Ainoa kansanvaltaisen sosialis

min aatteita ajava suomenkie
linen

päivälehti

Ameiikassa

RAIVAAJA

Keskiviikkona, Maalisk. 13 p. —Wednesday, March 13
Tilaushinnat Yhdysvaltoihin ia Canndaan-.
Vuosikerta ................$6.00

Kolme kuukautta ...$2.00

Puoli vuotta .............. $3.26
Kuukausi ........................76c
Suomeen-. 1 vk $10.00. G kk. $6.60

(THE PIONEER)

Ainoa työväenliikkeen yleisetuja

ja edistystä seuraava
kielinen

päivälehti

suomen

Amerikassa

36:s vuosikerta — Voi. XXXVI —

No. 61 — 1940

THE LEADING FINNISH DAILY IN THE UNITED STATES.—ESTABLISHED 1905

Emotukaet. lehti- ja kirjatilaukset hckU kaikki liikeasi
oita jn konttoria koskevat kirjeet ovat lähetettövät osotteella: Raivaaja. Fitchburg. Mass.
Konttorin puhelin 332
J. Suominen. M.or.
Toimituksen 331

Entered as second-class matter May 1 1911 at »lie Post
Offi e at Fitchburg, Mass' under the Act o! March 2, 1897.

Published dally, except Sunday by the Raivaaja Publishiny
Company, rt8 Wallace Avenue, Fitchburg, Mass.

llmotushlnnat; — Satunnaiset llmotukbet 60 senttiä pnlatatuunia. Seisovista Ilmotukslsta annetaan tarkempia tie
toja kysyttäessä. Paikkakuntain uutis!hiotukset 3 senttiä
sana. Perushinta 26 senttiä.

Subscription Rates in United States and Canada*,
For 1 year ................. $6.00
For 3 months ............. $2.fM
For 6 months ............ $3.25
For 1 month ............... 7bc
To Finland- 1 yenr $10.00. 6 m. $6.50

Suomen ja Venäjän välinen sota päättynyt
non, että he taistelivat kuin mie
het. Meillä oli useita suuria voit
Stalin tykkää
toja ja aitiostaan päärintamalla
Paasikivestä
meidän oli pakko perääntyä vä
Tukholma, inaalisk. 13 p.hän . ..
Eräässä täkäläisessä sanoma
"Mutta me olemme pieni kan
lehdessä
kerrottiin tänään,
sa. Samat miehet joutuivat tais
(Sähkösanomat
että kun viimeiset Neuvosto
telemaan kaiken aikaa ja eikä
Pariisi, maalisk. 13 p. — Suomen eduskunnan kerrottiin tänään voitu väistää sitä, että he väsyivallan ehdot eilen suomalai
Manchester, N. II., maalisk. 13
vahvistaneen rauhansopimuksen Venäjän kanssa.
sille esitettiin, niin itse Josef
vät.
"Me pyysimme apua Ruotsilta. p., — Presidenttiehdokkaan ni- Stalin teki ystävällisen huo
mautuksen tri Julio Kustaa
Sen puolueettomuus<p »ltiikka ei initvsvaaleissa eilen valittiin deSOTA ON PÄÄTTYNYT.
Paasikivelle, yhdelle suoma
sallinut
avun antamista, joka mokraattipuolueen valitsijamie
w
Sähkösanoma
kolmannen virkakauden
laisen neuvottelukunnan jäse.
Helsinki, maalisk. i3 p. — Jättiläiskokoincn Venäjä ja pieni Suo seikka teki tilanteen vieläkin vai hiksi
kannattajia. Kc>publikaauipuolu- nelle, ja sanoi, että jos Paasi
mi päättivät muodollisesti epätasaisen kolme ja puoli kuukautta keammaksi”.
een valitsijamiesten vaalissa huo kivi olisi jatkuvasti ollut suo
Ministerit
ja
Eduskunta
ko

kestäneen sotansa tänään ja Suomen ulkoministeri Väinö A. Tan
malaisten neuvottelijain joh
koontuivat aamulla.
Kabinetti miota herätti se, että kuvernööri
ner, surevalle kansakunnalle pitämässään radiopuheessaan sanoi, hyväksyi Tannerin puheen ja E- Murphy joutui vasta viidennelle
tajana. niissä neuvotteluissa
että Suomella ei ollut valitsemisen varaa.
joita e,unen
sotaa pidettiin,
duskunta
harkitsi sopimuksen tilalle äänimäärässä.
Käytännöllinen tulos tästä on, niin sola olisi voitu välttää.
Sodan päättyminen tapahtui samalla tunnilla kuin maailmanso vahvistamista.
dassa aselepo tehtiin, nimittäin kello 11 aamupäivällä Tykit Man Selostaen sopimuksen ehtoja että jos presidentti Roseveit päät
tää asettua ehdokkaaksi kolmat
nerheimin linjalla vaikenivat ja suksipartiot pohjoisessa kutsuttiin Tanner sanoi, että uusi raja seu ta virkakautta varten, niin kah
raa suunnilleen samaa linjaa mi
takaisin.
valitsijamieslä
New
kä
Uudenkaupungin rauhassa deksan
Kaikki sotatoimet päättyivät kello 11 Suomen aikaa, sanottiin määriteltiin Pietari Suuren halli Hampshiren valtiosta on hänen
virallisessa tiedonannossa.
tuksen aikana. jolloin tsaari saat puolellaan demokraatti puolueen
Edellämainittu aika oli määrätty sopimuksessa mikä Moskovas toi Ruotsin häviölle ja otti Vii konventsioonissa.
sa allekirjoitettiin kello 2.30 Moskovan aikaa, (kello 6.30 itävaltioi- purin.
“Kalastajasaarento Petsamos
den standardiaikaa.) Suomen kansalle myöskin ilmoitettiin, että sa on luovutettu. Tanner sanoi.
Ankara, Turkki, maalisk. 13 p.
sopimus, mikä Venäjän rajan siirsi samoille kohdille joissa se oli Hän
käytti, sanaa luovutettu
I Turkin Kaukaasian rintamalta
Pietari Suuren aikana, on allekirjoitettu.
myöskin
Hankosta, joka sopi
i saapuneissa
raporteissa kerro
muksen mukaan vuokrataan Ve
taan, että venäläiset ovat siirtänäjälle 30 vuodeksi.
Jacksonvillc, Eki., inaalisk. 13 V,001 kaikki "aiset Ja laPset Pois
PAKKORAUHAN EHDOT
iiän edelleen sanoi, että aluei p. — Kansainvälisen .atamatyö-! l>atuinlsla- Ml'stan, "’er5" ranta Keski-Suomessa on luovutet läisten järjestön varapresidentti, ,la. ta’ J,0!?0!.1.. Lv Venäjän tarSopimus mikä neuvotteluissa on aikaansaatu on seuraava:
“Artikla 1 — Vihollisuudet USSR ja Suomen välillä päättyvät tu ja että Karjalan kannas ja V. E. Townsend, ilmoitti eilen, Ike,mnialta oljykentalta tulee. Ba
Viipuri on luovutettu ja että so
8,000 :cn satamatyöläisen !1'.VJ1 5” vain muutaman mailin
heti, sen menettelytavan mukaisesti mikä on määrätty tähän so pimus on tehty taistelun lopetta että
Turkin rajalta ja on se
pimukseen liitetyssä piotokollassa.
misesta tänään ja että Suomen lakko seitsemässä etelän sata- ! !’a‘l'’sa tykistön ulottuvilla. Jos
massa
on
lopetettu
erinäisillä
eli
|
111
uuden rajan
“Artikla 2 — Valtion raja USSR ja Suomen välillä järjestetään joukot vedetään
tähän osaan maailmassa
iloilla. Näihin ehtoihin kuuluu 1 'T.1,1
uutta linjaa myöten, jonka mukaan USSR alueeseen tulee kuulu taakse.
niin Batum varmastikin
vakuutus
laivayhtiöiden
puolelta,
!
’
Tanner myönsi, että Suomi on
joutuu
ensi hvökkävksen kohmaan Karjalan kannas kokonaisuudessaan, sekä Viipurin kaupunki
jonkin verran apua saanut muil että jos tosiasioita tutkiva lau
ja Viipurin lahti, saaHnccn, Laatokan läntinen ja pohjoinen ran ta, niiden joukossa ollen Ruotsi, takunta havaitsee palkankoro teeksi.
nikko, Käkisalmen ja Sortavalan kaupunkien, sekä Suojärven kera, mutta hän sanoi, että se ci riit tuksen olevan oikeutetun, niin
ynnä useita saaria Suomen lahdessa, aluetta itään Märkäjärveltä, tänyt, Liittolaisten lupauksista tämä korotus pitää olla taanneh
tiva. alkaen siitii päivästä jolloin
Kuolajärvi (Sallan rintamalla) osa Kalasaarennosta ja Heinäsaa- lähettää todellista apua viime het satamatyöläiset bu; kou tuivat.
kellä hän sanoi: *
ret; tähän sopimukseen liittyvän kartan mukaan.
Lakko on ollut voimassa kaksi
“Se oli hyvä, lukuunottamat
"Yksityiskohtaisemmasta rajaselostuksesta päättää sekakomis ta yhtä heikkoa kohtaa — mi viikkoa.
siooni, johon kuuluu sopimuspuolten edustajia, joka komissiooni on ten tämä apu meille olisi saatu.
Shreveport, La., maalisk. 13 p.
muodostettava kymmenen päivän sisällä tämän sopimuksen alle Itämeri oli suljettu, Petsamo oli Työväki voittanut
— Vähintään yhdeksän ihmistä
kaukana ja sitäpaitse se oli ve täytevaalissa
menetti henkensä eilen, hirveän
kirjoittamisesta.
myrskyn ja raesateen iskiessä
“Artikla 3 — Kumpikin sopimuspuoli sitoutuu pidättäytymään näläisten hallussa.”
Hän paljasti, että Suomen hal Australiassa
kaupunkiin,
vähän jälkeen klo
hyökkäämästä toinen toistaan vastaan, sekä tekemästä mitään liit
litus on Venäjän hallituksen kans
Melbourne, Australia, maalisk. 4.30 iltapäivällä, kaataen puita
toja ja olemaan osallistumasta minkäänlaiseen liittoutumaan toista sa ollut yhteydessä noin kaksi 4 p. — Työväenpuolueen ehdo ia
rikkoen rakennuksia. Neljä
sopi m u sk u nippan ia vastaan,
viikkoa. Hän kertoi Suomen lä kas J. J. Dcdiham on tullut vali ihmistä menetti henkensä kolmes
“Artikla 4 — Suomen tasavalta suostuu vuokraamaan Neuvosto hetystön menneen Moskovaan tuksi parlamcntt. Corion piiristä, sa rinnakkaisessa rakennuksessa.
jossa oli toimitettava täytevaali He ovat John M. Bauguss, Mrs.
vallalle 30 vuoden ajaksi, 8,000,000 Suomen markan vuotuista vuok viime viikolla.
‘Venäiii
ei suostunut asele siksi kun sen edustaja Richard Bauguss, Mrs. Hettie .Armstrong
raa vastaan, Haukon niemimaan, sekä sitä ympäröivät vesistöt vii
poon”, hän sanoi, “Neuvostoval G. Casey nimitettiin .Australian ja E, G. Woodyard. Viisi nee
den mailin säteessä etelään ja itään ja kolmen mailin säteessä Iän ta esitti vaatimuksensa, jotka oli
ministeriksi Yhdysvaltoihin. Hän keriä joiden henkilöllisyyttä ei
teen ja pohjoiseen niemimaasta, sekä lukuisia sen lähellä olevia vat odottamatoman ankarat... sai
25,207 ääntä. Yhdistyneen selville saatu, menetti myöskin
saaria, oheenliitetyn kartan mukaisesti, laivastoaseman perusta Rauhanehdot olivat palion ras Australian puolueen ehdokkaan henkensä. Vähintään 500 taloa
mista varten, jolla pääsyä Suomen lahteen voidaan puolustaa hyök kaammat kuin alkuperäinen tar I. 'I'. Vinton Smithhi saadassa vain ioitui.
kääjiä vastaan; ja laivastoaseman suojelemista varten Neuvosto jous ja paljon raskaammat kuin 21,753 ja kommunistin G. P. O’viimesyksyiset ehdot, emien so Davn vain 1,411 ääntä.
Lippu Suomen
valta on oikeutettu siellä ylläpitämään, omilla kustannuksillaan, dan alkamista.”
lähetystötalossa
riittävän suuria maa- ja lentovoimia.
Suomalai sei la tarkka-ampujal
Suomen edustajisto lähtenyt
"Kymmenen vuorokauden sisällä siitä päivästä jolloin tämä so
la Simo Häyhällä on ennät\ s vi puolitangossa
Moskovasta.
pimus voimaan astuu Suomen hallitus vetää-pois kaikki sotajouk
hollisen surmaamisessa. Hiin mi
Washington, maalisk. 13 p, —
Moskova.
inaalisk. 13 p. —
konsa Haukon niemimaalta, sekä sitä lähellä olevilta saalilta ja Suomen edustajisto, ionka johta 2 JA kuukauden aikana ampunut Lippu Suomen lähetystötalossa
Haukon niemimaa ja sen ääressä olevat saaret joutuvat USSR jana on Risto Ryti, ja ioka rau kuoliaaksi 219 venäläistä, joka täällä liehui tänään puolitangoslukumäärä on virallisesti todis sa.
hallinnan alaiseksi, sopimuksen tämän pykälän mukaisesti:
hansopimuksesta neuvotte!), läk tettu
Tämä ei kuitenkaan ollut mis
“Artikla 5 — USSR vetää pois sotaväkensä Petsamon alueelta, si' Helsinkiin lentokoneella tä
sään > htey dessä rauhansopimuk
iltapäivällä, Tukholman
mikä Suomen valtiolle vapaaehtoisesti myönnettiin vuodin 1920 nään
suinlet Saksalle luovutettiin Myn sen kanssa, vaan johtui se yhden
rauhansopitpuksessa. Suomi suostuu, vuollen 1920 rauhansopimuk käutta.
chenissä. Sivumennen huomau kirjurin sairaudesta.
sen mukaisesti olemaan pitämättä Jäämeren rannikon vesistöllä so Kaksi kabinetin jäsentä eronnut. tetaan, että tämän sopimuksen
(Sähkösanoma)
ehdot ovat huonommat kuin oli Lupasivat noudattaa
talaivoja, tai muita asestettuja laivoja, lukuunottamatta alle 100
Helsinki, maalisk. 13 p. — Kak vat ne ehdot joista keskusteltiin
I lakia
tonnin kantoisia asestettuja laivoja, joita Suomi on oikeutettu pitä si Suomen kabinetin jäsentä on ennen soilan alkamista.
Boston, maalisk. 12 p. —- Bemään rajattomasti, eikä myöskään enemmän kuin 15 ’aivasto- ja eronnut, ilmoitettiin tänään vi
Berliinissä arvovaltaiselta ta
;
verly
kenkäyhtiö, 'Lovvellissa, on
rallisesti.
muita asestettuja laivoja, joiden kantavuus ei ylitä 400 toimia.
holta selitettiin, että tämä rauha
Josko heidän erohakemuksensa on kunniallinen ia valitettiin sitä, (Tittovaltioii oikeudessa lnvan“Suomi suostuu, kuten samanlaisessa sopimuksessa on säädetty
hyväksytään, siitä ei ole tietoa. ettii niin paljon verta piti vuoila- iuti: noudattaa työstandardilakia,,,
ei pitämään sukelluslaivoja, tai asestettuja lentokoneita näillä ve
Eronneet ministerit ovat puo
(sekä suorittaa 220:11c työläiselle
sillä, sekä olemaan järjestämättä sotasatainaa, laivastoasemaa, tai lustusministeri Julio Niukkaneu tettaman.
Lontoossa tieto tästä rauhan j hyvityksen siitä mitä he ovat
laivaston korjauspajoja suuremmalla toimintakyvyllä kum mitä yl ia opetusministeri K. Hannula.
teosta lieriini hämmästystä. Sen ' menettäneet työpalkka ja työaisäädösten
rikkomisen
Kumpikin heistä oli eri miei käsitetään lisäävän venäläis-sak- I käkiin
lämainittujen laivojen ja niiden ascslukscii korjaamiseen mi väittä
tä toisten hallituksen jäsenten salaista vaikutusta Skandinavias S katilta.
mätöntä.
kanssa rauhan neuvot teinistä.
sa. sekä saavan aikaan liittolaisYlläolevien luovutusten ja oikeuksien lisäksi Venäjä on saanut
Japanilaiset pommit
oikeuden rakennuttaa ratatien Kannanlahdcsta Kemijärvelle, sekä SOPIMUKSEN . VAIKUTEL vastaisia vaikutelmia Balkanilla.
Ulkomaisissa
lähetystöissä
taneet Kiinan
MIA ULKOMAILLA.
oikeuden kuljettaa tavaroita Venäjältä Norjaan ja Norjasta Venä
Lontoossa on Suomen kohtaloa
jälle Petsamon kautta ilman tullikontrollia ja neuvottelut Venäjän
Moskovussa tehty rauhansopi vertailtu Tshekkoslovakian, Puo rannikkoa
ja Suomen kauppasopimuksesta aletaan heti.
Hongkong, Kiina, maalisk. 6 p.
mus ou herättänyt laa,aa ajatus lan ia Itävallan kohtaloon.
Japanilaiset sotalaivat pom
ten ilmaisua ulkomailla. Niinpä
Washingtonissa
rauhanteon
Ulkoministeri Tanner selosti
“Me emme olleet valmistuneet eräs asiantuntija Ruotsissa huo ensi vaikutus oli su, ettii Skandi mittivat kiinalaisten rannikkorauhan syitä ja laatua.
sillä me luotimme sopimuksiin’’ mauttaa, että Venäjä tämän so naavia nyt tulee neutralisoiduksi asemia 20 mailia pohjoiseen Por
Utiähköaanmiii.)
Tanner sanoi... “Puuttui kai pimuksen kautta saa haltuunsa ja
liittolaiset voivat Venäjälle tugalin Maeaosta koko aamun
Noin' tunnin kuluttua siitä kuu kenlaisia välineitä, ja erikoisesti suurimman osan Vuoksen teolli päästä ainoastaan Balkanin, tai ja sitten laskivat maihin joukon
vihollisuudet päättyivät piti ul eräitä tärkeitä aseita. Me cm suusalueesta. Tämä rauha muis läheisen idän kautta
I tehdäkseen uuden hyökkäyksen
koministeri V. A. Tanner ensiin* me olleet saaneet vakuutuksia tuttaa suuresti vuonna 1721 teh Rauhanteko käsitetään vaka Etelä Kiinaan.
maisen puheen sarjasta kansa muista lähteistä. Armeijamme tyä Uudenkaupungin rauhaa, hän vaksi
Samaan aikaan japanilaiset
diplomaattiseksi iskuksi
kuntien johtomiesten puheista — suoritti tehtävänsä hyvin, se tais huomauttaa ja jatkaa.
liittolaisvalloille. mutta toiselta lentokoneet pommittivat kiinakatkeria, surullisia, mutta päät teli kaikella voimallaan, ja suo
Mannerheimin linja ja teolli puolen käsitetään, että Suomi sen i laisia estääkseen heidät kokoon
täväisiä puheita — seiostaaksen- ritti tehtävänsä yli kaikkien odo suusalue luovutetaan Venäjälle kautta on säästynyt pitkäaikai tumasta asemiinsa Macaon yläsa
kansakunnalle miksi tämä tusten. Minä eu käytä jokapäi .aivan samoin kuin Tshekkuslova- sen,
suurta ylivoimaa vastaan | puolella ja lioin 50 mailia etelään
rauha on tehty.
väistä sanaa urhot. Minä sa -’kiail päävarusteet ja pääteolli- käy tävän sodan kauhuilta.
I Kantonista.

Pariisista ilmoitetaan, että eduskunta on
tänään rauhan vahvistanut

Kolmannella
virkakaudella
on kannattajia

Ehdollinen lakon
opiminen

Venäläiset
tyhjentävät
Batumia

Neljätoista raju
myrskyn uhria

TIEDONANNOT
LAIVASTON
LAAJENNUS SOTAHYVÄKSYTTY NÄYTTÄMÖLTÄ
Helsinki,
inaalisk. 13 p. —
Suomen armeijan hallinnon tie
donannossa eilen, mikä mahdol
lisesti on viimeinen tiedonanto
Suomen sodasta tällä kertaa, il
moitettiin, että 15 vihollisen Ien
tokonetta on ammuttu alas ja
venäläisten hyökkäykset LaatoWashington, maaiisk. 13 p. — i kau koillisosassa ja muilla rinta
Edustajahuone
hyväksyi eilen,
milla on torjuttu.
vajaan neljän tunnin keskustelun
Hyökkäyksessään Viipuriin il
jälkeen, laivaston laajennuslain, moitetaan venäläisten jonkinver
jossa 21 :en sotalaivan. 22 apulai ran menestyneen. Suomen len
van jä 1,011 taistelulentokoneen tovoiinat tekivät tähystyslentorakennuttamiseen
vai: uutettiin ja ja pommittivat
vihollisten
käytettäväksi, kahden vuoden a- joukkoja ja tankkikolonneja. Ve
jassa $654,000.000.
niiläisten lentokoneiden ilmoite
Laki lähetettiin senaattiin. Jos taan pommitelleen joitakin suo
se siellii hyväksytään, kuten luul j malaisia paikkakuntia.
tavaa on, niin Yhdysvaltain lai-1■ Venäläisten hyökkäykset Viivaston tonni to
lisääntyy 10 I purin itäpuolella jatkuivat, tieprosentilla, tai 167,000 tonnilla. I donannossa sanottiin, mutta eiNimihuutoäänestykscssä tämä i vät miniällä
edistyneet paitsi
laki hyväksyttiin 303 äänellä 37
( Pulissa, jossa venäläisten myön
ääntä vastaan.
netään murtautuneen suonialaisLaki on täydennys siihen 20
I ten puolutuslinjojen läpi.
prosentin laivaston
lisälakiin, 1 Venäläisten lentäjäin pommi
mikä kaksi vuotta takaperin hy
tuksessa kaksi siviiliheiiikilöä me
väksyttiin.
netti henkensä Voikaalla. Venä
läiset pommittivat
kahdeksaa
muina paikkakuntaa, ilman ih' mishengen hukkaa.
Washington, inaalisk. 13 p. — I Vuoksen lahdessa ja Äyräpääl
Amerikan Punainen (Risti ilmoit i lii venäläisten hyökkäykset torti eilen että Puolaan on lähetet I juttiin.
ty avustustavaroita enemmän I Sotatapahtumista tehdyssä yh
kuin $100,000.000 arvosta ja en I teen vedossa sanottiin, että vcmenettäneet 587
si viikolla lähetetään lisää lää 1 näläiset ovat
'lentokonetta
ja
samassa ajassa
ke- ja sairaalatarpeita. Samalla
mahdollisesti lähetetään 25,000 on venäläisiltä sotasaaliiksi saa
tu tai hävitetty 1,486 tankkia ja
alusvaatekertaa naisille ja
I 295 tykkiä.
le.
Moskovassa julkaistussa sotaI tiedonannossa
sanotaan, etlä
Taisto Mäki juoksee
i "Mitään tärkeää en rintamalla
i ei ole tapahtunut.”
vaikka rauha

Eduskuntahuone hyväk
syi eilen valtuudet uu
sien sotalaivojen ra
kennuttamiseen.

