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S a k s a la is e t  a h t a a l l a  V e n ä j ä l l ä
Kaksikymmentäkaksi divisioonaa Stalin
gradin luona tiukassa saarroksessa

SUURET MÄÄRÄT SOTASAALISTA  
JOUTUNUT VENÄLÄISILLE

Tunisiassa ovat liittolaiset tuhonneet akseli- 
valtain hallussa olevia satamia

L iitto laisten  lentovoim at ahkerassa 
toim innassa Burm assa

Sähkösanoma
Mostkova, tammik. 2 p. — Pu

nainen. armeija saavutti uu'sia 
saavutuksia seitsemällä rintamal
la viime yön aikana, yhden lois- 
tavimman päivän jälkeen sodan 
ajalla.'

Keskirintalmalta, Moskovan Iän 
sipuolelta, jossa se valloitti Vcli- 
kie-Lukin li innoituksen, tappaen 
jokaisen siellä olleen saksalai
sen, lukuun*» Vt äimättä laahusta
via vankeja ja haavoittuneita, 
Kaukasian vuoristoon saakka, 
1,100 mailia eteläänpäin, venäläi
set olivat suurimimassa offensii
vissaan sodan aikana.

Eilen he valloittivat kilistän, 
Kalamukkieii tasavallan pääkau
pungin, 170 mailia etelään Stalin- 
gradisita, saksalaisten suurim
man aseman Stalingradin eteläi
sellä rintamalla ja 200 mailia ete
lään Naltshikin alueella, Kau
kasiassa, Terek joen . varrella he 
valloittivat Chikolan ja kolme 
muuta a vain kaupunkia.

Yiin aikana venäläiset, keski- 
rintamailla, jatkoivat etenemis
tään Vciikie-Lukin sektorilla, 
torjuen eräitä keikkoja vasta
hyökkäyksiä, ilmoitettiin päiväl
lisen aikana julkaistussa tiedon
annossa, sekä ryhtyivät kokoa
maan 'valtavaa sotasaalista, min
kä he saivat Velikie-Lukissa, 
■mikä oli saksalaisten ankkuri- 
kohta Latvian raja-alueella ja 
rautatiekeSkus, jonka m enettä
minen saattoi vaaranalaiseksi sak 
salaisten aseman tuolla rinita- 
malla.

Stalingradin eteläpuolella ja 
iounaispuoleilla lie valloittivat u- 
seita kauppaloita, kyläkuntia ja 
maanviljelyspiirikeskuiksia, sanot 
liin päivällisen aikaan julkais
tussa tiedonannossa Saksalais 
ten vastustus murrettiin koko 
naan muutamilla sektoreilla. Vi
hollisen miehistö pakeni, jättäen 
jälkeensä suuria määriä s at av ä 
lineitä ja -tarpeita.

Valtavia määriä sotasaalista.
Aikaisemmin on julkisuuteen 

saatettu seuraava luettelo venä
läisten sotasaaliista, samalla kuin 
on 1 ilmoitettu, että saksaiaiset 
ovat menettäneet 175,(XX) miestä 
kaatuneissa ja 137,000 miestä van 
geiiksi joutuneina.

Luettelo sotasaaliista on, seu
raava :

Hävitettyjä 
1,249Lentokoneita 

Tankkeja 
Tykkejä 
Mörssäreitä 
Konetykkejä 
Tänkklvas talsia 

tykkejä 
Automaattisia 

kivääreitä 
Kivääreitä 
Ammukkcita 
Pienten aseiden 

ammukkeita 
Trokeja 
Rauta tiet rokoja 
Vetureita » 
Ammukevarastoja 
Hevosia 
Moottoripyöriä

1,187
1,450

755
2,708

5,135

Otettuja
532

2,064
4,451
2,734
8,161

37,850

15,950
137,850

5,000,000

50,000,000
15,309
2.120

46
434

15,753
3,221

1

KYMMENEN HENKILÖÄ 
ASETETTU SYYTTEESEEN

Cocoanut Groven tulipalon johdosta

SOTATÖITÄ 
PYSÄYTETTY 
TULVAN TAKIA

Tuhansittain asukkai
ta joutunut lähtemään 
kodeistaan

Ovat pudottaneet 
natsien

lentokonetta
Lontoo, tammik. 1 p. — Aint- 

ri,kalaiset lentäjät ovat pudotta
neet alas enemmän kuin 200 liat 
sien lentokonetta, sen jälestä 
kuin he alkoivat operatiot Brit
tien saarilla, viime heinäkuussa, 
osoittaa Yhdysvaltain armeijan 
kahdeksannen lentovoimicn pää
majan julkaisema tiedonanto.

Ylläolcvaan ei sisälly ne sak
salaiset taistelulentokoneet, jot
ka viime keskiviikkona ammut
tiin alas hyökkäyksessä natsien 
sukelluslaiva-asemalle L’Orien- 
tessa.

Liittolaiset
vioittaneet
vihollislaivaa

Lontoo, joulu.k. 31 p. — Brit
tiläiset sotalaivat taistelevat tä
nään pohjoisilla vesillä vihollisen 
laivojen kanssa ja tällä tietoa vi
oittivat yhtä vihollisristeilijää ja 
ajoivat sen pakoon. Vihollisen 
hävittäjän liittolaiset jättivät pa
hasti iskettynä uppomistilaan 
merelle.

Amiraali teet ti tiedoit uksessaan 
lyhyesti lausuu:

“Varhain tänä aamuna Hänen 
M ajesteettinsa laivat tapasivat 
vihollisen laivueen pohjoisilla ve
sillä. Syttyneessä taistelussa vi
hollisen risteilijää vioitettiin ja 
se perääntyi. Vihollisen hävittä
jää iskettiin kovasti ja kun se 
viimeksi nähtiin, se oli uppoa
maisillaan.

Taistelu jatkuu."

Autoja rekisteröity 
100,000 vähemmän 
nyt kuin 1941

Bioston, tairmmik. 1 p. — Sota 
gasoliinin ja taijerien annostelun 
kanssa on ajanut Massachusett
sissa maanteiltä pois enemmän 
kuin 100.000 autoa, ilmoitettiin 
valtion autorekisteriössä eilen.

Uudenvuoden aamuna oli vain 
607,686 autoa valmiina lähtemään 
maanteille. Se on 14 prosenttia 
vähemmän kuin vuosi takaperin 
uunna vuonna.

U. S. Britannian 
kanssa sam aa mieltä 
Argentinan asiassa

Washington, jouluk. 31 p. — 
Yhdysvaltain ulkovirasto tänään 
ilmoitti täydellisesti liittyvänsä 
siihen valitukseen, minkä Britan
nia lausui Argentinan menette
lystä säilyttää diplomaattiset vä
linsä “ihmiskunnan vihollisten 
kanssa."

Maamme ulkoviraston lausun
to oli vastaus tiedusteluihin Bri
tannian ulkoviraston lausunnos
ta, mikä julkaistiin Lontoossa ja 
jossa pahoiteltiin sitä kantaa, mi
kä Argentinalla on.

Sanomalehtien
paperinsaantia
vähennetään

Washington, tammik. 2 p. —
Iallitus on rajottanut sanoma

lehtien ja aikakauskirjojen pape
rin käyttöä tämän vuoden ajas
sa, vähentämällä sanomalehtien 
pa,»erin.saantia 10 prosentilla vii 
me vuoden paperinkävttöön ver 
rattuna, sekä varoittaen, että li- 
lävähenuyksiä saattaa tuilla.

Sanomalehtiin nähden tämä vä 
hennys on aikaansaatu siten, e t
tä jokainen lehti saa jiaperia sen 
verran kuin se v. 1941 käytti 
maksettuun nettolevikkiin. il
man vapaakappaleita ja palautuik 
siä välittäjältä, sekä ylipainok
siin. Hukkaan menosta myönnet 
tiiu 3 prosenttia korviketta.

Aikakauslehdille Sota tuotan to 
hallinto määräsi samanvertaisen 
välhennyiksen, m äärä äimällä, e ttä  
ne saavat ainoastaan ‘X) prosent
tia viime vuoden papcrlkiilulU'k- 
se s ta ..

Vähennys ja mahdollinen lisä- 
vähennyksen uhka johtuu siitä 
kun paperimassaa tarvitaan rä 
jähdysaineisiin, sekä säiliöihin 
merentakasia lähetyksiä varten 
ja miesvoima me-tsissä, joissa pa 
peripuita kaadetaan, vähenee ja 
sähkövoimaa ja materiaaleja ei 
ole riittävästi.

Sähkösanoma
Boston, tammik. 2 p. — Ku

vernööri Saltonstallin odotettiin 
tänään ryhtyvän toimenpiteisiin 
Suffolk kau.ntin suurlautakunnan 
syytösten johdosta, että kaupun
gin virkailijat ovat osoittaneet 
levälperäisyyttä ja kykenemättö
myyttä Cocoanut Groven palon 
yhteydessä.

Kuvernöörillä on valtuuksia 
Bostonin lupakirjakomissioonin 
ja Bostonin poliisikomissioneerin 
yli ja hänen uskotaan ryhtyvän 
hätätilatoiinenpiteisiin sen joh
dosta kun suurlautakunnan moi
te saattaa myöskin koskea sivii- 
1 ipuol u st oimenpi teitä.

Suurlautakunnan la u.s u n n ossa 
sanottiin, samalla kun 11 syytös
tä esitettiin, joukossa iniestap- 
posyytöksiä, että “mitään täydel 
listä yhtenäisyyttä ei ole ollut 
rakennusviraston, palokunnan, 
poliisikunnan ja .lupakirjalauta- 
kunnan kesken, niihin erinäisiin 
tarkoituksiin nähden joita ylei
sön turvallisuuden suojelemisek
si on tehtävä”.

Boston, tammik. 2 p. — Suf
folk kauntin suurlautakunta esit 
ti yhteensä 11 syytepäätöstä 
kymmentä bostonilaista vastaan, 
niiden joukossa rakennuskomis- 
sioneeri James H. Mooney ja po 
liisikapteeni Joseph .A. llucci- 
ross. tutkittuaan 10 vuorokaut
ta Cocoanut Groven paloa, jossa 
489 ihmistä henkensä menetti.

Miestaposta syytetään yöklu- 
in johtajaa Barnett ja James 
Welanskya ja sen isännöitsijää 
Jacob Goldfinca. Heitä vastaan 
esitettiin kaksi syytöstä, joissa 
oli 32 kohtaa.

Toisia syytöksiä esitettiin ko
ris te lla  Rueben O. Bodenhornia 
ja paioluutnantti Frank J. Lin- 
nevä, rakennustyöläistä David 
Gilbcrtiä, rakennustarkastaja 
Theodore F. Eldrackeria ja ura
koitsija Sam uel. Rudnickia vas
taan.
Laiminlyönneistä moititaan

Yhdentoista syytöksen lisäksi 
suurlautakuuita lansnnossaan ar
vosteli Bostonin palokunnan, lu- 
pakirjalautakunnan ja rakennus- 
virkailijoita,

Lausunnossa sanotaan:
"Olemme havainneet erinäis

ten virastojen jäsenissä, joiden 
tehtävänä on yleisen turvallisuu 
den suojeleminen, välinpitämät
tömyyttä, velttoutta, kykenemät 
tömyyttä, määrättyjen tehtävien 
tehokkaan täyttämisen laiminlyö 
mistä sekä täydellisen velvolli
suuksien tuntemisen puutetta.

Lautakunta, johon kuuluu 20 
miestä päätti puolen vuoden toi
mintansa asettamalla syyttee
seen Bostonin palokunnan luut
nantti Linneyn tahallisesta vel
vollisuuksiensa laiminlyömisestä, 
sekä myöskin niiestapon edistä
misestä. Hän oli Cocoanut Gro- 
vca tarkastanut 8 vuorokautta 
ennen paloa ja ilmoittanut sen 
olevan hyvässä kunnossa.

Suurlautakunta esitti syytepää 
tökset korkean oikeuden päätuo- 
marille. John I*. 1 ligginsille. Sa
malla prokuraattori Bushnell il
moitti. että tutkimus palon joh
dosta ei ole vielä päättynyt.
Syytetyt ja syyteperustelut
ovat seuraavat:

James 11. Moone>, kaupungin 
rakennusten tarkastaja: Velvol
lisuuksien laiminlyönti rakennus 
lakien voimaan saat laillisessa.

Joseph A. Buccigross, |x»liisi- 
kapteeni: Velvollisuuksien lai
minlyönti palosääntöjen voi- 
maan saamisessa.

Frank J. Liiyiey, paloktiiinan 
luu tnan tti: Tahallista velvolli
suuksien laiminlyöntiä ja kolme 
syytöstä miestä,»on edistämises 
tapahtuman jälkeen.

Barnett Welansky, yöklubin 
johtaja: Miestappo, vehkeilyä
rakennuslakien rikkomiseksi ja 
vehkeilyä Cocoanut Groven ra 
keittämiseksi rakennuslakien vas 
taisesti.

James Welaus'ky, Barnettin

Pittsburgh, Pa., tammik. 2 p.— 
Tuhannet työläiset teollisuusalu
eella jolla joet yli äyräittensä tul
vivat, työskentelivät eilen sota- 
työtehtaitten kuntoon saattami
seksi, tusinan Ohion ja Virginian 
kaupungin, joissa tulva on jo tu
hoa tehnyt, odottaissa sen kehi
tysvaiheita.

Noin 17,000 tai 20,000 asukasta 
West Virginiassa joului poistu
maan kodeistaan. Wheelingissä 
vesi oli kohonnut 52 jalan korkeu
teen, ollen 16 jalkaa tulvatason 
yläpuolella, ja jo toissapäivänä. 
Wheelingin pääkadulla oli vettä 
10 jalkaa. Moundvillesta ja New 
Martinburgista ilmoitettiin suu
rista vahingoista.

Ohiossa tulva kovimmin koski 
Mariettaa, Pomeroyta, East Liver
poolia ja Steubenvilleä.

Seitsemän terästehdasta West 
Virginiassa ja Ohiossa suljettiin 
tulvan takia, pääasiassa sentakia 
kun työläiset eivät voineet niihin 
saapua.

Viisi henkeä kuollut 
tulenliekebsä

Buckingham, Quebec, tammik. 
1 p. — Viisi henkeä, joihin kuu
lui kolme lasta, menetti henken
sä varhain eilen aamulla tulipa
lossa, joka hävitti farmitalon lä
hellä Thttrsoa, tässä Quebecin 
maakunnassa, noin 10 mailia 
täältä Buckinghamista.

Surmansasaaneet olivat Fran
cis Collingan, 53 vuoden ikäinen 
farmari, hänen siskonsa, 59 vuo
den ikäinen Miss Theresa Collin
gan ja talon kolme lasta, joiden 
iät olivat 10. 9 ja 7 vuotta. Mrs. 
Collingan pelastui.

Osastokauppojen 
myynnit kasvaneet

Washington, jouluk. 31 p. — 
Liittovaltain reservilau takun ta 
ra,»orteerasi tänään, että osasto- 
kauppojen myynnit viime viikon 
aikana olivat 15 prosenttia suu 
remmat kuin vastaavana aikana 
viime vuonna. Neljän ensim
mäisen viikon aikana joulukuus
sa noiden kauppojen myynnit o- 
livat 13 prosenttia suuremmat 
kuin vastaavana aikana 1941.

tiin Velikie-Lukin ja Kiistan val
loittamisista, myöskin tiedotet
tiin, että kenraali Shukov, joka 
viime talvena Moskovan pelas
tusta johti, on tullut Somijon Ti- 
mosjenkon tilalle, lounaisosan 
s<vt a.voim ien komenitajaiks i 

Velikie-Lukissa tuhottiin sak
salainen miehistö kolkollaan kun 
se kieltäytyi antautumasta, sa
nottiin ensimmäisissä tiedonan
noissa sen valloittamisesta.
Tunisiassa on satamia tuhottu.

Sähkösanoma
Lohtoo, tammik. 2 p. — Tuni

siasta tiedotetaan, että liittolais
ten pommittajat ovat hävittäneet 
akselivaltojen hallussa olevat 
pääsatamat Biserten ja Tuni
sin, ja saksalaiset ovat olleet pa- 
koitettuja o’hjaamaan suurimman 
osan laivauksestaan Soussin, 
Sfaxsin ja Gabesin satamiin, jot
ka oVat jatkuvan hyökkäyksen 
aylaiscna. , «il

Liittolaisten po m i t uslk o ne et 
päättivät viikon kestäneen, ym
päri vuorokauden jatkuneen Sons 
s in, Sfaxsin ja Gabesin pommi
tuksen ja näytti siltä, että äk- 
relivallat pian menettävät jokai
sen sataman Tunisiassa.

Sen lisäksi liittolaisten sukel
luslaivat sekä vedenpäälliset yk
siköt ja pommituskoneet aiheut
tivat suurta tuhoa laivoille, en
nenkuin ne satamaan pääsivät. 
Britannian ainiraliteetti eilen ker 
toi, että brittiläiset sukelluslai
vat ovat upottaneet kaksi suu- 
lempaa varustelulaivaa Tunisian 
lahdessa ja  mahdollisesti ovat 
upottaneet hävittäjälaivan Bi- 

sertassa.
Liittolaisten päämajasta Poh

jois Afrikasta ilmoitettiin, että 
amerikalaiset keskikokoiset ijxain 
mituskoneet ovat tehneet sarjan 
hyökkäyksiä torstaina laitureita 
teitä ja rautateitä vastaan Sfa- 
xissa Soussessa ja Gabesissa.

Prikaatikenraali Jaques Le 
Clerce’in vapaiden ranskalaisten 
joukko, Chad järven äärestä, 
työntyy keskeytymättä pohjois
ta kohti LeClerc raportoi, että 
hänen miehensä ovat pakoitta- 
neet toisen vihollisen moottori- 
kolonnan 'Fezzanin alueella pa
kenemaan, noin 500 mailia T u
nisiasta, Ranskalaisten menetyk 
set olivat vähäisiä, mutta vihol
linen kärsi suuria menetyksiä.

Tunisiassa ovat rankkasateet 
rajottaneet maajoukkojen toi
minnan partiotoimintaan. Keski- 
ldän ylijohto sanoi että “mitään 
ei ole sanottavaa joukoista Bei 
El Chdhin länsipuolella, mikä on 
180 mailia Tripolista. Viitteitä 
kuitenkin oli olemassa, että kent 
tätnarsalkka Erwin Rommel ai
koo kerätä Afrika Korpsinsa 
jä t te e t , taisteluun, tai ainakin 
viivytystaisteluun, ennenkuin 
hän Tripoliin pääsee.
Pommittajat toimensa 
Burmassa

Sähkösanoma
New Delhi, Intia, tammik. 2 p. 

-  Kuninkaalliset ilma voimat is
kien sarjassa kovia reittauksia, 
ovat raskasti ^»nimittäneet Ka- 
Iimyon kylää, Burman keskuk
sessa, ilmoitti Britannian Intian 
ylijohto tänään.

Etenevien brittiläisten voimien 
Burman länsiosassa uskotaan o- 
lcvan vajaan 25 mailin päässä 
päätavoitteestaan Akyahista. Ai
kaisempi tiedonanto, 'kertoi yh
teenotoista japanilaisten parti i- 
den kanssa Ratlierdaungin lähel
lä, mikä on 25 mailia A ky abista 
luoteeseen.

Pommituskoneilta Yhdysvaltain 
armeijan 10mesta lentovoimasta 
osallistui reittauksiin japanilaisia 
kohteita vastaan Burmassa.

Liittolaisten hyökkäyshenki ja 
kasvava voima kuvastui vuoden 
lopun raporteissa ja lausunnois-

Poltto-öljy vähänä' 
varastot vähenevät

Boston, tammik. 1 p. — Ne, 
jotka Massachusettsissa käy ttä
vät öljyä asunnottaan lämmittä- 
cssään, ottivat uuden vuoden 
vastaan öljyvarastojen ollessa 
hyvin vähissä, ilmoitti Thonnas E. 
Sullivan, öljyvarastojen hoitaja. 
Hän sanoi: “Joka päivä öljyva
rastot vähenevät ja tilanne tulee 
y hä kri it ill iseiniimäiksi. ”

Mr. Sullivanin mielipide on, et 
tä elleivät talojen . omistajat, 
vuokralaiset ja autoilijat harjoita 
mitä suurinta säästäväisyyttä, 
niin polttoaineet loppuvat ja sto- 
latuotamnosa tapailtuni pysähdys

Laivarakentimon 
paloa tutkitaan

Providence, R. L, tammik. 2 p. 
Työläisten selvitellessä rojua 
Rheems laivarakentimon työpa
jassa, minkä tuli hävitti toissa
päivänä, oli neljä tutkimusta pa
on syystä käynnissä.

Väliaikainen kokoamisiin,ja, 
sen tilalle mikä palossa tuhou
tui, on järjestetty ja yhtiön vir
kailijat arvioivat tuotannon kes
keytymisen rajottuneen 24 tun
tiin.

R. S. Rheems, puhuen työläis
ten joukkokokouksessa eilen ja 
esitettyä onnittelunsa, sanoi, et
tä meillä on ollut vastustusta, 
mutta meidän täytyy jälleen 
saavuttaa täysi tuotantoteho. 
Mikään ei saa meitä pysäyttää.

Rakcntimoilla suoritetaan so- 
tatilauksia.

Tulipalossa, mikä kesti noin 
tunnin ajan, tuhoutui nelikerrok
sinen rakennus, (»40 jalkaa pitkä 
ja 245 jalkaa leveä, sekä arvokas 
ta koneistoa ja 500 :an työläisen 
henki oli vaarassa. Omaisuus- 
hukka oli noin $200,000.

Norjalainen laiva 
upotettu, kaksi 
miestä hukkunut

Itärannikon satama, jouluk. 31 
p. — Kahden sukelluslaivan oli 
ammuttava kolme torpedoa ja 
30—40 tykinpanosta ennenkuin 
ne saivat uppoamaan norjalaisen 
kauppalaivan Atlantilla, noin 800 
mailia Karibin-saarelta, viime o 
lokuun lopulla.

Tämän kertomuksen toivat u- 
potetulta laivalta pelastuneet m e
rimiehet, jotka olivat odottaneet 
lentokonetta eräässä satamassa, 
mihin heidät oli pelastettu, nel
jä kuukautta. Kaksi laivan mie
histä oli upotuksessa kadonnut, 
mutta 31 oli pelastunut ja heidät 
liittolaiset oli tuonut maihin sen 
jälkeen, kun he olivat olleet 36 
tuntia pelastusveneessä merellä.

Haluavat palkan
korotusta

Haverhill, Mass., taininik. 2 p. 
Yleistä palkankorotusta, kes

kimäärin 25 prosenttia, yli tam 
mikuun ensi pihviin v. 1941 palik- 
kataksau, korvaukseksi kohon
neiden elinkustannusten korva
ukseksi, haluaa CIO :n kenkätyö- 
läisten unio 5,000:lle kenkätyöläi
selle täällä..

Tehtailijain kerrotaan kokoon 
tuvan tänään harkitsemaan vaa
timusta.

sa, joita johtajat ovat juikais 
sect.

“Olemme sivuuttaneet pahim
m an ... Olette nähneet voimia 
tulevan tälle näyttämölle tehok
kaan taistehfkoncen rakentamis
ta varten. Olemme valmiit me
nemään eteenpäin uutena vuote
na”, san d prikaattikenraali Clay
ton Vissell, Yhdysvaltain voi 
mien komentaja Intiassa, Bur 
massa ja Kiinassa.
Japanilaisia näännytetään

Washington, tammik. 2 p. — 
Laivasto ilmoitti eilen, että ame- 
rikalaiset ilmavoimat, näännyt- 
täissään japanilaisia, ovat tämän 
tästä hyökänneet japanilaisten 
varikkoja vastaan, 120 ja 175 
mailin päässä Guadalcanalista.

Viisi vihollisen proomua hävi
tettiin Vangunu saarella, 120 
mailia Henderson lentokentältä 
Rakennuksia ja kolme lentoko
netta tuhottiin Rekata lahdessa.

Liittolaisten päämaja, Austra
lia, tammik. 2 p. — Kenraali 
Douglas MoArthurin lentäjät 
ampuivat alas 9 japanilaista zero 
konetta ja tuhosivat 11 lentoko
netta maassa, L^en lentoasemal
la Uudessa Guineassa. Maajou
kot olivat ankarassa taistelussa 
tiellä mikä johtaa Sauandasta 
Itunaan.
Japanilaiset toimivat
Kis kassa

Washington, lanunik. 2 p. — 
Japanilaiset ovat ilmeiststi voi
mistaneet otettaan Kiskassa, 
Aleuteilla, ja ilmataistelussa o- 
vat tuhonneet kolme amerika- 
laista lentokonetta.

