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Liikennekuolemat 
kohoavat kohti 

uutta ennätystä
Ainakin 353 henkilön menetti henken
sä liikenneonnettomuuksissa luulen 

vuoden viikonlopun aikana

ASSOCIATED PRESS-uutistoimis- 
ton tietojen mukaan uuden vuoden vii
konlopun aikana liikenneonnetto
m uuksissa surm ansa saaneiden luku 
kohosi suuremm aksi kuin oli arvioitu. 
Kansallinen turvallisuusneuvosto a r
vioi, että 320 henkilöä saattaisi kuolla 
ajanjakson aikana, joka alkoi torstaina 
klo 6 illalla ja päättyi sunnuntaina kes
kiyöllä. Arvio jäi paljon alle todellisen 
määrän. Jo monta tuntia ennenkuin tä
mä 78-tunnin ajanjakso päättyi liiken
neonnettom uuksissa henkensä menet
täneiden luku oli kohonnut 353:een, 
tulipaloissa oli tällöin kuollut 59 ja 
muissa onnettomuuksissa 73 henkilöä, 
siis yhteensä 485.

Viisi naista ja kaksi miestä sai sun
nuntaina surm ansa lähellä Saginaw'ia, 
Mieh. sattuneessa autojen yhteenajos- 
sa. Yhdeksän menetti henkensä lauan
taina station wagon-auton ja auton yh- 
teenajossa Floridassa. Neljä erään per
heen jäsentä kuoli lauantaina, kun 
heidän autonsa törmäsi bussiin India
nassa. Juna  ajoi sunnuntaina erään 
auton päälle Caseyssä, 111., jolloin kol
me m enetti henkensä.

Viime vuonna kuoli liikenneonnetto
m uuksissa 377 henkilöä nelipäiväisen 
uuden vuoden viikonlopun aikana.

Tanskan kirkkoväki 
saa nukkumisaikaa
KÖÖPENHAMINA — Kirkkoväki 

kaikkialla luterilaisessa Tanskassa sai 
täm än vuoden ensimmäisestä sunnun
taista alkaen puoli tuntia lisää nukku
misaikaa aamuisin, tiedoitettiin Köö
penham inan radiossa.

Tästä lähtien jumalanpalvelukset al
kavat klo 10.30 aamulla entisen klo 10 
sijasta. Radiossa uutisen yhteydessä 
sanottiin valtiokirkon johdon selittä
neen kansan tapoja ja parasta ymmär
täen:

“Me olemme tulleet huomaamaan, 
että lauantai on nykyisin se päivä, jol
loin iltaisin m ennään ulos, jolloin ih 
misillä on kekkereitä ja jolloin m en
nään elokuviin. He siis haluavat nuk 
kua hieman pitempään sunnuntai
aamuna, sinä ainoana päivänä jolloin 
se on mahdollista.”

Khrushy kokeilee 
Lännen asennetta

Jos länsiinnat kokeilevat A-pommllln 
niin NL tekee samoin

MOSKOVA, tammik. 3 p. — Tänään 
julkaistussa pääministeri Khrushche- 
vin julkilausumassa luvataan, ettei N- 
liitto ryhdy jatkam aan atomi- tai ve
typommien ja muiden ydinvoima-asei
den kokeilun elleivät länsivallat anna 
siihen aihetta.

Julkilausum ansa hän laati pres. Ei- 
senhowerin lausuttua, ettei U.S. jatka 
14 kuukautta sitten tehtyä kokeilujen 
lakkautusm ääräystä, antaen kuitenkin 
etukäteen tiedon ruvetaanko ja milloin 
kokeiluja jatkam aan.

Täällä lehdistö suhtautuu pidätty
västi presidentin lausuntoon. Pravda 
kyllä sen kuvasi “masentavaksi uu ti
seksi”, josta ei ole tuloksena mitään 
hyvää Geneven aseriisuntaneuvottelul
le ydinaseiden asettamiseksi ainiaaksi 
pannajulistuksen alaisuuteen.

Täkäläiset ulkomaiden diplomaatit, 
tilanteen tuntijat, ymmärtävästi ettei 
NL ole vetänyt Genevessä vastaköyttä 
tarkastuskysym yksessä tehdäkseen 
asiasta suuren jutun huippujen konfe
renssissa. NL myöntyy nyt poikkeuk
selliseen asemaan saadakseen asiassa 
maailmaa miellyttävän suunnan ennen 
huippujen kokoutumista Pariisissa 
toukokuun 16. päivänä.

Saksan kysymys tulee olemaan yksi 
K:n hyökkäyksen kohde. Viime viikol
la hän puheli venäläisen sotavoiman 
vähentämisestä Itä-Saksassa vanhettu
neille aseistuksineen. Mutta sallia 
huippukonferenssin mennä miten tah 
dotaan on uu tta  N-liiton ohjelmassa. 
Ennen se on ollut etukäteen repostelun 
alaisena pikkuseikkojen nimessä. Ylei
nen suhtautum inen näyttää olevan 
“veneen heiluttam ista” vastaan.

Roomalainen ennusta ja  
sanoo Nixonin  voit tavan 
US. presidentinvaaleissa

ROOMA, tammik. l p .  — Lelio A. 
Fabriani, mustapartainen “ennustaja 
Roomassa”, on sanonut Richard Nixo
nin voittavan Yhdysvaltain presidentin 
vaaleissa tänä vuonna.

Myöskin, että Nikita Khrushchev k a
toaa vuoden aikana poliittiselta aree
nalta — ei kuitenkaan ennen kuin saa
tuaan aikaan huomattavia seikkoja 
jännittyneisyyden höllentämiseksi, sa
noo ennustaja.

Hän sanoo vuodesta tulevan “rauhal
lisen, m utta ei tyventä”. Hän ennusti 
aikoinansa Mussolinin kukistumisen 
sekä sen, että “ihminen ei pääse k u u 
hun vuoden 1959 aikana”.

N äytte l i jä tä r  M arga re t  
Sullavan kuollut

NEW HAVEN. Conn. — Näyttelijätär 
M argaret Sullavan, eräs Amerikan 
tunnetuimm ista tähdistä näyttäm öllä 
ja clokuvakankaalla, kuoli pcrjantni- 
iltana yllättäen salaperäisissä olosuh
teissa. Hän oli kuollessaan 48 vuoden 
ikäinen.

Miss Sullovan löydettiin tajuttom ana 
hotellihuoneestaan muutamia tunteja 
ennenkuin hänen piti esiintyä "Sweet 
Love Pcm em ber’d”-nimisessä näytel
mässä New Havenissa.

Hän oli kuollut saapuessaan Grace- 
New Haveriin sairaalaan klo 6 illalla ja 
eräs kuolemansyiden tutkija sanoi, et
tä kuoleman oli saattanut aiheuttaa 
liian suuri määrä unilääkettä.

Teräsriidan loppu 
ehkä lähellä

NEW YORK. N.Y. — Eräs varapresi
dentti Richard M. Nixonin ja työsih- 
teeri Jam es P. Mitchellin tukema rau 
hansuunnitelma herätti sunnuntaina 
toiveita siitä, että teräsriita saataisiin 
pian loppumaan.

Hallituksen, teollisuuden ja union 
edustajat vakuuttivat, että mihinkään 
yksimielisyyteen ei olla vielii päästy ja 
he varoittivat liiallisesta optimismista 
sen suhteen, että pitkän työriidan lop
pu saattaisi olla lähellä. Mutta asioita- 
tuntevat lähteet ilmoittivat, että suun
nitelmaa on tu tkittu  ja että sopimus 
saattaa syntyä -18 tunnin kuluessa.

Neuvottelujen Washingtonissa ilmoi
tettiin olevan sellaisessa pisteessä, että 
kukaan asianosaisista ei halua keskus
tella sopimusluonnoksen yksityiskoh
dista. Kuitenkin ym m ärrettiin, että 
suunnitelm ana on 32 kuukauden sopi
mus, johon sisältyy suurempia palkan 
ja avustuksen korotuksia kuin ne, jo t
ka sisältyivät yhtiöiden viimeiseen ta r
joukseen.

Eräs vastaamaton kysymys oli, ko- 
rottaisivatko suurimmat teräksen tuo t
tajat teräksen hintoja, jos Nixonin ja 
Mitchellin yritykset veisivät tulokseen. 
Yhtiöt ovat huomauttaneet, että heidän 
aikaisemmat ehdotuksensa olivat kor
keimpia mitä ne voisivat tehdä ilman 
inflatoorisia seurauksia.

uraania Triga 
reaktoriinsa

WIEN — Suomen hallitus on esittä
nyt pyynnön Kansainväliselle Atomi
energia Agencylle saada rikastettua 
uraania suunnittelemaansa Triga Mark 
II reaktoriinsa.

Sterling Cole, mainitun toimiston 
johtaja, mainitsee Suomen nyt ensim
mäisen kerran virallisesti pyytävän tä 
tä spesialisoitua voima-ainetta käy te t
täväkseen. Mainittu Triga reaktori, 
joka valmistuu käyttökuntoiseksi nyt 
alkaneen vuoden aikana, tarvitsee noin 
seitsemän paunaa “sotope uraania 235”, 
20 prosenttia rikastettua.

Kamariorkesteri 
Amerikkaan 1961

Amerikkalainen impressaario Albert 
Morini haluaa järjestää kapellimestari 
Paavo Berglundille ja hänen johtam al
leen Helsingin Kamariorkesterille 
konserttikiertueen Yhdysvalloissa syk 
syliä 1961. Morinin ja Berglundin vä
lillä on tästä käyty kirjeenvaihtoa ja 
näyttää siltä, että kiertue tulee supis
tumaan kahteen kuukauteen, kun ka
mariorkesteri ei voi sen kauempaa olla 
poissa Helsingistä. Kapellimestari Paa
vo Berglund on parhaillaan terveyttään 
hoitamassa Kanarian saarilla. Hänen 
johtamansa orkesteri käsittää 17 valio- 
luokan soittajaa.

Oopperan  baletti 
kiit tää A-suomalaisia

HELSINKI, jouluk. 30 p. — (Suomi- 
Seura )

Amerikan matkaltaan palannut Suo
men kansallisoopperan baletti oli jä r 
jestänyt lehdistövastaanoton, missä 
seurueen jäsenet kertoivat matkan 
vaikutelmiaan. Baletin jäsenet olivat 
väsyneitä ja tyytyväisiä pitkän k ier
tueensa jälkeen. Lehdistövastaanotolla 
oli suomalainen baletti halunnut lä
hettää “erikoiset kiitoksensa lehdistö) 
välityksellä lukuisille Amerikan suo
malaisille, jotka saapuivat esityksiin 
pitkien matkojen takaa t ja vaivojaan 
säästämättä huolehtivat vierailijoin 
viihtyisyydestä”. Taiteellisen ryhmän 
johtajan George de Godzinskyn teke
män tilaston mukaan teki baletti kaik
kiaan 15.864 mailia m aanteitä pitkin, 
lennot ja junam atkat ovat erikseen. 
Tilaisuuksista oli n. 70 % loppuunm yy
tyjä ja kaikkiaan n. 155,000 katsojaa 
näki suomalaisten balettiesiintymiset.

Kennedy tarjoutui 
demokraattien 
pres. ehdokkaaksi

WASHINGTON — Senaattori John 
F. Kennedy (d-Mnss.) ilmoitti lauan
taina virallisesti tarjoutuvansa demo
kraattien presidenttiehdokkaaksi. Hän 
teki tämän ilmoituksen eräässä uutis- 
konferenssissa vakuuttuneena siitä, e t
tä hänet voitaisiin valita sekä demo
kraattien ehdokkaaksi että presiden
tiksi.

Mr. Kennedy ilmoitti samalla, että 
jos häntä ei valittaisi presidenttiehdok
kaaksi, niin hiin ehdottomasti tulisi 
kieltäytymään asettumasta varapresi
denttiehdokkaaksi.

Massachusettsilaincn demokraatti 
John Kennedy on ensimmäinen rooma
laiskatolinen, joka pyrkii presidentik
si senjälkeen, kun Alfred E. Smith 
yritti vuonna 1928.

Sunnuntai-iltana Kennedy sanoi luot
tavaisesti: “Tiedän, että voin voittaa
Nixonin.”

Stcvensonin lausunto
CHICAGO, 111. — Adlai Stevenson, 

demokraattien presidenttiehdokas vuo
sina 1952 ja 1956, antoi lauantaina K en
nedyn ilmoituksen johdosta seuraavan 
lausunnon:

“Olen hyvilläni siitä, että meillä on 
nyt jo kaksi sellaista erinomaista ehdo
kasta kuin senaattori Humphrey ja se 
naattori Kennedy.”

US esit tää yh te is työ tä
satell ii tt ien
ampumisessa

WASHINGTON — Yhdysvaltain il
m ailu- ja  avaruushallinto (NASA) on 
hiljattain ottanut epävirallisesti yh
teyttä useiden maiden tiedemiehiin 
saadakseen selville, m itä mahdolli
suuksia olisi saada aikaan yhteistyötä 
satelliittien ja avaruu^rakettien am pu
misen alalla, kertoi eräs NASA:n edus
taja. Yhteyttä on otettu mm. Englan
tiin, Ranskaan ja Italiaan.

Lontoon yliopistossa toimivan tohto
ri H. Masseyn odotetaan m atkustavan 
Amerikkaan tässä kuussa laatiakseen 
yhdessä amerikkalaisten virkatovereit- 
tensa kanssa englantilais-am erikkalai- 
sen yhteistyöohjelman, johon sisältyisi 
myös brittiläisten satelliittien am pu
minen.

Eino Leinoa kään n e t ty  
venäjänkieleen

MOSKOVA, N-liitto — Kokoelma 
Eino Leinon teoksia pn nyt julkaistu 
ensi kerran  venäjänkielisenä käännök
senä, kertoi Tassin tietotoimisto äsket
täin.

Valmisteilla on myös venäjänkielis
ten käännösten julkaiseminen m.m. 
Sylvi Kekkosen “A maliasta” sekä ko
koelmasta Suomen nykykirjailijoiden 
novelleja ja näytelmiä.

Rhodesiassa uusi 
poli i ttinen puolue

SALISBURY, Etelä-Rhodesia -  
Uusi afrikkalainen poliittinen puolue 
on perustettu täällä. Sen tavoitteena on 
mm. “vapauden” saavuttam inen Etclä- 
Rhodesian kansalle ja demokraattisen 
hallituksen muodostaminen Britannian 
liittovaltiossa. Uusi puolue tunnetaan 
Kansallisen Demokrapttipuolueen ni
mellä ja muodostivat sen ryhym ä af
rikkalaisia oltuaan kuusi viikkoa neu
vottelussa suljettujen ovien takana, se
losti puolueen edustaja.

MACMILLAN KUTSUNEE 
KIIRUSHCIIEVIN VIERAILULLE

LONTOO — Pääm inisteri Macmil
lan “tosissaan putaroi” Khrushchevin 
vutsumista vierailulle Lontooseen 
huippujen konferenssin jälkeen Parii
sissa toukokuussa. Se mahdollisesti 
.aatujen tietojen mukaan, tapahtuisi 
sen jälkeen, kun pres. Eisenhower te 
kee matkan Venäjälle kesäkuussa 
Kutsua ei ole lähetetty vielä eikä siitä 
ole keskusteltukaan venäläisten diplo
maattien kanssa täällä.

RUOTSIN VUOKRA-AUTOT 
VAPAITA HÄÄPAREILLE

TUKHOLMA — Kaikki morsiusparit 
Tukholmassa saivat vuokra-autojen 
ijajilta vuoden ensimmäisenä sunnun- 
aina vapaan kyydin vihille inennes- 
ään ja sieltä kotiin palatessaan, taikka 

mennessään hääpäivallisille ravintoloi
hin. Heidän morsiusväkeäiin kohdel 
laan samoin. Näin siksi, e ttä ajuriyl 
distys juhlii “ystävyysviikkoaan”.

PUOLA AJANUT KAKSI 
J-SLAAVIA POIS MAASTA

BELGRAD Hallitus on varmista- 
i u I uutisen kahden Jugoslavian soti

lasattasean karkoitliksesta Puolasta. 
\siasta  on tiedoittanut ulkoministeriö. 
Karkoitetut attaseat .ovat eversti Niko
ni Pejnovic ja hänen apulaisensa m a
uri S. Pazin, Molemmat ovat jo palan

neet kotimaahansa.

Pittsfieldin bussilakko 
väl te t ty  toistaiseksi

PITTSFIELD, Mass. — Berkshire 
street Railway Com bussinkuljettajien 
akko saatiin lauantaina tilapäisesti 
iiirrettyä.

