT MAAT TEHNEET SAMOIN
Sota levinnyt koko Tyynenmeren alueelle ja  hurjia
taisteluita kerrotaan olevan käynnissä

(Sähkösanoma)

Y h d y s v a l la t  j a  S u u r - B r i t a n n ia  t ä n ä ä n  t o r j u iv a t  j a p a n i l a i s t e n  le n to - ,  
m e r i -  j a  m a a v o im ie n  y l lä ty s h y ö k k ä y k s iä ,  j o tk a  m u r t i  v a t  T h a in  ( S ia m in )  
p u o lu s tu s v a r u s tu k s ia  j a  u h k a s iv a t  m e lk e in  jo k a i s ta  s t r a t e g i s t a  s e k to r ia  
T  y y n e l lä m e r e l lä .

S o ta  T y y n e n m e r e n  a lu e e l la  a lk o i s u n n u n ta i n a  j a p a n i l a i s t e n  le n to v o i 
m ie n  ä k k ih y ö k k ä y k s e l lä  P e a r l  H a r b o r in  la iv a s to a s e m a a  v a s ta a n  H a w a i i l l a  
s e k ä  H n o lu lu n  p o m m itu k s e l la .  '«m -

E n s i  h y ö k k ä y s ,  jo k a  n ä y t t ä ä  a lk a n e e n  le n to k o n e id e n  k u l je tu s la iv o i l 
ta ,  a i h e u t t i  ih m is h e n k ie n  ja  o m a is u u d e n  h u k k a a .  S i tä  n o p e a s t i  s e u r a s i  t o i 
s ia  h y ö k k ä y k s iä .  G u a m ia  m y ö s  s a n o t t i i n  p o m m i te tu n  ja  j a p a n i l a i s e t  il
m o i t t i v a t  v a l lo i t t a n e e n s a  Y h d y s v a l lo i l le  k u u lu v a n  W a k e - s a a r e n .  J a p a n i 
la is ia  s u k e l lu s la iv o ja  r i s te i l i  l a a jo i l la  a lu e i l la  u p o t t a e n  m m . e r ä ä n  p u u ta v a 
r a a  k u l j e t t a v a n  a m e r ik a la i s e n  r a h t i l a iv a n  1300 m a i l in  p ä ä s s ä  S a n  F r a n 
c is c o s ta .

U u t i s e t  n ä i s t ä  h y ö k k ä y k s is tä  v a i k u t t i v a t  Y h d y s v a l to ih in  k u in  p o m m i-  
r ä j ä h d y s .  P r e s i d e n t t i  R o o s e v e l t  h e t i  m ä ä r ä s i  m a a n  j a  a r m e i ja n  j a  la iv a s 
to n  s o ta k a n n a l le  j a  k u ts u i  k a b in e t in  y l im ä ä r ä is e e n  k o k o u k s e e n  e i le n  i l la l
la  k e llo  8 :3 0  v a lm is ta m a a n  k o n g re s s i l le  e s i t y s t ä  s o d a n  ju l i s ta m is e s ta .

Y h t ä m i t t a a  s a a p u v ie n  v ie s t ie n  k e r to e s s a  k i iv a is ta  t a i s t e lu i s t a ,  s a a p u i  
m y ö s k in  t ie to ,  e t t ä  J a p a n i  o n  j u l i s t a n u t  s o d a n  Y h d y s v a l to ja  j a  E n g l a n t i a  
v a s ta a n .  N ä id e n  m a id e n  o d o te t t i i n  v a s ta a v a n  s i ih e n  s a m a l la  t a v a l la ,  n i in 
k u in  n e  o v a t  t ä n ä ä n  te h n e e tk in .

Miehiä ja koneita sanotaan menetetyn paljon kummallakin* 
puolella ensimmäisessä taistelun vaiheessa, joka levitti sodan maa
ilmanlaajuiseksi, toi vihjauksia, että akselivallat pian saattavat 
asettua kiinteästi tukemaan Japania. Kaksi taikka kolme am eri - 
kalaista panssarilaivaa ja eräs muu laiva sanottiin joutuneen pois 
pelistä.

Japanilaisten, joiden sanottiin menettäneen paljon lentokonei
ta ja sotalaivoja, olivat toiminnassa seuraavilla rintamilla:

Suuren taistelun sanotaan olevan käynnissä Hawaiin länsipuo
lella, Amerikan laivaston yrittäessä hävittää vihollisen sotalaivat 
ja lentokoneet, jotka pommittivat Pearl Harborin laivastoasemaa 
ja Honolulua.

Hurja maataistelu riehui Malajin valtioiden luoteisrannikolla, 
missä brittiläiset puolustusjoukot hyökkäsivät japanilaisia vastaan, 
joita on noussut maihin ankarasta ilmapommituksesta ja kuula- 
ruiskutulesta huolimatta.

Noin 30,000 japanilaista sotilasta, jotka tulivat 60:llä sotalai
vojen saattamalla laivalla, luullaan nousseen maihin Malaijin ran
nikolla.

Japannil&iset hyökkäysjoukot pommittivat Thain pääkaupun
kia Bangkokia, tunkeutuen tuohon maahan maitse ja meritse, ja 
brittiläisten radioviestit kertovat heidän pakottaneen hallituksen 
antautumaan. Thain valloitus avaisi japanilaisille tien hyökkäyk
seen Burmaa vastaan ja Kiinalle tärkeää Burman tietä vastaan, 
jolta suunnalta he sitten voisivat hyökätä eteläänpäin Singaporen 
suurta laivastoasemaa vastaan.

Japanilaiset lentokoneet pommittivat Filippiini-saarten Poh
jois-, keski ja eteläosia vastaan tuhoten ja haavoittaen satoja ihmi
siä, mikäli kerrotaan.

Kuusikymmentä henkeä sanotaan tuhoutuneen ja 133 louk
kaantuneen hyökkäyksessä Singaporen laivastoasemaa vastaan.

Japanilaisten maihinnousu yritys Brittiläisen Bomeon pohjois
osassa on torjuttu heidän kärsiessä suuria menetyksiä, Lontoosta 
tulleiden uutisten mukaan. Samat lähteet kuulivat, että  Yhdysval
loille kuuluvaa Guamin saarta on pommitettu kaikilta puolilta ja 
ilmapommitus on sytyttänyt useita suuria tulipaloja.

Amerikalainen Wake-saari, Tyynenmeren ilmateiden keskus
asema, on joutunut japanilaisille, ja japannilainen laivastoeskaaderi, 
johon kuului yksi risteilijä, neljä torpedonhävittäjää ja muita lai
voja, on nähty Cocos-saarien luona Intian valtamerellä.

TnnJBFH.SD
ENGLANTI, AUSTRALIA JA HOLLANNIN 
ITÄ-INTIA SODASSA

Australia ja Hollannnin Itä-Intia yhtyivät sotaan Japania vas
taan, mutta Berliinistä tuli vihjauksia, että konflikti tulee suora
naiseksi akselivaltojen taisteluksi liittolaisvaltoja vastaan. Eräs 
natsilainen puhemies sanoi, että tärkeä lausunto voidaan antaa 
myöhemmin ja berliiniläiset lehdet vihjailivat, että Saksa voi auttaa 
Japania. /

Britannia julisti sodan Japania vastaan klo 3 j.pp. (klo 9 a. Itä- 
Amerikan aikaa) ylä- ja alahuoneen yhteisessä istunnossa.

Neuvostoliiton asenteesta ei vielä ollut tietoa.
Kiinan rannikolla japanilaiset hyökkäsivät Hongkongia vastaan 

ilmateitse ja maitse ja eilen miehittivät kansainvälisen alueen upo- 
tettuaan brittiläisen tykkiveneen Petrelin ja vallattuaan amerika
laisen tykkiveneen Waken. Amerikalaiset msriinit Paipingissä ja 
Tientsinissä riisuttin aseista ja vietiin vankileireille.

Amerikalaiset panssarilaivat, 29,000 tonnin Oklahoma, miehis
töä 1,301, ja 32,6(0 tonnin West Virginia, miehistöä 1,923, kerro
taan upotetun ja erään kolmannen panssarilaivan luullaan vioittu
neen taikka uponneen eräiden muiden pienempien laivojen kerällä 
eilisissä pommituksissa Hawaii,la. Ihmishenkien hukan sanotaan 
nousevan 35O:een, joiden joukossa on 104 sotilasta. Kolmesataa 
henkeä loukkaantui.

ROOSEVELT 
SAI VARMAN 
KANNATUKSEN

Ainoastaan yksi ääni 
edustajahuoneessa 
vastusti sodan, 
julistamista

(Sähkösanoma)
Washington, jouluik. 

Presidentti Roosevelt 
henkilökohtaisesti .pyysi 
siä julistamaan, että “sotatila on 
vallinnut Yhdysvaltojen ja Ja
panin keisarikunnan välillä" Ja
panin tehtyä “aiheettoman ja ka 
taian hyökkäyksen.”

Presidentti teki esityksensä se 
naatin ja edustajahuoneen yhtei
sessä istunnossa, antaen lyhyen 
mutta yksityiskohtaisen selostuk 
sen Japanin hyökkäyksestä Arne 
rikan alueelle eilen — päivänä, 
jota 'hän sanoi tultavan “muista
maan häpeän päivänä."

Yhdysvallat oli rauhassa tuon 
maan kanssa ja sen pyynnöstä 
jatkoi neuvotteluja sen hallituk
sen ja keisarin kanssa pyrkien 
säily11ämaan rauhan Tyyncllä-

z

8 p. — 
tänään 

kongres

Kiina julistaa sodan Saksaa
ja Italiaa vastaan.

(Sähkösanoma)
Tslhtingkiug, Kiina, jouluk. 8 

p. — Kiinan ulkoministeri Quo 
Taitshi tänään sanoi Kiinan päät 
länccn julistaa sodan Saksaa ja 
italiaa vastaan.
Costa Rica ja Nicaragua
sodassa

Washington, jouluk. 8 p. — 
Costa Rica eilen illalla julisti so 
dan Japania vastaan ollen ensim 
mäinen läntisen pallonpuoliskon 
maa, joka sellaisen julistuksen 
antoi.

Nigaragua myös pian seurasi 
esimerkkiä.

Kaikkien Amerikan maiden 
luullaan lopulta julistavan sodan 
Japanille ja mahdollisesti myös 
muille akselivalloiile, varsinkin 
jos, kuten vihjaillaan, Yhdysval
lat ensin virallisesti julistaa so
dan Saksaa ja Italiaa vastaan.

JOHTAA AMERIKAN PUOLUSTUSTA

(c) Pasch Bro' -
Presidentti Franklin Delano Roosevelt, Yhdysvaltain maa-, 
meri- ja ilmavoimien ylikomentaja.

merellä. Vieläpä yhden tunnin 
kuluttua siitä, kuu japanilaiset 
Icntocskaaderit olivat alkaneet 
pommittaa Oahua (Hawaiilla) 
Japanin lä.hetliläs Nomura ja 
hänen virkaveljensä Kurtisu esit 
ti vät valtiosihteri I lullille muo
dollisen vastauksen äskeiseen 
Amerikan tiedusteluun Japanin 
aikeista.

Kongressi julisti sotatilan vai 
Iitilleen  ja vallitsevan hdysvalto- 
jen ja Japanin välillä 33 minuu
tin kuluttua siitä dramaattisesta 
hetkestä, jolloin presidentti Roo 
sevelt seisoi kongressin yhteis
istunnossa ja julisti, että me tu
lemme voittamaan — “siihen 
auttakoon meitä jumala.”

Senaatti toimi ensiksi hyväk
syen presidentin esityksen yk.si- 
tyksen yksimielisesti, 88 äänellä 
0 vastaan.

Edustajahuone heti sen jäl
keen hyväksyi saman päätöslau
selman 388 äänellä yhtä vastaan. 
Tälläkin kertaa äänesti vastaan 
inontanalaiticu republikaaninen 
naisedustaja Jeannette Railikin, 
joka samoin vastusti sodan ju
listamista Saksalle huhtik. 6 p. 
1914.
Ihmishenkien hukka suurenee.

/ Sähkösanom a)
Washington, jouluk. 8 p. — 

Japanilaisten lentovoimien eili
nen pommitus aiheutti Oaliun 
saarella noin 1.500 ihmisen kuo
leman ja 2,500 loukkaantumisen.

Valkolat vahvisti uutisen,
että amerikalaiset menettivät 
Pearl Harborissa, jonne japani
laiset nelimoottoriset pommitta
jat tekivät ukki hyökkäyksensä 
eilen yhden panssarilaivan ja 
yhden torpedonhävittäjän, joka 
räjähti.

Useita muita laivoja vioittui 
ja suuri joukko armeijan ja lai
vaston lentokoneita Hawaiin 
kentillä tuli toimintakunnotto
miksi. Valkotalou tiedonannon 
mukaan.

Amerikalaisten kerrottiin ryh
tyneen laajoihin sotatoimiin ja
panilaisia vastaan ja “lukuisia 
japanilaisia lentokoneita ja su
kelluslaivoja sanotaan tuhou
tuneen."

RYTI PUHUNUT 
SUOMALAISTEN 
TAISTELUSTA
-»r

Varoittanut Venäjän 
liittolaisia “spita- 
lisesta kädenpuris
tuksesi a”

Helsinki, jouluk. (i p. — Presi
dentti Risto Ryti ilmoitti radio
puheessaan suomalaisille tänään, 
heidän itsenäisyytensä 24 vuosi
päivänä, sellaisen surumielisen 
uutisen, että Britannia on julista
nut sodan Suomea vastaan, mut
ta vaimensi iskua kertomalla suo 
malaisten saaneen suuren voiton 
venäläisistä.

Luotuaan katsauksen talviso
taan ja Neuvostoliiton sen jäl
keen harjoittamaan alituiseen 
kiristykseen, presidentti Ryti ktt- 
,-nU; länsimaisen sivistyksen ja 
Volshcvlsmin ylipääsemätöntä 
kuulia ja sain i, eitä meidän käsi
tyksemme neuvostojärjestelmäs
tä ei perustu toisten kokemuk
siin, sillä me olemme omin sil
min nähneet mitä se mi tehnyt 
Itä-Karjalassa ja niillä Suomelta 
anastetuilla alueilla, jotka nyt on 
otettu takaisin.

Viitaten Suur-Britanniaan ja 
Yl.dy s valtoihin presidentti sanoi, 
että Suomen vilpitöntä selostus
ta varmaan j ininärtävät noidea- 
kin maider. isänmaanystävät. 
Suomalaiset ymmärtävät, hän 
jatkoi, ettii Suur-Britannia, vaik
ka se tunteekin Neuvostoliiton, 
mielellään näkee punaisen armei

jan  taistelevan vaikka viimeiseen 
I mieheen saakka '»maa vihollis- 
taan vastaan, siten antaen Suur- 

I Britannialle tervetulleen licngäh- 
dvsajan. Mutta heidän on. inali- 

■ doton ymmärtää, että Suur-Bri
tannia, joka selittää taistelevan
sa pienten kansojen vapauden ja 
kansanvaltaisen vapauden puo
lesta, voi pitää Neuvostoliittoa

Japanilaisten
sanotaan käyttävän 
sinappipommeja

(Sähkösanoma)
New York. — National Broad

casting Corn Lontoon kirjeen
vaihtaja ilmoitti tänään, että 
SingajKire'ista saapuneiden tie
tojen mukaan japanilaiset lentä
jät. jotha hyökkäsivät Singapo- 
re'iin. pudottivat pommeja, jois
sa oli sinappikaasua.

Mutta tuo kirjeenvaihtaja va
roitti, että tämä tieto on kuiten
kin otettava vastaan vahvista
mattomana.
Maamme rannikoita 
ryhdytty suojaamaan

(Sähkösanom a)
New York. — Kolmessatoista 

itärannikon valtiossa ja Colum
bian piirikunnassa määrättiin tä 
nään varustautumaan ilmahyök
käyksien varalle.
Venäläisten sanotaan 
saaneen tärkeän 
voiton Tulassa

(8ShkBe*nom»)
Lontoo. Venäläiset joukot 

ovat hyökänneet ja ottaneet hal
tuunsa tärkeän Serpnkhov-Tulan 
maantien Moskovan etelärinta- 
mnlla, jossa saksalaiset peräy
tyvät kaakkoa kohti, jättäen jäl
keensä tankkeja, trokeja ja asei
ta. Tällaisen ilmoituksen teki 
moskovalainen s a n o  m a 1 e h t i 
Pravda tänään.
samojen asioiden puolustajana ja 
uhata heitä sodalla ja Amerikan 
vstävyvden menettämisellä, jos 
he eivät jätä sotilaansa puoli vii
liin niistä selvistä päämääristä, 
jotka olisi saavutettava.

“Minä olen vakuutettu siitä, 
että ne valtameren takana olevat 
henkilöt”, lausui Ryti, “jotka nvt 
puutteellisten ja. usein väären
nettyjenkin uutisten perusteella 
arvostelevat meidän toimintaam
me ja menettelyämme ja sen 
mukaisesti suunnittelevat anka
ria toimenpiteitä vastaan, olisi
vat meidän asemassamme mene
telleet juuri samoin kuin mekin. 
Meillä ei ole kykyä eikä halua 
uhata Suur-Britanniaa eikä Yh
dysvaltoja, mutta me emme voi 
luopua taistelusta pelastaaksem
me ne ihanteet, joiden puolesta 
Suur-Britannia ja Yhdysvallat 
mvös sanovat taistelevansa.

“Maailman ja Europan sivis
tyksen tulevaisuuden nimessä 
meillä on syytä harkita toivoa, 
että ystävyys Neuvostoliiton 
kanssa ci aiheuta Suur-Britan
nialle ja Mulysvalloille parantu
matonta vammaa. Sillä se ystä
vyys on spitalisen kädenpuristus 
ja pieninkin haava ihossamme 
voi johtaa kuolettavaan tartun
ta;-n. Me jos kukaan olemme 
suojelleet yhteiskuntaamme, vaik 
ka vaara on ollut suuri. Varo- 
matomille vaara voi (dia monta 
kertaa suurempi.”
Suomalaiset saaneet voiton.

1’tihuessaai. Suomen aseellis
ten voimien y likomentajana pre
sidentti ilmoitti suomalaisten 
valloittaneen Karhumäen, joka 
op tärkeä asema Muurmannin 
rautatiellä Äänisjärven pohjois
puolella, ja saaneen yhdeksän 
venäläistä rykmenttiä loukkuun.

Kenttäinarsalkka Carl Gustav 
Mannerheim myös rohkaisi inaa- 
michiään erikoisella päiväkäs
kyllä, jossa hän sanoi, että Suo
men armeijan vaikein tehtävä on 
jo suoritettu ja "maamme itse
näisyyden turvan” päämäärä on 
lähellä.

Verraten tilannetta v. 1939- K) 
talvisodan oloihin, jolloin suoma
laiset taistelivat Venäjää vastaan 
yksinään, Mannerheim sanoi:

“Tänä itsenäisyyspäivänä ar
meijallamme on takanaan puo- 
lustussota. joka on kestänyt kuu
detta kuukautta ja johtanut voi
tosta voittoon.”

SUOMALAISIA
VANGITTU
ENGLANNISSA

Canada ja Intia myös 
sodassa Suomen 
kanssa

Lontoo, jouluk. 7 p. — Britan
nian sodanjulistus Suomea vas
taan tuli voimaan klo 12:01 sun
nuntaiaamuna (klo 7 :01 i. lau
antaina Itä-Amerikan aikaa) ja 
samaan aikaan myös Unkari ja 
Romania joutuivat Britannian 
vihollisten joukkoon sen vuoksi, 
että ne, kuten Suomikin, olivat 
hyljänneet Britannian vaatimuk
sen vihollisuuksien lopcttamises 
ta Venäjän kanssa. Suomi oli 
lähettänyt "kokonaan epätyydyt 
tävän” vastauksen Britannian 
ultimatumiin ja toiset olivat jät 
täueet sen vastaamatta.

Jo ennen virallisen sotatilan 
tuloa olivat viranomaiset vangin 
neet satoja ulkomaalaisia, m.m. 
150 suomalaista, jotka viedään 
vankileireille. (Erään aikaisem
man tiedonannon mukaan ainoas 
taan sotilasiässä olevat “vihollis- 
muukalaiset" miehet aiottiin pi
dättää.)

Useimmin kuultu huomautus 
Lontoossa oli: "Kuinka mc voitu 
me sotia niitä vastaan?” Arvo
valtaiset piirit myönsivät, että 
sotatilanne ei tule sanottavasti 
muuttumaan.

The News Chronicle lehti lau
sui, että sodan julistaminen näi
tä kolmea maata vastaan “lopet
ti vähemmän kunniakkaan lu
vun Britannian ja Amerikan dip
lomaattisessa historiassa tässä 
sodassa.”

Lehti sanoi, että “nopea ja 
ponteva toiminta” saksalais-ve • 
näläisen sodan alussa olisi pitä
nyt Suonien pois sodasta, ja väit 
ti, että suomalaiset eivät “otta
neet vakavalta kannalta sitä e- 
pämääräistä esitystä, jonka Was 
liington teki viime elokuussa" 
vihollisuuksien lopettamisesta 
Venäjää vastaan.
Canada seurannut emämaan 
esimerkkiä

Ottawa, Out., jouluk. 6 p. — 
Kalbinetti myöhään tänään hy- 
väksyi virallisen sodanjulistuk
sen Suomea, Unkaria ja Roma
niaa vastaan ja lähettoi sen Lon
tooseen kuningas Georgen muo
dollista vahvistusta varten.