37 mm. ilmatorjuntatykki ku
luttaa tonnin kuparia 20 minuu- 
tissa operatioajastaan.

IL M A T IE T 0 J A
Kylmempää tänään ja lumisa

detta iltapäivällä.Tavaramerkkien 
käyttö lakkaa

Washington, tammik. 2 p. ■
M. iän viljclysvirasto ilmoitti tors 
taina että tavaramerkkien käyt
tö lakkaa maaliskuun ensi päivä' 
nä ja on pysäyksissi sodan ajan

Näitä merkkejä ryhdyttiin 
käyttämään vapaiden hyödyk
keiden jakamisessa. Nyt niidm 
käyttö ei enää vastaa tarkoitus
taan, useasta eri syystä.

Tulva vahingoittanut
öljyputkilinjaa

Wasiiington, tammik. 2 p. — 
Tulva on rikkonut (»00 jalkaa ha 
tätila-putkiliujaa, mikä Missis 
sippi-joen yli on vedetty, ilmoit 

l ti petroolitu.otteiden adminis 
| traattori lekes torstaina.
I Tämä rikko vyyvyttää ainakin 
I kolmella viikolla öljyn kuljetta- 
i inisen alkamista putkilinjan Te
xasin ja Illinoisin välisellä osalla. 

| Aikaisemmin tuon linja avaa
mista on viivyttänyt se kun 
puiuppauskoiieita ei ole saatu ai
kanaan.

veli ja yöklubin johtaja ]>alon 
aikana. Miestappo ja vehkeily 
rakennuslakien rikkomiseksi.

Jacob Goldfine, klubin isän
nöitsijä: Miestapjx».

David Gilbert, urakoitsijan 
apulainen: vehkeilyä liikenin,s- 
lain rikkomiseksi.

Samuel Rudniek, urakoitsija: 
Vehkeilyä rakennuslain rikkomi
seksi ja vehkeilyä Cocoanut Gro 
ven rakentamiseksi rakennuslain 
vastaisesti.

F. Eldracher, kaupun 
tarkastaja : Velvol

lisuuksien laiminlyöntiä siten, 
että hän ei ole ilmoittanut ra
kennuslain rikkomisesta, eikä 
määrännyt riittäviä uloskäytä- 
viä.

Reuben (). Bordeuhorn. suun
nittelija ja kori.stelija : Vehkeilyä 
rakennuslakien rikkomiseksi.

Syytteeseen asetetuille määrät 
tiili takauksia: Barnett ja James 
Welanskylle, seka Jiuob Goldfi- 
uelle, $10,000 kullekin; Samuel 
Ruduickille $5,(MX). Reuben Bor- 
denhornille ja 1’rank J. l.iimeyl- 
le ja David Gilbertille $2,5(X) 
kuinpaisellekin. James II. Moo- 
neylle, Joseph Buccigrossillc ja 
Theodore Eldracherille $1,000 
kullekin.

Theodor I' 
gin rakennuMaidon hinnan 

korottamiset
Washington, tammik. 2 p. — 

Väliaikaista maidon hinnan ko
rottamista New Yorkin, Chica
gon j.i Duluthin-Siiperiorin alu
eella, huhtikuun ensi päivään, 
määräsi Hintavirasto eilen.

Samanlaisiin toimenpiteisiin pi
akkoin ryhdytään 11 toisella mai 
toalueella, joilla farmareille mak 
settu hinta on kohonnut, ilmoitti 
Hintavirasto.

Ve-Moskova, tammik 
•läläiset julistivat ensi kerran tä
nään, viralisesti, että 22 viholli
sen divisionaa Stalingradin alu
eella ovat tiukasti ympäröitynä 
ja samalla ilmoitettiin, että 312,- 
605 saksalaista tai saksalaisten 
seuraajien sotilaita on tapettu 
tai joutunut vangiksi niiden kuu
den viikon ajassa kuin rantaren- 
gasta Stalingradin ympäri on ta 
ottu. Vihollisen menetykset ja
kautuvat 175.000 kaatuneeseen ja 
137,050 vangittuun
Shukov johtaa.

Moskova, tamiiniik. 2 p. Sa
malla kuin virallisesti ilmoitet

!'•

Ostakaa sotabondinne Työ- 
I Iäisten Luottoyhdislykseslä.

Puuvillaa kutsuttiin aikaisem
min “kasvilampaaksi*. Aasiasta 
tulleet europalaiset m atkustajat 
ilmoittivat, että Aasiassa kasvoi 
villaa puissa.
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siis väkijuomiin käytetyt varat käytettäisiin muuhun huviin ja 
namusiin ja jalokivetkin mukaan luettuna, niin me saisimme sillä 
rahalla noin kaksi ja puoli kertaa enemmän muuta huvia kuin mi
tä meillä nyt on. Teattereita, elokuvalaitoksia, musiikkihallcjx ja. 
muita huvittelupaikkoja saataisiin rakentaa toinen mokoma lisää 
ja ne voitaisiin pitää täynnä sillä rahalla, mikä nyt kulutetaan 
väkijuomien nautintoon.

Mutta jättäkäämm e nyt tämä nautinto- ja huvipuoli koko
naan sivuun ja ottakaamme lukuun se hyödyllinen materiaali, jo
ka on käytetty väkijuomien valmistukseen. Vuonna 1941 väkijuo
mien, joihin luetaan tislatut väkijuomat ja alkoholipitoiset mal
lasjuomat, valmistamiseen käytettiin 4,187,192,000 paunaa vehnää, 
ruista, ohraa, maissia ja sokeria sekä lisäksi 165,000,000 gallonaa 
malassia. Tämä raaka-ainemäärä kansan yhteiseksi ravinnoksi 
vaihdettuna merkitsee sitä, että  jokaiselle neljällekymmenelle mil
joonalle aliravitulle kansalaiselle tässä maassa olisi voitu jakaa 
Iisäannoksena yksi leipä ja kvartti maitoa joka päivä. Amerika 
tarvitsee joka sentin, mitä meillä ön käytetävänä sodan voittami
seksi, mutta tälliin mennessä me olemme vielä kuluttaneet $9,- 
000,000 päivässä väkijuomiin hankkiaksemme sillä huvia ja nau- 

RUOTSALAISTEN MIELIALOJA  Itintoa, jolla ei rahtuakaan edistetä sodan voittoon viemistä vaan
Viikkolehti, The New Republic, on saanut Gusti Stridsberg- sjtä hidastutetaan. Jos tuo raha käytettäisiin nyt niin tuiki tar 

iltä Tukholmasta kirjeen, jossa kirjoittaja luonnehtii ruotsalaisten peelliscen nälkäisten ja pakolaisten avustamiseen niin yhden päi- 
mielialoja seuraavaan tapaan: I vän väkijuomien kulutuksen hinnalla ruokittaisii miljoona kiina-

Yksinpä talvellakin valot ovat täällä kirkkaat sillä tähän asti haista nälkäistä lasta yhdeksän kuukauden ajan. sillä rahalla, jos 
me olemme säästyneet Tanskan, Norjan ja Suomen pimityksiltä se päivittäin käytettäisiin hädänalaisten avustamiseen Europassa,

T O I M I T U K S E N  O S A S T O
YRJÖ MÄKELÄ

HENRY PURANEN

= ToiMrrus
OSKARI TOKOI A E. USENIUS 

L MOILANEN
Lehteen ai|otul klr,otukset Ja toimitukselle kuuluvat klr|eet on lähetettävä 
(»otteella Raivaajan toimitus. Bos 600 Fitchburg. Most. 1 Telel UI

OUR POLICY
“The purpose of the Association shall 
be to help preserve the Ideals and 
traditions of our country, the United 
Stales 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”

P Ä IV Ä N K A T S A U S

ja sodan ja miehityksen tuomilta kärsimyksiltä. Hallitus voi olla elätettäisiin suurin osa niistä jotka siellä nyt kärsivät nälkää ja 
puolueetoin, mutta onko sen kansa välttämättömästi sitä? IJuo- kurjuutta. Sillä rahalla ostettaisiin joka päivä 180 pommituslen- 
lueettoniuus ei ole ihmisluonteen mukaista. Ruotsin kansa on tokonetta taikka yksi hävittäjälaiva; vähän enemmän kuin yksi 
varmastikin oppinut itsehillitsemisen paremmin kuin mikään toi- sukelluslaiva: hankittaisiin täydellinen opetus kuudelle sadalle 
nen kansa Europassa. He seisovat hiljaisina sanomalehtimyymä- lentäjälle, joiden opetus tulee hallitukselle maksamaan keskimää- 
läin edustoilla ja lukevat viimeisiä sensatiomaisia sähkösanomia I rin $15.000 kutakin lentäjää kohden: ostettaisiin 180,000 jarand 
ilmeettömin kasvoin. Heidän asenteestaan on vaikea päättää on- kivääriä. Toisin sanoen, jos ne varat, jotka nyt käytetään väki
kö heidän myötätuntonsa liittolaisten tai akselin puolella — ka-1 juomiin, käytettäisiin sodan voittoon viemiseksi, niin sillä joudu- 
duilla kansalainen kulkee kuin naamio kasvoillaan. Kotona ja I tettaisiin sodan voittoa varmaankin monilla kuukausilla. Ja., ku- 
työssä on kokonaan toisin, siellä hän päästää valloilleen pidätyk- ten jo sanotu, nautintoaineena sillä ei saada muuta kuin otinetto 
sissä olleet tunteensa. I muutta, niinkuin Cocoanut Grovenkin onnettomuus oli.

Tällainen ei ole vaikea ymmärtää kun käsitämme, että ruot- Kaiken edeliäesitetyn lisäksi tulevat ne vaikeasti arvioitavat, 
salaisten enemmistö on rehellisiä demokraatteja. He tietävät mutta jokatapauksessa suuret taloudelliset arvot, jotka hävitetään, 
kansanvaltojen voiton ratkaisevan heidän kohtalonsa ja lastensa väkijuomien nauttimisesta johtuvien rikosten, menetetyn tervey 
tulevaisuuden. Intohimoisesti, minkä puolueettomuus tekee vie- den ja menetetyn työajan takia, jotka lisäävät väkijuomien ai- 
läkin voimakkaammaksi, heidän on etsittävä ulospääsyä patoutu- kaansaanian vahingon hintaa ja (isottavat, miten kallista huvia ja 
neille tunteilleen. Kenenkään ei pidä narrata itseään ruotsalais- lystiä väkijuomien nauttiminen on.
ten tyyneydellä. Ruotsalainen ei ole eloisa ja mieltään osoittava,! Nyt kyllä tislattujen väkijuomien valmistus nautintoaineeksi 
ei niin sukkela kuin tanskalainen, eikä niin temperamentaalinen on sodan takia lakkautettu, m utta viinien ja mallasjuomien valmis 
kuin norjalainen. Mutta kun hänet tulee tuntemaan, hänessä tus edelleen jatkuu. Ja viinatehtailijoilla näytti olleen jo jonkin 
huomaa hämmästyttäviä seikkoja. lainen aavistus, ehkäpä tietokin siitä, että tislattujen väkijuomien

Enemmän kuin puolitoista vuosisataa kestäneiden rauhallis-1 valmistus lakkautetaan, koskapa he tiesvät niitä vuonna 1911 vai 
ten yhteiskunnallisten ja taloudellisten olojen jälkeen ruotsalaiset niistää satamiljoonaa gallonaa enemmän kuin edellisenä vuotena ja 
alkoivat uskoa, että viisas politiikka ja rauhan tahto riittää suo- niitä on nyt varastossa niin, että sanotaan riittävän “nautintoai- 
jelemaan maan hyökkäykseltä. Heidät on kas-vatettu järjen ja neena” neljäksi vuodeksi Niiden nauttiminen ja varojen kulutus 
humaanisen toiminnan ilmakehässä. Kuinka siis he, jotka eivät näihin “nautintoaineisiin" siis jatkuu koko sodan ajan ja sodan 
luottaneet minkäänlaiseen hyökkäykseen, voisivat ymmärtää, että voittamiseksi tarvittavat varat siten tullaan edelleenkin välillisesti 
epäinhimillisyydelle ja raa’alle voimalle perustuva valtiollinen jä r -1 käyttämään voiton hidastuttamiseksi.
jesfelmä voisi olla olemassa. Heidän mielikuvitustaan rajoitti! Tällaisten tosiasiani edessii joutuu väkistenkin vakavasti ajat- 
heidän omat kokemuksensa. Kun ensimäiset valtiolliset ja junta- telemaan, mitä olisi tehtävä. Äärimäisessä tapauksessa voidaan 
laispakolaiset fascistisista maista saapuivat etsimään suojaa Ruot- vaatia heti paikalla ehdottoman ja jyrkän kieltolain voimaan saat
osta, suoja auliisti annettiin heille, samoin kuin apuakin sillä he Itämistä. Viimeisen kieltolain kohtalo ei kuitenkaan ole erikoisen 
olivat köyhiä ja onnettomia. Voitaisiinko järjestelmää, joka ai- keinuttava, joten sen pikainen voimaan saattaminen voisi tuottaa 
kaansaa sellaista kurjuutta, verrata ruotsalaiseen demokratiaan? enemmän sekaannusta kuin apua ja kiihoittaa kansassa sen vas 
Kuinka on mahdollista, että suuri kansa oli valinnut sellaisen I tustusta ja höllyttää lainkuuliaisuutta. M utta nyt, jos koskaan 
järjestelmän? Miksi kansa jatkoi sen kannattamista vaikka huo-1 hallituksella ja julkisen sanan edustajilla on syytä ja tihisuutta 
masi sen pahaksi? Olisiko sellainen tilanne mahdollinen Ruotsis-1 vedota kansalaisten isänmaallisuuteen ja velvollisuudentuntoon
sa? Nuo kysymykset saivat heidät ajattelemaan ja ne vahvisti-1 sodan pikaiseen voittoon viemiseksi ja osottaa, millä tavalla tätä 
vat heidän omia kansanvaltakäsitteitään. Mutta se ei riittänyt yhteistä asiaa parhaiten edistetään. Kun nyt kaikki munkin on 
nostamaan heissä taisteluhenkeä heidän omien rajojensa ulkopuo-Ija vastaisuudessa vieläkin enemmän tullaan asettam aan tarkan 
lella olevaa fascismin uhkaa vastaan. Ija jyrkänkin annostelun alaiseksi, niin miksikäs ei myöskin väki

Tanskan valtaus ja miehitys sai ruotsalaiset äkkiä ymmärtä- juomat. Niiden saamisen ehdoksi on asetettava että  niitä anne 
mään, että he ovatkin vaaranalueella muun Europan mukana, taan vaan tosi tarpeen vaaliessa eikä nautinto- ja luivittelutarkoi 
Tanska oli pieni ja avutoin, mutta järkevä. Sairautta olisi kes- tuksissa sillä nyt ei ole aikaa huvitteluun vaan tosi toimintaan yh 
tettävä, mutta se ei ole tappavaa. Norjan kanssa oli toisin. Nor- teisen asian puolesta. Sen yhteydessä myöskin vakaumukseni 
ja taisteli ja miehitettiin — ja vieläkin taistelee. Ruotsalaisten I nen ja ihmisten järkeen ja tunteisiin vetoava raittiustyö voi kan 
valtimo alkoi lyödä tiheämpään. taa hyviä hedelmiä ja sitä tietä pysyvästikin johtaa kansakunt

Tehtaissa, konttoreissa, kouluissa, yliopistoissa, yleisissä ja I ulos väkijuomien aikaansaamasta tuhlaavaisuudesta ja kansan ter 
yksityisissä järjestöissä, sanomalehdissä, kirjallisuudessa ja vie-1 veydelle vahingollisesta nautinnosta.
läpä valtiopäivilläkin, kaikkialla julistetaan solidarisuutta Norjan 
kanssa. Norjalaisten asiaan uskominen muuttui kansanvaltaan 
uskomiseksi. Alati kasvavassa määrässä kaikkiin kansaluokkiin 
kuuluvat ruotsalaiset kantavat “Norjan neulaa ’ takkinsa rintapie
lessä. Kun radiotiedottaja ilmoittaa norjalaisten telotuksista, mi
kä aina tehdään ilman mitään kannettia, ilmoituksessa poikkeuk-1 N im ittely
setta on aina minuutin paussi ennen kun hän jatkaa, paussi jonka Anken meil.e saapuneessa kommu- 
iokainen ymmärtää — kunnian osoitus kaatuneille sankareille. |nisttsessa Eteenpäissä joku 

Norjaa kohtaan tunnettu arvonanto ja ihailu on luonnollisesti
muuttanut ruotsalaisen mielialan Suomea kohtaan. Suomi on

Seka vil
jelijä’’ nimimerkkiä käyttävä on jul
kaissut “adressin” Raivaajan lukijoille.

. .Siinä sekaviljelijä m. m. lausuu: “Rai- 
Norjan, kansanvallan vihollisen liittolainen. Siitä huolimatta usei-1 yaajan toimittaja New Yorkin pu- 
ta tuhansia suomalaisia lapsia on huollettavana, ruokittavana ja heesaan jatkoi i imittelyään. Presi- 
hiukan pilattavana täällä ja sadat sotainvaliidit saavat hoitoa ruot- denttimme Roosevelt sanoo, että ni- 
salaisissa sairaaloissa, mutta se on hoivaa ja apua mitä annetaan I m ttelijät on pahimpia kansan vihol-
veljelle, jolla on paljon vaivoja, mutta joka samalla kertaa on per- vaaran hetkellä.'»v.jvi ™ | j i , j i i  Kun ]u,mme tuoni otimme esille
heen musta lammas. ................. | sen R,aivaajan numeron, jossa kysy-

Me emme saa kuvitella etteikö Ruotsin kansa ymmärtäisi mi-1 myksessä oleva puhe oli julkaistu, ja 
tä suunnattomia vaikeuksia, jotka ovat heidän hallituksensa edes- -onka johdosta Eteenpäin toimittaja 
sä. He käsittävät ettei ole helppo tehtävä käsitellä paljon mail- K. H. oli saanut aiheen ainakin yhtä-
tavampia naapureita, kieltää niiltä mitään asettam atta maan tur- pitkään “nimittely-artikkeliin. Luin, 

... 1 I me uudelleen puheen emmekä huo-va hsuutta vaaraan, tai suostua niiden vaatimuksiin m enettäm ättäI. r .. , . ,, I manneet sana minkäänlaista nimitte-arvovaltaisuuttaan. Ruotsalaisilla on oma Qiiislingijahtinsa. Hei M<? kyUä ymmärrämme miksl 
ovat vaatineet ei ruotsalaisten ainesten poistamista e r i n ä i s i s t ä I p u i s e t t a  nimittelyksi 
laitoksistaan. Armeija ja poliisilaitos ovat läpikäyneet perinpoh-1 väittää, siinähän sanotaan kommu 
jäisen Quislingien etsinnän, kansanvaltaa vastustavia lehtiä boiko-luisti totuudm mukaisesti siksi mitä 
teerataan, ja parhain menekki on sellaisilla kirjoilla, jotka on kir-l ään on.
joitettu kansanvaltaisessa hengessä.

- O

Ja siinähän myös sanotaan 
mitä meikäläiset kommunistit ennen 
“Venäjän Pearl Harboria” täällä teki
vät.

Kummun.stit tahtoisivat niin mielel
tään kaiken tuon unohtaa. Hehän 
svat nykidsin vain “erlstysmielhiä’’ ja 
kovasti isänmaailisia. Ja toisia liat 
-.eiksi ja fasci.steik.si niinittelemällä he

VÄKIJUOMIEN NAUTTIMINEN  
KALLISTA LYSTIÄ

Vaikka jättäisimme kokonaan huomioonottamatta väkijuomi 
en aikaansaaman siveellisen turmeluksen ja kaiken sen aineelli
sen vahingon, minkä väkijuomat ja väkijuomien nauttijat itselleen I tahtovat kohottaa omaa kyseenalaista 

niin huvina ja ilonpitonakin väkijuo-1 uskollisuuttaan ja patriot ismi aa n. Mi 
kä kuitenkaan ei siltä parane. Heidän 
kirjoissaan on musta lehti ja menneen 
käyttäytymisen perusteella heitä ja 
heidän tulevaa käyttäytymistään epäil
lään.

Onneksi tälle maalle, heidän usko 
laisiaan on täällä vähän. Ja vieläkin 
suuremmaksi onneksi maalle, heidät

............. ....  ,, . , . . , | tunnetaan Ja heidät ci. siinä määrinkulutetaan väkijuomiin viisi dollaria jokaista kolmeaI rUtet[y eUej h..idän propagalltUllaan 
vastaan, mitä käytetään muihin iloihin ja huveihin, ku

ja yhteiskunnalle saattavat, 
mat ovat kaikkein kalleinta lystiä.

Vuonna 1941 koottujen tilastojen mukaan, väkijuomiin kulu 
tettiiu puhdasta rahaa $3.327,664,370 sitävastoin kuin kansakun 
tainme opetus- ja .sivistystyöhön kulutettiin vaan noin $2,500,000 
000. Väkijuomat huvina ja anutintona vaativat kansakunnaltam
me noin 800 miljoonaa dollaria enemmän kuin opetustoimi. Jos 
otetaan huomioon väkijuomat yksistään huvin ja nautinnon kan 
lialta, niin
dollaria
ten elokuviin, teattereihin, tanssiaisiin, purukumiin, makeisiin, le
luihin. kaunistusaineisiin, jalokiviin ja musiikkiin yhteensä. Jos

ole vaikutusta.
Mutta kun lie puhuvat “nimitteli

jöistä'’, lie puhuvat itsestään. Kukaan

E u r o p a n  r u o k k i m i s -  
s t r a t e g i a

Suurin sodanjälkeinen tilaisuutemme

Kirj. HIRAM MOTHERWELL

in
Maassa tulee olemaan joissa

kin väestöpiireissä hyvin luon
nollinen halu vaatia, että ruoka- 
avustusta käytettäisiin visseihin 
tarkoituksiin, kuten esimerkiksi:

1) Sellaisten Yhdistyneihin kan
soihin kuuluvitn ihmisten ruok
kimiseen, jotka ovat kärsineet 
natsien sorrosta ja kieltää ruoka- 
apu hyökkääjäkansoilta;

2) Hankkia ruokaa niille halli
tuksille ja ryhmille, jotka käyt
täytyvät siten kuin niiden mieles
tämme pitäisi käyttäytyä ja kiel
tää sellaisilta hallituksilta ja ryh
miltä, jotka eivät siten menettele.

Ensimäinen halu on ymmärret
tävä. Mutta sen ei ole sallittava 
päästä vallitsevaksi. Ruokaa on 
annettava saksalaisille ja italia
laisille sam asta yksinkertaisesta 
syystä kuin sitä annetaan muil 
lekin, nimittäin siksi kun ne ovat 
nälissään. Juriittiset tai moraali
set syyt kieltää ruoka sellaisten 
maiden asukkailta, jotka ovat 
aiheuttaneet maailman laajuiset 
kärsimykset, voivat olla voimak
kaat. Minä en ole pätevä oikeu 
dellisista tai teoloogisista asiois
ta päättäm ään. Nykyisen an a 
lyysin tarkoituksessa minä katse
len ruokaa vain jälleenrakenta
misen välikappaleena; minä an 
nan toisten päätellä muista asi 
öistä. Jos jälleenrakennuksesta 
tahdotaan saada totaalinen insi- 
nööritoiminta, mikä seuraa tätä 

3 totaalista hävityssotaa, me emme 
saa alkaa jakamalla Europan 
sen yhden kysymyksen mukai 
sesti, mikä on heti ymmärrettä
vissä kaikille.

Mutta olisiko raja ehkä vedet 
tävä yksilöiden välille kansojen 
asemasta? Olisiko ruokaamme 
ehkä annettava niille yksilöille 
eri maissa, jotka ovat "syyttä 
miä” ja kiellettävä' syyllisiltä — 
kiellettävä sanokaamme natsi- 
puolueen jäseniltä Saksassa ja 
Quislingeilta ja heidän häntyreil- 
tään valloitetuissa maissa? Syyt 
tornien ja syyllisten rajamailla o- 
levien miljoonien asiain ratkai

amerikansuomalaisten keskuudessa 
ole niin paljon nimittellyä harjoitta 
nut ja harjoita kuin he. Kukaan ei 
ole niin paljon epäsopua ja riitaa kyl 
vänyt kuin he.