Eräs sovittelija yhtiön ja kuljettajien 
rätillä ilmoitti, että bussit tulevat ku l
kemaan tilapäisen sopimuksen alaise
na. ,

John H. Downing sanoi, että bussi
liikenne jatkuu samalla, kun neuvotte
luja käydään yritettäessä selvittää vai
keudet.

Vanha sopimus kului umpeen keski
yöllä uuden vuoden aaltona.

Raimo Ahti astui 
US:n eturivin 

hiihtäjien joukkoon
LYNDONVILLE, Vt. — Lyndonvil- 

lessä pidettiin lauantaina United 
States Eastern Ski Association järjes
täminä kuluvan talvikauden ensim
mäiset murtomaahiihtokilpailut. Osan
ottajia oli 118.

A-luokan 8 mailin murtomaalla voit
ti Fitchburgissa, Mass, toimivaan Flo- 
penaufin Ski Clubiin kuuluva Raimo 
Ahti Yhdysvaltain olym piajoukkuee
seen ehdokkaina olevat Olavi Hirvosen 
ja Robert Bigelow’n.

Tuloksia: 8 mailin murtomaahiihto, 
A-luokka: 1) Ed Demers, 44 22, South
ern Rocky Mountains Ski Association, 
Colo.; 2) Charles Akerson, 44.59, Uni
versity of Maine; 3) Raimo Ahti, 45.59, 
Flopenaufin Ski Club; 4) Olavi H ir
vonen, 46.18, Smuggler’s Notch Ski 
Club, Jeffersonville, Vt.; 5) Robert Bi
gelow, 47.42, Dartmouth College.

B-luokassa selviytyi voittajana John 
Bowers, Middlebury College. Erkki 
Kaunisto oli kahdeksas ja Veijo Kok
ko 43:s Kumpikin kuuluu  Flopenaufin 
Ski Clubiin.

Yhdistetyn (m äenlasku ja  m urto
maa) kilpailua ei saatu päätökseen 
sunnuntaina vallinneen vesisateen ta 
kia.

----- *_____

Lynkkaus jutun 
tutkimus a l a s

BILOXI, Miss. — Erään federnaliseri 
suurlautakunnan neekeri Mack Char
les Parkerin lynkkausta koskeva tu tk i
mus alkaa Biloxissa tänään, m aanan
taina.

23 mississippiläistä tullaan valitse
maan päättämään, ovatko todisteet 
kyllin päteviä syytteeseen asettam i
seksi rikkomatta siviilioikeuksia. Jos 
12 tai enemmän tämän lautakunnan 
jäsenistä huomaa näin. olevan niin tätä 
»eitraava oikeudenkäynti tekee oikeus- 
•'irastolle mahdolliseksi tuoda esille 
kaikki rikoksen yksityiskohdat.

FBI valmisti 378-sivuisen raportin 
jutusta kuukauden kestäneen tu tk i
muksen jälkeen. Tämä asiakirja on pi
detty salassa, m utta lynkkauksen yksi- 
yiskohdat ovat yleisesti tunnettuja 
dueella.

Kuvernööri J. P. Coleman lähetti 
itdjänneksen valtion tiepatrullivoimis- 
a avustamaan FBI:ta tutkimuksissa.

Biloxissa hyväksytyn kertomuksen 
nukaan 11 valkoista miestä ryösti uli
insa, valkoisen naisen raiskaamisesta 
syytetyn 23-vuotiaan Parkerin, Pop- 
larvillen vankilasta viime huhtikuussa 
ia tappoi hänet kahdella rinnan läpi 
ammutulla luodilla.

Tottako  lienee vai 
tekaistua ju t tu a

MOSKOVA, tammik. 1 p. — Tutki • 
■luksia suomittavan N-liiton Ungo-ni- 
nisen laivan miehistö syyttää E-Korean 
otalaivan tehneen “kolme hyökkäystä 
iisin” heidän laivaansa vastaan, tappa- 
leen ruorirpiehen ja haavoittuneen 
neljä laivamiestä panoksen osuessa k e 
nen tosiltaan.

Tämä sanotaan tapahtuneen viime 
naanantaina ja Tass antoi ju tun julki 
suuteen keskiviikkona. Selitti Tass: 

“E-Korean sotalaiva No. 205 teki 
lyökkäykset 30 mailia P-K orean itä- 
•r.nnasta, vioittaen Ungon pahoin.” 

Etelä-Korean hallitus julistaa jutun 
perättömäksi, ettei laivaston enempää 
suin rannikkovartioston aluksia siellä 
ale liikkunut eikä moiseen seikkailuun 
antautunut.

Aasialaisia si irtyy 
Austra l iaan

CANBERRA, A ustralia — Huolimat
ta hallitukien kiellosta sallia aasialais
ien siirtyä Australiaan erikoispasseillu 
taikka kuolamuäräyksillä, yli 500 niitä 
tuli maahan viime vuonnakin. Näistä 
300 pitkäaikaisella passilla, 240 pysy
väiseksi asukkaaksi.
’ Hallituksen tilasto osoittaa viimeisen 

viiden vuoden aikana aasialaisia sä ily 
tylleen Australiaan niin paljon, että 
niitä on nyt 5,219, viisi vuotta takaperin 
ainoastaan 4,013.

T U O R E IM M A T  UUTISET
LONTOO —  Noin 500 henkilöä osoitti mieltään täällä Yhdys

valtain lähetystön edustalla sunnuntaina heidän johtajansa lähet
täessä vastalauseen pres. Eisenhowerille. Joukko toisti kymmenet 
kerrat huutoaan "pannaan vetypommi" ja "lopettakaa kokeilut". 
Kirjeessä on 42 allekirjoitusta.

TAIPEI — Kansallisen Kiinan vanhin sotilas, 91-vuotias Shen 
Chih-ping sai näkönsä leikkauksien ansiosta oltuaan vuodesta 1958 
lähtien umpisokea.

BUENOS AIRES —  Khrushchev, vastauksessaan täkäläisen 
lehden kysymykseen, vakuuttaa "suurimman osan maailmaa" kan
nattavan hänen rauhanohjelmaansa sekä että v. 1960 kuluessa 
tehdään loppu sodista ainaisiksi ajoiksi. Tämä myös kuulutettiin 
Msokovan radiossa.

PARIISI —  15-vuotias poika hyppäsi 194 jalan korkeudesta 
Eiffeltornista sunnuntaina jääden henkiin. Luita rikkoutui ja hänen 
tilansa sairaalassa on vakava. Hän aikoi tehdä itsemurhan koulu- 
vaikeuksien takia. Tornista on hypännyt 30 henkilöä sen 70-vuoti- 
sen olemassaolon aikana.

MOSKOVA —  Moskovan— Pariisin välille asetetaan suora 
junayhteys toukokuussa. Juna poikkeaa matkalla ainoastaan Hol
lannissa, josta on laivayhteys Englantiin.

INGATESTONE, Englanti —  Tämän Essexin maakunnan kylän 
kirkkoherra kirjoitti ja sävelsi hymnin nimeltä "Turva’linen tie", 
joka laulettiin kylän ohitse tehdyn maantien avajaisissa.

KÖÖPENHAMINA —  Tanskassa tapahtui viime vuoden aikana 
ainoastaan 15 lapsihaivausta sensijaan, että vv. 1952— 53 epide
mian aikana niitä oli tuhansia, sanotaan virallisessa tiedoituksessa.

GÖTEBORG —  Itä-Sksan lippu vedettiin sunnuntaina Göte
borgin— New Yorkin välillä purjehtineen hl. Stockholmin mastoon. 
Laiva myytiin Itä-Saksalle n. $4,000,000 hinnasta. Se tulee pur 
jehtimaan kommunistien asioilla Mustanmeren— Itä-Saksan välillä

HAVANNA —  Camagueyssa vihittiin 46 paria yhdellä sere
monialla hallituksen määräyksestä, jotta vihkimättömille maalai 
sille voitaisiin antaa aviollisten oikeudet. Muutamat vihityistä o’i- 
vat eläneet avioparina vuosikymmeniä, eräskin pari 38 vuotta.

LONTOO — Jättiläiskokoisen sonnin luuranko löydettiin 
East Hamin seudulta joesta. Sen arvellaan eläneen 2,000 vuotta 
sitten.

LONTOO —  Ruotsin hallitus on antanut Britannialle monen 
miljoonan punnan tilauksen uusille 50-tonnin armeijan tankeille 
nime'tä Centurion Mark 10.

PRINCE GEORGE, British Columbia —  Cariboon metsästys
alueella v. 1959 metsästyskautena 14,740 metsästäjää kaatoi 2,671 
peuraa, 400 enemmän kuin edellisenä vuotena, ja 2,621 hirveä, 
hiemän vähemmän kuin edellisenä vuotena.

JITa SHINGTON — Kiinalaisilla ei ole mahdollisuutta siirtyä 
muualle kuin Pohjois-Siperiaan; ja niitähän sikiää kuin rottia. 
Nykyinen 650 miljoonaa saavuttaa pian 1,000 miljoonan rajan, 
lausui Wisconsinirf senaattori Wiley. ,

Uusi hälyttävä liike 
hermostuttaa brittejä

Nousu juutala isia  vastaan Saksassa katsotaan 
vakavaksi seikaksi, kiihkokansallisten 
nousuksi;  venaläispelko alkaa laimeta

LONTOO, tammik. 3 p. —  Merkit juutalaisuusvastaisuuden 
noususta Länsi-Saksassa näyttävät iskevän suonta suuremmista 
hrit tiläis joukoista ia vaikuttavan vakavammin kansaan kuin 
L Saksan liittolaismaissa. Saksassa se kyllä on vanhaa perintöä, 
joskin paikkakunnittain sielläkin leimahtelevampaa.

♦ —
Pääministeri Macmillan, niinkuin 

hallitus kokonaisuudessaankin, pitää 
Atlantin liiton yhtenäisyyttä kysymyk
senä, joka nousee ajatuksissa eleen 
vaikeimpana ja suurim pana ongelma
na yritettäessä neuvotella N-liiton 
kanssa kaikessa’ ystävyydessä.

Vasemmisto vastustaa
Hallituksella on nyt edessään m el

koista vastarintaa vasemmiston tahol
la. Se juontaa ydinvoima-aseiden an 
nosta L-Saksalle. Sama pelko on ru
vennut nyt laajenem aan keskiluokan 
piireissä. Ja  keskiluokkaa koskevat 
liikkeet Saksassa saavat aina vastakai
kua konservatiivien hallituksissa tiiäl- j 
lä.

Tässä yhteydessä Saksaan kohdistet
tu arvostelu ei ole, kuten usein viimei
sen vuosikymmenen aikana on sanottu, 
pelkkää kateutta saksalaisten hyvää ja 
yhä nousevaa toimeentuloa kohtaan 
Eikä brittien tunnelmia voida noin 
vain suoralta kädeltä leimata ju u ta
laisvastaisuuden tuomitsemiseksi. Bri
tannialla on omat juutalaisvihaajansa. 
joskaan tauti ei ole niin laajalle ja sy
välle vaikuttavaa kuin Saksassa.

Kansa valittaa
Kansta, niinkuin hallituskin, valittaa 

tekoja, joita on tehty juutalaisvihan 
nimessä. Niiden sanotaan suureksi 
osaksi johtuvan Sir Oswald Mosley’n 
fascistisen joukon ansioitumisesta, jos
kin poliisi näkee toiminnassa plevan 
johdossa nuoret huligaanit, saaneina 
esimerkkiä meren takaa. Britannia 
nutistaa menettäneensä saksalaisen na
tionalismin ansiosta sodassa n. 4,000 - 
900 miestään. Senkään takia britit eivä: 
ole niin auliit hyväksymään saksalai
sia liittolaisikseen kuin esim. am erik
kalaiset. A jatus “saksalaisten viholl: 
suudesta” ei ole vielä kuollut.

Lähestymisen ja myötätunnon he
rättäjä oli “venäläisen sotamahdin pel
ko” kylmän sodan yhteydessä. Sikäli 
kuin tämä pelko on laim entunut asetu
taan yhä arvostelevammiksi Bonnia 
kohtaan. Lontoon saksalaiset näkevät 
vasemmiston kokonaisuudessaan vihaa
van saksalaisia. K uitenkaan he eivät 
jaksa sulattaa vallitsevaa epäluuloa 
keskiluokassa, eikä myöskään vierok
sumista. Mutta sehän oli juuri keski
luokka, joka eniten kärsi menetyksiä 
odassa. Tämän luokan nuorukaiset ja 

perheenisät löysivät miljoonaluvuissa 
hautansa vieraan maan mullassa. Ne 
•nuistot elävät.

Irani syyttää 
Irakia monista

TEHERAN, tammik. 3 p. — Ulkomi 
nisteriön Valkoisessa Kirjassa syyte
tään Irakin rikkoneen rajarauhaa, 
murhanneen kylien asukkaita ja lähet
täneen lentokoneitaan tutkimaan Ira
nin puolustuslaitoksia Iranin vesillä. 
Tätä Irakin sanotaan harjoittaneen 
kauan pääministeri Kassemin nyt kes
kittäessä hyökkäystään Arabimaiden 
tärkeään vesiväylään.

Lehtien mukaan Bagdadiin on lähe
telty varoitus jos Irakin sotalaiva 
ankkuroi Iranin puolelle, niin siihen 
kohdistetaan tulitus. Kysymyksessä on 
S hatt-a l-A rab  Persianlahden pohju
kassa, jonka kautta laivat kulkevat 
Äbadan öljynjalostuslaitokseen. Raja 
v. 1938 sopimuksen perusteella on kes
kellä salmea. Irakia syytetään m uista
kin tuon sopimuksen kolttien rikkom i
sesta.

Salomonin viisaus 
olisi ta rpeen

KAIRO Eräs täkäläinen tuomari 
sai vaikean puiman ratkaistakseen: on
ko hänen annettava 4-vuotias poiku-

<
lapsi äitinsä vai isänsä hoitoon. Äiti on 
ollut naimisissa 26 kertaa, mies 34. ker
ran. Hänellä on nykyisin neljä vaimoa. 
Tästä vaimostaan lian otti eron viini
Vuonna ja haluaa poikansa kasvattaak- 
seen, rikas kun on. Hän sanoo pojan 
äidin olevan moraalisesti kelpaamaton 
lapsen kasvattajaksi. Aili puolustau
tuu, että rikos ei ole avioliittojen luku, 
eikä hän ottanut eroa vaan mies, joka 
nähtävästi tahtoo nuoremman ja kau
niimman.

Itä-Saksa käyttää 
nuoria vakoiluun

HELMSTEDT, L-Saksa — Jos itä
saksalaiset rajaseudulla rautaverhon 
takana tahtovat ottaa selvyyden raja- 
loikkarien vakoilusta, niin he huomaa
vat pikkuveljiensä pitävän heitä sil
mällä.

Tällaisen yhtä ovelan kuin epäinhi
millisen. kotielämää repiviin tavun 
kommunistit ovat ottaneet käytäntöön 
salapoliisien sijasta antamaan tietoja 
ja urkkim aan yhteyksiä itä- ja länsi— 
saksalaisten yhteisistä puuhailuista.

Nuorten velvoitetaan ilmiantamaan 
ystävänsä ja naapurinsa, kasvukum p- 
paninsa, vaikka rikos ei olisi sen suu
rempi kuin piikkilanka-aidan takana 
asuvan sukulaisen tervehtiminen.

Kymmenet ovat karanneet rajan 
ylitse länteen sanoen, etteivät he voi
neet kauemmin sietää moista “epäinhi
millistä m enettelyä”, kertovat L -S ak- 
san rajavartijat.

Viimeisin keksintö
Tällainen uusi “vapaaehtoinen polii

sin avustus” — kuten kommunistit sitä 
nim ittävät — on viimeisin kommunis
tien keksintö saada tukahdutetuksi 
kanssakäynti rajalla.

Epäluuloiset kommunistit, joilla 
näyttää olevan alituisena pelkona val- 
tikkansa menetys, epäilemättä Jotenkin 
kuristavat otettaan etsiessään niitä, 
otka mahdollisesti eivät tunnusta 

kommunistikomentoa maailman ja siis 
Saksankin parhaaksi.

Rajoja pyritään vartioimaan entistä 
arkemmin. Viime aikoina on nähty 

naisiakin asetetun miesten tilalle tä- 
hystystorneihin rajalla.

E-Afrikassa kuoli 
joulupyhinä 107 

väkivaltaisesti
JOHANNESBURG, Etelä-A frikka — 

Joulunpyhinä tapahtuneet tie tapatur- 
mat ja väkivaltaiset rikokset E telä-A f- 
rikussa ovat ylittäneet kaikki ennätyk
set. Tähän saakka annettujen tietojen 
mukaan on 107 henkilöä saanut su r
mansa ja 2,700 loukkaantunut.

