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Maailmaa jännittänyt hirmuhyökkäys 
täydessä vauhdissaan Ranskassa

4,000 laivaa ja 11,000 lentokonetta ottamassa osaa
Yöllä alkanut hyökkäys kehittyi 
jättiläismäiseksi päivän kuluessa
SAKSAN VASTARINTA LIIAN HEIKKO 
ESTÄMÄÄN MAIHINNOUSUA; TAISTELU 
KÄYNNISSÄ 10 MAILIA SISÄMAASSA

' (SÄHKÖSANOMA)
Lontoo, kesäk. 6 p. — Liittoutuneiden armei

jat, joita kanaalin yli kuljettamassa oli 4000 lai
vaa, suojanaan 11,000 lentokonetta, hyökkäsivät 
Ranskan rannikolle tänään. Saksan radio tiedotti 
hyökkääjien onnistuneen nousemaan maihin kah
dessa paikassa Atlantin muurinpään takana, Orne 
ja Vier jokien suulla.

Saksalaisten vastarinta oli liian heikko estämään hyökkääjäin 
maihinnousua. Jo tunti sen jälkeen, kun ensimmäiset Amerikan, 
Britannian ja Canadan miehet olivat nousseet maihin, oli hyök
kääjillä täydellinen isännyys ilmassa.

Puolen päivän aikana ilmoitettiin lentoteitse kuljetettujen 
joukkojer laskeutuminen vihollisen varustusten takapuolelle on
nistuneen. Saksalaisten patterit oli suureksi osaksi vaimennettu, 
ja ilmasta laskeutuneita joukkoja oli monessa paikassa rannikolla. 
SISÄMAASSA

Saksen radio tiedotti hyökkää
jien tankkien edenneen sisämaa
han kilometrien syvyydeltä Ca
en, ja Isignyn kaupunkien välille, 
sekä että taistelu oli käynnissä 
10 mailin' etäisyydessä rannasta 
Pariisiin johtavan radan varrel
la, 115 mailin päässä Pariisista.

Virallisessa tiedotuksessa mai
nitaan vihollisen varustusten 
taakse laskeutuneiden joukkojen 
kärsineen verraten pienen tnies- 
hukan.

Ylipäätäänkin ilmatorjunta on 
olltit heikkoa. V ihollisen varus
tukset lienevät murskautuneet 
aika sem missä pommituksissa.
Eräskin suuri ilmatrausportti pa 
lasi takaisin saamatta ainutta
kaan reikää siipiinsä . Amerikan 
27 :s ja 1 Cl:unen laskuvanjustin 
divisionat ovat laskeutuneet Nor 
inandian niemelle, sanoi Saksan 
radio. Se on myös maininnut 
hyökkääjiä ' tulleen useammalle 
saarelle Raniskan rannikolla.
LENTOKULJETUS

I.au sues.saan imielipi teitään
hyökkäyksen onnistumisen suh
teen, sotilasasioitten tuntijat pi
täjät lentoteitse tapahtuvan so
tilaitten kuljetuksen hel|>oimpa- 
na näin alussa, ja suuremmat 
joukot kuljetetaan miten vain 

■ sitten, kun asema varmistuu ja 
suurempiin hyökkäyksiin ryhty
minen on edessä.

Saksan ilmailuvoiihia haas- 
kaava taistelu maksoi nyt vel
kansa. Ainakaan hyökkäyksen 
ensimmäisillä tärkeillä tunneilla 
Luftwaffe «.n pysytellyt taustal
la, vastaamatta liittoutuneiden 
haasteeseen. Mutta ajattele- 
vannnat selittävät asianlaidan si
ten, että Saksi säästää lentoko
neensa niihin taisteluihin, joita 
myöhemmin tulee käytäväksi.

Lontoon radiossa sanottiin va 
latun ainakin kaksi rannikkoa se. 
maa ja tunkeutuvat liittoutuuei-

KODIN OSTAJAT
Oman etunne vuoksi tulkaa 
neuvottelemaan meidän har- 
jaantuneitten kiinnity slaina- 
virkailijoitten kanssa. Ei mi
tään velvoituksia.

(Ien hyvin järjestetyt joukot sy
vemmälle sisämaahan.
UUTINEN ALAHUONEELLE

Noin kuusi tuntia hyökkäyk
sen alkaminen jälkeen, ensim
mäisten joukkojen noustua mai
din Norunaudiu niemimaalle, tie
dotti Churchill alahuonelle hyök
käyksen kuhista ja sanoi sen 
edistyvän “suunnitelmien mukai
sesti”.