Heikäläisten, vaikka olisivat mielen 
säkin muutta, eet (jota he eivät ole) 
ei maksa puhua yhtenäisyydestä ja 
yhteistoiminnasta. Heidän alottees 
aan siltä ei tule mitään. He ovat 

aikcja sitten hävittäneet pohjan siltä

Toistuuko historia?
Muutamat ranskalaiset uskovat 

että Ranskan ja Saksan historia tois 
taa toisensa määrättyjen ajanjakaso 
ien jälkeen. Näin ovat tapahtumat 
menneet:

Ranskan vallankumous tapahtu 
1789. Saksan vallankumous tuli 1918 
eli 129 vuotta myöhemmin.

Napoleon tuli Ranskan keisariksi 
1804, Hitler tuli valtaan 1933 eli 129 
vuotta myöhemmin.

Napoleon aloitti sotansa Venäjää 
vastaan 1812 ja Hitler aloitti sotansa 
Venäjää vastaan 1941, eli 129 vuotta 
myöhemmin.

Napoleon luopui vallasta 1814. On 
ko Hitlerin vallastaluopuminen 1943 
jolloin tulee 129 vuotta kuluneek 
Napoleonin vallasta luopumisesta)

Josef S talin,
“Man of th e  Y ear”

Time Magazine on valinnut Josef 
Stalin'n vuoden 1942 miehekseen 
P. I. Prentice, lehden kustantaja, i 
moittaessaan valinnasta lausuu, “e 
tei minkään ‘man of the year’ valinta 
ole millään tavulla mikään ritari! 
lyönti tai Nobelin palkinto jostak 
hyvästä työstä.

“Eikä se ole moraalinen tunnus 
tuskaan”, hän lisäsi. ‘Valinta aina 
tehdään seuraavilla perusteilla: Ku-

sussa tarvittaisiin suunnatoin 
FBI armeija ja lukuisia oikeuksia 
Siihen mennessä kun ratkaisu o- 
lisi tullut, kaikki olisivat kuolleet 
nälkään. Ruuan oikeudenmukai
nen jakaminen sodan jälkeen on 
ihmisen, valtiovirastonkin älyn 
ulkopuolella.

Teoria, että ruuan jakoa voi
daan manipuleerata rohkaise 
maila "rakentavia" hallituksia ja 
lamauttamalla vallankumoukset 
lisiä tai totaalitäärisiä liikkeitä 
on pelkkää mielikuvitusta. Mikä 
tahanas sellainen politiikka ei u 
seinkaan iskisi tulta. Ihmisellä ei 
ole kykyä ennakolta nähdä kaik
kia niitä politillisia seurauksia 
mitkä ovat joittenkin naapuriem- 
me ruokkimisesta ja toisten näl- 
kiinnyttämisestä. On kokonaan 
eri asia an taa ruokaa ystävälle 
silloin kun sitä ei ole jakaa kai 
kille kuin pelata ruualla politiik
kaa. Aivan liiankin monista ta 
pauksista meidän tulisi huomata, 
että ruuasta, siten käytettynä, on 
tullut ase keinoja valitsematta 
mille politikoille.

Vieläpä eroituksen tekeminen 
kin kansojen, jotka politillisesii 
astuvat suoraa ja kaltaista tietä 
ja sellaisten kansojen välillä, jot 
ka kallistuvat vallankumoukseni 
suuteen tai totalitäärismiin on 
ennakolta näkemättömillä voimil 
'a kokeilemista. Jos ruualla saa 
daan ystäviä, sen kieltämisellä 
saadaan vihollisia. Demagogit 
käyttävät sen synnyttämää suut 
tumusta hyväkseen. Muisto ta 
hallisesti kielletystä ruuasta muo 
dostuu pysyväiseksi kaunan ai 
heeksi.

Saksa katkeruudella muisteli 
ruokablokkaatin jatkamista vuo 
den 1918 aselevon jälkeen huhti 
kuuhun 1919 asti. Liittolaisten tar 
koituksena joko oli painostaa sil 
la Versaillesin sopimuksen alle 
kirjoitusta tai sitten olla varma 
ettei ruoka mene bolshevistiselle 
Saksalle. Jos tarkoitus oli saada 
saksalaiset vakuutetuksi, että
ka on enimmän maineeseen noussut 
ia kuka teki enimmän muuttaakseen 
jutiset parempaan päin (kuten Sta 
Iin tänä vuotena) tai pahempaa 
jäin (kuten Stalin v. 1939), jolloin 
hänen menonsa Hitlerin puolelle ai 
heutti nykyisen maailman sodan." 

Ja kun olemme tuon valintaperus

heidän on sopimus allekirjoitet
tava, silloin tarkoitusta ei toteu
tettu; sopimus ei ollut vielä kah
teen kuukauteen valmis allekir
joitettavaksi. Jos sillä tahdottiin 
saada saksalaiset vakuutetuksi, 
että jos he menevät bolshevismin 
puolelle, sitä seuraa pahempi 
nälkä, he vastasivat, että vain 
pienellä osalla heistä oli sellaisia 
haluja, mutta kaikki joutuivat sen 
johdosta kärsimään. Olipa mo
tiivi mikä tahansa, seurauksena 
oli Woodrow Wilsonin moraali
sen auktoriteetin rikkoutuminen 
kaikkiin luokkiin kuuluvien sak
salaisten keskuudessa. On totta, 
ettei Wilson koskaan luvannut 
Saksan saartoa poistaa, mutta 
saksalaiset uskoivat sellaisen 
kuuluvan hänen hum aanisuu
teensa. Oli aika, heti aselevon 
jälkeen, jolloin saksalaiset olisi
vat seuranneet melkein mitä po- 
itiikkaa, allekirjoittaneet melkein 
minkä asiakirjan hyvänsä, mitä 
Wilson esitti. Mutta kun hän 
myöntyi käyttämään ruokaa — 
tai paremminkin nälkää — poli- 
tillisena välikappaleena, muutos 
heidän suhtautumisessaan oli sa
manlainen kuin Miss Sadie 
Thompsonissa kun hän sai sel
ville pastori Davidsonin rakkau
den luonteen häneen.

Maanviljelyssihteeri Wickard 
on sanonut: "Ruoka voittaa sodan 
ja kirjoittaa rauhan." Hän ei ole 
voinut tarkoittaa, että sitä olisi 
käytettävä sinä aseena, jolla pa- 
koitetaan alistumaan Yhdistynei 
den kansojen politillisiin päätök 
siin. Sellaisella ruuan käytöllä lo
puksi suututetaan kaikki — pa- 
radoksillisesti lähes yhtä paljon 
niitä joille sitä annetaan kuin nii
täkin, joilta se kielletään. Suosik- 
kikansat ja nöyrät politiikot eivät 
ole luotettavaa ainesta yhtenäi
sen ja yhteistoiminnallisen Euro 
pan rakentamisessa. Ruokaa on 
käytettävä vain nälkäisten ruok
kimiseen.

IV
Kuitenkin ruoka, jota siten käy 

tetään, voi luoda oman' strategi
ansa mukauttaen ihmisten tah
don jälleenrakennustarkoituksiin 
edellyttäen, että ollaan täysin 
avomielisiä kaikissa sen jakoa 
koskevissa asioissa. Mutta ensik
si edeltäkäämme jälleenraken
nusta muutamilla kuukausilla 
kuvailkaamme mitä voitaisiin 
tehdä ruokapropagandalla sodan 
lopettamiseksi.

Kuukausia ennen odotettua 
taistelun päättymistä, niin pian 
kun viholliskansat alkavat menet
tää luottamuksensa voiton saa 
miseen, propaganda voi alkaa 
Lyhytaaltoradiot Yhdysavlloissa 
ja Britanniassa puhuvat ruuasta 

ruuasta — ruuasta. Niin ja niin 
monta tonnia lihaa Halifaxissa, 
tuna Nevz Yorkissa odottaen lä
hetystä nälkäisille. Niin ja niin 
monta tonnia lihaa Halifoxissa, 
Philadelphiassa, Baltimoressa 
Radiopuheissa määritellään —- 
pihviä niin ja niin monta tonnia, 
kannumaitoa niin ja niin monta 
miljoonaa kannua, niin ja niin 
monta tonnia laardia, kuivattuja 
papuja, kokovehnäjauhoja, so 
keriä, suklaata. Radiopuheissa 
mennään leveästi yksityiskohtiin 
ja jokaista yksityiskohtaa kuun 
nellaan vesi suussa, säilytetään 
mielessä tulevan aterian yhtenä 
lajina. Sitten politiikka — tämä 
ruoka on nälkäisille, kaikille näl 
käisille ilman eroitusta. Tuon il 
motuksen tekee kategorisesti Yh 
distyneiden kansojen kaikista 
auktoriteettisin puhemies.

Ja sitten kun aika tulee, jolloin 
pieni osa kauppalaivastostamme 
voidaan käyttää muuhunkin eikä 
sotatarkoituksiin, radiopuheissa 
aletaan ilmoittaa: "Niin ja niin 
monta tonnia porkkaa lastataan 
nyt höyrylaiva Blankiin 47:llä lai 
turilla, North joella, New Yorkis 
sa, odottaen tilaisuutta purjehtia 
Europaan. Mikään muu ei estä 
laivan lähtöä kuin teidän sukel 
luslaivanne."

Sellainen radiopuhe muodos 
tuu heti yleiseksi puheenaiheeksi 
Saksassa. Yksi ainoa radiokuun 
telija riittää kertomaan sen tu 
hannelle korvaparille vuorokau 
den sisällä.

On totta, että saksalaiset aluksi 
reagioivat siihen "Oh yeah? 
Muistakaa Wilsonia." Mutta he 
jatkavat ruuan kuuntelua toivoen
että tällä kertaa..... Tri Göbbels,
sitten kun hän julkisesti ottaa 
huomioon tämän propagandan,

laan saksalaisia laskemaan c- 
seensa maahan. Jokatapaukses
sa, hän lisää, ruoka on merkitty 
juutalaisille jaettavaksi. Mutta 
sillä vain painetaan ruokaa-so- - 
dan-jälkeen kysymys syvemmäl- 

sakasalaisten tietoisuuteen 
kunnes he jonakin päivänä va
pauttavat itsensä Hitlerin sota- 
masiinasta.

Strategia kuitenkin kantaa par
haimman hedelmän todellisessa 
jälleenrakennusprosessissa. Ase- 
lepopäivästä alkaen ruokalaivo- 
jen lastaus ja matkalle lähtö, jo
kaisen Atlantin yli kulkevan ruu
alla lastatun rahtilentokoneen 
lähtö ja niiden matkojen edisty
minen kerrotaan yksityiskohtai
sesti. Karttoja on järjestettävä, 
jotka jokainen päivä osoittavat 
kunkin laivan asem an merellä 
Saksalaiset kysyvät itseltään, 
mitkä näistä laivoista on tarkoi
tettu tulemaan Hampuriin ja Bre
meniin. Yhdeksän jokaisesta 
kymmenestä saksalaisesta per
heen emännästä katsoo sanoma- 
esdetään ensiksi, ei politillisia 
uutisia, vaan ruokapalstaa. Vii
saat toimittajat otsikoivat ruuan 
paremminkin kuin politiikan.

Jatkuu.

Korosti kotoisen
vapauden
merkitystä

New York, iouluk. 30 p. •— 
Senaattori George W. Norris, 
Nebraskasta, faiiol täällä eilen 
iila.la, että sodan jälkeen “me 
emme voi osaamme suorittaa 
rauhan sopimuksen laatimisessa, 
ellemme ylläpidä inhimillisen va
pauden tulta omilla liesillämme.”

Hän puhui filosofisesti hävi
östään jälleen,valinnassa senaat
tiin. 40 vuoden palveluksen jäl
keen kongressissa, puheessaan 
päivällisillä, jotka hänen kunuiak 
sensa oli järjestetty  Union for 
Democratic Action ja The Na
tion aikakakauskirjan toimesta 
ja sen jälestä siirtyi puheainee- 
seensa “Mitä sodan jälkeen?”

“Nykyisen sodan tulos ratkai
see, josko meillä tulee olemaan 
vapaa maailma, tai josko diktaat 
tori tekee orjiksi kaikki kansat 
maan päällä, jotka eivät hänen 
rotuunsa kuulu” Norris sanoi ja 
jatkoi.

“ Me tulemme tästä sodasta 
selviytymään vapaana kansana, 
tai sitten me ja meidän jälkeläi- 
semme tulevat sellaisen herran 
orjiksi, joka ei oikeutta, eikä 
sääliä tunne.

“Tässä suuressa taistelussa, 
jossa sivistyksen olemassaolo on 
vaakalaudalla, me emme kykene 
suorittamaan osaamme rauhan
sopimuksen laatimisessa, ellem
me me ylläpidä inhimililisen va
pauden tulia omilla liesillämme.

"Me emme saa olla niin epä
johdonmukaisia. että me pako
tamme vapauden periaatteita 
toisille ihmisille, ellemme samaa 
filosofiaa itse noudata, käytän
nössä.”

tuksen kuulleet, kenelläkään ei ole 
riitaa valinnan suhteen. Moraaliset-1 kuten hänen on huomioitava se, 
ta kannalta enempää kuin hyvän tuomitsee sen uudeksi V. 1918 pe- 
tekemisen kannaltakaan tällaista vu- tokseksi — ehkäpä viidenneksi- 
lintua tuskin olisi voitu tehdä. 'toista pointiksi — jolla houkutel-

Uuden Englannin 
sotamenetyksiä

Washington, jouluk. 31, p. — 
Laivaston nienety sinet telassa 
no. 19, mikä sisältää jouluknvn 
1—15 päivien ajalla menetettyä 
jen nimet, on 104 uusenglan.ti-' 
laisen nimeä.

Niistä 29 on m erkitty kaatu
neiksi ja 41 haavottuneiksi, sekä 
.44 kadoksissa oleviksi.

Valtioittain menetykset ovat 
seuraavia: Massachusettsista 14 
kaatunutta, 23 haavotiuuutta ja 
25 kadoksissa olevaa. Rhode Is- 
lapdista 4 kaatunutta, 2 haa- 
vottimutta ja 5 kadoksissa ole
vaa. M ainesta 4 kaatunutta, 4 
haavoitutuitta ja 1 kadoksissa; 
New I lampshiresta 1 kaatunut,
6 haavoitimiit. 1 kadoksissa;
Vermontista 2 kaatunut, 2 haa- , 
vottunut; Connecticutista 4 kaa
tunut. 4 haavottunut ja 2 kadok
sissa.

Palkankorotus
hyväksytty

Wa'shington, jouluk 30 p. —■ ' 
Sotatvölantakinta ilmoitti eilen 
osittain hyväksyneepisä esitetyn 
palkankorotuksen C‘< nieli—l)u- 
biiier Electric Corporationin ja 
sen alayhtiöiden. Condenser C o r-• 
poratkin of American tehtaissa, 
South Pläinficldissä, N. J., ja 
Providcncessa. R. I., sekä New 
lied f ordissa, Mass.
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GIORDANO BRUNO
ajatuksen vapauden marttyyri

selle ikuisen autuuden, mutta us
komattomalle ikuisen kadotuk
sen. Hän vihasi henkistä tyran- 
niutta, heidän ahdasmielisyyt
tään, omahyväisyyttään, ulko
kultaisuuttaan ja ilmiantojärjes 
telmäänsä. Kuollut kirjainusko 
ja pikkumainen hiukscnhalkomi- 
nen oli hänestä naurettavaa.

Lopuksi hänet tahdottiin itään 
nyttää nälkään. Hänelle ci an 
nettu työtä ellei kääntyisi kau 
piingin uskoon, ja hänelle annet
tiin miettimisaikaa. M utta ennen 
sen päättym istä Giordano nuo
rekkaassa ylimielisyydessään 
painatti erästä yliopiston profes
soria vastaan tähdätyn lentokir
jasen, jossa hän m. m. osoitti hä
nen yhdessä ainoassa luennos
sa olleen 20 virhettä. Geneve oli 
kuohuissaan moisesta röyhkey 
destä. Kun Bruno scuraavana 
päivänä saapui kirjapainoon, hä
net vangittiin. Vankilassa hän 
järkevästi ajatteli kohtaloaan. 
Hän tunsi kalvinisticn julmuuden 
ja kiihkomielisyydcn. Tuomio 
merkitsisi samaa kuin kuolema 
mestauslavalla tai polttoroviolla 
Hänen elämänsä, joka vasta oli 
alkanut, oli siksi arvokas, ettei 
sitä kannattanut uhrata pedant- 
tiselle riidalle, hänellä oli suu
rempia kysymyksiä, joiden puo
lesta täytyi taistella. Giordano 
peruutti lausuntonsa ja lähti Ge
nevestä.

Hän vaelsi Lyonin kautta Tou- 
louseen, kukoistavaan yliopisto
kaupunkiin. Hänelle oli helppo 
asia hankkia siellä itselleen “roo
malaisen teologian” tohtorin op
piarvo, minkä jälkeen hän sai fi- 
osofian professorin toimen. Kak 

si vuotta hän hoiti tätä virkaan
sa ja luuli jo saavuttaneensa pää
määränsä, joskaan hän kateede 
rista ci voinut julistaa kaikkia 
uusia ajatuksia, joita hänellä oli. 
Mutta sitten puhkesi Etelä-Rans
kassa sisällissota ja luennot oi 
keskeytettävä. Pariisi oli jo 
kauan viekoitellut Brunoa, ja -v. 
1581 hän lähti Ranskan pääkau
punkiin, ei enää maanpakolais- 
munkkina, vaan kuuluisana ja pi
dettynä yliopiston professorina.

Hän piti sarjan luentoja, jotka 
herättivät huomiota ja myötä
tuntoa, ja hänelle tarjottiin Sor
bonnen yliopiston vakinaista pro 
fessorintointa, mutta Bruno kiel
täytyi siitä, koska virkavelvolli
suuksiin olisi kuulunut messussa- 
käynti. Luennoissaan hän va
rovaisesti esitti omia mielipitei
tään ja kerettiläisiä käsityksiään. 
Hänen maineensa kulkeutui ho
viin saakka, ja Henrik III, K ata
riina Mediciläisen rappeutunut 
poika, noudatti hänet luokseen. 
Bruno oli jonkin aikaa kunin
kaan opettajana ja osallistui ho- 
vielämään. Kuninkaalle hän o- 
misti ensimmäisen filosofisen te
oksensa “Aatteiden varjosta”, ja 
palkkiona oli “täysvaltainen" pro 
fessuuri. M utta Giardonoa ei 
tyydyttänyt sikäläinen elämä, 
hän pyysi eroa ja lähti Parii
sista mukanaan kuninkaan läm
min suosituskirje Ranskan Lon- 
toon-lähettiläällc Michel Mau- 
vissierc’illc.

Lähettilään kotona Bruno viet
ti elämänsä kaksi onnellisinta 
vuotta ja kirjoitti kuolematto
mat teoksensa, ci latinaksi, kuten 
oppineitten tapana oli, vaan o- 
tnalla äidinkielellään, italiaksi. 
Ranskan lähettilään koti oli sen 
ajan etevimpien valtiomiesten, 

oppineitten ja runoilijain ko
koontumispaikka. Lähettiläs itse 
oli valistunut 'ja vapaamielinen 
mies, tosin oikeauskoinen kato- 
ilainen, mutta hän vapautti Gi

ordanon velvollisuudesta osallis
tua lähetystön päivittäisiin mes
suilun. Ensimmäisen kerran Bru
nolla oli työrauha ja lähettilään 
kodissa hän kirjoitti suurtyönsä.

Lähes kaksi vuosituhatta Aris
toteleen maailmankuva oli ollut 
vallitsevana. Sen mukaan muo
dostui ihmisten maailma neljäs
tä peruselementistä: m aasta, ve
destä ilmasta ja vedestä. Maa 
ja siinä olevat meret muodosti
vat suuren pallon, jota ilma ym
päröi. Sen yläpuolella oli tuli- 
kerros, ikäänkuin appelsiinin kuo 
ri. Tätä neljän elementin maail
maa ympäröi kahdeksan pallo- 
kerrosta, joista seitsemän muo
dostivat aurinko, kuu ja viisi 
planeettaa ja kahdeksannen kiin- 
totähdet. Äärimmäisenä oli kris- 
tallitaivas, maailman ja ajatuk
sen loppu.

Tämä maailmankuva pysyi 
järkkymättömänä, kun se hyvin 
soveltui kristinuskonkin opetuk
seen, jonka mukaan maa ja ih
miset olivat maailman keskipis
teenä, jonka ympäri kaikki muut 
pyörivät ja jota varten kaikki 
oli olemassa, taivas ja helvetti
kin. Mitä äärimmäisen pallon- 
kuoreu takana oli, oli liian hä
märää ja käsittäm ätöntä, eikä si
tä edes saanut puhtiakaan. Kes

Pienessä No'an kaupungis 
sa, joka on Vesuviuksen takai
sessa hedelmällisessä laaksossa 
asui kuudcnnellatoista vuosisa
dalla Brunon suku. Eräs pojis
ta, Giovanni, värväytyi nuorena 
sotilaaksi ja joutui kulkemaan 
laajalti maailmaa. Kotonaan ol
lessaan hän asui pientä taloa San 
Paolan kylässä, jossa suvun vii
nitarhat olivat, ja sinne hän toi 
nuoren vaimonsa, jolla oli vie
rasperäinen nimi Fraulissa. V 
1548 — kaksi vuotta Lutherin 
kuoleman jälkeen — Fraulissa 
synnytti pojan, joka nimekseen 
sai Filippo, myöhemmin Gior
dano.

Filippo oli vilkas poika. Hän 
kertoo itse rctkestään Vesuviuk
selle, jonka rinteet silloin olivat 
metsien ja niittyjen peittämät, 
miten hän ihmetteli, että 'vuori, 
joka kotoa katsottuna näytti 
harmaalta muurilta, sai taloi
neen, puineen, ihmisineen» ja eläi
milleen eloa kuta lähemmäksi he 
tulivat, kun taas kotikylän Ci- 
cala-vuori kävi pieneksi ja elot
tomaksi sitä mukaa kuin he sii
tä loittonivat. Hän ymmärsi 
ettei ihmissilmä ollut mikään luo 
tettava mittapuu, kaikki oli suh
teellista, Cicala ei ollut maailman 
keskipiste, hän oli oman maail
mansa keskipiste.

Vanhemmat lähettivät lahjak
kaan poikansa erään sedän luo 
Napoliin, jossa hän yhdennestä- 
toista viidenteentoista ikävuo
teensa sai matematiikan, fysii
kan, tähtitieteen, filosofian, ru 
nouden ja latinan opetusta. Tie
donjanoiselle sielulle avautui vain 
yksi tie opintojen jatkamiseksi: 
hengellinen, joten 15-vuotias nuo 
rukainen kirjoittautui noviisiksi 
dominikaanien oppineeseen munk 
kikoiltaan. Noviisikasteessa hän 
sai nimekseen Jordanus, jonka 
italiankielinen muoto Giordano 
on. Kun koevuosi oli kulunut, 
hän antoi juhlallisen ja sitovan 
lupauksensa. Hän oli munkki.

Mutta jo pian Giordano huo
masi erehtyneensä. Oppineelta 
munkkikunnalta hän oli odotta
nut enemmän, perehtymistä kor
keampaan ajatuselämään, mutta 
hän tapasikin vain katkeam atto
man sarjan tyhjiä seremonioita 
ja kivettyneen, nuuskankuivan 
teologian. Jo noviisina »hän oli 
joutunut riitaan esimiehensä 
kanssa poistettuaan kopistaan 
liiat pyhimysten kuvat. Hän sai 
ankaran muistutuksen ja kävi 
varovaisemmaksi. Salaa hän lu
ki kiellettyjä kirjoja, kuten Ko- 
perniuksen teoksia. Monesti hä
nen mielensä teki paeta luosta
rista, mutta minnepähän karan
nut munkki askeleensa ohjaisi?