Vapaavaltion kultukentille menivät 
rohisit panssaroiduissa autoissa lopet- 
uimaan Western Holdingsin kaivoksel
la syntynyttä heimolaisten välistä k a 
sukkaa, jossa 81 afrikkalaista vam - 
noittui. Samoin sai 55 aseistettua po- 

liisia erottaa taistelevia osalaisia ja 
kansalaisia.

W itwuterstrandissa, missä puukotuk- 
;et ja pieksämiset ovat tavallisia jou- 
unpyhien aikana, vammaisia korjaavat 
/ärillisten osastolla sairaaloissa olivat 
hyvin ahkerassa toiminnassa.

Johannesburgin kuolemalistassa oli 
kuusi valkoista ja 36 afrikkalaista, jois- 
ta 33 oli saanut väkivaltaisen kuole
min. Viikonvaihteessa olivat sadut 

henkilöt kiertäneet sairaaloissa etsi
mässä ktidoksissa olevia sukulaisiaan.

Messin anom usta  
n käsitellä

STRASSBURG — Euroopanneuvos- 
on ihmisoikeuksien komissio on k iel- 
iytynyt käsittelemästä Hitlerin en ti

sen sijaisen Rudolf Hessin vapautus
anomusta. Hess tuomittiin elinkaudek- 
seen vankilaan Nyrnhergin oikeuden
käynnissä. Hän oli asianajajansa väli
tyksellä lähettänyt esityksensä komis
siolle perustellen anomusta mm. sillä, 
että hänet uii tuomittu rikoksista, joita 
ei ollut määritelty kansainvälisessä oi
keudessa oikeudenkäynnin tupahtum a- 
aikana.

Roskat  ulos, vaimo 
mukana

ROOMA Italiassa on tapana heit
tää uuden vuoden yönä kaikki romu 
ja roska ulos ikkunasta. Tässä teh tä
vässä m uuan mies Rescurassa, kertoo 
GiornuleD 'ltalia, innostui perinpohjoi- 
■ een siivoukseen. Puoliyön aikaan hän 
syyti ulos padat ju pannut, pullot ja 
.imun mielestään trrpeettomun ja lo
puksi vaimonsa Vaimo ei kuitenkaan 
loukkaantunut pahasti ja sovinto ra - 

I keiuicttiin uutta vuotta alettaessa.
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OUR POLICY 
"Th>* purpose of 
the Association 

i shall be to help 
I preserve the  t- 
I deals and t ra-  
'  dltlons of our 

country, t h e  
United States of 
America, to re
vere Its law» 

And inspire others to respect and obey them, 
and In all ways to aid In making this country 
greater  and better ."

Sosialidemokratian
ohjelma

I
Länsi-Saksan sosialidemokraat

tinen puolue ja Englannin työ
väenpuolue ovat demokraattisen 
yhteiskunnallisen kehityksen, 
työväenliikkeen yleisen voimis
tumisen ja sen saavutusten joh
dosta joutuneet vaiheeseen, jos
sa käytännön politiikan vaati
mukset ovat pakottaneet uudel
leen arvioimaan ideologisia käsi
tyksiä ja entisiltä ajoilta peräi
sin olevia periaatteita. Yksinker
taisin ongelman ratkaisu olisi 
periaatteellisten käsitysten si
vuuttaminen ja uuden ohjelman 
laatiminen pelkästään hetkellisiä 
puoluepoliittisia ja vaalivoittoa 
palvelevien tunnusten esittämi
sellä, mutta tähän ei voida täy
dellisesti tyytyä koska sosialisti
sella ideologialla on lähes vuosi
sadan aikaiset juurensa, jotka 
ovat sukupolvia innostaneet nii
hin taisteluihin, joiden voitoista 
nyt saadaan nauttia.

Jo aikaisemminkin, mutta var
sinkin Venäjän vallankumouk
sesta asti on Marx ja marxilai
suus muodostanut keskeisimmän 
kohdan sosialistisen työväenliik
keen periaatteita ja taktiikkaa 
koskevissa väittelyissä. Onnistu- 
misellaan bolshevikkinen vallan
kumous Venäjällä teki mahdol
liseksi sen, että sen johtajien 
mielivaltainen marxilaisuuden 
yksipuolistuttaminen ja vääriste
ly pääsi hallitsemaan sen tulkin
taa. Laajoissa piireissä on pääs
syt vahalle se väärä käsitys, että 
marxilaisuus ja kommunismi 
kuuluvat yhteen ja ettei kansan
valtaisella työväenliikkeellä sen 
vuoksi voikaan olla mitään teke
mistä marxilaisuuden kanssa.

Tämä tulkinta on voittanut 
laajoilla aloilla siellä missä mar
xilaisuuden tuntemus on heikon- 
lainen. Tarkoituksella sekottaa 
käsitteitä ja vaikeuttaa työväen
liikkeen edistystä, porvarilliset 
piirit käyvät voitonriemuista 
kampanjaa muka vanhentuneita 
sosialistien käsityksiä vastaan. 
“Irti marxilaisuudesta” on muo
dostunut vanhoillisia piirejä in
nostavaksi iskusanaksi. Vihdoin
kin päästään tästä “kummituk
sesta”, joka vuosisadan ajan on 
tuskastuttanut kaikkia sorrettu
jen liikkeitä vastustavia voimia.

Nykyisten sosialistien onnetto
muutena on, että tässä asiassa 
kuten monessa muussakin kysy
myksessä taistelulinjamme täy
tyy muodostua kahtaalla käsin 
olevia vastustajia vastaan. Väki
valtaisella riehunnallaan kom
munistit ovat tehneet marxilai
sesta kehitysomaisesta ajattelu
tavasta pelkän irvikuvan ja por
varilliset piirit eivät koskaan ole 
vaivautuneet Marxin oppien lä
hempään tutkimukseen. Pelkkä 
käsite on heille riittänyt pelot
tavaksi punaiseksi vaatteeksi, 
jota heilutellaan kammon levit
tämiseksi.

Kun on kysymys tieteellisestä 
sosialismista sellaisena kuin 
Marx ja Engels sen perustivat 
sata vuotta sitten, niin ensim
mäiseksi on huomioitava käsit
teen historiallinen ja kehityksel- 
linen ominaisuus. Sen opilliset 
perusteet jakaantuvat kolmeen 
osaan jotka ovat: materialistinen 
historiankäsitys, oppi* yliarvon 
muodostumisesta ja luokkatais
telusta. Nämä käsitteet saivat 
teoreettisen muotonsa oloissa, 
joissa feodaalinen Eurooppa yh
teiskunnallisine taisteluineen ja 
kapinoineen oli siirtymässä ka
pitalistiseen tuotantotapaan ja 
jolloin alkuperäinen pääomien 
kasaantuminen tapahtui kurjuu
den ja ihmisiä näännyttävän 
riistännän kautta. A'kuperainen 
marxilaisuus kehittyi saksalaisen 
mieteperäisen ja Hegelin filo
sofian kehitysominaisuuden pii
rissä, mutta siihen tu’i mukaan

englantilainen käytännöllisyys ja 
klassillinen taloustiede, sekä 
ranskalainen vallankumousoppi.

Marxilaisen käsityksen en
simmäiset omaksujat olivat näh
neet kumousliikkeitä Ranskassa 
ja Saksassa; ne olivat taistelleet 
barrikaadeilla helmikuun vallan
kumouksessa. Ne olivat omaksu
neet käsityksen, mitä myöskin 
suuret oppi-isät itse kannattivat, 
että köyhälistön tie valtaan käy 
voimaan perustuvan vallanku
mouksen kautta. Tämä oli ym
märrettävä aikana, jolloin suu
rin osa Eurooppaa kiehui ku
moustaistelun mainingeissa ja 
jolloin alemmilta kansanluokilta 
puuttui äänioikeus ja kaikki 
muut mahdollisuudet tahtonsa 
ja tarkoituksensa esille tuontiin. 
Vallankumouksesta kiinni pitävä 
käsitys oli tällöin ymmärrettävä 
sen vuosi, että kansanvalta, mi
kä luo kehitykselle mahdollisuu
det, puuttui.

Vuoden 1848 vallankumoukset 
eivät tuoneet proletariaatin val
taa ja Marx ja Engels erehtyivät 
uskoessaan uuden pulakauden 
tuovan uuden vallankumouksen. 
Erehdykset ja työväestön saa
vutukset äänioikeustaisteluissa 
opettivat heidät hylkäämään vä
kivaltaisen taistelun ja barrikaa- 
dit. Vain harvat marxilaisuuden 
kehityksen tarkkailijat tulevat 
huomiota kiinnittäneeksi siihen, 
kuinka kahdesta tutkijasta vii
meksi elänyt Engels kuolemansa 
vuotena 1895 saattoi kirjoittaa 
paljon merkitsevät seuraavat/ ri
vit: “Maailmanhistorian iva aset
taa kaikki ylösalaisin. Me ‘val
lankumoukselliset’ ‘mullistajat’, 
me menestymme paremmin lail
lisia keinoja käyttäen kuin lait
tomia ja kapinaa.”

Engels ylistää laillisen, kan
sanvaltaisen yhteiskuntajärjestel
män kehitystä ja työväenluokan 
toiveiden toteuttamismahdolli
suuksia sen piirissä. Tämän 
asian esille tuominen on tarpeel
lista sen väärinkäsityksen oikai
semiseksi, että marxilaisuus olisi 
periaatteittensa puolesta sidottu 
kapinaan ja väkivaltaiseen val
lankumoukseen.

Aaterakennelmana marxilai
suus lähti siitä hegeliläisen filo
sofian toteamuksesta, että ilmi
öitä, aatteita ja käsityksiä on 
tarkasteltava niiden kehityksen- 
laista kiinni pitäen. Se liittyy 
marxilaisuuteen siinä, että yh
teiskunnallinen elämä kaikkine 
ilmiöineen on vissien syy-yh
teyksien alainen ja että kehitys 
noudattaa tietynlaista lainalai
suutta. Marxilaisuus selittää: 
“Jokainen kehityksen eri aste on 
välttämätön, siis oikeutettu • sinä 
aikana ja niissä oloissa, joissa 
se sai alkunsa; mutta se käy 
puutteelliseksi ja epäoikeutetuk
si uusiin, korkeampiin oloihin 
nähden, jotka vähitellen sen 
omassa helmassa kehittyvät; sen 
täytyy väistyä ylemmän asteen 
tieltä, joka taas puolestaan on 
joutuva rappautumisensa ja tu
honsa asteelle.”

Mutta sen sijaan kuin Hegel 
johti yhteiskunnallisen kehityk
sen voiman “ideasta” Marx johti 
sen yhteiskunnallisesta elämästä. 
Tässä astui yhteiskunnallinen 
laki luonnonlain asemasta selit
tämään elämää ja historiaa. Tut
kiessaan historiaa Marx havaitsi, 
että kaikissa tähän astisissa yh
teiskunnissa ihmiset ovat ja
kaantuneet eri luokkiin ja että 
tuotannollisilla ja teknillisillä 
muutoksilla on aina ollut mää
räävä vaikutus valtiollisiin jär
jestelmiin ja ihmisten ajattelu
tapoihin.

Marx selittää: “Kaikki tuotan
tosuhteet yhteensä muodostavat 
yhteiskunnan taloudellisen ra
kenteen, sen taloudellisen pe
rustan, jolta kohoaa juriittinen 
rakennus ja jota vastaavat tar
kasti määritellyt tietoisuusmuo- 
dot. Aineellisen elämän tuotan
totapa edellyttää yleensä yhteis
kunnallista, valtiollista ja hen
kistä elintoimintaa. Ihmisten tie
toisuus ei määrää heidän ole 
massaoloaan, vaan heidän yh
teiskunnallinen olemassa olonsa 
määrää heidän tietoisuutensa.”

Edelleen hän kirjoittaa: “Po
liittinen, oikeudellinen, filosofi
nen, uskonnollinen, kirjallinen, 
tieteellinen ym. kehitys riippuu 
taloudellisesta kehityksestä. Mut
ta ne kaikki vaikuttavat myöskin 
toinen toisiinsa ja itse taloudel
liseen perustaan".

Aikoja sitten on tullut selväk
si, ettei Marxille sata vuotta sit
ten ollut mahdollista nähdä ka
pitalistisen järjestelmän luon
netta kansanvaltaisen järjestel
män alaisena. Hänen kurjustu- 
misteoriansa, samoin kuin keski
luokan häviön ennustelunsa ei 
pitänyt paikkaansa, mutta sitten
kin hän on luonut yhteiskunnal
lisen elämän tutkimustavan, 
joka taloudellisella alalla on voi
massa tänäkin päivänä. Hän ei 
tarkoittanutkaan määritellä eri 
aikakausien luokkamuodostu- 
mien ja luokkataistelujen luon
netta, mutta niiden olemassaolo, 
nimitettäköön niitä sitten eri 
intressipiireiksi tai eturyhmiksi, 
kuten nyt tapahtuu, on kuiten
kin tinkimättömän selvä.

Kirjeenvaihtoa ha lu taan
Jyväskylän Työväenyhdistyksen 

(Suomessa) englannin kerholaiset etsi
vät k irjcenvaih to tovercita  A m erikan 
suomalaisista. K erho on opiskellut 
englantia 3 vuotta ja  sen jäsenet 
ovat naisia ja m iehiä, ikävuosiltaan
20—SO vuotta. K erholaiset m ielel
lään suoritta isivat k irjeenvaihtoa 
opintom iclessä A m erikan suom alais
ten kanssa, tavallisten ja lyhyehköjen 
lauseiden m erkeissä. Kun am erikka
laiset k irjo itta is ivat englantia ja 
suom alaiset suomea, niin opiskelu 
olisi m olem m inpuolista. Jos A m eri
kasta löytyy suom alaisten keskuu
desta tällaiseen kirjeenvaihtoon ha
lukkaita, niin he voivat k irjo ittaa  
osoitteella: S ih teeri Paavo R antanen, 
Finland, Jyväskylä, K auppakatu 30.

Kuun sienimäinen 
kasvullisuus ja 

lumisade
Painovirhepaholaincn oli pullalta 

nut lum isateen pois eräästä  kohdasta 
kirjoituksessa “Kuun kuum at tu li
vuoret”. A lkuperäinen kohta oli tä l
lainen: “Kasvua toisinaan estää ilmiö, 
joka näyttää lum isateelta Kaksi tu li
vuoren aukkoa k raa tterissa  E ra to sthe
nes su itsu ttavat höyryä. T ätä tuli 
vuorenpurkausta tavallisesti seuraa 
ilmiö, joka näy ttää kasvullisuudelle 
lähiseudulla.” Tuo kohta oli paine
tussa k irjo ituksessa sekaantunut, jo 
ten täm ä on oikaisu. K. A. S.

Elektronikoneiden
A ikakautem m e teknillisiin  ihmei 

siin kuuluvat yhä useam m illa aloilla 
käytäntöön tu levat elektronikojeet. 
Ne ovat yleisiä la itte ita , jo iden toi 
m inta perustuu sähkövirto ja vahvis 
tavien radioputkien , transsito rien  
ja  m uiden sam antapaisten  kojeiden 
käyttöön. E nsim m äiset yleiseen käyt 
töön tu lleet elek tron ila ittee t olivat 
radiolähettim iä ja  -vastaanottim ia, ja 
vielä nytkin radio- ja  televisiokojeet 
ovat kaikkein yleisim piä elektroni- 
laitte ita . N ykyään tiedem iehet kui 
tonkin käyttävät e lek tron iko je ita  hyö
dyksi hyvin m onilla m uillakin  aloilla, 
jo ten elektroniikkaa ei voida enää k ä 
sittää vain radio- ja  televisiotekniik
kaan kuuluvaksi.

E räs tä lla inen  uusi keksintö onY h  
dysvaltain postilaitoksen käyttöön 
ottam a koneellinen k irjeenlajitteliija, 
joka pystyy käsittelem ään 18,000 k ir 
je ttä  tunnissa. Se la jitte lee  auto
m aattisesti valtavia postiröykkiöitä ja 
jä rjestää  k ir je e t siten, e ttä  niiden 
osotteet ovat luettavissa. K oneen
hoitajan tarv itsee vain m erk itä  ku 
hunkin k irjeeseen  osoitteen lyhennys, 
ja  kone pitää s itten  huolen k irje itten  
autom aattisesta la jitte lu sta .