Kuninkaan vahvistus saapui 
vähän ajan kuluttua ja julistus 
astui voimaan klo 6 i.
Intia myös.

New Hellii, Intia, jouluk. 7 p. 
— Brittiläinen Intia on julista
nut olevansa sotatilassa Suomen, 
Unkarin ja Romanien kanssa.

(Canadan pääministeri Mac
kenzie King, ilmoittaessaan Ca
nadan sodanjulistuksesta sanoi 
Australian, Uuden Seelannin ,n 
Etelä-Afrikau hallituksien teke
vän samoin.)

I L M A T I E T O J A
Massachusettsia koskevissa 

säätiedoissa sanotaan, että ilma 
muuttuu pilviseksi ja lunta sa
taa mutta se muuttuu vedeksi. 
Lä m pirn ään pää tänä iltana. Tiis
taina ilma selkiää lukuunotta
matta sitä Berkshire’issa putoi
lee lumihiutaleita myöhällä ilta
päivällä. Tuore tuuli puhallelee 
tiistaina.

Boston 25, New York 28, 
Washintgon 35, Jacksonville 50, 
Chicago 36, Denver 21, New Or
leans 51, Kansas City 40, Sait 
Lake City 27, St. Louis 40, St. 
Paul 25, San Francisco 46 ja 
Portland, Ore., 37.
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ONR POLICY
“The purpose of the Association shall 
he to help preserve the Ideals and 
trndltfons of our country, the United 
States of America, to revere Its laws 
and Inspire others to respect and obey 
them, and In all ways to aid In making 
this country greater and better**

PÄIVÄ NKATSAUS
STALININ VALKAISU

Amerikalaiset ovat omalla tavallaan merkillistä kansaa. Hei
dät on saatava vihaamaan ennen kun lie taistelevat jotakin vas
taan ja rakastamaan jotakin ennen kun auttavat häntä. Ainakin 
niin näyttää monissa korkeissa paikoissa uskottavan.

Mihin seikkaan viittaavat Stalinin viimeaikaiset valkaisuyri- 
tykset. Hitler heitti, kuten tunnetaan, Stalinin vastoin tahtoaan 
•sille puolelle tässä sodassa, jota tämä maa on rahoillaan ja tuot
teillaan avustanut ja jota se voi vielä miesvoimaltaankin auttaa. 
Mutta Stalinin persoona enempää kuin hänen järjestelmänsäkään 
eivät olleet erittäin hyvässä maineessa amerikalaisten keskuudes
sa. Siksi Stalinia on ryhdytty puhdistamaan kaikesta siitä, mitä 
hänen päällensä totuudenmukaisesti on menneisyydessä heitetty. 
Siellä ja täällä, tosin arastellen, ilmaantuu arvovaltaisiin sanoma
lehtiin ja aikakauskirjoihin arvovaltaisten ihmisten kirjoituksia, 
joissa yritetään osoittaa ettei Stalin varsin niin paha olekaan kuin 
miksi häntä on luultu. Eikä myöskään hänen järjestelmänsä.

Olemme jo aikaisemmin viitanneet presidentti Rooseveltin 
valitettavaan lausuntoon uskonnonvapaudesta Venäjällä, llopkin- 
sin kirjoitukseen samoin kuin entisen lähettilään Daviesin artik- 
keleihinkin. Viimeisemmäksi käteemme osui Moskovassa olleen 
sanomalehtimiehen, Walter Durantyn, kirja “Kremlin and It's 
People”, jossa tuota valkaisua jatketaan.

Stalin on, Duranty selittää amerikalaisille lukijoilleen, rehel
linen, yilpitöin, hyvää tahtova herra. Jokainen kerta kun hänen 
eteensä tulee pulmallinen probleemi, hän kuulemma kysyy itsel
tään: “Mitä Lenin olisi tällaisessa tilanteessa tehnyt". Ja kai Le
nin antaa sitten Stalinin sielussa vastauksen ja tuo vastaus luon
nollisesti on sellainen kuin Stalin tahtoo sen olevan.

Puhdistuksista ja oikeudenkäynneistä Duranty haastelee laa
jalti, mutta mitään muuta hän ei esiUe tuo kuin sen myönnytyk
sen, että, ios saliliittoa oli olemassa kuten Stalin ja hänen lakei
jansa väittivät, se oli kohdistettu Stalinia vastaan, koska hän on 
Venäjän hallitus. Ja salaliittoutuminen taas tuli venäläisten aseek
si siksi kun venäläisillä ei ollut mitään muuta keinoa sellaisen 
hallituksen syrjäyttämiseksi, josta eivät pitäneet.

Kirjansa lopussa Duranty vetää sellaisen johtopäätöksen, et
tä olivatpa olot Venäjällä kuinka kurjat tahansa ja olipa heidän 
diktatuurinsa kuinka raaka hyvänsä, venäläisten enemmistö, var
sinkin nuoren polven enemmistö, tykkää oloistaan ja “kansanval
lastaan”, joten ulkopuolisella maailmalla ei ole mitään tekemistä 
sen kanssa.

Puolan itäisen osan ja Itämeren maiden haltuunsa kaappaa
misen ja Suomeen hyökkäyksen Duranty, vaikka on muka valit
tavinaan näitä tekoja, oikeuttaa sillä kun Kremlin herrat, kau
konäköisiä kun ovat, näkivät Saksan suunnitteleman heidän maa
hansa hyökkäämistä kaikista veljesliitoista huolimatta.

Meistä, kuten olemme jo niin monasti ennen sanoneet, tuntuu 
että näillä valkaisuilla vain loukataan hallituksemme liittolaisten 
avustami.syrityksiä. Amerikan kansalle olisi sanottava suora ja 
selvä totuus: tämä maa pitää Stalina yhtä epäluotettavana kuin 
Hitleriäkin ja Stalinin järjestelmää yhtä raakana ja epäinhimilli
senä kitin  Hitlerin järjestelmääkin, mutta se avustaa Venäjää 
siksi kun se taistelee hitlerisimiä vastaan, joka on tänäpäivänä 
suurempi vaara tälle maalle ja maailmalle kuin on stalinismi.

- O
VOITTOILIJAT SYYLLISIÄ  ELIN
KUSTANNUSTEN KOHOAMISEEN

Palkankorotukset eivät ole aiheuttaneet elinkustannusten 
nousua. Agitatsioni, jolla sellaista pyritään osoittamaan, on ku 
konaan harhaanjohtavaa ja sillä vain pyritään kääntämään kan
san huomio pois voittoilijoista. Tuollaisen johtopäätelmän saattoi 
ryhmä johtavien itävaltioiden yliopistojen ekonomisteja julkisuu
teen, jotka ekonomistit ovat muodostaneet tutkijarymän pitämään 
silmällä taloudellisia suuntia maassa. Näistä miehistä mainitta
koon William Agar Coluinhiasta, C. J. Friedrich Harvardista, J. 
Donald Kingley Antioch Collegesta, Simpn Kuznets Pennsylva
nian yliopistosta, Oscar Lange Chicagon yliopistosta, Selig Perl
man Wisconsinin yliopistosta, Sterling D. Spero New Yorkin yli 
opistosta ja William Withers Queens Collegesta.

Nämä asiantuntijat ovat antaneet lausunnon, jonka mukaan 
hintain nousu on tapahtunut niillä aloilla, joihin palkkojen ko
rottaminen on vain vähän vaikuttanut. Kaikista enimmän ovat 
nousseet farinituotteiden hinnat. Seuraavaksi suurin nousu on 
tapahtunut raaka-aineiden hinnoissa “suureksi osaksi keinottelun 
ja voittoihin seurauksena' . Merkillistä kylläkin, vähimmän ovat 
kohonneet niiden tuotteiden hinnat, joiden valmistuksessa palk
kamenot ovat suurimmat.

Maan työväenluokan palkka-ansiot ovat lisääntyneet luonnol 
lisestikin, mutta ne ovat lisääntyneet siksi kun enemmän työläi 
siä on työssä, työ on säännöllisempää ja myöskin lisääntyneestä 
ylityöstä. 1 untipalkkataksojen kohoaminen on ollut kaikista vä
häisin tekijä ansioiden lisääntymisessä.

Todistaakseen väitteensä, että hinnat ja voitot ovat kohoa
misessa ylittäneet palkat, nämä taloustieteilijät palauttavat mie 
liin, että suuret teollisuuslaitokset pääsevät tasapainoon, sts. eivät 
tuota tappiota, sitten kun käyvät 50 tai 60 prosenttia tuotanto
kyvystään. 1 uon kohdan sivuutettuaan ns. overhead menot ja 
kunkin tuotteen tuotantokustannukset jyrkästi laskevat ja voi
tot lisääntyvät hämmästyttävässä määrässä. Sitten kun teolli
suus lähentelee 100 prosenttista käynnissäoloa palkkoja voidaan 
korottaa ja hinnat pysyttää entisellään.

Kun varustelupuuhat alkoivat, useimmat teollisuudet eivät 
käyneet täydellä voimallaan. Siten palkankorotukset, siellä missä 
niitä tehtiin, korvasi lisääntyvä tuotanto, mikä alensi overhead 
menoja ja työkustannuksia.

Ja tässä me ttilennnekin hämmästyttävään paljastukseen .,ii 
tä laajuudesta, missä körporationit hyväkseen käyttävät maan hä 
tätilaa ja myöskin kuinka taantumukselliset sanomalehdet ja 
kongressitniehel yrittävät tehdä järjestyneistä työläisistä syyllisiä.

'Ihmiset, jotka huutavat kuinka korkeat palkat ovat inflation 
vaarana”, raportissa lausutaan, “ovat hiljaa kuin hiiri voittojen 
suunnattoman kohoamisen suhteen. Ja sittenkin suurissa voitois
sa on pahin inflation vaara.”

Korporationien voitot, jotka jo v. 1940 olivat korkeat, jolloin 
voitto-osingot nousivat $4,300,000,000, ovat pdelleen kohonneet. 
Ne ovat tänä vuotena jakaneet jo 10 prosenttia suurempia voitto- 
osinkoja, mutta sekään ei paljasta vielä kaikkea. Korporationit 
salaavat voittojaan välttyäkseen maksamasta veroja, panevat suu
ria summia vararahastoihin, työntävät vieläkin enemmän kuole
tuksiin, satunnaismenoihin, veroihin j. e. p.

Ja sittenkin 808 teollisuus- ja yleishyötykorporftfiötiih voi
tot olivat 33 prosenttia suuremmat kuluvan vuoden ensitnäisellä 
puoliskolla kuin vastaavana aikana viime vuotena. Ja tuo lisäys 
tapahtui puhtaissa voitoissa senjälkeen kun varaukset oli tehty ve
roihin y. m. 350 teollisuus- ja kauppakorporationin voitot olivat 
35 prosenttia suuremmat kitin vastaavana aikana viime vuotena. 
Ja vuoden loppupuoliskolla voitot ovat vieläkin suuremmat. Ra
portissa siteerataan New York Timesin lausuneen, että jos voit
tojen lisääntyminen jatkuu kuluvan vuoden loppupuolella samas
sa suhteessa kuin ulkopuolellakin tämän vuoden voitot ovat suu
rimmat tämän maan historian ajalla.

Raportissa annetaan yksityiskohtaisia tietoja teollisuusryh
mien ja yksityisten yhtiöiden voitoista. Voittojen kohoaminen 
joissakin tapauksissa nousee tuhanteen prosenttiin ja siitä ylikin. 
Kahdenkymmenen viiden prosentin korotusta teollisuuden har
joittajat pitävät mitättömänä.

Autoteollisuudessa General Motorsin voitot ovat kohonneet 
25 prosentilla, ja tuo korotus on tullut kuluvan vuoden kolmonnella 
neljänneksellä, Studehakerin voitot 340 prosentit)^, . ..lludspnin 
1,000 prosentilla ja Goodyear yhtiön 50 prosentilla.

Lentokoneita valmistavien yhtiöiden voittojen lisäiintylninen 
vaihtelee 47 prosentista Douglas Aircraft yhtiössä 106 prosenttiin 
Wright .Aeronautical yhtiössä.

Metalliteollisuudessa ilmenee sapjaa voittojen lisääntymistä. 
Anaconda Copper Companyn voitot lisääntyivät 30 prosentilla ja 
Rockefellerin omistaman Colorado- Iron and Fue.l Companyn 252 
prosentilla. u- H ■’

Kemikaaliteollisiuidessa sillä aikaa, kun sen alan jättiläisen, 
du Pontin, voitot lisääntyivät vain 20 prosentilla, International 
Agriculturalin voitot lisääntyivät 2,775 prosentilla.

Ensiluokan rautateiden voitot kuluvan vuoden kahdeksan 
kuukauden ajalla lisääntyivät 1,000 prosentilla verrattuna vastaa
viin kuukausiin viime vuotena.

Kulutustarpeita tuottavien yhtiöiden voitot kuluvan vuoden 
ensitnäisellä puoliskolla lisääntyivät 100 prosentilla.

Kaikki nuo voittojen kohoamiset, raportissa korostetaan 
ovat yli niiden salattujen miljoonien, jotka on piiloitettu kassa- 
aatikoihin kirjanpitqtenipui.Ha, jotka tuloverolakien puutteelli
suus tekee mahdolliseksi.

■?"^55S^55!"
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M ite n  I t a l i a
o n  s y n t y n y t

Muuan tanskalainen kielitieteilijä, 
Frederik Poulsen, on uhrannut paljon ai
kaa ja vaivaa ratkaistakseen kysymyk
sen: Kuinka Italia on syntynyt? Nyt hän 
on löytänyt seuraavanlaisen ratkaisun 
ongelmaan:

Historioitsijoiden arvelun mukaan e- 
siintyi nimi Italia ensi kerran viidennellä 
vuosisadalla ennen Kristusta. Se syntyi 
Messinan läheisyydessä eräällä paikka
kunnalla, jossa asui oinotri-niminen kan
sa. Heidän kansallisena tunnusmerkki
nään oli härkä, jota nimitettiin Vituluk- 
seksi.

Kun kreikkalaiset saapuivat näille seu
duille katosi v-kirjain Vitulus-nimiestä ja 
vähitellen alettiin seudun asukkaita kut
sua Itulus-kansaksi. Ja ajan edelleen ku
luessa alettiin koko Italian niemimaan 
väestöä nimittää nimellä Itulus.

Kun tämä sota loppuu, muistanee joku 
historia-aiheitten tallentaja merkitä muis
tiin, miten Italia kuoli, joten sen hauta
kiveen saadaan täydellinen elämäkerral
linen muistiinpano. Suomalainen satu 
sammakosta, joka yritti puhalluttaa it
sensä haraksi, sopii muistomerkiksi, jos 
pää siihen lainataan Mussolta.

!■"’*' I I
ja määrävoitto) suunnitelman mukaisesti 
ja urakoitsijat sotaviraston tietien ja il
meisesti sen suostumuksella, ovat korot
taneet kustannuksia kaikilla mahdollisilla 
tavoilla.

Urakoitsijan palkkalistalla, Heizel se
litti, oli 57 miestä jotka vetivät $5,200 
vuosipalkkaa ja 140 miestä, jotka saivat 
yli neljän tuhannen dollarin vuodessa. U- 
seimmat heistä olivat puhtaasti konttorin 
koristeita. Heizel sanoi ettei hän kos
kaan kyennyt pääsemään selville mitä 
jotkut näistä miehistä ja naisista tekivät.

Armeijan edustajana* työmaalla oli ma
juri Paul Brewer, jota syytetään siitä, et
tä siirsi useita hallituksen työläisiä ura- 
koitsijain palkkalistalle, Jossa heille mak
settiin sellaisia palkkoja, joita hallitus ei 
missään tapauksessa suvaitse.

Thomas sanoi hallituksen vuokranneen 
koneistoa vesitetystä arvasta ja lisäksi 
hallitukselta kiskottiin^hfaksu sellaisista
kin tunneista, joina koneistoa:; ei käy
tetty.

i . i ' -

I s ä n m a a ta  p u o lu s te t a a n
Senaatin komitean, johon kuuluu m.m. 

newyorkilainen senaattori Mead ja mis- 
sourilainen senaattori Truman, on toi
mittanut tutkimuksia 6en mädännäisyy- 
den suhteen, jota armeijan asepajan ra
kennuksessa Tennesseessä on ilmennyt. 
Senaattori Mead, kuunneltuaan todistuk
sia, selitti väsyneensä tuon inhoittavan 
tarinan kuulemiseen ja halusi tietää eikö 
ketään ole lähetetty vankilaan.

Alkuperäisesti hallitus aikoi käyttää 
20 miljoonaa dollaria asepajan rakenta
miseen, mutta menot nyt jo nousevat 51 
miljoonaan dollariin, eikä se ole vielä lä
heskään valmis.

Mead ja Truman ilmaisivat suuttu
mustaan kuultuaan kajiden • entisen ra
kennustyömaalla olleen hallituksen työ
läisen antamia todistuksia. T. D. Thomas, 
joka oli ollut armeijan päätiiintarkastaja- 
na paikan päällä, ilmoitti eroneensa toi
mestaan viime kesäkuussa kun "ei enem
pää jaksanut kestää sitä mielenjännitys- 
tä", mikä johtui siitä kun yritti suojella 
itseään ja välttyä sekaantumasta siihen, 
minkä hän leimasi törkeäksi laittomuu 
deksi.

Leo B. Heizel, joka oli toiminut ensi- 
mäisenä aikakirjurina, sanoi eronneensa 
samoista syistä. Siellä olo oli samaa 
kuin yrittää juosta jäätiköllä olevaa mä 
keä ylös, Heizel sanoi, kun yritti ottaa 
selvyyttä palkkamenoista.

Heizel vakuutti kaikkien ylivalvojain 
tapana olleen palkata ainakin yhden su
kulaisensa johonkin alaiseensa tehtävään. 
Eräskin työnjohtaja pani 71 vuotiaan I- 
saasa, erjjjn McCprran nimisen miehen, 
$40 viikkopalkalla "yleiseksi etumiehek- 
si valvomaan vesltynnyreitä" ja vähän 
jälkeenpäin McCarranille annettiin $1.- 
700 palkankorotus vuodessa.

Thomas ja Heizel selittivät rakennus 
töitä tehtävän ns. cost-plus (kustannus

V a p a id e n  ta lo n p o ik ie n  
h ä v ity s  N e u v o s to liito s s a
“Kulakkeina” tuhottiin Venäjän maanviljelys- * 
väestöstä kolmattakymmentämiljoonaa ihmistä

4(4.61. yc

rätissä Virallisessa neuvosto- 
tilastossa 1 päivältä tammikuu
ta 1940 tiedoitetaan Neuvosto
liiton asukkaiden ammatit seu- 
raavien prosenttilukujen mu
k a i l i  :
völäisiä kait] lingoissa ja

kylissä ....................... 32.19%
virkamiehiä ..................17.54%
kolhoosien jäseniä .
kolh’ocsien ulkopuolella 

olevia talonpoikia . . . .  1.78% 
Nämä luvut todistavat, neu

vostot il as ton epäluotet ta vaisuu
desta huolimatta, kehityksen lop
putulosta, joka on kammotta
vimpia lukuja ihmiskunnan his
toriassa. Se kertoo vanhan Ve
näjän maataornistavan, itsenäisen 
t a! < >n po ikä i ss ä adv n k e,h i t y k s e n 
nykypäivien maaköyhälistöksi, 
pakkotyöläiseksi, jonka kuihtu
nut olemus 'viikkojulkaisujen si
vuilta meihin epätoivoa kuvasta
vin katsein tuijottaa ja meitä sa
noma tomasti järkyttää.

Moskovalaisten mahtimiesten 
politiikka vainosi erikoisen viha
mielisenä talonpoikien vapautta. 
Tehdasköyhä-lls-tö on maailman
vallankumouksen etujoukko, mut 
ta bolshevistisen julistuksen mu
kaan maalaiselämän hulluus on 
tuhottava. Maahan juurtuneen 
talonpoikaisväestön sitkeän vas
tarinnan takia täytyi mahtiher- 
rojen kumminkin käyttää kierto
teitä, vaikka pääntaali pysyikin 
samana Talonpojat muodosti
vat kirkkoon, tapoihin ja säädvlli 
syyteen nähden luonnonmukai
sesti bolshevismin vahvimman 
vastustajan, ja siitä johtui se 
katkera viha, jota Stalinin bol
shevistinen nurkkakunta kantoi 
talonpoikaistoa, tätä kaikkien 
terveiden kansojen voimanläh
dettä kohtaan.
Neuvostovallan
agraaripolitiikassa
eroittautnvat seuraavat asteet: 
ensiksi bolshevistisen herruuden 
ensimmäisellä vuosikymmenellä 
talonjxiikien vaino, terrori ja lik
vidoinnit, yhä kasvavat verot se
kä luonnontuotteina että raha
na, häädöt ja sukupuuttoon hä
vittämiset paikan päällä. Nämä 
toimenpiteet luonnehtivat tätä 
ensimmäistä ajanjaksoa, ja sen 
likana sadattuhannet talonpojat 
menehtyivät. Usein nämä hä- 
vitystoimenpiteett kohdistuivat 
samalla kertaa ja jos mahdollista 
ankarampina veiraita kansalli
suuksia kohtaan. Muistakaam
me vain mitä inkeriläiset ovat 
saaneet kokea ja sitä hirvittä
vää kohtaloa mikä tuli Volgan 
saksalaisten osaksi silloin. Viime 
aikoina ovat lie kuten tunnettua 
uudelleen joutuneet hävityksen 
hvökyaallon pyörteisiin.