Oleskeltuaan yhdeksän vuotta 
luostarissa veli Giordano vihittiin 
papiksi, oli muuten sama vuosi, 
1572, jolloin katolinen kirkko ja 
Espanja riemuitsivat Pärttylin- 
yön verilöylystä. Nuori pappi 
lähetettiin pieneen Apenniinien 
vuoristokylään jossa Ihan oppi 
tuntemaan rahvasta sen kaikkine 
keskiaikaisille taikauskoneen, jo
ta hän myöhemmin on kuvannut 
rohkeassa huvinäytelmässään 
“Kynttilän valaja”. Palattuaan 
Naimiin luostariin hän ci enää 
ollut varovainen lausunnoissaan, 
joten kauan ei kestänytkään, en
nenkuin Rooman päämajasta tu
li syyte häntä vastaan kere tti
läisyydestä : hän epäili dogmeja, 
kuten leivän muuttumista Kris
tuksen ruumiiksi ja kolminai
suutta. Munkkikunnan “provin- 
ciaali" saapui Napoliin mukanaan 
kokonaista 130 syytekohtaa nuor 
ta pappia vastaan.

Sinä yönä Bruno karkasi luos
tarista. Jalkaisin hän vaelsi 
Roomaan, jossa aikoi esittää asi
ansa itsellensä paaville. Ensim
mäisen yönsä hän vietti jopa 
Inkvisitiouin luostarissa, mutta 

.kun häntä ajoissa varoitettiin, 
hiipi hän tiehensä, möi munkki- 
kaapunsa ja pukeutui porvarilli
siin vaatteisiin. Rooman satama
kaupungista hän purjehti Geno
vaan ja vaelsi sieltä Adrian me
ren rannikolle, josta o tti pestin 
erääseen laivaan ja tuli siten Ve
netsian vapaaseen tasavaltaan.

Siellä hän viipyi kolme kuu
kautta kunnes rutto ja nälänhätä 
pakottivat jatkamaan matkaansa. 
Hän käänsi selkänsä isänmaal
leen, kulki Mont Cenisin yli koh
den Geneveä, protestantismin 
Roomaa.

Genevessä hän ansaitsi leipän
sä erään suuren kirjapainon oi
kolukijana. Vapaa-aikauaan hän 
kuunteli teologian ja filosofian 
luentoja. Häntä yritettiin kään
nyttää kalvinismiin, kaupungin 
uskontoon. Mutta sitä hän ei 
halunnut. Bruno piti arvottom a
na oppia, joka saarnaa, että us
ko yksin tekee autuaaksi eivät
kä teot merkitse mitään, joka 
sitoo ihmisen »vapaan tahdon ja 
joka ennakolta takaa uskovai

kiaika oli luonnon vierasta, me 
kein luonnon vihamielistä, tietee 
olivat salaisia, kuten alkemia 
maagia ja astrologia. Luonnon
tieteet pysyivat hiljaisina. Sitten 
tuli renesanssi, murroskausi, joi 
loin ihmiset ikäänkuin keksivä 
maailman ja löysivät itsensä 
oman mitättömyytensä ja oman 
suuruutensa. Löytöretkiä teh
tiin ja ajatukset leväsivät kirja 
painotaidon keksimisen ansios 
la.

Mutta Aristoteleen käsitys oi 
edelleenkin vallalla. Silloin Ko
pernikus esitti uuden maailman
kuvan. Se tosin julkaistiin vasta 
sitten, kun hän itse jo oli kuo
linvuoteellaan, v. 1543, viisi vuot
ta ennen Giordanon syntymää 
Kopernikuksen mukaan maa ei 
ollut maailman keskipiste, vaan 
aurinko, jonka ympäri kailk 
ki pyörivät. Maan oma kierto 
liike oli saanut ihmiset usko
maan, että taivas pyöri sen ym 
päri.

Mutta mitä enemmän tähän 
oppiin syvennyttiin, sen selvem
mäksi kävi, että se soti kristin
uskoa ja raamattua vastaan. Kun 
maa ei enää ollut maailman kes
kipiste, vaan pieni planeetta, ku
ten muutkin, niin olisikohan Kris 
tus vain sen vuoksi tullut ihmi
seksi ja sallinut itsensä ristiin
naulittavan?

Eivät vain katolilaiset, vaan 
protestantitkin hyökkäsivät Ko
pernikusta vastaan. Luther sa 
noi hänestä: “Tuo narri haluaa 
tähtiteteen avulla kääntää kaiken 
nurinpäin, mutta pyhä kirja sa
noo, että  Josua käski auringon 
eikä maan pysymään paikallaan.” 
Melanchton leimasi hänenroppin 
sa rikki viisaaksi ajatuskokeiluksi 
ja nuorekkaaksi pöyhkeilyksi. 
Protestantismi ja katolilaisuus 
olivat yhteisessä rintamassa Ko 
pernikusta vastaan. Noitien polt 
toroviot loimusivat pohjoisessa, 
kerettiläisten etelässä.

M utta Giordano Bruno us 
kaisi!

Puheessa ja kirjoituksessa hän 
rohkeasti ja väsymättömästi tais
telee Kopernikuksen ja uuden 
maailmankuvan puolesta, mutta 
hän menee vielä pitemmälle kuin 
Kopernikus, kääntää ikäänkuin 
nykäisyllä maailmanpyörää eteen 
päin ja avaa äärettömyyden por
tit. Kopernikus ci suorastaan, ol
ut puhunut maailman äärettö

myydestä, vaan hänkin uskoi 
kiintotähtikuorcen ja kristallitai- 
vaaseen. Giordanon suurtyö oli 
se, että hän hajoitti kristallitai- 
vaan ja kumosi maakeskeisyy- 
den! “Ei ole mitään kiintotähti- 
taivasta, ei holvia, kaikki on tilaa 
a palloja, maailma on ääretön, 

jum ala on ääretön!" Siten hä
nestä tuli ihmishengen vapautta
ja.

Englannissa oleskellessaan Gi- 
ortano kutsuttiin Oxfordiin lu
ennoimaan, mutta pian hänen ja 
oppineitten herrojen välille syn
tyi erimielisyyttä ja hänen lu
entonsa kiellettiin.

Man vissicre’in luona Bruno 
kirjoitti molemmat mainikkaim- 
mat cctilliset teoksensa “Sanka
ri-innostuksesta” ja “Triumfoi- 
van pedon karkoitus”. Edellinen 
on kirjoitettu muutamille vali
tuille, yli-ihmiselle, sankareille, 
hymni tulelle, suurelle kaipuulle, 
kuiselle pyrkimykselle ylöspäin. 

Se on suuren runoilijan ihana te
os.

Toinen kirjan nimi tarkoittaa 
Rooman kirkkoa ja taikauskoa: 
ankat jumalat kokoontuvat puh 

distatnaan taivasta, uudistamaan 
itsensä ja voittamaan vaikutus
valtansa. Giordano tempaa tai
vaalta haalistuneet tähtikuvat, ja 
hänen ironiansa salamoidessa pi
meydessä hän sijoittaa sinne uu
sia, kunnes taivas uutena ja kirk
kaana kaartuu ihmisten yllä. 
M utta alttarin luona olevan pai
kan saa sen ainoana pappina ja 
vaalijana Chiron (jolla Bruno 
tarkoittaa Kristusta), ja tämän 
alttarin luona oleilee oikeamieli
syys, siveys ja vilpitön hurskaus 
ja usko — mutta siitä pakenevat 
suvaitsemattomuus, taikausko, 
kuvat ja pyhäinjäännökset, pap- 
pispetos, arvojärjestys, ylpeys, 
ulkokultaisuus ja jum alatto
muus.” Ja ylinnä uudessa tai
vaassa on totuus. Sillä totuutta 
ei milloinkaan voida murskata.

V. 1585 Mauvissiere kutsuttiin 
’ariisiin ja Giordano Bruno lähti 
xmtoosta jokseenkin samoihin 
likoihin, kuin William Shakes- 
>eare nuorena ja tuntem attom a
na sinne saapui. Pariisissa Bru
no oleskeli vain lyhyen ajan. 
Yliopiston rehtorille hän ojensi 
‘tieteellisen uskontunnustuksen
sa”, 120 teesiä, joita julkisesti 
halusi puolustaa. Väittely toi- 
mitettiinkin kolmantena hellun
taipäivänä yliopiston juhlasalissa 
a kesti kolme päivää. Vanha ja 

uusi maailmankatsomus törm äsi
vät yhteen, joskin vain harvoilla 

oli se tunne, että tilaisuus oli 
maai lma nliistoriallinen tapahtu
ma. Mutta Brunon oli lähdettä
vä Pariisista.
Hän vaelsi Saksaan toivoen re
formation kotimaassa saavansa

enemmän ymmärtämystä, ja hä 
net vastaanotettiinkin ystävälli 
sesti. Kaksi vuotta hän luciino 
W ittenbergissa. Saksan eteviin 
mässä yliopistonsa, jossa Luther 
kin oli vaikuttanut. Vaikka Bru 
no ei voikaan sietää protestan
tismin pikkumaisuutta ja ahdas 
mielisyyttä, kiiltää hiin kuitenkin 
Saksaa, että se on synnyttänyt 
Lutherin.

M utta 'kun  kalvinistit pääsivä 
valtaan M ittenbergissä, oli Bru
non lähdettävä. Hiili vaelsi Bra 
haan, jossa hallitsi Rudolf H 
keisarillinen uneksija, alkemist 
ja astrologi. Silittä hän ei pääs
syt, kuten myöhemmin Tyko 
Brahe, kosketuksiin tämän mer
killisen hallitsijan kanssa, syystä 
että hänet melkein heti kutsut 
tiili luennoimaan I Iclmstcdtin 
yliopistoon, joka Saksan yliopis
toista oli vapaamielisin ja jonka 
vihkiäisissä herttua Julius o 
lausunut: “Emme salli teologien 
hallita itseämme, sillä hekin ovat 
Jumalan alaisia, kuten me, eikä 
Jumalakaan halua täyttää tai 
vasta teologeilla, sillä Kristus ei 
kärsinyt yksinomaan teologien 
puolesta.”

Bruno tuli yliopiston professo
riksi ja samalla herttuan nuoren 
pojan, Henrikin, opettajaksi. Kun 
Henrik jonkun ajan kuluttua mat 
kusti Tanskaan häitä viettämään, 
käyttivät Brunon vastustajat tä
tä hyväkseen. Eräs pappi syyt
ti häntä jumalankicltäjäksi ja ju 
listi hänet pannaan. Kun Bruno 
turhaan oli pyytänyt hyvitystä, 
matkusti hän katkeroituneena 
Mainin Frankfurtiin.

Tässä vilkkaassa, kansainväli
sessä kirjakauppioitten kaupun
gissa Bruno oleskeli vuoden pai
nattaen kirjojaan. Eräänä päi
vänä muuan Venetsiasta saapu 
nut kirjanpainaja ojensi hänelle 
kirjeen nuorelta venetsialaiselta 
aatelismiehcltä Giovanni Mocen- 
igolta, joka kutsui hänet opetta
jakseen.

Bruno lähtikin Venetsiaan, jo
ka tosin ei ollut hänen varmin 
turvapaikkana, mutta hän ikä
vöi jo kotimaataan. Nuori Mo- 
cenigo oli hyvin ihastunut opet 
tajuansa, mutta jonkin ajan ku- 
uttiia hän rippi-isänsä,: erään 

jesuiitan, painostuksesta Ilmiantoi 
Brunon inkvisitionille. Giordano 
di jo aikeissa palata Frankfur
tiin, kun hänet vangittiin ja vie
tiin Huokausten sillan yli kuului
saan Dodge-palatsin lyijykammi- 
oon.

Mocenigo syytti häntä oikeu
dessa jumalanpilkasta, vallanku
mouksellisesta kapi noim ises ta. 
Bruno puolusti itseään ja selitti 
tuomareille oppiaan: Aavaruus 
on ääretön, hän lausui, sillä on 
kaikkivallan arvovallan alenta
mista uskoa hänen luoneen ää
rellisen maailman, kun hän ker
ran saattoi luoda lukemattomia 
maailmoita. Siis oli olemassa mo
nia muitakin maailmoja, kuten 
meidän maapallomme, jota hän 
piti vain yhtenä tähtenä monien 
muiden joukossa. Tätä maail
mankaikkeutta hallitsee yleisvoi- 
n l a, jonka vallasta kai k k i elävät,

CH IC A G O , I L L
Jouluk. 16 p. Raivaajan 
numerosta
meille^selvisi, että olemme saa
neet vieraita idästä, eikä enempi 
eikä vähempi kuin New Yorkin 
Raivaajan konttorin konttori 
apulainen, Irja Lundin, miehi
neen ja lapsineen. No, eipä muu 
ta, kuin» tervetuloa ja hauskaa 
tutustua. Ja että vieraamme on 
alkanut viihtymään täällä kai 
kinpuolin, paitsi että suomalai
nen haali on aivan liian pieni 
Saako luvan »kysyä millä suoma
laisella kaalilla vieraamme on 
käynyt? Tämän kirjottaja on 
pitkäaikainen chicagolainen, ol
lut a viistämässä Lincoln Audi 
toriumin ylösrakcntainista ainee 
lisclla ja henkisellä avulla. On 
samoillut tätä elämän pitkää tai 
valta vähän siniic ja tänne. Näh 
nyt näitä Amerikan suomalais
ten kaaleja vähän siellä ja tääl
lä — lukuun otettuna myös New 
Yorkin Työväentalo — ja ollak
seni rehellinen en mitenkään voi 
si sanoa että se haali, jolla ny
kyisin toimin, on pienempi kuin 
New Yorkin Fifth Avenuen ta 
lon ravintolahuone.

Tuota noin, kuin Chicagon suo 
malaisct saivat ajatuksen, että 
pitäisi tässkin kylässä olla ko
koushuone suomalaisilla ja kun 
vihdoin, monien vaikeuksien pe
rästä saatiin työ alulle ja mel
kein valmiiksi talo, niin sitten 
tuli pula-aika. Rakennustyö kes
keytyi rahan vähyyden vuoksi. 
Kaikki keinot käytettiin rahan 
keräämiseen. Ja niin vihdoin, 
kuin vaivalla saimme talon sii
hen kuntoon, että avajaisjuhla 
vietettiin ja juhlanäytäntönä toi 
setiä iltana esitettiin “Daniel 
H jort” ja toisena "Kreivitär 
Mariza” niin ovitulot totesi, että 
molempiin tilaisuukisin oli myy
ty lippuja yli kahdeksansataa, ja 
uskonpa melkein että tätä jouk
koa ei sullota kyseessä olevaan 
ravintolahuoneeseen.

Sitten myöhemmin talo jou
tui velkojain käsiin. Se isku oli 
katkera, mutta sekin oli kestet
tävä ja kestettiin. Tointatarmo 
ei kuitenkaan lannistunut. Näy
telmiä harjoteltiin yksityisper- 
heessä ja iltamia pidettiin, rahaa 
kerättiin toivossa saada talo ta 
kaisin suomalaisille. Monet kyin 
menet kerrat saivat edustajam 
me istua oikeustalossa vastaa
massa kaikenlaisiin kysymyksiin 
talon takaisin saamiseki. Hyvää 
tahtoa ja sitkeyttä ci meiltä puut 
tunut.| Nyt on talo takaisin suo
malaisilla ja toivottavasti pysyy
kin. Kun talo joutui velkojille, 
niin olihan tosin paljon niitäkin 
heikkoja, jotka jäivät pois toi
minnasta. Ja useat heistä ovat 
poissa vielä tänäpäivänä ja y rit
tävät aikaansaada eripuraisuutta 
mutta heistä me emme välitä. 
Jatkamme työtämme vain ja suu 
rinpiirtein samoissa merkeissä 
kuin muuallakin tehdään. Punai
sen Ristin avustus on meille tä r
keä kysymys. Siksi onkin E. Y. 
luovuttanut huoneen Punaisen 
Ristin käytettäväksi ilman vuok 
raa.

Mitä taas tulee siihen, että 
haali ci ole auki pyhäsin. niin 
se riippuu aivan toiminnan eri 
haaroista. Meidän omat näytel
mät ovat aina kello 4 pyhänä il
tapäivällä, jos ei haali ole vuok
rattu ulos toiskielisille, että py
hänäkin sopii tulla. Sitten se hic 
nolla ivalla höystetty: “On kai 
työvoiman puute." Siihen me sa
nomme, e ttä  tulkaa mukaan. 
Uudet, nuoret voimat aina vir
kistää meitä vanhoja väsyneitä. 
Lincoln haalilla on tilaa uusille 
tulokkaille ja toimintavoimaa 
me tosin tarvitsemme.

Muuten meihin maailman kan
soihin on aivan kivikaudelta asti 
juurtunut sellainen oman hyvän 
ja paremmuuden tunto. Minun 
kiveni iskee paremman tulen, 
kuin sinun. Emmekä huomaa, et 
tä tuli on tuli, joka polttaa I i 
roksi ja hävittää olkoonpa se sit 
ten isketty kenen kivestä tahan
sa.

Älkäämme sentään antako vää 
riä tietoja maailmalle, ja ali-ar- 
vioida toistemme tViitä. Me em
me sillä minnekkään pääse. — 
oo—oo. ,maynärdTmass.
Torstaina 7 p. tammikuuta
pidetään kirkon alasalissa viik- 
koillau hartaushetki kello 7:30, 
jonka yhteydessä Mr. ja Mrs. 
Mikko Nokelainen pitävät huo
len hyvästä kahvintarjoilusta. 
He toivovat suurta osanottoa y s 
tävien taholta.

Sunnuntaina, 10 p., pyhäkoulu 
klo 10 a.p. Jumalanpalvelus klo 

Cilen- julkaistu luettelo laivaston 3 i.p.
menetyksistä kohotti laivaston,' Keskiviikkona, 6 p. tammikuu- 
nariiniväen ja rannikkovartias- ta, nuorisoseuran kokous Kytön 

n menetykset sitten Pear Har- kodissa, johon kaikki nuoret vel-
» r in  yhteensä 56.075 :een. Lai- voitetaan saapum »an. 
aston ja mariiniväen, sekä ran -1 Jouluyön jumalanpalvelus mu.o

nikkovart iaston menetykset ovat dostui juhlalliseksi tilaisuudeksi, 
yhteensä 20.397 ja armeijan me- kun yllätyksenä nuorten järjes- 
netykset 35,675, kaatuneet, haa- tämä kuoro, 20 henkinen, esitti 
vottuneet ja kadoksissa olevat joululaulut, puettuina uusiin kuo 
yhteenlaskettuna. rokaapuihinsa, Mrs. Charlotte

kasvavat ja ovat olemassa, ja tä 
mä yleisvoima on Jumala, joka 
samalla on kaikessa ja »kaikkialla. 
Sanan ruumiillistumista hän ci 
ymmärtänyt, mikäli hän asiaa 
ajatteli filosifiscsti. Pyhällä hen
gellä hän. kuten Salomokin, ym
märsi- maailmansielua. Tästä 
Hengestä, tästä ylcis-elämästä, 
säteili elämää ja sielua jokaiseen 
elävään ja sielulliseen olentoon. 
Sielu (di kuolematon, kuten ruu
mis häviämätön, kuolema m er
kitsi vain sielun ja ruumiin eroa 
ja uutta elämää.

Mutta tuomiota ei kuulunut. 
Kokonaista kahdeksan viikkoa 
häntä säilytettiin tukahduttavan 
kuumassa lyijykammiossa. Tieto 
Venetsian inkvisitionin sanoista 
(di saapunut Roomaan, ja paavi 
Klemeiis V ili vaati Brunon luo
vuttamista. Hiukan vastusteltu- 
aan Venetsia siihen suostuikin ja 
he'mik. 23 p:nä 1593 Giordano 
teljettiin Rooman San Angelon 
linnaan. Tämä tapahtui 17 vuot
ta hänen luostarista pakonsa jäl
keen ja hän oli vasta 45-vuotias, 
miehuutensa parhaassa iässä.

Seitsemän pitkää vuotta Bru
noa säilytettiin Rooman vankeu
dessa. Häntä oli (kidutettu ja 
heikkoina hetkinä hän oli kieltä
nyt oppinsa. Mutta nyt hän oli 
terästynyt ja totuus hänelle kir
kastunut. Hän oli taistellut to 
tuuden puolesta. “Totuus voittaa 
kaiken, kuolemankin. Elämä on 
totuus, eikä ole mitään muilta 
kuin totuus!”

Hänen luokseen lähetettiin vii
saita miehiä houkuttelemaan hän 
tä kääntymykseen. Bruno kes
kusteli heidän kanssaan, mutta 
kun nämä ehdottivat, että hän 
peruuttaisi oppinsa, hän oli jä r
kähtämätön. “ Minulla ei ole mi
tään katumista, ci mitään pe
ruuttamista, enkä halua sitä teh
dä. Te ette ole ymmärtäneet 
minua.”

Tuomio langetettiin helinik. 8 
p:nä 1600. Giordano Bruno ero
tettiin kirkon yhteydestä ja hä
net luovutettiin maalliselle oi
keudelle, jonka tuli, vanhan kaa
van mukaan, toimia “niin varo
vaisesti, ettei verenvuodatusta 
tapahtuisi.” Tämä merkitsi ro
violla polttamista. Kun Bruno 
kuuli tuomionsa, hän ojentautuo 
ja sanoi:

“Te, jotlka minut tuomitsette, 
tunnette enemmän pelkoa kuin 
minä, joka tuomitaan.”

Vuosi 1600 oli kirkon suuri 
riemuvuosi. Rooma oli täynnään 
pyhiinvaeltajia, kaupunki eli hurs 
kauden merkeissä ja minkä näy
telmän paavi saattoikaan näille 
hurskaille esittää: kerettiläisen 
polttamisen taiteen kaikkien sään 
töjen mukaan! Draama esitet
tiin Campo di fiorilla, Rooman 
Kukkastorilla, herttuoiden, kar
dinaalien, piispojen, pyhiinvaelta
jien ja itsensä paavin läsnäolles
sa.

Giordanon ylle oli puettu pa- 
rannuksentekijän keltainen mek- 

o, johon oli neulottu punainen 
indreaksenristi ja maalattu tu- 
enliekkejä ja pallo,aiseukuvia, ja 

hänen päähänsä oli pantu keret
tiläisen paperihiippa. Noustuaan 
roviolle pyöveli sitoi hänet kiinni 
a kun hänen eteensä työnnettiin 
ristiinnaulitun kuva, käänsi hän 
läänsä pois. Rovio sytytettiin, 
aimahti ja oli pian palanut tuh
kaksi. Muuan virkamies o tti la
piollisen tuhkaa rovion keskio
sassa, ojensi sen eräälle kardi
naalille, joka viskasi tuhkan il
maan ja lausui, sen levitessä tuu
d i  mukana: “Kirottu, kolmesti 
kirottu, idkoon hänen nimensä 
kaikiksi ajoiksi!"

Niin kuoli Giordano Bruno.
Mutta hänen ajatuksensa eli

vät edelleen, ja kolme sataa vuot 
a myöhemmin uusi ihmissuku 

pystytti samalle Kukkastorille 
hänen muistopatsaansa. Tämä 
ijat uksen vapauden marttyyri,

ka kerettiläisenä ja jumalan- 
kicltäjänä oli poltettu, oli nyt 
saanut pysyvän muistomerkin. 
Giordano Brunon uskonnolla ei 

le profeettoja, vaan ajattelijoi
ta. Jos etsit sen temppeliä, se 
•n maailmankaikkeus, jos etsit 
sen loukkaamatonta turvapaik
kaa, se on ihmisen omatunto. 
Brunon maailman kaikkeudessa
ei ole kirkonkirousta, ja koko 
limiskunnalla on pääsy tähän

uskontoon. — ntaja.

Sotamenetykset 
sitten Pearl 
Harborin

Washington, jouluk. 31 p

I
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KIINALAINEN NAISSOTI-“
LAS -  - Kiinalaiset naiset o- 
vat kunnostautuneet erin
omaisesti miestoveriensa rin
nalla monta vuotta kestä-, 
neessä sodassa japanilaisia 
vastaan. Ylläkuvattu sotilas 
on kersantti uaisjoukoissa.