"Meren asettamat vaikeudet 
eivät osottnutuneet niin hanka
liksi kuin oli otaksuttu”, lausui 
Churchill. — “Rannikkopatterien 
tuli näyttää suurelta osalta vai
mennetun. Lentoteitse kuljetel 
tujen joukkojen vienti vihollisen 
Hiolustusliuijan taakse on onnis
tunut hyvin ja rannalle nousuja 
jatketaan esteettömäsi! moite.,- 
sa paikässa juuri tällä hetkellä. 
Luonnollisestikaan en voi selit
tää yksityiskohtia, tapahtumat 
kuin seuraajat toisiaan niin no
peassa tahdissa. Multa tähän 
asti, kuten sanovat taistelun 
johtajat, kaikki on sujunut suun
nit elimien mukaisesti.’’
MONTGOMERY LINJALLA

Ranskaan tunkeutuvien jouk
kojen päällikkö on kenraali Moni 
gomery, joka johti Britannian ja 
Amerikan joukot voittoon Afri
koissa. I Iäinen komentonsa alai
suudessa ovat Britannian, Aine- 
iikan ja Canadan sotilaat.

Saksan radio on' edelleen' tie
dottanut ja myöntänyt, että 
hyökkääjät ovat kuljettaneet ai
nakin yhdessä paikassa tankke
ja maihin. Lentoteitse laskeu
tuneita joukkoja on pitkin mat
kaa Cherbouirgin ja I.ellavrcu 
välisellä rannikolla.

Sääsuhteet eivät olleet lähes
kään suotuisat, vaan häiritsivät 
alhaalla kulkevat pilvet lentokor 
.leiden toimintaa. Se ei kuiten
kaan estänyt yöllä, vuorokauden 
ensimmäisellä tunnilla alkanutta 
hyökkäystä ja oli ehkä suurempi 
haitta Saksan ilmapuolustuk
selle kuin liittoutuneille.

SAKSAN TIEDOTUS 
ENSIMMÄINEN

Kolme saksalaista' tietotoimis
toa levitti (radiossa maailmalle 
uutisen, että hyökkäys Europ- 
paan «di alkanut. Euonnollisee.- 
t-l'eaau näille tiedotuksille ei sii
lien aikaan saatu vanmistuista liit 
toutiuieideii puolella.

'la-sä maailmaa häivyttänees
sä. nuiljooinilta unien vieneessä 
uutisessa mainittiin, elia liittou
tuneiden I a sk u va r jos t i n j on k koja 
oh laökeutunul alas Normandian 
«liedniellä Ranskassa. Myöskin tie 
d diivat saksalaiset heti perään, 
että liittoutuneiden joukkoja öli 
noussut maihin Le Havressa. Ja

lisäksi vielä, että liittoutuneiden 
sotalaivat olivat ijwimimit lancet 
Ranskan rannikkoa. ninnMioinaah 
Le Havren satamaa ja Sciiiejoen 
.suuta. Kaikkien näiden uutisten 
aikana liittoutuneiden tiedonvä- 
litysl,ait< ikset pysyivät äänetlömi 
nä. Y.mpnäirrettäivästä syystä, 
r.iillä eiväthän liittoutuneet haluni 
neet levittää toiininuu-dann tie
toja viholliselle.
LISÄÄ TIETOJA

Saksalaiset antoivat enempi 
tietoja kaiken yötä. Myöskin 
sen, että Saksan iskujoukkoja oii 
kiirehditty h,y f ikkaysalueeKe, jos 
sa he alottivat taistelun l.c iliaiv- 
•ressa mäihiin n nous s e it a lilt tontut - 
i.ei.a vastaan. Mainittu ranska- 
lainein kaitlpumki sijaitsee (kanaa
lin rannalla 60 mailin päässä 
Englannin (rannasta.

1, ii.t tou t m i e i d e n I cm 11dk on eitä, 
jatkavat saiksalaiset kertomuis- 
taan, ovat ilimestyneet suurina 
parvina Ranskan ranuikkoseudul 
le. poniini it tae n Ifuukirkiä ja Ca- 
laisia. Saksan radi n ensimmäi
nen uutinen kuuluu (sanasta sa
naan näin :

“Kauan (Hiotettu brittiläisten 
ja am e rikalla i st-cn hyökkäys aikoi 
kesäkuun kuudennen päivän en- 
sihilniäisillä tunneilla laskuvarjoa 
tiu joukkojen laskemisella Seine- 
joen suun lähettyiviyillc.”