Puolan avustaminen

allekirjoitetaan
Sähkösanoma

Chicago, inaalisk, 13 p. — Suo
men ja Venäjän välillä allekir
joitetusta rauhasta huolimatta
Taisto Mäen ja Paavo Nurmen
turnee
Yhdysvalloissa jatkuu.
Naylor Stone, turneen manatseri lausui tänään.
Mr. Stone lausui, että ne va
rat, mitä näiden suomalaisten
esiintymisistä saadaan, mahdol
lisesti tullaan
nyt käyttämään
avutustyöhön Suomessa. "Suo
messa yhä tarvitaan avustusta”,
hän lausui.
Paavo Nurmi lausui, kun hän
kuuli, että suomalaiset ja venä
läiset neuvottelijat ovat sopineet
rauhanehdoista :
"Mikäli niinä ymmärrän, te
keillä oleva rauha on huono Suo
nielle.
Paljon kuitenkin lienee
sellaista, josta minulla ei ole tie
loa.”
Ennen tänne ma:kastamistaan
Nurmi palveli kersanttina ilmahäly yty spal veluksessa.

Puolusti Britannian
kantaa
Sähkösanoma

Lontoo, maalisk. 13 p.
Pää
ministeri
Neville Chamberlain
tänään puolusti Britannian val- '
meutfa Suomen avustamisessa
"taistelussaan hyökkäystä vas
taan”, mutta entinen sotasilltee- 1
ri. Leslie ilore-Belisha arvosteli
häntä ankarasti
suomalaisten
piioin ta m isen laiininlyi unisesta.

Upotussodan tulos

Mann voitti Bärlundin
10-erän ottelussa
pisteillä
(Sähkösanoma)

New York. N. Y., maalisk. 13
p. - Yleisö, jonka luku oli noin
13,000, lahjoitti nettoa noin $500
Suomen avustusrahastoon eilen
illalla kun Nathan Mann, (New
Havcifistä, Conn., voitti pisteil
lä Gunnar Bärlundin, 199;,3 pau
naa painavan suomalaisen nyrk
keilijän 10-erän ottelussa Coliseumissa.

Tekivät uuden
hiilisopimuksen
HM hkttmt noina

Kooma, maalisk. 13 p.
Ka
lia ja Saksa allekirjotti vat tä
nään sopimuksen, jonka mukaan
saksalainen kivihiili, mikä Itali
aan viedään ou kuljetettava sin
ne rautateitse.
rämän sopiiunksen allekirjottivat Karl Clodius, Saksan talousekspert: i, ja italialaiset vir
kailijat.

Puhetta kirkon johdosta
rauhan teossa
(KäliköKniiohia)

Vatiikaaniu kaupunki, maalisk
13 p.
Paavi Pius 12,. katolilai
sen kirkon kardinaaleille pitä
mässään puheessaan sanoi, että
kirkko saattaa ottaa johdon liik
keessä rauhan palauttamiseksi
ateu kelluttiin

äällä tänään.

ILMATIETOJA

Lontoo, maalisk. 13 p. — Ei
Pilveilee tänä-iltana, jota seulen tuotiin erääseen itärannikon ! raa luulisälle länsiosassa myö
satamaan 33 uponneen 3,745 ton hään tänä-iltana ja torstaina, se
uiurahtilaivau Gardenian miehis ikä itäosassa torstaina.
tön jäsentä. Ile selittiviit, että
Lämpömittari osoitti eri osissa
Gardenia upposi räjähdyksen jäl maata klo 8 tänä aamulla seu
keen.
raavaa :
Boston 18. New 3 ork 22. W as
Julin J. Asiala ja A. V. Ilavela. hington 30. Jacksonville 55, < liiDuluthista, Jacob L. Pete. lylys eago 27. Denver 14. New Orle
tä ja Walter Johnson. Red Lake ans 05, Kansas City 24., Salt La
Pallsista, Miun. y.m. ovat osta ke City 26.
St. Louis .16. St.
neet The 1'irst National pankin Paul 1<>, San Francisco 51, Port
Ilalstadissa, Minn.
land, Ure‘ 12.
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pÄ,vÄhysATSAUS
HIRVITTÄVÄ RAUHA
Eilen illalla jo ilmoitettiin, että Moskovassa olevat Suomen
edustajat ovat allekirjoittaneet rauhansopimuksen Venäjän kans
sa, jonka mukaisesti vihollisuudet lakkaavat puolenpäivän aikana
tänään, perjantaina kuminankin maan sotajoukot siirtyvät uusille
rajoille ja rauhansopimus on eduskunnan hyväksyttävä kolmen
päiviin sisällä.
Ja minkälainen on sitten tuo Suomen kansan uusi rauha?
Koko Karjalan kannas menee Venäjälle Viipuri mukaan luettuna
ja Laatokan ranta kokonaisuudessaan Sortavalan ja Käkisalmen
kaupungit m m., suuri kaistale Sallan kohdalta, osia Petsamosta
ja Hanko on vuorattava 30 vuodeksi ryssälle.
Nämä ovat Suomen uusia rajoja koskevat seikat, Mutta niitä
polittillisia määritelmiä rauhanehtoihin sisältyy, siitä ei ole ilmoi
tettu. Mutta siitä, että Ryssä aikoo määritellä Suomen sisäisiäkin asioita, ei voi olla epäilystäkään. Siihen viittaavat jo sellai
set seikat kuin kauppasopimuksen pikainen tekeminen, rautatien
rakentaminen Kemi.järveltä Kannanlahteen, huhut hallitusvaih
doksesta Suomessa y. m.
Miksi siis Suomi alistui tällaiseen rauhaan? Ilmeisesti siksi,
että se ei enää jaksanut yksin jatkaa sotaa ja riittävää apua ei ol
lut mistään näkyvissä. Boston Globen toimituskirjoittaja, Uncle
Dudlev, pari päivää sitten, rauhanhuhuista kirjoittaessaan, pani mer
kille kolme näkökohtaa mitkä tällaiseen Suomelle kohtalokkaa
seen rauhaan johtivat. Hän selitti ensiksikin Venäjän hallituksen
uskovan kalliin, virheellisesti johdetun ja itselleen vaarallisen so
dan edistyneen niin pitkälle, että voi tehdä saneltiin rauhan, mil
lä pääsee määrääväksi sotilas-valtioksi Karjalan kannaksella ja
Suomenlahdella, mihin se alun perin pyrki.
Toiseksi Suomen hallitus, huomatessaan taistelunsa kalleuden
ja sotavarustusten,sa hupenemisen, hitaan mutta sittenkin vääjää
mättömän venäläisten miljoonien etenemisen, riittävän avustuksen
puutteen jatkumisen ja toivottomuuden saada sitä riittävästi ai
kanaan, oli pakoitettu myöntymään voimakkaan vihollisen edes
sä, kun Venäjä oli taipuvainen — ainakin toistaiseksi — jättä
mään Suomelle sen verran aluetta mikä tekee kansan taloudelli
sen elämän jotenkuten mahdolliseksi.
Kolmanneksi liittolaiset, Englanti ja Ranska, luonnollisesti
olisivat mieluummin nähneet Suomen jatkavan sotaa ja edelleen
kin asettavan rasituksia Venäjän sotatarveteollisuudelle ja talou
delle yleisesti, siten vähentäen Saksan mahdollisuuksia saada tar
vitsemiaan tuotteita Venäljältä. Mutta liittolaiset yhäkin olivat
haluttomia, strategisista syistä, julistamaan sotaa Venäjää vas
taan. Ilman sodan julistusta taas suomalaiset eivät luottaneet
liittolaismaista tulevan, riittävästi apua. Jos liittolaismailla oli
aikomusta lähettää sitä, niiden olisi pitänyt lähettää sitä silloin
kun Mannerheimin linja oli eheä, eikä odottaa siksi kun suoma
laisten sotatarpeet ja miesvoimat olivat huvenneet
Suomen kohtalo edelleen osoittaa, että taisteluun, mikä iällä
kertaa Europaa raatelee, ei sisälly ihanteita, eikä sillä ole mi
tään tekemistä moraalisten, periaatteiden kanssa. Sodassa olleis
ta maista Suomi oli ainoa, jolla oli oikeus puolustettavanaan,
mutta sen kohtaloksi, suurvaltain teeskennellyistä sympatioista
huolimalta,’ lankesi Tshekkoslovakian kohtalo.
♦ * ♦
Ja mikä on oleva Suomen sisäinen tilanne tämän jälkeen?
Siellä tulee olemaan puutetta ja kurjuutta hirvittävässä määrässä
Tilanne pysyy myös sekasortoisena kauan aikaa, sillä ne tuhannet
ihmiset, jotka evakuoitiin Karjalan kannakselta ja Viipurista, ei
vät voi palata entisille kotiseuduilleen ja heidät on hitaasti liitet
tävä muualla maan talouselämään.
Erimielisyyksiä myöskin syntyy. Ei ole mikään mahdotto
muus, että kansakuntaa tulevat lähiaikoina raatelemaan hirvittä
vät sisäiset riidat, joita Venäjä, saatuaan jalansijan maassa, tulee
ovelasti kiihoittamaan. Hallitusta varmaan tullaan syyttämään
siitä, että johti maan sotaan, vaikka olisi saanut paremmn rau
han syksyllä taistelutta.
Tätä syyttelyä ja muutakin riitelyä olisi vältettävä niin tääl
lä kuin Suomessakin. Suomen kansalla on onnettomuutta kyl
liksi ilman riitojakin. Ja myöskin on muistettava, että viime syk
syisissä neuvotteluissa Venäjä, sotaa haluten, jatkuvasti lisäsi vaa
timuksiaan ja lopulta, vaikka Suomen hallitus jo olisi vaatimuksiin
suostunut, Venäjä ilman muuta alkoi hyökkäyksensä ja Suomen
kaupunkien pommittamisen. Venäjä on kokonaan syyllinen sodan
alkamiseen. Suomen hallituksella ei ollut muuta keinoa kuin aset
tua vastarintaan.
Kun katkeruus valtaa mielen ja syytöksiä halutaan tehdä,
meidän on muistettava niiniä tosiasiat.

MITÄ OSUUSLIIKKEET
SUOMESSA TEKEVÄT?

messa ovat olleet taistelun ajalla kansan mukana, eikä suinkaan
minään erillään pysyttelevänä ryhmänä. Ne kuuluvat osana Suo
meen ja niillä on ollut suuri osuus itsenäisyyden aikaisen Suo
men rakentamisessa ja ne nyt yhdessä Suomen kansan kanssa
puolustavat sitä valtiollista järjestelmää, mikä tekee niiden Ole
massaolon ja toiminnan mahdolliseksi.
Kapsan mukana oleminen merkitsee osuusliikkeille kehitystä
ja elämää; eristäytyminen johtaa kuihtumiseen.
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Venäläistä
kyvyttömyyttä

YHTEISYMMÄRRYKSEEN PYRITÄÄN
Oikeus viraston trustivastaisen jaoston ja American Federa
tion of Lahoriin kuuluvien rakennustyöläisten järjestöjen suhteet
ovat viimeisten päivien ajalla kääntyneet parempaan päin.
Neuvoteltuaan useita päiviä Washingtonissa niiden hyökkä
yksien johdosta, joita unioiden taholta on telitv prokuraattorin
apulaista, Thurman Arnoldia vastaan luinen nostamiensa syytös
ten johdosta A. F. of Lahoriin kuuluvia rakennustyöläisten ttnioita vastaan trustivastaisten hakien rikkomisesta, American Fede
ration of Lahorin johtomiehet ovat lopultakin päättäneet kuulla
Arnoldin puolen asiasta. Tähän asti unioiden johtomiehet ovat
jyrkästi, ilman muitta, tuominneet työväen järjestöjä vastaan nos
tetut kanteet.
Uniot-,- mikäli lehdistä on ilmennyt, ovat puolustautuneet en
siksi sillä., perusteella, ettii oikeusvirasto osoittaa puolueellisuutta
A. F. of Lahoria vastaan ja C. I. O :n hyväksi; toiseksi että me
nettelytapoja. joita hallitus nyt pitää syytteenalaisina, on nouda
tettu viimeiset 23 vuott ja kolmanneksi, että Sherntanin ja Claytoniu trustivastaisia lakeja ei ole sovellutettava työväen järjes
töihin.
A. F. of Lahorin varmimmalle pohjalle perustuva riita prpkuraattorin apulaisen kanssa on viimeksimainitusta kohdasta, et
tei trustivastaisia lakeja ole sovellutettava työväenjärjestöihin.
Tästä asiasta kiivaasti viiitellään. ja lullaan edelleenkin väittele
mään siihen asti kun ylin tuomioistuin on siitä lopullisesti päät
tänyt.
American Federation of Lahorin virkailijat, myöntvessääii
Thurman .Arnoldin pyyntöön, että hänen sallittaisiin esittää oraan
puolensa asiasta, mencttelivät viisaasti. Rakennusammattilaistcn
unioita edustava komitea tulee tapaamaan Mr. .Arnoldin. Jos kes
kustelut aiotaan saada yleistä tarkoitusta vastaaviksi, ne olisi
täydellisesti selostettava kysymyksessä olevien unioiden jäsenille
Oikettsviraston mielipide olisi myös tehtävä julkiseksi ja ymmär
rettäväksi suurelle yleisölle. Tiissä on erinomainen tilaisuus sei
venttiä erimielisyyksiä ja saattaa koko riita julkiseksi.

Bernard Shaw’n teoria
suurmiehistä
George Bernard Shaw lausuu “Me
olemme päässeet selvyyteen, ettei
suunmiehiä ole olemassakaan."
Onko tuo shawllaista liioitelua, vai
onko se tosiasia? Suuruus on suh
teellista. Jotkut ovat henkisesti toi
sia kyivykkäämpiä ja toiset ovat taas
moraalisesti parempia. Jos se tekee
heisiä stiiu-tnlehlä, lie silloin ovat. suu
ria. Mutta tekeekö se?
Kun tulee lähelle ns. suumi lelliä ja
näet heidän todellisen suuruutensa,
mieleesi tulee epäilyksiä. Syynä sii
hen miksi kukaan ei ole sankari pal
velijalleen on se, että palvelija on lä
hellä isäntäänsä ja tuntee hänen sel
laisena kuin hän todella on, eikä sel
laisena kuin isännän julkisuusmies
hänet maailmalla esittää.
Missään tapauksessa kukaan ei ole
niin suuri, että toisten olisi otettava
hänen mielipiteensä tai neuvonsa il
man itsenäistä harkintaa. Jos joku
nojautuu oletettuun suurmleheen, hän
hyvinkin voi huomata jonakin päi
vänä nojautuvansa tyhjää vastaan ja
silloin kaatuu kuiluun. Miljoonat ih
miset tekivät näin joitakin vuosia sit
ten, jolloin luottivat joittenkin- suur
miehen mainetta kantavien mielipi
teisiin ennen sotaa ja sodan jälkeen.
Me voimme kunnioittaa kenen ta
hansa mielipidettä olipa hänen- mai
neensa suuri tai pieni silti orjamaisesti noudattamatta sitä. Sankarien
palvonta on ihmisen pahimpia virhei
tä.
Jos maailmassa on todella suuria
miehiä, ne eivät, välttämättömästi ole
niitä joiden nimi useimmin maini
taan sanomalehtien palstoilla. Ne voi
vat hyvinkin olla Ihmisiä, joiden ni
miä harvoin tai ei koskaan mainita
sanomalehdissä. Todellinen suuruus
ei toitota torvella ja etsi julkisuutta.
Todella suuri ihminen ei nauti kuvan
sa ja nimensä lehdissä näkemisestä.
Iiän on sellaisen turhamaisuuden ylä
puolella.

Meistä on toisinaan näyttänyt siltä, että jotkut suomalaisten “Purppuramaa”
kontrolloimat osuusliikkeet täällä Amerikassa tahtoisivat pelata Etelä-Amerikan Atlantin rannikol
palloa yksiniitin, muista erossa, Suomen avustusasiassa. Ei luoteta la, Brasilian eteläisen kärjen takana
Suomen hallituksen edustajiin tiilillä avustusvarojen lähettäjänä, ovat aaltoilevat ruohlkkotasangot, jon
ka sivustalla ovat vuorijonot, niin vävaan lähetetään Suomen osuusliikkeille ja toisinaan sivuutetaan ririkkaat, että intiaanit kutsuivat maa
paikalliset avustuskomiteat ja toimitaan erillisenä ryhmänä.
ta nimellä Uruguay, eli “purppuraSiksi Amerikassa vierailulla olleen Ruotsin Osuustoimintalii- maa”. Alueen ilmasto on terveelli
ton uikoinaasihteerin, Anders lledhergin, lausunto siitä mitä Suo nen, kuiva ja verrattain viileä ja
men osuusliikkeet tekevät sodan aikana kansakunnan hyväksi, on Uruguayn kaksi miljoonaa asukasta
meillekin mielenkiintoista ja opettavaa, lian lausuu, että osuus latinalaisen Amerikan tason mukaan
ovat hyvän koulutituksen saaneita ju
toiminnallinen liike on antanut arvaamattoman suuria palveluksia taloudellisesti hyvin toimeentulevia.
elämästä ia kuolemalta taistelevalle kansakunnalle. Sodan alussa He ovat melkein tykkänään europaHedberg osoittaa, suomalaiset osuuskunnat, jotka tekevät 40 pro laisten jälkeläisiä (suureksi osaksi essenttia maan vähittäiskaupasta, asettivat kaikki osto- ja kuljetus- janjalatsia) ja elävät kasvattamalla
keinonsa hallituksen käytettäväksi. Niihin kuului osuuskuntien lampaita, karjaa, maissia, vehnää,
pellavan siemeniä, tupakkaa, olivia,
ulkomailla oleva luotto ja kansalliset j^i kansainväliset hallinto
joista suuren osan myyvät Europaan.
koneistot tarvikkeiden ostamiseksi ja kuljettamiseksi.
Joitakin vuosia Uruguay on ollut
Kaikista suurin palvelus, mitä osuuskunnat ovat tehneet, on tunnettu vapaamielisistä sosiaalilaeissittenkin ehkä liinan kuljetus sotilaille. Eikä vähemmästä arvos taan. Monet niistä sisältyvät vuodel
ta ole ollut se notkeus, niillä osuuskunnat ovat liikkuneet väestön ta 1933 olevaan perustuslakiin, joka
mukana. Kun esim. kaksi kolinatta osaa Helsingin väestöstä siir I takaa kansalaisille kollektiiviset sopi! muksut, halpahintaiset asunnot, tarettiin muualle, osuuskunnat yksinkertaisesti muuttivat väestön j paturmavakuutuksen, vapaan lääkämukana toisille seuduille.
| rinhoidon köyhille ja määrää pisim
Näistä lledhergin lausunnoista ilmenee, että osuusliikkeet Suo- män työpäivän.

Äsken on saatu merkkejä, että pe
rustuslaki lakkautetaan tai sitä muu
tetaan. Seurauksena riidastaan kon
gressin kanssa, yrittäessään ajaa lä
pi koulu-, eläke- ja maanpuolustuslakeja Uruguayn presidentti, kenraali
Alfredo Baldomlr, on vaatinut oikeut
ta poistaa '‘soikeat paikat” perustus
laista, mitkä antavat "huolimattomal
le, harhaanjohdetulle ja valistumatto
malle -kongressille" vallan tehdä tyh
jäksi hallituksen esittämät tarpeelli
set lait kriitillisinä nEkoinn. Jotkut
uskovat luinen pyrkivän dlktaal lorik
si.

Paljon luetaan,
mutta mitä?
Arvellaan, että tavallinen amerika
lainen elämänsä aikana lukee riittä
vast! kirjoja, jotka täyttäisivät kau
pungin korttelin mittaisen kirjahyl
lyn.
Jos kaikki se, taP edes puolet, neljäs
osa tai edes kymmenes osa olisi lu
kemisen arvoista, kuir.ka älykäs Ja va
listunut väestö meillä olisikaan!
Mutta tarkastakaamme minkälainen
on mies, joka lukemalla on saatu ? Se
riippuu kokonaan luettavan luonteesta
Silloin kun kehittyi sanonta "mies on
sellainen minkälaista on luettavakin’
ei ollut kovinkaan paljon roskaa lu
ettavana. Sen lausui Francis Bacon
enemmän kuin 300 vuotta sitten. Hän
kirjoitti: "Lukeminen tekee miehestä
täydellisen, neuvottelu valmiin miehen,
ja kirjoittaminen tarkan miehen."'
Niinä; aikoina kirjat ja muu pai
nettu sana olivat verrattain harvinai
sia. Kun kirjat oli ollut käsin kir
joitettava, se oli kallista lyhtiä, joten
kaikkea roskaa, mikä kirjan nimellä
tänäpäivänä kulkee, ei ollut olemassa
kaan.
Mitähän Bacon sanoisi tänäpäivä
nä ? Sanoislkohan vielä nytkin, että
lukeminen tekee miehestä täydellisen?
Ja jos tekee, mi?sä suhteessa.

“Kansalaisvapaudet
vaarassa!”
Monet kongressiimiehet lörpöttelevät
typeryyksiä niiden kysymysten suh
teen, joita väenlaskua toimittavat ih
misille ensi kuussa tulevat esittämään.
He näkevät tehtävän hyökkäyksen
"kansalaisten vapauksia vastaan” sel
laisilla kysymyksllläi kuin: "Onko si
nulla kylpyamme talossasi? Omis
tutko oman kodin? Onko siihen kiin
nityslaina ja kuinka suuri? Kuinka
suuret olivat tulosi viime vuotena?’’
Kysymykset edellä eivät ole aivan
tarkat, mutta ovat suunnilleen oikeat
Tarkoitus luonnollisesti on saada sei
ville kuinka 130 miljoonaa amerika
laista tulee toimeen. Jotkut kysymyk
sistä eivät ehkä ole tärkeitä, mutta
yksikään niistä ei ole kansalaisen va
pauksille vaarallinen. Kokonaisuudes
saan ne paljastavat suuren määrän
mielenkiintoista tietoa mikä voi kiihoittaa taloudellisten uudistusten vaa
timusta.
Herrat, joi ka suuriäänisesti tuomit
sevat näitä kysymyksiä, aliarvioivat
Amerikan kansan älyn Ja sellainen on
aina vaarallista, varsinkin vaalitaisteluvuotena.