Tämän politiikan “menestys” 
oli jo silloin siksi kohtalokas, et
tä maatalouden bruttotuotanto 
vuonna 1921 teki vain puolet 
vuoden 1913 tuotannosta. Bol 
«hävikkien johtomiesten täytyi 
tämän johdosta yrittää kohentaa 
maatalouttakin, kuten muitakin 
talouselämän haaroja ja innos
taa yksityisyi itteliäisyyttä. Tämä 
itse asiassa talonpoikien pakoit- 
tanta uusi talouspolitiikka, NEP, 
alkoi 1921 ja sai itse Leninin mu 
kaan nimityksen “bolshevistinen 
peräytyminen”. Sen tuomat 
myönntytykset olivat siinä, että 
veroruuvia hiukan lievennettiin, 
häätöjä vähennettiin ja yksityi
nen kaupantekokin sallittiin jos
sain määrin. Tämän politiikan 
myönteinen vaikutus esti neu
vostotalouden täydellisen luhis
tumisen, vaikka ruplan arvon ro
mahtaminen ja katovuodet esti- 
vätkin kehityksen kulun lopulli 
sesti parempaan suuntaan.
NEP »ai pikaisen lopun.

Mutta bolshevistisen periaat
teen mukaista ei ollut tukea ta» 
lonpoikien yksityistaloudellista 
yritteliäisyyttä. Tämä lyhyt 
NEP:in väliaika sai pikaisen lo
pun. Jo vuonna 1926 kiellettiin 
yksityinen kauppa sillä seurauk
sella, että maatalous siirtyi jäl
leen luonnoiitalouteeii välttääk
seen armottoman hyödyn kis- 
konnan, jollaiseksi hintain nou

S u r in a m
Kauan sitton, v. l6ö7, läntisellä pal

lonpuoliskolla tapahtui kiinteistövalh 
das. Silloin vaihdettiin kaksi m aa
palaa, eikä rahasta ollut lainkaan ky- 
symys. Hollantilaiset luopuivat “Nie- 
uve Amsterdamista” mikä myöhemmin 
on tunnettu New Yorkin nimellä. Eng
lantilaiset saatuaan New Yorkin an 
toivat hollantilaisille,Surinam in, joka 
nyt tunnetaan Hollannin Gulanana. 
Ensi silmäyksellä näyttäisi kuin eng
lantilaiset olisivat “juksauttajieet" hoi 
lantilatsia kaupassa sillä onhan Now 
Yorkin kiintetmlstön arvo suunnatto
masti suurempi Hollannin Guianan 
arvoa. M utta meidän on samalla 
muistettava, että brittiläiset, jotka 
vaihtokaupassa tulivat New Yorkin 
isänniksi, eivät enää omista New Yor
kia kun taas hollantilaiset yhäkin 
omistavat Surinamin.

Juuri tuohon maahan, jonka koko 
vastaa New Jerseyn ja  Pennsylvanian 
valtioita, on nyt lähetetty amerikalal- 
sia sotilaita. Tarkoitus on suojella 
bauictekaivantoja, Joista täm ä maa 
saa 60 prosenttia alumllnioorlstaan 
Aluminlntuotanto vuorostaan on suu
resta merkityksestä lentokonetuotan
nossa, Jotta taas pidetään tank
kejakin tärkeämpinä.

Yhdysvaltalaisten sotilaiden lähettä
minen Hollannin Oulanaan ei olisi ol
lut diplomaattisesti niin käytännöl
listä, ellei olisi ollut niitä hyviä suh
teita, joita on kehitetty Etelä-Ameri- 
kan maiden kanssa viimeisten kym
menen vuoden ajalla. Sotilaittemme 
käyttätytyminen siellä, toivokaamme, 
lujittaa näitä suhteita.

S a a r n ia ,  e ik ä
p ä h k in ä p u u ta

Ennen kun Calvin Coolidge muutti 
Vdlkotaloon, hänen vermontilaiset naa 
purinsa päättivät antaa hänelle tunnus 
tuksen kiintymyksestään vanhaan far
miinsa lahjoiti.nnalla hänelle käsin teh 
dyn haravan. Lahjoituksesta tehliin eri

koinen juhlatilaisuus. Puhuja, jonka teh 
tävänä oli lahjoitus tehdä, selosti laajal
ti pähkinäpuun laatua, mistä puusta hä
nen sanojensa mukaan harava oli tehty.

"Pähkinäpuu ”, hän lausui, "kuten 
presidenttikin on kestävää, lujaa, taipui
saa mutta taittumatointa', j.n.e. Senjäl
keen hän tarjosi haravan presidentille ja 
läsnäolijat asettuivat hiljaisiksi odotta
maan vastaanottajaispuhetta.

Presidentti käänteli työvehetta, tar
kasti sen huolella ja senjälkeen piti pu
heen. jossa oli vain yksi sana.

"A#h" (saarnia), luin lausui.

talonpojillesu teollisuusala! 
muodostui.
Seuraava talonpoikien
lävityksen aate
alkoi ensimniäisen viisivuotis
suunnitelman mukana, kun pak- 
koy h teistytt."uniseen ryhdyttiin,; 
mikä merkitsi parhaan kansan
osan maan ja veren ehdotonta 
ehtymistä. Se johti esim siihen, 
että jo vuonna 1929 oltiin pako
tettuja ottamaan käytäntöön 
kortit leipää ja muita elintarpei
ta varten. Tämän toimenpiteen 
alkiin-ävtös tapahtui joulukuun 27 
päivänä 1929, jolloin Stalin piti 
juiheen, joka julmuudessaan ci 
jätä mitään toivomisen varaa:

"Nykyään meillä on käytettä
vissämme riittävä aineellinen pe
rusta antaaksemme kulakkikun- 
nalle lopullisen iskun, murska
tuksemme sen vastustuksen ja 
tuhotuksemme sen luokkana... 
Sen takia olemme siirtyneet sii
tä politiikasta, jonka tarkoituk
sena o’i vain- kulakkikiiimaii hyö
dyn vähentäminen... Eikä toi
nenkaan kysymys-ole vähemmän 
naurettava: Voiko kulakkeja
päästä kolhooseihin ? Sehän on 
aivan luonnollista, ettei hän sin
ne voi päästä. Häntä ei saa pääs
tää, koska hän on, kolhoosien 
vannoutunut vihollinen. Minus
ta asia on sillä selvä.”

Täten oli
käsky kulakkikunnan
tuhoamiseen annettu.
Kuvaamaton hirmuvalta alkoi 
riehua: keinoina käytettiin hää
töjä ja kiskomisia, joukkomur
hia, säälimätöitä verotusta ja 
näikää. 1 p:nä helmikuuta 1930 
julkaistiin Neuvostotasavallan 
molempien korkeimpien elinten 
päätös kulakkikunnan tuhoami
sesta. Nämä korkeimmat elimet 
ovat kansankomissaarien neu
vosto ja toimeenpaneva keskus
komitea. Lisäksi perustettiin 
jonkinlainen QPU-osasto. jota 
seurasi tuo verinen n.s. “25,000 
iskujoukko” vuonna 1930. Sil
loin lähetettiin 25.000 kaupunki
laista holshevikia asiamieliiksi 
maaseudulle opettavaan talonpo
jille sosialistista maataloutta. 7 
päivänä elokuuta 1932 julistet
tiin sitten terrorilaki, joka mer
kitsi sotaoikeuden voimaansaat
tamista ja jonka nojalla maalais- 
viiestöä plenemmistäkin talou
dellisista rikkomuksista miljoo
nittain karkoitcttiin pakkotyö- 
täisinä kauas pohjoiseen ja Sipe
riaan Talonpojalla ei ollut muu 
ta valittavana kuin joko kuole
manrangaistus tai lähetys pakko
työhön. Taikka sitten liittymi
nen kolhoosini, jos hän nyt kat
sottiin kyllin arvokkaaksi sel
laiseen.
Kollektivisoinnin mittasuhteet.

Tällä tavoin kollektivisoitiin 
vuoteen 1932 mennessä 61 pro
senttia kaikista maatalouksista 
(n. 12,2 miljoonaa viljelystä) ja 
vuoteen 1938 93,5 prosenttia (n. 
78.8 miljoonaa viljelystä). Vielä 
jälellä olevaa yksityistalouksien 
joukkoa vastaan kohdistui sitten 
määräys toukokuun 27 päivältä 
1939, joka sääti kaikkien yksi 
tyistalouksien lopettamisen ja 
niiden välittömän liittämisen kol
hooseihin.
Talonpoikaisten lopullinen tuho,

Sillä tavoin tuhottiin lopulli
sesti ja täydellisesti talon,poikais- 
väestö. Ahkerasta, turpeeseen 
kiintyneestä talonpojasta oli tul
lut oikeudeton palkkaorja, jonka 
työn määräsi paikallinen puolue
toimitsija kaavamaisena päivä- 
saavutuksena. Molotoff itse e- 
sitti seitsemännelle neuvosto- 
kongressille. että kulakkien luku 
vuonna 1928 oli 5,618,000 ja vuon 
na 1934 ainoastaan 149.000! 
5,469.000 kunnollista maatalout
ta oli siis n-euvostokihojen opian 
ilmoituksen mukaan tuhottu ja 
hävitetty. Jos olettaa, että jo 
kaiseen talouteen kuului 4—5 
henkilöä, niin saa summaksi pe
lottavan luvun 20—25 miljoonaa 
ihmistä, jotka on surmattu, ko 
destaan ajettu ja jätetty......" "
kuolemalle alttiiksi.

» » •
Venäläisestä silloisesta kulak- 

kikunnasta puheen ollen on muis 
tettava, että jokainen Viiden 
Englannin sr.omalais-kominunis- 
tiiien farmari lukeutuisi stalini
laisen arvioinnin mukaan siilien 
Monet varmaan johtavina “suur- 
kulakkeina” ja olisivat siis "pro- 
letarisen uikeudentunnon” mu
kaan Siperiaan ja pohjoisen na- 
papijrin tundrille kuolemaan tuo
mittuja. Ainoastaan tämä “im 
perialististen sodanlietsojien” 
kansanvalta sietää heilakin

nälkä

Osuustoiminta
Osuustoiminnallinen 
ketju yli maan

Canadassa on nyt kuluttajain 
osuustti'kkukauppajen liitto, jon
ka. toimiala ulottuu, yli maan. 
The Interprovincial Cooperative 
Wholesale, johon aikaisemmin 
kuului osiitistukkukaupat Mani- 
tobassa, Saskatchevvanissa, Al- 
bertassa ja British Coiumbiassa 
on äskettäin jäsenosuu&kunni.k- 
seen saanut United Farmers 
Cooperativen, Ontariossa, ja Ca
nadian Livestock Cooperatives 
jonka päämaja on Monctonissa, 
New Rrunswickissa.

Uusia osuustaloja
Marraskuun 15 p. vietettiin 

Amalgamated osuustaloaliieella 
juhlaa sen johdosta kun jälleen 
kolme uutta taloa on valmistu
nut mainitussa ryhmässä, jossa 
ensimmäinen talo valmistui 12 
vuotta takaperin.

Tilaisuudessa puhui edustaja 
Jerry Voorhis, korostaen osuus
toiminnallisen alotteellisuuden 
merkitystä asuntotarpeen tyy
dyttämisessä sodan jälkeen.

Amalgamated osuustaloissa a- 
suu nyt 688 perhettä. Uudet ta
lot, mitkä 15 p. “vihittiin”, sisäl
tävät asuntoja 48:lle perheelle.

Osuustoiminnallisia 
suunnitelmia Ohiossa

Äskettäin kokoontui Colum- 
busessa, Ohiossa, maaseudun ja 
kaupunkien osuuskuntien edus
tajia neuvotteluun jossa toimin
taohjelmaksi vastaisuuden varal
ta hyväksyttiin seuraava esitys:

1 — että vastaisuudessa perus
tetut ostorenkaat kehoitetaan 
myymään kaiken tavaran mark
kinahinnoilla ja pitämään ylijää
män laajenntispääomaksi.

2 — Yhteisiä keskusteluker
hoja. joihin kuuluu jäseniä maa
seudulta, sekä kaupungeista roh
kaistaan.

3 — Tilauksia liitetään yhteen 
niin paljon kuin mahdollista, 
Farm Bureau osuuskauppojen 
liikkeeuhoitajain kautta, ja kau
punkilaisten osuuskuntia rohkais 
taan yhteistoimintaan Farm Bu
reau järjestöjen kanssa.

4 — Uusia osuuskauppoja ruo
katavarani myymistä varten on 
joka alueelle perustettava niin 
nopeasti kuin mahdollista ja nii
den johtokuntiin on valittava 
kaupunkilais- sekä maalais-jäse- 
niä.

5 — että Ohion usiiustoiminta- 
koinitea kutsuu uuden neuvotte
lun, noin kolmen kuukauden ku
luttua.

6 — että täydellinen raportti 
neuvottelusta levitetään laajasti 
maaseudulla, sekä kaupungeissa, 
m.m. työväenjärjestöille.

Tehtailijat innostuneita 
kieltämään lakot

New York, jouluk. 3 p. — A- 
merikan johtavat teollisuuden- 
harjoittajat Kansallisen Tehtai- 
lijaliiton 46:ssa vuosikokouk
sessa tänään päättivät “asettaa 
isänmaallisuuden henkilökohtai
sen hyötlyn yläpuolelle” ja yksi
mielisesti vaativat liitovaltion 
lakia, joka kieltää lakot puolus
tusteollisuudessa.

Päätös tehtiin sen jälkeen, kun 
tuotaiitoviraston johtaja Willi
am S. Kuutisen oli pitänyt pu
heen, jossa hän lausui:

"Kaikkivaltiaan Jumalan ni- 
jpessä, katsokaamme, että jos 
poikien täytyy mennä, heillä on 
käsissään pyssyt eikä luudaiivar- 
ret.”

Chicagossa alkanut 
ilmestyä uusi 
sanomalehti
Chicago — “The Chicago Sun”, 

standarti-kokoinen aamulehti, e- 
sittäytyi varhain eilen aamuna 
lukijoilleen 72-sivuisena. Useita 
tunteja ennen lehden ilmestymis 
tä parveili väkeä Daily Newsin 
talon edessä odottelemassa tuon 
uuden lehden ilmestyniistä. Mar
shall Field kolmas», kuuluisan 
chicagolaisen kauppiaan pojan
poika, on lehden perustaja ja ra 
hoittaja. Sen kustantaja on Stil- 
man Evans, Nashville’ista, Tenu.

Mr. Marshall h'ield jo entuu
destaan rahoittaa New Yorkissa 
ilmestyvää P. .M. lehteä. Onnit
teluissa, joita Sun palstoillaan 
julkaisee, on m.m. presidentti 
Rooseveltin hallituksen jäsenten
ja koiigrcssimiestcii sälikeilä.

I
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Raivaajan levityskilpailun kymmenennen 
viikon tulokset

Asiamiehet ulkopuolella Massaa
NEW YORK, N. Y.
25000—30000 32000

M. W. Bruun ........... . . . .  360
Jalm ari Hovi ........... . . .  . 125
H ilja Siren ............. .. . 632
Anna Arola ............. . . .  120
Hilda West ............... . . .  217
Arvo K ajander . . . . . . . .  480
Heikki Laine ........... . . . .  60
Miko Lyytikäinen . .,. 18237

CANTERBURY ASKLO ALUE
6000—8000-9500

J. Hill .................................  120
Felix Magnus .................  180
K. J. Kallio ...................  1172
M artha H artikka ...........  272
Rosin Koistinen ...............  300
John Miller ...................  632
W. M ichelson ......................420
H. J . U k k o n e n ...............  1537
M. Eloranta .....................  120 4753

CLEVELAND, OHIO 
3700—4500-5600

Elli K ari ................... . .  332
H. W artian ................. . 1477
W. Ojala ..................... . . 365
Sophia Lehti ' ............... . .  300 2474

ASHTABULA, OHIO
3500—4000—5000

Fanny Talja ............... . . .  60
Frank Saarinen ......... . .  360
Lydia Aunela ............. . 1170
Jud ith  Aro ................. . 1732 3322

WARREN, OHIO
2800-3500-4500

Alex Penn ................. . .  305
A. Peltola ................... . . 360
Celia Helin ................. . 1685
N. Juhola ................... . . 720 3070

LUDLOW, VT. ASKLO ALUE
2500—2800—3700

Wm. Davidson ........... . .  212
Emil H arinen ........... . . 325
J. A. Hella ................. . .  . 60
Recta Järv i ................. . .  240
J. A. R iv e r s ............... . . 540 1377

FAIRPORT, OHIO
2200-2700-3300

Sofia Ringman ........... .. 180
John Ahlberg ........... . . 660
Nikolai Hill ............... . 1345
Eino Sarkkinen . . . . . 460 2645

BROOKLYN, N. Y.
2100—2600—3200

Lydia N ylander ......... . 1560
Eero B o m a n ................. . . 342
Bertha Raitio ............. . .  360 2262

WEST PARIS, MAINE
1900—2400—2900

Peter Peiju ............... . .  725
Ole K uittila ................. . 2102 2827

905
NEWPORT. N. II.
1800—3300—2800

Frank Taimi .....................
UNION, ME. ASKLO ALUE
1600—2000—2500

A. Th. Olson ............... .. 1820
PORT CHESTER, N. Y.
1600—2000-2500

Emil M arkkanen ........... 60
Hilda Suvanen ........... 1685 1745

BOGOTA, N. 3. ASKLO ALUE 
1600—2000—2500 x

M aiju T anner ...................  60
Hellä Saari ...................  245
John Pukki .....................  527
Henry Kohonen ........... 425 1257

PHILADELPHIA, PA.
1400—1700—2100

Jack Nurm i .....................  420
Jack K arppinen ......... 1007 1427

NEW IPSW ICH, N. H,
1400--1700—2100

Olga Siren ..................... .. 300
G. Helsberg ...................  1132 1432

JERSEY CITY. N. J .
1400—1700—2100

Hanna H am all .......................  1577
TROY-FITZ W ILLI AM, N. II.
1200-1500-1800

John Syrjäm äki ........... 180
Ida M attson ...................  300
Hilda Tainio ...................  905 1385

VAN ETTEN, N. Y. ASKLO ALUE
1200-1500—1800

M. Aho .............................. 730
Elina Sccra .....................  392 1122

DETROIT, MICH.
1200-1500-1800

E. Junnila ........................ 515
M ary L inquist ...............  157
Isaac Rantala ................. 1327 1999

WEST ROCKPORT. MAINE
1100-1300-1500

G. Laine .................................. 1380
SCOTIA, N. Y.
1100—1300-1500

Jukka Mäki ............... i ..........  1325
MILFORD, N. H.
700-800-900

Otto E. Hasu ...................  32
Valma Salo .....................  120

Matti Kokko .........................  512 664
DUNDALK, MD.
700-800-900

Wm. Kylmälä .......................  812
CHICAGO, ILL.
700-800-900

Chas. H aapala ............... 152
Emil H e n k in e n ...............  295 447

NEWARK. DEL.
500—600—750

Antti Haapanen .....................  790
WEST CONCORD, N. H.
500 -600—760

Lempi Rimpilä ............... 92
Anna W äänänen ........... 430 522

GRAND RAPIDS, MICH.
500 - 600 -750

Albin Lappi ...........................  180
DAISYTOWN, PA.
500—600—750

Mrs. Heino ........................ 92
G ust K auko ...................  677 769

BERKELEY, CALIF.
500—600-700

T. A. Ahonen .....................
LONG COVE, ME.
400-500-600

Thom. H uotari ...................
WAUKEGAN, ILL.
400 500 600

Milja Levander .....................  330
ALBANY, CALIF.
300—10O 500

Lauri Rae ...........................
ASTORIA, OREGON
300-400—500

John Lahti .........................
BRIDGEPORT, CONN,
300 -400—500

"Herman Raita .......................  300
BESSEMER, PA.
300-400- 500

Wm. Lehm onen ...................  60
CONNEAUT, OHIO
300—100- 500

Jacob M äenpää ...................  435
ERIE. PA.
300—400-500

Victor M äntylä .....................  180
ELMONT, N. Y.
300 400 500

John Pearson .........................  120
EAST IIOLDEN, ME.
300- 400—500

T. Johnson .............................  82
GARDEN CITY. N. Y.
300 -4 0 0 - 500

Aino K unnas .........................  97
HARTFORD, CONN.
300- 400—500

Alex Uskela ........................ 120
HARRISVILLE, N, H.
300-400-600

Frank Salonen ...................... 320
KINGFIELD, MAINE
300- 400—600

V. Vuori .............................  225

120

010

735

60

LINDENWOLD, N. J.
300- 400— 500

Oscar Alto .............................. 21'2
MILLINOCKET, ME.
300-400-500

Onni Pasanen ...............  120
Uuno Pasanen ............... 400 520

MINNEAPOLIS, MINN.
300- 400 500

John E. Sala ............................ 87
MONESSEN, PA.
300—400—500

Herman Aho .......................  60
NEW LONDON, CONN.
300- 400- 500

J . E. Stein ................................ 542
NO. JAY. ME.
300 -400- 500

Gust Lilja .............................. 120
OAKLAND, CALIF.
300—100 - 500

Victor Jalo  .............................. 60
PROV. & PAWTUCKET, R. I. 
300-400-500

H. Hendrickson .................  212
PITTSBURGH, PA.
300-400—500

John Luopa ............................ 882
PLEASANT PLAINS, N. Y.
380— 400- 500

H. W alls ................................ 120
ROCK SPRINGS, WYO.
300-400—500

Ivcr Hiibacka .......................  360
SUPERIOR, VVYO.
300—400—500

John Raunio .........................  120
SUPERIOR, WIS.