Myös sanoi Saksan radio, että 
saksalaiset laivat ovat vastaan- 
ottannasisa Ranskan rannalle aluk 
silta pyrkiviä hyökkääjiä.
VAIKENEMINEN PULMANA

Nläi<b"i uutisten levitessä Eu- 
nciplpaan ja Pohjois-Amerikkaan 
ryhtyivät suuret radioasemat 
•hankkimaan varmuutta, saamat
ta minkäänlaisia tietoja liittou
tuneilta. Vaikeneminen kuiten
kin ipulhui omaa kieltään ja selit- 
tis en, että .ellei asiassa olisi 
mitään .peirää. Lontoossa ei vaiet 
taisi niin täydellisesti. Cölunvbia 
radioasemia otti varmuuden m.ni. 
siitä, että Saikaan tiedot eivät ol
leet huhiuija, vaan alkujieiräi&iä ja 
että niiden niivlkaan liittoutuneet 
olivat hyökänneet Ranskaan kali 
dessa eri palkassa, kahdella eri 
tavalla, »

Parisin radion vaikenemista 
lienian ihmeteltiin, sillä isthän 

on Saksan kontrollin alaisundes- 
sa. Mutta puoli tuntia sen jäl-

Il.f-I.SES MAllllS'SUl'StUIYOKKAYS EVROt*dSSA ON ALKANUT. Varhain lana aamuna 
Saksan radio Ilmoitti, että liittoutuneiden lasituvarjojoukkoja pudotettiin Le Haiven alueelle 
>Stinc-joe'i suussa Ranskassa lainan kesäkuun kuudennen vuorokauden eusiininaisella tunnilla ja 
m völieminin liittoutuneiden maihinnousun komentaja kenraali Dwisht Eisenhower virallisesti il- 
•nollti. elia inaihiniiousuhyökkäys on alkanut. Esitämme tässä lukijoillemme kartan, josta näh
dään inaihinnousurannikko Hreslista. Ranskasta, aina Haagiin, Hollantiin asti, seka Englannin 
etelä- ja kaakkoisrannikko, jossa liittoutuneiden asemat ovat. Leikatkaa irti tämä kartta ja 
seuratkaa sitä, kuu luette uutisia käynnissä olevasta maihlnuousuhyökkayksesta.

keen, kun Berliini oli salamoivat 
uutisensa sähköaaltoina .maail
malle lähettänyt, kuuliin ääni Pa 
risin asemalta. Se puhui sodasta 
ja sanoi:

“Näyttää siltä, kuin meillä oli
si vielä toinen km Laiksi armon
aikaa cm.nieiulku.iu li it tout uineiden 
hyökkäys alkaa. Waishingtonista 
saapuneessa raportissa samotaan 
pros. Rooseveltin saapuvan Lon
tooseen kesäkuun hipussa. Tämä 
varmistaa otaksumamme, että 
ennen sitä hyökkäystä ei tulla 
ulottamaan." I£.ilk<» ihmeellistä, et 
tä täillaiista puhuu saksalaisten 
hallussa oleva pääkaupungin ase
nna.
OLTIIN PIMEÄSSÄ

Kaiken tästä syntyneen sekai
suuden ja l-ontoon vaikenemisen 
lisi.ksi Washing tornista vastasi 
Sotadeipar.temicmtti tehtyihin ky
selyihin, ette: se ollut kuullut mi 
tään lliyökkäyksesitä. Liittoutu
neitten taholtahan oli aikasemi- 
miii varoitettu, että saiksalaiset 
-aat tavat tehdä väärän hälyy talk 
sen, ilmoittaa valheellisesti liit
toutuneitten hyökkäyksestä tar- 
koitukseilla saada patrioottiset 
ranskalaiset joukot liikkeelle ja 
julkisuuteen.

Kun tätä sikinsokin oli kestä
nyt vähän aikaa, kuului taas 
Saksan .radiosta:

“ Aiag !o -anmeir ’.k k a1 a is ia l asktu- 
varjostiujoukkoja laskeutuu alas 
No: maiviianiemen kärjessä val
lata!,-seen sdeMä sijaitsevat lento
kentät ja siten tehdäkseen tilaa 
suurempien samanlaisten joukko 
j en ail asC as kuille.”

Juuri vähää ennen oli liittou
tuneiden taholta radioitu varoit
tavasti ma n sikäläisille, että uitusi- 
maillinen ilmahyökkäys Europan 
mantereelle on nyt alkanut. Li
säksi ranskalaisten kdhoi teit iin 
noudattamaan ennen annettuja 
ohjeita s ikä seuraamaan niitä oCi 
jeita, joita heili1! e pian annetaan 
k ntoleh.t isissä.
ILMAPCMMllUS

Lentoon sähkösanomassa mai
nittiin, että liittoutuneiden ilma 
ixmilmitus tiistaita vasten viiliä 
di ankaraa, jota aamun tullen 

lähtivät jatkamaan amerikkalai
set, ja k. ('.idistui ijxaimitnitiss Alan
komaihin ja Ranskaan. Tämä oli 
jatkoa edellisen vuorokauden toi

minnallc, eikä sellaisenaan mi
tään uutta.