Epäonnistumisia maanviljelyksessä ja
teollisuudessa
\.
Masloff kirjoittaa Man-' kymmentä vuotta. Mutta siltichestcr Guardanin helmikuun 16 kin äskeisessä konferenssissa lup.ivän numerossa:
lettiin näille tehtaille laki, että
Venäläisten taistelut Suomes-] niiden on ei ainoastaan lisättävä
sa ovat paljastaneet monta bar-jtuotantoaan, mutta myös paranr
lakuvitelmaa Venäjän armeijan] tiettävä tuotteiden laatua 30 prosulitecn, mutta Stalinin Venäjän sentillä.
todellinen heikkous on kokonaanj Eikä ainoastaan pommien huotoisella
suunnalla. Stalinin ja no laatu ole tullut merkillopanI litlerin välisen liiton mukaisesti (luksi Suomessa, mutta venäläisVenäjän olisi varmastikin pitänyt ten sotilaiden päällystakkien —
hankkia suuria tuotemääriä Sak- pumpulisten — laatukin ja myöss,alle,
ennenkaikkea vehnää ja|kin Muurmannin radan tiia. Tälöljyä. Mikäli öljy on kysymvk- lä rautatiellä päivä päivältä ilmoi
sessä. lyhyessä artikkelissani jo- tetaan veturinkuljettajien saaku aika sitten osoitin miksi Sak- viiltävän uusia rekortteja saatsa ei kykene saamaan öljyä Ve- tantalla junansa 34 minuuttiakin
•läjältä. Vehnän suhteen Saksa edellä aikataulusta päämääräänei ole onnistunut sen paremmin, sä mikä on kaunopuheinen toSaksalaiset ilmoittivat lokakuus disttis alkeellisenkin tarkkuuden
sa, että Venäjä lyhven ajan si puutteesta rautatieliikenteessä ia
sällä hankkii heille miljoonan niyöskin junien puutteesta tällä
tonnia vehnää. Muutamia viik linjalla, mikä tekee mahdollisek
koja myöhemmin vehnä muuttui si
yksityisten vauhtirckorttien
eläinten rehuviljaksi ja tähän yrittämisen. Ei siis ihme, että
mennessä Saksaan ei ole tullut venäläiset sotajoukot niillä seu
sen enempää vehnää kuin rehu duilla Suomea, minne tavara tä
viljaakaan — ei siksi että ryssä tä rautatietä myöden on kulje
olisi ollut halutoin sitä hankki tettava, saivat vain sattumnl
maan, vaan siksi kun se ei ole ta tarvikkeita.
kvennyt hankkimaan. Ja kyvyt
Suomen taistelun näkyvimmät
tömiä ryssät olivat siksi kun hei taloudelliset seuraukset täten odän
maan viljely s järjestelmänsä vat seuraavat: (1) paljastus, et
ei toimi. Se on kyennyt tuotta tii Venäjän teollisoi m inen on kau
maan valtiolle vain alimman vaa kana suunnitelmista jälessii; mää
ditun määrän, eikä ylijäämiä ole rivit saadaan vain laadun kustan
ollut Saksaan lähetettäväksi.
nuksella. mikä laatu osottantuu
Venäjiin korkeimmat herrat o- kurjaksi armeijan varustuksissa
vat nyt julkaisseet dekreetin, jol kin ; (2)
kaikki parannukset
la
aikaisemmin viime vuotena jotikkomohilisoinnissa ja kalliissa
annettu
dekreetti peruutetaan, sodassa ovat melkein mahdot
millit
olisi aikaansaatu suuria tomia; (3) Suonien, mikä vaatii
muutoksia kollektiivi farmaukses- jatkuvia suurien joukkojen mo
sa. Ajettuaan
talonpojat kol- bilisoimisia, sota on siinä mää
lektiiveihin, Stalin Vuorostaan oli rin saattanut maanviljelyksen
pakoitettu antamaan heille oikeu häiriötilaan, että uudet yritykset
den työskennellä pienillä maatil kollektivisointia
kohden ovat
kuillaan ja pitää jonkun kotieläi mahdottomia. Talonpojat näpermen samalla aikaa kun työsken tetelvät
pienillä maakaistaleil
televät kollekliivitilalla. Seurauk laan eivätkä tuota riittäviä yli
sena
oli, ettii talonpojat työs jäämiä kollektiiveissa, joten mi
kentelivät suurimman osan ajas tään toiveita ei ole viljan tilostaan omalla maatilkullaan. Ti lähet yksestä.
lanne kävi kriitilliseksi kevääl
lä 1030 ja Stalin järjesti suurten Työpajojen “sankarit”.
talonpoikaisjoukkojen siirron Si
Stiinalla aikaa uulise.t siitä nii
periaan ja Uraalin alueelle ja
tti
Venäjällä kutsutaan "sosialis
valmisti vlempänämainiltitt dt<reetin. Sillä supistettiin näiden tiseksi innostukseksi” keitä toi
yksityisten maatilkkujen kokoa, sensa perästä vahvistavat, että
määrättiin
karja siirrettäväksi joku "stakhonovilainen” on to
kollektiiveille . ja hyljättäväksi teuttanut "normeja' (oman nor
yksityiset farmit ja niillä olevat maalisen tuotantonsa) 260 ja 400
ihtpiset siirrettäväksi kollektii- prosenttia yläpuolelle tavallisen
tason. Ktin ihmeitä ei tapahdu,
veihin.
Tähän
talonpojat vastasivat normaalit on joko pelottavan al
passiivisella
vastarinnalla. He hainen lai sitten numerot valeliluovuttivat valtiolle vähän veh televat. Sillävälin tarmokasta
nää. vähemmän karjaa ia nyt innostuskampanjaa käydään, mi
määräys on peruutettu. (Sillävä kä saavuttaa huippunsa marras
lin Venäjä Bulgarian kanssa te kuussa ja joulukuussa, mutta sit
on myönnettävä, ettei
kemänsä kauppasopimuksen mu tenkin
“
suunnitelma
” tullut täytetyksi.
kaan» ostaa Bulgariasta sikoja,
sianlihaa ja vieläpä vehnääkin.) Siitä johtuen parannettu innos
Tämä
on suoranainen seuraus tus-järjestelmä otettiin käytän
sillä
seurauksella, että
Stalinin häviöistä Suomessa. Sta töön
suunnitelma
toteutettiin
määräl
linin armeija taistelee huonosti,
koska se on talonpoikaisarmcija lisesti, mutta laadullisesti luo
ja taistelee sellaisen asian puo tettiin edellämainitunliisia pom
lesta, mihin talonpojilla ei ole meja, tekstiilejä ja rautatiepalve
mielenkiintoa ja Stalinin hallitus lusta.
on pakoitettu
kompromissiin,
mikä
on hyödyksi talonpojille,
jotka ovat nähneet kollektiivifarmien voittojen menevän uuilen
hallitsevan luokan tuhlattavaksi.

Tuotteitten laatu huonoa.
Monet tuntevat suurta petty
mystä Suomen sodan johdosta.
Puhutaan
paljon
venäläisten
pommien huonosta laadusta. Ne
ovat
samanlaisia kuin kaikki
muukin
Venäjällä valmistettu,
varsinkin
suurissa
tehtaissa.
Tammikuun .alussa Pravda jul
kaisi pitkiin artikkelin vahvistaen
kaiken mikä ennen tiedettiin, et
lä Gorkin (Nishnij Novgorodin)
tehtaat tuottavat autoja ja tank
keja paljon vähemmän kuin mitä
suunnitelma edellyttäisi ja että
suuret määrät näistä autoista ei
vät tule tuntiakaan käymään.
Sama pitää paikkansa Slalingrailiu traktoreihin nähden — ja nä
mä ovat kaksi suurinta tehdasta
maassa. Kiroffin (entisten Putilovin) tehtaitten Leningradissa
tila ei ole paljon parempi ja mui
ta vaikuttavia tosiasioita ilme
nee tekstiilejä koskevassa kahdassa Venäjän ja Bulgarian väli
sessä kauppasopimuksessa. Teks
tiiliteollisuus on vanhimpia teolli
suuksia Venäjällä. Mutta siitä
huolimatta sopimuksen mukaises
ti Venäjä
hankkii Bulgarialle
raakapnuvillaa langaksi kehrät
täväksi
ja venäläiset kutomot
sen jälkeen tulevat käyttämään
tät.ä
lankaa.
Trekhgornajan
tekstiilitehtailla Moskovassa on
ollut hyvä maine viimeiset viisj-

den käyttö aloitetaan järjestämistoimenpiteitten yhteydessä niin aikaisin
kuin siihen ollaan valmiit.
Toveri Tokoille päätettiin järjestää
puhujamatka uuden liiton järjestämis
toimenpiteitä varten New Yorkin alueen eteläosiin ja asia otetaan esille
New Yorkin aluekokouksessa t.k. 10
pnä lähempien järjestelytöimenpitcitten suunnittelemiseksi.
Aluetoimikunnille jää yhteyksien
aikaansaanti kullakin alueella sellais
ten ainesten kanssa, jotka todella ovat kansanvaltaismielisiii ja haluavat
osallistua siihen toimintaan joka Ame
rikan suomalaisten keskuudessa jo or
alulla kansanvaltaisten ainesten jär
jestämiseksi taisteluup, kaikenlaisia
diktatuurioppeja, niin fascistisia, in
natsistisia kuin kommunistisiakin vas
taan.
Vappujuhlista muodostetaan suurtilaisuuksia kansanvaltaisuuden selos
tamiseksi ja ihmisten mielenkiinnon
kohdistamiseksi sen tutkimiseen.
W. N. REIVO.

A meri kan Suomalaisen
Kansanvallan Liiton
toiminta aloitetaan
Suomalaisen Sosialistijärjestön toi
meenpaneva komitea kokoontui lau
antaina keskusvirastossa ja harkitsi
toimenpiteitä niiden päätösten toteut
tamiseksi, joita Järjestön neuvottelu
kokous teki t. k. 3 pnä ja joiden mu
kaan Järjestön toiminta tulee uuteen
muotoon kevätkaunna, viimeistään
toukokuun alussa.
Komitea käsitteli ensitehtävänään
neuvottelukokouksen päätöksen sih
teerin toimen vakinaistuttamisesta ia
toveri Tokoin asettamisesta siihen, ku
ten neuvottelukokous yksimielisesti
suositteli, mutta koska kysymys ai
heuttaa muiden toimien järjestelyä
Raivaajan liikkeen kanssa, jonka vikuutusosaston palveluksessa nykyi
nen sihteeri on ollut osa-ajalla, sekä
toimituksessa, niin jätettiin lopullisen
järjestelyn teko Raivaajan johtokun
nalle, jonka päätökseen asianomaiset
suostuvat.
Paikallisten järjestämistoimenpiteit
ten alullesaamiseksi päätettiin osas
toille lähettää kirjelmä, jossa esite
tään suunnitelmia ja toimenpiteitä,
joihin osastojen olisi heti ryhdyttävä.
Kansanvallan Liiton ohjelmasta pää
tettiin ottaa nyt alkuun muutaman
tuhannen painos ja sitte lisää sen mu
kaan kuin sitä tarvitaan. Jäsenkortit
ja jäsenveromerkit painatetaan ja nii

Uutisia ja

Katsauksia

MAINESTA
Kunnankokouksia
Union
kunnankokouksessa
kunnan talolla maanantaina va
littiin kaikki entiset virkailijat
uudelleen toimiinsa. Valtuusmichiksi, köyhäinhoidon vailvojiksi
ja tiekomissioneereiksi valittiin
Herbert L. Grimiel 30:si virka
kaudeksi, Will Cobb Perry 20:si
virkakaudeksi ja
W. George
Payson
seitsemänneksi virka
kaudeksi;
kunnankirjuriksi ja
rahastonhoitajaksi Clarence Leo
nard 16:sta virkakaudeksi, ve
ronkantajaksi Grevis F. Paysonin ja koulukomiteaan Herbert
A. llawesin kolmeksi vuodeksi.
Valtuusto velvoitettiin tutki
maan josko olisi suotava perus
taa kunnan farmi ja alistettava
raportti settraavllc kunnankoko
ukselle. Kunnan tarpeisiin pää
teltiin
verotuksella
hankkia
$23,322.50.
XValdöbphni kunnan kokouk
sessa valittiin
moderaattqriksi
Ralph VV. Miller, kirjuriksi Wil
liam 11. Brooks, vallutismieliiksi
Fred L. Burns yhdeksi vuodeksi,
Herbert E. Mank kahdeksi vuo
deksi ja .Alfred G. Winehcnhaeh
kolmeksi vuodeksi, verottajiksi
Ernest Burns, Sanford L. Brown
ja La Forest Mank, rahastonhoi
tajaksi ja veronkantajaksi Mrs.
M. Louise Miller, koulukomi
teaan kahdeksi vuotieksi Ken
neth Weston, tiekomissionereiksi E. John Miller ja Leland M
Johnjtou. Kunnan tarpeisiin luo
vutettiin rahaa $45,000.
Newcastjen kunnan kokouk
sessa kaksi kunnan valtuusmiestä, jotka ovat olleet virassa use
ampia vuosia, hävisivät vaalissa
maanantaina. Valituksi valtuus
toon tuli James E. Dalton, Cla
rence M. Huff ja
Roswell L.
Hodkins.
Kunnan
tarpeisiin
myönnettiin rahaa $26,865, siis
suunnilleen sama määrä kuin vii
me vuotenakin.
Camden in kunnankokouksessa
maanantaina valittiin nainen en
simäisen kerran kunnan rahas
tonhoitajaksi. Valituksi tuli Mrs.
Myrtle Sherman. Elokuvien esit
täminen sunnuntaisin hyväksyt
tiin 457 äänellä 112 ääntä vas
taan. Valtuustoon valittiin enti
set Allie U. Dougherty. Clayton
R. McCohh, Maurice Payson ja
William F. Packard. Kunnankir
juriksi valittiin John L. Tewks
bury, veronkantajaksi Frank P.
Alexlander ja
koulukimiiti^aan
Mrs. Rtiie Gross. Kunnan larpei
siin myönnettiin rahaa $137,724,
eli noin $2,000 vähemmän kuin
viime vuotena.
Belfastin pormestariksi maa
nantaina toimitetuissa vaaleissa
valittiin George S. I honpison,
1,254 äänellä. Hänen vastaclnlok
kaansa
II. C. Buzzell sai 1,211
ääntä. Sunnuntaielokuvat myös
hyväksyttiin.
Freeportin kunnassa, joka tä
hän saakka ou ollut republikaa
nien linnake. maauantaillisissa
vaaleissa valittiin kolme demoklaattia valtuustoon melkoisilla
enemmistöillä.
Skowhegan in k uima n kokouk
sessa maanantaina luovuteltiin
$225.580.70 kunnan
menoihin
täksi vuodeksi, eli $10,602.75 vä
hemmän kuin edellisenä vuotena.

Vanhuuseläkkeen saajia
(aitiossamme oli
helmikuussa
14,054 ja heille maksettiin $201,

a
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Ainoastaan

olisi sijoitettavissa

kiinnityslainoihin
Silloin olemme saavuttaneet lain asetta
man rajan, että emme voi sijoituksia kiin
nityslainoihin enempää tehdä. Jos siis ha
luatte päästä yhdistyksemme kanssa kos
ketuksiin ja aiotte lainanne meille joskus
siirtää, niin se olisi siis tehtävä pikapuolin.

Edullisin paikka lainata rahaa!
HALPA KORKO
Se on itsellenne edullista, monessa
suhteessa, olla tekemisissä liik
keen kanssa, jonka itse omistatte.
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Viimeisten

6 kuukauden aikana
olemme myöntäneet kiinnityslainoja

$135,000.
Työläisten Luottoyhdistys
(Workers Credit Union)

48 WALLACE AVENUE,
Oskari Tokoi, President
John Suominen, 'Treasurer

Kolmas sivu

Raivaaja, Keskiviikkona, Maaliskuun 13 pnä 1940

FITCHBURG, MASS.

kin kietoutuu näiden nimien ym
pärille, niin voitte olla vanna,
ettii se on näkemisen airoista.
Gardnerista pitäisi
tulla yksi
korkeakoulutyllö esittämään na
t
t
putus:nussin. Ja tietysti aina oh
f
jelman lomassa tehdään mark
f
t
kinoimista. Ovilipuilla itsestään
t
t
saa
joku “litki” henkilö 20 dol
t
t
larin arvoisen oljyliimmittäjän.
t
Näitä numeroita voisi kyllä ul
*
t
kopuolisetkin tikitä, ne on vain
t
t
25c kappale ja saa tilata osott
teella: Mr. S. Ruohomaa. Rock
t
t
land. Me. litisi viikolla tulee vie
t
t
lii ilmoitus ja pikku huomautus
t
t
ettei unohtuisi. Kaikki tämä lys
t
Warrenin haalilla.
/ ti pidetään
i
kaikille tuttu
/ joka on meille
t
paikka.
Salo.
t
t
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WEST PARIS, ME.
Tanssit Suomen ascraliaston kartut
tamiseksi

panevat toimeksi ympäristön nuoret.
Alkuun hommaajina ovat Mr. Armas
Wuori ja Miss Aili Peiju. Nämä ni
met siksi, ettei tule mitään epäilyksiä
etteikö ne ole Suomen ystäviä. Tans
sit pidetään tämän maaliskuun 2't
päivänä Smithy’s haalissa, noin vart
ti maili Portlandin tieltä Lewistonim
päin. Sisäänpääsy on 25e. Sinne
mennään oikein joukolla. Soittamaan
tulee Shaw trio, Lewistonin radiosoittajat, joten soitto on hyvä. Niinpä
siis kaikki rientävät silloin haalille
niin nuoret kuin vanhatkin Suomitansseihin.
Sain käsiini

pari kolme Eteenpäin vanhaa nume
roa, tammikuun numroita, niin voi
tule ja puserra millaisia vatsanväänteitä tuo Suomi-avustus sille saattaa
kaan. Se valittaa niin surkeasti, että
oikein sääli tulee. Miksi eivät Eteen
t
päin herrat jn yleensä kaikki kommu
i
i
nistit mene sinne Venäjälle. Siellä
t
t
olisi ryssän maalla oikein terveelli
t
nen ilmanala ja ruokakin siellä r-n
t
t
hyvin helposti sulavaa, vettä ja leipää.
t
t
* Eihän siellä kai muuta enää ole. Si*ä
kun purasee niin kyllä se ei oikein
t
vatsanväänteitä synnytä.
t
t
i
t
I
t

Olin unohtaa mainita

että ensi lauantaina. 16 päivänä >ti
iltamat Suomen hyväksi West Pari
t
sin kivihaalissa. Sinne tulee puhu
1
maan se paljon vihattu ja myöskin
t
t
rakastettu Oskari Tokoi. Mennään oi
kein joukolla näkemään ja kuulemaan
t
t
että millainen ukkeli se oikein on.
t
t
Onhan hän tosin täällä joskus ennen
t
I kin käynyt, mutta luulen olevan tääl
1
lä vielä sellaisiakin, jotka eivät ole
häntä kuulleet.

hän tilaisuuteen. Leivokset ovat ko
titekoisia Tiiytetäänpä kirkko ku
ten ennenkin.
Col. Cooperin Suomikuvat tulin;, l
näyttämään Kccncn kaupungin tahri
la maaliskuun 1 p., tähiin hauliin mail
tuu 1000 henkeä. Oviliput ovat j'i
myytävänä Keenen kaupungin soit
tokunta tulee soittamaan ja Prof.
Torsten Knlijörvi koetetaan saada ou
humaan.
Hiljan muodostettu automobiiliklu
bi, johon kuuluu useita suomalaisia,
pani viime sunnuntaina toimeen kil
pailut Suomen hyväksi Swanzey jär
vellä, Keencssä suuri joukko tyttöiä
oli myymässä tikettejä tähän tila.suuteen, m. m Keenen kaduilla vii
me lauantaina. Tätä kirjoittnissa ei
vielä ole tuloksista tietoa, mutta odo
tamme melkoisia saavutuksia.
Amerikalaiset Suomi-ystävät Kee
ncssä lähettivät noin 200 kpl. sisältä
vän vaatelähetyksen Suomeen, joka
oli eri yhdistysten ja seurapiirien töi
den tuloksia, nämä tavarat olivat 2
päivää näytteillä eräässä tyhjässä lii
kerakennuksessa, ennenkuin ne pan
tiin matkalle kohti Suomea.
Viime sunnuntain kahviaiskekkerien yhteydessä olivat eri henkilöt tuo
neet kirkkoon seuraavat määrät vaatetavaroita Suomeen lähetettäväksi:
plankcltejä 18 kpl., lakanoita 11, Mrs.
O. Tuuri lahjoitti 9 kpl. lasten päähi
neitä jotka hän oli itse valmistanut.
2 isoa laatikkoa tuli täyten vaatteita,
enimmäkseen uusia.
Rahaa rahastonhoitajalle on kerää l
tynyt seuraava määrä kahvikekkeritulot $71.93, Suomi-pinnoista $13.00,
keräyslaatikoista $11.28. joista Mrs.
J. Silanderin laatikosta $4.50, Farmariyhdistyksen lahja $240.6, sekä
helmik. 17 p. iltarriatuloja 80 sent
tiä . Yhteensä $337.37. Olen nämä
rahat tänään malisk. 11 p. pannut
menemään Suomen ministerille Washingtoniin.
Ennnkuin kerkesin lähettää tämän
kirjeen sain “Monadnock Region
Racing Ass’n” viime sunnuntain kil
pailun tulos chekin, osoitettu Suomen
ministerille, summa $93.59. Kiitämme
kauneimmin. Tulen heti sen lähettä
mään asianomaiseen paikkaan. Näis
sä kilpailuissa kunnostautui erittäin
George Lepistö sekä Ilmari Brandt.
Näissä kilpailuissa loukkaantui eräs
kilpailija vaikeasti ja on nyt hospi
taalissa. Hänen hyväkseen on kilpai
lut ensi pyhänä, ostakaa suomalaiset
näitä tikettejä.
Tämän päivän vaaleissa pyrkii selecmanniksi Artturi Raitto.

asukkaat, jos tämä lumi täältä Onko asiamiesten ja osastojen
viedään ]>ois vesisateen lioittatnnnn. niin varatkaa venheet petirimmaannc sillä silä silloin tar myymättömien kirjojen joukossa
vitaan. — I. A. IR.

TEMPLETON, MASS
Palmusiinnuntaln piirakoista

pohtien pöristään pirttiemme perä
kamarissa. Pian paikkakuntamme
pojat pyörivät perheineen piirakkapaarteihimme, pistäen poskiinsa par
haat palat pöydiltämme.
Siksi lähtekää napurikylistä aikai
sen autoillanne, että joudutte perille
päivän aikaan.
Kahvi ja muukin tarjoiltava on vai
mistä kello kaksi ja takaamme riittä
västi olemista, kuuteen illalla.
Joukolla siis palmusunnuntai-piira
koille Suomen hyväksi osuuskaupan
yläkerrassa kfcllo 2—6, t. k. 17 päivi,
sunnuntaina. — Helmi.

WORCESTER
Muistutus torstaista
Juuri tänä-iltana. kuka kyn
nelle kykenee, saapuu Belmont
haalille Pohjolaist. ja Eteläisten
emäntien vieraaksi. Siellä on
neljä toprakkaa emäntää, jotka
pitävät koko illasta huolen —
kahvit
kotitekoisten keckien
kanssa.
Pelipalkinnot hyvät,
kuten entiseen, hyvään aikaan.
Tulkaahan joukolla!
“Herrat ovat herkkäuskoisia”
saatiin nähdä viime lauantaina
Belmont
haalin
näyttämöllä
Eitchburgin Saiman näyttämön
esittämänä. Näytelmä on haus
kinta lajia huvinäytelmistä. Ta
paukset seuraavat toisiansa aina
yllättäväinpänä. Henkilöt osil
lansa mainioita. Näytteleminen
sujuvaa. Erikoista iloisuutta kat
somossa herätti Thelma Kosken
“Raikku". Erikoisemmin mainit
sematta sanomme Räsäsen Os
kulle ja hänen . joukkueelleen
suurkiitokset hauskasta illasta.
Yleisöä oli aika hyvä huone ny
kyisiin oloihitnme.

Woreesterin Osaston kokous
on Belmont haalissa torstaina 21
p. t. k. kello S illalla. Jäsenistö
ottakaa tämä muistiinne.