300—400—500
John Taski .............................. 65

THOMASTON, ME,
300—400—500

Sulo Nevala ............................ 417
TIMMINS. ONT.
300—400—500

Fiina West ............................ 672
TRUMANSBURG, N. Y.
300—400—500

Lauri Kamula ........................ 120
TEMPLE, MAINE 
300—100-500

Ottilia Iisalo .........................  217
WEST ORANGE, N. J.
300—400—500

Toivo Wilen ...........................  120
WILTON, N. H.
300—400—500

M ary Wesoja .......................  60

Yhteensä 73279
Massan valtion asiam iehet

FITCHBURG. MASS.
35000- -27000- 39000

Sixtus Wisti ...................  240
Einari Pehu .................  20625
Tilda Aalto .....................  370 21235

GARDNER, MASS.
7500 -8000—11000

Jalo  Kauppinen .....................  6760
MAYNARD, MASS.
7500—8000—11000

M aiju N isk a n e n ................. 665
Hj. Linden .....................  5075
Anni Korsman ............. 1020 6760

WORCESTER, MASS.
6000—7000—8000

Geo. Sandholm ...............  92
John Korpi .....................  120
Heikki Ilonen ...............  920
Niku Hallila ................... 4735 5867

QUINCY, MASS.
4500-6000—7200

Fin-Ko, Inc ...................  32
Enne Wall ........................ 157
Akseli M attson ........... 1625
Hilja Luukonen ........... 2485
H äm y Laine .................  1095 5394

NORWOOD, MASS.
3500-4000 -5000

O. G. Bagge ..................... 240
Emil Salonen ...............  1080
A. Helin ............................ 180
Aino Aho ........................... 960 2460

ASHBY. MASS.
2200—2700—3300

Alt, Ranta .....................  420
Hanna P ätäri ................. 300
Oscar Joki .....................  2252 2972

PEABODY, MASS.
2000-2500—3000

Geo. W. Laakso ........... 185
Emil M äenpää ...............  647
W. W iljamaa ......................812 1644

BOSTON, MASS. ASKLO ALUE
1800—2300— 2800

Jacob Koskela ...............  232
Richard Selin ...............  790
A. J. K ajander ............. 540 1562

W. WAREIIAM ASKL O:n ALUE
1800- 2300—2800

Victor Laivo ...................  402
Anna Erickson . . . . . . . .  1652 2054

WESTMINSTER, MASS.
1500-1800-2300

Emil Leino .............................. 2512
HUBBARDSTON, MASS.
1500—1800—2300

Otto Sutela ............................ 1680
ABINGTON, MASS. ASKLO ALUE
1100-1300-1500

E. H anhy .......................  180
F. L ukkarinen ...............  965
N. Tyni .............................. 305
Emil Hill .........................  620 2070

LANESVILLE-GLOUCESTER, Mass.
800 -1000—1300

J. T ik k a n e n ........................250
Gust Nurmi ...................  342
Mary L. Pulkka ........... 480 1072

SO. KOYALSTON, MASS.
800-1000- 1300

Chas. Nordfors .......................  632
TOWNSEND, MASS.
800—1000—1300

Kalle Mäki ....................... 440
Irja  Mäkelä .....................  812 1252

ROCKPORT, MASS.
750-850—1000

John Mäki .......................  402
Erick Jolikko .................  697 1099

SPRINGFIELD, MASS.
500—600—760

Alex Johnson .......................  305
CHESTER. MASS.
760-850-1000

Henry Koivisto .....................  785
SO .. ASIIBURNHAM, MASS.
700 800-900

Kalle Hämäläinen .................  600
HINGIIAM, MASS.
600—700 600

Hj. Nissilä .............................  92
ASIIBURNHAM, MASS.
300-400—500

Kalle Rasi .............................  322
CLINTON, MASS.
300—400—500

E. Pekkanen ...........................  120
HYANNIS. MASS.
300—400—600

Toivo Pukki ...........................  670
RUTLAND. MASS.
300—400—500

Emil M iander .......................  480
SANDWICH, MASS.
300-400—500

John Pärssinen .....................  152
TEMPLETON, MASS.
800-400-4100

E. Penttinen .....................  65
M. Laine .......................  480 545

WELLFLEET, MASS.
300 -400—500

Emma Honga .........................  277
WEYMOUTH, MASS.
300-400 -500

Sigrid Hanhisalo ...................  245

J o u lu n u m e r o t
a lk a v a t

p ia n  i lm e s ty m ä ä n  
+

M a y n a r d ,  W o r c e s te r  ja  
G a r d n e r  9 p.

O h io , M a in e  ja  N . H .
11 p :n ä

QUINCY, MASS.
Eri humu
tulee oleillaan korvikkeessa kes
kiviikkona, t.k. 10 p., syntymä- 
päiväkah viaisissa, sillä ennen 
mainittujen vuosiensa täyttäjien 
lisäiksi tulee Fanny Lehti mu
kaan, koska hänellä sattuu tä
män mallinen muistojuhla sa
man viikon torstaina ja muisti 
sen vasla, kun huomasi Antin- 
pojan keskinäisistä hommista. 
Tullaauipa siis vain mukaan, on
han se hauskempi joukolla muis 
telia, että on syntynyt tähän 
maailmaan, vaikka se onkin nyt 
jo melkein mullin mallin.

Olette kai huomanneet
viime keskiviikkona Raivaajassa 
olleen kcllomcstari Frank Lai
neen ilmotuksen, jossa hän tie
dotti uuden liikkeensä avatuksi 
677 I lancock-katu, Wollaston ja 
että hänellä on joululahjoiksi so 
pivia kelloja ja kaikkia juveeli- 
alaan kuuluvia tavaroita moni
puolinen varasto ja ottaa vas
taan myöskin kaikkea kelloahan 
kuuluvaa työtä. Samalla myös
kin ilmeni ilmotuksesta, että hä 
neliä on ainutlaatuinen kone täs 
sä kaupungissa, joika tarkistaa 
kellon käynnin eri asennoissaan 
ja antaa samalla koneessa ole
valla laitteella .paperille selvät 
merkit sen käynnistä, jonka a- 
vulla voidaan kaikkein tarkiin- 
miti asettaa kellon käynti oi- 
keen. Emme ole vielä ollut ti
laisuudessa interjuuvaainaan tä
tä taitavaa kellomcstaria, mut
ta koetamme tehdä sen pikapuo
liin ja annamme sen julki t.k. 17 
p. ilmestyvässä Quincyn joulu
numerossa.

Toinen huomattava ilmotus oli 
viime torstain Raivaajassa, jossa 
kaupunkimme Bargain Center 
tiedotti laajasta varastostaan ja 
liintojensa alhaisuudesta. Ja sii
nä kaupassa onkin vaikka mitä 
ja niillä hinnalla, että köyhempi- 
kin voi varustaa itsensä niin jou 
luksi kuin muutenkin. Tästä liik 
keestä kai tullaan-saamaan eneni 
mällikin ilmotusta.

Yhtä seikkaa haluamme teroit 
laa kuitenkin tämän paikkakun
nan ja ympäristön lukijain mie
leen, silloin kuin tekevät ostok
sia tässä lehdessä ilmoittavista 
liikkeistä. ‘ että mainitsevat hy
väntahtoisesti ostoksiaan maksa 
essa, että ovat huomanneet il
motuksen Raivaajassa, sillä sen 
kautta tehdään kaunis palvelus 
ei ainoastaan Raivaajalle, vaan 
myöskin kyseessä olevalle liik
keelle. koska he silloin tulevat 
tietämään, että ilmotuikscnsa ci 
mennyt hukkaan. Ja mitä enem
män hankimme lehdcllcmmc tä
tä tietä tyytyväisiä ilmoittajia, 
sitä parempi tilaisuus 'Raivaajal
la on palvella lukijakuntaansa 
monipuolisuudellaan.

Olette kai myöskin huoman
neet, että osuusliikkeessä on 
suuri uudistus työn alla, varsin
kin lihapuolella, joihon laitetaan 
suuri ja viimcisimmillä uudistuk 
silla varustettu lihan säilytyshuo 
ne, joka takaa asiakkaille par
haassa kunnossa olevan lihata- 
varan, sillä ensiluokankin liha, jo 
la liikkeessämme on aina tarjot
tu asiakkaille, voi huonontua, 
jos ci ole kunnon säilytyspaik
kaa. Sellainen on pian palvele
massa yhä kasvavaa asiakas- 
parveamme. Ja kun uudistukset 
ovat täydellisesti valmiina, tulet
te huomaamaan palveluksenkin 
nopeutuvan, ei ainoastaan liha
puolella vaan myöskin inuualla- 
in liikkeessä, sillä tilaa tulee 
kaikin puolin hieman enemmän 
näppärästi liikuville palvelijoil
lemme. Sattuu että jo jouluksi 
saadaan uudistukset valmiiksi, 
mutta jos ei, niin ainakin siksi, 
kun tullaan viettämään osuus- 
liikkeenune 37 toimintavuotensa 
muistojuhlaa, joka on jo tammi
kuussa, koska liikkeemme alkoi 
toimintansa tammikuun alkupäi
vinä 1905. Silloin jo kannattaa
kin juhlia a samalla päättää, et
tä yhä uskollisemmin kannattaa 
omaa liikettään a tekee sitä tun
netuksi myöskin ystäväpiiris
sään, jotka eivät vielä ole tulleet 
luukaan.

Quincyn joulunumero
ilmestyy meille kerrotun tiedon 
mukaan 17 ,p. t.k. Sen vuoksi 
käännymmekin suomalaistenkin 
liikemiesten puoleen, että muis-

Yhteensä 71518 tavat ilmotuksillaau tätä laajim

min levinnyttä suomalaista päi- 
välclitcä, jonka lukijakunta on 
koko laaja tällä paikkakunnalla 
ja lähiympäristössä. Ja jos ju
tussa on peiää, tulee tästä Quin
cyn numerosta oma erikoinen 
numero ja vieläpä koko suurella 
ilmoittaja joukolla atnerikalaisten 
kin liikkeiden mukana ololla, o- 
ten sopii tulla samaan hauskaan 
seuraan toistenkin.

Joni non imit teluja, kirjallisuut
ta ja Raivaajaa kauppaavat Hil
ja Luukkonen, joka myöskin tiil
iä kertaa kantaa ilmotusasiamic 
hen painavaa kuormaa hartioil
laan ja Akseli Mattson sekit Hen 
ry Laine vakituisina ja koko 
joukko apulaisia, jotka katso
vat Raivaajan olevan kaikille 
suomalaisille lukijoille edulliscm 
man lehden.

Ainoastaan yksi
on halunnut uutta ääntenlaskua 
kaupungin vaalien johdosta ja 
on se meidän neljännen wardin 
häviölle joutunut entinen val
tuusmies. joka joutui tappiolle 
58 äänellä. Toiset häviölle joutu
neet ehdokkaat vain aikoivat, 
mutta eivät sen pitemmälle men 
neet, vaikka häviön harmi ensik 
si karmikin.
ASKL-os&ston kokous 
pidetään korvikkeessa torstaina 
t.k. 11 p. kello 7 illalla. Tnilaan
pa kokoukseen ajallaan, sillä joi 
takin täytyy poistua toisen tär
keän kokouksen takia ja edessä 
on surimerkitykscllincn kysy
mys, jonka suunnitelmiin halu
taan mukaan kaikki osaston jä
senet. Veli on johtokuntansa ko 
kouiksessa aprikoinut jo osaa tä
hän liittyvää kysymykestä koska 
se koskee sen toimialaa. Siis tul 
laanpa joukolla ja paluinaan toi 
meksi oikein tosissamme. — An
tinpoika.

WORCESTER, Mass.
Mrs. Esther Allen kuollut

Kotonaan talossa . .9 Laurel- 
kadun varrella viime lauantaina 
joulukuun 6 p:nä Mrs. Esther 
(Kesti) Allen kuoli 63 vuoden 
ikäisenä. Hän oli kotoisin josta
kin Vaasan läänistä, muita’ tä
män kirjoittaja ci tiedä paikkaa. 
Täällä Amerikassa hän asui 46 
vuotta. Lähinnä ikaipaa viisi poi
kaa : Eero Ja Stanley täällä Wor 
cesterissa. Cula Exterissä, N. 14., 
Emil Portsmouthissa, N. H., ja 
Carl Hamiltonissa, N. H., sekä 
tytär Esther, Herbert Anderso
nin vaimo täällä Woreesterissa. 
veli Jacob Kesti Suomessa ja 14 
lastenlasta.

Hautajaiset ovat Nordgrenin 
hau taustoin! luistosta Belmont 
kadun 49:ssä kello 2 iltapäivällä 
tämän viikon tiistaina joulukuun 
9 p:nä. — Heikkinen.

Vielä huomautamme
että osaston ompeluseuran kahvi 
aiset ovat Belmont kaalilla tänä 
tiistai-iltana ja toivotaan paljon 
kahvin juojia. Emäntinä on Lau
ra 'Leijona ja Hilda Hakala.

Missä on Suomen turva?
A.S.K.L. sihteeri W. N. Reivo 

luennoi tästä kysymyksestä Bel 
tnont haalilla, tiistai-iltana, tä
nään, alkaen kello 8. Suomen 
kysymys askartclcc tällä kerral
la jokaisen mielessä ja sanot
takoon omalla tavallaan. Nyt o- 
li tilaisuus Joukolla keskustel
la tästä kysymyksestä, päästäk
semme siltä selvyyteen tai aina
kin ymmärtämiseen. Tulkaa siis 
joukolla kuulemaan.

Keskiviikkona
illalla on nyt se tavanmukainen 
peli-ilta. Torstai on vuokrattu 
pois. Ottakaa tämä muutos huo
mioonne.

“Niskavuoren nuori emäntä’*
nähdään sitten ensi lauantaina 
13 p. Belmont haalin näyttämöl
tä oman näyttämön toimesta. 
Näytös alkaa kello 8 illalla. Hen 
ki'lolucttclon näette tiistaisessa 
juhlanumerossa. Tässä näytel
mässä palautetaan katsoja Nis
kavuoren suku-vaiheissa takai
sin päin, siilien aikaan kun 'Lo
viisa. Niskavuoren vanha emän
tä oli nuori ja juuri naitu ta
loon. "Sivuhypyt” ovat Niska
vuoren isäntien olennaisia tapo
ja — ja niistä ei ole päästy. — 
kuten jo olemme myöhäisemmis 
sä vaiheissa nähty. Näytelmä on 
mukaansa vetävä kuten entiset
kin. Tulkaa siis katsomaan.

Käytiin yllättämässä
Hubbardstonissa tässä viime per 
jantaiua, Elma ja Mikko Ruoste 
ojaa heidän 25 v. hääpäivällään. 
Ruosteojan pari kun asuu kah
ta kylää, Elma kun täällä Wus- 
tassa ‘‘piikomassa” — Mikon hoi 
dellessa kutoa, — Monenlaisia 
konsteja käyttäen oli Elna toi
mitettava kotikylään jonne kah
den kylän voimin oli hommattu 
yllätys-paartit Farmarien kaalil
le. Tämä pieni nätti haali oli
kin hyvän osanottaja joukon 
täytteinä. Hääpari toisissa tar- 
koituksissasaknlivat, mutta joutui 
vat itse juhlittaviksi. Häämars-

JOULU
S A A P U N U T

Sen monipuolisesta sisällöstä mainittakoon:
AIVAN KUIN JOULUMETSÄÄ, kirj. Olivia Hautamäki. 
ULLA-MAIJAN JOULU, kirj. nimim. "Aili.”
KARJALAN KANSA, kirj. Arthur Pellervo.
MIES HEINÄKUORMALLA, pieni tapaus Aleksis Kiven elä

mästä, kertoillut nimim. E. B.
VIIDEN KAUNTIN KAUPUNKI, kiri. Vilho Hedman.
ERÄS JOULUAATTO, kirj. Sanna H.
MAAILMAN NYKYINEN MUOTIKESKUS, kirj. Evi S 
JOULUMUISTELMIA SOTAPALVELUSA JOILTA, kirj. Maiti

Kantola.
sekä joukko muita kirjoituksia, runoja ja runsaasti kuvia.
Tehkää tilauksenne ajoissa joko asiamiestemme välityk

sellä tai suoraan konttoriimme lähettämällä, voidaksemme 
ajoissa määritellä lisäpainoksen suuruuden. Julkaisu on ko
mea, kuvitus upea ja hinta mitättömän halpa, senvuoksi sen 
kysyntä muodostuu suureksi. Tilatkaa ajoissa, että ehdim
me saada lisäpainoksen kenenkään tarvitsemalla jäädä il
man upeata joulujulkaisuamme.

H inta p o s tiv ap aas ti läh e te tty n ä  a in o a s ta a n  35 sen ttiä .

TILAUSLIPPU
RAIVAAJA
Box 600, Fitchburg, Mass.

Lähettäkää allekirjoittaneelle .................................  kpl.

JOULU 1941. Maksu, $...............................  seuraa'mukana.

sin soidessa, kukitettuna joilidet- 
i tiin he kunniapaikalle. Tilaisuu
dessa esiteltiin ohjelmaa: Emil 

I Heino puhui, Elvi Davis soitti 
pianolla. Aarne Raunia lauloi, 
Ilmari Salo soitti hanurisooloja,

! Farmariyhdistvksen kuoro lau- 
| loi Omii Kujalan johdolla. Kah- 
, viteltiin Ja lopuksi tanssittiin 
Wirran orkesterin tahdissa.

I Muistoksi tilaisuudesta jätettiin 
lahjoja -hääparille juhlittavien 
puolesta. Mikko vastasi vieraille.

. Elna ci mitään voinut sanoa 
kuin kiitos! Hyvää jatkoa.

Onko Joulu ja Uuden vuoden
onnittelut jo sisällä asiamiehil
lä? Kiirehtikää. — Niku.

THOMASTON, M E .
Suomat, seurakunnan
joulumyy jäiset
pidetään Wairenin Town kaalis
sa torstai-iltana t.k. 11 p. Alus
sa kello '7.30, suoritetaan lyhyt 
jouluaiheinen ohjelma, jonka jäl
keen on varsinainen myynti ja 
tarjoilu. Kaikkien ystäväin pyy
dehän lahjoittamaan jotain 
myyntitavaraa, sekii kahvitarjoi
lussa tarvittavia leivoksia. Toi-

R O B E R T S  
FUNERAL SERVICE

CLIFTON G. ROBERTS
Registcröity Palsamoitsija ja Hau taan- 

toimittaja
Suomea puhuva naisapulainen.

Palvelusta annamme kaikkialle Mas
san valtiossa.

30 South Street, Foxboro, Mass. 
Puh. Foxboro 471 
ja Wrentham, Mass.

H A L U T A A N
S e p p e l e i t ä  j a

O m e n i a
P i t k ä a ik a in e n  k o k e m u s  ja  k u n n o l l is e t  
v ä l in e e t  t a v a r o i t t e n n e  k ä s i t te le m is e e n  

Lähettäkää osoitteella:

South Fruit & Produce Co., Inc.
F a n e u i l  H a l l  M a r k e t  

B o s to n , M a s s a c h u s e t t s
Nopea ja tyydyttävä suoritus

lllllllllllllllllllllllll

vonimc kaikkien hcimolaistemme 
tulevan mukaan auttamaan yh
teistä vritvstä.

O m p elu seu ra
kokoontuu Long Covessa, Mrs. 
1 Linna Ruuskan kodissa tiistai- 
iltana t.k. 9 p. — U. K—a.

NORWOOD, MASS. 

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

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

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

gersin Silverware kuponkeja. 
THRIFT FURNITURE SHOP 

W . Abo, omistaja
505 Washington St. Norwood

Tel. 0091 . . . . . . . . .

May’s Funeral Service
Ernest May

HAUTAANTOIMITTAJA 
Palvelemme Norwoodlssa |a ympä

ristöllä.
85 Nichols St. Norwood, Maas. 

Tel. Norwood 1509.

PEABODY, MASS.

O ta m m e  v a s ta a n  
t a l l e tu k s i a

$1.00 aina $4,000 asti
Tulovero-Club! 50c—$5.00 

Vero-Clubi

WARREN FIVE CENTS 
SAVINGS BANK 

Peabody, Mass.

GLOUCESTER, M ASS.

W .  S . P I K E
A

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

Q U I N C Y , M A S S .

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

Tel. President 5373

Q U I N C Y ’N
O S U U S L I I K E

Täydellinen ja ajanmukainen 
ruokatavarakauppa, 

Päivin alhaisimmat hinnat, kotia 
tuotuna. 