Sivonen säesti pianolla kaikki 
kuorolaulut. Trumpetti ductmi 
esittivät Paul Koponen j i  Willi
am Gruber. Miss Lillian Pekka
la lausui joulurunon. Pastori Ko
ponen saarnasi päivän m erkityk
sestä.
Joulupäivä-iltana
kirkko täyttyi jälleen parvekkea 
myöten kansalaisista, jotka oli
vat tulleet nauttimaan lasten e- 
sittäm ästä joulu-ohjelmasta. Oh
jelman esittäjänä toimi sunnun
taikoulun monivuotinen opettaja, 
Mrs. Lempi Eklund, ja ohjelma
numeroita oli lukuisia ja hyvin 
esitettyjä. Iloksemme oli useita 
sotilaspoikia juhlissamme, kuten 
Eino Eklund, Matti Paananen ja 
Wirtanen. Sargeant Wirtanen 
oli monena edellisenä vuonna ol
ut kirkkoa koristamassa Jou
tiko, joten iloitsimme että  hän 

vaimonsa kanssa oli päässyt lo
malle sen verran että ehti pis
täytyä entisessä koti-kirkossaan 
juhlien aikana.

talousm iehet: 
Matti Pudas, 
Kalle H altti; 
Lempi Eklund, 
Hekkala, Mary

Seurakunnan vuosikokouksesta
viime sunnuntaina valittiin seu- 
raavat: Esimies, Jaakko Anselm 

ervo; vara-esimies, Otto Hytö
nen; rahastonhoitaja, Mrs. Mary 
laitti: rah.-kirjuri, Mrs. Aili 

Hekkala; poytäkirjuri, Mrs. Ida 
’ekkala; varakirjuri, Miss Lilli

an Pekkala; kirjeenvaihtaja, Mrs 
Esther Koponen; jäsenmaksujen 
kerääjät, Mr. A. Tervo, Mr. John 
Johnson, Mr. Otto Hytönen; 
kirkon palvelijat, Toivo W irta
nen, Johnson Johnson, Leonard 
Kaattari. August Sirviö; soitta
ja, Mrs. Esther Koponen; tilien 
tarkastajat: Lauri Katvala ja 

oivo W irtanen; ompeluseuran 
johtajat: Mrs. Aili Hekkala, Mrs 
Amalia Karhumaa, Mrs. Lempi 
Eklund, Mrs. Lillian Johnson;

Henry’ Launola, 
Christian Lehto, 
em ännät: Mrs. 

Mrs. Sirviö, Aili 
Osmo, Mrs. Ali

ne Sul.kala, Mrs. Tilda Hytönen, 
Mrs. Tyyne Sironen, Mrs. Ida 
W irtanen, Mrs. Katri Koskinen, 
Mrs. Hilja Hekkala, Mrs. Mari 
Kari, Mrs. Senja Kytölä, Mrs. 
da Pekkala, Mrs. Lydia Kujala, 

Mrs. Amalia Karhunen, Mrs. 
Lempi Raikunen, Mrs. Lillian 
Johnson, Miss Lillian Pekkala, 
Mrs. Hanna Reini, Mrs. Edna 
Kansanoja, Mrs. Amanda Bulet- 
te, Mrs. Mary H altti; isännät: 
I.au.nola, Haltti, Sirviö, Pudas, 
Hytönen, Grandell, Tervo, Mik
ko Kaattari, Johnson, Wirtanen 
ja Hytönen. — K.-v.

H IN G H A M , MASS.
Joulujuhla
se on nyt ollut ja mennyt. Meillä 
täällä oli oikein kauniit joulujuh
lat. joulim-aattolitana, Hanhisa
lolla. Talon emäntä oli laittanut 
kaikenlaisia jouluhcrklkuja, aina 
lipeäkalasta lähtien. Pieni jouk
ko meitä koolla oli, m utta haus
kan aattoillan siellä vietimme. 
Iästä kaikesta lausumme mitä 
parhaat kiitokset Sigrille ja Kal
lelle. Sitten pyhäiltana oli kuu
kausikokous Salomaalla. Jossa 
vietimme joulun loppiaisia. 

Sairaana
Paikkakunnallamme on nyky

ään ollut paljon sairaita. Kyl
mää sairastaa Hilja Kosonen ja 
Uuno Kauppinen. Kummankin 
on täytynyt turvautua lääkärin 
apuun ja kuulemani mukaan o- 
vat nyt jo paremmalla puolella.

Matti Laine lonkkasi jalkansa 
työmaalla, niin pahoin että jou
tuu olemaan työstä pois jonkun 
viikon. Nyt kuitenkin on hänen
kin jalkansa jo koko joukon pa
rempi. Toivomme näille tovereil 
le joutuisaa paranemista.

Uusi vuosi
Niinhän se nyt alkaa. Mitä

hän tuo tullessaan, ei taida ehkä 
kenkään pystyä sitä sanomaan. 
Mennyt vuosi on ainakin ollut 
koko maailmalle kauhea, tuskien 
ja kärsimysten vuosi. Ei olisi voi 
nut kuvitellakaan, että  tämä ny
kyinen sivistynyt maailma, jou
tuu tällaiseen tilaan, missä se 
nykyänä on. M utta toivokaam
me että ensi vuosi toisi rauhan 
jo koko tälle onnettomalle ih
miskunnalle. Siinä toivossa toi
votan onnea uudelle vuodelle kai 
kille tovereille, jotka tämän leh 
den palstoja lukevat.

Iltaa viettämään.
Nyt joulun aikoina on nämä 

meidän illanviettopuuhat jääneet 
vähän syrjään. Niinpä siis tämä 
uutisten kirjoittajakin on ollut 
vähän laiskan puoleinen. Vaan 
nyt juhlien jälkeen taas alamme 
työhön ja touhuun. Siispä ensim
mäiset kahviaiset on tammikuun 
14 päivän illalla Hanhisalolla. 
Sitten pidämme ue niin kuin ai- 
■’« ennenkin. — A. L, S.

Armeijan apujärjestössä. WAAC 
on jo 15,(XM naista ja useita heis
tä ovat tärkeissä tehtävissä, ei 
ainoastaan kotimaassa, vaan 
myöskin rintamilla vieraalla maa 
perällä.
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HOME DEFENSE
The Firms Listed Below Are BOOSTERS & BUILDERS For A Bigger & Better Fitchburg

VERRATTOMIA KEEPSAKE TIMANTTISORMUKSIA
$ *| Q Q ‘ Q Q (veroineen)

Toisia timanttisormuksia S22.50 aina $1200.00 asti

R I C E  &  C O .
F. W. RICE

350 MAIN STREET FITCHBURG, MASS.

WATATIC SPINNING MILLS - Lankatehtailija
Monien miellyttävien liike- ja persoonallisten suhteiden vuosien jälkeen tässä 
ystävällisessä kaupungissa me katsomme eteenpäin mielihyvällä moniin tuleviin 
vuosiin täällä. Me aina pyrimme olemaan mahdollisimman suureksi avuksi ihmi
sille täällä pitämällä työssämme paikallisia työläisiä. Me olemme aina valmiit ja 
halukkaat toimimaan yhdessä kaikkien kunnallisten liikkeiden kanssa yhdyskun

tamme parantamiseksi ja kasvattamiseksi.
NOCKEGE ST. Phone 65 FITCHBURG, MASS.

M A R C E A U ’S  P A C K A G E  S T O R E
189 RIVER ST. Tel. 1840 FITCHBURG, MASS.

TÄYDELLINEN VALIKOIMA

Väkijuomia ■ Viinejä ja Oluvia.
Runsaasti parkkaustilaa. Vapaa kotiintuontipalvelus.

J A M E S  H E S L A M  C O .
Hedelmien ja Vihanneksien Välitysliike.

e-—
Meillä on täydellinen varasto tuoreita hedelmiä ja vihanneksia aina. Me 
itse kasvatamme vihanneksia sekä ostamme niitä ympäristön tuottajilta.

FITCHBURG, MASS.PEARL HILL ROAD, Tel. 4260

L Y R I C  T H E A T R E
729 MAIN STREET, Tel. 2329 FITCHBURG, MASS.

PARHAAT ELOKUVAT AINA.
Tuokaa koko perheenne ja viettäkää hauska ilta täällä.

DELWIN A. COCHRANE
VAKUUTUSTOIMISTO

484 MAIN ST. Huone 27 Puhelin 3420 FITCHBURG, MASS.
KAIKENLAISIA VAKUUTUKSIA. Monivuotisen kokemuksemme perusteella 
voimme tarjota teille parhaan palveluksen.

CORD’S APPAREL SHOPS, INC.
446 MAIN ST. ■ Tel. 1138 FITCHBURG, MASS.
Ensiluokkainen varasto PUKUJA, TAKKEJA, LENINKEJÄ, SVETERIÄ, HA
MEITA, PUSEROITA ja kaikkea mitä ensiluokkaiseen vaatekauppaan kuuluu. 
Hintamme ovat erittäin kohtuulliset aina.

DR. FRANCIS J. FITZGERALD - Eläinlääkäri
376 LUNENBURG ST. Tel. 836 FITCHBURG, MASS.
Spesialisti farmi- ja kotieläinten vaivojen hoitamisessa. Kutsut farinieläinten sai
raustapauksissa otetaan heti huomioon. Meillä on nykyaikainen sairaala ja huol- 
topaikka pienille kotieläimille.

WALTER E. WOODRUFF - VAKUUTUSTOIMISTO
Meiltä saatte Henkivakuutuksia, Sairausvakuutuksia, Tapaturmavakuutuksia, 
Autovakuutuksia, Varkausvakuutuksia, Korvausvakuutuksia, Takausbondeja. 
Tahtoessanne minkälaisen vakuutuksen hyvänsä, tulkaa tapaamaan meitä.
470 MAIN STREET, Tel. 1766 FITCHBURG, MASS.

R, G. SMITH VILJALIIKE
VILJAA — FI1DEJÄ — FARMITARVIKKEITA — SEMENTTIÄ — 

KATTOAINEITA — PIENTÄ RAUTATAVARAA.
Hinnat erittäin kohtuulliset. — Nopea palvelus.

Rear 115 LUNENBURG ST. Tel. 1419 FITCHBURG, MASS.

CITY CLEANERS & DYERS
Täydellinen ja ensiluokkainen puhdistus- ja värjäyspalvelus. Me myöskin pesem

me paitoja. — Liike ja pääkonttori
655 WATER STREET, Tel. 78 & 805 FITCHBURG, MASS.

Cash and Carry puoti: 550 Main St..

A L L E N S  CAFE
37 FAIRMOUNT PLACE Tel. 3373 FITCHBURG, MASS.
Erinomaisia ruokia ja parhaita VIINEJÄ ja OLUVIA. Erikoisuutena steekit, 

chopsit ja meriruuat. Ranskalaisia Dumplings - Poutines.

HARPER METHOD BEAUTY SHOP
MRS. HAZEL A. HARDY, omistaja

520 MAIN ST. Tel. 3430 FITCHBURG, MASS.
Harper-kestokiharoita - Kasvojen ja kynsien hoitoa - Tukanpesua ja -värjäystä, 

ja kaikkea kauneusalaan kuuluvaa työtä.

PRIMEAU PHARMACY
Tarjoaa Fitchburgin ja ympäristön asukkaille täydellistä apteekkipalvelustaan. 
Täydellinen resepti-palvelus, lääkkeitä, hajuvesiä, kasvomaaleja, patenttilääkkeitä, 
sairashuonetarvikkeita ja kaikkea ensiluokkaiseen apteekkiin kuuluvaa tavaraa.
902 MAIN ST., Tel. 194 FITCHBURG, MASS.

H. A. HATCH & SON
470 MAIN ST. Tel. 5090-930 Vakuutustoimisto Paul J. Woodconie, omistaja
Meiltä saatte kaikenlaisia vakuutuksia. Palo, Matkailu, Takaus, Näyteikkuna, 
Terveys, Tapaturma, Auto, Korvaus, y.m. vakuutuksia. 51-vuotinen kokemuk
semme vakuutusalalla takaa teille täydellisen tyydytyksen.

MECHANIC STREET GARAGE
437 MECHANIC ST. l ei. 2055 FITCHBURG, MASS.

Carl W. Sillanpää ja J. Edwin Tiilikkala, omistajat
Me myymme hyväksi tunnettua Shell gasoliinia ja öljyä. Myös teemme kaikenlais
ta autojen korjausta. Monivuotinen kokemuksemme takaa täydellisen tyydytyksen.

E L L IO T T ’S  -  J u v e l ik a u p p a
406 MAIN ST. — Tel. 929 — FITCHBURG, MASS.

—J
Kaunis valikoitua kaikenlaisia kelloja, tim antteja, sormuk
sia, pukujuvelia sekä lahjatavaraa kaikkiin tarkoituksiin. 
Silitysrautoja, paahtimia, sähkö-percolaatoria ja kaikkea mi
tä nykyaikaiseen juvelikauppaan kuuluu.

A CITIZEN’S FLEDGE IN WARTIME AMERICA
I pledge myself to the common cause by eager submission to any sacrifice that hastens 

victory.
I will keep myself physically fit and spiritually calm.
I will not indulge in careless talk, in idle fears, or selfish ambitions.
I will exert my greatest energies lo help in the fulfillment of our war production program.
I will give generously of my time to civilian defense projects.
I appreciate that business is not as usual, I accept this situation cheerfully and pledge my

self to do nothing in my business which will interfere with my country's need.
I recognize that the home represents the hope of America. I will help to keep it a shrine of 

harmony and beauty. .. A citadel of strength and courage.
I will conserve materials.
I will not hoard.
I will systematically save so as to anticipate my taxes, I will pay these cheerfully and 

promptly.
I will invest in Savings Bonds and Stamps.
I will always bear in mind that as a loyal citizen of this great democracy it is my personal 

responsibility to defend it to the utmost.
R A IV A A J A  is always willing and ready to co-operate in any civic movement for the bet

terment and growth of our city.

STEVENS BUSINESS COLLEGE
15 OLIVER STREET Tel. 1110 FITCHBURG, MASS.

Päivä- ja illaluokkia kaikissa kauppakouluun kuuluvissa 
aineissa. Opetelkaa nyt, ansaitaksenne enemmän 

myöhemmin.

LARRO JA FARM SERVICE FIIDEJS
SIIPIKARJALLE, LEHMILLE JA SIOILLE

Täydellinen palvelus Uuden Englannin farmareille kautta valtion 
sijaitsevista kaupoistamme.

GENERAL MILLS, INC.
FARM SERVICE DIVISION

BROAD STREET, Tel. 390 FITCHBURG, MASS.

Uusin T H E  C R E S C E N T Hienoin
18 BLOSSOM ST., FITCHBURG 

Konttoreita - Puoteja. - Yksityisiä huoneita kylpyhuoncincen.
2 ja 3 huoneisia, kalustettuja huoneistoja pientä taloutta varten.

NASHIM JOSEPH & SONS
Mukavuus Palvelus

DAVE A. GOLDBERG
RÄÄTÄLINLIIKE

732 MAIN ST. FITCHBURG, MASS.
Tel. 370

Teemme miesten ja naisten vaatteita mittojen mukaan. En
siluokkaista vaatteiden silitystä, korjausta ja puhdistusta.

Ensiluokkainen työ — Hinnat kohtuulliset. ,

VICTORY AUTO SUPPLY STORE
829 MAIN ST FITCHBURG, MASS.

Tel. 2750
Täydellinen valikoima Autotarvikkeita, Taijereita, Sisä- 
kumeja, Radioita, Radioiden lamppuja, y-m. Hinnat mah

dollisimman alhaiset aina. Nopea ja hyvä palvelus.

ANDERSON BROTHERS, INC.
9 PRICHARD ST., 201 SLATER BLDG.,
FITCHBURG, MASS. WORCESTER, MASS.
Tel. 3480 Tel. 3-0389
Me teemme ensiluokkaista kotien insuleerausta. Kunnolli
nen isuleeraus säästää aina 40% asti polttoaineita ja pitää 

kotinne vilpoisena kesällä ja lämpöisenä talvella.

ADAM’S PACKAGE STORE
3 FAIRMOUNT PLACE FITCHBURG, MASS.

Tel. 770
ENSILUOKKAINEN VALIKOIMA VÄKIJUOMIA 

VIINEJÄ ja OLUVIA 
Hinnat kohtuulliset ja hyvä palvelus aina.

DUDLEY MEMORIALS
EARLE H. DUDLEY, Omistaja 

275 LUNENBURG ST. FITCHBURG, MASS.
Tel. Fitchburg 1100 — Townsend 272

Me valmistamme kaikenlaisia hautapatsaita ja hautakiviä 
erikoisen kohtuullisilla hinnoilla.

Kääntykää meidän puoleemme ensiksi.

MITCH’S CIRCLE DINER
96 MAIN ST. FITCHBURG, MASS.

Tel. 835
Täydellinen Diner-palvelus. Tulkaa tapaamaan ystäviänne 

täällä tai tekemään uusia tuttavuuksia.
Nopea ja ensiluokkainen palvelus.

TARBOX, INC.
79-81 MAIN ST.

HUONEKALULIIKE

FITCHBURG, MASS.
Tel. 89

Istumahuoneen - Ruokailuhuoneen - Sänkyhuoneen ja 
Keittiön kalustoja. Lamppuja ja mattoja ja kaikkea ensi

luokkaiseen huonekalukauppaan kuuluvaa tavaraa.

SULLIVAN’S PACKAGE STORE
KAIKENLAISIA VÄKIJUOMIA — VIINEJÄ JA 

OLUVIA. HYVÄ JA NOPEA PALVELUS.

15 WESTMINSTER ST. FITCHBURG, MASS.
Tel. 865

LEGION BEAUTY SHOP
ELVIRA SALO, Mgr.

20 GROVE ST. FITCHBURG, MASS.
Tel. 3130

Me teemme kaikkea ensiluokkaiseen kampausliikkeeseen 
kuuluvaa työtä. Kestokiharoita koneella ja koneettomasti.

THE RAINBOW CAFE
Offering to the people of FITCHBURG and surrounding ter
ritory a complete and full line of WINES and BEER of your 
favorite brands. Why not come in and enjoy a tasty sandwich 
with a glass of your favorite beer or wine. Come make friends 
with us. We have what it takes to make you happy. We be
lieve that the high quality of our beverages together with our 
many years of fair dealing with the public has built our busi
ness that we are proud of.
YOUNGS RD. & SUMMER ST.. Fitchburg. Mass. Phone 3034

COLONIAL MUSIC COMPANY
329 MAIN ST. FITCHBURG, MASS.

Tel. 131
NUO'I'PILEHTIA — ÄÄNILEVYJÄ JA KAIKKEA 

MUSIIKKIKAUPPAAN KUULUVAA TAVARAA.

FITCHBURG AUTO ELECTRIC CO.
214 LUNENBURG ST. FITCHBURG, MASS.

Tel. 4225
Täydellinen Auto-Sähköpalvelus. Me myöskin korjaamme 
ja uudelleenrakennamme kaikenlaisia sähkömoottoreita. 

Harjoja, laakereita ja moottoreita aina saatavana.

BLINKER CAFE, INC.
115-121 DANIELS ST. FITCHBURG, MASS.

TeL 2204
VÄKIJUOMIA — VIINEJÄ — OLUVIA 

MERIRUOKIA — STEEREJÄ — LEIKKELEITÄ

SPILLANE MILLINERY
550 MAIN ST. FITCHBURG, MASS.

Tel. 843
Eriltoisen laaja valikoima hyvin tehtyjä hattuja naisille. 
Täydellinen valikoima naisten käsitöitä — erittäin 

sopivia joululahjoiksi.

SERVICE ELECTRIC SUPPLY CO., INC.
23 NEWTON PLACE FITCHBURG, MASS.

Tel. 2748
Monipuolinen valikoima sähkötavaroita. Radioita - Lamp
puja - Imupuhdistuskoneita - Valaistuslaitteita ja kaikkea 
ensiluokkaiseen sähkötavuraliikkeeseen kuuluvaa tavaraa.

,, SABOURIN HARDWARE CO.
137 MAIN ST. FITCHBURG, MASS.

Tel. 928
RAUTATAVARAA — MAALEJA — TAPETTEJA 

Pliimmaustarvikkeita — Sähkötavaraa — Ikkunaverhoja
Venetian verhoja ja Lahjatavaroita.

DR. U. C. RUSSELL
HAMMASLÄÄKÄRI

Me olemme aina valmiit ja halukkaat toimimaan yhdessä 
kaikkien kunnallisten liikkeiden kanssa yhdyskuntamme 

parantamiseksi ja kasvattamiseksi.
280 MAIN ST. Huone 415, FITCHBURG, MASS.

Tel. 168

ELM STREET and PUTNAM STREET 
BOWLING ALLEYS

7 Elm Street and 14 Putnam Street 
Tel. 732 Fitchburg, Mass. Tel. 2243

Ensiluokkaiset keilaradat. Tulkaa viettämään jouto-
hetkenne täällä.

STRAND THEATRE
80 DANIELS ST. FITCHBURG, MASS.

Tel. 4815
ENSILUOKKAISIA ELOKUVIA AINA.

Pääsymaksu 15-20c. Lapsilta 11c.
Tulkaa nauttimaan rattoisa iltapäivä tai 

ilta täällä.

FRANK CHARLES VARIETY STORE
05-47 Lunenburg St. Tel. 599 Fitchburg, Mass.
Hyvä valikoima sikaareja, savukkeita, tupakkaa, jul
kaisuja, sanomalehtiä, kortteja, Novelteja, makeisia, 
Dairy Maid jäätelöä, sooda juoma-palvelus, sekatava- 
taa sekä koululaisten tarvikkeita.

WAGNER’S MARKET
Sausage & Meat Manufacturers 

142 Kimball St. Tel. 1061 Fitchburg, Mass.
Täydellinen varasto kaikenlaista ruokatavaraa ja 
kasviksia, sekä itsemme valmistamia makkaroita, sa
vustettua hämmiä ja baconia.

Patronize Raivaaja 
Advertisers

A. B. & C. MOTOR TRANSPORTATION CO., INC.
300 LUNENBURG ST. Tel. 523 FITCHBURG, MASS.
Monien vuosien kokemuksen perusteella me voimme tarjota parhaimman palve
luksen alaamme kuuluvalla alalla. Kääntykää aina luottamukselle puoleemme. 

GEORGE H. COOPER, President I. STEW ART MURDOCK, Vice-Pres.

BON TON RESTAURANT, INC.
245 MAIN ST. Tel. 924 FITCHBURG
Ensiluokkainen ravintolapalvelus. Kaikki ruuat laitetaan meidän nykyaikaisessa 
keittiössämme. Ja meillä on koju- ja tiskipalvelus. Myöskin kaikenlaisia väkijuo
mia, viinejä ja oluvia.

DEMPSEY’S DRUG STORE
145 LUNENBURG ST. Tel. 3093 FITCHBURG
Täydellinen varasto ensiluokkaiseen apteekkiin kuuluvaa tavaraa. Lääkkeitä - 
Salrashuonetavaraa - Kumitavaa - Kasvomaaleja - Hajuvesiä, y.m. Resepti-pal
velus. Registeerattu farmaseutti on aina palveluksessanne.

JACOB S. NATHAN, TURKKURI
2 MAIN ST. Tel. 3803 FITCHBURG, MASS.
Teemme turkkeja tilauksen mukaan parhaista turkiksista mitä rahalla saa. Teem
me myöskin turkkien uudistfilua, korjausta, vuorittamista ja puhdistamista. Voitte 
kääntyä puoleemme täydellä luottamuksella.

MONTUORI OIL COMPANY
68 MAIN ST. Tel. 1454 FITCHBURG, MASS.
Lämmityslaltos- ja Kcittouuni-öljyä, parasta mitä rahalla voidaan ostaa. Olemme 
aina valmiina palvelemaan teitä parhaimmalla tavalla.

N. PANDISCIO DEPARTMENT STORE
350 WATER ST. Tel. 1282 FITCHBURG, MASS.
Täydellinen varasto naisten, miesten ja lasten vaatetavaraa sekä kenkiä. Lyhyt- 
tavaraa sekä taloustavaraa myöskin. Liikkeemme on avoinna perjantai-iltasin 
kello 9" asti ja lauantaisin kello 10:neen.

BEARD FUNERAL HOME
31 MYRTLE AVE. Tel. 557 FITCHBURG, MASS.
Ensiluokkainen hautauspalvelus Fitchburgissa ja ympäristössä. Monivuotinen 
kokemuksemme takaa teille täydellisen palveluksen jokaista yksityisseikkaa myö
ten. Hintamme ovat aina sangen kohtuulliset.

) A L  CRAVEDI MARKET
Lihaa — Siipikarjaa — Hedelmiä Ja Kasviksia sekä kaikenlaista Ruokatavaraa. 
Myöskin kansallisesti ilmoitettuja kannutavaroita ja kaikkea ensiluokkaiseen mar
kettiin kuuluvaa tavaraa.
9 WESTMINSTER ST. Tel. 402 FITCHBURG, MASS.