Santeri Nuortevan
SANAKIRJAA
Jos sitä on. ovat ne kaikki palautettava nyt konttoriin
Meiltä alkavat nämä loppua, joten voisimme saada nekin
ka]>palcet myydyksi mitä teillä mahdollisesti on. Olkaa

siis hyvä ja katsokaa kirjavarastonne.
tarvitaan kääriliinuja, pyyhelii
noja, tyynyliinoja, lakanoita, vuo
depeit:eitä y. m. sen kaltaista.
Tuokaa uhrilahjanne näissä muo
doissa.
Rahalliset tulot käytetään nii-j
den vapaaehtoisten miesten mat|
karahoiksi, jotka menevät Suo-1
ineeti taistelemaan ja siten osal-|
taan auttavat
Suomea “kirk
kaamman pääsin päivän" saa
vuttamiseksi. — Alina Raitanen, i

ABINGTON, MASS.
Kaikki valmista.
Se Ahingtonin kansan yhteinen
Suomi-avustusiltama, jossa on
ollut paljon työtä järjestävällä
komitealla, on nyt valmis Tuo
iltama, kuten ennemmin on mai
nittu, pidetään ensi lauantaina
t.k. 16 p. Abington Legion haa
lilla, joka sijaitsee meidän ko
mean
korkeakoulun
vierellä,
Washington kadun varrella. Oh
jelma on hyvä ja edustava, se on
kokonaisuudessa seuraava : Ter
vehdyspuhe
Thomas Buckley.
Soololaulua Lempi Mäkelä, sä
estää Helga Knuuttuncn, puhe
Sävele Syrjälä, laulua Quincyn
•tyttö-trio, pianossa Helga Ganzel, laulua N. Tyni, Helgan säes
tyksellä,
naputystanssia Paul
Charles ja Harold Brown, jitterhug-tanssia Rose Sabin, Eleanor
McMorrow, Paul, Robert, Hart,
yhteislaulua “Maamme” ja "God
Bless America’, lopuksi yleinen
tanssi. Ovilippu maksaa 40c. ovella ja 35c. etukäteen. Suoma
laisen kahvitarjoilun kustantavat
Fanni ja Matti Syrjälä ja siinä
saa lahjoittaa kukin varojensa
mukaan. (Iltama aloitetaan kello
8. Ne Aili Newhergin lahjoitta
mat kcstokiliarat. joihin myy-;
dään yhä lippuja, joista tulot me- j
lievät myös Suomelle, lahjoite
taan tässä tilaisuudessa.

FINLAND
J.

By
HAMPDEN

JACKSON

This is the first book to teli,
from earliest times, the com
plete story of the Finns, those
valiant people who, within
tile present generation, won
their independence, defend
ed democratic institutions
against Communist insur
rection and against Fascist
puiselle,and established them
selves as one of the most selfsufficient and self-respecting
of the new nations of Europe.
The liistory of the post
war decades is told by Mr.
Jackson in some detail, and
he concludes with an esti
mate of the culture of this,
the eastern outpost of west
ern civilization.
Mr. Hampden Jackson lias
traveled extensively in Fin
land and met the key men
there. He is the author of
“Europe Since the War" and
“The Post-War World.”
Price $2.00
•

RAIVAAJA
Fitchburg. Mass.

FINLAND:
LAND OF HEROES

Myöskin muistakaa
By
ettii Osaston näyttämö esittää
TOIVO ROSVALL
Belmont Haalissa hauskan huvi
Suomi-Iltama
Out of ccntury-lony struggles with
näytelmän “Vanhainpoikain ker
Ylijäämät yli
their land and oppressors the
yhdistys
Ensi lauantaina t. k. 16 p. on osas ho” perjantaina 22 pnä. Näytel
Viime lauantaina
Finns have created a free state,
to
Karjastuksen
talolla
huomen
hyväk
•
$100,000.—
Miljoonaoli iltamat Suomen hyväksi. Old i si ohicima-iltama. Ohjelmassa soit mä on Laura Leijonan johdolla
combining the best of modern
Vai nimiluettelolla!
civilization witli tradition, a cul
Kuittila antaa? niistä asianmukaiset I taa Matti Kokon johtama orkesteri harjoitettu ja tulossa ou hyvä
ture that dates back to the Kale
esitys.
Varatkaa
itsellenne
ai

Olemme
jo
aivan
taipeeksi
tiäh
selostukset. — rpelo.
vala, and age-old beauty.
ja
lisäksi
muitakin
soittojia
sekä
lau

892, josta muminasta valtio mak Salomäet, Kolhoset, Kajanderit,
kaa se nähdä.
neet eri paikkakunnilta pienten
Their history, their racial and
luja.
M.
m.
suomalainen
tyttöjoukko
(
soi puolen ja liittovaltio toisen Heliinit,
Juurat,
Lampinen,
summien lahjoittajista Suomen
cultural background, their coun
laulaa.
’
On
runoja
sekä
puhumaan
Pohjolaisten ja eteläisten juhlat hyväksi nimiluetteloja ja paikka
puolen. Keskiarvoinen eläkesum- Uamberke ja Ilvekset. Siis puls
try. and the Finn himself.... a
tulee tov. Annala, Gardnerista, Mass.
provocative mixture of the East
ma oli $20.77 kuukaudessa. Eläk ka kängi. — A. LL
ovella
kunnilta joilta ti ole vielä lahjoit
Kuitenkin ohjelma on etupäässä mu- ! Ensi lauantaina ja sunnuntaina tajien nimiä julkaistu, aikovat
and the West... is pictured so
keen saajain luku ei ole suuresti
Koripallokilpailusla
vividly and with such deep un
sikaalinen. Tulkaa suurella joukoi- I on Belmont haalissa enemmistö- sen tehdä. Pyydämme huoniaut
vaihtunut äskeisten kuukausien
derstanding that we have here an
la,
tällä
tavalla
autamme
Suomeani,
Suomen
hyväksi
oli
tuloja
$109.
ajalla. Jos joku eläkkeen naut
juhlat.- jotka aletaan juhlatanssi- taa arvoisille kirjeenvaihtajille,
unforgettable book.
76. Kiitos Ashbyn ja New Ips- me, sillä synnyinmaassa kuitenkin aisilla lauantaina. Soittamassa.on että pitäkää pikkusummien lah
tijoista on kuollut, hänen sijal
Price $2.50
wichin kouluille sekä kaikille a- juuret on. Tähän tilaisuuteen ovilip- taas kaikkien pitämä Eddie Ja- joittajien nimet omissa arkistois
Suurta tulossa
leen on otettu luettelosta joku
•
toinen.
Kuten kaikki muistatte pää vustajille. Ravintolaan tuotiin ta pu on 40 senttiä, joten sillä autamme nis’in orkesteri. Ovitiketistä pe sanne, niiden julkaiseminen ei
RAIVAAJA,
Raileissa on 25,350 eläkeano- timme jakautua ryhmiin ja siten varaa että saatiin nivödäkin. Kuu itse kukin kohdaltamme, ja saamme ritään 35c. Tulkaa tanssimaan, kiinnosta ketään. Ellen väärin
Fitchburg, Mass.
sistot
lähettivät
$1.00.
Ei
sairas

vielä
nauttia
hyvästä
ohjelmasta.
Lop
musta.
sillä sitä ilman ei saa juhlatuulta muista, tuo nimien julkaiseminen
tehdä mahdolliseksi tilaisuuden
kaikille tehdä jotakin .Suomen teta omantunnonvaivoja. sillä tue pu iltaa kulutetaan Erkin orkesterin itsellensä.
taas alettiin Fitchburgista, ku
Taas kclme henkilöä surmaantu- avustamiseksi.
Tämä tapa on voimme paljon jos haluamme. E- mukana. Myöskin on hyvä ravin
ten ennen hautausku.ckien lah
nut auto-onnettomuuksissa
Juh laittama
osoittautunut ehken
kaikista nempi uhraa tällä hetkellä Suo tola, sillä emännät tuovat kaikki ai
joittajien nimiluettelot, joista oli $68. Sam Batkin lahjoittama kel
neet tullessaan. Tervetuloa!
ou sitten sunnuntaina 17 pnä al lopuksi luovuttava. On vallan lo tuotti $19.
Randolph Beaupre, Eagle Ra parhaaksi avustuskeinoksi. Ra men kansa.
kaen kello 7.30. Juhlamerkistä käsittämätöintä, miksi noitten
keita, jota. syytettiin kuoleman hallinen tulos on ollut erinomai
New Yorkin Suomalaisen Kan
Suomi-napeista
lluvitoimlkunta
ensin maksamme 25c, jonka pe pikkusummien lahjoittajien ni sallisseuran johtama hanke pom
aiheuttamisesta
kahdelle \Yin- nen ja ohjelmat ovat vaihtelevia.
tilitti
Väinö
Mäki
$13.00.
Kah

ontuu
ensi
sunnuntaina
Samuel
tervillen pojalle viime sunnun Ja sehän on luonnollista eihän
rästä sijottaudumme tuolirivis miä julkaistaan, kun tiedetään, mituskoneen hankkimiseksi Suo
viaiset Apost. Lutii. kirkossa
lisen asunnolla. — S. K.
taina, oli Fort Kentin piirioikeu- kaikki ajattele samalla tavalla.
töihin. Pohjalaisten esimies C. että Raivaajan toimituksessa on men armeijalle herättää vasta
dessa maanantaina ja vapautui
Nyt t.k. 23 p. on ryhmä‘nel tuottivat $41.74. Kiitos toimit
J. Pitkänen un täsmällinen mies, kymmeniä Suomi-kirjeitä odotta kaikua. Quincylaiset Miss Piina
syytöksestä. Pojat. Bernard Gag jännen vuoro, tämä ryhmä on pr sijoille ja kahvin juojille.
joten ilta aletaan täsmälleen hä massa julkaisuvuoroaan, ja ne o- Niemi. Miss Helen Jalonen ja
Vaatteita saa tuoda edelleen
non. 7-vuotias ja Bradford Bolst tänyt kokouksiaan vähän salas
nen tervehdyspuheellaan. Alku vat
varmaan mielenkiintoisia Miss Mary Roilia lahjoittivat
lidge, 9 vuotias, laskivat kelkal sa. |a suunnitelleet kukaties mi kin Weismantiille. Kielisiltä ke
soiton soittaa Bertha Saario, kaikille lukea. Me täällä Abing- kukin tarkoitusta varten $100.
Suomen avustusiltama
laan (iagnonin farmilta no. 11 tä. Alutta nyt lopulta tulivat u- räävät Mr. I.ester Smith ja rev.
Tyyne Mäki lausuu runon, Edith tonissa päätettiin heti keräyksien Varat on jo toimitettu perille.
T. Clapp. Blankettiä
maantielle Eagle Laken1 ja \Yin- los salaperäisyydestä ja sanovat Edward
Tämän viikon' perjantaina Rut Pulkkinen laulaa. Lea Johnson alussa.
ettei julkaista muuta Esimerkki varmaan saa seuraa
tervillen välillä ja jäivät Beaup- että: nyt laitetaan se kuuluisa siellä eniten tarvitaan, uusia ja taudissa vietetään Suomen avus- soittelee pianohanuria, Frank kuin listakerääjien nimet ia ko jia.
_____
ren kuljettaman auton alle.
skandinaavialainen voile ipäpöy- käytettyjä, puhtaita. Tarkastakaa tusiltamat suuressa Armory haa Laurila laulaa kupletin, Helen konaissummat. Ajatellaan niin
Kahviaiset Suomen hyäksi
Kitteryn .Navy Yardin työläi tä-illallineu. Jos .joku ei sattuisi vaatekomeronne ennen kevätsii- lissa. Ne alkavat kello puoli yh Ketola laulaa, Sirkka French lau että jokaisen tosi Suomi-ystävän
nen Walter Fisher oli Kitteryn tietämään mikä on tämä skan- vousta ja tuokaa liiat vaatteet al deksiin illalla. Sen toimeenpani suu melodraaman, Tyyne Aho ja omatunto määrää antamaan a- Mr. ja Mrs. John Grandellin luo
k n n nai 1 i soi keude ssa
sy y t e t ty nä dinaavialaineu voileipäpövtä- niin lekirjoittaneelle.
joina ovat pääasiallisesti rutlan- Hilda Aromaa esittävät dueton puusa Suomelle, eikä se että hän na North Weymouthissa onnis
kuoleman aiheuttamisesta -kitte- selostukseksi heille voi sanoa, et
dilaiset, mutta myöskin Ludlow ja Hilda Aromaa esittää kerto näkee yhtenään nimensä lehden tuivat hvvin. tuottaen $42.10.
Väinö Mäki on poikamies.
rylätselle John W’eeksille auto- tä siihen tulee useampaa ku ti
ja Proctor ovat osallisena ja sii muksen. Vielä laulaa maynardi- palstoilla. Siis lyhyesti luovut
Hyvästijättöjuhla
Hän sai eron vaimostaan Lyy nä on mukana kaikkia kansalli lais-joukkue — Hilda Aromaa, takoon pikkulahjoittajen nimi
onnettomuudessa
sunnuntaina. viittäkymmentä eri lajia ruokaa,
neljälle Suomeen lähtevälle mie-,
Fisher vapautettiin.
erilaisia kalaruokia, kylmiä leik diasta tammik. 22 p. Nashua» oi suuksia mitä ympäristöllä on, jo Helien Ketoja, Sirkka French, luetteloista ja jätettäköön ne tilat helle, joiäta yksi on seurakunAutot ovat tänä vuotena tä keleitä ja salaatteja. Kyllä siinä keudessa. Mäet menivät avio ten siitä odotetaan muodostuvan Bertha Saari, Tyyne Aho ja Tai Suomi-kirjeille, niitä tykätään
I nau jäsen, pidettiin sunnuntaina
hän mennessä valtiossamme sur pöytä notkuu kun tulee esimer liittoon New Ipswic‘hissä, N. IL oikeen suurjuhlat. On luonnollis mi Vattu. Kansallistanssin "Koi lukea. — N.
10 p. maaliskuuta. Kirkko oli
1917.
Onnea
uudelle
\
ritvkselle.
manneet 27 ihmisiä verrattuna kiksi noin 2C0 varttia salaattia,
ta. että jokainen joka suinkin viston palkka" esittää Osaston
i tungokseen asti täynnä suonia-v
22 vastaavana aikana viiine vuo pivluiuiatlakaau muista herkuis — Olga W.
liikkeelle pääsee, rientää mu joukkue. Lopuksi katsellaan 1laista kansaa, joka oli tullut toi
tena ja 25 vastaavaan aikana, v. ta.
kaan siis 15 p, maaliskuuta.
näytöksinen näytelmä '“Leinmcnvottamaan
Jumalan siunausta
1938. — Navvy.
Sitten tulee 35 eri esinettä ve
juoma”. Koko illan on tilaisuus
isiensä maata puolustamaan läh
dettäväksi lipuilla, näiden esinei
Kauppalan vaalit
Haudattu
käyttää ravintolaa, joka ou noin
teville. Illan tulot kolehdista ja
den joukossa on 2 pöytää, jotka
olivat
viime
viikolla.
Erovuoros

William
Hill,
syntyint Fall Ri , tarjoilusta jaettiin heille. Tarjoijuhlissa
erikoinen.
Tulkaapa
nyt
Viime lauantaiset Suuni. Farmariovat oikein loistolahjoja, ne on
sa olevat virkailijat valittiin uu taas kerran omiin juhliin, nau-* verissä 21 p. helmik. 1903. kuoli I Iitit kustansivat
Honkosen ja
Yhdistyksen liialliset
valmistettu 45 erilaisesta puus
destaan toimiinsa. Veroäyriksi tu lintu siitä un inolemuiinpuolinen. I (ausonin sairaalassa 1 p. maa | Turvan kaupat ja Mrs. 1 loimi.
ja
tanssit
Suomen
hyväksi
onnistuivat
Suomen avustusiltama
ta, jotka ovat ympäri maailman
1; rf'3.90, siis aleni JOc. Takatei- Näkemiin siis!
liskuuta 1940 ja haudattiin A- PKaikkiaan lähtee Quincystä täl
onnistui hyvin viime lauautai-il- koottu, suuri peite. 2 hienoa pöy hvvin, tuloju oli $240.36, joka tilite liin taas saatiin 15e dollarista li
hingtonissa
3 p. maaliskuuta. lä viikolla kuusi miestä. .
t-ana Niorth Warrenin Grange läliinaa, 25 gallonaa gasoliiuia. tään muiden kerääntyneiden varojen särahaa. Sillä tavalla ne tulee
Vainaja palveli useita vuosia ASaivat
arvonylennyksen
haalilla. Väkeä oli koko paljon keissi munia. 3 paria miesten’ kanssa ministri Ptoeope’lle. On pyy Het kuntoon kun vain farmarit
Lyydia ja Nick Asp ovat tästä merikan laivastossa ja armeijas Ennen ilinoitetujen kokousten
ja ohjelma hyvä ja monipuolinen, kenk ä,
luu kauan poikaa ja detty lausumaan kiitokset kaikille pitävät huolen siitä, että luovu alkaen isoäiti ja isoisä. "Isosia” sa. Lähinnä jäivät miehuutensa isäksi on ompeluseura tiistaina
josta iltamien toimeenpanijat lau kaikki muutkin lahjat arvokkai jotka olivat jollain tavulla osallise tetaan rahaa sitä
varten jolla
parhaissa vuosissa poistunutta 26 p. maaliskuuta Mr. ja Mrs
na tämän huomattavan tuloksen saa työtä tehdään. Olutta ja viiniä heistä tuli kun tyttärensä Sylvia, kaipaamaan puoliso, tytär, veli M art ti Ketolan luona, alkaen
suvat mitä kauniimmat kiitok ta.
joka
on
naimisissa
New
llampset kaikille ohjelman esittäjille
Ohjelma tulee olemaan lyhyt, vuttamiseen.
kello 7 •V). — Armas 1 lolmio.
myöskin ou taas saatavana ensi
ja neljä sisarta.
10 päivän kahviaiset Suomen hyväk vuoden joka siitä ilonsa saa. Te shiressa (sukunimeä en muista)
ja myös yleisölle hyvästä kanna mutta hyvä.
Ensiksi aletaan
Karl Uotinen, syntynyt Viipu
ja
on
synnyttänyt
lähes
8-patttuksesta. Iltamasta oli yleinen lleistedin laulaen
Porilaisten si kustansi Mrs. Ida Anttila, tuloja atterit ja palloplit myöskin sai
rissa 24 p. kesäkuuta 1885, kuoli
tulos $172.12, josta puhtaaksi jäi marssin, että
päästään oikein oli $10.73. Ida Könönen tilitti ke- vat esiintyinisoikeiid. sunnuntai nan pojan. — Niku.
Quincyn sairaalassa 2 p. maalis
$161.90. joka summa on tilitetty mat kkinatuuleen. Sitten on Puo räyslistan, summa $4.50. Aikaisem sin kuten viime itioiiuakiu. Sa
Hiljaisen paastoviikon
kuuta 1940. Vainaja harjoitti san
Suomen avuslu tiiiiiilUunta
rahastonhoitajalle Mr. Kiversilje. lakalta valtava runo, jonka nimi min on mainittu kräyslistasta, jonka moin äänestettiin kauppalan a- “käärinliina- ja korppukalivi- naliikcttä Quincyn (ity Pointil
Niistä arvokkaista lahjoista, jot on Andres Hoffer, yksi parhaita tilitti Harry Liimatainen, Keenestä, sioita Johtamaan manatseri sa juliluu" Suomen sairaiden ja haa la. Lähempiä omaisia ci jäänyt Ashburnlianiin suomalaisten naisten
ka Suomen ystävät iahjottivat, mitä on suomenkielellä. Parhail summa $10.20, mutta koska ei aikai ma kuin viime vuonnakin.
voittuueiden hyväksi järjestävät Amerikaan. Hautaus toimitettiin [avulla panee toimeen .suuret pinssiillalliset ja tanssit.
Mr. Oscar llatnherk voitti ra laan Puolakka muovailee kuvael semmin ole mainittu kerääjän nimeä
Anna Kytölä ja Alina Raitanen, 5 p. maaliskuuta.
Iltanen alkaa kl. 6 ja tanssit kio b
dion ja Lauri Meklin sai hiero- maa, jonka nimi on Pohjan palo. tulkoon se nyt mainittua.
Sen minä sanon
Seurakuntaan ovat liittyneet
Suomen
avustus-ompeluseuran
Ensi sunnuntaina, 17 p. kahvikek- et ä lunta meillä on tarpeeksi ja toimesta Sovittajalla, keskiviik Mrs, Julia Leeman ja Mrs. Fan illalla maaliskuun 3U päivänä. Kaik
makoneen. Kolmelle lahjalle ei Siinä esiintyy nykypäivän suurki ylläolevat hyvyydet saa nauttia
ollut omistajaa. Nämä iltamat niiehet kuten Hitler, Stalin, Mo- kerit kustantavat Mrs. Lawrence Nis toiset sanovat sitä olevan liikaa koiltana t.k. 20 p.
ny Olivia Lehto.
järjesti Warrenin pikkufarmarit. lotoff, Kuusinen, Volgan Olga sinen ja Mrs. Berfil Johnson, Keenes kin. Mutta uutta pitäisi vielä tu
Suomessa eletään
todellisia ' Nuorten klubin iltama miesten pienellä 50 sentin maksulla, AshTässä saan luvan esittää heidät: ja presidentti Kallio ja jos jota tä, he hommaavat myös ohjelmaa tä leman. Mutta voi teitä alamaan "piinaviikkoja” nykyään ja siellä lähettämiseksi Suomeen, tuotti buinhauiin kaupungin talon salissa.

MILFORD, N. H.

New Ipswich, N. H.

ROCKLAND, ME.

LUDLOW. VT.

QUINCY,"MASS.

TROY N. H.

WARREN, MAINE

Ashburnhani, Mass.
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Raivaaja, Keskiviikkona, Maaliskuun 13 pna 1940

bJeljäs sivu

Raivaajan New Yorkin Konttori
J0J6—5th Ave., New York, N. Y.

Puhelin. 1 -riiingh 4-0906

Raivaajan tilauksia ja ilmoituksia vastaanotetaan.
HUI ITIASIOIMISTO. Monivuotinen kokemin Suomlmalka osioiden |ärje»telyaa*. Edustanen» kalkkia .uomalalsteo käyttämiä lalvaUn|o|a.
Konttori avoinna (oka arkipäivä kello 10 aam. kello 8 10 illalla.

WBha Hetknan, tuimitta)*. M. Lyytikäinen, Iiikkeenh. Irene Lund, konttorlap.

New York City

Paljon
muuta ohjelmaa, kuten
hutimoripuoli, kertomukset, y.m.
edu s tel luina. Ter vehdyspuhu ja
na
ja esittelijällä toimii Hilda
Suvanen, Port Chesteristä.
Liisi lauantaina, kuin Alueen
edustajat ovat täällä, vuotuises
sa edustajakokouksessaan, niin
saamme kuulla edustajilta ter
vehdyksiä heidän omilta paikka
kunniltaan ja tietoja riitä miten
he toimivat Suomen avustustyös
sä, joka tällä kertaa on ensi ti
lalla jokaisen suomalaisen mie
lessä.

taa vain suojella Neuvostolaansa” muka suomalaisten hyök
käyksiltä'!
Stalinin hyökkäys Suomeen ja
sen vastavaikutus sai täällä sen
siikaan, että suomenkielellä pai
netun, Neuvostokin Stalinin sa
nomalehden
oli pötkiitävä pa
koon New Yorkista, kuten mai
nittu lellii itsekin oli pakoitettu
tunnustamaan
Alueen
e» lu s l aja kokon k sessa
tulevat esille kansanvallan lujit
tamista
koskevat kysymykset.
Kaikkien suomalaisten kutsumi
nen kansanvaltaa puolustavien
riveihin !
Edustajat, joita saapuu jokai
sesta New Yorkin Alueen suo
malaisesta asuinkeskustasta, tu
levat lausumaan sanansa ja teke
mään suunnitelmia kansanvaltai
sen aatteen levittämisestä kaik
kiin piireihin.
Kokouspäiviin iltarta on Vesan
salissa arvokas ohjelmallinen il
tama ja tanssit, joissa edustajilla
on
tilaisuus tutustua toisten
paikkakuntien edustajiin ja viet
tää iltaansa New Yorkin suoma
laisten vieraina.