Suositelemme
“Coop” lelmatavarolta.

u )
UNITED COOPERATIVE 

SOCIETY OF QUINCY 
32 Copeland Sk, Qulncy.M aaa. 
Puhelimet: President 1886—7—8

B R E W E R S  C O R N E R  
PHARMACY

1 Copeland St., Quincy, Maas.
Lääkem äääyksiä täy tetään . K aiken
laisia lääkkeitä halvim m illa hinnoilla

William D . Michael
SILMIEN TARKASTAJA JA 

SILMALASIKAUPPIAS

1581 Hancock St.. Quincy, Masa. 
Tel Konttoriin: President 6785

Kotiin: B rain tree 1778

Dr. CARLETON G. OSGOOD 
373 Granite St., Quincy, Mass.

Tunnit: 2—6 J.p;. padtal sunnuntaina, 
keskiviikkona Ja juh lap äiv iä . Kulli* 

tunneilla sopimuksen mukaan.
Tel. Granite 4258

D r . J .  E . S u l l iv a n  
HAMMASLÄÄKÄRI 

1 Granite St., Quincy, Mass.
Tel. Granite 5350

Stetson-Hattuja
$5.00

aina

$10.00 asti

T A L B O T ’S
1387 Hancock Street 

Quincy, Masa.

RUOKATAVARAT
tarvitsevat

raitista ilmaa myöskin.
Sen saannin tekee mahdolliseksi ai

noastaan ilmanvaihteella varustettu
JÄK-JXliHDYTYSKEEPH

GRANITE CITY ICE 0 0 . ,IM ,
550 Adams Street, Quincy, Mass.

Tel. Pres. 2400.
Avoimia 24 tuntia vuorokaudessa

—
H . D .  C O L E

Silmien tarkastaja ja silmälasien 
myyjää.

7 Depot St., Quincy, Mass,
Tel. P resident 0974

WITHIN THE M E A N S  OF DLL

« i f ,
i i Ö H i R M a s i i r
2 6 R D « M S S T .P K 5 8 8 8

LANESVILLE, MASS.

< THE S. R. HARVEY CO. 
1052 Washington St., Lanesville,
Tel. 1076-M

KOLIA ja PUITA 
Homga^ )a öljyä 

öljy-läuiinityUai toisia 
Cariuote maaleja ia vi

Mass,
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NEW YORK
“ CITY

—
T Y Ö V Ä E N T A L O L L A  

(i PÄIVÄLISTA:
Tiistaina 9 p. Johtokunnan 

kokous klo 8.30, Sekakuoron 
harj. klo 8—10.

Keskiviikkona 10 p. ASKI. 
'New Yorkin Osaston kokous 
klo 8.30. “Sisarukset", harjoi
tus klo 8.

Torstaina 11 p. Stiotnikahviai- 
set klo 4—8 välillä. Tanssit klo 
8.30. Lainakirjasto avoinna klo 
7 -9 .

Perjantaina 12 p. “Sisarukset" 
harjoitus klo 8.

NEW YORK, N. Y.
O R .  W E R D E G A R

HAMMASLÄÄKÄRI 
Tunnit: Klo 9 ap.—9 111. Sunnuntaisin 
sopimuksen muk.—X-ray tarkastuksia. 

2 E. 125 St., 5 Ave. kulm.
Puh.: LEhlgh 4-6683
50 East 125th Street

Madison Ave. kulmassa.
Optimo Cigar Store'n pllällfl. 

Puh.: LEhlgh 4-4746

Finlandia Beauty Shop
INC.

Uusi osote:
972 Lexington Ave., 71 kadun kulm. 
Yksi rappu ylös New York City 

Tel. Rhinelander 4-9272

Suomalainen
KELLOSEPPÄ ja  KAIVERTAJA 

E R N E S T  H Ä R M Ä  
2088 Lexington Ave. New York City 

V astapäätä osuuskauppaa 
K orjaukset tehdään huolella ja 

kohtuullisilla hinnoilla.

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

s i lm iä  verestää, 
Kirvelee, hämärtää, 
syhyy, jos ne ovat 
arat tai päätä ki
vistää ja huimaa. 
— Parempi on tul

la luokseni ajoissa kuin juotua ka
tumaan myöhemmin.

Dr. GUSTAV ENDLER 
Laillinen silmälääkäri 

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

E. PORT CHESTER, CONN.
K O E N E N ’S G A R A G E

77 No. W ater St., E. Port Chester, 
Conn. — Tel. 2002

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

ia KiiHinausta, Rasvausta .lihotusta.

KASUVANTO

KOMMUNISTIT
HITLERIN

YSTÄVINÄ JA 
VIHOLLISINA

q r» .. ••  • > • •lama uusi kirja
jak au tu u  seuraaviin  lukuihin: 1. K uinka Hitler kään si Ko
m internin  linjan. — 2. "V oim akkaat ä ä n e t n o u se v a t....... " —
3. A skel m aailm an valloitusta kohti. — 4. P ah a  mies m u u t
tuu  hyväksi mieheksi. — 5. Pienet kansa t, "k an san  hallituk
set ■ isän m aa , länsim ainen  sivistys. — 6. "Y htä p ah a , jos ei 
pahem pik in  — 7. Kommunistit a se is ta  riisum assa  A m e
rikat!. — 8. R auhanvoim ien" rin tam akarkurit. — 9. Pasifis
m ista  barbarism iin .

K irjassa  on kaksi kiin to isaa kuvaa; ensim äisessä  Molotofi 
a liek irjo ttaa  Saksan-V enäjän  sopim uksen v. 1939, to isessa  
sa m a  Molotofi sam an  pöydän ä ä re ssä  a liek irjo ttaa  E nglan- 
n in -V en äjän  sopim uksen v. 1941.

K irja on a jan k o h ta in en . K iiruhtakaa hank k im aan  se! 

H inta 50 senttiä.

RAIVAAJA, F itchburg, M ass.

Lauantaina 13 p. Tanssit kah
dessa salissa klo 8.30.

Sunnuntaina 14 p. “Pojat ko
tona ja korsussa”, neljännen ja 
viimeisen kerran klo 4.30. Tans
sit klo 8.30. Lainakirjasto avoin
na klo 8—10

BR O O K L Y N , N. Y.
Se “Open House"-tilaisuus,
joka viime kuussa siirrettiin, on 
nyt keskiviikkona, t.k, 17 p. Va
ratkaa ilta vapaaksi, että voitte 
saapua osuusliikkeen vieraaksi 
sen täkäläiseen myymälään. Mi
tä siellä tapahtuu ja miten vie
raita triitataan, siitä tarkemmin 
tuonnempana. Paunaan nyt vain 
jo  muistiin, että t.k. 17 p. keski
viikko-iltana mennään osuusliik
keeseen kesteihiii. niin kuin tut
tuun taloon ainakin.

Oikea lontoolainen ilma
vallitsi viime torstaina. Aamul
la oli niin sakea sumu, ettei ka
dun toiselta pouelta taloja eroit
tanne Autoilijoille ja jalankul
kijoillekin se tuppasi tekemään 
haittaa. Multa olipa niitäkin, 
jotka käy 11 i vät sitä li v v ä'k seen - 
kin. Niipä munankin varas 
“hoilasi” snhwayaseman vaihto- 
kassa hoitajan Independent lin
jan Carrol kadun asemalla ja hä
visi kadulle sakeaan sumuun. 
Kun poliisit olivat ryöväriä et- 
siskelemässä, veroitti tuntomer
keistä päättäen sama mies vielä 
toisenkin vaihtolcassan hoitajaa, 
tällä kertaa kahdeksan kadunvä- 
lin päässä olevalla Hamilton ka
dun asemalla ja hävisi taas.
Kaupungille toinenkin
lentokenttä

Kun hallitus on ottanut soti
lastarkoituksiin Floyd Bennett 
lentokentän, on kaupunki nyt ai
keissa ostaa Idlewild-nimiselta 
seudulta 1,200 eekkeriä maata, 
johon rakennettaisiin toinen La- 
Guardia-kentän tapainen lento
kenttä. Viime perjantaiselle Ci
ty Councilin kokoukselle ilmoi
tettiin, että hallitus on luvannut 
lentokentän varusteluun $875,000 
nyt aluksi ja lisäavustusta on tu
lossa. Kaupungin tulisi sijoittaa 
asiaan $750 000, mutta kentän 
oston pitäisi tapahtua nyt pian. 
sillä hallituksen avustustarjous 
on voimassa vain tämän kuun 
loppuun. Idlewild-seutu on ni
mensä mukaista joutomaata, 
jonka suoseutu tulisi täytettä
väksi ennenkuin lentokenttää 
voidaan ryhtyä rakentamaan.
Aapo Riipistä saattamaan
viimeiselle matkalleen oli lattan- 
tai-iltapäivällä saapunut kirkon

täysi vainajan sukulaisia ja ystä
viä. Pastbri Joki suoritti hau- 
tausseremoniat. Jallu Honkonen 
toimi urkurina ja lauloi soolon, 
samoin lauloi osa mieskööri 
“Laulumiesten” jäsenistä nyt 
poistuneelle entiselle jäsenelleen. 
Suuret, kauniit kukkalaitteet ko
ristivat kirkon alttariosan edus 
tan ja jäivät peittämään joukos
tamme poistuneen viimeistä le
posijaa, kun omaiset ja läheisiin 
mät ystävät saattoivat hänet 
hautausmaalle. Sieltä palattu 
aan oli saatoväki kutsuttu kah
ville vainajan pojan kotiin, jos
sa hiljaisin, murheellisin mielin 
muisteltiin Aapo Riipistä. Kestää 
kanan ennen kuin hänen muis
tonsa sukulaisten ja ystävien 
mielissä rupeaa himmenemään, 
niin mallikelpoinen puoliso, isä 
ia kanssaihminen luin oli. 
lekku.

Port Chester, N, Y.
Huomautus
että naisten kokous on New I.e- 
panon haalilla tämän kuun 9 päi
vänä. tai ensi tiistaina. Toivo
taan että jäsenet ottavat tiimiin 
huomioon ja saapuvat kokouk
seen.

Tanssit
Niin, ne kalkkunatanssit on 

tiimiin kuun 18 päivänä, joten toi 
votaan, että yleisö ottaa tiimiin 
huomioonsa Sinä iltana joku 
voittaa kalkkunan jouluksi, eikä 
maksa muuta kun kymmenen 
senttiä. Lippuja on myyty jo 
paljon, siis muistetaan tämä on 
18 päivänä tiitii kutita. — Joku.bogotaTn. j .
Bogptan A. S. K. Liiton
osaston kokous on ensi tiistai- 
iltana joulukuun 9 p. toverien A. 
Wosan asunnolla, 111 Coipley 
Ave., Teaneck.

Osaston ompeluseura
kokoontuu ensi torstai-iltana 
joulukuun 11 p. toverien Martta 
ja Oskar Raittiit asunnolla. Cres- 
kill, N. L Tervetuloa 1 — O. K.

CANTERBURY, CT.
Einari Väisänen
kuoli marraskuun 25 p. ja hau
dattiin 30 päivä. Noin yhden ai
kaan kokoontui sttruväki Canter 
huryn .haalille, jossa Einari nuk
kui ikuista untaan kauniiden 
kukkalaitteiden ympäröimänä. 
Win. Marttila puhui pois mene
vän elämän työstä. Kauniin sa
noin mainitsi, että henkilö jota 
nyt olemme saattamassa viimei
selle matkalleen oli niitä, joka 
teki työtä tämän maallisen toi
meentulon eteen. Kesken jäivät 
monet suunnittelut kun tauti 
murti ja katkasi elämän. Nyt 
on lepo rauhaisaa. Runon isän 
muistolle lausui John Miller, jon 
ka jälkeen luotiin viimeinen kat
se jäähy väiseksi Ruth Raution 
soittaessa suruhymiiiä. jonka jäi 
keen kantajat: Heikki Ukko
nen, Alex Best, .Mr. Pekkanen, 
Mr. Partanen ja K. Estland ja 
Estland Jr. nostivat arkun vau
nuihin, jotka hiljalleen lähtivät 
■kulkemaan Evergreen hautuu
maalle. Haudalla Marttila muu
tamalla sanalla mainitsi vainaan 
muistolle. Hanna Miller Canter
buryn osaston puolesta lausui 
muutaman sanan vainajan muis
tolle, laskien seppeleen osastol
ta. Haudalta mentiin haalille. 
jossa kahvipöytä .oli laitettu.

Einari XVäisänen oli syntynyt 
Oulussa, helmikuussa olisi ollut 
51) vuotta vanha. Tullut tähän 
maalian nuorena lapsena. Eina
ria jäi lähinnä suremaan vaimo, 
Amanda (os. Nuori), tytär. Lah
ja, yksi sisar Suomessa ja suuri 
ystäväpiiri. Einari \\'äisänen oli 
Canterburyn osaston perustava 
jäsen, otti osaa kaikkeen toimin 
taan, mutta viime aikoinaan huo 
non terveyden takia ei voinut 
elia mukana toiminnassa. Tuleni 
me häntä kauan muistamaan. 
Ottakaamme osaa vaimon ja 
tyttären raskaaseen suruun. Ei
nari nukkuu maaemon sylissä 
utua rauhaisaa. Einarin viimei
nen toivomus täytettiin, että 
haudalla ei papillista toimitusta 
ollutkaan. — H. M.

DETROIT, MICH.
Tulevia tilaisuuksia.

Tässä aivankttin joulua odotel
lessa ja sen mukana tulevia eri
laisia huvi-, valistus- ja seura
toimintoja, on ASK Liiton Det- 
ro:tin osasto ottanut ctuotteen 
näiden tulevien tilaisuuksien jär
jestelyssä. Osaston toimesta on 
nimittäin ohjelma- ja taiissitilai- 
su'ijs tämän jouluk. 12 päivänä 
kello 8 j.p])., siis perjantain illal
la, Oakman teatterin rakennuk
sen yläsalissa, Woodrow Wilson 
kadulla. Ohjelma on ensiluok
kainen, ei pituudella pilattu, mut
ta arvokas Olemme onnistuneet 
saamaan puhujan Ohiosta asti, 
aluetoimikunnan jäsenen tov.

John Asumaan. Muuta ohjel
maakin on, sekä kaikille se yhtei
nen ohjelmanumero, tanssi, tun
netun Hjalmar Saaren soiton joh 
dolla. Koska sisäänpääsykin on 
vain 25 senttiä, niin on sanomat
takin selvää ettii riennämme sin
ne suurella joukolla ja täytämme 
Oakman haalin avarat tilat ääri
ään mvöten.

Seuraava muistissa
pidettävä tilaisuus
on nimittäin osaston sääntömää
räinen kuukausikokous joka pi
detään sunnuntailla joulukuun 11 
p. klo 3 jpp. Oakman haalin pik- 
kusalissa. Snaptikaapa jäsenet 
kerran taasen joukolla päättä
mään yhteisistä asioistamme, li i  
det jäsenet tervetulleita. Liitty
kää joukkoomme puolustamaan 
ihmiskunnan tärkeimpiä kysy
myksiä tänäpiiiväliä ja ne ovat 
kansanvaltaiset periaatteet.

Relief for Finland
naiset viime kokouksessaan ?4r. 
ja Mrs. Eino Niukkakin asun
nolla luovuttivat' siinä tilaisuu
dessa kahvipöydästä kertyneistä 
varoista $20.00 tä ssä  maassa ole
vien suolnalaisten merimiesten 
joululahjarahastoon. Kaunis esi
merkki, joka sopisi ottaa huo
mioon toisillakin paikkakunnilla. 
Nykyisen tilanteen vallitessa o- 
vat nämä meripojat pahoitetut 
olemaan täällä ihmissa.

Suomen av u stu s  valvova kes 
kuskomitean kokous pidetään 
sunnuntiana jouluk, 14 p. kello 
5‘ jjpjk Mr. ja Mrk Ranniscn 
asunnolla, 2021 l&jtm.a Vista Ave. 
Kaikkien edustajien .läsnäolo 
vä.ttämätöin.

Lopuksi kaikille yhteisesti
Raivaajan levityskilpailu on juu
ri vielä parhaillaan menossa. Jo
ko olet hankkinut uuden tilaajan 
leh.delle. Jos et, niin tee se heti, 
silloin olemme täyttäneet vel
vollisuutemme. Myöskään älä 
jätä huomioon ottamatta 1'äivä- 
lchteä, jos olet mieluummin sen 
lukijakunnan joukkoon kuuluva, 
niin puhuttele lehtikomiteam- 
me jäseniä, jotka mielihyvin pal
velevat sinua, tai jos et satu hei
tä tapaamaan, niin tilaa se itse.

Sitten mvqskiu tov. Rantala, 
joka on lehti- ja kirjallisuustoi
mikunnan kapu. pyysi huomaut 
taa, että Joululehteä, Siirtohan 
san kalenteria y.m. kirjallisuutta 
on saapunut suuret määrät, mut
ta ei niin suurta määrää, että se 
olisi kyllin kanan riittävä kestä
mään s.en kysynnän edessä, joka 
on nyt juuri käynnissä. Siis pi
dä varasi, että saat nämä arvok
kaat julkaisut. Kun näet näitä 
tarjottavan, niin riennä heti os
tamaan niin olet varmalla poh
jalla.

”a sitten parhain joululahja 
minkä voi antaa ipiko Heikille 
Matille, Jackille, Miinalle, Jussil
le tai kenelle' vain on s< Suvan
non kirjoittama kirja, joka on 
nimeltä Kommunistit llitlerin 
ystävinä ja vihollisina, sekä toi
nen hyvä kirja, Ääniä Bolshevis
min kulissien takila. Jos tämän 
teet tiiliä jouhina, niin sinulla on 
seuraavana Jouluna paljon uusia 
ystäviä. Näin arvelee Esko.

WARREN, OHIO
Varas sai auton käymään

Walter Agnew, Liberty Steel 
iRd., ajeli autollansa Cortlandin 
tiellä 4 p. iltana ja gasoliini lop
pui autosta ennenkuin pääsi ga- 
soliiniasemalle. Hänen täytyi läh 
teä käyden hakemaan sitä lä
himmältä asemalta ja kun palasi 
autonsa luokse, auto oli mennyt 
vaiikkka ei ollut yhtään gasolii- 
nia. Agnew ihmetteli ettii varas 
oli nopeampi kuin hiin ja arveli 
ettii varkaalla täytyi olla gaso- 
liinia varattuna jo valmiiksi sitä 
varten.

Monet parkkaavat luvattomasti
Viime kuukaudella 747 autoili

jaa maksoi parkkaus sakkonsa, 
\hteensa $1,122. Edellisellä kuu
kaudella toistatuhatta kävi mak 
samassa sakkonsa. Monet park
kaavat autonsa mittarin viereen 
ja jätetään siihen ja mittari jä
tetään seisomaan punanen lappu 
päällä. Poliisi tämän .huomattu
aan pistää punasen hipun autoon 
ja ottaa numeron kirjaansa. Po
liisipäällikkö varoittaa että ei e- 
iiää tarvitse toivoa ärnioa mil- 
ään syyllä^ sillä nyt jo jokai
sen pitäisi tietämän miten park- 
kattsinit taria käsitellään.

Varomattomia metsästäjiä
Nykyisenä metsästyskautena, 

samoin kuin edeljisipä vuosina, 
monta metsästäjää oh ammuttu 
kaniinina eli muutoin ovat saa
neet kuulan varomat toimista pys 
syn käsittelystä. Peniisi 1 vanian 
puolella peuran metsästyksen ai 
käessä heti ammuttiin kolme 
metsästäjä. Eräs bittsburgilai- 
nen sai ammuttua peuran niin et 
tä se kaatui. Mentyään peuran 
luokse, pisti pyssynsä sen san 
veen ja aikoi sitoa merkkinsä 
saaliiseensa, mutta peura hyppä 
si ylös ja meni, vieden metsäs
täjän pyssyn. Bolindalessa. War- 
renin kaupungiifTatdalla, Harry

SIIRTOKANSAN 
KALENTERI 1942

HINTA 50c

TILAUSLIPPU
RAIVAAJA
Box GOO, Fitchburg, Mass.

Lähettäkää allekirjoittaneelle ........
Siirtokansan kalenteria 1942. Maksu, 
seuraa mukana.

== mäinen radiolaitokseu hoitaja 
fsf Arvo Aho, oh catiadalaisessa lai- 
555 vassa yadiolaitoksen hoitajana 
=B matkalla Englantiin viime hel- 
=3 miktiulla, jolloin saksalainen ve- 
5S flenalainc.n torpedoi laivan. Ka- 
=5 diolailoksen hoitaja — upseeri 
53 Aha oli kadonneiden joukossa. 
=  Eikä hiilien pelastnniiscstaaii ole 
35 vieläkään saapunut mitään tic- 
35 toja. Vanhemmat eliiviit kuiten- 
S  kii: vielii siinä toivossa, ettii Ar- 
53 vo-poikansa jollakin tavalla on 
=  pelastunut ja joutunut ehkä sn- 
=== ta vangiksi, voimatta antaa itses- 
H | tiliin mitään tietoja, kuten on 
=3 usein ennenkin samanlaisissa ta- 
35 pauksissa käynyt. Taivaallinen 

isiimme lohduttakoon molempien 
omaisin. Suomalaisen Yhdisty
neen kirkkokansan nuorison kes
kuudessa heitä tullaan svviisti 
kaipaamaan odottaessa jälleen
näkemistä täydellisyyden kodis
sa.