Yhdysvaltain laivasto puolestaan on 
len täjien  toim innan helpottam iseksi 
suunnitellu t m onim utkaisen  elektro- 
n ilaskukoneittcn jä rjeste lm än , jolle 
on annettu  nim eksi “Taivaanpolku". 
Täm ä helpottaa nykyaikaisessa Ien 
tokonccssa olevia m onilukuisten  m it
tarien  tarkkailua, joka uhkaa jo  m uo
dostua koneen oh jaaja lle  ylivoim ai
seksi tehtäväksi. N yt len tä jä  syöttää 
lennolle lähtiessään elektronikojee- 
seen m ääräty t perustiedot, jo tka  koje 
sitten  yhdistää lentokoneen m ittarien  
ilm oittam iin tie to ih in . Lopputulok
sena syntyy lentokoneen tuulilasiin  
asennettuun kuvaruutuun  kuviteNun 
tien kuva. Niin kauan ku in  len täjä  
ohjaa konettaan  pitk in  tä tä  oletettua 
tietä, hän seuraa tu rvallista  lento- 
rcittiään .

Yhdysvaltain arm eija  ci ole halun
nut olla laivastoa huonompi, ija on 
puolestaan keh ittäny t robottilento- 
koncen, joka täydellisine elcktroni- 
la itte incen pystyy lentäm ään ilman

Mikään ei ole epämarxilaisem- 
paa kuin tieteellisen sosialismin 
sovelluttaminen johonkin vissiin 
oikeaoppisuuden kaavaan, jolle 
vaadittaisiin ehdotonta hyväks 
mistä kaikissa oloissa. Kaikki 
dogmaattisuus oli heille vierasta. 
Itse he kirjoittivat: “Me emiqe 
astu maailmaan oikeaoppisten 
tavoin uusien periaatteiden 
kanssa sanoen ‘tässä on totuus’, 
langetkaa nyt polvillenne. IVje 
emme sano maailmalle: lakatkaa 
taistelemasta, niin me ilmoitaip- 
me teille oikean ratkaisun. Me 
ainoastaan näytämme maailmal
le miksi se taistelee”.

Tieteellisen sosialismin perus 
tajat eivät pyrkineetkään luo 
maan työväenliikkeelle valmista 
ohjelmaa, tai taktillista ohjetta. 
Mikään ei olisi nurinkurisempaa 
kuin kiinni pitäminen Ensimmäi 
sen Internationalin aikaisista is
kulauseista, koska toiminta qn 
jokaisessa ajan kohdassa sovel
lutettava vallitseviin oloihin- 
Marxilaisuuden suurin merkitys 
on siinä, että se on antanut maa
ilmalle uuden, valistavan tutki
mustavan, metodin historian ja 
yhteiskunnallisen elämän ym
märtämiseksi. Ja se on yhä voi
massa. Siinä saattaa olla kohtia, 
joihin uusi aika on tuonut täy
dennyksiä samalla tavalla kujn 
tiede on hyödyllisellä tavalla 
täydentänyt Danvinin parhaiten 
eloonjäävien teoriaa ja Daltonjn 
atomioppia. Mutta täydennykset 
eivät riistä niiltä enempää kujn 
marxilaisuudeltakaan niiden ih
miskunnalle antamaa suurta hyö
tyä.

m iehistöä ja  lisäksi lähettäm ään tuki
kohtaansa televisiokuvia siitä, mitä se 
m atkallaan näkee. *

Eräs huom ionarvoinen elektroni- 
koje on äskettäin  o te ttu  New Yorkin 
kaupungin palvelukseen ereh tym ät
tömäksi palkkakirju riksi. Tämä no
peilla elektroniaivoilla varuste ttu  
jättiläiskoneisto  pitää huolen kau
pungin 190,000 virkailijan  palkka
tileistä. Se laskee kunkin työnteki
jän bruttopalkan, suorittaa veronpidä- 
tykset ja  m uut palkasta tehtävät 
vähennykset ja  k irjo ittaa  palkka- 
shekin nettosum m alle.

Parhaillaan on Yhdysvalloissa 1c- 
viämässä yleiseen käyttöön elektroni- 
koje, joka osaa sekä lukea e ttä  las
kea. Se on au tom aattinen rahan- 
vaihtokonc, jo ta käytetään viime ai
koina valtavasti yleistyneiden myynti- 
autom aattien yhteydessä. V iime vuo
sina on Y hdysvalloissa tu llu t käyt
töön lukuisia au tom aatte ja , joista voi 
ostaa mitä erilaisim pia tuotteita: m a
keisia, savukkeita, kuum aa kahvia, 
kylmää m aitoa, -matkalippuja jne.

R ahanvaihtokone puolestaan huo
lehtii «paperirahan vaihtam isesta eri
laisiksi m etallirahoiksi, jo ita  asiakas 
tarvitsee voidakseen 'käyttää myynti- 
autom aatteja hyväkseen. Laite voi
daan yhdistää m yyntiautom aattiin  
siten, e ttä  kone ottaa vastaan se te
lin, antaa h a lu tu t tavarat ja palauttaa 
oikean m äärän vaihtorahaa. Laite 
voidaan säätää vastaanottam aan vain 
tiettyä se te lila jia  niin tarkoin , että se 
hylkää u lkom aalaiset paperirahat ja 
hyvintehdyt väärennyksetkin.

sissa kauhua. Eräskin koekaniini 
ilm oitti 16 tunnin  kuluttua:

“Selkääni pitkin kiipeää kookas 
eläin. Se on musta ja  sillä on ja l
koja paljon. Minua pelo ttaa.’’ S ii
lon hän alkoi karjua, ja  hänet täytyi 
päästää ulos kam m iostaan.

Norm aali nukkum isen tah ti häiriy
tyi pahoin. E räät työstä ja  opiske
lusta väsyneet vapaaehtoiset olivat 
uskoneet saavansa tilaisuuden levä
tä kunnolla kokeen aikana, kun ku
kaan ci häiritsisi heitä. M utta hepä 
nukkuivat koko aikana vain parin 
tunnin torkahduksin.
. V apaaehtoisten kokem ukset olivat 
monessa tapauksessa jokseenkin sa
moja kuin autiolle saarelle jou tu 
neiden haaksirikkoisten m erim iesten, 
ne tunne ttiin  vain paljon voimak
kaam pina. Y ksinäisyyteen jou tunut 
m erim ies näkee sentään aika paljon 
vaihtelua kuun ja tähdet. Hän tietää, 
m illoin on päivä ja  milloin yö, ja 
hänellä on tilaisuus kuljeskella va
paasti. V apaaehtoisilla koekanii
neilla ei ollut tä tä onnea.

Tunnelihanke
Sata vuotta hankkeilla ollut tunneli 

180 jalkaa syvän Englannin kanaalin 
alitse näyttää lähitulevaisuudessa tu le
van rakennettavaksi, sillä tutkimuksia 
on tehty viime aikoina varsin ahkeras
ti. Onpa toiminnassa erityiset yhtiöt
kin, joiden osakkeen omistajiin kuu 
luu mm. Englannin kansallistettu lii
kennelaitos. Suunnitelm an toteutta
minen, sitten kun päätökset on tehty, 
ei viene m ontakaan vuotta.

Tästä suunnitelm asta on todellakin 
puhuttu jo vuosisadan ajan. Monien 
teknillisten vaikeuksien ohella ovat so
tilaalliset tek ijä t "jarru ttaneet” asian 
edelleenkehittämistä. On nim ittäin pe
lätty vihollisjoukkojen karkausta B rit
tein saarille tunnelitietä hyväksikäyt
täen. Näin on ainakin väitetty, olkoon
pa että tunneli olisi melko helposti tu 
hottavissa.

Erityinen kansainvälinen tu tk ijaryh
mä on tu tk in u t tunnelisuunnitelm ia. 
Tässä hankkeessa ovat olleet mukana 
sekä englantilainen että ranskalainen 
tunneliytjtifi. Uusimpien ^rfvitysten 
mukaan tämä kulkuväylä rakennettai
siin noin 40 mailin pituiseksi, josta lä
hes puolet tulisi olemaan maanalaista 
kulkuväylää molemmissa päissä ja m i
kä alkaisi Englannista noin 8 mailia 
lounaiseen Doverin kaupungista ja 
päättyisi Ranskassa (Halaisin ja Bou- 
lognen puolimaissa, paikassa, joka on 
melko kaukana rannikosta.

Kanaalin tunneli olisi pisin ja suu 
rin tunneli koko maailmassa. Sen si
sässä kulkisi kaksi raidetta. Mitään 
ajoväylää autoliikennettä varten ei 
voitane ajatella, sillä m atka olisi au 
toilijoille liian rasittava ja  ennen kaik
kea hidas. Tunneli olisi sitäpaitsi teh 
tävä huom attavasti suurem m aksi jos 
mieli saada sinne kaksi ajokaistaa au 
toilijoita varten. Vaarallisten palamis- 
kaasujen poistaminen vaatisi niin 
ikään kustannuksiltaan kalliita tuule- 
tuslaitteita.

Kaiken tuon takia autotkin kuljetet
taisiin junilla tai sähkökäyttöisillä ve
tovaunuilla. Kum paankin suuntaan 
voisi kulkea 4—(j junaa tunnissa noin 
80 mailin tuntinopeudella yhden juna- 
lastin ollessa 100 henkilöautoa.

Kokeilu yksi
näisyydessä

H arvardin yliopiston lääkcticlcclli 
sen tiedekunnan oppineet, jo tka pani
vat 40 vapaaehtoista rau takeuhkoja 
m uistu ttavaan laitteeseen , ilm oittavat 
nyt, e ttei yksikään noista neljäs tä 
kym m enestä ole halukas lähtem ään 
uuteen kokeeseen. H arvinainen koe 
pantiin  toim een, jo tta  saataisiin  sel
ville ihm isen henkinen suhtau tum i
nen äärim m äiseen yksitoikkoisuuteen 
ja  täydelliseen eristäm iseen ulko- 
m ailm asta.

K oekaniinit olivat enim m äkseen 
lääketieteen opiskelijoita, ja  kukin 
sijo ite ttiin  la itteeseen , joka m uistu t
taa poliopotilaita varten valm istettuja 
rau takeuhkoja. A ikaisem m ista eris- 
täm iskokeista poiketen ei nyt käytet
ty sökkositeen panem ista asianom ai
sen silm ille eikä hä iritty  millään 
tavalla m uidenkaan aistien norm aalia 
toim intaa. Kukin koekaniini saattoi 
nähdä ja  kuulla kaiken suljetussa 
kam miossaan, m utta m uuta ei heidän 
aisteilleen o llu t tarjo illakaan  kuin 
sieltä valkoiset seinät ja  yh täm ittai
nen m oottorin  surina. Ruokaa annet
tiin epäsäännöllisin väliajoin, joten 
vapaaehtoisilla ei ollut m itään ajan 
laskem isen kiinnekohtaa.

Kaksi opiskelijaa jou tu i jo  kolmen 
tunnin k u u lu ttu a  sellaisen kammon 
valtaan, e ttä  he y rittivät m urtautua 
ulos kam m iostaan. Hyvin harvat 
jaksoivat kestää m äärätyt 33 tuntia. 
Melkein kailkki kokivat samanlaisia 
harhanäkyjä kuin usein rautakeuhko 
laitteeseen s ijo ite tu t lapsihalvaus- 
potilaat. J a  kaikki näyt olivat kirja 
via, räikeän värisiä ja  kolm iulottei
sia. M uutamat herättivät asianomai-

J utustelua
^  n  » % »>

Jaloista  huolehtiminen
Olomme silloin tällöin naisseurassa 

havainneet kuinka cevanty ttärille  on 
m ieluista hetkeksikin vapauttaa ja l
kansa ahdistavista —  ja luvalla sa
noen —  sopim attom ista kengän kip
puroista.

Täm än on havainnut myöskin eräs 
new-yorkilaincn parem m an luokan 
ravintola. Sen tarkkaavaiset tu tk ijat 
ovat havainneet kuinka piikkikorkoi- 
set ja  ka‘peakärk isct kengät usein, 
noin vain salavihkaa potkaistaan pöy
dän alle edes hetken levähdyksen 
saamiseksi. M utta vaikka pöytä suo 
jeleekin  riisum isto im ituksen pulm a
na on s ittenk in  se hyvin ym m ärrettä
vä seikka, e ttä  la ttia  saattaa olla li 
kainen ija siellä saattaa  olla ruoan 
jä tte itä , joissa tipukka likaa hienon 
sukkansa.

Kaiken täm än käsittäen  ravintola 
on ryh tyny t tarpeellisiin  toim enpitei 
siin viihdytyksen aikaansaam iseksi, 
Pöytien a lle  on etukäteen varattu  
erity isen  tarkoituksem ukaiset, muka 
vat ja  pehm eät jalkatyynyt.

H uono  joulu
Englannissa näyttää tuskin tulevan 

hyvä jou lu  enem pää ihm isille kuin 
siip ikarjallekaan.

Englannissa on käytännöllisesti kat
soen m ahdotonta aja te lla  joulupöytää 
ilm an kalkkunaa, m ulta kalkkunan- 
te u ra s ta ja t näyttävät jäävän työttö
miksi, koska kalkkunat p itävät pa 
rem pana kuolla omin päinsä. K ulku
tau ti on jo  vienyt 1,750,000 kalkku
naa lin tuparatiisiin  ja  eräällä  kalk- 
kunafarm illa Buckingham shiressä on 
varm uuden vuoksi kaula katkaistu
250,000 kappaleelta.

Sattuvas t i
— M inulla on ollut ihana ilta, sanoi 

koomilleko Groucho Marx em ännäl
leen lähtiessään ikävältä Hollywoo- 
din ku tsu ilta , —  m utta se ei ollut 
tämä.

Rikas m ies on mies, joka ei aras 
tele pyytää m yyjää näyttäm ään jota 
kin halvem paa.

Talvi on vuodenaika, jolloin koe
tam m e p itää  talon yh tä lämpimänä 
kuin se oli kesällä, jolloin valitim 
me liiallista kuum uutta.

O m atunto on h iljainen  pieni ääni, 
joka saa ihm isen tuntem aan itsensä 
vielä pienem m äksi.

T ilastom ies on mies, joka piirtää 
m atem aattisen  tarkan  viivan epä
varm asta päätelm ästä ennen tehtyyn 
johtopäätökseen.

Tahdikkuus on ajatuksien  lausum a
ton osa.

On kahta lajia hu lluutta. Toinen 
sanoo: Täm ä on vanhaa ja  n iin  hyvää. 
Toinen sanoo:: Tämä on uutta ja  siis 
parem paa.

O nnistuneen avioliiton suuri salai
suus on p itää kaikkia onnettom uuk
sia välikohtauksina eikä mitään väli
kohtauksia onnettom uuksina.

N ykyaikaisen kasvatuksen pahin 
pulina on se, e ttä  se muokkaa laajan 
m aaperän viljelem ättä siinä mitään.

‘Lääketie teell inen ihme’
A nsbachissa Saksassa pidätti poliisi 

naisen, joka ajeli autolla kaupungin 
halki ilm an m inkäänlaista haaveria, 
vaikka hänen veresään oli 3.52 pro
millea alkoholia. N ainen, 44-vuotias 
m aanviljelijän  puoliso, oli oikea lää
ketieteellinen  ihme. Teoreettisesti 
hänen olisi niin suuren  alkoholim ää
rän nau tittuaan  pitänyt jo  aikaa ollut 
kuollut, m utta käyttäytym isestään 
päätellen hän  ei ollut läheskään 
tukkihum alassa, sam m um isesta puhu
m attakaan. Hän kieltäytyi kerto
masta, m issä hän oli moisen viina- 
m äärän sisäänsä litkinyt.

TALLETTAESSANNE SÄÄSTÖNNE LISÄÄNTYVÄT 
KAHDELLA ERI TAVALLA.

Säästä Women's Federal pankissa!
Joko kerta kun panette rahaa säästö- 
iiliilenno Women's Federal pankkiin sääs
tönne lisääntyvät kahdella eri tavalla, 
nimittäin talletuksen määrällä ja samalla 
lisää korkotulojanne seuraavassa koron
maksussa. Kun te teette talletuksenne 10 
päivään mennessä niin se aikaa kasvamaan 
korkoa lista päivästä.

Kutsu ja  nau ti “Bishop Sheen” ohjelm asta 
sunnun ta isin  klo 0 ip.. VVEVVS.

Women’s Federal Savings
SAVINGS INSURED TO $10,000 4 %

C U R R E N T
A N D  I O A N  A S S O C I A T I O N  O f  C I E V E I A N D  r a t e  
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H irveä  erehdys
Mark Twain käveli kerran puistos

sa, kun pieni tyttö  tuli ja  pyysi saada 
kulkea hänen seurassaan. Hän sai. 
M ark Twain tunsi itsensä kovin 
im arrelluksi tytön huom aavaisuudes
ta ja  kerto i tälle tarinoita ja  y ritti 
kaikin tavoin hauskuttaa tätä. Kun 
he erosivat, sanoi k irja ilija .

— Kun tu le t suureksi, voit sanoa 
lapsillesi, e ttä o lit kerran  kävelyllä 
yhdessä Mark Twainin kanssa . . .