No.. 61 — 36 fs vupsik.

FIGHTING-FUNDS FOR FINLAND, INC.
Major General John F. O'Ryan, Chairman.

FINNISH-AMERICAN COMMITTEE*™

RAUTAKAUPPA

SUURI SUOMI KONSERTTI

Yleistä korjausta - sähköt yötä pinnimausta - kattotyötä - laslnleikknusta
ja lukkosepän työtä.

4302-8th Ave., Brooklyn, N. Y.
Tel. Sunset 6-0999

Sunnuntaina, maalisk. 17 p. klo 4.30 j. p. p.
Fifth Ave. Haalilla, 2056—5th Ave., New York City
OHJELMA: (Ensi osa)
1. a. Finlandin ................................................................... Säv. J. Sibelius
b. Valse Triste ................................................................. Säv. J. Sibelius
c. Porilaisten marssi......................................................................................

Suomen Puolustusrahaston Hyväksi

Harlemin Suom Ev. Luth. Seurakunta

Kaikki suomalaiset
kansanvallan puo
lustajien riveihin!

TAN S SIT
joka

Selma’s Cabaretissa

Kipu Rinnan Alla

IKING
CABARET

/
h

COLEMAN BROS.

Oscar J. Larson, Chairman

Ernest Kancrvo, tunnettu savolais-kertomusten esittäjä tu
Orkesteri
2. Suomi vapaa ainiaan marssi .......... (Sanat: Orasto) Suv. Elmo Runs
TYÖVÄENTALOLLA Lauantaina Vesan saliin lee lausumaan savolaisen juhla
Carina Orasto, soprano. Säest. E. Russ
runon. Ilumorin
alalla sitten
PÄIVÄLISTA:
3. Compositions from Piano Cycle "New York Pictures,” op. 35
Kansanvalta voittoon! aineesta Mikko Lyytikäinen, y.m., ovat
Torstaina
14 p. Sekakuoron
a. Old Vienna on Broadway
puhuu Wm. N. Reivo. Marie esillä, joten ensi lauantain illasta
b. Little Soldiers in Central Park
liarj. miehet klo 8, naiset klo 9.
McNamara ja Sylvia Backman tulee todella vaihtelema illanviet
e. Chinatown
Kahviaiset ja iltamat Suomen
laulavat. Anna Erich ja R. Si to. Tietenkin tanssit, ravintola,
Piano solos: Hans Schimmerling
hyväksi järjestää Sandra Pura
y.m. ovat varatut edustajien ja
ren lausuvat.
4.
a
tphigenia
in
TauriS
(rukous, suom. Orasto............. Säv. W. v. Gluck
nen ja kumpi», klo 8.30. Kahviai
il ta ma vieraitt en hyväksi.
b. Kevät pian haihtuu (suom. Orasto ......................... Säv. J. Sibelius
set alkavat kello 6. Tanssit suu
Liisi lauantaina on harvinai
Carina Orasto. Myötäilee II. Schimmerling
ressa salissa klo 8.30 Lainakir sen arvokas iltama Veran salissa,
5. Album No: 2................................................................. Säv. O. Merikanto
Kaksikymmentäyksi
Steinin trio
jasto avoinna klo» 7—*>.
jossa juhlapuhujana on Win. N.
6. Songs .............................................................................................. Selected
Perjantaina, 15 p. "l.alli” liarj. Reivo, puhuen aineesta : Kansan
trokilastia Suomeen!
Jan Peeree, tenor
valta voittoon! Kaikki diktatuu
klo 8.
Lauantaina, maaliskuun 9 päi
7. Nordic String Quartet:
Lauantaina I? p. \luecn edus rin puolustajat ovat ävistyksen viiliä lähteneissä laivoissa lähe
Walter Biederman, violin; 'J. Jordan, violin; Carl Klein, viola;
Aage Viborg, ‘cello
tajakokous \ esassa klo 1 j.pp. vihollisia.
tettiin Suomen konsulaatin väli
Näytelmä ja tanssi-ilta Vesassa
Tunnettu laulajatar Marie Mc tyksellä. 21
kuormaautolastia Sandra Puranen järjes ft. a. Aria from Esthonian opera “The Viking” ................... Evald Ludig
b. The Cuckoo Bird ...................................................... .'. Arr. M. Ludig
klo 8.30. Suuret karrivaalitans- Namara tulee laulama,an useita vaatetus, kenkä, sukka, käsine,
c. Chicken Thief..................................................................... Arr. M. Saar
tää iltamat Suomen
sit. suuressa salissa klo 8.30.
soololauluja. .Mrs. McNamara y.m.
käytännöllisillä tavaroilla
Oily ukepuu, soprano. Henry Kindlan at the piano.
Sunnuntaina 17 p. Konsertti on laajalti tunnettu laulajatar.
lastattuja matka-arkkuja ja tahyväksi
9. Lausuntaa ............................■ • . . W....................................... Aira Ailio
Suomen puolustusrahaston hy
Sylvia Backman, nuori laula varalaatikoita Suomeen.
Intermission. (Väliaika) Toinen osa
Ensi
torstaina, maalisk. 14
väksi, järjestää Wm. L. Stein, jatar. joka hiljakkoin saapui Su
Viime lauantain lähetys osoitti, päivänä. Miss Sandra Puranen 1. Suomalaisia säveliä .......................................................... Sov. Pahlman
klo 4.30. Numeroidut paikat, li periorista, Wis.. tänne jatkamaan että
Steinin trio
tavarain lähetys vain li järjestää Vesan salissa kahviaiset
put $1.50 ia $1. Paussit klo 8.30. laukilianjoituksiaan, New Yorkin sääntyy.
2.
a.
Aria
from
“
Don
Carlos
”
............................................................ Verdi
ja iltamat Suomen avustusrahas
b. OI' Man River ........................................................ ••................ I. Koru
Lainakirjasto avoimia klo S—10. kuuluisassa
Juillard musiikki
Kymmeniä suomalaisia miehiä ton hyväksi. Sandra sanoi, että
c. Rond to Mandelay ................................................................ O. Speaks
Maanantaina 18
p. “Lalli", opistossa, laulaa ensi kertaa \ Ii oli työssä pitkin päivää, avustaen luin yksin järjestää kaiken, joten
Edwin Fowi*r, baritone. \V. Stein, aecomp.
harj. klo 8.
san salissa.
tavaralaatikoiden lähettämisessä. sellainen maininta, joka oli päi- 3. a. Finnish Caprice.......................................................... Säv. .1. R. Kultti
Tiistaina
19 p. Sekakuoron
Lausujina ovat tunnetut lausu
li. Flight of. the Bumble Bee ............................ Säv. Rimsky-Korsakoff
välistassa, että hänellä olisi muliarj. miehet klo 8, n. iset klo o. jat Vina Erich ia Richard Siren.
Viulusooloja: Karl Kultti. VV. Stein pianossa
Lauluseuran iltamissa kana '‘kumppani" oli väärä ja st
Välisi uskomii can kokon., kello
Sekakuoron järjestämiä illan- , hänen pyynnöstään täten oikais 4. Lausuntaa ..................................................................... Kaarlo Kultalahti
8.30.
5. Hanurin soittoa ................................................................ Biviano Qurtet
vietto Vesan salissa, viime lau-itään.
6. a. Kaipaus ....................................................................... Säv. J. Sibelius
TRI-BORO HOTEL
antaina, veti huomattavan jouSandra sanoi, eitä illanvietosb. Jääkukkia ....................................................................... Säv. T. Kuula
Tri LINDGREN
e. Epilogue ............................................................. •... Säv. T. Kuula
kon
laulun
harrastajia
viettäsa
on
ohjelmaa
ja
tanssia,
sekä
»LOMALAINEN LÄÄKÄRI
125th Street, Cor. 5th Avenue
Tonia Tarssanen, soprano. II. Maurice Jaequet, pianossa.
mään
iltaa
laulajien
vieraina.
kahvitarjoilua,
y.m.
ja
mikä
par.\:ray, kirurgi.
NEW YORK CITY
Einari Salmi, avajaispuhees- hain osa tässä iltamass on se 7 a. Largo ....................................... ......................................... Säv. Willan
29 East 121 St.. N. Y. C.
b. Polska (käsikirjoitus) . • ............................................. Sov. H. Kaski
saan sanoi, että laulajat järjesti- ettii kaikki tulot menevät Suo
Tunnit: 11 — 12, 4—6.
Altto-viulusooloja; Ernest Paananen.
Yksityisiä huoneita $1.00 ylös viit tämän illan hyvin käsittäen, ' men hyväksi.
Puhelin: l.eliigli 4-0094.
It. a. Luna aaria “Trufbatuurlsta”
.................................... Säv. Verdi
päin päivä
että kuin lähes joka ilta Vesan'
b. Chrythemum ............................................................... • • • • Säv." Stein
Kaksoishuoii. $2 ylösp. päivä salissa, samoinkuin suuressa sa Konsertti Suomen puo
c. Barcarolle ..................................................................... Sav. Schubert
Erkki Ranta, tenori
Samuel C. McKinney,
lissa. toimitaan iltamia Suomen
lustusrahaston
9. a. Isänmaalle ................................ • ••............................. Säv. J. Sibelius
hyväksi,
niin
tämä
ilta
oli
va

M. D.
b. Kesäpäivä Kangasalla ....••......................................... .. Säv. Lirisen
hyväksi
ERO K. DJERF
rattu tämän yhteisen talomme
e. Finlandia ....................................................................... SavSibelius
1 West 126tli St., ('or. 5th Ave.
Suomalainen
hyväksi, sillä ilman taloa emme Ministeri Procope Kunniavie
New Yorkin Laulajat. . J. R. Kultti, johtaja........................
Puh.: LEhigh 4-4472
Maamme ..................................................................... ............. sfiv> Paciu,?
Tunnit: 12—2 ja 6—9 ill.
voisi toimia Suomen hyväksi.
LAKIMIES
raaksi.
Star Spangled Banner .................................................................. Scott
ja sopimuksen mukaan.
Sekakuoro lauloi Werner A.
51 Chambers St.
New York City
Sunnuntain, maaliskuun 17 päi
N. Y. Laulajat ja yleisö
Puhelin COrtland 7—3862
1’irchin johdolla useita lauluja. van konsertti Suomen puolustusKotipuhelin Windsor 6—3533
Illan huvittavin numero oli Nais rahaston hyväksi Työväentalon
Sisäänmaksu $1.50 ja $1.00. Kalkki palkat numeroidut. TERVETULOA!
Kotiosote: 861-43 St., Brooklyn, N.Y.
Lippuja saatavana Raivaajan N. Y. Konttorista sekä monilta yksityisiltä.
ten huumorikuoro, jossa naiset juhlasalissa, tulee muodostumaan
DR. WERDEGAR
laulelivat — miehistä — ja jokai yhdeksi niistä suurista merkki
HAMMASLÄÄKÄRI
nen kuoron miesjäsen sai siinä tilaisuuksista joita siellä on toi
J. Alfred Anderson
Tunnit: Klo 9 np.—o ill.: aunnunt.
klo 9 np.—1 lp.
osansa. Tämä kuoro toimi Sig meenpantu Suomen hyväksi.
Kuusi helsinkiläistä toimeenpanee illanvieton kahviaisineen ensi
LAKIMIES
2 E. 125 St., 5 Ave. kulm.
ne Haagin johdolla ja Signe osaa
Ministeri
Hjalmar Procope sunnuntaina, maaliskuun 17 p. Fifth Ave. haalin Vesan salissa,
Puh.: LEhigh 1-558.1
Suite 1158. Woolworth Building
aina pistää huumoria väliin. Er jonka tapasimme viime lauantai
233 Broadway,
NEW YORK CITY
2056—5th Ave., N. Y. C., alkaen kello 6 i.p.
50 East 125th Street
nest Kancrvo, Gustaf F.k, y.m. na Waldorf Astoria hotellissa
Puhelin: Rector 2-9388
Madison Ave. kulmassa.
Hyvä
ohjelma
ja ravintola. — Tervetuloa Suomen ystävät!
ICO
Whitwell
St.,
Quincy,
Mass.
lisäsivät huumoria illan ohjel jossa hän virkatehtävissään tääl
Optimo Cigar Store’s päällä.
Me kuusi helsinkiläistä.
Puhelin:
President
2067
Puh.: LEhigh 4-4745
maan.
Ravintola, tanssit, y.m. lä pysähtyi, sanoi, että jos hän
tietenkin
lisäsivät illan viehä kuten suunnitelma on. voi saa
Mrs. Theo. Malmberg tystä.
pna New Yorkiin sunnuntaiksi
Dr. J. R. Thurman
Vanhin ruotsalainen
Ohjelman esittäjä kehoitti ylei maaliskuun 17 päiväksi, niin hän
Kirkko 171 East 121 Street — Pappila 23 East 124 Street.
söä muistamaan ensi lauantain mielihyvällä tulee Suomen avus
Suomalainen Hammaslääkäri
Paikanvälitystoimisto
Pappilan
puhelin Lehigh 4-1195. — Jos pappilasta päivällä ei vastata,
iltamaa,
jossa
alueen
edustajat
New
Yorkissa
100 East 87 Street, N. Y. C.
tuskonserttiin iltapäivällä. Tie
niin sitten puhelin Butterfield 8-6563.
138 East 74th St., N. Y. C.
ovat mukana. Mennä.impä jou dämme, että ministeri Procope
Tunnit 9—-5. Lauantaisin 10—2.
Tel. Butterfield 8—2863.
kolla ensi lauantaina Vesaan.
on tämän sodan ajalla ollut mies
Tänään torstai-iltana taiteilija Kaarlo Kultalahti o|>pilaiiieen
X-Ray kone. Puh. Atwater 9-52C2
jolla on aina menoa ja enem antaa kirkkosalissamme lausuntaillan. Kaikki illan tulot tulevat
mänkin kuin yksi mies kykenee Suomen »puolustusrahastoon.
Tunnit 9—5. X-rny kone
KÄTILÖ
täyttämään, mutta siitä huoli
Tri VICTOR E. HARPER
Perjantai-iltana Luther-Liiton nuorten kokous kirkkosalissa
SUOMALAINEN HAMMASLÄÄKÄRI
matta hän on aina vaimis saapu kello kahdeksalta.
Mrs.
V.
Karppinen
on Jatkumansa hammaslääkärin tointa
maan sinne missä Suomen hy
Tri Helmi Kuloveden
Ensi sunnuntauna on seurakunnassamme toimintaa seuraavasti:
74
East
124
St.,
Apt.
2,
N.Y.C.
väksi toimitaan.
entisessä toimistossa
Rippikoululuokka kokoontuu kirkolle kello puoli yksi. PyhäkouOhjelmasta
767 Lex. Ave. (60th St.)
Lehigh 4-0215
Regent 4—5871
joka esitetään ensi sunnuntain lua^ 2.30.
Rippilasten Päästöjuhla St. Andrews kirkossa, joka sijaitsee 5
konsertissa
tehdään lähemmin
DR. ELIAS ANTTILA
Avenuen
ja 127 kadun kulmauksessa, ketlo 4.30 j.pp.
selvää seuraavassa:
Martha M. Raita
Alueen edustajat koolla.
HAMMASLÄÄKÄRI ja KIRURKI
Illalla
klo 7.30 omalla kirkolla alasalissa nuorten juhlat, jossa
Konserttiohjelma
jälkimäisen
oKÄTILÖ
1958 Madison Ave., (125 St. kul
Tiimiin viikon lauantaina, maa
rippikouulu.okan
nuoret suorittavat ohjelman.
Tutkinnon suorittanut Bellevue
san
esittely:
ma), New York City.
liskuun 16 jiäivänä, kello 1 päi
sairaalassa.
Kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita seurakuntamme tilai
Tunnit: Joka päivä 10—12, 2—G.
! Ohjelman
toinen osa alkaa
vällä,
New
Yorkin
Alueen
edus

Torst. 10—12 ja 2—8. Perjant. 1—4
234 EAST 23 ST., N. Y. C.
Steinin trion soittaessa suuksiin !
tajat kokoontuvat Työväentalol |Wm.
Puli.: Lehigh 1-5634. X-ray kone.
Puli. Gramercy 3—7366.
Seurakunnan jäsenyyttä voi tiedustella pastorilta.
l
‘‘
Suomalaisia
säveliä
”. , Talloen
le, Vesan saliin, keskustelemaan................
..
• ,
.
V. J. Hänninen.
ja päättämään kvsvm vksistä. jot-ltama" jälkeen esiintyy yks. kun— " ENTINEN KÄTILÖ .. -■■ ka koskevat kaikkien suomalais Unisuus,
baritonilaulaja Edwin
Dr. G. FLOREN
muutamin numeroin. vät illan viimeiset numerot joh kons on Vesan salissa, niin heil
OLGA NYSTRÖM
ten kutsumista kansanvallan ri I Fowler,
HAMMASLÄÄKÄRI
tekee myös synnytysalaan kuulu veihin, toimimaan kansanvaltai Hän on laulanut vakituisesti Chi tajansa J. R. Kultin johtamana. lä on tilaisuus valita, joko tulla
vaa sairaanhoitoa.
782 Lexington Ave., (61 St.) N.Y.C.
Kaikki edellämainitut taiteili Vesan saliin ohjelmailtaniiin —
sen järjestelmän puolesta kaik cagon Civic Oopperassa, Mctro1959 1-2 Madison Ave.. 125 ja 126 kia diktatuuriin taipuvaisia iar- P°J’tan Oopperassa ja nyt vii- jat esiintyvät ilman minkäänlais joka epäilemättäkin vetää vaka
Tel. Re. 4—0551
katujen välissä. New York, N. Y.
J meksi Fabion Sevitzky :n Peop ta korvausta, koska Suomi on vampaa yleisöä puoleensa, mut
Suomea ja Ruotsia puhutaan.
jestelmiä vastaan.
Tel. Lehigh 4-5421
ta sitä suuremmalla innolla nuo
Suomen avustustyö on avannut les Symphonia orkesterin solis kysymyksessä.
Mr. Eino Suisto on avustanut rempi väki rientää karnevaalikaikkien suomalaisten silmät nä tina, esiintyen samalla Ameri
juhlan järjestelyssä kaikkea kii tansseihin.
kemään miten
kavalaa työtä kan Yleisradion solistina.
Sitten on meillä seuraavana tosta ansaitsevalla tavalla.
kommunistit tekevät kansanval
Tilaisuuden
varsinainen al
taisen
järjestelmän hävittämi suurta suosinta saavuttanut AVieniläinen valssisuomalainen viulisti kuunpanija ja
järjestäjä Win.
seksi. Epäilijäinkin silmät avau nierikan
kilpailu
tuivat silloin kuin Saksan Hitler Karl Kultti. Hiin on nuoruudes Stein haluaa julkituoda lämpimät
Huvitoiinikunta
on jiirjestiinvt
taan
huolimatta
ennättänyt
läpi

kuuluisalle suomalaisel
IMATRALLA,
perjantai-iltana ia Neuvostokin Stalin, kaksi ny käydä Institute of Musical Arts kiitokset
torstain, maaliskuun 21 päiviin
le
taiteilijalle,
Bruno
Mainelle,
kyisen maailman suurinta veri
illaksi tanssikilpailut Työväenta
koiraa, löivät hyiittyynsä yhteen. of N. Y., sekä Michigan State hänen antaissa hyväntahtoisen lon suureen saliin, jossa kilpail
alkaen maaliskuun 8 p:nä
i
1
'niversit
vn.
Mr.
Kultti
soittaa
loistavasti
apuaan
tämänkin
juh

Monet suomalaiset jo silloin)!' _
laan siitii kuka parhaiden tanssii
. Kultin säveltämän latilaisuuden hyväksi.
heittiviit kommunistisi n touhui-1,s‘msa
"Vieniläisen valssin”. ValssaaSoittaa VIOLA TURPEINEN ja hänen
|
uuden
kappaleen
“
Suomalainen
Konsertti
on
kuten
sanottu,
luu
ja alkoivat ajatella miten
sunnuntaina klo 4.30 Fifth ave. jat pitäkääpä mielessä tämä tilai
ORKESTERINSA
väärällä tiellä he ovat olleet. Ne Caprice".
suns.
Kaikkien
jakamattoman
suosi

haalilla 2056 — 5th. Ave.
suomalaiset, jotka vieläkin jäivät
____
Ovimaksu 35c.
Työväentalolla on tanssit jo
Lippuja saa Raivaajan kont
epäilevälle kannalle, saivat sil on saavuttanut jäyhä pohjalai
ka torstai, lauantai ja suiinuntai
nen,
Kaarlo
Kultalahti
lausuu
vä
torissa
ja
yksityisiltä.
mänsä auki, silloin kuin verisen
lipaloiksi yhden parhaita numeUskomme että näin ainutlaa iltasin, kuten ennenkin.
Stalinin johtamat venäläiset lau
35 East 125th Street
roitaa
n.
tuinen
taidetilaisuus ci jääne kel
mat liyiikkäsivät rauhallisen kan
New York City
Vaihteeksi
on
ohjelmaan
sit

Osuusliikkeen ilta
tään
kuulematta
ja näkemättä.
sanvaltaisen Suomen kimppuun.
sijoitettu vähän kevyeni -— Inssi Perttilä.
Stalinin teko tyrmistytti niitä ten
Kaksi lattianäytöstä joka ilta, 10.30 ja 1:30
Suomen hyväksi
pääkin, josta mainittakoon:
kin, kommunismin pauloissa ole
i usi näytös joka maanantai
Vesan salissa, torstaina maa
I Ianurisoittoa: Biviano kvar
via, jotka yrittelivät lohdutella tetti. Senjälkeen kuullaan taas
Kahviaiset
liskuun 7 päivänä oli Osuusliik
MioL.et imu ilmoitus niin saatte .viiden Selma's Coektailin vapaasti
itseään sillä, että “Stalin tarkoitlaulua Toini Tarsan, laulajattare- Suonien avustusrahaston hyväk keen Harlemin kaupan toimesta
na
yleisesti tunnettu, esittäen si Mrs. |. Wallin asunnolla 65 ohjelmallinen iltama Suomen hy
No cover or minimum charge ever
pari kappaletta, säestäjänä kuu F. 97th St. sunnuntiana maalisk. väksi. Ohjelman avasi Osuus
liikkeen presidentti J. F. Lahti.
lu ranskalainen ooppera johtaja 17 p. iltapäivällä. Tervetuloa!
Lausuttuaan yleisön tervetulleek
Syökää—Juokaa—ja Iloitkaa—täällä
H.
Maurice
Jaequet.
Sila neuvotaan käy itämään vat
san happamuutta, kaasun aiheut
si, Lahti sanoi, että Brooklynin
I Seuraavan numeron antaa meit
Karnevaalitanssit
tamaa koliikkiu» ja kouristusta se
Osuusliike oli ensimmäinen Suo
le suomalaisille hyvin tunnettu
kä yleensä, vatsan kovuudesta ai
heutuneita valvoja vastuan.
lauantaina!
men
avustustyössä, myöntäen
Ernesti
Paananen,
alttoviulusoo

I.Alike 5o. 2Ä0
heti
kassastaan
$100, ji asetti ke
!
Invitoimikunta
on
järjestänyt
loilleen.
Iso pullo lääkettä, pulveria Ja
pillereitä. Koko kuukauden hoito.
Tenorilaulaja Erkki Ranta e- hupaisat karnevaalitanssit Työ räyslistat kaikkiin kauppoihinsa
Hinta $2.50, postikulut suoritet
1 sittäen kolme laulua. Hän on hil väentalon suureen saliin, lauan ja alkoi koota vaatteita Suo
tuna.
115 East 125th St., New York City
jattain Suomesta saapunut. Oli tain t.k. 16 päiviin illaksi. Ensi men hyväksi. Otettiin heti mi
LIGNflllN
APTEEKKI
ON
SUURIN
(Lexington ja Park Ave. välillä)
SUOM APTEEKKI YHDYSVALLOISSA
Helsingin Oopperassa ja Suomen lauantaina kuin Työväentalolle, nisteri Väinö Tannerin vetoomus
Joka sunnuntai iltapäivällä kello 3
r. A. LIGXELL CO.» Superior» Wife I Yleisradiossa solistina.
tulee vieraita useilta paikkakun huomioon. Meillä on täydelleen
Old Fashion Melody Boys.
sillä Alueen edustatjako- tiedossa mikä ou Suomen Osuus
“New Yorkin laulajat'' esittä- nilta,
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NEW YORK, N. Y.
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KRIETES

GRILL

BAR

Perustettu 1902

61 West 125th SL,

New York City
Tel Harlem 7-2070

S. REDFIELD
VALOKUVAAJA
112 E. 125 St., New York City
Proctor’s Theatre Bldg.
Tel. Lehigh 4-5670

Tel. LEhigh 4-9181

N
n
I Foods,
Inc. V

DAKERV

21 East 125th St.

New York City

Restaurant ■

F. G. L. N.
Funeral Home, Inc.
77 East 125 St.,
New York City
Puhelim Harlem 7-1334
❖
Kohtuulliset hinnat.

Yksltyiskappeli.