Gibbs perheillensä oli jtiurikään 
istunut pöytään aterialle, kun 
kuula tiili keittiön akkunasta si
sään ja meni perheen päiden ohi 
ja samassa lensi peltopyy 
(quail) samasta akkunasta si
sään, josta kuula tuli edellä. 
Gilbbs meni katsomaan että tu 
leeko metsästäjäkin pyssyinensä 
perästä mutta ei nähnyt ketään 
ulkona, llän selitti sheriffille et
tä tämä on jo vähän liikaa kun 
ei saa enää rauhassa syödä.

Geo. Hendrickson pääsi kotia
Hendrickson joutui auton ruh 

jottavaksi eräänä iltana, monta 
viikkoa sitten, jossa hänelt 
murtui jalkaluut ja hän on saa
nut olla sairaalassa kuukausiniää 
rin. .Hän .pääsi sairaalasta pois 
t.k. 4 p. kotiin perheensä luok
se 716 Oak St.

Alueemme ohjelmajoukkue
tulee käymään myös Warrenis- 
sa sunnuntaina jouluk. 14 ]£ il
tapäivällä Austin ave. haalilla an 
tantassa hyvän illan ohjelman. 
Pidetään tämä mielessä ja jäte
tään muut menot silloin myö
hempään.

Arsenaalin rakentajia 
vähennetään

Toistatuhatta miestä arsenaa 
Iin rakentajia laskettiin ulos e 
täällä päivänä viime viikolla 
sillä työt alkavat loppua kun 
laitokset valmistuvat. Niin sano
vat siellä olevat työläiset. — a.

Pohjois-Ontarion 
kulta-alueelta

. CCX. — '
Juhlittu on juhlimasta 
päästyäkin
suomalaisen yhdistyneen kirkko
kansan piirissä vaikka ei ole eh
ditty kaikista sanallakaan tie- 
doiitamaan t.l. lukijakunnalle 
Koetan tässä kuitenkin edes ri
saksi korvata laiminlyöntejäni.
Kodin ja seurakunnan juhlaa
vietettiin pappilassa, 53 Rea St., 
South Timminsissä, marraskuun 
16 päivän iltana tavallisen sun- 
nuntai-illan hartauskokouksen 
yhteydessä. Tällöin saatettiin 
kristilliseen kasteenliittoon Vil
ho Vuorelan ja h. v. Ainon (o. 
s. Nikkanen) tytär, Maria Hele
na. synl. Abitibissa, Out., syysk. 
29 p., 1938. Pastori A. 1. Hei
nolle toimit li kastamisen. Kum
meina palvelivat Mrs. ja Mr. J. 
A. Peterson, neiti Lea Heinonen 
ja William O. Ranta. Helien Leh 
to ja Kauko A. P. Heinonen. 
Hartauskokouksen jälkeen jat
kettiin illanviettoa ristiäisikeski- 
tyksen merkeissä.

Ensimäiset sotilaalliset 
hautajaiset Timminsin suo
malaisten historiassa
vietettiin torstaina, marrask. 20 
]>.. klo 2 i.p. St. Matthew’s Ang- 
likani-kirkossa, joka osoittautui 
liian pieneksi tilaisuuteen saa
puneelle surussaattueelle. Osan 
surujuhlaan saapuneesta yleisös
tä täytyi jäädä odottamaan kir
kon iilkojiuolelle. Oli kokoonnut 
tu toimit tamaan viimeistä raik
kauden palvelus ta Kuninkaalli
seen Canadan lentovoipiiin 
(Royal Canadian Force) kuulu
neelle heimoveljellenime, Lead
ing Aircraftman Ahti Joseph A- 
holle, joka lentokoulunsa syök
sy pommi tusharjoi tus ten yhtey
dessä St. Davidissa, lähellä St, 
Catharinea, Out., sai äkkiä sur
mansa hätälaskussa marrask. 1/ 
pmä. Ohjaajaluokau etevänä op 
]»ilaana hän odotti saavansa “sii- 
i c i i s ä ” muutaman viikon kulut

tua. Hänen oli määrä saada jat
kaa opintojaan lentovoimien up
seeriksi. St. Catharinen lentokou 

lila toimitettiin ensimmäiset so 
tilashautajaisteii juhlamenot len
tovoimien keskuudessa. Lento-

voimien lähettämä kunniavarti 
ja. Leading Aircraftman Russel 
Gltinz, R, C. A. F :sta, joka sen 
rasi toverinsa ruumiin mukana 
St. Catharinesta ja Lending Air
craftman Bert Hornby, R. C. A. 
F :sta, myös samah lentokoulun 
oppilaita, seisoivat kunniavartio
na arkun kahden puolen hauta 
jaisjumalanpal veluksen aikana. 
Kaksi Kuninkaallisen Canadan 
Ratsupoliisivoimien (iR. C. M. 
P.) edustajaa, univormussaan he 
kin, ja käiksi siviilipukuista ystä
vää sotaveteraanien joukosta 
toimi yhdessä LAC. Glunzin ja 
LAC. Hornbyn kanssa kantaji
na, sotaveteraanien ryhmän toi
miessa kunnia-kantajina. Hatita- 
jaisjuhlamenoja johti sotilaspap- 
pi, past. J. Blackburn, Cochra- 
nesta, jonka sunnuntaikoulussa 
ja rippikoulussa LiAC Aho oli 
lapsena käynyt Monteithissa. 
Past. R. S. Cushing, Timminsis- 
tä, ja past. A. I. Heinonen, Tim 
tninsin Suomalaisen Yhdistyneen 
seurakunnan pastori, jonka Nuo
risoseurassa LAC. Aho oli toi
mivana jäsenenä viimeisinä vuo
sinaan. avustivat sotilaspaippi 
Blackburnia. Heinonen pitäen 
suomeiksi lyhyen hautaussaar
nan ja muistopuheen ja myös 
lyhyen muistopuheen englannin
kielellä. Täkäläisen Canadian 
Legionan komentaja A. Ncainc 
toimi Legionan kunniavartias- 
ton komentavana upseerina. Eng 
lanninkielellä laulettiin kirkossa 
"Nearer My God to Thee” ja 
suomeksi: “Nyt eronhetki meil
le jo joutui etelien.” — Canadian 
Legionan osastossa Timminsin 
hatiiausmaalla oli Kuninkaalli
sen Canadan Lentovoimien (R. 
C. A. F.) lippu puolitangossa sti 
rusaattueen saapuessa hautaus 
maalle ja hautaustoiinituksen 
kestäessä. "Last Post"in ja “Re- 
veille”n soitti torvella lopuksi 
avonaisen haudan ääressii sota 
veteraani Frank Pearee. Tämän 
jälkeen kohosi Lentovoimien lip
pu jälleen salkonsa hui]).puuii ja 
sotaveteraanit marssivat haudan 
ohitse, pudottaen ohiniennessääu 
arkkua peittävän “Union Jaeik"- 
in ja LAC. Ahon lakin päälle pu 
naisia unikon kukkia. — Suuren 
tilaisuuteen saapuneen kukkalais 
laitepaljouden joukossa olivat 
m.m. seuraavat: Äidiltä ja isältä, 
Gertrude ja Ah; Mr. ja Mrs. 
Charles Aho ja perhe; St. Cat
harinen Lentokoulun upseerit ja 
aliupseerit; A. E. Wicks Limi
ted; Women’s Auxiliary of Mon 
teith; British Empire Service 
1 -eague.

Canadian Legion Branch 88; 
Timminsin Suomalaisen Yhdis
tyneen Seurakunnan Nuoriso
seuran puolesta. — LAC. Alm 
syntyi Ruovedellä. Suomessa, ja 
oli kuollessaan 28 vuotias. Hän
tä lähinnä kaipaamaan jäivät 
vanhempansa Mr. ja Mrs. Joseph 
Aho, Timminsissä; sisar, Mrs. 
Allen D. Kupkee, Ottawassa; 
morsian, nti. lean Smith, Reg. 
N„ Iroquias Falls’issa; setänsä 
Mr. ja Mrs. Chas. Aho ja perhe, 
Gold Centressa; Onni ja Eero 
Heinonen, Timminsissä; kaksi 
serkkua, Eir.o Aho, Torontossa 
ja Helga Alm, Gold Centressa. 
Ahon suvussa tämä oli jo toinen 
uhri tämän sodan aikana. Mr. ja 
Mrs. Chas. Ahon poika, l.iisim-

V o i t te k o  h u o n o s t i?
SAATTE TÄYDELLISEN HIJOJENNUK 
SEN TÄLLÄ MODERNILLA. MIELLYT 

TÄVALLÄ TAVALLA 
•  Kun kärsitte unipltuuclkstu — suoliston
epäjärjestyksestä — päänsärystä, tai oi 
te voimaton, saatte liuojenuksrn tällä mo
dernilla tavalla — pureskelkaa FEEN-A- 
MINT. Tämä hyvämakuinen purukumini 
ulostusaine uuttaa sisukseenne ulostamista 
helposti, mutta varmasti. Miljoonat ihmi
set luottavat FEEN-A-MINTTILN Yksin 
kertaisesti vain pureskelkaa FEEN-A- 
MINT ennen nukkumaan menoa — seu
raava nu aamuna tervetullut huojennus, jo
ka auttaa teitä jälleen voimaan hyvin 
Pakka perheen käytettäväksi maksaa ai 
noustaan

10c

J Morsius-yllättäjäisiä
liiti Kerttu V. K. Ileiimsen kun
niaksi vietettiin Mrs. L. Punka
rin viehättävässä, uudessa kodis
sa marrask. 20 pm iltana, jolloin 
ystävien joukko oli kokoontunut 
illanviettoon, jossa Mrs. Puuka
ri toimi yllättäjäisjuhlan emän
tänä. I lerkullisen voileipäpöy- 
dän antimia nautiltua, tuotiin su
kulaisten ja ystävien toimesta 
stiury joukko morsiiislahjakää- 
röjä nti. Heinosen avattaviksi. 
Lauaiitai-illana, 'marraskuun 22 
pmä saapui vielä nti Heinosen 
kotiin, pappilaan, suuren ystävä- 
joukon Yhteisenä lahjana lähettä
mä kallisarvoinen sv])ressipuinen 
vaatearkku sitä seuranneine Inh- 
joineen _ja onnentoivotuksilleen; 
Tuleva suThasmieskin, Tauno J. 
Flink, Torontosta, oli jo saapu-

MOOSUP, CONN,

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

Moosup, Connecticut
Tel, 304-3

Collins Motor Sales
Oldamobile ja Chevrolet 
Myynti- ja Palvelusliike

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

CENTRAL VILLAGE, CONN.

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

Plummausta - Peltityötä - Pumppuja 
ja tarvikkeita. Maanviljelyskalustoa -

Maaleja ja öljyjä. Rautatavaraa.

OAN9ELS9R. GONN.

Danielson Motor 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- ja urhellutavaraa. 
Erikoisuutemme Myers vesisysteemit. 
Laaja valikoima pumppuja ja osia ai

na varastosi?.

F . W . T i l l i n g h a s t  
& S o n s

IlAUTAANTOIMITTAJA JA 
PALSAMEERAAJA 

Central Village and Danielson, Ct.

LA BELLE
PA CK A G E STORE

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

Parhaita väkijuomia — Viinejä 
ja hienoja liköörejä

PLAINFIELD, CONN.

LOCUST GROVE 

HATCHERY
A. LAAKSO, omistaja 

Plainiield, Conn. Tel. Moosup 7-3

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

JEWETT CITY, CONN.
JEW ETT CITY PARMERS 

EXCHANGE 
Tel. 388

Jewett City, Connecticut 
Sven Wigren, Mgr. 

Kuuluisia Elmore fiidejä saatte 
kauttamme.
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nut paj>jiilaan yhdessä nti Hei
nosen kanssa tutkimiaan maini
tun arkun ja lukemattomien mui 
den lahjakääröjen sisältöä, joita 
oli Pohjois-Ontarion kulta-alu
een eri paikkakunnilta, Coplper 
Cliff—Siidliurvn piiristä, Toron
tosta, y.m. paikkakunnilta Cana- 
dasta ja Yhdysvalloista nuorelle 
parille saapunut. — A. I. II.

NORWAY, MAINE

F r a n k  W . B jö r k lu n d
Suomalainen

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

Puhelin 202

Howard E. Tyler, D. C.
CHIROPRACTOR

♦
13 Marston St., Norway, Maine. 

Puhelin 228.

ROCKLAND, MAINE
TEXACO PARK SERVICE 

STATION
Moottorien tuunuunta — Rasvausta — 

Karpuraattorl- Ja nähkOpalvelus.
Yleistä korjausta.

UUNO KORPINEN, rasvaus- Ja 
gaäolllnlosaston apulainen.

515 Main St. Rockland, Maine. 
— — — » £el. 720. hmmimb

H A M M A S L Ä Ä K Ä R I

J .A .R 1 C H A N ,D .M .D .
27 Elm S tM Rockland, Maine. 

Tel. 610.
Haarakonttorit Cornish, Muine.

DR. LLOYD M. RICHARDSON
H A M M A S L Ä Ä K Ä R I

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

Toi. 1225
Tunnit: 9—12. 1—5. l ito in  aoplmuk- 

sen mukaan.

J . F . G regory  &  Sons
Vaate- ja Vaatetava- 

rakauppa
•

416—418 Main NL. 
Rockland, Maine 

Puhelin 294
Tel. Camden 2350—Rockland 662. 

Ambulanssi-palvelus.

Oikealla tavalla suolattuja

P arh a ita  pohjolan S I L A K O I T A
t u k u t t a i n  a in a  s a a ta v a n a

N E S T O R  H I L L
H y a n n i s ,  M a s s a c h u s e t t s

Jos joku (lelliisi miten Anchovis-kuloja suolataan, niin pyydän siitä 
ilmoittamaan minulle.

M A A T A L O U S
Hallitus kellottaa 
maalaisnuorisoa 
kasvattamaan 
m okaa
Antaa lainojakin siihen 
tarkoitukseen

fthuca, N. Y. — Maalaispoikia ja -tyt
töjä rohkaistaan lisäämään maan ruo- 
katavaratuotantoa kasvattamalla sikoja, 
kanoja, y.m., Yhdysvaltain maanvilje- 
lysdepartemcntilta Washingtonista tul
leen tiedon mukaan.

WARREN, MAINE
RAKENNUSTARPEITA

Lautaa - Vuorilautaa - Pontattua lau
tan - Rakennus-rautatavaraa - Maa
leja - Ovia - Ikkunoita ja erikoista 

Mylly- ja Kaplnettltyötä. 
CHAS. E. STARRETT G SONS 

Warren, Maine

WALDOBORO, MAINE

J .  T .  G A Y
SEKATAVARAA, JAUHOJA 

VILJAA
Maaleja ja öljyjä  

TUORETTA LIHAA 

Waldoboro, Maine

THOMASTON, MAINE

■ Purin Credit Administration ja Farm 
Security Administration antavat lainoja 
4 Ii n kerhoille ja muille ryhmille sekä 
yksityisille inaalaisnuorikoille, joilla on 

l edesvastuulliKet takaajat, edistääkseen 
liitä vlljelystoiminlaa.

barin Security Association antaa lai
noja lalnanottajiensa lapsille milloin va
roja ci ole muuten saatavissa ja Farm 
Credit Administration antaa lainoja pai
kallisten tuolantoluottoylidistysten (pro
duction Credit associations) välityksellä. 
Maanviljelysopislot ja maatalousneuvo
jat antavat apuaan näiden lainojen han
kinnassa.

Monet 4-H:n kerhot ja muut maalais- 
nuorisorylimät ovat kasvattaneet erilai
sia ruokalajeja menneisyydessä. Esimer
kiksi viime vuonna 4-H:n jäsenet viljeli
vät 237.000 kotipuutarhaa, 177.000 kas
vatti siipikarjaa. 150,000 sikoja ja 74,- 
000 oli maitokarjaa. Nyt pyritään tätä 
tuotantotoimintaa laajentamaan ja lisää
mään, että tulisi mahdollisimman run
saasti maitoa, munia, sianlihaa ja kas
viksin ja muita jokapäiväisen leivän an
timia.

Kvootamääriä 
maanviljelys- 
tuotteissa 1942

Kvootamääriä maantuotteissa, jotka o- 
vat tärkeitä kotoisessa käytössä ja myös
kin niiden kansojen auttamisessa, jotka 
ovat joutuneet sodassa hyökkäysten a- 
laisiksi, suunnittclec maanviljelyssihteeri 
Claude R. Wickard vuodelle 1942.

Maanviljclyshallitukscn maanpuolus- 
tuslautakuntien valtio- ja kauntilautakun- 
nnt järjestävät erikoisia innostuttamisme- 
netelmiä, jotka ulotetaan, mikäli mahdol
lista, jokaista farmaria koskeviksi, joten 
saadaan maantuotteiden määrä kohoa
maan kahdella prosentilla siitä, mitä 
maantuote oli tänä vuotena ja viidellä
toista prosentilla siitä, mitä tuote oli vv. 
1924—1929.

Kaikkien maantuotteiden suhteen ei y- 
ritetä päästä suurempiin tuloksiin. )os 
rehuviljan varastot pysyvät nykyisessä 
tasossaan,' vastaavat ne hyvin kysyn
tää, eikä suurempia tuloksia odoteta 
pumpulin, vehnän ja tupakan tuotannos
sa. Mutta paljon suurempia tuloksia o- 
dotetaan sikojen kasvatuksessa, kanojen 
kasvatuksessa, maitotaloudessa, jotta 
saadaan evaporoitua maitoa, kuivattua 
kermottua maitoa ja juustoa. Myöskin 
tarvitaan kanoja. Maanviljelyssihteeri 
Wickard lupaa näiden tuotteiden hinta
tason taattavan aina joulukuun 31 päi
vään saakka, ainakin 85 prosentin pari- 
ty-inaksullu.

Kaikista niistä ravintotuotteista, jolta 
erikoisesti tarvitaan, on maito ensimäi
senä. Ei ole tarpeellista ainoastaan Ame
rikan kansan terveydelle, että maitoa 
käytetään enemmän, samoin kaikkia mai
totuotteita, vaan tarvitaan suunnattomat 
määrät Englantiin lähetettäväksi juustoa, 
evaporoitua ja kuivattua maitoa. Englan
tiin lähetettävien farmituotteiden määrän 
arvioidaan nousevan 6—8 prosenttiin ko
ko farmituotemäärästämme ja tekevän 
10 prosenttia koko vientimäärästämme.

Vuonna 1942 pyritään päästä suurim
piin tuloksiin, mitä tämän maan historia 
tietää, ja jos siihen päästään, tulee vuosi 
1942 olemaan kolmas peräkkäinen rekor- 
divuosi. Vaikka tuotannon yleismäärä 
onkin vain 2 prosenttia suurempi, in tuot
teiden ravltsemixmäärä paljon korkeam
pi, sillä tuotantoon kuuluvat karjatuotan- 
non vitaminl- ja mineraalirlkkaat tuot
teet.

Uhkaavana puolena tässä kysymyk
sessä on maanvlljelystyövolman puute, 
sillä maanpuolustusteolllsuuden työt ja 
tavalliset teollisuustyöt ovat vieneet pal
jon sellaista työvoimaa, )oka tähän 
saakka on hankkinut tulonsa maantöissä 
farmarien apulaisina. Elokuun 1 p:nä 
merkitsi niaanviljelyshallinto olleen vä
hemmän farmityövoimaa kuin minään 
aikana sitte vuoden 1925, jolloin alkuun
panoin farmityövoiinan merkintä. Silloin 
oli farmitölssä ainoastaan 10,633,000 hen-

CHESTER GRAIN CO.
PARK G POLLARD F11DEJÄ 

Liikkeitä!
Chester Grain Co., Chester Depot, Vt. 
Chester Grain Co., Ludlow, Vt. 
Farmers Grain G Feed Co.,

East Barre, Vt.
Farmers Feed G Supply Co.,

Franklin, N. H.
Groton Groin Co., Groton, Vermont. 
Farmers Feed G Supply Co.,

Hillsboro, N. II.
Fenners Feed G Supply Co., 
Manchester, N. H.
Modern Grain Co., Darlington, R. I. 
Newcastle (nain Co., Newcastle, Me. 
Newcastle Grain Co., Thomeston, Me. 
Ncwcestlc Groin Co., Waldoboro, Me. 
Farmers Groin G Feed Co.,

Windsor, Vt.

J o u lu t e h t ä v iä
a s ia m ie h i l le

4-----

Raivaajan levityskilpailut 
jatkuu. U usia tilau k sia  o li* * 
si h an k ittava  ja en tise t uu* 
d is te tta v a . S ib eliu k sen  ku> 
va lahjana u u sista  tilauk  
s is ta .

+
Joululehtiin ilmoitusten ke

räystä on p idettävä  nyt 
m ie le ssä  ja tk u vasti ja n ii
den eteen  o lis i ty ö sk en n e l
tävä .

♦
Onnentoivotuksien keräämi

nen p itä isi m yös to im ittaa .

“ Kommunistit Hitlerin ystä
vinä ja vihollisina” kirjaa , 
joka jo  on ilm estyn y t, o lis i 
nyt le v ite ttä v ä . K irjoittanut 
K. A. S u van to . Hinta 50
se n tt iä . S ivu ja  9 6 .