OLIVER FURNITURE COMPANY
K. E. RAUTIO, omistaja

791-797 MAIN ST. Tel. 3310 FITCHBURG, MASS.
Täydellinen kotien kalustusliike.

l

ALPHONSE NORMANDIN & CO.
250 FRANKLIN ROAD Tel. 2053 FITCHBURG, MASS.
Me teemme kaikenlaista kattotyötä. Myöskin kattovesijohtoja sekä räystäsrännejä. 
Muistakaa, että mikään työ ei ole meille liian suuri eikä liian pnieni.

Työmme on ensiluokkaista aina. ,

WARD’S PAINT STORE
15 BLOSSOM ST. Tel. 4977 FITCHBURG, MASS.
Meillä on täydellinen valikoima LOWE BROTHERS nisä- ja ulkoinaaleja sekä ver- 
ninaaa. Kolmea lajia Lowe Broa. verniwaua aiaäkäyttöttn. Jälellä oleva varasto tä
män sesongin tapetteja hinnalla, jos tuotte tämän ilmoituksen mukananne.

Vain 40 askelta Muin kadulta.

NATURE FOOD CENTER
CHARLES E. SMITH, Mgr.

5 DAY STREET Tel. 1207 FITCHBURG, MASS.
Meillä on erinomainen valikoima kaikkia terveysruokia — käsittäen myöskin vita
miini- ja mineraalipitoiset ruuat. $2.00 tai suuremmat tilaukset postlvapaasti

WEST ENO CAFE, INC.
5 DEPOT ST. Tel. 1737 FITCHBURG, MASS.
Ensiluokkainen valikoima kaikenlaisia väkijuomia, viinejä ja oluvia. Maukkaita 
voileipiä aina saatavana. Tulkaa tapaamaan ystäviänne täällä.
Järjestämme läksijäisiä sotaväkeen meneville pojille. Suomalainen tarjoilijtar.

B A R N E Y  R O S E N
706 MAIN ST. Puhelin 3133 FITCHBURG, MASS.
Täydellinen valikoima miesten, naisten ja lasten vaatetavaraa. Olemme erittäin 
kiitollisia teiltä saamastamme kannatuksesta ja toivomme, että saamme palvella 
teitä edelleenkin. Useita suomalaisia apulaisia.

VINCENT H. LINDBERG RAKENNUS 11R AKO1TSIJ A 
90 ELECTRIC AVENUE Tel. 2930 FITCHBURG, MASS.
Me teemme kaikkea rakennusalaan kuuluvaa työtä — uutta sekä kaikenlaista kor
jaustyötä. Monivuotisen kokemuksemme perusteella voimine antaa teille tyydyttä
vän palveluksen. Kääptykää luottamuksella puoleemme.
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Kannattakaa Jatkuvasti 
niitä liikkeitä jotka 
ilmoittavat Raivaajassa

Ilmoitustulot ovat sanomaleh- 
ilelle tarpeellisia. Ilmoitustulot 
vaikuttavat sen, että esimerkik
si Raivaajaa voidaan myydä 
niin halvalla kuin sitä myy
dään.
Saadaksemme jatkuvasti ilmoi
tuksia on taas tarpeellista, että 
tilaajat vaikuttavat Ilmoituk
sien saamisen puolesta, anta
malla kannatuksensa jatkuvas
ti ilmoittajillemme.
Seuratkaa ja lukekaa Raivaa
jan ilmoituksia huolellisesti. 
Siten voitten havaita josko 
kannattamanne liike kuuluu 
ilmoittajiimme, ellei, niin asia 
kalpaa korjausta.

PATRONIZE THOSE 
MERCHANTS WHO 
ADVERTISE IN 
THE RAIVAAJA

Advertising income is essential 
to a newspaper. It is adver
tising Income which makes It 
possible that the Raivaaja can 
be sold at such a low subscrip
tion price.
In order to get advertisements 
continuously, it Is necessary 
that the subscribers co-operate 
by patronizing regularly those 
merchants that advertise In the 
RAIVAAJA.
Watch the ads. in the Raivaaja 
dally. Thus you will see if the 
places where you trade arc in
cluded among our advertisers, 
and if they are not, the matter 
should be corrected.

Uudenvuoden tervehdykset.
Kolmesataa mcritmeis.tä jotka 

palvelevat sotatanvtkikeita kul
jettavissa rahtilaivoissa, 'kutsut
tiin Malvine Hoffmanin studioon 
uudenvuoden yönä. taloon 157 
East 35 katu, jossa uudenvuo
den tervehdykset laajallet tiili. 
(AVI lyliylnailturadloi, välityk
sellä kaikkiin 32 liittolaismaihin, 
heidän omilla kielillään ollen ti
laisuus todella harvinainen sen
kin puolesta .että kaikilla kie
lillä kaikui uudenvuoden ter
vehdykset niihin maihin, joista 
merimiehet olivat kotoisin.
ju o n en  Tietotoimisto

Torstaina, jouluk. 31 päivä,nä 
suljettiin Finnish Information 
/en te r, talossa -W Whitehall St., 
'siihen saakka kunnes sota lop
puu”.

Sulkeminen tapahtui Yhdys
valtain valtiosihteerin m ääräyk
sestä.

RAIVAAJA, 
Fitchburg, Mass.

RAIVAAJA, 
Fitchburg, Mass.

Täydellinen
vnllkolmn
VIINEJÄ.

Ja
OLUVIA

Väkijuomia
STEEKEJÄ
ITALIAN

SPAGHETTI
KUUMIA

VOILEIPIÄ.
151

Clarendon St. 
Fitchburg 
Tel. 622

NEW YO RK  CITY

talon juhlasaliin, torstaina tam
mikuun 7 päivänä, perhe- ja 
1 oppia Is - i 11 aii v i e t t r* >n.

Kntsukortteja tähän iltamaan 
on saatavana Raivaajan kontto
rissa sekä kaikilta jäiseniltä. Jä 
senillä on oikeus tuoda niin mon
ia tuttavaansa kuin haluaa, mut
ta jokaiselle heidän on annettava 
kntsukortti, sillä se on sisään
pääsyn ehtona.

I Perhe- ja loppiaisilta,missä on 
[ohjelmaa, tanssia, seurustelua; 
kahvia ja voileipiä tarjoillaan va- 

' päästi. Iltama aikaa kello 8.30 
I i i lal la.

Heti kun määräys tuli, että 
Tietotoimisto vaaditaan suljetta
vaksi, matkusti Mr Herman Ra
ino, mainitun Tietotoimiston 
lohtaja. Mashingtoniin viime tiis 
tain iltana, neuvoteli.ukseen Suo
men Lähetystön kanssa.

reille, joille se kuuluu Samoin 
hänen osoitettiin kiihiciittaneen 
net kereitä toimimaan tätä maa
ta vastaan ja Jatpanin iiyväiksi.

Sotam iehet juovat 
vähemmäta

Syytteen johdosta, että Yhdys
valtain sotamiehet jnuvnt paljon, 
toimitti OWI tarkan tiitlkimuk- 
;en, joka osoittaa, että Ameri
kan sotilaita ei tarvitse syytellä 
iuailisuudesta, sillä tutkimus o- 
-'oittaa, että vuoden 1917 soti
laat joivat paljon enemmän. Hy
vin paljon on sotilaita jotka juo
vat vain sooda-, y.m. makeita 
juomia ja syövät jäätelöä. 3.2 
prosentin olut (beer) jota soti- 
laskämpikköjen lähellä mv ydiiän, 
on ainoa juonia, jota sotilaat 
enemmän käyttävät. — Ja jos 
sotilaat juovat väkijuomia, niin 
onhan heillä soima oikeus dihen 
kuin sivilivä'estöHäkin, eikä sitä 
oikeutta heiltä voida kieltää, sii
hen tapaan selostetaan ( )\VI jul
kaisemassa 15 sivua käsittävässä 
kirjasessa.

B R O O K L Y N ,N .Y .
Imatran kerhosalissa
«in tammikuun 10 päivänä Ptinai 
sen Ristin hyväksi iltama kellu 
8 illalla. Iltaman järjestää Brook 
lynin suomalainen osuusliike. 
Ohjelma tulee olemaan hyvä ja 
osuusliike tarjoaa kahvit leivos
ten kera. Sisäänpääsy juhlaan on 
vapaa, mutta sillä huomautuk
sella, että jokainen jättäisi ro
ponsa kahvipöytään, kukin oman 
tahtonsa mukaan, sillä se raha, 
mitä tulee kahvista, menee Pu
naisen Ristin hyväksi, vaikka o- 
susuliike lahjoittaa kahvit ja lei
vokset. Juhlien järjestäjät myös 
ilolla ottavat vastaan lahjoituk
sia, joita sitten otmen]xlydässä 
vedetään ja näistä myös tulot 
menevät Punaisen Ristin kas
saan. Voitte tuoda lahjanne il
tamaan tullessanne. Toivottavas
ti Imatran kerhosali on silloin 
täysi ja avustusrahaston summa 
suuri, sillä se on näiden juhlien 
tarkoitus ja tarkoitus pyhittää 
keinot.

Sydämelliset kiitokset
Tahdon kiittää sukulaisia ja ystäviä jotka satalukuise

na niin suuremmoisesti minua yllätitte t.k. 20 päivänä 
kotonani Waldoboro, Maine, sotaväkeen lähtöni johdosta. 
Kiitän arvokkaista lahjoista, kellosta, kynäsetisUi, rahas
ta, rahavyöstä ja kahvipöydän herkuista. Erikoiset kii
tokset rakkaalle äidilleni kaikesta työstä ja siitä suuresta 
kauniista Star Spangled Banner keekistä. Erick Torve
lalle ohjelman esittelystä, Mrs. Väisäselle, Mrs. Helen 
Merrill ja Nestor Mikkolalle lauluisin. Miss Riutalle ru
noista, ja Irving Sawyerillc puheesta. Kiitos emännille 
jotka koko illan hääräsitte. Tämä ilta ja ystävyytenne säi
lyy ain« sydämessäni.

Teitä kaikkia kiitollisuudella muistaen täällä tunte
mattomalla tiellä.

EINART KYLLÖNEN

Kiitokset parhaat

TY Ö V Ä E N T A L O LL A
PÄIVÄLISTA:

Maanantaina 4 n. “Unelma 
karjamajalla” ,harj. klo 8.

Tiistaina 5 p. (Laulajat huo
matkaa, harjoitukset siirretty 
perjantaihin).

Keskiviikkona 6 p. "Unelma 
karjamajalla”, iiarj. klo 8.

Torstaina 7 p. Perhe- ja ioppi- 
aisiltama juhlasalissa klo 8.30. 
Tanssit Vesan salissa klo 8.30. 
Lainakirjasto avoinna klo 7—9.

Perjantaina 8 p. Sekakuoron 
harj. Vesan salissa klo 8.30.

Lauantaina 9 p. Tanssit kali-' 
tiessä salissa, klo 8.30.

Suuniintahia 10 p. ‘O nni” näy
täntö kolmannen kerran klo 4.30. 
Tanssit klo 8.30. Lainakirjasto 
avoinna klo 8—10.

Maanantaina 11 p. '‘Unelma 
karja,majalla” harj. klo S.

Tiistaina 12 p. Oppikerhon ensi 
ilta Vesan salisisa klo 8.30. Kaikki 
entiset ja uusia oppilaita otetaan 
vastaan Johtokunnan kokous 
lainakirjastossa klo 8.30.

Keskiviikkona 13 p. ASKL. 
New Yorkin osaston, kokous klo, 
8.30. 'Unelma karjamaja,Ha” har
joitus klo 8.

U udenvuoden
vastaanotto

Uudenvuoden yö New Yorkis
sa vietetään ilon ja remuamisen 

! merkeissä ja se oli tänäkin vuo
tena aivan tapojensa mukainen.

Times Squarella, vaikka se oli
kin himmennetty valojen puoles
ta, niin sitä äiinekkääimpän.i kan
sa siellä hoilasi. Yli 400,(X)0 ko
koontui Times Squaren seudul
le, enemmistö ollen nuorta kan
saa. Sotilaita lähes puolet, sil

liä kaikki sotilaat, jotka tänne 
' tulivat uudenvuoden juhlille, t ien 
rivat Times Squaren seuduille, 
katsomaan miltä se seutu uuden
vuoden yönä näyttää

Kaikki oli entisellään, paitsi, 
<*ttä vanhan vuoden kuoleman 
.merkki valaistu paillo ei ollutkaan 
! i.äky vissii, sillä valojen v.ähen- 
nysmiääräys oli senkin sammut
tanut.

Torvien törinää, kalisti,mien ja 
kiiistimi-en kalkutus kuului kaik
kiapa yöjärjestyikseen ja se ilme
ni jokaisella huomattavalla k a 
dulla .siitä poikaset ja tyttöset 
pitävät huolen ja hyvän huolen 
pitävätkin

“O nni”
Missä asustaa todellinen “On

ni” — Kalifien rakastavaisen ko
dissa, huolimatta yhteiskunta- 
isemasta, tai muista sivuseikois
ta. — Näytelmässä “Onni” kirjai- 
’ija kuvaa tilannetta mistä löy
tyy todellinen ‘‘Onni”. Tokaisen 
ihmisen, huolimatta mistään luo
kitteluista. olisi tutustuttava tä
hän harvinaisen- sisäiltörikkaa- 
seen, yhteiskuntaelämää selosta
vaan näytelmään. Esitys Työvä
entalolla, sunnuntaina tammik. 3 
päivänä kello 4.30 iltapäivällä.

O rpolasten avustus-
iltam akom itea
m aanantaina

Hotellit ja ravintolat täynnä
Jokainen hotelli ja ravintola 

'oli tungokseen asti täynnä ja 
[sen tervaa, että missään ei oltu 
[kuivin suin, sillä jokaisella oli 
syynsä.

d linnat, ensilmtkan paikoissa 
lai-htelivat $7.50 aina $15. pöy- 
täpaikasta ,se on : oikeudesta is
tua pöydästsä ja seurata ohjel
maa joka tavallisesti rajottui 
“lattia-näytöifcsiin”, tanssiin ja 

I sukkeluuksien laskettelemisecn.
Halvemmissakin “Capa rateis

sa” oli sisäänpääsy $3 ja $5 vii
lillä, sekä juomat itse. Halvem
missa ravintoloissa, joissa väki
juomia tarjoiltiin, oli “pöytä- 
maksu” käytännössä, olipa se s it
ten dollari tai kaksi, m utta mak
su kuitenkin.

64 tun tia  sadetta
Kyllä sitä nyt saaliin vettä 

New Yorkissa ja saatiin sitä 
m un a llaiki n kuu teenikv nimen een- 
neljään tuntiin ei täällä nähty 
aurinkoa ollenkaan, sillä vettä 
tuli taivaan täydellä. Tämän 
pitkän sateen ajalla tuli yli 3 
‘uumaa vettä. — Jos tässä käyt
täisimme savolaista lumen m itta
puuta. niin tulisi sanoa: “Ei sitä 
luihut niin kovin paksuiti, mutta 
'tyvin luajalti” — ja niin sitä 
vettä todella tuli, laajalla alu
eella.

New Yorkin, kaupungissa vesi 
ei sentään tehnyt muuta kuin 
pesi kaihit puhtaaksi ja saattoi 
ilman niin vesi.seksi, että lähes 
jokaisen tämän kaupungin asuk
kaan “nenäkin vuoti’, sillä vesi
tien ilman ahtoi -kaikille nuhan 
basilleille mainion- tilaisuuden 
tehdä työltään ja kyilä ne teki
vätkin, sen huomasi “vuotavista 
nenistä”’ ja miirislä nenäliinois
ta Jokainen nenäliinakauppias 
sai -sellaisen käsityksen, että ne- 
näiliinoista tulee puute, sillä jo
kainen halusi niitä ostaa
Valtion yläosissa
sai se pitkällinen ja luja sade sen 
aikaan, että Hudson virtakin, 
Alhanyn seuduilla, alkoi villiinr 
lyö ja nousta yli äyräittensä ja 
n Htsikin jo niin korkealle, että 
paljon. ruokatavaroita oli siirret
tävä pois Hudson virran rannal
la olevista varastohuoneista. Al- 
banysta tänne New Yorkiin tul
lessa Hudson virta on niin leveä, 
että se ei tunne paljon tulvave
sien vaikutusta.

Bingham ptonissa, Jamestow- 
nissa, Oleanissa ja Rochesteris- 
sa. N. Y. virrat tulvivat yli iiv- 
räittensä, sillä vesi nousi harvi
naisen nopeasti ja korkealle, uha
ten tehdä suuriakin tuhotöitä, 
mutta onneksi ilman kylmeni ja 
virrat alkoivat vetäytyä takaisin.

T y tö t jo tka varastivat 
$7,500

Kolme nuorta ty ttöä Bronxis- 
ia, jotka varastivat $7.500. löy
dettiin 1’rovidentsesta. lv. I.. j o s 
sa he olivat vuokranneet asun
non ja kalustaneet sen, maksaen 
$800 kalustosta.

Tytöt olivat Rose Amaliatino, 
15 voutien vanha, t,ilosta 28ö 
East 149 kadulta. Mary Uaguo, 
14, talosta 291 East 149 kadulta 
ja Gloria Feldman, 15 vuoden, ta
losta 2270 W ashington Ave. Ty
töt löysivät Mrs. Amalfatinon 
kasisan. jossa oli $7,500 perheen 
säästöjä, oman talon ostamista 
v arten.

Tytöt menivät ensin alakau- 
pungille ja olivat jonkun vöin ho
tellissa. Sitten menivät Bosto
niin ja sieltä Providence-en. Kaik
ki meni hyvin siihen saakka kun
nes tytöt menivät ostamaan $3(X) 
turkkia ja löivät $1.(XX) setelin 
pöytään. Sritä tuli epäilys ja sa
lapoliisit pääsivät tyttöjen jäl
jille ja lopulta siiival heidät kiin
ni. Tyttöjen vanhemimat meni
vät heitä noutamaan kotia. Ty
töt olivat ehtineet menettää aika 
paljon rahaa, m utta loput saatiin 
ta.kaitsiii. Mitä tytöille tapahtuu, 
siitä ei ole tietoja.

Rosvot voikassalla
Rosvot tunkeutuivat Golhani- 

llarrison varastohuoneeseen, 14 
Harrison St. ja veivät 22,000 
paunaa voita saaliinaan, noin 
$8,000 arvosta. Tämä msvous 
tapahtui Joulupäivää vasten yöl
lä. Poliisit ovat yrittäneet saa
da selville mihin noin suuri voi- 
määrä voitiin kätkeä niin nope
asti. Voi hävisi arvattavasti jo
honkin salakaupan kätköihin ja 
meitä joskus ilmaantuu korkeas
ta hinnasta niille knliittajililc, jot
ka eivät perusta mitä maksaa, 
kunhan saavat.

kaikille jolla on osa lahjaan, mikä tulla 
tupsahti 25 vuotisen hääpäivämme muis
toksi. Vuosi uusi onnen teille suokoon.

TILDA ja KIISTI RANTA
Jouluk. 22 p. 1942
Ludlow, Vt.

Maanantaina tammikuun 4 päi
vänä kokoontuu Orpolasten a- 
vustuskomitea Työväentalon lai
nakirjastossa, kell i 8.30 illalla. 
Tähän iitamakomlteaan kuuluu 
jäseniä: Kansallisseurasta. Finr 
nisth A. A. C. ja New Yorkin 
Osastosta, sekti M S. T. Edistys- 
yhdistyksestä.

Perhe- ja Loppiais- 
iltam iin!

ASKI. New Yorkin osasto kut
suu kaikkia jäseniään ja heidän 
tuttaviaan saapumaan Työväen-

Suomalaiset
tietenkin seurasivat yleistä suun
taa, kokoontuen tuttuihin paik
koihinsa : Työveäentalolla kävi 
vähän yli kahdeksansataa. Sinne 
elivät liput 60 senttiä ja sillä li
pulla pääsi joka paikkaan ta
lolla

Tanssit Tyiiveäntalolla jatkui
vat lähes 4 aamulla, joka olikin 
täällä yleinen sulkemisaika

Selman ravintola 125 kadulla, 
oli tungokseen asti täynnä, sa
moin Viikiug, jossa suomalaiset 
ja ruotsalaiset enimmäkseen tää! 
lä käyvät

Kotoisin

Toivotamme onnellista 
uutta vuotta!

LYYLI ja EMIL KARI 
Port Chester, N. Y.

~  Tätini
MRS. ENNÄ ASIALA

Keski-Suomesta, oles-

Yleensä huomasi, että yleisö 
käyttäytyi hyvin .siivosti, joten 
mitään huomattavampaa ei ta
pahtunut Tietenkin joku on ai
na sellainen mukana, j< ka ei tie
dä määräänsä ja siten joutuu 
niin horjuvaan tilaan, että ta r
vitsee toisten apua päästäkseen 
raittiiseen Ilmaan

kellut ainakin 25 v. Amerikassa,, 
haluaisin tietää osotteesi, tai jos| 
joka hänestä jotain tietää, hyvän 
tahtoisesti ilmoittaisi hänestä; 
minulle osot.eella:

JOHN SUTINEN  
2056—5th Ave., New York, N. Y.

H U O N E U ST O JA
V U O K R A TTA V A N A

uudenaikaisessa talossa 79 East 125 St. 
Tel. Le 4-2066

lkj Ja 3-4 huoneen. Kaikki nyky
ajan mukavuudet.

Omistaja vuokraajana.

äotilaitten kalkkunat.
Erikoista huomiota herätti Vii

dennen ave. ja 65 kadun kulmas
sa. sotilaitten kalkkuna-paraati. 
Laulajatar Marjory Hess lahjoit
ti 500 paunaa kalkkunoita, jo t
ka Sherry Netherland hotellin 
puolesta paistettiin ja yhdeksän 
sotilasta, pienten, työntökärryjen 
kanssa kärräsivät kalkkunat val
miina USOjhon ylläpitämään so
tilaitten ruokalaan. Kaikki lii
kenne Viidennellä Ave. lakkasi 
kun tulo harvinainen kulkue ko
lmasti marssi kadun ylitse saat
taen kalkkunat poikien syötä
väksi.

AI Sm ith 69 vuotta
AI Smith, entinen New Yor

kin valtion kuvernööri, täytti 69 
ikävtiotensa ollen loimessaan 
Empire State rakennuksessa

Kolm en lapsen isä 
vang ittu

Dominic Taddio, 38 vuoden 
ikäinen, kolmen lapsen isä, talos
ta 62 Ti mpkins St. Stapleton, 
Staten Island, vangittiin syy
tettynä Miss Mary RycoitclTin,
19 vuoden vanhan tytön murhas
ta. joka tapahtui viime maanan
taina. joulukuun 28 päivänä. Miss 
Rveoitehin pahoin runneltu ruu
mis löytyi tyhjältä tontilta Sta
ten lsiandin puolelta ja m urha
paikalta johtivat auton jäljet.

Salapoliisit seurailivat auton 
lälkiä janottivat niistä tarkan 
kuvan, ia se johtikin tuloksiin. 
Vangitun Dominic Taddion au
ton takaistuimelta löytyi veri- 
täpliä, samoin kuin hänen pääl
lään «devasta villapaidasta. Syy
tetty vaikka ei ole tunnustanut, 
voi joutua kärsimään, sillä mer
kit viittaavat hänen olevan syyl
lisen. _____

H arlem in “M usta 
H itle r” kanki syyllisiä

Neljä l.äiisi-lntian saarilta ko
toisin olVvaa neekeriä, jotka oli
vat syytteessä toiinämisesta Ja 
panin hyväksi ja Yhdvsvaltoja 
vastaan tuomittiin pitkällisen oi- 
keudenkäynnin jälkeen, olemaan
20 vuotta vankilassa ja maksa
maan $10,(XX) sakkoa.

Tuomitut ovat: Leonard Rm- 
heits O. Jordan “Harlem’s Block 
H itler”, jolla nimellä hihitä on 
nimitetty, sekä kolme toisia Län- 
;,i-Intian saarelaista. Neckcreitä 
vastaan oli sellainen svytös, että 
he puheissaan Harlemin kaduilla 
kiilioi-ttivat ncekercitu toimimaan 
Yhdysvaltoja vastaan ja Japanin 
hyväksi. Jordanin odotettiin sa
noneen, että Japani on tullut Af
rikan vapauttamaan valkoisten 
iiailusta, ja antamaan sen neeke

R aivaajan levitys
34,000 pistettä torstaihin 
mennessä.
Torstaihin, jouQwkwun 31 päi

vään mennessä lähetettiin New 
onkista 34,000 pistettä, siis saa
vutettiin korkein pistemäärä, jo
ita on 2,0p0 pistettä enemmän 
kuin Litchburgin korkein vaa
dittu määrä.