ALEX SOLING, Inc.
Men’s Haberdashery
Yli 35 vuoden ajan välittänyt mies
ten laatutarvikkeita.
Tutustukaa valikoimaamme!

52 East 125th St.

New York City

FINNISH STEAM BATH
“Puhtaus on paras hyvo.”
SUOMALAINEN SAUNA
Avoinna klo 12:sta pftlv. klo 11 111.
Naisille: tiistaina Ja torstaina. Miehille:
maanantaina, keskiviikkona, perjantaina
Ja lauantaina.
NEW YORK CITY
1939 Madison Ava. — Puh. Lehigh 4-295S

A. S. LOMORIELLO
HEDELMÄ-, KASVIS- ja
RUOKATAVARAKAUPPA
1749 Park Ave.,
N. Y. C.
Tel. Harlem 7-0383

Fifth Ave. Cutrate Mkt.
EhdottomaHti tuoreita munia ja paras
ta meijeri voita. Tuoretta lihaa ja kylmällhalpikkelyksill. Hinnat kohtuulliset.

Kuuppanierkkcjä annetaan.

2026—5th Ave.» New York City.
JACK DOODA.

I

oka

r

.«•

IOLÄ
torjTaI

.’..'•-y.' . .'ORKtSTI»»

lURPEINEh
lauantai

n n un tai

Le Roy
BEAUTY SHOPPE
1958 Madison Ave.
125-126 kai. väl, Tel. Lehigh 4-2457
Permaiient-kiluuat S3-$5. liman
konetta $5. U. ELORANTA, omlst.
Lähettäkää meidän parasta paah
dettua tai paali lama ton ta

Kahvia Suomeen
THURM’S COFFEE SHOP
239 East 121 St.. New York CU.V.
Lab. 2 Ave. Puh.: Lehigh 4-5292

liikkeen kiihtalo. i»is -taliiiilaisct
voittavat, siksi i, uu.-liikkeilten
paikka on Sumnen avistustuiiniu
nau riveissä.
Otto Arlund
Brooklynin Osuusliikkeen hoita
ja. oli seuraava. Hiin lyhyessä
puheessaan
painosti enemmän
liikepuolta, sanoen, itiä puhumi
nen ei ole hänen animat i iaau.
Suomin avustus osoittaa, että
me suomalaiset voinnin toimia
yhdessä ja pila yksimielisiä, jos
on asia jota kaikki kannattavat.
Osuustoiminta on \ksi niitä aloja
joissa jokaista suomalaista tar
vitaan. se ou liike joka ansaitsee
jokaisen kannatuksen.
August Koponen
kutsuttiin esille tuomaan Clevelandilaisten tervehdykset. Tämä
nyt on kummallinen paikka, jos
tänne tulee koska vain, niin aina
vedetään yleisön eteen ia miehel
le joka ei oh' puhuja, se ei ole
niinkään
helppoa. Paljon pa
renqii olisi
istua rauhassa ja
kuunnella niitä toiset sanovat,—
tuohon tapaan aloitti August ja
sitten kertoi lervehdj kset Ohi
osta, mainiten, ettii kyllä siellä
Clevelandissa, samoin kuin toisis
sa suomalaisten keskuksissa, toi
mitaan Suonien hyväksi kuten
täälläkin ja sen voin vakuuttaa,

Ijo. Gt — 36 :g yuosi^.

P, iiVuniti, Keskiviikkona-, -Maaliskuun I > pna 1.940

T,
X „

lustusraliastoon j.n.e.p. on seura
kuntamme kautta kulkenut neljä
ja pnoli tuhatta dollaria. Vaatearkkuja on tähän mennessä lähe
tetty hyviin joukon toistasataa
ja edelleen lähetetään. Torstai
hartaustilaisuuksien yli
MAALISKUUSSA iltojen
täydessä on ollut kahvitarjoiluja,
joista tulot on menneet Suonien
Jos pien) maaliskuun maailmanne on
asian auttamiseksi. Toivomuk
pelkkää sumua ja tihuaadetta — niin
näkäplirinne (aikana oil toukokuun
semnie on, ettii innostusta jatkuu
tunne jonkun äänessä jota ette ole
edelleenkin, niin
kauvan kuin
kuulleet pitkän pitkiin aikoihin ystäSuomi
apua
tarvitsee.
väpllrinne rattolsessa seurassa. PufieTiimiin
Suomen auttamistoiloikaa
ympärillänne
vallitsevasta
minnan rinnalla emme tietysti
maaliskuun ilmapiiristä ulkopuolisten
toukokuuhun.
Kaukopuhelinmaksut
ole unhottaneet omia varsinai
ovat varsin halvat, erikoisesti iltasin
sia tehtäviämme. Seurakuntam
kello 7 jälkeen jo koko päivän sun
me on saanut toimia säännölli
nuntaisin.
sesti ja Jumalan siunausta olem
me saaneet tuntea. Osanotto tiTehkää tämä mieluisa
huomio nyt
liaisuuksimme ja kokouksiimme
Katsokaa miten halvalla voitta on ,»itkin talvea ollut hyvä. Kym
puheloirta kanaksikin
menkunta uutta jäsentä olemme
Fitchhurgin Ju seuraavien
saaneet talven kuluessa liittää
paikkakuntien välillä:
seurakuntaamme.
Iloitsemme
Illoin Ja
Päivisin Sun
jokaisesta
hekilöstä,
jolle
kirkasProvidence, R. I.
.50
25
se ettii hän tahtoo kuulua
New York, N. Y
.75
55 i tuu
seurakunnan
yhtevBangor, Me.
1.15
60 i J innalan
Burlington, Vt.
.90
50 teen.
.1-mlnuutln atotion-to-station
I Tulossa ovat kalliit jula-aijat.
puheluilla
BO sentin tai sen jiii puheluille I Ensi sunnuntaina on Palmusunon pieni liittohallituksen neo
nuntai, sitä seuraavalla piinavii
HI* EN9UN0 TCUtHOHE 1 TElEdAFM Ct
kolla Kiirastorstai ja Pitkäper
jantai j.a juhla ajan huippuna on
että kaikki toiset, paitsi “Molo- vapahtajamme Jeesuksen Kris
ylösnouseniitsjuhla Pää
toffit” ovat Suomen avustustyös tuksen
siäinen. Seurakunnassamme on
sä mukana. Siellä Clevelandissa
runsaasti tilaisuuksia tänä juhlaovat naiset viisaampia kuin mie aikana. Mainitsemme niistä joi
het, ainakin ryssän kannattajien takin: Tällä viikolla torstai-ilta
keskuudessa. Kas sieltä ryssien na juhlitaan kirkkosalissa Suokannattajamiehet
menivät
t- . ,
■ .
.aikoi.. »men hvväksi. Taiteilija Kaarlo
naan Karjalaan. mutta naisetpa Kultalahti opnjlaincen ?anlaa ,au.
pivat tänne, kuin olivat viisaani-j
iIlan n)an kaikkj tulnt
pia,. ja
heidän
yhdistystään
siellä
,
,
, .
i
i?„
'
levät puolustusrahastoon.
Imisi■
•kutsumme
siskojen
seuraksi
,
*
.
...
••
.
•
....................... 1
.
. ■ sunnuntaina laman vuotinen rip
susta kum sutia on vain naisia. ikou] l kk laskclaan cnsi ker
lian kertoili hupaisalla tavalla 3
Herran Pyhälle Ehtoolliselle,
suomalaisten kommunistien edes- T;.
;
{
oj majm St
ottamisista siellä ja paatt,selos-1 An<,
kirkossa. joka sijaitsee
tuksensa
mainiten
siskojen , , A
- w R
kll[inailk
seura
teki krtnsei.t,matkan R ss l p,^;n vast aata 5 ave.
Conneautun Olno. _ jossa kun, 'aji
fni,,ia‘alkaa pil„|i
emässä
oh vain viht.mestar, iif,c)i;i
,<irkon ovet ova't a.
uruSa rT,
. • •
vointia neljältä. Saman päivän
Wilho Hedman osuustoimin-1 i]la]]a ,.,n 73O jllhlitaan oma)|a
tma koskevassa puheessaan, mai- kirko]]a jossa ri
lask(.tllt
nils, esimerkkina että osuustoi- mioret suoJrittavat ^ijclman Kii.
minnalhncn liike Suomessa on
nn rastorstai iltana ja myöskin -Pilnoussut niin, että siellä vähintään känperjantain iltana kokoonnu
jokaisesta markasta, ioka kulu taan kirkkomme alasalissä 8.3Ö
tetaan
menee osuus,
. ostoksiin,
,
,A Jumalan sanan viljclyKseeu. Päakauppojen kassareg.stenn lap, 60 <aisrpäivana jumalanpalvelus openma
ja yksityisten vain 40.
kirko„a pnnli vfif]eUä ja
Pe”nia’
.. ..
lalla
lasten juhla kello seitseJos vertaa tämän maan osuus-Tervetllloa kaikkiin näj.
toimintaliikkeen .Suuruutta, niin hin tilaisuuksiin! — K.v.
tilastot osoittavat, että täällä 1|
sentti dollarista menee osuusliik
keen kassaregisteriin ia 99 sent
• Ali <•
............... '.C . •''. ' «“»'
tiä vksitvisen keinoltelijau kassa
Suomen
avustuskomitea
järjestelee
registeriin. Joss, kyllä meillä
Juhlatilaisuutta
tässä maassa on vielä pitkä mat
ka kuljettavana, ennenkuin tä kovalla touhulla. Ohjelmaa on lu
mä maa on osuustoimintaliikkeen vassa useita numeroita, mutta lisää
alalla samalla asteella kuin Suo hommataan. Juhlat tulevat olemaan
mi.
Trumansbnrgin keskuskoululla, huh
Puhuja kehoitti jokaista anta tikuun 25 päivänä. Tarkempi selos
maan huomionsa osuusliikkeelle, tus tulee myöhemmin kun asiat tule
sillä vain sitä tietä me voimme vat järjestykseen.
täyttää tehtävämme.
Meidän seuraavia Suomi-kahviaiSekakuoro.
sia hommaavat naisemme nukkasivat
Edistvsvhdistyksen sekakuoro minua kylkeen ja varoittivat, että
lauloi ensiksi Syyslauhin ia toi muista nyt mainita niistä kahviaisis
seksi veneheessä vetten päällä ja ta, mitkä tulevat olemaan lauantai
kolmantena Suonien laulu.
na t. k. 16 p. John Niemen farmilla.
Mathew Korpi, esitteli yleisöl Siellä tullaan silittämään sitä iso i
le Mr. Edward zMeniuksen, tai etuhuoneen kovanpuun lattiaa ihan
teellisista valokuvista, samalla valssin ja polkan tahdissa. Pianokin
kuin kaunis valikoima Mr. Ale on viritetty ihan sitii varten hyvään
niuksen ottamia valokuvia oli kuntoon, ja mitä vielä siellä kuuluu
nähtävänä.
tulevan ihan ihka elävä kukko kieNAUTTIKAA

oukokuusta

Patsy Marches laulaa.

Nuori italialainen poika, Patsy
Marchese, lauloi ensimmäisenä
englanninkielisen "Because”, toi
sena italialaisen “Uesti LaGubla” i
oopperasta Pagliacci ja kolman
tena “La Donna Mohlia” ooppe
rasta “Rigoletto”. Nuori Patsy
lauloi harvinaisen hyvin. Hänel
lä on mainion hyvät äänivarat,
joita hän käyttää jo tottuneesti.
Hänestä sanottiin, että ompa sii
nä nousemassa toinen Caruso!
Viulusooloja esitti Oscar Ny
man ja soololauluja Helmi Birch.
Tilaisuudessa koottiin kolehti
Suonien hyväksi ja se tuotti $50.
“Ponssilauta” tuotti $7.50, joten
Suonien hyväksi tuli $57.50
Mr. Eidward .Aleniuksen otta
man valokuvan sai Minie Ranta.

kumisellaan säestämään orkesteriani
me. Joku onnellinen sen saa viedä
kotiaan, arvaamalla sen numeron, jo
ka maksaa ainoastaan 10 senttiä,
Kahvi kotitekoisten leivosten kera tu
lee hyvin maistumaan. Kotitekoisen
kupletin Molotoffista tulee esittämään
Willie Mäky, jossain välissä, miten
tilaisuuden järjestäjät parhaaksi nä
kevät. — L. K.

CANTERBURY, CI.

Illalliset Canterburyn haalilla
viiine lauantai-iltana onnistuivat
yli
suurempienkin
toiveiden
Kun kansaa oli niin paljon, että
varsinainen
kirjeenvaihtaja, joka
:'J‘:
hääri muonitushomniissa alaker
rassa, ei voinut tietäii mitä yl
häällä tapahtui, pyysi hän minua
siitä
mainitsemaan.
Harlemin Suom. Ev.
Jokatapauksessa tilaisuus oh
Luth. Seurakunta
eniienkuulumatoin täällä. RuoSeurakuntainmekin on omalta katikettiä myytiin viidettäsataa
pieneltä osaltaan tämän talven ja vaikka Canterburyn Grange
kuluessa koittanut olla mukana antoi kaaliinsa
vapaasti, johon
synnyinmaamme Suomen autta- . voitiin nuorta väkeä siirtää taus
missessa. Erilaisiin
kassoihin, I simaan heti syötyään, oli tavakuten miesten matkakassaan, si- f ton tungos kaikkialla! Siitä huovijliväestön avustuskassaan, puo- limatta kaikki kävi hyvin. Ra-

WEST PARIS, MAINE

— ILTAMAT —
Suomen puolustusrahaston hyväksi
Kivi haalissa
maalisk. 16 p:n iltana, alkaen klo 8.30
vaihtelevalla ohjelmalla
Tervehdyssanat, pastori E. Mayblum; juhlapuhe, Mr. O. Tokoi
puhe englanninkielellä, Mr. Sumner Sewall; laulua, soittoa, runoja
kertomuksia.
Ovimaktu 30c

AVUSTUSKOMITEA

hallinen tulos, just :i Hein ei ole
varmaa 1 ie ti >a menee viidennelle
adalle.
Haali- sa suorii et! iin häthätää
kokoon haalittu ohjelma, esiinIven simä auliit ja
kevykktitii
utioiik koin ille Ruth, I nila, Aili,
Sadie, li ina, June ja I lakkikin
lapset. Myös Juselius. Mrs. ll.ithi ja Mrs. Harju laululla ja Mil
ler runolla. Kuvaelma
"Suomi
suree" esitettiin
reippaasti ja
vaikuttavasti, ollen siinä Meri
koski Iy11ärensa kanssa ja l.ils
Miller. Puheita pitivät Marttila
ja Salo.
Ohjelman
väliajoilla myytiin
lahjoitettuja tavaroita. Ensi,ksi
m\vtiin Marttilan
lahjoittama
kaulanauh, minkä oli saanut
Manchesterista ollessaan puhu
massa Suomen avuslusjuhlassa.
Sitten myytiin Mrs. llellstenin
virkkaamat tuolin suojustiinet.
Nuori Sadie Harju oli valmista
nut/ kauniin esiliinan, joka myy
tiin Suomen lasten avustamisek
si, ja Helen Mäki oli valmista
nut suuren ia kauniin keekin.
jossa oli päällä "Eläk<»»iti Suo
mi". Keekin myynnistä ei mei
nannut tulla loppuakaan, siilii se
anneltiin neljä ketraa uudelleen
myytäväksi ja
tuli sillä yksi
nään $23.00,
Sirussa myytiin
Mrs. Palon ja Mrs. Hovin virkkaania suuri sänkypeitto ja sohvatyyny.
Niillä saatiin $25.00.
Niistä olisi saatu ja kannatta
nutkin satula enemmänkin mut
ta ei ehditty hommaamaan “vä
lineitä" millä silti myytiin. Kii
tokset kuuluu sekä lahjoittajille
että ostajille.
Tanssisoilta jia tili Häkkilä, He
lander, Mrs. Pirtti ja nuorimies
Savi j.a kaikki ilman maksua.
Ruokaa tuli. kaikki ilmaisek
si, niin runsaasti, että vielä ruo
kailun lojuit tu,a myytiin silti Imu
tn,kaupallakin $53.00 arvosta.
Aulista on kansa j.a kyllä, ur
hoolliset
heimolaisemme- koti
maassa ansaitsevat kaiken kan
natuksemme. Vaikea on ketään
yksityisesti alkaa kiittelemään
eikä sitä kukan odotakaan. Siitii
huolimatta kaikille
uhraajille
kärsivän kansamme
puolesta
lämmin käden puristus. Seitse
mäs tuhat on menossa.
Ensi
lauantaina
tavataan
Brooklynin haalilla saman asian
nimessä. — .Apulainen.

si.
Paikallisien motuikit jallisuinlcii harraslajien tulee ym
iniirliiä, ettii nykyisin kirjailijoil
lenkin Suomessa tulee olla viite
nii miehenä sotatoimissa ja en
nen
painettua
kirjallisuutta
"Molotovin siirtnalinniit" jatku
vasli hävittävät palopouimeilla

VOLUNTOWN, CT.

Paavo Nurmi ja Taisto Mäki
tulevat Clevelandiin maalisk. 2S
I». jolloin heille on vastaanottajaiset järjestetty hotelli Cleveltiiid'iin, johon tilaisuuteen kelioiletäan saaj»iimaah Ohion suo
millaisia runsaasti. Tilaisuudessa
viklään illallinen ja suoritetaan
jonkunverran
ohjelmaa
sekti
tanssitaan lopuksi. Hyvä orkes
teri. Illallinen niaksaä $1.00 ja
luiileu, ettii tanssin saa kaupan
päällisiksi. Sitten 29 p. Mäki ja
Nurmi esiintyvät juoksuradalla,
jonka nimi on "Arena”. Siellä
on Ohion alueen koulujen ja amatöörien kevätkilpailut samana
iltana.
Tilaisuudessa nähdään
myös amerikansuomalaisia ur
heilijoita. Arenalle ovat pääsy
maksut koululaisilta 25c ja ylei
nen sisäänpääsy 50c. Numeroi
dut paikat $1.00 ja hox-is:nimet
$2.00.

Kuten muistatte,

pdetääu näytös- ja tanssi-iltama
l. k. 16 ,».. siis jo ensi lauantai
na näytellään oikein hauska nait
rnpilleri \uran haalilla,
kaksi
osainen näytelmä nimeltä "Kol
me stilhaspoikäa”, Airamon kir
joittama kappale. Kuten nimestä
jo huomaa, ctltä kolme on sttlhas
ta ja yksi vaan tyttö, niin kyllä
siinä on kilpakosinta varmaan
käynnissä. Tulkaa läheltä ja kau
kaa katsomaan
tätä kilpailua
Ovella peritään 30c. Hinnalla ei
ole tätä asiaa pilattu. Ilmoituk
sessa näette
ajan ja
paikan
myös.
Sitten meillä on Suömi-avus
tusilta t.k. 22 päivänä, sen kus
tantavat Mrs. E. Karjala. Mrs
O. Koistinen ja Mrs. O. Petronran jtt nämä emännät toivovat
että haali olisi täynnä kahvivie
raita sinä iltana. Ottakaa tämä
huomioon
kaikki nuoret niin
kuin vanhatkin,
kuten kaikki
tiedätte että asia on tärkeä. J i
on sitä taas tekeillä muutakin
Kuulin että ensi kuun
aikana
tullaan näkemään
koko. illan
kappale, “Saimaan rannalla", se
on harjoituksen alla jo, se on
laulunsekainen kaunis kansan
näytelmä. Pankaa tämäkin muis
tiinne ettette sivuuta: päivämää
rää en sano vielä vaan toisten
sen ilmoitan.
Olin jo unhoittaa sen ettii li
sääntyy se .Auran sakki vaati
Viime kokouksessa hyväksyttiin
4 uutta jäsentä. Olisikin toivot
tava, etta kaikki Voluntowuin
suomalaiset yhtyisivät tiihiiu Au
raati. Mitii isomjii joukko, sitä
suurempi on sen voima. Kuten
tulette Raivaajasta jiiau näke
mään, Vapun-päivän
jälkeen
tulee n,e kolmiyhteiset juhlat pi
deltäväksi Suomen hyväksi. AI
kuvnlmistukset on jo telit v ja
tiketit tulee jiiau etukäteen myy
tfiväksi. Niitit pidetään kolmel
la haalilla samana iltana; Auran
haalissa, Canterburyn haulissa
Brooklynin uudella haalilla. Se
lostuksia tulee myöhemmin täs
tä kuten ajasta, ohjelmasta y.m.
kun vain seuraatte uutisia niin
kaikki tulette tietämään. — Kv

FAIRPORT, OHIO
Kirjallisuutta ei saada Suomesta
Paikalliseen lainakirjastoon on
hankittu uutta suomenkieli stä
kirjallisuutta jatkuvasti
j oka
vuosi,
1 änakin vuonna kirj_.
hankkia suurempi
määrä uusia suomalaisia kirjo
ja, mutta sotainen aika Suo
messa näyttää tekevän kirjaili
suudeu hankinnat tuahdottomak

nen. joka oii sydämestään avus
tuksessa mukana, puhuttclre ko
milean jäseniä ja lahjoittaa Ii
sansa heidän kauttaan
Silloin
on avirlus kiivnnissä viita voi
o*sa l la k

A vustusrenkaau jäsenille
jivyiletäiin hiiönmuttaa, i tiä kak
si miestä on matkalla ju, joten
“Helmikuun manifeMi”
Edellä mainittu uusi suomalai käykääpä juihultelemas-a taasen
nen elokuvafilmi esitetään Lyric kirjuria, joka selittää inistä on
I »
teatterissa ensi torstaina t. k. I l kysymys
|»:nä. Elokuvan aihe ori Bobrikofin ryssäliiisäjoilta Suomesta.