♦
JOULU, P äivälehden  ja kai 

vaajan  yhteinen  joulu lehti 
ilm e sty y  nyt ensim m äisen  
kerran . S ille  on sa a ta v a  
suuri m enekki. Hinta 35  
se n ttiä .

♦
Siirtokansan Kalenteri, P äi

vä leh d en  m onivuotinen  
k u sta n n u s. Hinta 5 0  se n t
tiä .

♦
“ Finland Reveals her Secret

Documents” . Hinta $ 1 .— .
+

“Ääniä Bolshevismin Kulis
sien Takaa”. Pieni s e lo s ta 
va  v ih k on en . Hinta 2 0  se n t
tiä .

— +—

RAIVAAJA
Box 600, Fitchburg, M a».
kilöä, jota vastoin vuotta aikaisemmin 
oli 10,867,000. Mutta vaikka sato on hy
vä, saadaaif dollarilla nyt vähemmän ruo
katavaraa kuin viime vuonna. — P.L.I.S. 
—Common Council.

TIIV ISTE TTYJÄ
TOSIASIOITA

.Massachusetts State Collegen 
insinööri W 'C. Harrington uu
distaa maanviljelijöille kehoituk
sen, että he katsoisivat mitä ko
neita tai koneenosia he tarvitse
vat ensi kevännä. tekisivät niistä 
luetteloni jo nvt ja jättäisivät ne 
tilattaviksi. Tehtaissa on kiiret
tä ja kaikkia raaka-aineita ei ole 
helppo saada, joten niille, jotka 
tekevät tilauksensa myöhään, 
saattaa tulla pahoja pettymyk
siä.

Työvoiman kysynnän lisäänty
essä maanviljelijät ovat voineet 
liitää työläisonsä ainoastaan huo
mattavasti korottamalla heidän 
palkkojaan. Lokakuun 1 p:ääu 
mennessä olivat palkat kohon
neet 165 pros. vv. 1910—14 kes
kimäärästä ia olivat 5 pistettä 
ylempänä kuin heinäk. 1 p., 36 
pistettä ylempänä kuin vuosi ta
kaperin ja korkeimmillaan sit
ten v. 1930.

Meiltä saattaa puuttua yOitä 
ja toista, mutta omenia ci puutu, 
sanovat Yhdysvaltain maanvilje-, 
lysdepartementin miehet kehoit-, 
taissaan emäntiä käyttämään 
omenia eri tavoilla.

Broilerien — nuorten paistinkanojen — 
kasvatusta on sanottu epävarmimmak.si

Säästöjen turvallisuus taattu  
$ 5 0 0 0  a sti

Toimien Yhdysvaltain hallituksen lupakirjalla Ja 
Yhdysvaltain hallituksen tarkastuksen alaisena 
ja kun attästöt ovat taatut, kuten yllä on mainit
tu. tarjoamme teille luotettua palvelustamme.

Women’s Federal 
Savings & Loan Association
520 Superior Ave.- Cleveland, Ohio.

Vastapäätä kirjastoa.
Miss Clara B. Wesliop. sihteeri.

S Ä Ä S T Ö T I L I E N

Cleveland S aving . &  Loan Com paoy’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 SUth St.
------ Palvellut 41 vuotta Clevelandia .

■' 1 S . . - » -W »» "» ............... - H , ---------------------- ---- —  — M ■■ --------

tulolähteeksi siipikarjan hoidon alalla, 
multa nyt luullaan, että niiden kasvatta
minen voi kannattaa.

Varhaisin tunnettu kotilalousväline on 
lusikka. — Eräs ranskalainen tutkija 
kerran sanoi, että jos lusikka ei ole yhtä 
vanha kuin maailma, niin se varmasti on 
yhtä vanha kuin soppa.

Tilastot osoittavat, että koti on epä- 
turvallisimpia paikkoja maailmassa. Ko
titapaturmat ovat kahdeksanneksi tär
keimpiä kuoleinanaiheutlajia Yhdysval
loissa, tappaen noin 32,000 henkeä ja 
loukaten 4,700,000. On siis syytä koet
taa poistaa ne epäkohdat, joiden on ha
vaittu aiheuttavan tapaturmia.

Sairaalat kipeästi 
I tarvitseat sairaan
hoitajataria

Niin kertoo Miss Johnson

Monet varmaan ovat olleet siinä käsi
tyksessä, että sairaanhoitajattaria on lii
kaa ja että mahdollisuudet sillä alalla o- 
vat hyvin rajoitettu. Niin kumminkaan ei 
ole asianlaita, vaan päinvastoin, saim
me kuulla Miss Vieno Johnsonilta, jonka 
tapasimme hiljattain Bostonissa ju pu
heemme kääntyi tiedustelemaan sairaan- 
hoitajattarien nykyistä asemaa.

Lukijoille, jotka eivät tunne Miss Vie
no Johnsonia, esitämme hänet muuta
malla sanalla. Miss Johnson on quincy- 
laineri amerikansuomalainen nuori nai
nen, joka aikoinaan oli aktiivisesti mu
kana nuorten hommissa Veljen talolla. 
Jo nuorena tyttösenä hän päätti, että 
hänestä tulee sairaanhoitajatar ja niin 
päästyään korkeakoulusta hän meni 
Massachusetts General sairaalaan, Bos
toniin, suorittamaan sairaanhoitajataren 
kurssin.

Suoritettuaan kurssinsa hän palveli 
sairaanhoitajattarena Mass. General sai
raalassa jonkun aikaa. Myöhemmin hän 
toimi apulaisjohtajattarcna Vanderbilt 
sairaalassa. Nashvillessa, Tennesseessä, 
ja myöskin opettajana Quincyn sairaa
lassa.

"Sairaalat kipeästi tarvitsevat nyky
ään nuorin tyttöjä, jotka haluavat kou- 
luuttaa itsestään sairaanhoitajattaria", 
Miss Johnson kertoi meille. "Tietysti so
ta kysyy paljon sairaanhoitajattaria, 
mutta ilman sitäkin pula sairaanhoitajat- 
tarista on huutava, sillä viime vuoden ai
kana Yhdysvalloissa avattiin 150 uutta 
sairaalaa. Nykyään uusia sairaanhoita
jattaria lasketaan tarvittavan 10,000.

Ja Jostakin syystä nuoret tytöt eivät 
pyri salraanhoitajattarlksi niin suurissa 
määrissä kuin menneinä vuosina ja sai
raalat yrittävät kaikella tavalla innostaa 
tyttöjä sairaanhoitajataralalle.

"Mass. General sairaalaa, joka on yk
si parhaimpia ensiluokan sairaaloita, on 
erikoisen halukas saamaan suomalaisia 
tyttöjä, silla sairaalan johto ja lääkärit 
pitävät suomalaisista tytöistä. Minut on 
pyydetty tiedottamaan amerikansuoma
laisille, että suomalaiset tytöt olisivat 
tervetulleita.

"Haluaisin painostaa", Miss Johnson 
sanoi, "että tytöt, jotka aikovat sairaan- 
hoitajattariksi, suorittaisivat kurssinsa 
Muss. General kaltaisessa ensiluokan 
sairaalassa, sillä kun siellä on kerran 
suorittanut kurasin, mahdollisuudet ovat 
mitä parhaimpia, sillä sellaisessa sairaa
lassa on viimeisimmät menettelytavat ja 
tiedot. Touscnluokan sairaaloita pitäisi 
karttaa."

C lE V E U H U a H IO

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

Kukkakauppa
1836 W est 25th St., Cleveland, 

Ohio
Puhelin: Prospect 6600

LOUIS A . BODNAR
FUNERAL CHAPEL

3929 Lorain Ave.
Cleveland, Ohio 

Puh. Melrose 
3075-3075

•
H autauksia 
«100 alkaen

Miss Johnson kertoi että sairaanhoita 
jattaren ammatti avaa ovia moniin hyviin 
loimiin sairaaloissa ja sairaalan ulkopuo
lellakin. Esimerkiksi, jokainen tietää että 
päästäkseen slewardiksi" ilmalinjurcihin 
täytyy olla sairaanhoilajattarenkurssin 
suorittanut.

"Ja sitten mikä ammatti voi paremmin 
valmistaa avioliittoa varten tyttöä kun 
sairaanhoitajatarktirssi? Ja se on vielä 
siitäkm hyvä eitä tyttö, joka on suoritta
nut kurssin, voi vielii naimisissa olles
saan tehdä työtiiän, jos haluan, tai jos 
tarve vaatii.”

Miss Johnson toimii nykyään profes
sori James II Jewettin yksityisenä sih
teerinä ja taloudenhoitajana. Prof. Jewett 
ei opeta enää, sillä luin on jo 80 vuotias. 
Hiin opetti arahiankieliä Harvardin yli 
opistossa.

Miss Johnson sanoi, että uusi luku
kausi sairaaloitten kouluissa alkaa hel- 
inikiiiissa, jolloin otetaan uusia oppilaita 
vastaan Tytöt, jotka haluavat ryhtyä 
sairaanhoitajattariksi, voivat kääntyä 
Mass Stale Nurses Ass n puoleen, jonka 
osote on 420 Boylston Slreel, Boston 
Sieltä annetaan tietoja ja vastataan kaik 
kiln kysymyksiin ja ohjataan ensiluokan 
sairaaloihin. Tai sitten voivat kääntyä 
suoraan sairaalan puoleen tai jos halu
aisivat hänen apuaan niin hän mielellään 
on valmis avustamaan puolestaan. Hä
nelle voi kirjoittaa osotteella: 44 Francis 
Ave., Cambridge, Mass. — S.S.

KOTKA JA KANAT
J. A. Krtylov.

Päivän kauneuta ihannoiden 
lenti, liiti kotka tatvahalla, korkealla, 
jossa keinuu kehdot salamoiden. 
Vihdoin sieltä alas tultuaan 
ladon katolle käy Istumaan.

Tosin kotkalle el tämä lepopaikka 
ollut arvoisensa, m utta kuninkailla 
evät oikkunsa; hän ehkä tällä lailla 
latoa vain tahtoi kunnioittaa; taikka 
lähellä ei ollut muutakaan 
mihin istuutua kuninkaan.

Ties mikä mielijohde, m utta 
•hetken kuluttua kotka kohouu 
ja toisen ladon päälle laskeuu.

Emakana täm än näihtyänsä 
ihmettelee kerä ystävänsä:
—“MJcsi kotkiakin kunnioitetaan? 
Eihän toki heidän lennostaan?
Toden totta, Jo6 vain haluaisin, 
ladon välin myös minä kahnustaisin. 
Jalkansa el suuremmat ei silmätkään 
kuin meilläkään, 
kuitenkin ne heitä 
kaikki arvostelee paremmiksi meitä. 
Ja, naa ttiin  Juuri itsekin— 
alhaitain lentävät kuin kanatkin."

Kotka, hetken kuullen heidän 
lorujansa,

vastaa: "Totta, vaan ei kokonansa: 
kotkat lentää kyllä joskus alahalla 
m utta—kanat eivät koskaan

korkealla.”

T i la fk a a  R a iv a a ia  !
WARREN. OHIO

L E A C H  D R U G  S T O R E
716 W est Market St. 

Warren, Ohio

J e n s e n s  F lo w e r  S h o p
279 E. Market St., Warren, Ohio 

Telo. 4099
Kukkasia kaikkiin tilaisuuksiin. 
Lähetämme kukkasia sähkeellä 

myöskin.

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

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

Tel. 3864

W arren  A rm atu re  
W orks

Sähkötavaraa — Korjausta

RCA, CROSLEY ja ZENITH
RADIOITA-----♦-----

TeL 3165
848 W. Market Street 

Warren, Ohio

L E E S  C O A L  C O .
J. R. LEE8, om istaja 
Cor. Tod and M arket 

(VARREN. OHIO 
Tel. 2445

O stakaa meiltä halvem m alla

CARL W. HALL
HAUTAUSPALVELUS  

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

AMBULANSS1PALVELUS 
YÖLLÄ JA PÄIVÄLLÄ

Teboisa johto ju alhainen liike
voitto tekee mahdolliseksi meidän 

KOHTUULLISET HINNAT

JOULUKYNTTILÄ

Edward Ajelin, joulukoris
teiden sommittelija, viinicis- 
telemässä maailman suurinta 
kynttilää, joka un 12 jalkaa 
kurkea ja 13,'A jalkaa ympä
rysmitaltaan. Kynttilä, jo
ka painaa 4600 paunaa, lähe
tetään Dallasiin, 'l ex., jossa 
se sytytetään joulun ajaksi.

CONNEAUT. OHIO

Kunnollisten arvojen vuoksi 
tulkaa meille

T H E  S I M O N D S  & 

B E N N E T T  C O .

HUONEKALUJA,
MATTOJA, LAMPPUJA

•
221 Broad St., Conneaut, Ohio

Chas. M arcy  and Sons 
FUNERAL HOME 
208 Liberty Street 

Conneaut, Ohio
Puhelin: Main 1829

•
Sairasvaunupalvclus.

Invaliidi-vaunu.
—Myöskin—

Hautapatsaita ja Hautamerkkeju.

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

•
Whitney llluek, 

CONNEAUT, OHIO 
Tel. Main 1133.

FAIRP0R7 riÄrtfcSiiR, 0NI0

K I T T Y  C A F E
PARH AITA RUOKIA ja 

VÄKIJUOMIA 
“Zombie on erikoisuutemme”

340 High St., Fairport Harbor, Ohio

TANTRE’S MARKET
Lihaa ja Ruokatavaraa

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

~ISHTäBULk. OHIO

Langer
C re d it
Jewelers

4540 Main Avenue 
Ashtabula, Ohio

Kansallisesti ilmoitettua tava
raa helpoilla maksuehdoilla. 

Ei rahastusmaksua.

R i le y  J o h n s o n  C o a l 
& S u p p ly

N. J. LEHTINEN, omistaja.
Kolia, Santaa ja Rakenta|ien tarvikkeita 
5714 Main Ave., Ashtabula, Ohio

Tel. Konttorit M.iin 1643 
Kotii 5107-W.

W E N T L I N G ’S
P H A R M A C Y

4032 Main Ave., Ashtabula, Ohio
Luotettu ja nopea palvelus.

P A I N E S V I L L E  
W I N E  S H O P P E

215 N. St. Clair St.. Painesville, O.
- -  Ja

4920 Main Ave., Ashtabula, Ohio
"ENIMMÄN PAHASTA 

HALVIMMALLA”
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FITCHBURG
J A  Y M P Ä R I S T Ö

— Työläisten Luottoyhdistyk-

— Saiman ompeluseura ko
koontuu tänä-iltana klo 7:30 
naisten huoneessa Saiman talos-

— Piiroioik-eutlcssa viime iau- 
sen kokoukset pidetään vasta antaina Walfrid W. Mattson, 34 
ensi viikolla. vuoden ikäinen mies talosta 70-1

J o t k u t  t i la a j a t  o v a t  ih m e t e l l e e t  
k u n  o s o i t t e i s s a  e i  o l e  
n u m e r o t  v a ih t u n e e t  
v a ik k a  t i la u s  o n  u u d is t e t t u
Sen johdosta ilmoitamme että ei ole syytä huolestua. 
Lehden lähetys ei lakkaa ennen aikaansa. Tunnustamme 
että työt ovat tässä suhteessa jälcssä ja kaikki uudistuk
set eivät ole tulleet vielä osoitteissa asianmukaisesti mer
kityksi, mutta tämä asia korjaantuu muutamien viikkojen 
sisällä, kenties viikon parin kuluessa.

RAIVAAJAN KONTTORI.

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

The Safety Fund of Fitchburg

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

ARTHUR H. BROWN. Rahastonhoitaja. 
JOSEPH H. KIBLING, Apulaisrahastonholtaja.

745 M a in  S t r e e t F i t c h b u r g ,  M a ss .

160 Main St. 
FPchburg, Mass.

R IT T E R  for
FLOWERS

Tel. 41J

J o u lu -  j a  U u d e n v u o d e n  o n n i t 
t e lu t  R a iv a a j a a n

Anlakaa nimenne asiamiesten luetteloihin kun he tulevut sitä pyytämään. Kui
killa asiamiehillä on luettelot tätä tarkoitusta varten.

Ne jotka eivät ole tavanneet asiamiestä voivat lähettää onnentoivotuksensa suo
raan konttoriin, jossa se liitetään paikkakunnaltanne tulevien nimien joukkoon.

Meillä on ollut tapana jouluna toivottaa tuttaville hauskaa joulua, kuten kautta 
maailman sivistyskansojen keskuudessa vallitse kaunis tapa edellyttää. Näiden per
soonallisten onnittelujen lisäksi olemme tavanneet julkaista Raivaajassa yleisen jouk
ko-onnittelun kaikille toisille Raivaajan lukijoille. Tähän joukkoon tavallisesti haluaa 
jokainen liittyä kenelle vaan tilaisuus tarjotaan.

'tällaisen jouluonncntoivotukscn julkaiseminen on mahdollista ainoastaan Rai
vaajassa, sillä kommunistit, kuten tiedämme, eivät "periaatteellisista syistä" toivota 
tuttavilleen hauskaa joulua.

Tällainen tervehdys hengeltä tai perheeltä maksaa 25 senttiä.

(Paikkakunta mistä nimet on kerätty)

Nit

Mainkadun varrella, tuomittiin 
kuukaudeksi ojennu slaitok seen, 
mutta tuomio jätettiin ehdon
alaiseksi vuoden ajaksi. Kanteen 
mukaan hän oli ottanut työttö
myyskorvausta väärällä selos
tuksella. Matson oli jo aikaisem
min maksanut takaisin perimän
sä summan $176, oikeudelle il
moitettiin. Tuo juttu oli laa
tuaan ensimmäisiä tämän valtion 
oikeuksiss.

— Poliisilaitos jatkaa tutki
muksiaan saadakseen selville 
ammukkeiden y, m. tavaroiden 
varkauden Sabourinin rautakau
pasta numerossa 137 Mainkadun 
varrella. Ammukkcita on varas
tettu 3.500 panosta. Muihin ta
varoihin kuuluu tasku- ja met- 
sästysveitsiä, käsineitä ja puisia 
talttoja.

—Peter ja Manta Hillin toopea- 
häitä vietettiin eilen Brooklinc’- 
issa, N. H.

Sodan mainingit 
tuntuvat jo  
Fitchburgissakin

Koko eilisen päivän sen jäl
keen, kun tieto .saapui siitä, että 
lapani on hyökännyt Hawaiille 
ja Filippiineille, sekä koko vii
me yön radioi täkäläinen radio
asema WEIM tietoja sodan ke
hittymisestä kaukoidässä ja ylei
sen maailmanpalon odotetusta 
syttymisestä. Uutisia tuli koti- 
ja ulkomailta. Tilannetta selos
tivat valtiomiehet ja erikoisalo
jen tuntijat niistä radioketjuista, 
joiden yhteydessä WEI'M on, 
joten fitchburgilaisct, jotka is
tuivat radioittensa vieressä, sai
vat seikkapedäiset tiedot Japa
nin ja Yhdysvaltain välien rik
koutumisesta sitä mukaa kuin 
tapausten kulku edistyi. Radio 
antoi tietoja tapahtuneista hyök
käyksistä, maamme hallituksen 
ottamista tilannetta vastaavista 
askelista, eri maiden hallitusten 
edustajain lausunnoista ja niin e- 
dclleen monista eri asioista jotka 
syttynyttä sotaa koskevat.

Paikallinen kielinen päivälehti 
julkaisi eilen iltana ylimääräisen 
numeron ja toinen ylimääräinen 
lehti tuli Worcesterista joten saa 
tiin nähdä myös mustalla painet
tuna valkoiselle paperille osa sii
tä mitä radiosta oli kuultu.

Poliisipäällikkö Thomas J. 
Codley määräsi eilen iltana 12 
departementtinsä reservipoliisia 
vartioimaan kaikkia niitä tehtai
ta, jotka joko kokonaan taikka 
osittain ovat sotatuotannossa. 
•Vartioitaviin tehtaisiin kuuluvat 
Independent Lock, Simonds, 
Cowdrey, Fitchburg Grinding, 
Fitchburg Ingineering, Arden 
Mills, Gil Ash Shoe, Crocker 
Burbank, Fitchburg Paper ja 
liver Johnson.

Tänään poliisipäällikkö Godley 
lähemmin ja pysyvästi järjestää 
tehtaiden y. tn. tärkeiden paik
kojen vartioinnin.

Kaupunkimme terveyslauta
kunnan puheenjohtaja tri Robert 
Burns antoi kehoituksen kaikil
le maidon pastörisoiinrsliikkeille 
ja leipomoille, ettei pidä päästää 
laitoksiinsa*kctään muutoin kuin 
käyntikortilla, josta henkilö tun
netaan "oikeaksi ihmiseksi’. Tä
män toimenpiteen hän järjesti 
sitä varten, etteivät vihollisen 
edustajat pääsisi turmelemaan 
ruokatavaroita.
Tietojen välitys
nykyisin nopeaa

Esimerkkinä siitä, miten no- 
peaa tietojen välitys nykyisin on.

DUTISILMQITUKSIA
FITCHBURG

Käsinkudottuja resumattoja myytävä
nä. — Mrs. Frccdson, 97 Summit St., 
Fitchburg.

Hanna-Sauna, 259 Elm St. — Elo ja
Brusila, omistajat.