Mutta aikasce.n tiistai-aamuna 
saapunut sähke tiesi mainita, et 
tä saksallaiset olivat ryhtyneet 
toimintaan. länsiinjmäisessä ry- 
niäkäs.sä liittoutuneilta amtmut- 
tiin alas ktiusitoista pommittaja 
■konetta,
TIEN VALMISTELU

I Tien ja mahdoiiisuuksien val- 
I luistelu1 suurelle .hyökkäykselle 
'alkoi viime vuonna, lähes, vuosi 
sitten. Heinäkuussa viime vuon 

j na pommit et f iin Hampuria niin 
hirvittävästi. että se lakkasi ole
masta entisensälainen Hiaimpuri, 
teollisuuskaupunki. Hävitys rin
nastui kirjaimelliseisti niihin hä
vityksiin, joita Saksa oGi aikasetm 
'tuin tehnyt Englannissa.

Yhteisin voimin jatkoivat Eng 
lanti ja Amerikka Saksan teolli
suuskeskuksien ijxamtmitusta. ■ Ja 
moni niistä tuhottiin olematto
miin.

I Hui;«pirtunsa kohosi pommitus 
Beriiniä vastaan hv» Idättäessä. 
Suuria aukkoja ilmestyi valtavan 
(pääkaupungin keskelle. Berlinin 
teollis u u sfl a i tök set h ajoit ett i in 
hirmuisesti terrorisoivilla jxitm- 
iii it niksillä kokonaan.

(Sitten kohdistettiin pommitus 
myöskin Ranskaan, etupäässä n. 
k. hyilkkäyisalmeeHe, de Calaisim 
yiniiikiristiMiu. 1’öinimiittajat alkoi 
vat olla siellä jokapäiväisiä vie
raita. Tarkoitus oli tehdä teiliot- 
tomalksi siellä olevat Saksan 
puolu st lisä sem at.
SAKSAN SUUNNITELMA

Saksassa öli suunniteltu voi
makkaan ilmalaivaston reservoin 
tia lliylykkäyksen varallle. Tuotan 
toa lisättiin niin paljon kuin voi 
tiin, ja käytettiin siihen tiutn. 
valilatuilta alueilta tuotua pakko 
työvoimaa. Tahdottiin lisätä va
rastoja pahimman varalle. Mutta 
sitä mukaa kuin li it tou tune itien 
pommitus suureni ja laajeni, sak 
salaisten oli pakko ruveta käyt
tämään näitä varastojaan, voi
matta kuitenkaan asettaa sulkua 
ylivoimaisille ilmai;* mmituksillle.

Ja sitten alkoikin (Kiminitus 
kantaa hedelmää. Tuotanto alkoi 
vähetä ja vastoit ai st e luissa kärsi 
Luftwaffe yhä suurempia mene
tyksiä. Niinpä tämän vuoden a- 
flussa Sakealla oli jalj e 1 lä väilleni -

mun letit» Ikoneita ja vähemmän 
lentokoneita valmisteilla kuin oli 

1 uiajhcuiIui itiikse.ii alkuaikoina.
I .iittoutuneiden illmahyöklkäyk 

iet jatkuivat siltä ihiuolima.tta — 
h ti-tioilhi nilnkuiin hyvillä säiliä. 
Päivin ja öin. Ja hitti n liuhti- 
kiniiii puoliväilsisä adlkoi se jätti- 
läisijH iniitiiiliis. 'ollaista ei oltu en 
tieni nähty. Se oli tosiaan ilinaso- 
lati ähellä hirniuinen ja niltta- 
siihteiltaan niin suuri (näytelmiä, 
ehta sitä seuratessa maailma piti 
henlkeään, hämnnä säyneenä ja
kaniihistutieena ja kysyen, mikä 
tästä on tuleva lopuksi? Ja sen 
jälkeen ovat liittoutnncklen suu 
rct ja pienet jneinlniittaijat ja tais 
tdluikoneet parveilleet Saksan, 
Unlkarim. Romanian. Hollannin, 
Belgian ja Ranskan taivaalla sei 
Iäisinä hirmun ja kauhun kappa
leina, jollaisia ovat ainoastaan 
voimakkailla, tonnien painoisilla 
pommeilla jkuormatut jh imniitta- 
jat. Häivitvis on tavaton, miutta 
pomon itäisit en levittämä kauhoi ja 
kärsimykset ovat enempi. kuin 
tavattomat, n - ovat sanoin ku
vaamattomat. Ja kuitenkin sano
taan. että Saksan kansan moraa- 

ei ole rakoillut eikä laskenut, 
vaan elää sen keskuudessa. Aais- 
teCutahto, tahto nousta vastari.n 
taan ylivoimaista vihollista vas
taan.