Kansanvallan liitolle olisi talou
dellisesti hyvät toiminta
mahdollisuudet
Nyt kitit järjestiimme toimin
tamuodot tulee ehkii jonkun ver
ran nuinttumaan lai uusiintu
maan. ainakin niin paljon, ettii
järjestömme entisestä sosialisti
sesta nimestä tulee Kansan valitin
liitto, niin se cdellyttii myöskin
jiaikallisosastoijen toimin t anutotnjaan laajentamaan ja toimi
maan järjestömme nimen sekii
ta iki iit usperien mukaisest i.
Paikallisiin
oloihin nähden
kansanvallan liitolla luulisi .ole
van henkisesti sekii taloudelli
sestikin hyvät toiminnan mah
dollisuudet. kun vaan toimin
nan virkeys saisi tuulta purjei
siin. Tosin paikkakunnallamme
on jieräti vähiin sellaista kan
sanainesta. joka ci jo ennestään
johonkin
karsinaan
kuuluisi,
mutta kuu kaikki nykyisin toi
minnassa olevat seurat vakuut
tavat olevansa kansanvaltaisia,
niin tulisi niitten niyöskin toi
mia erityisen kansanvallan liiton
kannattajina.
Taloudellisiin seikkoihin näh
den paikalliselle toiminnalle löy
tyy mitä parhaimmat edellytyket. Plum kadun varrella on
käytännöllinen sekti ajanmukai
nen haali, työväentalo, mikä on
<a ikiiipnolin vesikatosta kella
riin saakka parhaimmassa kun
nossa. mitä paikkakunnalla ja
mvöskin koko Ohion tiineen
suomalaisilla on missään käy
tettävissä. Talo tulee olemaan
avoinna kaikille sivistystä sekti
kansanvaltaa edistiiville tilai
suuksille.

CLEVELAND, OHIO

Martins Ferry, Ohio
Suomea avustamaan
Seuraval kahviaiset Suomen
hyväksi, |»it;iti ja kustantaa Ruinet, ensi sunnuntaina, siis 17 p.
iltapäivällä. Menntltimpä siis kai
kin ensi sunnuntaina West \ irginiati puolelle, A. Rouien osoite
ou 123i/j Elm St. — E. N.

WARREN, OHIO
Mitii ryssa sanoo
jn mitä se tekee, joka taholta .Suo
mesta kirjoitetaan samaa. Mrs. H i
ma Heiskala kirjoitti tammik. 21 »’.
Jämijärvellä päivätyn kirjeen tutta
valleen Warreniin, Ohioon, jossa sa
noo että joka päivä Moskovan radio
vannoo kautta kivien ja kantojen et
tei Venäjän pommituslaivat ole käy
neet Suomen työläisten asuntoja ja
kansaa pommittamassa, eikä ne »le
käyneet milloinkaan Helsingissä. Sil
loin kun kirje oli kirjoitettu sanoi
Suomen radion ilmoittaneen 4(10 ry sän lentokonetta olleet Suomen pääl
lä kylvämässä pommeja, joita tuhan
sittain pudotellaan päivässä muti i
tuhoa ei ne saa tehtyä niin paljon
kuin luulisi. Kirjoittajan veljen '»sunnon viereen Suonenjoella "li pu
dotettu pommi, joka oli tehnyt tois
takymmentä jalkaa syviin ja lähi 30
jalkaa laajan kuopan maahan, joten
siinä ci huonot pommisuojat kestil j..
palkalle sattuu putoamaan. Entis
ten Ohion warronilaisten kommunis
tien asuntojen koskille Tampereella
oli tullut hirveä pommi eltii jos se
olisi räjähtänyt, olisi kaikki sillä ym
päristöllä ollut säpäleinä mutta se ei
räjähtänyt. Arveli että eiköhän sii
nä kommunismi vähän varissut kun
ryssä lähetti terveisiänsä.
Moskovan radio sanoo venäläisten
olevan vain vahan auttamassa Suo
men armijaa joka taistelee volkokaar
tia vastaan ja sieltä luvataan vaikka
■mitii Itdiaii. i -ajoita kaikkea meillä
täällä on jo ollut mutta ei rvssill.i.
Heiskalat menivät viime keviinn i
New Yorkista Suomeen — E. 11.

MAYNARD, MASS.

Suomen hyväksi kahviaiset
ensi sunnuntaina t.k. 17 p- t°*
vereideu Kalle ja Jenny
nvn kotona, 50 Parker St. Li
man tilaisuuden kustantavat koi
tue emäntää, josta on jo useita
kertoja ennen mainittu. Kahdel
ta alkaen iltaan myöhään kestää
nämä kahvijuoniingit voileipien
ja herkkuleivosten kera. Käykää
koko kylän väki yhtenä jonona
kohti tätä kahvitustaloa. Vksimielisvvs on voimaa, se saa usein ihmeitä aikaan ja on saa
nutkin jo, edelleenkiin
samaa
yksimielisyyttä Surmien onnetto
Maukkaan hernerokka-illallisen man kohtalon lievittämisessä.
ovat naiset järjestäneet suoma
“Kylänheittiö” Taiston
laiseen kirkkoon huhtik. 4 p :nä
näyttämölle
kello 4 iltapäivällä. Silloin syö
Worcesterin
to verinäyt tänii»
dään Suomelle avustusta koko il
vierailemaan
Taiston näyt
tulee
lan. Pitäkääpä mielessä tämä il
tämölle tämän kituu 31 j». Ky
ta.
län heittiö"-nimisellä kansannäy
Suomalainen Mrs. Hilma Fox telmällä, ollen es koko illan näy
(SivtiltO, kuoli täällä halvauk telmä. Pide: äänipä muistissa tä
seen maaliskuun 1 p. lian oli mä hyväsisältöinen uäytelmäilta
senkin takia että ei sattuisi sa
svntvnvt Soinissa.
maksi illaksi toisia tilaisuuksia.
Mrs. Elmer Atsinki
Osaston kokous
Philadelphiasta. Penit on vie
sunnuntai-iltana
tavalliseen ai
railulla täällä \ iki Pöntisen jä
perheen luona. Toivomme että kaan. Johtokunta kokoontuu tuu
<a virkis- tia aikaisemmin kuten on ollut
tiimii entinen koti
tapana.
M aiju.
tää vierailijaa.
Torstaina 21 p.
Raittiuseuran järjestämät
tulee
keskuuteenune
Middlesextanssit Suonien hyväksi maalis
kuun 17 j». 4:st;i 7 .ään iltapäi Mendon Laymens League’s jne
sidentti, Mr. W. W. Ollendorff.
vällä.
Mr. Ollendorff on ollut Ameri
kan villtiyhlioideii
tuotteitten
Huhtik. 7 päivä
tiu osaston järjestämät ohjelma- kau|>j»avalv(':a. mutta ou nykyi
ja tanssi-iltamat raittiushaalissa. sin kirkollisissa sekit valtiossissa
Hyvä ohjelma ja
hyvä tanssi- asioissa vielä huomatumpi per
soitto. Kuulema kolme orkeste soonallisuus. sekä on koko voi
kohotta
ria tulee soittamaan tanssit ja mallaan lyöttäytynet
soitokunta soittaa ohjelmaa ja maan maamme hengellisen elä
vikkajia tanssitikin, jos orkeste män arvoja. Muutama kuukausi
rit väsyvät. Kaikki soitto Vapaa sitten Maynardin lähetyskirkko
Eraminghainita, sillä tulot tästä iltamasta tu oli edustettuna
levat
Suonien hyväksi koko nan Congregational kirkossa pi
dettävässä miesten kokouksessa,
naan.
jossa piirimnie kaikkien kirkko
Keskuskomitean valitsema
jen miehet jiastoreincen olivat
Sm »men avustusta keräävä toi koolla 500 lukuisena joukkona.
mikunta, joka kerää kuukausit Maynardin suomalaista kirkkoa
tain avustusta Suomelle, jiyytää erikoisesti mainittiin, iti nyt ha
että yleisö tekisi toimikunnalle luaa Mr. Ollendorff
persoonasuuren palveluksen jos toimikun kohtaisesti tutustua suomalaisiin
nan jäsenille ilmoittaisi suoma paikkakunnalla.
M uistetaanpas
laisten nimiä ja ösotteita, ettii kansalaiset lulla suurella joukol
heitä voitaisi käydä jnvliuttclc- la ja varsinkin suurella miesjou
tnassa, sillä haalitoiminta loppuu kolia koolle. Avartakaamme sy
toukokuussa,
mutta avustusta dämissämme vasta-anniksi tilaa
liitäisi pitää yllä kesälläkin. Sie oikeille asioille, osoittamalla las
vin keino on siihen, että jokai- näolollammc, eitä koko sydämi-

Viideä Sivu

sinä seisomme
niiden takana.
GARDNER, MASS,
Mainittuna torstai-iltana kaik.ki
sm inalaiset kirkkoon klo 7.30 il
lalla Ohjelmasta lähemmin tuon GARDNER PAINT &
nempana.
WALLPAPER CO.
>' ura kuntiini diakonissani koW. It. "Hill" Burns, omistaja
|,idetään t.k. 18 p„ maa
Gardner, Mass.
nuutui il tina. M r. ja M rs. '. Ter 264 Central St.,
vm, k.» ■ lissa. River st., kb» /.36. Liikepuhelin 1711. Kotipuhelin 789
Mi Mikko Kaattari läpäisi
Tapetteja — Carmote-maaleja
h \ vi n tnikinnot
Enleral RuilArtistien tarvikkeita, ,v. m.
«Iiiili ss :». Bostonissa maan kan
SU Iu 1 ‘ 1*1 <si tuloa värien. TodistaRakennustarpeita, ranta ta varoita,
J.liU (»1 ivat Mr. Leonard Kaatmaaleja ja varnissaa.
lari se kti pas'. Koponen. Ensitil
Ilaotaantoiniittaja
ja halsameeraa i i
n in isiä an nimi spaperci ta .kaittsaJäiseksi tniemistä varten voidaan
BENGTSONS HARDWARE
>aada jiappilasta ja ilolla atitcSTORE
suotnalaisia
kansalaistulaati
GARDNER, MASS.
Otto Häkkinen, suomal apulainen.
maan.
Suur i tilti’suus [»idettiin marjamailla, WC st Warehamissa, läCHAIRTOWN
lietyskirkossa viime sunnuntaina
LUMBER CO.
Sttonii-tivtin merkeissä, juhlaoh
jelman alkaessa klo 2 i. p. Kirk Puutavaraa — Rakennustarpeita ja
Erkioismyllytyötä.
ko oli ahdinkoon asti täynnä juh
Ave., Gardner. Masa.
lakansaa, suomalaista ja ameri- Off Kurthel Puhelin
333
kahaista, nuorempaa ja vanheml»aa väkeä. West Barnstahlesla
saakka oli suuri joukko mukana
S. HAROLD BENT
jiast. Sandelinin
kanssa sekä
MUSIIKKIA, RADIOITA ja
|>aikkakunnan amerikalainen pas
PYYKKIKONEITA
tori seurakuntansa nuorten kans 294 Central St-, Gardner, Maas.
sa esiintyivät ohjelmassa. Past.
Puhelin 684
Kojionen puhui suomen -ja engl.
kielellä. Kaikki tulot tilaisuudes
ta menevät paikkakunnan komi
WM. S. TAPPIN
Gardner, Maas.
tean välityksellä kärsivän Suo 8 Connors St.,
Tslydelllnen valikoima
nien hyväksi. — George A. Ko
VÄKIJUOMIA, ROMMIA. KONJAKponen.
KIA JA OLUVIA

GARDNER, MASS.
Suomen avustusiltama,
joka pidettiin Ash St. haalissa
maalisk. 9 j». 1940 onnistui hy
vin. Tulot tiistä illasta $163.00
on tilitetty Gartlnerin Suomalai
sille Avustuskomitealle. Toimi
henkilöt itse jiitävät huolen kai
kista menoista.
Toimihenkilöt haluavat kiittää
kaikki ohjelman suorittajia va|»aehtoisesta ohjelmasta, etupääs
sä Oskari Tnkoita puheesta, Wil
liam Kulttia ja Otto Asikaista
laulusta. Sally Ekmannia runos
ta, Saima Rosvallia kertomuk
sesta ja myös orkesteria, joka
suitti ohjelman alussa ja myös
tanssin aikana. Tähän orkeste
riin kuuliin Martti Wirta, Arvo
Oikenuis, Rudolph, Albert ja Vil
ho Koski.
Kiitos yleisölle, joka niin run
saslukuisena avusti yhteistä asiaa.
Toivotaan, että joka sentillä
yksi ryssä kaatuu. — S. R.

Hinnat halvimmat — Vapaa Kollin
Tel. 1045
tuonti.

NESTOR MÄKI
SUOMALAINEN VALOKUVAAJA
valmistaa kaikkea ammattiinsa kuulu
vaa työtä valokuvaustaiteen viimei
simpien saavutusten mukaan.
GARDNER ARTIST STUDIO.
63 Parker Street.
Gardner. Maas.

TYÖLÄINEN

kat.so mlflsä rahallani on suurempi os
toarvo. Mansion Houflo on se palkka
mlMk saat enemmiLn. Tule ja kokeile.

H. AALTONEN

7-9-11 W. Lynde St., Gardner,

Man.

Valtion vero laskenut.
Kaupunkimme tulee tänä vuo
tena maksamaan valtion veroa
$61,547l88 sen ilmoituksen mu
kaan, jonka verottajat saivat vai
tion verotuskomissionerilta, Hen
ri E. Longilta. Summa on $38,354.44 pienempi kuin viime vuo
tena. Viime vuotinen valtion ve
ro on $99.902.32.
Adeissummasta tänä vuotena
Ganlnerin uusin rautakauppa
menee valtion veroon $58.400, ti A. J. BIBEAU HARDWARE CO.
lin t arka st lisäveroa $2.24-4.72, ptiis- 59 Parker St. Tel. 718, Gardner, Muss.
toveroa $869.69 ja muita pienem
piä menoja.
Rauta-, Sähkö- |a Plummaustavaraa
Kaupungin myös on maksetta
Maaleja ja Tapetteja.
va $32,870.62 kauntiveroa, $12,967.82 tuhcrkulosisairaalan me
Täydellinen varasto
noja, $3,838.53 parantolan liondi“TRIANGLE BRAND”
lainan korkoa ja $10,000 sairaaKENKIÄ.
lakiinan kuoletusta.
F. SUUTARI & CO.
Tulipalo.
S3 Pine St.,
Gardner, Masa.
Tu!i|»alo, jonka oletetaan al
kunsa saaneen liiaksi kuumenne
tusta uunista, vahingoitti noin Kuta suurempi joukko, sitii e$50Q arvosta Pine kadun atleet- nemmän kertyy rahaa.
tiklubin huoneustoa talossa 285
Kunnan lippaan keräys
Pine katu, noin kymmenen li
ioissa eilen aamulla. Rakennus päättyi virallisesti viime maa
ta, jonka omistaa Mrs. Kreeta nantai-iltana. Urakkana oli ke
Suutari,
tuli vahingoitti noin rätä $14,000, mutta jiii se $450
$300 arvosta ia välineitä $200 ar vaille, joka kumminkin toivo
taan vielii tulevan.
Summa
vosta.
Yrjölä.
jaetaan erinäisiin hy väntekeviii Lähet ysseurakunta.
syystä rkoiluksiin.
Lähetyssaarnaaja
Miss Estpr
Cantonin kauppalan
Elinknian
puhuu tänä torstaiiltana klo 7.30 kirkossamme. Hän kokous päätti asettaa kysymyk
mi äskettäin palannut Suomesta, sen manat set in ottamisesta ensi
joten saamme myös Suomi-ter- marraskuun vaaleissa äänestä
veisiti. Kannattaa tulla kuule jäin ratkaistavaksi. 'Tiimiin vuo
maan. Tarjoilun antaa Mrs. Al den menot nousivat jonkun ver
ran, teihden kaikkiaan $-132,444.
bert Kangas.
Sunnuntaikoulua pidetään ensi Veroäyri on $37.75 lulfcnmcllc,
sununtaina klo 10 ap. Iltasilla klo lisäiini yen viime vuodesta $1.75.
7 on |»ahnusuiiniuvtaijumalanpalvelus. Mrs. Elizabeth Avikainen
liuhuti. Jumalanpalveluksen jäl
keen (»ii laulultarjoit us.
Tervetuloa näihin tilaisuuksiin.
— Arne J. Avikainen.

LanesvilleGloucester, Mass.

Kahviaiset
Suomen hyväksi ensi sunnuntai
na W äinoliin talollti kello 2 f»
iltapäivällä. Tämän tilaisuuden
Suomi-ryntäys
on tuottanut tähän saakka $5,- toimeenpanijana on Lanesville
Ve400. 'Tästä summasta on lähe .Vuorten naisten kerho.
nakkit.
tetty Suomeen konsiilin välityk
sellä $3,720, sekä Suonien lä
hetystöön Washingtoniin $1600.
Kassassa on rahaa tällä kertaa
alle sadan dollarin.
Lauantaina 16 p. maaliskuuta
on rippikoulu kello 6. Kahviaiset
Tänä torstai-iltana
meiKeninie Emil Salosen asun Suonien hyväksi pidetään sama
nolle kartuttamaan Suomen a- na iltana kello 7..V). Mlekirjoitvustusta. Talon emäntä laittaa t ti nut selostaa Suonien sotapakahvit ja leivokset, sekä on kolaislen kohtelua ju huoltoa.
myöskin
varannut
ohjelmaa. , Armas llolmio.

NORWOOD, MASS.

ALLSTON, MASS.

-74.
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Lyhyesti sanoen —

SUOMEN AVUSTUSTOI
Kuoron yliJcisliarjoitukset kello 7.30 MIKUNNAN KOKOUS
on huomenillalla kello 7, Raivaa
alkaen tänä-iltana.
Saiman myyiäiskomitea, joka vuo jan toimituksessa.
sikokouksessa valittiin, kokoontuu Sai
man talossa perjantaina kello 7 Ulalla. Suomen ystävillä
— Lyyli Laakso, kokoonkutsuja.

huomenna juhla

— Tunnettu atleetti ja vuoriinsinööri Lcinio Parhiala. joka
nyt jatkaa opintojaan Vale-yli
opistossa. ia Ruth M. Erickson,
ovat ottaneet avialiittoluvan. Mr.
Parhiala on Gardnerin poikia,
Miss Erickson Quincyn tyttöjä.

Kaikkien Suomen ystävien so
pii kokoontua huomen-iltana Sai
man taloon järjestettävään Suo
men avustustilaisuutcen, jossa
esitetään ohjelmaa, tanssitaan ja
tarjoillaan kahvia ja voileipiä.
Tämänpäiväiset uutiset kerto
vat, että Suomen ja Venäjän edustajat ovat sopineet rauhan
ehdoista ja nämä ehdot esitetään
Suomen eduskunnan hyväksyttä
väksi. mutta rauhan julistaminen
ei poista sitä hätää, minkä ryssä
aikaansai Suomeen hyökätes
sään. Sadat tuhannet ovat jou
tuneet
jättämään kotinsa, ja
kaikki mitä heillä on ollut, ja
suuret joukot ovat saaneet kär
siä kylmää ja ehkäpä ruoankin
puutetta, joten sairautta var
masti ilmenee ja suojan ja ruo
an lisäksi tarvitaan lääkeapua.
Puolan kohtalo on esimerkkinä
siitä miksi tilanne muodostuu
maassa, niissä sota riehuu.
Suomen kansan avustus ci saa
päättyä tähän vaan sen tulee jat
kua.
Ennen tanssia Saiman talossa
huomen-iltana suoritetaan seu
raava ohjelma:
Mrs. Aino Kauppinen lausuu
tervehdyssanat. Mrs. Lyyli Lin
na lausuu
runon, Miss Helen
Laurila tanssii Mrs. Laila Pe
rän säestäessä. Urho Heisson esittää jotakin ja povari ennustaa
tulevia tapahtumia.
Kahvi väliajan aikana korja
taan tuolit pois lattialta että
kaikki on valmista tanssia var
ten sitten kun saliin jälleen nous
taan.
Sisäänpääsyä ei ole; kolehti
vaan otetaan Suomen hyväksi.

SUOMEN AVUSTUSMERKKEJÄ OSTETTU
Niitä Suomen avustusmerkke•jä, joita W. N. Reivo jakaa, ovat
nyttemmin jälleen ostaneet Ab
ram Toifcri ja Kustaa E. Rau
tio, viiden dollarin arvosta kum
pikin, sekä Matti Honkala, Ash
by. ja Carl Carlson. Asihburnham,
molemmat viiden dollarin edes
tä Jacob Järven kautta.

170 HENKILÖLLE
annettiin diploomi korkeakoulun
juhlasalissa eilen iltana pidetyssä
iltakoulujen
päättäjäis juhlassa,
jossa suoritettiin monipuolinen
ohjelma ja korostettiin puhein
kansalaistumisen tärkeyttä. Oh
jelman huippuna oli “Black Con
go", Lincolnin elämän tärkeitä
kohtia kuvaava näytelmä.

Fish, George C. Francis, Mrs.
Herbert
Halliday, Frank E.
Hatch, Mrs. Armand Hayden,
Mrs. Carroll F. Hewitt, Frank
M. Howe, Walter R. Illig, Pliilip
Johnson, James Karis, William
L. McBride, C. Blair MacLean,
Mrs. Elizabeth McMurray, Wil
liam Marlowe, tri Seymour I.
Nathanson, W. Herman Otis,
Arscne Pelletier, Mrs, Albert E.
Persons, Rodney F. Poland. Mrs.
Athur L. Rand. Mrs. Fred W.
Reed, Ralph G. Smart, Sidney
Swift, tri Joseph A, N. Thibet.
Mrs. M. Fred Thomas, Oskari
'okoi, Richard Weston, Walter
E. Woodruff.
Kokouksessa toimi puheenjoh
tajana Mr. Woodruff, Viime vuo
en puheenjohtaja, ja sihteerinä
Mrs, Casey, jonka raporttia vie
lä toiste selostamme.