NEW  YORK CITY
Kolmen huoneen huoneusto vuokrat

tavana 238 East 126 St. Kovanpuun lat
tiat ja kaikille nykyajan mukavuuksilla 
varustettuna. Omistaja asuu samassa ta
lossa. Tiedustelkaa talonmieheltä.

ALEKSIS KIVEN  
kuuluisa kirjallinen mestariteos

Seitsemän Veljestä”
(Seven Brothers)

NYT VALKOKANKAALLA
Suurenmoisin elokuva mitä on koskaan Suomessa valmistettu 

Esitetään:
COLONIAL TEATTERISSA, Maynardissa, Mass., tiistaina, 

joulukuun 9 p:nä yhtämittaa kello 12 päivällä—11 illalla.

PLAINFIELD TEATTERISSA, Plainfield, Conn., 
torstaina, joulukuun 11 päivänä.

LYRIC TEATTERISSA, Fitchburg, Mass., sunnuntaina, maanan
taina ja tiistaina, joulukuun 14, 15 ja 16 p:nä.
Sunnuntaina yhtämittaa kello 2— 11 j.pp. Maanantaina ja 
tiistaina kello 1:30—3:30 i.p. ja kello 6— 11 Ulatta.

u

tässä mainittakoon, että muuta
mia minuutteja sen jälkeen kun 
täkäläisen radioaseman liikkeen
hoitaja Milton H. Meyers radioi 
lausunnon, jonka hänelle antoi 
senaattori David I. Walsh kodis
taan Clintonista sama lausunto 
radioitiin toisista radioketjuista 
ja vältän myöhemmin tuo lau
sunto tuli Associated Pressin lä
hettämänä WEIM:n omaan te
letype- eli sähkösanomakonce-
secn.

Suomen itsenäisyyt
tä■ • I

suurena joukkona
Solanko, Mrs. Mikkola 
ja pormestari puhuivat

Suomen orpojen kolehtiin 
pantiin yli sata dollaria

Väkirikas ja hyväohjclmainen
Suomen itsenäisyyden 2 4 :s vuo
sijuhla vietettiin viime lauantai- 
iltana B. F. Brownin koulun juh
lasalissa ja Suomen sotaorvoille 
kerättyyn kolehtiin pantiin 
$101.12 sen lisäksi että lipuista 
ovella maksettiin 55c.

Frikoisvicraina juhlassa olivat 
kaupunkimme pormestari Alfred 
.Woollacott ja lähetystösihtecri 
Risto Solanko ja rva Kerttu Mik 
kola Washingtonista, jotka kaik
ki puhuivat.
Soittokunta aloitti 
ohjelman suorituksen

Charles F. Matsonjn, johtama 
Saiman soittokunta aloitti ohjel
man suorittamisen soittamalla 
lyhyen, tilaisuuteen sopivan sä- 
velsarjan, jota seurasi pastori 
Andrew Groopin rukous ja Os
kari Tokoin avauspuhe.

Tämän jälkeen Toimittaja To
koi esitti puhumaan pormestari 
Woollacottin, joka puhui lyhyes
ti mutta lämminhenkisesti Suo
mesta, lausuen m. m., että hän 
uskoo Yhdysvaltain seisovan Suo 
men puolella vaikeasta tilantees
ta huolimatta ja toivoo Englan
nin sodan julistuksen Suomea 
vastaan jäävän vain paperille*

Mr. Woollacott selosti, että 
kun hän kuluneella viikolla pyö
rähti Washingtonissa ja puheli 
siellä huomattujen miesten kans
sa niin hän havaitsi, että suuri 
myötämielisyys yhä vallitsee 
Suomea kohtaan.

Puheensa ■ lopussa pormestari 
Woollacott lahjoitti Fitclrburgin 
yleiseen kirjastoon laitoksen läs
nä olleen yhden trustiisin Yrjö 
Mäkelän kautta kirjan, jossa on 
kuvia Suomen talvisodasta. Hän 
oli saanut tuon kirjan lahjana 
Suomen lähetystöstä siellä käy
dessään Washingtonin matkalla.

Pormestarin puheen jälkeen 
Tokoi luki Hjalmar J. Proco- 
pe’n kaunissanaisen tervehdyk
sen, jossa samalla kiiteltiin täkä
läistä yleisöä siitä avusta, jota 
se on Suomeen antanut.

John Kallion johtama Saiman 
sekakuoro lauloi useita lauluja, 
m. m. hymnikohdan Sibeliuksen 
Finlandiasta. Kuoroa säesti Miss 
Miriam Honkanen.
Rouva Mikkola selosti 
Suomen orpojen avustamista

Kaunissanaisesti ja välittö
mästi selosti rva Kerttu Mik
kola sitä työtä jota The Ameri
can League for Finnish War 
Orphans on tehnyt. Hän ensik
si mainitsi että kutsu saapua pu- 

| Ituinaan tänne tuotti hänelle 
| suurta iloa, kun tiesi, että saa 
■ tavata persoonallisesti henkilöi
tä joihin on aikaisemmin kirjeen 
vaihdon kautta tutustunut kau
niissa ja arvokkaassa työssä. 
Suomen sotaorpojen avustami- 

i sessa.
j Selitettyääu mitä liitto on saa
nut aikaan orpojen avustamises
sa, rva Mikkola lausui, että Suo-

, men avustaminen yhä on tärke
ää ja lähitulevaisuudessa tulee 

I yhä vain tärkeämmäksi sillä so
dan jatkuessa orpojen luku kas
vaa ja puute maassa yhä lisään
tyy.
Miss Hukari lauloi 
useita sooloja

' Rva Mikkolan puheen jälkeen,

Miss Ester Hukari lauloi useita 
sooloja Mrs. Walter Sawycrin 
ollessa säestäjänä. Kehittyneellä 
äänellään ja sielukkaalta tulkin
nallaan laulajatar haltioi siinä 
määrin yleisönsä, että häneltä 
vaadittiin ylimääräinen numero. 
Solanko puhui Englantia 
ja suomea

Puhuessaan ensiksi englantia 
ja sitten suomea, lähetyssihtee
ri Risto Solanko tervehdystensä 
perään lausui, että Lontoosta 
saapui paha uutinen, tieto sodan 
julistuksesta Suomea vastaan. 
Kuitenkaan Suomi ei ole tehnyt 
mitään pahaa Englannille. Suomi 
on ainoastaan taistellut omaa 
taisteluaan barbaarista Venäjää 
vastaan.

"Suomi on yhä kansanvaltai
nen maa ja taistelee kansanval
lan puolesta", herra Solanko lau 
sui. “Suomi taistelee omaa sor
tajaansa vastaan eikä sillä ole 
mitään poliittisia pyrkimyksiä". 
Kielisen puheensa lopuksi herra 
Solanko lausui, että "There will 
always he Finland".

Sama optimistinen henki uh
kui hänen puheestaan sittenkin, 
kun hän puhui suomea. "Minä 
en usko Jumalan tahdon olevan 
sen, että Suomen kansan tulee 
hävitä maanpallolta", hän tuumi.

Herra Solanko sclosteli nyt 
käynnissä olevan Vcnäjän-Suo- 
men sodan syttymistä ja osoitti, 
että. Suomi ci suinkaan aloitta
nut sotaa Venäjää vastaan vaan 
odotti pari viikkoa vielä sen jäl
keen, kun ryssä Suomeen hyök
käsi, ennenkun se aloitti sotatoi
met. Juuri tuona odotusaikana 
olisi suurvaltojen pitänyt astua 
esille ja turvata pieni Suomi mut 
ta sitä ei tapahtunut, puhuja tuu 
mi.

“Me olemme ylpeitä siitä ras
kaasta taakasta jota olemme saa 
neet kantaa taitelussa länsimai
den puolesta venäläistä bolshe
vismia vastaan”, herra Solanko 
tuumi.

Siihen kolehtiin, joka herra 
Solangon puheen jälkeen kerät
tiin Suomen orpojen hyväksi; 
pantiin $101.12.

Tämän jälkeen vielä Mrs. An
na Lucandcr, Westminsteristä, 
lausui pontevasti ja voimakkaas
ti eläen tilaisuuteen sopivan ru
non ja Mrs. Aino Mohnhcrg soit 
teli kauniita viulusooloja Mrs. 
Sawycrin säestäessä.

Loppusanat lausui pastori 
Groop ja lopuksi Saiman kuoro 
ja yleisö yhdessä lauloivat Maam 
me ja Star Spangled Banner.

Juhlan jälkeen kalcvaiset tar
joilivat kahvia Washingtonin 
vieraille ja juhlakomitean jäse
nille omassa kodissaan.

SAIMAN OMPEIJOITA 
KESTITETÄÄN TÄNÄÄN 
OSUUSKAUPAN PUOLESTA

Osuuskaupan puolesta tarjoil
laan kahvit tänä iltana Saiman 
ompeluseuran kokouksessa ja e- 
sitetään myös ohjelma, kuten jo 
aikaisemmin on mainittu.

Erikoisuutena tällä kertaa om
pelijani illanvietossa on se, että 
siinä lahjotaan Wilsonin Hiljan 
kalkkuna ja naisten ompelema 
satumaisen kaunis tilkkutäkki.

Tilaisuus on avoin kaikille, 
ompelijat ilmoittavat. Enemmän
kin — he kutsuvat siihen kaik
kia.

A M E R IK A N  T E R Ä S  
L Ä H E T T I  E IL E N  
E T U L A IS E T

Reippaan pallopoikia vastaan
Töihin kutsun takia Amerikan 

teräksen kuuluisa joukkue ci 
voinutkaan saapua Worccsteris- 
ta eilen kilpailemaan Reippaan 
koripalloilijani kanssa, vaan se 
kuitenkin lähetti ctulaiset, Table 
Talk-jaukkuccn, joka otteli ur
hoollisesti, mutta ci kestänyt 
coach Jakolan treinaamien poi
kien lujaa loppukiristystä, joten 
kilpailu päättyi Reippaan poikien 
voittoon 50—34.

Kääntä oli Reippaan ja koko 
pelin suurpistemies. Hän heitti 
9 kertaa pallon koriin pelin tuok 
seessa ja viisi kertaa vapaista 
heitoista, saaden näin 23 pistettä.

Reippaan toisten poikien piste
määrät olivat: Muhonen 11, Rah 
kola 0, Korpi 2, Salminen 8, 
Kanneli 0, Malin 0, Kangas 4, 
Leppäniemi 7 ja ja Hitchins 1.

Ne 50 pistettä, jotka Reippaan 
pojat pelistä saivat, jakautuivat 
siten, että kahden pisteen hei
toista karttui .38 pistettä ja va
paista heitoista 12.

Vieraiden miehistä enimmän 
pisteitä heitti Cambell. Hänelle 
karttui niitä 11.

Pelikirjurina toimi F. Lehto
nen ja pelit uomariua Dave Al
len.

Kiinteimistökauppias 
John A. Wilson kuollut

Burbankin sairaalassa eilen il
tana paikkakunnalla laajasti tun
nettu suomalainen kiinteimistö
kauppias John A. Wilson kuoli 
56 vuoden ikäisenä.

Hän asui talossa 113 Snowka- 
dun varrella ja jätti jälkeensä

puolisonsa Ainan, o- s. Mäki, tyt- 
täret Sylvian ja Louisc'in, edel
linen Gardncrissa ja jälkimmäi
nen Fitchhurgissa, sekä veljen 
Aukustin Troyssa, N. H.

Mr. Wilson oli syntynyt Saas- 
tamalassa, Ylä-Satakunnassa, ja 
asui täällä Fitchhurgissa 35 vuot 
ta.

Huomenna kello 3 iltapäivällä 
ja 7.00—8.30 illalla ainajan voi
daan käydä katsomassa Sawyc
rin hautaustoimistossa, josta hau 
taus toimitetaan kello 1:30 kes
kiviikkona iltapäivällä.

Kalevaisilla kahviaiset
Kalcvakodissa on tänä Italia 

kahvintarjoilu, jota ennen suori
tetaan monipuolinen ja hyvä oh
jelma, ilmoittavat emännät, jot
ka tilaisuuden ovat järjestäneet.

YHDYSVALTOJA
PYYDETÄÄN
KOHTELEMAAN
SUOMEA YSTÄVÄNÄÄN

Saiman yleisessä työkokouk
sessa eilisiltana Jacob Mcrilän 
ehdottamana päätettiin lähettää 
presidentti Rooscveltillc valtio
sihteeri Hullille, tämän piirin 
kongrcssimichillc ja valtiomme 
senaattoreille kirjelmä, jossa pyy 
detään, että Yhdysvallat edelleen 
pitäisivät Suomea ystävänään 
vaikka Suomi ci olekaan katso
nut vielä toistaiseksi turvalli
seksi maan itsenäisyydelle ja 
vapaudelle vetää joukkojaan pois 
taistelusta Venäjää vastaan. Sa
malla huomautettiin, että Sai
man jäsenet yksilöinäkin voisi
vat lähettää tuollaisia kohteliaita 
pyyntöjä henkilöille koska me 
tiedämme Suomen kansan de
mokraattiseksi ja rauhaa rakas
tavaksi kansaksi joka on valmis 
milloin hyvään seuraamaan kan
sanvaltojen ohjeita kun sille vain 
taataan turva vihollisiaan vas
taan. Lauri Moilanen ja Hen
ry Puranen nimitettiin kirje kir
joittamaan yhdistyksen puolesta.

Uusia jäseniä Saimaan cilcnil- 
taisessa kokouksessa hyväksyt
tiin Emil Kaisla Hilja ja William 
Wilson, Florence Toffcri, Alina 
ja Matti Laine ja Anna Fors
man. Muuttokortilla Port Clics- 
terin, N. Y„ osastosta vastaan
otettiin Victor ja Lyyli Nurmi.

Puheenjohtajana kokouksessa 
toimi Einar Pehu ja sihteerinä 
David Kurki.

Valistustoimikunnan ia johto
kunnan raportit hyväksyttiin. 
Salnon jäsenkirjuri K. E. Savo
laisen raportti.

Jo pidettyjen ryhmä-iltamien 
raporteerattiin onnistuneen hy
vin ja uudenvuodcnvalvojaisista, 
jotka ovat kolmannet ryhmäilta- 
mat, odotetaan suurkemuja.

Kun sunnuntaikoulun avaami
nen koulun johtajan Mrs. El na 
Honkasen paikkakunnalta pois 
mentyä on jäänyt sikseen, ke
lmi tettiin valistustoimikuntaa
harkitsemaan eikö sitä voitaisi 
joulun ja uudenvuoden pyhien 
jälkeen avata, että lapset saisi
vat tilaisuuden opetella suomen
kieltä ja esiintymistä.

Valistustoimikunnalle jäi myös 
kirjaston avaamisen järjestely.

Uuden vuoden jälkeen päätet
tiin järjestää forumipuheet sun- 
nuntai-illoiksi ja hankkia jos 
mahdollista, hiukan muuta ohjel
maa alkuun, koska tiistai-illoiti, 
jolloin niitä tänä syksynä on pi
detty, ovat toimissa iltakoulut, 
joissa käy useita henkilöitä, jot
ka haluaisivat käydä forumilla.

LÄHETYSSEURAKUNNAN
UUTISIA

Huomen il tai sessa ompeluseu
ran kokouksessa kahvintarjoilu» 
kustantavat Mr. ja Mrs. 'Potn 
Salmi ja Mr. ja Mrs. Isaac Ant
tila.

Keskiviikkona on Sisarliiton 
kokous Mrs. Anna Krookiii ko
dissa Laurel-kadun varrella.

Torstaina on hautatuskokous 
kirkon salissa. Kaikki edellämai
nitut kokoukset ovat tavallisina 
aikoina jotka kaikki niissä kävi
jät tuntevat.

EV.-LUTERI LAISEN
SEURAKUNTAPIIRIN
UUTISIA

Fitchburk: Eilen illalla pidetty 
kirkkokuoron toimima adventti- 
illanvietto oli hyvä tilaisuus se
kä ohjelmaansa että yleisön o- 
sanottoon nähden. Ohjelman e- 
sitteli Sigrid Wickström. Siinä 
alkuvirren jälkeen johti rukouk
seen ja lausui tervehdyssanat 
allemerkinnyt, sitten oli duetto- 
laulua Mildred Waltanen ja Sig
rid Wickström, joita säesti Mrs. 
Lyyli Palomäki, runon lausui 
Tyyne Lindholm,. soololaulua 
Mildred Waltanen, pianodueton 
soittivat Lyyli Läinsä ja Irene 
Peltonen, kertomuksen luki Ju
lia Heisson, pianonsoittoa Lyyli 
Lämsän säestäessä pianolla, lau
lua kirkkokuorolta Lyyli Palo- 
mäen johdolla ja Irene Peltosen 
säestäessä pianolla, jonka jäl
keen allemerkinnyt puhui ja vei
sattiin päätösvirsi. Sitten siir
ryttiin kirkkosaliin nauttimaan 
kuorolaisten valmistamasta hy-

Talo m yytävänä
5 Nutting Street. Kuusi huonetta, 
kovanpuun lattiat, liimmilyslaltos, 
kaasu, sähkö ja kuumavesi. Hinta 
$2900, kateen $300.

Nutting Streetin varrella 2 perheen 
talo, 10 huonetta, kylpyhuoneet. 
Vuokratulot $36 kuukaudessa. 
Hinta $3800, käteen $400.

WILLIAM E. FENTON 
Tel. 4240

299 Main St., Fitchburg, Mass.

TRAKTOREITA
Fordson )a Ford sekä uusia |a käytettyjä 
osia, käytettyjä vauhdin tasaajia (gov
ernors) Clark-äkeitä. New Idea levittä
jä . Surgc-lypsykoneita. Jäähdyttä|iä. 
Sähkö-vedenkuumcntajia- Unadilla Sl- 
lo'la, y.m.

E. K. WILLARD
1160 Main St., Leominster, Mas*.

Tel. 2230

Tehkää ostoksenne
M A R C E A U ’S

PAKETTIPUODISTA
Meillä on joltakin erikoisuuksia tar

jolla joka viikko.

Marceau's Package Store
189 River St. TeL 1840

Fitchburg, Maas.
Runsaasti parkkaustilaa.

S u o j 'e lk a a  i t s e n n e  
l e n t s u l t a

FENNIA
COUGH
BALSAM

On luotettava lääke parantamaan 
kylmyydestä tulleen yskän 

Pitäkää sitä aina pullo kotona 
S 1 . 0 0  pullo postissa

Valmistaa
F I N N I S H  D R U G  

C O . ,  I n c .
Suurin suom. apteekki 

Fitchhurgissa 

805 M a in  S t r e e t ,  
F i t c h b u r g ,  M a s s .

Myöskin saatavana:
United Co-op Society, Maynard, Mass. 
United Co-op Society, Quincy, Mass. 
United Co-op Society, Gardner, Mass. 
United Co-op Society, Worcester, Mass. 
Fanners Co-op Society, Hubbardston,

Mass.
Farmers Co-op Society, Templeton,

Mass.
George W . Laakso, Peabody, Mass.

A R O ’S
R -  -R0CK5 CRQ55E5J
r  C e o  A R O .P ro p  
WESITOWNSENDMASS^J

K anaupolkasla saatavana valtion 
veritarkastuksen hyväksytyistä k a 
noista. E rittä in  tuottavaa rotua, 
m univat runsaasti ym päri vuoden, 
elävät kauan sekä kasvavat nope
asti. K ananpoikaset taataan 100 
prosenttisesti kahdeksi viikoksi. 

Puhelin 128-M

Manchester, N. H. 
KANANPOIKASIA

N. H. kananpoikasia m y ji» * » »  jvaa 
viikko. Tyytyväinen ostaja kertoo 
meistä toisille. Todiste hyvyydestä 
on suuri munivaisuus. Liikevaihtoni 
aina vaan kasvaa. Lentolehtinen va
paasti.

ARTHUR B. COLBY.
559 So. Main St., Manchester. N. H.

västä kahvista kotitekoisten lei
vosten kanssa. Kiitos kirkko
kuorolle ja avustajille.

Tämän viikon toirstaina klo 
8 ill. on omepluseuran illanviet
to kirkkosalissa jossa myydään 
käsitöitä ynnä muuta lahjaksi 
saatua tavaraa sekä nautitaan 
Dr. ja Mrs. Walter Niemen kah- 
vinlarjoilusta. Yleisö on terve
tullut.

Pigeon Cove: Tämän viikon 
perjantaina klo 7 :30 ill, on om
peluseuran ilta kirkon tarjoilu
huoneessa jossa kahvit laittavat 
Mrs. Anna Mitchell ja Mrs. Olga 
Hietala. Ohjelman suorittavat 
seurakuntalaiset. Yleisö on ter
vetullut.

Quincy: Ensi sunnuntaina on 
jumalanpalvelus Garfieldkaduu 
kirkossa Betleheniin seurakun
nassa klo 3 ip., jossa allemcrkin- 
nyt saarnaa.

Maynard: Eilen liidettyyn ju
malanpalvelukseen Mr. ja Mrs. 
Gabriel Mäkelän uuteen taloon 
kokoontui paljon kansaa. Tilai
suus oli myöskin tupaautuliais- 
juhla, jonka ystävät olivat toi
mineet. Heidän kaunis uusi ta
lonsa on 25 Chandler st. — Mat
ti Anttonen.

Missä ikinä ipaaäman kolkas
sa asuu suomen kansaa, sinne 
menee myös Raivaaja.