Nyt sitten soivat ratkaisevia 
taisteluita Ilmoittavat kellot. 
Nvt odottaa k» iko maailma jän
nityksellä uutisia siitä taistelus
ta. jonka rinnalla kaillki edelli
set suuret taistelut kalpenevat 
pienuuttaan.' joka on oleva hel
vettiä maan ]>ääl!ä, ja jonka seu
rauksien smuruutta ja smnulli- 
suiutta ei osaa kukaan laskea c- 
les osapuilleen. Niin tapahtuu, 
jos liittoutuneet täy ttävät uhka
uksensa. s. o. jos Saksa taistelee 
viimeiseen vereen, jos rtiolemmin 
puoliset miljoona-armeijat hir
muisille sotclkoneistoineen syök
syvät sellaiseen taisteluun, joka 
tkiättyy vasta sitten, kun hei
kompi on hakattu maahan.

Marsalkka Petain 
puhunut ranskalaisille

(Sähkösanoma)
Pariisi — Pysykää paikoillan

ne ja toimikaa kuin miehet. Sel
laisen kehoituksen antoi marsalk
ka Petain Ranskan liikennetyTi
laisille sekä kaikille yleisön pal
veluksessa oleville henkilöille 
tänään puheessani, jonka radio 
välitti kautta Ranskan. Hän en
siksi selosti, että liittoutuneet 
ovat aloittaneet yleisen maihiii- 
nousuhy okkäyksen ja Ranska 
nävttää joutuvan yleiseksi tais
telutantereeksi.

Viimeiset sähkösanomat
RAIVAAJALLE

Lontoo — Liittolaisten päämajasta tiedotettiin, että hyökkäys 
tulee olemaan kiivainta taistelua, mut a se tulee jokatapauksessa 
onnistumaan. Tällaisen lausunnon antoi kenraali, Sir Bernard L. 
Montgomery, joka johti hyökkäysarmeijai vihollisen liunoittamillu 
taistelukentille Ranskan rannikolla.

Yhdysvaltain lentovciinien keskuksesta sanottiin Ranskan ran
nikolta palaavien len äjien kertoneen maijoukkojen rynnänneen 
maihin joukko joukon jälkeen, vihollisen vastustuksen ollen hyvin 
heikon ja taivaalla oli tuskin yhtään vihollisen lentokonetta. “4000 
jalan korkeudelta katsellessani ’, sanoi amerikk »lainen kntoluut- 
nantti Swanberry, “näin jeepejä ja kuorma-autoja kaikkialla ran
nikolla ja toisia tuli lisää. Vain yhden kuorma-auton huomasin 
joutuneen vihollisen tulituksen uhriksi, mutta muuta vihollisen toi
mintaa en silloin hucniamiul."

Washington — Presidentti Roosevelt kutsui armeijan ja lai
vaston ylimmät johtajat Valkoseen Taloon maihinnousua koske
vaan konferenssiin.

Jossakin Englannissa — Hyökkäysjuukkujen ylijohtaja, ken- 
riali Dwight D. Eisenhower, seisoi erään talon katolla hyökkäyk
sen edellisenä iltana ja tarkasteli illan hämärässä kokoutuvaa ilma- 
armaadaa, joka uljaana läksi kohti Ranskaa, aloittaakseen viimei
sen näytöksen sodas a, jonka kautta vapaus voitetaan kaikille 
kansoille, jotka natsiorjuuden alla ovat olleet.

Sadattuhannet
Pietarinkirkon
etupihalla

(Sähkösanoma)
Rooma, kesäk. 5 p. — Suurin 

kansa,joukko», mitä I'ietarinkir- 
kon etupihalle on kokontuiiut 
nykyisen paavin “kruunauksen” 
jälkeen, oli tänään kuulemassa 
pyhän isän rukousta ja kiitosta 
Jumalalle. Yleisöä di satojatu
hansia, ehkä lähemmä puoli mil
joonaa ihniistii.

Mukana oli Amerikan voitta
ja-armeijan sotilaitakin paljon. 
Paavi tunnusti myöskin saksa
laisten ansion kaupungin sääs
tämisessä, sillä lie siirtyivät va
paaehtoisesti kaupungin rajojen 
idkopuiilelle.

Kun sana paavin esiintymises
tä Pietarinkirkon edustalla le
väsi, alkoi kansaa virrata sinne. 
Klo 6 astui paavi balkonille ja 
kädet kiihotettuina kohden kor
keutta hän pi£i kauniin kiitospu
heen, kääntyen rukouksissa suu
ren kaitsijan pir ilcen ja kiittäen 
siitä, että hirmuinen vaara ja 
s»xlan hirmuiset kärsimyk-et ei
vät kohdanneet ikuista kaupun
kia.