Tätä kirjoittaissa Mikko sa
noi, että vielähän niitä tässä päi
viin kuluessa saattaa tulla iisää, 
lolen nyt jo voimme sanoa, että 
New York ajoi yli ko-nkeiunman 
määrän.

O ppikerholaiset koolle!
Aluetoimikunta viime kokouk

sessaan päätti kutsua Ojipikerho- 
iaiset koolle Vesan saliin, tiistai
na tammikuun 12 päivänä, kello 
8.30 illalla, ensinunäiseen ko
koukseen ja kenhotyön aloitta
n e iltaan .

Viime talvena toimi öppike-r- 
iio tammikuulta hulitikuulle, ko
koontuen joka tiistain ilta. Kes
kimäärin oli 25 ja 30 välillä osan
ottajia. Kaikkia entisiä oppilai
ta, sekä kaikkia uusia Oppiker- 
botyöhön haluavia, kehoiitetaan 
saapumaan Työväentahö.ie, tiis
tain taiiumikuuu 12 päivän iltana.

Oppikerhfxm ote-laati onpilaik- 
si jäseniä ja ei-jäsvni:i, siis .kai
kille suomalaisille on Oppikerhn 
avoinna.

(>]K‘tta'jina ( Ippiiherho-sa ovat 
Väinö Niku-Paavoja ja Aira Ailio 
jotka keskenään jirjestäiväl op
pitunnit ja tehtävät.

Aluetoiimukuuta valitsi Oppi- 
kerhon johtavaan komiteaan, 
jiaikaliiset Aluetoimikunnan jä 
senet Erkki Rauta. Ernest Ku
llervo ja Wilho Hedman.

Voittolainan merkintä
U. E. valtioissa

Washiiigton, jouluk. 31 p. — 
Voitolainaa, mikä vlimer, kittiin 
lähes $3,000,000,000. merkittiin 
U. E. valtiaissa yhteensä $832,- 
000,000, Merkintä oli kaikkien 
enätvsten rikkomista rahoitus
alalla.

Täältä ei kirjoitella sanoma
lehtiin,
ei ainakaan usein. Li ole kirjoit
tajaa, eikä ehkä monta minkään
laisten lehtien lukijaa. Seutu 
ku on suurimmalta osalta köy
hää vasta alkava, jokainen 
toimii omaan laskuunsa ja kaik
ki koittaa käydä ansiotöissä, 
kun on ansion aika. Allekirjoit
tanut, on koko täällä oloäikani 
käynyt ansiotöissä, vieläpä hy- 
vänpuoleista ansiota verraten 
edesmneneisiin kurjiin vuosiin. 
Hyvä alku allekirjoittaneelle 
kuuluu yksinomaan Mr. Erick 
Tiinher'illc. Vähääkään työtai
toani tuntematta otti minut mu 
kanaan työpaikkoihin, joissa oli 
työnjohtajana. Uskalsin alkaa o- 
maa kotia rakentamaan ylityö
nä ja nyt asun omassa pikku ko
llissani. Valmis se ei aivan vielä 
ole, mutta lämmin, ei mitään 
lämmitysrajoituksia, kantoja on 
vielä paljon.

Kesä on Ivlivt rakentaa kotia 
yksin, sain Philan tovereilta kor 
vaamatonta apua. Eräänä lauan
taina tulla tupsahti kolme “rau
tanaulan nielijää” naulat ikään
kuin jielfista pakenivat seinä- 
lautoihin. Yhtenä päivänä nousi 
seinät, toisena katto y.m.s. Mr. 
Jack Nurmi oli etumaisena ai
van kun oma huokoisena aina 
suunnitellen uutta ryntäystä. 
Mr. Jokinen myös usean kerran 
toi autollaan aputyöarmeijaa, 
tov. Haapanen useasti myös mu 
kana. Mr. Elo ahventen onkija 
myöskin vanha “taimeri” seinäl
lä. Sellaisten miesten apu on kii
toksien yläpuolella: se on kun
non miehen apu tarpeen aikana. 
Neiti Timber äitinsä myötävai
kutuksesta toi tvöapua autollaan 
useita kertoja mitään palkkiota 
ottamatta. Saunat tietysti o te t
tiin työn päätyttyä joka kerta. 
Loppulauseeksi Mrs. Jack Karp- 
•linen ja Mrs. Kataja järjestivät 
yllätykset uuteen kotiin muutto- 
päiväksi. “Thanikskiving” jälkei
senä lauantaina, ilta pimeän hä
myssä tulla tupsahti monta au
toa yllätysvieraita, veitikka sil
mäkulmassa yllätyksen onnistu
misesta: siis tämä vielä kaiken 
kruunuksi.
Raivaajan levityskilpailu
on päättymäisillään, johon alle
kirjoittanut otti osaa kaikki vai 
keat vuotiet, nyt on työ paljon 
helpompaa, siihenkin saa parem
min apua.

Yhteistyö ja toveruus kasvat
taa. viha ja kateus hävittää. — 
Aug. Stark,

LAKE WORTH, FLA,
Mr. ja Mrs. Erland Leino,
jotka ostivat täältä talon No. C 
St. tulivat yllätetyiksi Tapanin
päivän iltana. Suomalaisen naa
purit ja turistit < Uivat jälrjcstä- 
neet heille tupaa-nituliaiiset. Noin 
kolmee-nkymmeneen henl:een nou 
•evä viera'si'arvi käveli sisään 
■ htenii j niona talon väen ihme- 
tellessa. Vieraat pistivät kah
vipannun tulelle ia kattoivat pöy
dät. Siinä kahvia juodessa vir
kistyi m i'’et ja hen'ekeni kielet. 
Ilta kului hauskaisti seurustel
lessa aivan pikkutunneille asti.

Mukanaollut.

Kiitos 4-
Teille arvoisat tuttavat siitä tupaan- 
tuliaisjuhlasta joka oli meille täy
dellinen yllätys. Kahvipöytä keinui 
syötävän ja juotavan painosta. Kiitos 
vielä niistä lahjoista, jotka jätitte 
meille muistoksi aina muistossa py
syvästä illasta.

Teitä kunnioittaen,
Hilda ja Erland Leino

205 No. C Street,
Lake Worth, Fla.

Kiitos yllätyksestä
Sydämellinen kiitos sukulaisille ja ystäville yllätyk

sestä, jonka toimeenpanitte uuteen kotiimme asettumisen 
kunniaksi. Tulemme aina kiitollisuudella muistamaan 
hyväntahtoisuutenne ja olemme aina iloisia näkemään 
teitä vieraanamme.

Kiittäen kaikesta,

Troy, N. H.
MR. ja MRS. HENRY RANTTILA

Cuttingsville, V t
Täällä on monta suomalaista 
nuortaraiestä
Setä Säimin hommissa, \hfh-s- 
tä suomalaisesta perheestä on e- 
mn, kolme poikaa. He ovat Mr. 
ja Mrs. Axel Lehtosen pöjat 
Viljo, Toivo ja Onni, viimetksi- 
inaiuittu kersauitti, Viljo sota
mies ja Toivo meriväesisä. Toi
sia on menossa. Mr. ja Mrs. Eno- 
ian poika Allan menee ensimmäi
senä päivänä taimmikuuta Eort 
Devensiin, Mass. Samoin Mr. ja 
Mrs. Koiton poika Arvid, menee 
tammikuun alkupäivinä

Joululomaansa oli kotonaan 
viettämässä Alpo I 'ikkarainen. 
U.amp Lores ti sta, Tennesseesta. 
Hyvin Alj>o sanoi menevän ajan 
isossa ineissakissa. Nyt uuden 
vuoden juhlaksi odotetaan entis
tä cuttingsvilleläistä Arnold 
Oja (Lehtosta), joka nykyisin 
u-suu PerkinviMessä. Arnold on 
Lincoln Air Baselia, Nebraskas
sa. En von sanoa mitä Arnold 
tykkää olostaan, mutta uskon, 
että on hyvin tyytyväinen.
Puutyömiesten työt
ovat nyt htljaisemimat mitä ne 
ovat olleet tähän asti. Ne ra
kennukset alkavat olla valmiit, 
jotka antoi monelle pu.utyömie- 
helle työtä ja ykskysiten työt 
ovat hiljaisia nyt pahojen ilmo
jen takia.

Muuten ylitalon ukko on pitä
nyt huonoja ilmoja jo monta 
viikkoa, vuoroon satanut lunta 
ja vettä, eikä ole paljon tuulta 
pois pohjoisesta ottanut, joten 
täällä vihreitten vuorien maassa 
oiu täydellinen talvi. — Mukana

GARDNER.MASS.
Tulipalo
vähän jälkeen yhdeksän eilen il
lalla aiheutti hieman vahinkoa 
Kilpi ruokakaupassa 210 West 
katu. Palokunta nopeasti sam
mutti tulen. _____
Polttoaineen aäästötarkoi- 
t uksessa
ovat kaupunkimme kauppahuo
neet, ruoka- ja rohtloskaujipoja 
lukuunottamatta suljettuna tä
nään. Suljettuna on myös kau
pungintalo, eikä paikallinen leh
ti, Gardner News myöskään il
mesty.

Elorepce Stove Companyn teli 
das ja jotkut toisetkin tehtaat, 
joissa telillään sotatoitä, olivat 
käynnissä eilen. Ileywoodin teh
taassa ei tehty työtä.

Myrskyn tuhot kohta korjattu
Eilen iltaan mennessä oli saa

tu siilikö noin *X) prosenttiin kau 
punkimme asuntotaloista. Mie
het olivat työssä koko eilisen 
päivänkin korjaten keskiviikolli- 
sen jäämyrskyn aiheuttamia tu
hoja.

Katuvalot oli eilen ainoastaan 
West Gardnerin liikeosassa. Odo 
tetaan. että  katuvalotkin saa
daan normaaliin tähän iltaan 
mennessä, mutta kaikkiin kotei
hin tuskin saadaan vielä sähköä 
tänäänkään.

Lukuisia puhelimia on vielä 
“vaiti” Gardnerin alueella, joskin 
niitäkin on tilapäisesti korjattu. 
Palohälyytyssysteemi on saatu 
jo korjatuksi. — Yrjölä.

Halutaan mies 
farmityöhön

M ii lutimmiii ikämies, kanoja 
hoitamaan. Aikasem.pi kokemus 
sillä alalla ei ole tarpeellinen. 
Palkasta, y.m. lähemmin allekir- 
jottaneelta.

AUG. TIKKANEN  
R. F. D .60, Sterling, Conn.
Teollinen elämä paikkakunnalla,
alkaa liiljoilleen vilkastua siitä 
haljiaantnmistilasta mihin se jou
tui kun hallitus jäädytti raaka- 
aineiden saannin niiltä. Toisiin 
teollisuuslaitoksiin ovat saaneet 
hallituksen pu histusltöitä. Ne, 
jotka eivät ole niitä saaneea, al
kavat saaila teollisuutensa muu
tetuksi uudelle suunnalle. Huo
mattava määrä niistä työläisistä 
jotka joutuivat etsimään töitä 
toisilta paikkakunnilta raaka-ai
neiden jiiädyttä.inlspnisessin jäl
keen, ovat palanneet takaisin 
“kotikyläänsä” töihin. — V. A.

WORCESTER, Mass.
Tulkaa joukolla
Naisliiton iltamaan kirkolle ensi 
lauantaina kello 8. Mrs. Jenny 
Tuukkanen kerää tilaisuuteen 
hyvän ohjelman ja jäsenet katta
vat kahvipöydän. Niin että tnen- 
näänpä alkamaan Naisliitonkin 
uusi vuosi oikein joukolla.

Joulukuun kuukausikokous oli 
l.indqvistilhi, Paxtonissa. Asiat 
sujuivat hyvin ja lähemmäs $100 
luovutettiin erinäisiin avustuk
siin. Tammikuun kokous pide
tään Mrs. Jenny Andersonin ko
dissa, Ind-ianlake Parkway, tors
taina 7 päivänä kello 8. Jäsen
ten läsnäolo välttäniätöin. — 
Meri K. Annala.

Esittää yhteis
kunta-turvan 
laajentamista

Washington, tammik. 2 p. — 
Arthur J. Altineyer, Yhteiskun
tat u rva -lautakunnan puheenjoh
taja, esitti eilen, että yhteiskun- 
taturva laajennettaisiin siten, e t
tä työkyvyttömyyskorvauksia 
maksettaisiin työläisille ja hei
dän hc.ollettavilleen ja turva kä
sittäisi kaikkia jotka työtä teke
vät elääkseen. Yhteiskuutalurva- 
lautakunnau kuukausijulkaisussa 
Altineyer esittää, että yh'teiskun- 
aturva 1 iajeiinettaisiiii käsittä
mään myöskin farmityöläisiä, 
merimiehiä, kotipalvelijoita ja 
muita työläisiä, jotka nyt ovat 
sen alaisuudesta vapaat, sekä 
henkilöitä jotka liikettä yksin 
harjottavat. Tilapäisesti työky
vyttömäksi joutuneille hän suo- 
sittelee samanlaista korvausta 
kuin työttömille.

SUOMALAISIALääkkeitä
P. A. ligueli -  Superiw,
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FITCHBURG
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— Mrs. Ida Sallila, Oscar Sal
lilan puoliso, joka hiljttain sai . ...
Amerikan kansalaisoikeudet, juh , baan kello / .30 ja  se esitetään 
li uudenvuodenpäivänä kotonaan: yhtämittaisesti ja sitten vasta 
Taylor Hill-ticn varrella, kiven naulitaan kalivintarjoilusta. Näin 

säästetään aikaa ja ohjelmasta 
saadaan kokonaisempi vaikutus 
kuin saataisiin jos suoritus kes
keytettäisiin ja käytäisiin välillä 
kahvilla.

Tervetuloa Saiman vuosijuh
laan kello 7:30 huomen-iltana!— 
J uhlakomitea.

Maatalousjärjestöjen
, kokoukset 6 ja 7 p:nä

Kun hän saapui tähän maahan TJ,
vuosisadan alussa, hän työsken- tammik. Worcestenssa 
teli erilaisissa ulkotöissä Poli- | Erikoisuutena Union Agricul- 
jois-I<eskivaltioissa. Muutaman tural Meetingissä, jolla nimellä 
vuoden “hoopoiltuaan” Minne- ,

heiton päässä Aslibyn kauppa
laan johtavalta valtiontieltä.40:t- 
tä syntymäpäiväänsä omaistensa 
ja ystäviensä seurassa.

— John Hykkyri, Townsen- 
dista. joka on tullut talvenajtiksi 
tänne Fitchburgiin taloon 217 
Highkadulla asumaan, juhlii tä 
nään 65:ttä syntymäpäiväänsä. 
Hän on syntynyt Ikaalisissa ja 
kasvanut mieheksi Parkanossa.

sotassa ja Michiganissa, hän 
muutti Waukeganin tehtaisiin, 
joissa työskenteli pitkät ajat. 
Waukeganista hän muutti F ar
mille Townseudiin, mutta nykyi-' 
sin tekee sotatöitä, jonka vuoksi
asuu talven täällä Fitchburgissa. senä päivänä kello 1:30 alkaen.

— Kuluneen vuoden viimeisenä Tuon neuvottelun sanotaan ole- 
iltana Fort Devensiin saapui jotik van erittäin tärkeän kaikille maa
ko naissotilaita — WAAG. He talouden eri aloilla, 
olivat hyvin ja lämpimästi p u e t-, Majuri Mark Galusha, Massa- 
tuja, kun he marssivat paratkin- chusettsin maatalöusviraston ko- 
sa edustalle, jossa heidät vas- missari. joka on määrätty muo- 
taanotettiin. Virallisesti tämä nitusjoukkoihin Washingtonissa,
naisjoukkue tunnetaan 34th D. C., avaa tuon neuvottelun se-
W aag Post Headquarters Com- lostamalla kysymystä “Feeding 

Our Army” — “Armeijammepany.

Lyhyitä 
tietoja 

P°Pstarnme
Tauno Rahkola, Mrs. Ida Rah

kolan poika, joka kuuluu Yhdys
valtain armeian lentovoimicn 
maajoukkueeseen, on kirjoitta
nut äidi.leen Afrikasta. Hän on ~  ~
ollut Setä Sämin palveluksessa Suomalainen tämän 
jo 7 kuukautta, i oivo hänen vuoden ensimmäinen 
veljensä, on armeijan pohisikou- ,
kissa Connecticutissa. Kolmas lapsi FltchburglSSa 
Mrs. Rahkolan pojista on ku tsu t-! Tänä vuonna Fitchburgissa 
tn syyniin tammikuun 9 päivä- syntynyt ensimmäinen lapsi on 
nä. 1 suomalainen niin isänsä kuin äi-

* * * Itinsäkin puolelta ja hän on —
Ernest V. Koski, talossa 734 poika 1

Mainkadun varrella asuvan Mrs. j Kello 9:40 Lucy Helenissä ei- 
Lerrapi kosken poika, on kahden- lisaamuna tuo poika syntyi Mr. 
toista päivän lomalta maamme ja Mrs. Leo Kankaalle joiden 
armeijan ilmavoimista Jackso- koti on Chase-tien varrella, Lu- 
nista. Miss. Hän on ensimmäi- nenburgissa. Hän painoi 6 pau- 
sen luokan sotamies. Sotamies naa ja kaksi unssia.
Koski on entisiä Reippaan kori-| Tuon uudenvuoden esikoisen 
palloilijoita. Monien vuosien ai- isä kuuluu rannikkovartijastoon. 
kana hän puolusti Reippaan ko- Hän on 24 vuoden ikäinen ja 
ripalloilumainetta kotona ja ky- toimintapaikkanaan nykyisin Key 
Iässä, ensiksi B-joukkueessa ja West. Fla. Äiti on entinen Miss
myöhemmin
niissä”.

ensimmäisessä “ tn-

UUTISILMOITUCSIA
FITCHBURG |

Halutaan tarjoilijatar työhön ruo- 
kailuajoiksi tai vakituisesti. — Fitch
burg Candy Shop, 703 Main St.

Huomenna Saunan 
vuosijuhlaan!

Hyvä musikaalinen 
ohjelma ja vapaa 
sisäänpääsy

Saima kutsuu kaikkia 48:een 
vuosijuhlaansa, jota vietetään 
huomen-iltana Saiman talossa. |

Vaihteleva ohjelma, jossa m. 
m. saadaan kuulla yhdistyksen 
sekakuoroa valituissa lauluissa 
ja solisteina laulajatar Miss Es
teri Unkaria, pianisti Donald 
Wilcoxia ja laulajtar Mrs. Hil
ja Kuuselaa.

Toisten kansanvaltaista maa-i

"Olemme eristettynä 
muusta maailmasta”

Noilla sanojilla tervehti meitä 
viime vuoden viimeisenä päivänä 
iltapäivällä, vähän sen jälkeen, 
kun lehti oli suljettu, Tum Suila, 
New Ipswichis'La, N. H. 

j Mr. Suila sanoi: “Meiilä ei ole 
nyt puhelinta eikä sähkövaloja. 

U.ankoitukset ovat maassa taik
ka riippuvat katkenneina sikin- 
..ukin. Eräissä tapauksissa on

____________________________kaatunut säliikölankatolppiakin,
Voileipiä, päivällistä, kahvia, jä&te-i joten menee pari viikkoa — Fred 

löä, virvokejuomla, makeisia, tupak-| Somero arveli —■ enneiikun kai
kaa, savukkeita, sanomalehtiä Ja Jul- j kissa pirteissä on sähkövalot ja 
kalsuja. — Eden Kahvila, 38 Academy pu hei in kilahtaa.”
St. Mrs. Siiri, omistaja. i Jatkaen selostustaan, Mr. Sui-
—— --------------------------------------1 ia lausui, että — “Monet tiet

LEOMINSTER | olivat keskiviikkona tukossa,
Maksamme korkeimman hinnan e- n,utla kun kirvestä heilutettiin 

lävästä siipikarjasta. Otamme kaik-,ja ahaa käytettiin niin pianhan 
kta lajeja ja kaikenkokoisissa erissä. j ile aukenivat vaikka puihin tart- 
— Coleman Poultry Co., Inc. Tel. :uuut jäävaippa oli laittanut tei 
Leominster 1131-M.

Liikehuoneustoni myynnin takia 

olen lopettanut autojenkorjausliikkeen ja 
gasoliiniaseman numerossa 179-183 Elm

Street, F itchburg, Mass.

Kiitän kaikkia a-iakkaitani kannatuksestanne ja toivon 
joskus va-dai-uude--a ulevani tilai-.uude.ssa palvelemani 

teitä samalla alalla.

W A LTER V A LLEY
Jos jollakin ulisi asioita selvitettävänä kanssani, niin olen 
tavattavissa asunnossani \shby State Road. Fitdhburg. 

Tel. 2712

ilmankatsomusta edustavien yh
distysten ja seurojen sekä kirk
kojen edustajille mielihyvin an
netaan tilaisuus lausua edustaji
ensa tervehdykset.

Oli ie,man suorittaminen aloite-

valtiomme maatalousjärjestöjen 
yhdenaikaiset vuosikokoukset 
tunnetaan, ja jotka pidetään 
Worcesterissa Horticultural Hal
lissa tammikuun 6 ja 7 päivinä, 
tulee olemaan farmarien sota- 
neuvottelu kokouksen ensimmäi-

ruokkiminen’. Häntä seuraa pu
hujalavalle prof. J. A. Scott- 
Mattson, maatalousvirkailija Bri
tannian lähetystössä W ashingto
nissa. D. C. Hän selostaa — 
“Ilow Britain Does I t;  Solving 
Agricultural Production in W ar 

. Time.”
■ Monet muut huomatut miehet 
selostavat sodan tuomia m aata
loutta koskevia probleemeja tuos 
sa neuvottelussa.

Ellen Heikkilä.
Tri Djerf hoiti 132 
synnytystapausta 
viime vuonna

Tri Frederick J. Djerf, joka oli 
auttamassa tuon vuoden ensim
mäisen lapsen maailmaan tuloa, 
hoiti viime kuluneen vuoden ai
kana 132 eri synnytystapausta. 
Hänellä ei ollut tarkkaa tietoa 
siitä miten monta tuossa 132:ssa 
oli suomalaista, mutta arveli hän, 
että kun otetaan huomioon nekin 
tapaukset, joissa toinen aviopuo
lisoista on kielinen, niin saattaa 
luku nousta kahdeksankymme
nen korville.

jaav.
puita ja pudotellut niistä suu

ria olkisia ja haaroja. Sähkövoi
man puutteen takia monet jou
tuivat suureen ikävyyteen etu
päässä sen takia kun pumput, joi 
ta käytetään sähköllä ja joilla 
nostetaan vettä karjalle ja ka
noille, eivät toimineet eivätkä 
toimi eimcnkun voimalinjat ovat 
kunnossa.”

Lapuiksi Suita huomautti, että 
emipä muista sellaista k aa n luon
non puhaatyötä New Ipswicliis- 
,-ä, kuin oli se, joka tapahtui kes
kiviikkoa vasten viillä ja keski
viikkona, vaikka olen asunut siel
lä 23 vuotta.

MRS. ASIALA SAI
SAIMAN BÄSKETIN

Saiman uudenvuoden bäsketin 
joulukuun ryhmän järjestämässä 
uudenvuodenljulilassa torstai-ilta
na ja perjantai-aaniuna sai Mrs. 
Josefiina Asiala, huonkalukaup- 
pias Henry Asialan puoliso.

Huonon sään takia juhla ei 
muodostunut erittäin väkirik
kaaksi, m utta olihan tuota per
hettä koolla sentään melkoinen 
joukko eikä iloakaan puuttunut 
vanhaa vuotta hyvästellessä ja 
uutta tervetulleeksi toivottaessa.

VALLEY LOPETTANUT  
LIIKKEENSÄ

W alter Valley, joka harjoitti 
autojenkonjausta ja gasoliinikaup 
paa numeroissa 179—185 Elm- 
kadun varre, on nyttemmin lo
pettanut liikkeensä sen takia, 
kun kaupunki osti hänen kiin
teistönsä koulupojille laitettavaa 
työpajaa varten.