PANKKI PITÄNYT
VUOSIKOKOUKSENSA
Fidelity
Cooperative pankki
piti eilen vuosikokouksensa ja
valitsi 25 uinen peräkkäisen ker
ran presidentikseen David H.
Merriam in.
Varapresidentiksi
alittiin William E. Putney ja
rahastonhoitajaksi
Milton A.
Barrett ja apulaisrahastonhoitajaksi Mrs. Amy R. Priest, kaik
ki uudelleen.

tynä jäsenenä ev.-lut. kansallisseurakuntaan, sekä ystävällisenä
kansalaisena (di saanut itselleen
aajan ystäväpiirin, joten hautaustilaisuutecnkin kokoontui pal
jon kansaa ja kauniita kukkaaitteita oli runsaasti. Lähinnä
jäivät
kaipaamaan puolisonsa
John Uljua, tyttäret Elvie Star
ja Miriam Su,kala. sekä kaksi
asteniasta.
Anna Maria Luoma, o. s, llietala, syntynyt luihtik. 14 p 1871
Jalasjärvellä, kuöli sydänhalvaukseen tk. 8 p:nä, Fitchburgissa,
68 v. 10 kk. 24 p. vanhana. Hau
taus toimitettiin viime maanan
taina Fitchburgin ev.-lut. kirkos
ta. Papilliset toimitukset teki
emerkinnyt ja Mrs. Lyyli Pa
lomäki toimi urkurina, sekä Mrs.
Ahola lauloi. Amia Luoma oli
tullut Amerikaan jo yli 50 vuot
ta sitten ja asunut pitkän ajan
Fitchburgissa. sekä kuului seu
rakuntaamme, joten saattojouk
koa ja kukkalaitteitakin oli run
saasti. Lähinnä jäivät kaipaa
maan pojat John ja Emil, sekä
tyttäret Lempi Moeller,, Aina
Nelson, Lily Laakso ja Hilda
Niemi, sekä 4 lastenlasta.
Jumala lohduttakoon surevia
omaisia jälleennäkemisen toivol
la. — Matti .Anttonen,

Ajomatka on pitkä, mutta
,
vain lyhyt

BARRE, MASS.

Edestakainen

U R HJE I L U

ASHBY, MASS Rice ja Lash
Mäen kilpailijat

REIPAS UUPUI ALKUERÄÄN
KULTAMITALISuomen hyväksi järjestetään
KILPAILUISSA
illallinnen
ja tanssit Ashbyn
Häviön tuotti huono onni Ja
Majassa
tämän
viikon perjan
vastuunalaisuuden tunne
tai-iltana
15
p:nä
maaliskuuta,
mestaruuden puolustamisessa
alkaen kello 7. Illallisen jälkeen
Gardnerin
vahva Iroquois- suoritetaan lyhyt ohjelma, jossa
,joukkue voitti eilen iltana B. F. on tervehdyspuhe, C. Brandt;
Brownin voimistelusalissa aloi taidetanssia, Simondsin tytöt ja
tetuissa Columbian kultamitali laulua, Haapalan siskokset.
turnatjaisissa Reippaan koripallo Tanssisoitosta huolehtivat Roi
joukkueen 29—25. Reippaan hä ko ja Gibson.
Fitchburg
Lumimyrskyn sattuessa tiet
viö oli jonkunlainen yllätys ei
Halutaan kaksi miestä myymämievain Reippaan pojille itselleen avataan ja Maja on varmasti
hiiksi maaseudulle. Täytyy oUa auto
vaan myöskin paikallisen kori lämmin. Suurta osanottoa toi
ja vapaa matkustamaan. Myyntipalk
palloilun seuraajille. Oletettiin- vovat Sheldon sillan ympäris
kio sekä kulunkikorvaus. Haastattelua
han yleensä, että Reipas on nyt tössä asuvat emännät.
varten kirjoittakaa os.: P. L. Dins
Majassa tavataan. — Vksi
vahvempi kuin viime vuonna,
more, Gen. Dei., Fitchburg, Mass.
jolloin se voitti nämä turnajai joukosta.
Hanna-Sauna 289 Elm St. — Elo ja
set, mutta huono onni ja se suu
Brusila, omistajat.
ri vastuunalaisuus, jota Reippaan
palloilijat
tunsivat mestaruutta
GARDNER
puolustaessaan, tuotti Reippaalle
Palo- ja Autovakuutuksia vastaan
Lähetyssaarnaaja Miss Ester
Waterloon.
ottaa Ja pilettiasioita Järjestää Gard- PUNAISEN RISTIN
Flinkman,
n?rtn osaston talolla 21 Ash St., Joka
Alun Reipas pelasi kohtalaisen
torstai-iltana kello 8—9 W. N. Reivo. TOIMITSIJAT
hyvin. Se johti “intiaaneja" en- puhuu ensi perjantai-iltana klo
Toissailtana pitämässä vuosi smimäisen erän jälkeen 10—6, 7.30 hartaushetkessä, joka pide
Raivaajan asiamiehenä Gardnerlssa
Punaisen ristin
toimii nykyään tov. Jalo Kauppinen. kokouksessaan
mutta puoliajassa jo oli jälessä tään Mr. & Mrs. Erick Hillin
163 Washington St. Hänen puoleen Fitchburgin chapter valitsi seu
12—15. Kolmannen erän aikana kodissa. Saamme kuulla Suomi
sa voitte kääntyä kaikissa Raivaajaa raajat toimitsijat:
Reipas
nousi yhden pisteen joh uutisia, sillä hän on äskettäin pa
koskevissa asioissa. Puhelin 629—M.
Puheenjohtaja Lawrence G.
toon,
21
—20. mutta viimeisessä lannut Suomesta. Tervetuloa mu
West End Diner. Olutta Ja viinejä. Hobbs, ensimmäinen varapuheen
erässä he tekivät harhaheiftoja kaan! — Arne J. Avikainen.
— 69 West St . Hilda Helin.
johtaja William P. Mallahy, toi pelin tuokseessa ja eivätkä saa
A. J. Vihanto, ruoka- ja «ekatava- nen varapuheenjohtaja Mrs. Rus neet
vapaaehtoisiakaan muuta
rakauppa, 229 Pine St. Tel. 754—J. sell B.
Lowe, rahastonhoitaja
(uin yhden pisteen ja niin liävi
Arnold
Brandt
ja
sihteeri
Mrs,
NEW IPSWICH, N. H.
sivät 25—29.
Suomen avustustanssit
Isoista, oksattomista puista sahattu Thomas Casey.
Välieriin Iroquoisin lisäksi pää
Tirehtööreiksi
valittiin
tri
Ed
ja, ensiluokan lautoja myytäivänä ja
sivät Eagles, West End ja Wy viime lauantaina onnistuivat yli
myöskin heiniä myytävänä. — John ward A. Adams, Mrs. Calvin man-Gordon.
viimeksimainittu toiveiden noin pieneen paikka
Beer, Calvin Beer, Albert Belli- joukkue Worcesterista.
Stark.
Pelin kuntaan nähden. Väkeä oli haa
veau. Loria N. Oharrier, Mrs.
tahti näytti siltä, että Wyman- lin täydeltä. Tuloksiin olemme
WESTMINSTER
Everett W. Coates, Joseph CorGordon on mestariainesta. Se tyytyväiset, puhdas jäännös ön
Juuri poikinut lehmä myytävänä. lxisiero, Mrs. Bigelow Crocker
— Oskari Kamila, Old Ashbumham Jr., Everett H. Dudley, Irvin E, kirjoitti varmasti tuomion Lu- 115 dollaria, jonka laitamme Suo
tui men
piiolustusrahastoon. Lau
Rd.
Erb, Robert Erickson, Elmer W nenburgin, Mulpus-seuralle
massa ottelussa.
summe sulimmat kiitokset kai
kille, jotka avustivat iltamiemme
PAREMMAT PÄIVÄT OVAT TAATUT
MRS. PAGE LAULAA
onnistumista ja erittäin niille
ENSI SUNNUNTAINA
kun säästätte säännöllisesti
emännille, jotka hikihatussa tar
Tänään ilmoitettiin, että sima joilivat kahvia ja kuumia koiria
KESKINÄISEEN SÄÄSTÖPANKKIIN
Suomi-juhlassa, mikä ensi sun- puhvetissa ja Mrs. L. Niittynuntaina vietetään Saiman ta maalle ruusujen myynnistä. Kii
lossa, laulaa Fitchiburgissa ja tos atholilaisille Miss Lilliini
laajemmillakin aloilla tunnettu Plotkin ja Mr. J. Garhose $5
'aulajatar Mrs. Florence Page, shekeistä ja eräälle työläiselle
joka tunnetaan myös laajalti joka antoi $1.00. Myös kiitos
SE.VICE-ST.ENOTH
SAVINGS INSTITUTION
aulunopettajana.
Jo ilmoitettuihin emäntiin, jot
ka tämän tilaisuuden kustanta
290 MAIN STREET ♦ FITCHBURG, MASSACHUSETTS .
vat. on liittynyt Mrs. Suoma Nel
tt 3
son. Ohjelma kokonaisuudes
saan julaistaan perjantain Rai
vaajassa.

HUBBARDSTON

So. Royalston, Mass.

WORCESTER NORTH
• .................. 7 ■■

merkkiä käyttävä kirjoittaja käyttää
kysely- ja ehdottelutapaa mikä tälle
ympäristölle Quincy jn Bostoniin näh
den on aiheeton, tuulesta temmattu,
oman suuruuden ilmaus. Hyvin mie
lellämme sivuuttaisimme koko kirjoi
tuksen, vaan vaitiolo on kuin myön
tymisen merkki pidetään, ci voi sil
miä asialle ummistaa. Otsikossa sano
taan “Pelätään että suomalaisien in
Kahviaiset Suomen hyväksi
nostus loppuu.” Olisi hauska tietää
ovat Mr. ja Mrs. Hillerin asun kulkeeko pelkurit housuissa tai ha
nolla t.k. 24 p.
kello 5 illalla. meissa, tai molempia käyttäen. Onko
Toivoisimme taaskin, että ottai han noita pelkureita kaupungeissa, ky
sitte kutsusta vaarin ja tulisitte issä eli metsän korvessa? Oikra
Barreeti kahville. Emäntinä ovat suomalainen ei pelkää. Totuus, oike
Mrs. William Nurmi, Mrs. And us ei vapise ei barbaaristen miljoona,rew Salo ja Mrs. Eino Harring laumainkaan edessä. Jos todella kir
ton.
joittajalla on kuulon ja tiedon puu
Samalla viikolla on meillä suo tetta, ei ole oikeutettua asettaa toimi
malainen elokuva josta varmuu henkilöitä epäilyksen alaisuuteen, k is
della voimme ilmoittaa myöhem ka siinä piilee vaara luotolle, yhteis
min. Tanssi: tulee tänne myös toiminnalle. Siitä palveluksesta kan
huhtikuun 5 p. Barren Gransc nattaisi Stalinin antaa kunniamerk
haaliin. Soittamaan tulee paljon ki. Jos tuohon asiaan kompastumme,
pidetty
Eddie Janis orkesteri. menemme auttamattomasti nurin.
Kaikki nämä
tilaisuudet ovat
Siitä ci ole pitkä aika kulunut kun
Suomen avustamiseksi.
saimme . lukea amerikalaisista suo
Katsokaapa Raivaajasta Bar malaisista lehdistä valaisevan selos
ren uutisia. Ja toivoisimme että tuksen tilien ilmoitusvaikeuksista ja
ensiksikin Hillerin kahviaisissa laajaperäisyydestä. Siis kuulon ja
tavataan. — E. H.
tiedon puutteessa olevan tulisi kään
tyä asianomaisten puoleen, valvoa
asioita maassa vallitsevien virastojen
kautta. Sanomalehden palstat eivät
tähän ole soveliaat. Niissä tilaisuuk
sissa, missä olen mukana ollut, on
kiitettävän hyvin usein iltaman aika
na jo tulot luovutettu komiteain us
kotuille henkilöille. Suomalaisten
samoin kuin amerikalaisten suhteen
en ole huomannut pienintäkään epäi
New York, N. Y., maalisk. 13 lyn aihetta. Tammikuun alkuun asti
p.
- Notre Dame-yliopiston Suomen lehdistä huomasin Hooverin
lähtijtioksija Grcg Rice ja In komitean tilityksen täysin yhtä pitä
dianan
valtion
maantiepoliisi väksi täällä olleiden tilitysjen kanssa.
Don Lash, tämän maan parhaat On myös siellä puolen erityiset hen
kahden mailin juoksijat, ovat il kilöt, jotka valvovat varain oikeni
moittautuneet
siihen
kahden 'käyttämistä. Heidän kirjoittamansa
mailin kilpailluin, joka suorite lausunnot ovat olleet tyydyttävät.
taan Madison Square Gardenissa
Tämän kirjoittajalle on A. N. tunt. k. 30 p:nä pidettävissä Suo tematoin. Hän on kuitenkin aiheut
men avustamiseksi järjestettä tanut niin hienossa muodossa olevan
vissä ratakisoissa, joissa vetonu karhunpalveluksen yhteiselle asial
merona tulee olemaan Taisto lemme, että on syytä pyytää kansan
Mäki, useiden maailmanennätys luotto- ja edustaviin toimiin valittu
ten omistaja. Jozku neljäs mies ja henkilöitä ottamaan asiasta selkoa,
vielä tulee kilpailuun
mutta samalla kun olisi toivottavaa, että
toistaiseksi ci tiedetä kuka se lehden palstoille ilmeneviä kirjoituk
on. Kilpailijat Mäkeä vastaan sia tarkistettaisiin ja otettaisiin huo
valitaan kykyjensä perusteella. mioon mitä seurauksia voi aiheutua
Mäen paras kilpailija eittämät epäilystä synnyttävillä kirjoituksi
tömästi on Rice, joka tänä tal in.
vena on juossut sisäradalla maa
Bolsheviikkien puolelta olemme tot
ilmanennätyksiä. Hänen mat tuneet saamaan monenmoista. Ei oie
kansa on juuri kaksi mailia ja mahdottomuus jos he koettaisivat
Mäen pitää olla aivan huippu epäluottamusta synnyttämällä rinta
kunnossa hänet voittaakseen.
maamme murtaa. Siinä he eivät kui
tenkaan tule onnistumaan niin ylei
sesti ja tarkoin seurataan näitä perui
tärkeitä asioita. Suomi onnelliseen
voittoon olkoon kaikkien yhteinen
tunnussanamme. — Kalle F. Hanhisalo.

soittajille, jotka soittivat alennuksella ja Mr. Ati Roikoselle
keekistä. Olisi hauskaa että
pian
hommattaisiin toisia avustustilaisuuksia Suomen hy
väksi. — L. K.

Lukijain
Osasto

Kehoitus harkitsevaisuuteen
Meidän yhteiset ponnistuksemme
suuren asiamme eteen ovat olleet niin
sovinnolliset ja suurimerkitykselliset
että olemme sitä itsekin ihmetelleet
Olen jo uskaltanut toivoa, että Hitle
rin ja Stalinin kolmas liittolainen, sa
vipää, kaviojalka ei millään saa asi
oitamme sotkettua. On kuitenkin ol
tava varuillan .ettei pääsisi mitään
sellaista olematointa mielten kurittelua valloille mistä voi olla vakavia
seurauksia.
Raivaajan helmikuun 29 p. nums-

rossa lukijain osastossa A. N. nimi-

UNITED BEANO
i
|

torstaina, maaliskuun 14 p:nä, kello 8 illalla
City haalissa ja Lyric-teatterissa
(Maaliskuun 21 p:nä ei pelata)
Sisäänpääsy 50c

KÄSITELKAÄ ja SÄILYTTÄKÄÄ

United Farmers leimalla varustetut
Burlap säkit HUOLELLISESTI
Palautettuanne lie varastohuoneellemme ehjinä ja puhtaina, niitten
rahallinen arvo alentaa fiidien hintaa 3%—8% asti.

No. I United Farmers säkit
No. 2 United Farmers säkit

12c
9c

..

Alentakaa vakuutuskustannuksia
vakuuttamalla omaisuutenne

THE QUINCY MUTUAL FIRE
INSURANCE COMPANY’SSA
QUINCY, MASS.
Edustajamme Fitchburgissa

JOHN SUOMINEN AGENCY
48 Wallace Ave.

Tel. 1767

Fitchburg, Mass.

EV.-LUTERILAISEN
SEURAKUNNAN UUTISIA
Pappilaiset tarjoilevat kahvit
ompeluseuran hyväksi tämän vii
kon torstai-iltana kirkkosalissa.
Ohjelma alkaa klo 8 ill. Kut
sumille jokaista tähän tilaisuu
teen.
Haudattuja.
Maria Johanna Lljua, o. s. I.än
k im u. syntynyt kesäk. 20 p. 188-1,
i Lumijoella, kuoli sydänhalvauk| seen t. k. 7 p mä Maynardissa, 55
j v. 8 kk. 17 p. vanhana. Hauta
us toimitettiin viiine sunnuntai
na Maynardin Suomi-synodin kir
kosta. Allenierkinnyt toimi pa
pilliset tehtävät ja lauloimme
puolisoni kanssa. Urkurina toi
mi Helen Lehto. Maria Uljua
kuului toimivana ja paljon piilct-

KAIPAAKO KOTINNE
UUDEN MAALIN ja
UUDET TAPETIT?

TORSTAINA, PERJANTAINA
ja LAUANTAINA ainoastaan
2 rullaa 11c
2 rullaa 15c

10c TAPETTEJA
14c TAPETTEJA

On kallehinta koti, vapaus,
ihmisarvo, uskonto ja oikeus.
Ei väisty suomalainen konsanaan.
Hän vapauttaan vaalii ainiaan.
Mies vapaa aina onpi voimakas,
sen näytti toteen Suomen sotilas.
Nyt idän valheen muistaa Suonien
mies,
saa kuoliniskun ryssän sorronies!
Jaakko Koivuviita.

Kaamea perhenäytelmä
Broad Urook. Conn., maalisk.
11 p. — Mrs. Adams Eaglevitch
otti eilen kaksi lastaan, heidän
maatessaan unessaan, ja upotti
10-vuotiaan tyttärensä Doris’cn
kylpyammeeseen, sekä katkaisi
21-vuotiaan Annin kaulan parta
veitsellä. Sen jälkeen hän haavotti itsensä hengenvaarallisesti.

Los Angeles, Cal., maalisk. 8
p. — Korkean oikeuden tuomari
Thomas C. Gould myönsi eilen
avioeron Betsy Cushing Rooscveltille, presidentin vanhimman
pojan vaimolle ja hyväksyi omai
suuden jaosta tehdyn sopimuk
sen, jonka mukaan Mrs. (Roose
velt- saa
$65,000 heti ja $5,000
vuodessa, siksi kunnes hän uu
delleen avioituu, tai $50,000 vii
den vuoden ajassa. Lapset Sarah
Delano, 7-vuotias, ja
Kate, 4vuotias, saavat kuukautisia eläk.
keitä siksi kunnes täyttävät 21
vuotta, näiden eläkkeiden yhteis
summa tehden $78,000.
HUOMATKAA!
Tarkastuttakaa silmänne Dr.
Gat'hergole’n konttorissa ja sil
mälasit saatte sieltä erikoisen al
haisella hinnalla. Ja kun tuotte
tämän ilmoituksen mukananne,
niin vielä lisäksi saatte erikoisen
15 % kätcisalennuksen. Uu.si
pilotimme sijaitsee 353 Main St.,
Fitchburg, Mass. Miss Amia Pa
sanen, apulainen. — Hm.

Slltil kärsivät käyttävät taattua lääkettä
munuaisten heikkoon toimintaan. Tuhan
net miehet Ja natsot, munuaisten ja virt
sarakon huonosta toiminnasta kärsivät,
nnuttlvat nyt rauhallisesta, kokoölseatä unesta, ja ovat saaneet huojennuksen hap
poisuuteen, hermostuneisuuteen jäykkyy
teen. selkä Ju Jalkakipuihin, mitkä Johtuvut
heikoista . munuaisista käyttämällä Uretex
(lausutaan) U-re-tex. Ostakaa sitä pullo
tänään. HtDta $1.39. Jos ei tyydytä, niin
rahanne tnkulsln. MURPHY’S, Main at
Day St.. Fitchburg. Mass.
Postitilaukset täytetään.

NÄTTI KOTI
Siisti pienen perheen kotiomalsuujossa on miltei kaikki mukavuudet ja
hyvässä kunnossa. Ainoastaan $1,600.
Läh.:
WILSON REAL ESTATE SERVICE
40 Academy St.,
Fitchburg, Mass.
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XX VALKOINEN

Kertamaalaus

‘/j gal.

kiillutunta

Extra sakeaa
maalia

MURESCO
1A
ZJC
1.V paunaa O{Jc

vaikuista
gallunaa

95c

19c TAPETTEJA
29c TAPETTEJA

MOORE’N

J51.49
$2.75 Kal,o"a-

sat iltasin Ja sunnuntaina

NEW El,GIANO TELEPHONE t TEEECRAPH CO

MYYNTI

ESIMERKIKSI

Meidän ensiluokkaista extra sakeaa

Seiniin ja puuosiin

3 minuutin asemalta asemalle tak

ylösnouseminen

Pohjolassa sotatorvet soi,
idän uhka miehet, mielet nosti.
Käytiin taiston tuiman tuoksinaan
eestä rakkaan Suomenmaan!

TAPETTIEN
Yhden Sentin

Aina 3 vuoteen asti
maksuaikaa.
Ei aJasmaksua.

Fitchburgin ja scuraavicn
paikkakuntien viilillä:
WORCESTER, MASS.
PROVIDENCE, R. I.
BRATTLEBORO, VT.
MANCHESTER, N. H.
AMHERST, MASS.
CONCORD, N. II.
BOSTON, MASS.
SOUTHBR1DGE, MASS.

Lopettakaa öisin

Vapauden voima

' ...k

LÄHETYSKIRKOSTA
Tänä iltana on Sisarliitolla työ
kokous Antti Pelkosen kodissa
talossa 223 Mechanickadun var
rella ja kirkossa harjoittelee lau
lukuoro.
Huomenna on tavallinen ru
kous- ja todistuskokous kirkon
salissa ja sunnuntaina jälleen pi
detään pyhäkoulua kello 10 aa
mulla, Nuorisoseuran kokous on
kello 5 iltapäivällä ja jumalan
palvelus kello 7 illalla. Neiti Es
ter Flinkman sattuneelta syystä
jiiä tänne vielä toistaiseksi ja
puihutt kaikissa edellätnainituissa
li'aistiuksissa. — A. G.

. . . PUHELIMITSE

Vuokratkaa meidän lattian santauskone

............. ,

$1000 ja lisäksi 25 parhaimmalla tavalla
valmistettua KINKKUA pääsiäispaketeissa
VAPAASTI OSALLISTUJILLE

*

2 rullaa 20c
2 rullaa 30c
Meidän

ensiluokkaista

KertamaalausPuolikiiltävää
MAALIA

extra

y £ k r*
1

.49
$2.75 fiall0"a’

Seiniin ja puuosiin

sakeaa

‘/i

gal.

VAPAASTI — Meidän jättiläis-maalinsekoittaja sekoittaa ostamanne maalin kunnollisesti ja säästää aikaanne ja rahaanne.
Vältytte kiusalliselta maalinsekoittamiselta, kun ostatte maalinne meiltä. — Muistakaa! Tämä palvelus on aivan VAPAA!
Veranta- ja lattia-

MATTOJA

EMALJ1A

liuopapohjasia
Ensiluokkasia
9x12 kuku
9xlU*/2 kekoa
7*/jx9 kokoa
6x9 kokoa

S 1.95
»1.95
$3.59
»2.95

PAINT & WALLPAPER CO.
580 MAIN ST.
Tel. 3522
FITCHBURG
Vapaa purkkauspaikku puodin takana

Vaaleanruskeaa - Vaalean- ja
tuunnanhaimaata.

75c quarlti
$2.75 gallona.