Englantilaiset
Valmentanen
lähettyvillä

(Sähkösanoma)
Rooma, kesäk. 5 p. — Amerik

kalaisilla joukoilla ci < Iitit aikaa 
pysähtyä katselemaan Koo-rnan 
nahtäivy y ksiä. vaan painaLivat 
tankit ja panssarivaunut kaupun
gin läpi pohjoiseen siirtymien 
vihollisen kintereillä. Pcm.nitta- 
jakoneet, noin 500 Konetta kä
sittävän;! joukkona, ahdistavat 
pommituksellaan vihollisen toi
mia, pommittaen teitä ja kaik
kea vihollisen liikuntaa häiritse
vää kauempanakin pohjoisissa.

Englantilaiset taistelevat viili 
Valmonten lähellä Sak-alai-ct 
tekevät siellä lujaa vastarintaa. 
Liittoutuneilla on suunnitelmia 
vihollisen saartamiseksi, mutta 
toistaiseksi heillä on, i idä pako
teitä hallussaan, ja täytvy paon 
tapahtua Kooman iläpu lit-e. jos 
vihollinen siinä oiwustuu laisin-
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“The
OUB POLICY

ose of the Aieoelatfon ihall 
p preeerre

ie p«rp
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traditions of oar country, the United 
States of Amerien, to revere Iti lawi 
and Inspire others to respect and obey 
them, and In all nays to aid In making 
this country greater and better”

PAI VANKATSAUS

amerikai;itsen uniunistisen liikkeen keskuudessa aina vallinnut jär- 
jestymis- ja ly "alaa koskevaa riitaa, minkä johdosta on puhjennut 
eräitä työnseisahduksia. 'Iästä syystä syntyneet lakot pitäisi voi
da ainakin sodan aikana kokonaan välttää. Joissakin tapauksissa 
tuntuu siltä kuin jotkut kevytmieliset ja häiriöitä haluavat voimat 
haluaisivat teil lä kiu-,ia työn äenjiirjcstötoiminnallc, mikä kaikki 
puhuu vaativalla lavalla paremman ja perusteellisemman valistus- 
ja organisccraustyön puolesta, mitä työväestön keskuudessa pitäisi 
harjoittaa laajemmassa m it Likaavassa.

Työväestöllä on vastuullaan maan ja kansan etu samalla ta
ialla ja vielä enemmän kuin muilla kansarylmiillä ja vakavat ja 
tietoiset työläiset käsittävät sen. Siihen perustuu yleinen asen
noituminen lakkojen välttämiseksi sodan aikana ja sitä tarkoit
taa Mr. Thomas puhuessaan antautuvan lojalismin puolesta nyt 
koska vain sen kautta voillaan säilyttää kotirintaman eheys ja 
turvatti työväestön asemalle tuiki tarpeelliset järjestöt sodan jäl
keen.

LIBERAL PARTY
Uusi poliittinen puolue, sen ohjelma ja 

pyrkimykset

4

iksi rauhallisten valtojen kan
iinisiksi.
Hitlerin järjestelmällinen vai- 
i vähcmmistökansallisuuk siä

SOTA-AJAN LAKOT JA 
TYÖVÄESTÖN EDESVASTUU

Toukutteleva, 
ahdas pääkaupunki

Suhtaantuaksecn oikealla ja rakenteellisella tavalla sodan
aikaiseen yleistilanteeseen ja niaanpnolustusvaatimuksecn ovat 
molemmat Yhdysvaltain johtavat ammatilliset työväenjärjestöt si
toutuneet karttamaan lakkoja sodan aikana. Tähiin katsantokan
taan ovat liittyneet useimmat itsenäiset ammattijärjestöt ja työ
väestön keskuudessa on yleensä sodan alusta asti ylläpidetty va
listustoimintaa tarkoituksella työväestön puolelta auttaa kansal
lisen yhtenäisyyden lujittumista, mikä sodan voittamiseksi on vält
tämätöntä. Vanhoillisissa piireissä on kaiken aikaa liiaksikin rum
mutettu luokkataistelun kireydestä ja siitä kuinka muka työvä
estön puolelta sitä on kansallisen hätätilan turvissa kiristetty, mi
kä yleisesti ci ole totta, vaikka täytyykin todeta hallituksen viral
listen tilastojen valossa lakkojen lukumäärän ja niihin osallistunei
den työläisten lukumäärän lisääntymisen näiden vuosien aikana.