Kiitellessään liiketuttaviaan, 
Mr. Valley lausuu, että ne, joilla 
on asioita selvitettävänä hänen 
kanssaan, voivat tavata häntä 
kotonaan Ashby State tien var
rella, Fitchburgissa. Puhelin on 
2712.

TAMMIKUUN RYHMÄ 
KOKOONTUU ENSI 
MAANANTAI-ILTANA

Kello 7 :30 ensi maanantai-aa- 
muna Saiman tammikuun ryhmä 
kokoontuu järjestämään illan- 
viettoaan: valitsemaan päivää ja 
päättämään sen laadusta. Kaik
kia ryhmään kuuluvia kehoitc- 
taan saapumaan kokoukseen. 
Ryhmän jäsenten nimet julkais
tiin hiljattain Raivaajassa ja lie
nevät kaikki sen luettelon huo
manneet. — E. P.

KIHLAUKSESTA
TIEDOITETTU

Mr. ja Mrs. Anthony Freeborn 
Chace, Swanceasta, Mass., il
moittavat, että heidän tyttärensä 
Celia Freeborn Chace, ja korp
raali Toivo William Lämsä, Mr. 
ja Mrs. Mikko Lämsän poika 
täältä Fitchburgista talosta 123 
Mechanickadun varrella, ovat 
menneet kihloihin. Sulhanen on 
entisiä Raivaajan kantajia ja pos 
tittajia.

KALEVAISTEN UUTISIA
Kahvintarjoilun ensi maanan- 

tai-iltana Kalevakodissa kustan
taa Mrs. Helmi Johnson. Yleisö 
on tilaisuuteen tervetullut.

K. N. virallinen kokous on en
si keskiviikko-iltana klo puoli 8 
Jokainen jäsen mukaan. On usei
ta tärkeitä asioita kuten aina 
näin vuoden vaihteessa.

Ne kalkkunat, joihin myytiin 
numeroita etukäteen, sai Fanny 
Rautio ja Richard W intturi. — 
Fanny R.

FITCHBURGILAINEN  
HAAVOITTUNUT  
AFRIKASSA

Mr. ja Mrs. Thadee Boudreau 
talosta 7 Plymouth-kadun var
rella ovat saaneet sotavirastolta 
sellaisen tiedon, että heidän poi
kansa Albert J. on vaarallisesti 
haavoittunut armeijan ilmailu- 
voimissjg_\frikassa. Nuori Boud 
reau liittyi asevoimiin viime ke
sänä. Ennen sitä hän työsken
teli Independent Lockissa.

TOW NSENDILAINEN  
PÄÄTTÄNYT ELÄMÄNSÄ

72 vuoden ikäinen William 
Ball. Townsendissa oli päättänyt 
elämänsä aikaisin eilen illalla. 
Hänen hengettömän ruumiinsa 
löysivät lastenlapset jotka me
nivät hänen luokseen uudenvuo
dentervehdykselle. Tri Edward 
T. Lilly, joka kuolemansyyntar- 
kastajan ominaisuudessa ruumiin 
tarkasti, havaitsi, että Mr. Ballin 
pään oli lävistänyt 22 kaliiberin 
rihlakosta lähtenyt kuula.

Tapaus on itsemurha, kuuluu 
tri Lilly» lausunto.

EVANK ELISLUTERILAISEN
SEURAKUNNAN
TOIMINNASTA

Suomalaisessa evankelislute
rilaisessa kirkossa Mechanic-ka- 
dun varrella oli huomenna kolme 
eri tilaisuutta. Kello 9:30 aa
mulla aloittaa toimintansa tun
nin kestävä sunnuntaikoulu, jo
ta seuraa, kello 10:30 aloitettava 
yleinen aa mu jumalanpalvelus. 
Kello 7:30 illalla jälleen on ylei
nen jumalanpalvelus, johon, sa
moin kuin aainujuhlaankin, kaik
ki ovat tervetulleita. — M. A.

SUOMALAISEN POJAN 
ARVELLAAN HUKKUNEEN 
MILLERS RIVEFIIN

South Royalstonissa asuvien 
Mr. ja Mrs. Jalo Pakkasen po
jan, yhdentoista vuoden ikäisen 
Leon arvellaan hukkuneen Mil
ers Rivcriin. Hän oli lähtenyt 

käymään postissa ja sille matkal- 
een hän oli kadonnut. Pojan 

kelkka ja mukana ollut kirje oli 
oydetty joen rannalta, joka 
viittaa siilien, että hän on jolla
kin tavalla suistunut tuohan jo
keen. Noin puoliscnsataa väki
in kaartilaista ja poliisia oli eilen 
tuota kadonnutta poikaa etsi
mässä, m utta ci häntä löydetty.

SUOMI SYNODIN
OMPELUSEURALLA  
KOKOUS TIISTAINA

Ensi tiistaina t. k. 5 päivänä 
iltapäivällä Suomi Synodin om
peluseuralla on kokous Mrs. Al
ma Laihon kodissa talossa 324 
Eltnkadtin varrella. Samassa ti- 
aisuudessa tarjoillaan kahvia ja 
pastori Bernhard Hillilä, May- 
nardista, puhuu. Kahvintarjoilu 
jatkuu vielä illalla niitä varten, 
jotka eivät töittensä takia voi 
tilaisuuteen iltapäivällä tulla. 
Kaikki ovat sydämellisesti te r
vetulleita tähän iltapäivän viet
toon ja kuulemaan nuorta puhu
jaa, jolla on paljon sanomista.— 
A. L.

HELLUNTAISEURAK.
UUTISIA

Lauantai-iltana 2 p. tammik. 
pidetään kokous klo 7:30. Sun
nuntaina on kokous klo 2 ip. C. 
C. kirkon sivusalissa. Näissä 
kokouksissa puhuvat saarnaajat 
Mr. ja Mrs. Salo. Tervetuloa. — 
Kirjeenv.

WEIM Program 
Schedule
4:00 Premiere 
5:00 News
5:15 Melody Matinee 
6:00 News 
6:15 Sport Page 
6:20 Speaking For Sportsm 
6:30 Town Topics 
6:35 Bulletin Board 
7:30 Have Music 
8:00 In London 
8:30 The Hour 
9:00 American Operetta 

10:00 News & Views 
10:15 Treasury Wagon 
10:45 Dance Orchestra 
11:00 News 
11:15 Dance Orchestra 
11:30 Dance Orchestra 
12:00 News

CONNEAUT, OHIO
Kuoleman uutisia

Eino Hakkarainen. 31 vuoden 
ikäinen, kuoli Clevelandissa Ma
rine sairaalassa jouluaamuna seu 
rauksena vammoista, mitä hän 
oli saanut tapaturmassa, mistä 
ei ole annettu selventäviä tieto
ja. Mr. 'Hakkarainen on ollut si 
säjärvillä seilaamassa 15 vuotta 
ja oli ammatiltaan perämies. 
Vainaja oli syntynyt Conneautis 
sa toukokuun 16 päivä 1911 ja 
jätti jälkeensä äitinsä, Marian, 
sekä yhden siskon, Mrs. Charles 
Bradler’in. Hänen vaimonsa 
kuoli marraskuussa 1940. Hauta 
us toimitetaan Center hautaus
maahan täällä.

Thomas Mackey,
36 vuoden ikäinen, tällä paikka
kunnalla kasvanut ja täällä asu
nut kansalaisemme kuoli torstai 
na 24 päivä. Mr. Mackey oli syn 
tynyt West Springficldissä syys
kuun 2 päivä 1906. Vainaja jätti 
jälkeensä 5 siskoa, kaikki nai
misissa. yhden veljen. Hautaus 
toim itetaan East Conneautin 
hautausmaahan. Hautauksen toi 
m ittaa suomalaisen lutherilaisen 
kirkon pastori Anton Korhonen.

Kesähuviloiden särkeminen
Huviloita, joiden särkemisestä 

jo ennen kirjoitin ja jossa mai
nittiin e ttä  huviloita oli täällä 
Eric-järven rinnalla rikottu, ak
kunat ja huonekalut säretty, ak- 
kunaverhol poljettu maahan ja 
rikottu kaikki mikä on särkyvää 
ollut, oli silloin 17, mutta luku
määrä nyt nousee 3i3. Pahante- 
kohalu on ollut niin korkea, että 
kun mainitulla alueella on Y. M. 
C. A. omistama kesähuvilaryh- 
mä mikä on korkealla rautaisel
la aidalla suojattu, mikä on ruis 
tot estänyt pääsemstä sisälle, 
m utta ovat haulikoilla aniptui- 
ncet säpäleiksi akkunat, mikä 
kaikki osoittaa että ilkityön te
kijöillä ei ole ollut minkäänlais
ta muuta tarkoitusta kun tuho
ta omaisuutta ja tehdä vahinkoa. 
Käyköhän läniä kaikki maan 
ptiol ust il soh jelnian mukaisesti, 
se pitäisi ottaa huomioon silloin 
kun noille tuomiota langetetaan, 
tarkoitan noita olijoita, jokien 
toimintaa kaikki tuo on.

Virkaylennyksen on saanut
William Kantola on nimitetty 

kaupuiikimiiiV vesilaitoksen supe 
rindeiitiksi mainitusta toimesta 
eläkkeelle jäävän Lee Harveyn 
tilalle. Mr. Kantola on toiminut

Auton taijerien tarkastus.
Monella amerikalaisellakin olen 

huomannut olevan väärän käsityk 
sen taijereitten tarkastuksesta. Mo 
net väitti että ne ovat tarkastettava 
jouluk. ajalla ja se maksaa $2.50 ker 
raita. Asia on kuitenkin siten että 
taijerit on käytävä tarkastuttamassa 
tammikuun ajalla ja tarkastus mak 
saa vain 25 senttiä autolta, jos ei tar 
vitse ottaa taijeria irti. Nyt on ke'

kaupungin insinöörinä kolme 
vuotta ja samalla toimi
nut insinöörinä Highway työssä 
ulkopuolella kaupungin. Nimityk 
sen on ilmoittanut kaupungin ma 
juri Edward T. Kane viime maa
nantaina valtuuston kokouksen 
jälkeen.

Uuttavuotta alkaessa
Olemme juuri jättäneet jäl

keemme Joulun, rauhan, valon 
ja hyväntahdon juhlan, mutta 
tällä kertaa miljoonissa kolleissa 
ci tuo juhla tuonut tullessaan 
kun kyyneleitä ja miljoonissa ta 
pauksissa ci koteja ollut enää 
olemassakaan ja sadoissa tuhan
sissa kodeissa oli Hitlerin veri- 
liurtat raastaneet ihmiset aamut 
tavaksi ainoastaan, vain saadak
seen kärsimyksiä ja kurjuutta 
vapautta ja rauhaa huutavan ve
ressä ryömivän ihmiskunnan kes 
kuuteen ja vielä tämän kaiken 
keskellä kehoittaen, natsi hurtti
en raiskaamaan eloonjääneet nai 
set ja lapset, murhaten noiden 
onnettomien puoltajat, perheissä 
olevat miehet, kuten viiinepäivi- 
cn uutiset kertovat, että koko
naisia kyläkuntia löytyy, joista 
on kaikki miespuoliset jäsenet 
murhattu. Hirvittävintä raakuut 
ta mitä maailman historia tietää 
kertoa. Tällaisessa tilanteessa ja 
oloissa alkaa ihmiskunta uutta 
vuotta, toivoen, itkien, rukoillen 
loppua kärsimyksilleen kukin o- 
malla tavallaan, saaden tuskil
leen hieman, lievitystä kuulles
saan että noiden murhaajien o- 
matkin kodit ovat joutuneet tu
len ja hävitystä kylvävien pom
mittajien kohteeksi, ja että nuo 
hurtat itsekin saavat kokea hit- 
lcrismin ihanteellista ihmisrak
kautta. Kaiken tuo sekasorron 
keskellä oleva ihmiskunta on vie 
lä voimakas ja kykenee m urta
maan nuo sitä murhaavat voi
mat. se ei ole vielä ikuisesti lan 
nistunut, vaan sen syvimmässä, 
valon ja vapauden ääni käy yhä
ti voimakkaammaksi. Hitler. 
Mussolini ja Hirohito kaikkina 
murhalakeijoineen vapisee kau
hun vallassa, kansojen oikeus al
kaa käsitellä heidän hirvittäviä 
rikoksiaan, tilinteon aika on hei
dän edessään. Miljoonien viatto
mien veri maasta huutaa kostoa. 
Uusivuosi tuo tullessaan uutta 
voimaa ihmiskunnalle, uutta us
koa valon ja vapauden voittoon 
ja vie ihmiskunnan, kansanvaltaa 
ja maailman vapautta rakasta
vat maat voittoon, joiden voitto 
yksistään takaa kaikille vapau
den. Näissä merkeissä voimme 
toivottaa kaikille onnellisempaa 
uutta vuotta.

WARREN. OHIO
Joet tulvii.

Joulun edellä oli lunta lähi jalkaa 
vahvasti ja sitten tuli vesisateet, jota 
kesti toista viikkoa, sulaten lumen 
kokonaan, joet ovat tulvillaan ja a- 
lankomaat. Youngstownissa vesi uh
kaa seisauttaa terästehtaita. Warre- 
nissa on vesi jo lähellä vaaran merk
kiä, kuitenkin uskotaan ettei pahem 
paa tulvaa tule sillä kaksi patoa Ma
honing joessa estää sen. Tällainen 
tulva joulukuulla on harvinaista. 
Lunta sataa parhaillaan vankasti.

Parempi myöhään kuin
ei ollenkaan.

Raivaaja tuli nytkin mahtavana 
jouluasussaan, mutta varmaan sen 
täytyi käyden tallustella tämän 700 
mailin matkan, kun viikkoa ennen 
joulun ilmestyneet Raivaajat tulivat 
vasta jälkeen joulun. Jouluterveiset 
saatiin vasta sitten kun joulu oli jo 
ollut ja mennyt.

Muijat vietti juhlaa.
Jotkut naiset viettivät joulujuhlaa 

Lockwoodissa, seurauksella että Mrs. 
Mary Lawrence tuotiin St. Joseph 
sairaalaan, Warreniin, kasvot rieka
leiksi kynsittynä. Sheriffin apulaiset 
sanoivat että joku nainen oli hyö
kännyt Mrs. Lawrencen päälle ja 
kun siltä kysyttiin, vastasi hän: “Mi
nä en muista mitä on tapahtunut.”

Oli Madaniin kuskina.
Warrenilainen nuori mies, Howard 

Latimer, 794 Atlantic St. N.E., on 
ylpeä että hän on ollut Mrs. Chiang 
Kai-shekin kuskina. Howard on len
tokoneen luotsina ja sanoi että kun 
he saivat määräyksen palata Kiinas
ta Yhdysvaltoihin, he vasta lähtiessä 
huomasivat että Kiinan ensimäinen 
nainen on heillä matkustajana. Mrs 
Chiang Kai-Shek on vähäinen nai
nen. Pukeutuu yksinkertaisesti. Pu 
huu englanninkielen mainosti. Hän 
tuli meidän kanssamme juttelemaan, 
antoi meille makeisia ja sanoi kovin 
nauttivansa matkasta, kertoi Ho
ward. Mms Chiang tuli tähän maa
han saamaan lääkärin apua, autori 
liossa saamaansa vikaan.

hoitettu että joiden sukunimi alkaa 
A kirjaimesta H kirjaimeen saakka, 
kävisivät tarkastusasemalla viimeis
tään tammik. 10 päivä; I:stä R kirjai
meen ennen tammik. 20 p. Ja loput 
tammikuun 27 päivään mennessä. A 
kortin omistajien tarvitsee käydä 
vain joka neljän kuukauden kulut
tua tarkastuttamissa; B ja C kortin 
omistajien on käytävä joka kahden 
kk. kuluttua.

Maidon hintaa korotetaan.
Maidon hinta on ollut 13 senttiä 

kvartti, nostetaan uudelta vuodelta 
puolellatoista sentillä, joten se on 14 
ja puoli senttiä kvartti ja 8 senttiä 
painti. Voita on annettu puoli pau
naa ostajalle, jos kauppias on sattu
nut saamaan voita. —a.

FAIRPORT, OHIO
Suomalainen propaganda
kielletään.

Viime keskiviikkona clcvelandilai- 
nen aamulehti, Plain Dealer tiedot
taa uutispalstoillaan, että valtioviras- 
to Washingtonissa kieltää kaikenlai
sen Suomen valtio-oppien (propa
gandan) levittämisen tai juhlimisen 
Yhdysvalloissa.

Paikkakunnaallamme tämän kir
joittajan tietojen mukaan Suomen 
hyväksi viime aikoina julkisesti ei 
ole tehtykään mitään. Noin toista- 
vuotta sitten lakkautettiin kahviais- 
ten pidotkin Suomen hyväksi ja ku
luneen vuoden ajalla oli yksi ainoa 
tilaisuus, nimittäin Suomen itsenäi
syys-muistojuhla, mikä joulukuun 
alussa vietettiin Suomi kirkossa.

August Noponen kuollut
tapaturmaisesti.

Viime tiistaipäivän aamulla Inde
pendence kadun varrella asuva, Au
gust Noponen, 63 vuotias putosi työ
maallaan Diamond Alkaliyhtiön teh
taalla seurauksella, että putouksessa 
saamiensa ruhjevammojen johdosta 
kuoli seuraavan päivän aamulla, Me
morial sairaalassa, Painesvillessa.

Mainitulla tehtaalla Noponen työs
kenteli niinkutsuttuna “nostajana” 
(operator) korkealla nostosillalla 
(bridge-crane) yli 30 vuotta. Onnet
tomuus tapahtui juuri kuin hän oli 
nousemassa työpaikalleen. Alempa
na olevan sillan käytävä oli liukas ja 
mies putosi noin 15 jalkaa korkealta.

Noponen oli syntynyt Karstulassa, 
Suomessa. Yhdysvaltoihin hän muut
ti varhaisijässään, asuen paikkakuny 
nalla 42 vuotta. Läheisemmin kai
paamaan jäin vaimo, Hilda, 3 tytär
tä, Mrs. Allen Murphy, Clevelandis
sa, Mrs. Leon Conley ja Mrs. George 
Kangas, Painesvillessa sekä 3 poikaa, 
Matti, Väinö ja August, kuin myös
kin 3 sisarta, Mrs. Alma Honkala, 
Maynardissa, Mass, ja toiset kaksi 
siskoa Suomessa. — Nesse.

Synyinmaalleni v. 1943
Se kansa, mi kaikkensa uskaltaa, 
ei sorru turmion yössä, 
sille elo on kaunis, ja valoisaa, 
on ihmisyys ylinnä yhteistyössä.

Se vaalien vartioi vapauttaan, 
sille uhriksi henkensä antaa.
Siitä nouseva polvi vuosisatainkin 
saa kunnian korkealle kantaa.

On kansa pieni synnyinmaan, 
mut sen pojissa on turva Suomen, 
eidän töistänsä vielä puhkeava on 

Pohjan kansoille kirkkain huomen
Väinö Salmi.

Natsit varoitelleet 
ranskalaisia

Lontoo, jouluk. 31 p. — Parii
sin ja Vichyn radiot laajalsivat 
eilen illalla uhkausta, että Rans
kan täytyy heti ryhtyä Saksan 
kanssa yhteistoimi rataan.

“Ranskan, täytyy toimia ylides 
sä Saksan kanssa, tai hävitä ko
konaan Europau kartalta” sanoi 
Wilhelmstrassen puhemies. "Se 
on tullut tien risteykseen, jossa 
sen on päätettäpä kohtalostaan.”

Uuden vuoden
vastaanotto
Bostonissa

Boston, tammik. 2 p. — Sota- 
ajasta huolimatta uusi vuosi vas
taanotettiin Bostonissa suurella 
melulla ja remuamisella. Arvioi
den mukaan vähintään 1,000,000 
osallistui vastaanottajaisiin.

M utta tuhansia oli työssä so- 
tatyölaitoksissa. Heille uuden 
vuollen yö oli samanlainen kuin 
mikä tahansa toinen yövuoro.

Bostonin poliisit olivat kaikki, 
2,000, myöskin ‘“työpaikoillaan", 
mutta kuuluvat selvinneen ver
rattain vähällä “teihtävallä”, ylei
sö näet käyttäytyi muuten sii
vosti, vaikka melusikin.

- Houstonissa, Texasissa kerät
tiin rahaa risteilijän kustannus
ten peittämiseen yhteensä $85,- 
000,000. Risteilijän hinta on ai
noaltaan $.16,000,000, joten ra
haa tuli toisenkin risteilijän ra
kentamiseen ja jää vielä ylikin.

Anderson & Anderson 
LAKIMIEHET

803 Main St., Filchhurg, Mass. 
Puhdin 3286

Tehkää ostoksenne
M A R C E A U ’S

PAKETTIPUODISTA
MelllB on joitakin erikoisuuksia tar

jolla joka viikko.

Marceau’s Package Store"
189 River St. TeL 184®

Fitchburg, Masa.
Runsaasti parkkaustila».

WHITE ROCK & R. I. RED
K A N A N P O I K A S I A
Kaikki kanamme veritestattuja ja o- 
vat 100% vapaita valkovatsurista.

LEMIRE POULTRY FARM 
Asliburnham, Mass. Tel. 7-3.

t m  Xknfurs

Fitchhurtr — Tel. 2238

Ostakaa sotabondeja ja stämppejä

Sunnuntaina, Maanantaina 
Tiistaina

tammikuun 3-4-5 p:nä

Sonja Ilcnie ja John Paync 
elokuvassa

"ICELAND”
—Ja elokuva—

"FIESTA”

Keskiviikkona - Torstaina 
tammikuun 6 ja 7 p:nä

Jinx Falkcnburg elokuvassa

"LUCKY LEGS”
•_ Ja —

‘X  Marks The Spot’

Toinen Lidice
New York, tammik. 2 p. — 

Britannian radio, kerraten “re- 
porttia Saksaii rajalta", sanoi ei
len, että saksalaiset ovat järjes
täneet uuden Lidicen Puolassa, 
ampuen kuoliaaksi erään Lubli- 
nin alueen kyläkunnan miespuo
lisen asujamiston viimeistä mies
tä myöten, lähettäen naiset ja 
lapset keskitysleirille.

Laajalhiksessa sanottiin, että 
saksalaiset yrittävät oikeuttaa 

tämän tekonsa sillä, että naiset 
vastustivat kyläkunnan tylrjen-
tämismääräystä.”

Outo tauti tappanut 
kolme sotatyöläistä

W hite Plains, N. Y., joulluk. 31 
I-. Kolmie solat) öl.listii on 
kuollut ja 11 on -.air,unia, sairas
taen maksatautia. ja 500 on saa
nut ihotaudin, työskennellessään 
kimiikaalien kanissa joita käyte
tään kaapelilinjojen käisittvleHii
ressä. Kaksi kuoli Anaconda 
Wire and Cable Companyn teh
taalla Hastingissa ja y'ksi llabir- 
sliaw Cable and Wire Corjxira- 
t.onin tehtaalla Yonkers'ssa, lä- 
hes kaksi kuukautta takaperin.

Sukelluslaiva
laskettu vesille

Groton, Conn., jouluk. 31 p.— 
Electric Boat Companyn laiva- 
rakentiniolta täällä laskettiin ei
len vesille sukelluslaiva Paddle, 
toinen sukelluslaiva mikä tältä 
laivarakentimolta yhden kuukau
den ajassa vesille laskettiin.

Yhtiö on saanut tunnusteen 
sen johdosta kun 90 prosenttia 
työväestöstä on sitoutunut os
tamaan sotabonkeja 10 prosentin 
edestä palkastaan.

Yhdysvaltain sukellus- 
laivat toimivat

Eräs sukellusilaiva-asema Tyy
nellä merellä, jottlulk. 31 p. Kaksi 
Yhdysvaltain su'kelhi»laivaa, jot
ka äskettäin tänne saapuivat, 
esittämään seJostrasta toiminnas
taan, ilmoittivat iiijiotl aneensa 
yhteensä' 160,61 X) tonnia japani
laisia kauppalaivoja.—

Vuonna 1951 aikoo Frederick, 
Md., maksaa 78 vuotta vanhan 
velan. Se on $2(X),(KX) lunnasra
hoja. ynnä korko, mikä on eräät 
le etelävaltion kenraalille luvat
tu siitä hyvästä, että hän ei tuo
ta kauppalaa polttanut.

Saksalla oli enemmän kauppi
aita Länsi-Afrikassa ennen so 
taa. kuin millään toisella Eurc 
pan kansakunnalla.