—  Marie Twainin! parah ti tyttö ja 
oli purskahtaa itkuun. Ja  minä kun 
luulin, e ttä  sinä olet Buffalo Bill.

L as ten  suusta
Pikku Pekalla oli jo ta in  ham paan

kolossa naissukupuolta kohtaan ja 
hän tuhah ti äidilleen:

—  Naisia ei saisi olla olemassakaan.
—  'Mutta poikaseni, sanoi äiti, jos 

ei naisia  olisi, n iin  kuka silloin neu
loisi nap it sinun housuihisi.

— P ekka m ietti hetken, sitten  h ä 
nen ilm eensä kirkastu i ja  hän vastasi:

—  Jos ei naisia olisi, niin emme 
m e m iehet tarv itsisi 'housuja o llen
kaan.

Y hdeksänvuotias Kalle lukee sano
m aleh teä yhä kasvavalla kiinnostuk
sella. E räänä  päivänä hän illallis
pöydässä kääntyi isänsä puoleen ja  
kysyi sangen asiallisella äänellä:

— Isä, opettajapulasta  k irjo itetaan 
niin  paljon. M illoin arvelet sen alka
van vaikuttaa m eidän koulussam 
me . . .

—  Sinä et saa sanoa, että Maija- 
tä ti on rum a. Jokaisella ihm isellä 
on jo tak in  kaunista, sanoi pikku 
Liisan äiti.

—  No niin. S itten m inun täytyy 
puhua M alja-tädin papukaijasta.

•

— M utta k iltti p ikku Ulla, sanoi 
o p e tta ja ta r alakoulun ensimmäisellä 
luokalla, enkö minä neuvonut sinua 
nostam aan vain kätesi pystyyn, ja  
sinun tarvitsisi m ennä ulos!

— Niinhän m inä teinkin, m uttei 
se au ttanut.

Isä: — Kuulehan, M atti, opettaja 
kerto i tänään, e ttä  sinä m enestyt 
huonosti koulussa. A jattele E lias 
L önnrotia esim erkiksi. T iedäthän, 
e ttä  hän sinun iässäsi köyhyydestään 
huolim atta oli koulussa ahkerin ja 
paras oppilas.

M atti: — Niin, m utta  sinun iässäsi, 
isä, hän  oli jo professori.

•

O pettaja: —  M itkä ovat yleisim 
min käytety t kaksi sanaa koulussam 
me?

Oppilas: — En tiedä.
O pettaja: —  Oikein vastattu . Ne 

juuri.

Norwood, Mass.
Liitto-osaston kokous 
on ensi sunnunlai-iltapäivällii, alkaen 
kello kolme Alma Tammelinin asun 
nolla, 99 East Cross katu. Tavallisten 
kuukausikokousasiain ohella pidetään 
myös vuosikokous, jossa luetaan viime 
vuoden toim intakertomus ja tilit, sekä 
valitaan toimihenkilöt kuluvalle vuo
delle.

Konsta Koski
haudattiin Ernest May'n toimistosta tk. 
4 p. Hänen äkillisestä kuolem astaan 
kerrottiin viime keskiviikon R aivaa
jassa. Kuolemansyynä ollen sydänhal- 
vaus, joka lopetti tuon entisen toim e
liaan miehen elämän, ennenkuin pa i
kalle oli saatu lääkäri. Koski m atkus
teli aikoinaan paljon tässä maassa, 
myyden mittojen mukaan tehtyjä m ies
ten pukuja ja näin ollen oli tunnettu  
usealla paikkakunnalla. Myöskin oli 
hän osakkaana Koski veljesten rää tä li- 
liikkeessä. Huonontunut, terveys p a
kotti viime vuosina oleskelemaan koti- 
paikkkunnalla. Kaikkien niiden kes
kuudessa, jotka olivat hänen kanssaan 
tekemisissä, tunnettiin Konsta sopuisa
na miehenä.

Norwoodin talouselämä
oli viime vuoden nousukaudessa. Uusia 
teollisuuksia ja liikelaitoksia aloitettiin 
useampia, jotqa kohottivat palkkojen 
maksun summaa. Tällä kertaa on sa
manlaisia aloitteita, joten kehitys tulee 
jatkum aan samaan suuntaan ku luvan
kin vuoden aikana.

H aikaralla oli kiirettä
joulupäivänä Norwoodin sairaalassa. 
Synnytysosastolla avustettiin kahdeksan 
uuden kansalaisen maailmaan tuloa. 
Heistä oli viisi m askuliineja ja kolme 
feminiinejä.

Joulupostia
käsiteltiin paikallisessa postitoimistos
sa noin kymmentä prosenttia enem 
män kuin edellisenä jouluna. V aki
naisten 73 työläisten lisäksi oli 103 vä
liaikaista henkilöä avustamassa posti- 
ruuhkan jakelussa.

In t iaan in  vastaus
New Y orkista kotoisin oleva m il

jo n äärissä  kohtasi m atkallaan van
han in tiaanin , llouva tarkasteli pu- 
nanahkaa päästä jalkoihin  ja kysy i j 
vihdoin uteliaana, mikä ihm een kau-j 
lanauha tä llä  oli kaulallaan.

—  Ne ovat karhun ham paita, sa n o i! 
intiaani.

—  Vai niin, häm m ästeli rouva. Ja 
teille ne ovat tietysti yhtä arvokkaita 
kuin aidot helm et meille?

— M ahdollisesti, tuum i intiaani. 
Mutta ei aivan. Kaiketi kuka tahansa j 
voi avata simpukan!

Alanteen sanakirja nyt saatavissa !
K o h ta a tko  vaikeuksia yr ittäessäsi etsiä suo 
m alaiselle sanalle eng lann inkielis tä  vastin ta?

Kukapa ei kohtaisi!

Mutta ne, joilla un V. S. ALANTEEN

SU O M A LAIS -EN G LA N TILA IN EN
S A N A K IR JA

SELVIÄVÄT VAIKEUKSISTAAN VÄHIN VAIVOIN. *

Varastossamme taasen on tätä alallaan Suomen suurinta 
v. 1956 painettua sanakirjaa, jonka 1,111 sivulla on 130,000 
suomalaista hakusanaa ja lausepartta. — Alanteen Sana
kirjan käyttöarvoa suuresti lisää se, että tekijä on sen alkuun 
liittänyt seikkaperäiset englannin kielen ääntämisohjeet. 
Teos on korvaamaton apuväline kirjeenvaihtajille ja kääntä
jille sekä englannin kielen opiskelijoille.

TILAA ALANTEEN SANAKIRJA JOKO ITSELLESI TAIKKA 
YSTÄVÄLLESI JOULU- TAI UUDENVUODENLAHJAKSI.

H in ta  $15.00

RAIVAAJAN KIRJAKAUPPA
FITCHBURG, MASS.
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WILHO HEDMAN, lehtem m e New Yorkin k irjeenvaih taja  ja pää- 
asiam ies, on tavattavissa kello 1:00 — 4:30 kaikkina arkipäivinä, 
paitsi lauantaina, ASKL Osaston huoneessa (227 E. 84th St., Room 5), 

johon puhelin on RE 7-4155.

TAMMIKUULLA
Kansanvallan Liiton salissa, 227 East 

84 st., tammikuulla ovat seurnnvat t i 
laisuudet:

Yksityiskekkerit, lauantaina 9 p. klo
8.

Torstaina 14 p. johtokunnan kokous 
klo 8.30.

Lauantaina 16 p. “Laulava Sydän”, 
äänielokuva, klo 8.30.

Sunnuntaina 24 p. luento ja kahvi- 
aisct kello 4 aikain.

Torstaina 28 p. ASKL:n N. Y. osas
ton kokous kello 8.30.

Lauantaina 30 p. Karjala Liiton il
tama klo 8.30.

ONNI NUUTINEN KUOLLUT
Joulukuun 22 p. 1959 saapui ikiivii 

viesti täältä sairaalasta, että kunnon 
kansalaisemme Onni Nuutinen siirtyi 
sille tielle jolla ci ole paluuta. Tosin 
hän jo vuosin, useaan kertaan joutui 
olemaan sairaalassa jalkakuolion takia 
ja joutuipa käymään sellaisen vaikeu
den ja kärsimysten läpi, että polvien 
yläpuolelta molemmat jalat leikattiin, 
siis jalattom ana olemaan viime vuoten 
sa. Viimeinen palvelus hänelle suori
tettiin  Cookin hautaustoimistossa 191 
st., Jerom e ave., New York.

Kansalaisemme Nuutinen saapui tä 
hän maahan v. 1927. Omasi suutarin 
am matin jo tänne tullessaan, jota am 
mattia jatkoi täällä, ollen aina omat 
suutariliikkeet, viimeksi täällä H ar- 
lemin sydämessä 125 ja 126 katujen 
välissä Park ave., rautatieasem an vas
tapäätä. Tässä maassa oli hänellä ainoa 
sukulainen Yhdysvaltain ilmavoimissa 
palveleva poika ensimmäisestä aviost a.

Nuutinen oli pohjois-karjalaisia, Jo 
ensuun tienoilta kotoisin. Hänen perhe- 
tuttavansa Tyyne ja Emil Penttinen 
m uistivat häntä sairaskäynneillii lukui
sat kerra t viemisineen, tuoden siten 
lohtua edesmenneelle hänen viimeisinä 
vuosinaan. Hän kerkisi täy ttää jo 63 
ikävuotensa. Jos kenelle, niin hänelle 
sopii lauselma, että “Paljon kärsit, pal
jon kestit, viimein rauhan saavutit.” — 
M. L.

SUMUA JA SADETTA 
Vuoden viimeiset päivät täällä ovat 

ollet sateisia ja sumuisia, joten liiken
ne kärsii pahasti. Lentoliikenne oli 
seisauksissa, samoin ferryliikenne ja 
osaksi laivaliikennekin, sillä sankka 
sumu oli esteenä. P.au ta tie junat ovat 
olleet niin tungokseen asti täynnä, vain 
seisomapaikkoja oli saatavissa. Sade 
puhdisti lumen kaduilta, joten teki se 
hyvääkin.

MAAILMAN PISIN IKKUNA
Täällä New Yorkissa kilpaillaan ja 

puhutaan usein “maailman suurim m as
ta”. — Tällä kertaa juttum m e perusta
na on maailman pisin ikkuna.

American Airlines uuteen lentoase
m arakennukseen valmistui 317 jalkaa 
pitkä ja 23 jalkaa korkea ikkuna. Se on 
valm istettu värillisestä lasista. Yöllä 
valaistuna se toimii m ajakkavalona 
lentokoneille samoin kuin maassa käve
lijöille. Harvinaisen monivärisinä va
loa levenee laajoille aloille. American 
Airlines lentoasema, joka piakkoin 
valmistuu kokonaan, maksaa $12 m il
joonaa, ja on New York International 
lentokentän yksi loistavimmista raken
nuksista.

BIRGIT NILSSON JA KOLME 
"TRISTINIA”

Metropolitan Oopperassa esitettiin 
ooppera “Tristan ja Isolde", jossa Isol- 
den osalla oli ruotsalainen oopperalau
lajatar Birgit Nilsson ja sai harvinaisen 
suurta huomiota. Erikoisuutena oli se. 
että “Tristan'in” osalla esiintyi kolme 
tenoria, laulaen yhden näytöksen ajan 
kukin. Tämä harvinaisuus johtui sula, 
että “Tristan’in” osan laulajd Pomon 
Vinay’n kurkku oli kipeä, joten häh 
kieltäytyi laulamasta. Johtaja Bing 
kääntyi tenori Karl I.ieb’in puoleen, 
m utta hänelläkin oli ääni käheänä. Hän 
tarjosi osaa kolmannelle tenorille Al
bert Da Costa’llc, m ulta sama vika, 
kurkku kipeänä. Bing joutui pulaan, 
sillä toisia sopivia tenorinlaulajia eil ol
lut saatavissa. Hän kutsui kaikki kol
me laulajaa puheilleen ja  siellä sovit
tiin, että kukin laulaa yhden näytöksen 
ja niin kävi. Kaikki liput oli myyty, 
joten ei peruutusta tullut.

KOULURAKENNUKSIA 19 V. I960
Kouhallitus esitti vuoden I960 suun

nitelmansa koskien uusien kouluraken
nusten rakentamista ja sille listalle hy
väksyttiin yhdeksäntoista koulua, joi
hin tulee tilaa 21,194 oppilaalle. Ra- 
kennusmenoiksi on laskettu $69,400,000.

TALONOMISTAJAA SAKOTETTIIN
Leo Salomon, joka omistaa tenem ent- 

titalon 556 West 186 st., oli oikeudessa 
ja häntä sakotettiin $850 syystä kun ei 
ole pitänyt tulojaan asuttavassa kun 
nossa. Hän oli saanut kuusi haastetta, 
m uita karkkoili, eikä tu llu t vastaa
maan. Viimein hän joutui kiinni ja  tuo
mari nimitti hänet häväistykseksi kau 
pungille, mieheksi joka pitää talonsa 
kurjimmassa kunnossa.

5,100 MATKUSTAJAA
New Yorkin satariiiin saapui yhtenä 

päivänä kaksitoista matkustajalaivaa,, 
jotka toivat 5,100 matkustajaa, ollen 
suurin määrä mitä talven aikana yhtenä 
päivänä on tänne saapunut.

VIETTI 105-SYNTYMÄPÄIVÄÄNSii
Charles Feldheim, joka tunnetaan 

“Papa”-nimellä, vietti 105 syntym äpäi
väänsä West Broadwayllä, Long Beach, 
L. L., N. Y. Tämä “Papa” on virkeä 
kuin 70 vuotias, sanotaan hänestä. 
“Papa” Feldheim saapui New Yorkiin 
Unkarista v. 1913 ja  oli ammatiltaan 
räätäli, sittemmin jättäen työnteon ja 
elelee nyt vanhuudenpäiviään kaikes
sa rauhassa. Hänellä en viisi lasta elos
sa ja viisi lastenlasta ja kuusi lasten- 
lastenlasta, jotka olivat papan syntym ä
päivillä. — W. H.

Brooklyn, Conn.
Uusi vuosi

Tavanmukainen uuden vuoden vas
taanotto tapahtui tälläkin ympäristöllä 
usammissa pienissä ryhmissä, enim
mäkseen perheissä. Tämän kirjoittajalla 
oli mieluinen tilaisuus viettää mainittu 
ilta Helmi ja  Edward Thompsonin u u 
dessa kauniissa kodissa lähellä Daniel- 
son’ia. Aika kului hupaisesti nau titta
essa talon runsaasta ja monipuolisesta 
tarjoilusta. Soittoa, laulua ja m urre- 
ju ttu ja esittivät kutsuvieraat. Toivom
me Edille ja Helmille m iellyttävää va-

[ pna-ajnn viottopäivlä uudessa kodin- j 
saan.

Syntymäpäivä
Mrs. Ella Waltosen yllättivät hänen 

lapsensa ja lähiympäristön tuttavat 
murolla joukolla uuden vuoden päivä
nä hänen kodissaan täällä Brooklynis
sa, Conn. Mrs. Waltosen kolme poikaa, 
yksi New Yorkista, toinen Brooklynis
ta, N. Y. ja kolmas Long Islandista, oli
vat tulleet tervehtim ään äitiään hänen 
70 merkkipäivänään. Yllätyksen al- 
kuupnnflana tietysti oli hänen tvttii- 
rensii Mrs. Benson, joka asuu aivan 
äitinsä naapurina. Juhina kesti kaiken 
iltaa', laulettiin Happy Birthday y.m. 
uomon- ja englanninkielisiä lauluja. 

Toivomme Mrs. Wnltoselle vielä monen 
monta hauskaa syntymäpäivää. — C. M.

Warren, Ohio
Juulukiircct menneet

Marit Twain aikoinaan sanoi, jos et 
tykkää n idiin ilmasta, odota 15 mi
nuuttia. Tämä näyttäytyi todeksi jou
luna täällä Pohjois-Ohiossa. Jou lu
aamuna oli kolea talvi, lunta maassa 
joku tuuma, m utta puolisen syötyäm
me mentiin vähän nukahtam aan ja 
ylös noustua oli mitu ihanin juhannuk- 
;en aika, lämpömittari kohosi 60, ta 
paninpäivänä oli jo 70. Joulu meni il
man erikoisia tapahtum ia.

Rakennustyöt tavallisen hyvät
Yli 7 miljoonan arvosta on otettu ra 

kennuslupia, joka on ollut tekijänä, et
tä kaupungin sisääntuloveroa on perit
ty yli $900,000 vaikka teräksen tuotan
toala on ollut seisauksissa, m utta muut 
suuret teollisuuslaitokset ovat olleet 
täydessä käynnissä.