Valitettava tosiasia on, että nyt kuluvan vuoden ensimmäisen 
kolmen kuukauden aikana työläiset lakkoutuivat 1.020 eri tapa
uksessa sen sijaan kuin uusien lakkojen lukumäärä vastaavana ai
kana viime vuonna oli vain 643 ja vuonna 1942 571. Tämän vuo
den ensimmäisen kolmen kuukauden aikana liittyi lakkoihin 340,- 
000 työläistä. Viime vuonna vastaava luku oli 203.998 ja v. 1942 
vain 154,343.

Nämä numerot eivät kuitenkaan sellaisenaan anna todellista 
käsitystä vallitsevasta tilanteesta. Niiden perusteella saatetaan 
joutua harhapäätelmiin työväestön lojaalisuuden suhteen jos ei 
oteta huomioon teollisuustöissä olevien työläisten lukumäärän 
huomattavaa lisääntymistä ja myöskin tuotantolaitoksien luku
määrän laajentumista. Nyt työskentelee sotateollisuudessa tai 
sitä lähellä olevilla työaloilla moninkertaisesti suurempi työläis
joukko kuin kolme tai kaksi vuotta sitten.

Tämän ohella on näitä numeroita tarkkailtaessa huomioon 
/otettava toinenkin seikka: syntyneiden lakkojen lyhytaikaisuus 

Jos näinä aikoina työläiset monissa tapauksissa ovat tulleet pa
kotetuksi joukkotoimenpiteisiin oikeuksiensa puolustamiseksi, niin 
kymmenissä ja sadoissa tapauksissa työstä pois jääminen on ollut
vain yhden tai kahden työvuoron asia. Tätä seikkaa ci tilasto 
valaise asianmukaisella tavalla.

On perin valitettava se äärimmäisen taantnumuksellisten sa 
nomalchtien ja politikoitsijoidcn asennoituminen, jolla he jokaista 
työnseisausta tahtovat käyttää hyväkseen joidenkin pakkolakicn 
laatimiseksi työväestön oikeuksien supistamiseksi. Sanomalehdet 
tekevät erinäisistä työselkkauksista tavattoman suuria sensatiouu- 
tisia ja aivan valheellisesti suurennellaan koko rettelön luonne. 
Joissakin tapauksissa työselkkaus on jo ehditty sopia ennen kuin 
määrätyssä tarkoituksessa kustannetut sanomalehdet ovat kuuden 
tuuman otsikolla varustettuina lakkouutisinccn ehtineet lukijoiden 
käsiin. Siltä taholta aivan tarkoituksellisesti suurennellaan lak
koja ja niiden merkitystä.

Nämä eivät kuitenkaan kuuluu kysymyksen ydinscikkoihin, 
jotka ennen kaikkea täytyy työret telöitä*valaisevien tilastojen yh
teydessä ottaa huomioon. Onko lisääntyvä lakko-aalto työväestön 
syy? Tosiasia on, että heidän vastustajansa, itsekkäitä etuja aina 
sodan varjossa tavoitelevat yrittäjät koettavat kansallista poik
keustilaa hyväkseen käyttäen nujertaa työväestön järjestymistä 
ja joukkoesiintymistä takaavat rooscvcltilaiset reformit ja oikeu
det. Tämän tosiasian merkitys käy sitäkin suuremmaksi kuin sa
maan aikaan vanhoilliset politikoitsijat valtiollisen toiminnan jo
kaisella rintamalla koettavat seivästää näitä uusijakolaisia uudis 
{uksia kaiken vointinsa mukaan. Siitä on ollut seurauksena lakko- 
vastainen laki kongressissa, mikä muuten sivumennen sanoen on 
käytännössä osottautunut merkityksettömäksi, sillä se ou risti
riidassa demokratian todellisten' perusteiden kanssa.

litsekkäät työnteettäjät, jotka ovat kieltäytyneet sopimuksien 
uudistuksista työläistensä kanssa, josta niin monet työselkkauk 
set ovat johtuneet, ovat toisissa tapauksissa saaneet ylemmiltä 
hallinuo li-ilta laitoksilta välillistä tukea juonittelulleen. Pitkä
aikainen kriisi kivihiiliteollisuudessa esim. johtui siitä ettei asian
omainen hallinnollinen työsuhdclautakuuta ajoissa toiminut kyllin 
tehokkaasti. Lautakunta voisi ajoissa katsoa, että työnteettäjät 
eivät sopimuksien päätyttyä saisi tilaisuutta verukkeisiin ja siten 
t colli suusrauhan rikkomiseen.