Kennedy presidentiksi
K enedy-klubcja järjestetään Ohios

sa, puhvaam aan Massan miestä presi
dentiksi.

W arrcnin hallintomuoto
Kaupunkim m e hallintomuotoa on sil

loin tällöin ehdotettu muutettavaksi 
nykyaikaisempaan malliin, josta joku 
aika sitten jo äänestettiin, m utta se hy
lättiin kun ehdotuksessa olisi päävalta 
annettu m ajurille. Tämän vuoden vaa
leissa valittiin 15 henkinen komitea 
kaikilta elämän aloilta, jotka ovat muo
dostaneet uuden peruskirjan kaupun
gin hallintomuodoksi. Siinä eri puolu
eet poistettaisiin, samoin nykyinen 
valtuusmiesten piirijako, joita nyt on 
10 ja ehdotetaan valittavaksi 7 henki
nen valtuusto ilman puolueita, joka va
litsee miehen m ajurin sijaiseksi, joka 
olisi kuin suuren korporationin pää
johtaja. Tämä yritetään saada erikoi
sella yleisäänestyksellä jo maaliskuun 
aikana.

Osaston kokous sunnuntaina
Sunnuntaina tammikuun 10 päivän 

iltapäivällä pidetään osaston kokous 
Wester ja Lydia Niemen asunnolla 
1357 Union st., S. W. Se on samalla vuo
sikokous, jossa käsitellään kaikki mitä 
kuluneen vuoden aikana on saatu a i
kaan ja  suunnitellaan toimintamme a l
kavalle vuodelle. Kaikki mukaan. — a.

ASKL:n Naisten Kerhon 
ja miesten yhteinen kokous ja tarjoilu 
pidetään täm än tam m ikuun 10 päivän 
iltapäivällä Mr. ja  Mrs. Matti Sillan
tausten kotona 1535 West 17 st. Otetaan 
taas läm ä uusi vuosi vastaan ja toimi
taan samoin kuin menneenäkin vuo
tena. Siis mennään Sillantauksille il
tapäiväkahville. Kaikki ovat tervetu l
leita. — N.

Quincy, Mass.
W histi-ilta

Kiitos Idalle, Suomalle ja Selmalle 
viime keskiviikon ravintolakustannuk- 
sesta ja  kuukauden emännyydestä. 
Lahjoittajat maksullisessa ilmoitukses
sa.

Niin, nyt ollaan taas vuoden alussa 
ja uudet em ännät tulevat whisti-iltoja 
järjestämään. Tammikuun ajalla tulee 
olemaan Alma Huulala ja Liisa Rahko. 
Ensimmäinen keskiviikon 6 päivän illan 
kustanna Hilda Winter edesmenneen 
miehensä Oskarin muistolle, joka aina 
oli joukossamme. Mennään siis suurel
la joukolla Veljen talolle viettämään 
keskiviikkoilta nain juhlapäivien jä l
keen, hyvä ravintola ja palkinnot.

Kauneus-salonki
Irene Amos on sulkenut liikkeensä Co
peland kadulla Finland sauna raken
nuit: e-su. Hän jatkaa työtään kotonaan 
188 Beale st., E. Miltonissa, puhelin 
Pr. 3-8699.

Väinö Leskisen
puhetilaisuus viime tiistaina Veljen ta 
lossa muodostui kohtalaiseksi, vaikka 
olikin jjaha ilma ja huono keli. Oli 
vahinko niille, jotka eivät päässeet t i 
laisuuteen. Raivaajan päätoimittaja 
Sulkanen avauspuheessaan esitti kan 
sanedustaja toveii Väinö Leskisen te r
vetulleeksi, joku puheessaan selväpiir- 
sesti selvitti Suomen nykyaikaista elä
mää ja politiikkaa. Kaikista vuikeuk- 
. ista huolimatta Leskinen oli optim isti
nen Suomen tulevaisuuteen. Tilaisuu
den loputtua nautittiin  kahvitarjoilus
ta jonka olivat järjestäneet Veljen ra 
vintolan naiset. Kiitos tilaisuudesta.

Puhetilaisuus
oli Abingtonissa osaston talolla 27 päivä 
joulukuuta ja siitti muodostuikin suuri 
75-syntymäpäiväjuhla näille kahdelle 
veteraanille ja osaston perustaville 
jäsnille. Emil Vainio esitteli näm ä to 
verit Wäinö Newbergin ia David L ai
neen, jotka ku tunsivat tumiin iltapäi-

KARLEM IN SU0M AL. EV . LU T H . SEURAKUNTA
106 E ast 86th S treet, New York Citv 

Rev. A rvi Henry Saarisuu 
P appila: 304 E ast 93rd. St., 4 B. Puh. AT-9-7733

Tiist. 5 j). kuoro klo 8:00. Uusia laulajia otetaan.
Torst. 7 p. Naisten Yhdistyksen virallinen kokous klo 8:00. 
Perjant. 8 p. Luther Liitto, virallinen kokous klo 8:00.
Sunnunt. 10 p. Rippikoulu- ja Pyhäkoulu klo 2:30. .Jumalanpalv. 

ja II. P. Eht. klo 4:30, past. Saarisuu. ILLAN OHJELMA klo 
7:00. Johtaa Mr. Carl Nurmi.

Sunnunt. 17 p. illan kokouksen johtaa Mrs. Hilda Kotila.
— A. II. S-suu.

T erveh d ys  vuodelle 1960 !

DR. A R N E L. SUOM INEN
830 E. ATLANTIC AVE. •  DELRAY BEACH, FLA.

Ainoa suomalainen lääkäri, joka on suorittanut Basie 
Sciences & Medical Technology tutkinnot Floridan valtiossa.
Puhelin CRestwcod 6-5872 — Emergency: CRestwood 8-2301

W —ir-UTV—I:r—

D E T R O IT ,  M ICH.
M y y ty ä n i saunaliikkeeni k iitän  suuresta  
kanna tuksesta  ja toivon e ttä  Suom een  
m atkustaessapne yhä kä ä n n y tte  puoleeni.

Uusi osoite on
16521 San Juan — Detroit 21, Mich.

K iittä en ,

Helen Mattson

S

ö
i
i
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" A  G O O D  B E G I N N I N G ''

van osaston hyväksi. Nämä kertoilivat 
alku-aikojen kokemuksista kun Abing- 
loniin ensiksi Suomesta tulivat. Sitten 
astui puhujalavalle Liiton sihteerij Vic
tor A nnalaL joka puheessaan kosket- 
teli nykyaikaa kuinka elämä on m uut
tunut vuosien varrella ja kuinka mei
dänkin toimintamme on ollut suurena 
tekijänä näissä pyrinnöissä. Raatikaisen 
näyttäm ät talvi-urheilukuvnt olivat 
kiinnostavia kuten aina. Kiitos vaön ja 
toivotamme rauhallista iltapäivä elon- 
hetkeä näille kahdelle toim intatarm oi- 
sille tovereille Davidille ja Väinölle.

Kaupunkim me asioita
Uusi valtion laki edellyttää että kau 

punkimm e poliisikunta pitää tarkkaa 
lukua kaupunkim m e asukkaista ja  tä 
mä tulee lisäämään kaupunkimme m e
noja noin $4,000. K irjuri Gille’s se lit
tää, että täytyy lisätä työvoimaa nel
jällä henkilöllä1 kolmeksi kuukaudeksi 
ja  samalla laittäa kortit luetteloa v ar
ten jotka tulevat kestämään vuodelle 
1982. Tämä- Ulisi laki määrää kaikkien 
henkilöiden nimet ja osoitteet jotka ovat 
yli 21 ikävuoden ja mihinkä puoluei
siin he kuuluvat. — P. M. ’

:____________ . uiri

Maynard, Massi
Kauppalan .,t ,
finanssikomitea tulee kannattam aan 
erikoista $5,000 -rahaluovutusta te rve
yslautakunnalle kauppalan kokouk
sessa maaliskuussa. Summa tulisi käy
tettäväksi vetoomusjutussa, sitä pää
töstä vastaan jossa lautakunta m äärät
tiin maksamaan Consolidated JJomes 
yhtiölle $20,000 korvauksen Randall 
Road jutussa, Asia juontui terveyslau
takunnan julistuksesta, että m ainitun 
yjitiön rakentam at talot Randall Roa- 
dilla keväällä 1958 olivat sopim atto
mia ihmisasutukseen, koska yhtiö ei 
ollut hoitanut pintaveden poistamista 
lain määräämällä tavalla. L autakunta 
pystytti tau lu t talojen eteen ja  tästä

juontui $100,000 korvausvaatimus ra 
kennusyhtiön puolesta. Asia kuulus
teltiin Middlesex County Superior oi
keudessa viime keväänä ja joulukuun 
7 päivä antoi harkitun päätöksen, jossa 
terveyslautakunnan jäsenet Irving 
Manning, John Johnson ja  Dr. Frank 
Lituri m äärättiin maksam aan $20,000 
korvausta yhtiölle. Leonard Rae, 
kauppalan lakimies, on lausunut asi
an suhteen, että yhtiö ei millään ta 
valla esittänyt todisteita oikeudessa, 
että heille koitui vahinkoa pystytetyis
tä tauluista ja  tuomarin korvaustuo- 
mio on liiallinen. Vetoomusjuttu tulee 
lähitulevaisuudessa kuulusteltavaksi 
korkeassa oikeudessa ja Samuel Seans, 
hyvin tunnettu  bostonilainen lakimies, 
tulee puoltamaan terveyslautakunnan 
jäseniä.

Valtuusto
on saanut poliisikunnalta vetoom uk
sen että asettaisivat käytäntöön kaup
palassamme lain (Chapter 228, Acts of 
1959) joka asettaa patrullim iesten pal
kan alkaville $4,800 vuodesta ja kolme 
vuotta palvelleille $5,200 vuodesta.

Suuniiittclulautakunta
antoi lopullisen hyväksymisen niille 
kahdelle pienikokoiselle rakennus- 
tontille, jotka Harold W hitney omis
taa Ethelyn Circle alueella. Asia so
vittiin siten, että Whitney suurentaa 
lottien kadun puoleisen mitan lain 
määrääm ään 100 jalkaan.

Olavi Lampila,
27 Douglas avenue, on hoidettavana 
Emerson sairaalassa. Lampila menetti 
autonsa kontrollin num ero 2 tiellä en 
nen joulua. Hän sai sattuneessa ry tä 
kässä lukuisia vammoja.

Itppi Rivers
on palannut Michiganista, jossa osal
listui iäkkään äitinsä hautajaisiin.

Yleisien töiden Imitakuntn
on hämmästyttävässä asemassa, kun 
ovat asettuneet sille kannalle, ottii e i
vät ennän huolehdi millään tavalla 
siitä parkkausalucesta Peoples teatterin  
perällä, koska alue on yksityisen omis
tama. Lautakunta on nyt saanut tie 
toonsa, että lie m aksavat $90 vnstuun- 
alaisuusvakuutustn vuosittain alueesta. 
— Jaakko.

Kirkollisia uutisia
GARDNER, MASS.

Yleismaailmallista rukousviikkoa 
huomioidaan Liihetyskirkossa lorslai- 
iltaisessa hartaushetkessä. Tämä m uu
ten on taasen ylitöinen kokous naisyh
distyksen kanssa. H artaushetken pää
tyttyä seurakunnan em ännät kattavat 
kahvipöydän. Tervetulon m ukaan; — 
Kv.

WEST WARK1IAM, MASS.
Mrs. Vappu Uotinen puhuu sunnun
taina tammikuun 10 päivänä klo 2 ip. 
Liihetyskirkossa ja 'klo 7 illalla Hel- 
luntaikirkossa, South Warohamissa. 
Miss Vuokko Uotinen ja Mr .Veikko 
Uotinen esittävät laulun ja soittoa. 
Varmaan jokainen suomalainen saapuu 
tähän erikoiseen juhlaan. — Kv.

BROOKLYN, CONN.
Jum alanpalvelus sunnuntaina tam 

m ikuun 17 päivänä klo 7.30 illalla Tii- 
likirkossa. — V. V.

PVTNAM, CONN.
Radiohartaus joka sunnuntai kello 

8.45 ap. WPCT 1350. — V. V.

SYYLÄT POIS HYPNOOSILLA
Lontoo. Arvovaltainen englanti

lainen lääkärilehti “The Lancet" kertoi, 
että jokin aika sitten suoritetussa ko
keilussa oli onnistuttu hypnoosin avul
la poistamaan syyliä yhdeksältä koe
henkilöltä kymmenestä.

Lehden kirjoituksessa kerrottiin, e t
tä kun potilaat oli vaivutettu kohtuul
liseen tai syvään hypnoosiin, heille il
moitettiin, että syylät katoaisivat hei
dän ruum iittensa siltä puolelta, jossa 
niitä oli eniten. Toisella puolilla ru u 
mista olevien syylien tuli jäädä paikoil
leen vertailun vuoksi.

Selonteossa todettiin, että yhdeksäs
sä tapauksessa kymmenestä syylät k a
tosivat koehenkilöiden ruumiiden 
“hoidetulta" puolelta, kun taas ruumiin 
toisella puolella, olleet syylät jäivät 
paikoilleen.

ONNEKSI ILMAISTA
Washington — Muuan norjalainen 

tiedemies on laskenut, paljonko läm 
pöä Golf-virta vuosittain luovuttaa 
Norjalle. Bergenin yliopistossa toimivan 
tri Hakon Mosbyn laskelmien mukaan 
Norjan vuosittain saama lämpömäärä 
vastaa lämpömäärää, joka saataisiin 
polttoöljystä, jonka 250,000 jättiläis
mäistä 100,000 kantoista tankkilaivaa 
pystyisi kuljettamaan.

Tri Mosbyn arviot perustuvat tu t
kimusaineistoon, jonka hän on kerän
nyt Norjan rannikolla muutamia kilo
metrejä napapiirin eteläpuolella sijait
sevalla säähavaintoascmalla. Hän tote
si m.m , että Pohjoisella Jääm erellä 
Golf-virta luovuttaa vain neljännek
sen siitä lämpömääräsi^, minkä se luo

v u tta a  Norjan rannikolla.

Maytag Sales & Service
Maytng automaattisin pyykkikoneita 

Ilotpoint välineitä — Ironritc 
silitysrautoja

palvelumme Kosittaa myymämme tavara» 
2 SUURTA PUOTIA 

4136 Main Ave. 462 State St.
Ashtabula Conncaut

' Louis A. Bodnar 
& Son

HAUTAUSTOIMISTO
P eru ste ttu  1927 

AM BULANSSIPALVELU 
päivisin  ja  öisin

3929 Loraln Ave., C leveland, Ohio 
P uhelin  M EIrose 1-3075

I I I I H I I I I I I I I I I I I I I H I I I B I

PROCTOR SHOE STO RE
F L O R S H E I M  K E N K I Ä  

124 N. Park Ave. — W arren, Ohio 

BBBBBBBBBBBflflflflBBBBBBBBBBI

C A R L W . H A L L
H A U TA U S P A LV ELU S

533 NO. PARK AVE 
WARREN, OHIO — TEL. 44G5-6

AMBULANSSIPALVELUS 
YÖLLÄ JA  PÄIVÄLLÄ

Kaunis ja arvokas palvelus 
perheen asettam alla hinnalla

H E N R Y  A .  L E I M K U E H L E R
F u n e r a l  H o m e

6722 FRANKLIN BLVD. Puhelin: HENRY J. GOOD
CLEVELAND, OHIO Woodbine 1-9071 EARL R. BAMPTON

Newport and Milford, N. H.

Newton -  Bartlett
HAUTAUSTOIM ISTO

Tel. Res. 113-R Office 113-W 
42 Main St. Newport, N.H.

MARTIN’ S HARDW ARE
KIVIHIILIÄ—KOKSIA—JÄÄTÄ 

Puhelin 374
3 MAIN ST. — NEWPORT, N.H.

1 K i i t o s  I
§ Täten tahdon lausua sydämelliset kiitokseni kaikille h
5 yhteisesti, sukulaiset ja tuttavat, jotka muistivat minua ?
§ kirjeillä, korteilla, kukjlia ja lahjoilla sekä vieraskäyn- |
§ neillä sairaalassa olo aikanani, samoin myös kotona. ?
§ Olen hyvällä toipumisen tiellä. Toivotan kaikille hyvää f
§ Uutta Vuotta ja terveyttä. i
Y • Teidän, &
2 AINO SIITONEN *
§ 39 Kent St., Quincy, Mass. f

K I I T O S
Työväenyhdistys “Veli” Quincyssa, ifaass., k iittää seu raav ia  hen

kilöitä w histipalk innoista ja  em ännyydestä, jo ita he lah jo ittiv a t v iim e 
ku luneen  kuukauden  aikana , sam oin kannatuksesta :

CORBETT O IL COMPANY
Tel. 641-W .

Polttoöljyä - Kolia - Koksia - Kaasua 
Winkler m atalapaine automaattisia 
öljypolttimoita — K aasu-uuneja — 

Kaasu-vedcnliimmittäjiu
P. O. BOX 534 — NEWPORT, N. H.

Stockwell’ s Greenhouse
Kukkalaitteita ja  tuoreita kukkia

Sähkeellä kukkalähetyksiä kaikkialle
140 North Main St. — Newport, N. H.

JO H N  T . SMITH 
& SON

Milfordin vanhin
Ambulanssi* ja 
hautauspalvelu

37 Elm Street, Milford, N.H. 
Puhelimet 396 R ja 396 W

SILSBY & JOHNSON, INC.
Rautatavaraa — Plummausta —  Lämmityslaitteita 

Delta voimatyökaluja — Keittiötavaraa 
Tel. 300 Nawport, N. H.

Chester and Springfield, Vt.
Jen n y  H antunen — Suom a Eskola — Ida K oljonen — Selma 

N iem inen •— Aino P ekkanen  — Selm a M attson — Liisa R ahko — 
Hilma T urtia inen  — Dr. N orm an Johnson — Selm a Johnson  — Venla 
& Väinö ffew berg — Akseli N ielsen — H ulda H uhtanen — Irene Holma
— Hilm a Cavan — M ary K arvonen  — Liisa N ylund — H ilja Räisänen
— H ilda M arkola — A ino P ietilä  — Aino Siitonen — Ida E loran ta — 
Raulia B enltinen — Alma H autala  — Ju lia  P aappanen — Im pi K arv i
nen — Elsio S tem vall — Fiinu Risku — Taim i Gleeson — Alm a N issilä
— H anna W aisanen — Sim o K arpoff — K atherine Sw ord —  Roosa 
Kope — A nna T irri — A nna H uovinen — Saim a H uovinen — A lbert 
Buckley — Anna L ukkarinen  — Jussi Mäki.

T. Y. “VELI”

T i l a a

Suomen Työväen Kalenteri 1960
Me olemme tilanneet vissin määrän vuodeksi 1960 

ilmestyvää Suomen Työväen Kalenteria, mutta kun olem
me tehneet tilauksemme hyvin varovasti, niin pyydäm
me, että jokainen, joka sen haluaa saada, nyt heti 
lähettäisi tilauksensa, jolta voimme tilata tätä arvo
valtaista vuosikirjaa lisää, jos näyttää, että kysyntä on 
suurempi kuin se tilaus, jonka Suomeen lähetimme.

Julkaisun hinta vapaasti tilaajalle lähetettynä tulee 
olemaan $1.75.

Raivaajan Kirjakauppa
Fitchburg, Mass.
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Massachusettsin sää: Tänään osit
ta in  pilvistä ja kylmempää. Korkein 
lämpömäärä n. 25 asetetta. Illalla ja 
yöllä selkeää ja kylmää. Alin lämpö
tila noin 15 astetta. Huomenna sel
keää, vain vähäisiä muutoksia lämpö
tilaan. Korkein lämpömäärä 25— 30 
astetta.

FITCHBURG
JA YMPÄRISTÖ

— ROSKIEN KERÄYS: Tänään — 
w ard 5; tiistaina — ward 6; torstaina. 
— w ard 1.

T -yhdis tys  Saiman 
kuukausikokous

Työväenyhdistys Saiman kuukausi- 
kokous pidetään huom enna, tiistaina, 
tam m ikuun 5 päivänä Co op C enteris
sä. Y leinen kokous alkaa klo 7:30 
illalla. Joh tokunta ja  valistuskom i- 
tea kokoontuvat klo 6:45.

Saim an  kahviaiset 
tänä  il tana

Työväenyhdistys Saiman täm än vuo
den ensim m äiset kahviaiset pidetään 
tänään, m aanantaina, tam m ikuun 4 
päivänä Co-op Centerissä. K ustanta
jina  ovat Hanna Matson, Lempi Wirk- 
kala ja  H ilda Aaltonen.

O hjelm a: Pianonsoittoa, Lempi
M yöhänen; laulua, W illiam  K ultti, 
säestää Lempi Myöhänen; puhe V ictor 
A nnala; sekä elokuvia, esittää F a
bian  R aatikainen.

A loitetaan klo 7:30 illalla.
Tervetuloa!

UUTISILM01TUKSIA
BOSK HAUTAUSTOIMISTO 

85 Blossom Street —  Puhelin 
Dl 2-3635. Aina palveluksessanne

WORKERS' CREDIT UNIONIN
(Työläisten Luottoyhdistyksen) vasta
k ir ja  no. 7256 on kadotettu  ja  m aksu t 
sitä vastaan on lopetettu. Fitchburgissa, 
M ass., Ja n . 4, 1960 — W orkers’ C red it 
Union.

Tapio Rautavaaran

LAULUJA
n y t  kirjakaupassam m e  
sovite t tu ina pianolle, 
hanurille  ja kitaralle

V ih ko  yk s i sisältää  
laulu t:

1. Juokse sinä humma
2. Unohdettu kitSravalssi
3. Menen enkä meinaa
4. Isoisän olkihattu
5. Sunnuntaina sataa aina
6. Vain merimies voi tietää 
7 Sayonara —  Jää hyvästi
8. Kukkakaupan ulko

puolella
9. Ontuva Erickson

10. Iltalaulu tukkikämpällä
11. Huuhkaja
12. Boxerin korttipeli
13. Tuo aika toukokuun 

(sanat)
h in t a  $ 3 . 0 0

Tilatkaa osoitteella:

R A I V A A J A
Fitchburg, Mass.

Suomalaiset F i tchburg in  
kuolemantilastossa

Fitchburgin kuolem antilastoon jäi 
kuluneelta vuodelta enemmän kuin 
600 nimeä. Suom alaisten osuus tässä 
tilastossa on 70. Alle 50 vuoden ikäi
sinä suomalaisia kuoli 11. Vanhin 
suom alaisista a jan rajan  yli siirtyneis
tä oli Mrs. Hilma Rasi, joka oli täyt
tänyt 91 vuotta. Mrs. Liisa Kaaki
nen kuoli 89 vuoden ikäisenä ja 
Henry Savilampi vuotta nuorem pana. 
Kuusi suom alaista kuoli 80— 85 vuo
den ikäisenä. 70—79 vuoden iässä 
kuolleita suomalaisia oli 29, kun taas 
60—69 vuoden ikäisinä kuolleita oli 
10 ja  50—59 vuoden ikäisiä 11.

Yli 90 vuoden ikäisiä kaupunkim 
me kuolem antilastossa on 20, vanhim 
m at kuolleistam m e ovat olleet 96 
vuoden ikäisiä.

KIINTEIMISTÖKAUPPOJA
Fitchburg: G & .1 Realty Inc. on 

myynyt Johan F. N ygrenille Mt. 
Globe- ja  Taftkaduilla olevän kiintei- 
mistön; William A. Lylc on m yynyt 
W äinö F. Mäelle Simonds- ja  Nutting- 
kaduilla olevan kiinleim stönsä.

Lunenburg: Heim o V. Tofferi on 
myynyt E rnest H. H aueiesenille W est 
Townsend roadilla olevan kiinteim is- 
tönsä.

Heikkilä— M cH ugh  
kihloissa

ASHBY — Simonds roadilla asuvat 
Mr. ja  Mrs. W ilho Heikkilä ilm oitta
vat, että heidän ty ttärensä  Ellen on 
kihloissa 129 H arvardkadulla, F itch
burgissa asuvan Edw ard T. McHughin 
kanssa.

Miss Heikkilä on saanut päästö
todistukset A shby High-koulusta ja 
W orcester Ju n io r Collegesta. Hän 
työskentelee veteraanien  hallinnossa 
Fitchburgissa.

Mr. McHugh on opiskellut St. 
B ernard’s High-koulussa, Oronossa 
toimivassa M ainen yliopistossa, Ford- 
ham-yliopistossa, Bronxissa, N. Y. ja 
Boston Collegen lakikoulussa. H änel
lä on lakitoim isto 280 M ainkadulla.

Hääpäivää ei ole vielä m äärätty.

E nsim m äinen  Uuden  
Vuoden  lapsi

Ensim m äinen U uden Vuoden lapsi 
F itchburgin  kaupungissa syntyi per- 
jantai-iltana klo 6:12 Burbankin sai
raa lan  synnytysosastolla 14 Cabot- 
kadulla asuville Mr. ja  Mrs. W illiam 
H. P roperille — 18 tun tia  ja  12 mi
nuu ttia  vuoden 1960 alkam isen jä l
keen.

Isän kertom an m ukaan pojalle, 
joka painoi syntyessään 8 paunaa ja 
8% unssia, ei ole annettu  vielä ni
meä.

22-vuotias Mrs. P roper on tyttö- 
nim eltään Joan St. M artin. Hänen 
21-vuotias m iehensä työskentelee 
Crocker B urbank and Co Assn:ssa. 
Lapsi on pariskunnan esikoinen.

Lapsi tulee saam aan lah jo ja 27:ltä 
fitchburgilaiselta kauppiaalta.

Bourguen  n im it täm iä  
kaupunginvirkail i joita
P orm estari George J . Bourque on 

n im ittänyt 261 Blossomkadulla asu
van John M. K inseyn yleisten töiden 
väliaikaiseksi kom issioneriksi; 110 St. 
Andrewkadulla .asuvan Raymond J. 
Benoitin väliaikaiseksi katu jen  ylival- 
vojaksi; sekä 122 H urdkadulla asuvan 
J. A ndre P rovencialin  väliaikaiseksi 
vesiregistraattoriksi.

John  Niemi kuollut
NEW IPSW10H, N. H. — John 

Adolph Niemi kuoli torstai-iltana 
lyhyen sairauden jälkeen kotonaan 
Page Hill roadilla 72 vuoden ikäisenä.

Hän oli syntynyt heinäkuun 7 päi
vänä, 1887 A lajärvellä  ja  tu li New 
Ipswiehiin nuorella iällä hoitaen fa r
mia eläkkeelle siirtym iseensä saakka, 
joka tapahtu i seitsem än vuotta sit
ten.

V ainajaa jäävät läh innä kaipaa
maan vaimo, Mrs. (Kikki) Niemi; 
kaksi poikaa, O liver E. ja  Veikko; 
sekä seitsem än lastenlasta, kaikki 
New Ipswichissa.

t i l a t k a a  n i p p u  k i r j o j a !

kun lähetätte meille viisi dollaria niin saatte 
paluupostissa neljä vuosikirjaa, jotka ovat 
siinä määrin erilaisia, että niistä jokainen 
täydentää toistaan, kirjamme ovat:

suomen työväen kalenteri I960, hinta 1.75
kanadan suomalaisten kalenteri " 1.00
siirtokansan kalenteri " 1.50
suomen työväen taskukalenteri " 1.25

me myymme näitä vuosikirjoja yksin kappa
leinkin, mutta te teette viisaasti, kun tilaatte 
ne kaikki, koska te tarvitsette niitä kaikkia 
ja säästätte niiden nipputilauksesa puoli 
markkaa.

raivaajan kirjakauppa
fitchburg, mass.

H autaja iset pidettiin  Nelsonin hau- 
taustoim stossa, Greenvillessä sunnun
taina klo 2 iltapäivällä. Vainaja 
haudattiin  New Ipswichin hautaus
maahan.

Pormestari Bourquen 
virkaanastujaiset
Fitchburgin  porm estariksi valittu 

George J. Bourque aloitti virallisesti 
kaksi vuotta kestävän ponnestari- 
kautensa kaupungintalon auditoriu- 
missa pidetyssä virkaanastujaistilai- 
suudessa tänä aamuna. Tilaisuus 
alkoi klo 10.

A uditorium  oli tupaten  täynnä 
fitehburgilaisia. Serem oniam estarina 
toim ineen Mr. Joseph Adams J r :n  
pidettyä tervehdyspuheen tehtiin  lip- 
puvala Barbara, W illiam  ja  Robert 
Bourquen johdolla. Täm än jälkeen 
suoritti St. Joseph’s-kirkon pastori 
A rthur S. B rodeur avausrukouksen.

K aupunginvaltuuston ja  koulukom i
tean jäsen ten  sekä Mr. Bourquen 
vannottua virkavalan, piti viim eksi
m ainittu  porm estarin  virkaanastujais- 
puheen esittäen alussa kiitoksensa 
vaalikam panjansa vapaaehtoisille 
työntekijöille, veljilleen, siskoilleen, 
perheensä jäsen ille  ja  vaimolleen., 
joiden “työ ja  kärsivällisyys on teh 
nyt täm än päivän m ahdolliseksi.”

Hän kerto i asettuneensa pormes- 
tariehdokkaaksi m uutam ia kuukausia 
sitten, koska näytti siltä, että F itch 
burgin 'johdolta puu ttu i n iitä  ominai
suuksia, joiden kuuluisi tehdä siitä 
yhteistoim innallinen yhdyskunta.

“Viim eisen kahden kuukauden a i
kana olen tu tu s tu n u t asiantiloihin, 
jotka ovat m elkein uskomattom ia, 
sanoi Bourque. K unnallisesta näkö
kulm asta katsoen  kaupunkim m e on 
s a i r a s ------- -ja se tarv itsee heti lääkä
rin  hoitoa.”

V iitattuaan viim eisten neljän vuo
den aikana vallinneeseen asioiden 
tilaan ja  kaupungin työläisten alhai
seen m oraaliin, jonka katsoi joh tu 
van siitä, e ttä  kaupungin tärkeim 
millä osastoilla ci ole ollut päteviä 
joh ta jia , porm estari Bourque sanoi, 
että monia asioita on korjattava ja  
tämä tu lee  kysymään varoja. Nämä 
kulut tu levat varm asti heijastum aan 
veroihimme. “T eidän verotaksanne 
tulee nousem aan tänä vuonna. Mi
nun ta i kenenkään on m ahdotonta 
ennustaa täsm älleen kuinka suuri tä 
mä lisäys tulee olemaan. Meidän on 
nyt m aksettava viim eisen neljän  vuo
den aikana harjo ite tu sta  väärästä 
ekonom iasta”, sanoi hän.

“On olemassa m onia tapoja säästää 
rahaa, m utta sitä ei pitäisi tehdä ve
ronm aksajain kustannuksella. Voin 
vain te ille luvata, e ttä tu le tte  saa
maan täyden vastineen jokaisesta 
käytetystä verodollarista.”

P uhu ttuaan  mm. siitä, e ttä  F itch 
burgin kaupunki ta rv itsee  suurem paa 
yhdyskuntahenkeä sekä sopusoinnun 
m erkityksestä kaupunginhallitukses
sa, porm estari George Bourque pu
heensa päätteeksi toivotti onnellista 
uu tta vuotta kaik ille fitchburgilai- 
sille.

Seurakuntauutis ia
Ev. Lähetysseurakunta

Y stävyysliitto kokoontuu tänä ilta 
na kirkon pikkusaliin kello 7:45. 
T iistaina on hartaushetk i ompelu
seuran toim esta kello 7:30 illalla. 
H artaushetken jä lkeen  Mrs. F anni 
Jokinen kattaa kahvipöydän. Kuoro 
harjo itte lee  m yöskin tiistai-iltana. 
Koska täm ä viikko on yleism aailm al
linen rukousviikko niin mekin omis
tamme tiistai-, keskiviikko- ja per- 
iantai-iltojen tilaisuudet tälle tarko i
tukselle. Keskiviikko- ja  perjantai- 
iltöjen tila isuudet alkavat kello 7.

Y stävällinen ku tsu  kaikille. — S.

Gardner, Mass.
Joululomat on päättynyt
osaston toiminnassa palataan joka
viikkoiseen toimintaan. Ensimmäiset 
kahviaiset joulujuhlien jälkeen kus
tantavat Wäinö Kauppinen ja Alexan
der Lipsula.

Kaduilla lasketteleminen
on vaarallista lapsille. Tässä kun ei ole 
lapsilla koulua, niin niitä on sitäkin 
enemmän kaduilla laskettelemassa. 
Lapsille on vaikea saada käsitettäväksi 
sitä, että kaduilla, jotka on suljettu 
laskettelemiselta, ei saa lasketella. K ak
si loukkaantum ista on tapahtunut, juu 
ri sellaisilla kaduilla joissa laskettelu 
on kielletty. Thomas Vuilluncourt 4 ja 
puoli vuotias, Mr. ja Mrs. Vaillancour- 
tih poika 139 Euclid st., lasketellessaan 
Euclid st. joutui auton eteen, jota ajoi 
Joseph Antosz, 159 Euclid st. Poika vie
tiin sairaalaan, jossa lääkärit totesivat 
pojan saaneen pääluunm urtum an ja 
pari kylkiluum urtum aa ja vakavan a i
votärähdyksen. Poika on ollut sairaa
lassa vielä tätä kirjoittaessa tunnotto
massa tilassa.

Toinen laskettelun uhri on Jay Evans, 
11-vuotias 52 Planchard Pl., sai luu- 
m urtum an jalkaansa kun "kaksois- 
kelkka”, jolla hän lasketteli, riisiyi oh
jauksesta ja iski tiensivuun.

Neljä m uuta lasta loukkaantui las- 
kettelutarpaturm issa. Raymond Pelle
tier 142 Parker st, Stevens Robichaut, 
70 Sanborn st., kaksi School st. asuvaa 
poikaa lasketteli sivusta kadulle johtu
valta tieltä automobiilin eteen, jota 
ujoi Einar Johnson 64 Mill st. Louk
kaantunet jokaisessa tapauksessa vie
tiin sairaalaan, jossa saivat hoitoa louk- 
kuantumiselleen.

Vanhempien tulisi varoittaa lapsia 
kadulla laskettelemisesta ja erikoi 
sommin sellaisilla kaduilla joita ei oh 
m erkitty laskettelukaduiksi.

Ensimmäinen lapsi
Gnrdnerissa syntyi vuodelle 1960 Mr 
ja Mrs. Gerard Jaillet, 30 West Broad
way. Poika syntyi 5 m inuuttia yli 12 
uudenvuoden aamuna ja nimekseen sai 
Michael. Kauppiaiden lalijalaatikko 
jonka Michael tulee saamaan, sisältää 
paljon käytännöllistä tavaran uudelle 
tulokkaalle. Perheellä on kaksi lasta, 
poika ja tyttö, nyt saivat uuden veljen.

Wäinö läskiselle
järjestetty  puhetilaisuus Eagles-haa- 
liin sunnuntaina iltapäivällä, muodos
tui onnistuneeksi valistustilaisuudeksi. 
Yleisöä oli kerääntynyt lähimain sata 
ihmistä kuulemaan Wäinö Leskisen 
esitelmää Suomen sosialidemokraatti
sen puolueen toiminnasta, sekä laajaa 
selostusta niistä uusista taloussuunni
telmista mitä on menossa paremman 
elämän hankkimiseksi Suomen kansal
le.

Yksityiskohdittain on Leskisen pu 
heen sisältö selostettu, joten siihen ei 
ole tarpeellista enää uudelleen kajota, 
la u su n  kiitoksen Gardnerin suom a
laisten puolesta Leskiselle täällä käyn
nistään.

Työväenyhdistyksen kuukausikokous 
on keskiviikko-iltana tam m ikuun 6 
päivä, alkaa klo 7.30. — V. A.

Ashburnham, Mass.
Farinartklubin kokous
pidetään torstaina, tammikuun 7 päi
vänä kello 7.30 illalla Olavi Vainion 
asunnolla Harris roadilla.

Suuret, kiitokset Vesan H ilja-em än-
nälle viime kokouksen hyvästä tarjo i
lusta. Kokous oli osaaottavan.pi jäsen
ten taholta pitkästä aikaa. Toivon vielä 
useamman jäsenen saapumista seuraa- 
vaan kokoukseen. — V. E. S.

Townsend, Mass.
MRS MILDRED PEABODY 

KUOLLUT
Monelle tow nscndilaisellekin tun 

n e ttu  vaimoni äiti, Mrs. M ildred 
Peabody kuoli lauantaiaam una, tam 
m ikuun 2 päivänä ja  haudataan tiis
tain^ K night - hautaustoim istosta, 
Townsendista.

Myös m inun äitin i on toista viikkoa 
m aannut kotona lääkärin hoidon alai
sena. — H erm an Aho.

- JANOINEN ,
— K uulkaahan James, muistakaa 

aina herättää minut, kun olen janoi
nen.

— Kyllä herra. M utta kuinka voin 
tietää, koska herra on janoinen?

— James! Olen aina janoinen, kun 
m inut herätetään

Salaperäinen
bumerangi

Alkuasukkailla on yhä tänäkin päl
linä luoksepääsemättömissä viidakois

saan salaisuuksin, joiden perille ei val
koinen mies ole päässyt. Eräs näistä on 
bumerangin lento, sitä eivät tiedemic- 
let ole tarkalleen pystyneet selvittä
mään, vaikka ovat omin käsin päässeet 
tuota välinettä heittämään ja tu tk i
man sen käyttäytym istä kaikin ajate l
tavissa olevin keinoin.

Alun pitäen oli bumerangi A ustra
lian 'alkuasukkaitten metsästysväline, 
sitä ei ole milloinkaan käytetty muissa 
maanosissa, ennenkuin valkoiset m ie
het sen tapasivat. M utta yhä on se 
osannut säilyttää salaisuutensa.

Oikeastaan on bumerangeja kahden
laisia, suurempi ja raskaampi sotabu- 
merangi ci paina heittäjän luo. Sitä 
käytettiin aikoinaan nimensä m ukai
sesti sodassa ja suuren riistan metsäs
tyksessä. Pienempi palaava bumerangi 
soveltuu pikkuriistan, kuten lintujen 
pyyntiin ja sillä kilpailivat alkuasuk
kaat aikoinaan ahkerasti keskenään 
taitavuudessa ja suorittaen heittoja, 
jotka kuulostavat kerta kaikkiaan 
mielikuvituksellisilta.

Bumerangi on 60—120 sentin m ittai
nen käyräksi taivutettu puu, sen lavat 
muodostavat keskenään 90—120 asteen 
kulman. Palaavan bumerangin alapuo
li on sileä ja yläpuoli kupera, kuten 
lentokoneen siipi. Tämä muoto saa 
heittovälineen kohoamaan ylöspäin. 
M utta lisäksi on lavat väännetty parin 
asteen verran "kierteelle’’ ja toinen 
lavoista on veistetty toista vähän ke
vyemmäksi. Nämä om inaisuudet saavat 
bumernngin heitettäessä palaamaan. 
A lkuasukkaat ovat isiltään oppineet 
bumerangin veistotaidon ja he ovat 
aina itse tehneet heittovälineensä, sillä 
kukaan ei niitä toiselle myynyt.

Päinvastoin kuin yleensä luullaan, 
heitetään bumerangi nystysuunnassa ja 
sille annetaan sysäys, joka saa sen la 
vat vinhasti pyörimään, noin 15—20 
kierrosta sekunnissa. Eipä ole ihme, e t
tä kevytkin bumerangi pystyy riistaa 
surmaamaan, kun sen lavankärki leik- 
kaa ilmaa sadan, jopa kahden sadan 
kilometrin tuntinopeudella!

Raskas sotabumerangi, joka ei palaa, 
vaan lentää suoraan ja kohoaa vähän 
ylöspäin, voi kataa eläimen jopa 200 
m etrin päästä heitettynä. Kevyt palaava 
bumerangi ei sen sijaan lennä niin 
pitkälle, m utta jopa 150 m etrin heitto
ja on mitattu!

Kun palaava bumerangi irtautuu 
heittäjän kädestä, alkaa se lapojen 
muodon takia kohota ylöspäin ja sa 
malla kääntyä vaakatasoon. Se kaar
taa loivasti — aina vasemmalle — ja 
kohoaa yhä, kunnes se saavuttaa lento
ratansa etäisimmän pisteen. Siellä b u 
merangi kääntyy noin 45 asteen k u l
maan ja  alkaa palata heittäjän luo 
miltei suoraan. Takaisin saavuttuaan 
tekee bumerangi vauhdin vähetessä
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Syvästi su rren  ilm oitam m e, e ttä  rakas isäm m e 
r

EERO VICTOR JÄ Ä S K ELÄ IN EN
kuoli jou luk . 21 p. 1959 B urbank in  sa iraalassa F itchburgissa, Mass. 
H än oli syn tyny t K iteellä 13. 12. 1881. Surem aan  jä iv ä t poika 
Veikko Jääskelä inen  perheineen  K ajaan issa ja  ty tä r  Mrs. K aino 
W ahlberg perheineen H elsingissä. H audattiin  23. 12. 1959 Saw yerin  
hau tauskodista Forest H ill hau tausm aalle  F itchburgiin . K an ta jina  
to im ivat L auri Hällfors, J .  G ustav  Laakso, Eero Langen, A ntti 
O ittinen, Siimes P. S alm inen  ja  Eino A. Tofferi.

KIITÄM M E
Mr. H enry P u rasta  h au ta ja is ten  jä rjeste ly stä  ja puheesta, pastori 
H enry  W. Leinoa viim eisestä siunauksesta  ja kan ta jia  isälle te h 
dystä palveluksesta.

KAINO WAHLBERG ja 
* VEIKKO JÄÄSKELÄINEN

AiotteSco matkustaa
Suomeen tai m u u an n e  Eurooppaan? Ehkä 
kaukoitään tai kauaksi etelään, ehkä m a a 
pallon toiselle puolelle: Uuteen  Seelantiin 
tai Australiaan?

M ihin  tahanne u lkom aille m a tku s ta tte  
kääntykää  puo leem m e soittam alla

Diamond 3-3822
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for A C T IO N
RAIVAAJAN MATKAILUTOIMISTO 

Fitchburg, Mass.

usein kauniin silmukan ja putoan 
maahan heittäjän vierelle.

Nkyisin ei bumerangilla ole enää 
m uuta merkitystä kuin leikkikaluna. 
Se on taiton ja harjoitusta vaativa ni- 
kamiehen lelu, mutta se on myös vaa
rallinen taitamattomalle heittäjälle. 
Vaikka Austinhan neekerit osuvat sillä 
.jopa lentävään lintuun, saattaa bum e- 
nngi olla aloittelijalle itselleen vnaral- 
sempi kuin jollekin linnulle tai muulle 
maalille.

Bumernngin heitto on muodostunut 
suoranaiseksi taitotemppuiluksi etevi
en heittäjien parissa. M uutamat «saa
vat heittää bumernngin siten, että se 
tekee korkealla ilmassa viisi tai kuusi
kin kaarrosta peräkkäin ennen paluu
taan. Toiset saavat sen pyörimään usei
ta kertoja itsensä ympäri ja sieppnn- 
vat sen lopulta lennosta käteen. Jo tku t 
ovat heittäneet bumerangin sitten, että 
se jonkin matkaa lennettyään osuu 
maahan, kimmahtaa siitä jälleen il
maan, suorittaa kaarroksensa ja palaa 
takaisin heittäjän luo. Nämä ovat tie 
tysti taidonnäytteitä, jotka saattaa op
pia vain vuosikausien harjoittelulla ja 
erittäin  etevästi veistetyillä bum eran
geilla.

Kaikesta huolimatta eivät tiedem ie
het ole onnistuneet selittämään, mistä 
bumerangin oudot lentotavat johtuvat. 
Gyroskooppivaikutuksen avulla voi ta 
kaisin palaamisen jotenkin vielä selit
tää, m utta mistä johtuvat monet pe
rättäiset kaarrokset ilmassa ja heittä
jän ympärillä? Tähän eivät ole löytä
neet ratkaisua amcrikkalaisekaan, jo t
ka jonkin aikaa sitten kiinnittivät bu 
mernngin lapojen päihin valot ja fil- 
mnsivat kymmeniä heittoja tutkiakseen 
niitä sitten kohta kohdalta jälkeen
päin. Mutta ratkaisua ei vieläkään ole 
kuultu — eipä silti, eivät sitä osaa se

littää Australian alkuasukkaatkaan. H r 
osaavnt vain veistää erinomaisia bu 
merangeja ja heittää niitä vielä e te- 
vämmin.

PONIN “RENESANSST
Skotlannin ylämaan suurimmaksi 

vetonaulaksi turistien kannalla on vii
me vuosina tullut pieni ja pörrökar- 
vainen ponlhcvonen, jonka ansiosta 
lomanviettoja!. voivat kaikkina vuo
denaikoina nauttia kauniista maisemis
ta tarvitsematta rasittaa jalkojan kii- 
peilemällä vuorille, yläm aan poni. jo 
ka on mainio ja varma kiipeilijä ja 
luonteeltaan sävyisä, luotettava ja k ä r
sivällinen. oli jo kuolemassa sukupuut
toon kun muuan mntkailumios sai aa t
teen käyttää sitä turistien ku lje tuk
seen retkillä vuoristoon.

Skotlannin ylä- ja  alamaassa on 
nykyisin jo 12 “poniretkeilykeskusta,” 
ja tämän retkeilymuodon saavuttama 
suuri suosio on tehnyt monille ylä
maan hotelleille mahdolliseksi piden
tää tavallinen 12-viikkoinen “seson- 
kinsa” 26—30 viikoksi.

PUNAMUSTA HUMMERI
Hollannin edustalla pyydystetty 

kaksivärinen hum m eri on nyt liitetty 
luonnonhistoriallisen museon kokoel
miin. Professori O rvar Nyhelin, joka 
on museon tiedemiehiä, pitää humme
ria tieteellisenä sensaationa. Hummeri 
on oikealta puoleltaan kirkkaanpunai
nen, niin kuin se olisi osaksi keitetty, 
kun taas vasen kylki on väriltään ta 
vallinen eli musta. Museoon tuotaessa 
se vielä eli, m utta kuoli hetken k u lu t
tua museon suojissa.

Kun hummerin tumma väri m uuttuu 
erittäin herkästi, ei voida pitää varm a
na, saadaanko “tieteellinen sensaatio” 
preparoitaessa pysymään nykyisenlai
sena.

Archambeaull 
Paint ft Paper Co.

S ta x -  JA u l k o m a a l a u s t a
Mvvmme MAALEJA, V E R N ISSA A  Mk» 

kaikenlailla ta p e t t e ja .
>7« NICHOL8 ST., G A R D N E R . MAS* 

Phone: SM

O T T O  H if K K I N E N
VAKUUTUSASIAMIES

12 Parker St., Gardner. Mas* 
Puhelin 265

M

Jeweler j
| Grenville E. Sienien j

i * » '  i
f ......»tok» lutka sailvv»» j

j 13 PARKER STREET {
| GARDNER, MASS t

^  ^  _____ __  t ^  .1

BIBEAU HARDWARE 
CO., INC.

HOMELITE CHAIN SAWS
K aikenlaisia k asv ita rh an  siem eniä 

ja  lanno tte ita .
59— 61 P a rk e r  St. TeL 718, 

G ardner, Mass.

Smith Funeral Home
Philip A. B jurling , h au ta ja is ten  

jo h ta ja .
t» v .m n n  St.. G ardner. Maas. 

Tel. 77-W.

L ääkem ääräyksiä

Phone 1760
57 Parker St., Gardner, Mass.

ROBILLARD'S PHARMACY
Em ilien R. Roblllard 

104 PA R K ER ST., GARDNER, MASS.
G ardnerin  jo h tav a  A PTEEK KI.

Lääkem ääräyksiä täy te tään . — P ätevää kohjuvöiden s o v i t ta m is ta .  
Jääte lö -eriko isuuksia  kaikk iin  tilaisuuksiin .

W I R T H M O R E  S T O R E S
KIVIHIILTÄ — WIRTHMORE REHUVILJAA —  ÖLJYÄ 

RAKENNUSTARVIKKEITA
435 Main Street Puh. 880 Gardner, Mass.

BEAUREGARD p a c k a g e  s t o r e , im .
Puhelin 807

I WEST ST GARDNER, MASS.

CHAIRTOWN LUMBER CO.
PUUTAVARAA, IKKUNOITA, OVIA, RAUTATAVARAA  

SEMENTTIÄ — KATTOAINEITA  
W Lukala mielihyvin palvelee teitä 

TFF BARTHEL AVE GARDNER, MASS

HUBBARDST0N FARMERS C O -O P
R U O K A T A V A R A -  ja L I H A K A U P P A

GASOLI INI ASEMA
VILJAA — RAUTATAVARAA — KOLIA 

Puhelin 312

N I IN K U IN  H Ä K Ä  H U O N O O N  P Ä Ä H Ä N  
m enee n y t kaupaksi

L a s t e n  O m a  A a p i n e n
. Sitä os tavat  isät ja äidit sekä 

isoisät ja isoäidit
Sata kappaletta  m eni, m u tta  n y t  taas 
toinen sata kappa letta  saatiin Suom esta .

Tilaa Sinäkin se lapsillesi joululahjaksi! 
Jos asut Fitchburgissa, käy ostamassa 
konttoristamme tai osuuskaupasta. Siinä 

* ,on loistavasti väritetty kuvitus ja joulu
ja uuden vuoden lauluja ja runoja.

Os t a  e n n e n k u i n  l o p p u v a t !
HINTA $1.50

Raivaajan Kirjakauppa

n
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