Samalla kuin tämä kaikki on totta ja myönnettävä on toiselta 
puolen merkille pantava eräänlainen kurittomuus, mitä on ilmen
nyt ty ,väestön puolella, vaikkakin hanoissa tapauksissa. Maan 
johtavasta sotatuotantokuskuksesta, Dtroitista, kuuluu valituk-i 
tämnioi-estä kurittomuudesta juuri nyt. Sieltä käsin on myöskin 
ClO:n kuuluvan autounion presidentti R. |. Thomas, kohottanu: 
voimakkaan varoituksen juuri työväestölle, että sen tulee liillit; 
itsensä, käyttäytyä omien järjestöjensä laatimien päätöksien mu 
käisesti, alistua kuriin ja karttaa laittomia lakkoileniisia ja tvöliäl 
riöitä, jo- se mieli nauttia yleisen mielipiteen suosiosta ja säilittä: 
omat järjestönsä sodankin jälkeen omaksi turvakseen. Titoina 
puhuu varoittaen Detroitissa Chryslerin tehtailla -yntiuevii laitto 
man lakon johdosta, joka käsitti pari tuhatta työlaista. Hän ke 
koittaa uni ,n päätöksien perusteella työläisiä menemään ti 'uv 
häiritsijöiden muodostaman vartiolinjan läpi.

Sotateollisuus on tuonut Detroitiin tavattoman määrän uiko 
puolista työ,voimaa

Pääkaupunki, entinen rauhallinen 
Washington, kussa japanilaiset kir
sikkapuut ihanasti kukkivat, kussa 
kadut kiertävät taikka kulkevat Ca
pitolista suorina säteinä lähtevinä, 
siellä nykyään kihisee miestä ja nais
ta, neitoa nuorta jos vanhempaa, so
taherraa ja kongressimiestä kuin 
muurahaista keossa. Sillä onhan nel
jännesmiljoonalle rakennettuun kau
punkiin sullottu miljoonia.

Kaupungin keskustan kauniit puis
tot ovat jokseenkin täynnä hallituk
sen rakennuksia, miljoonille varat
tuja konttorirakennuksia. Mutta ah
dinko on hirmuinen. Ja tulee pa
hemmaksi, sillä hallituksen miehet 
ovat käyneet maan korkeakouluissa 
tarjoillen “tutkinnossa läpäiseville” 
koulukiteille $1,750 vuosipalkkaa. 
Tyttöjä tarvitaan tuhansittain kont
toritöihin, joita sota on lisännyt 
suunnattomasti.

Mutta jos tyttöjä tulee, niin läh
tee niitä poiskin. Ja nytpä on alet
tu pohtia kysymystä, miksi tytöt 
lähtevät pois Washingtonista? Sillä 
pois niitä lähtee sadottain joka viik
ko. Asian tutkimus on tuonut päi
vänvaloon seuraavaa:

Asunto-olot asettavat huonetta et
sivän uuden tulijan hermot" koetuk
selle, ja jos lopulta saa asunnon ja 
on valmis syömään illallisen, mene
mään teatteriin tai johonkin huvi
paikkaan, saa kaikkialla seistä jo
nossa tuntikausia.

Työviikko on kuusipäiväinen ja 
työ vaatimukset loppuunkuluttavat, 
sillä Washingtonin konttorineitien 
on “tehtävä osuutensa, että sota voi
tettaisiin.” Tytöt väittävät, että he 
ansaitsevat kotikaupungeissaan vii
dessä päivässä toimeentulonsa koh
tuullisella työllä.

Ahdinko konttorihuoneissa on hir
muinen. Joissakin konttoreissa on 
työpöytiä niin ettei pääse käänty
mään eikä ponnistuksitta sivuutta
maan toisessa pöydässä istujaa.

Mitä muuta on sanottu pääkau
pungista ja siellä olevien nuorten 
tyttöjen elämästä, se löytyy kirjoi
tettuna maan monissa magazineissa 
ja lehdissä.

monessa puuttuvainen, huikentelc- 
vainen vouhottelija, joka varastaa ja 
ahnehtii ruosteen raiskattavaa mam
monaa, joka edeltäjiensä tavalla ric- 
hahtelee aikansa, kiekuu kukkona 
pienen suuruutensa rikkaläjällä, va
joaa omahyväiseen mädännäisyy- 
teen, rappeutuu ja laskee luunsa 
maahan ainaiseksi arvoitukseksi jäl
keensä tuleville pääkallon, selkäni
kamien ja ylipäätään luustoon kät
keytyvien salaisuuksien tutkijoille?

Painettu sana, nuolenpääkirjoituk
set ja muut merkinnät sisältävät 
muutaman tuhatvuotisen vaiheet ih
misen elämästä. Suokoon ylhäinen 
järjenantaja meille älliä käsittää, ja 
ellei käsittää niin ainakin uskoa, et
tä 100,000 vuoden kuluttua ihmisen 
täytyy olla uusi ja parempi. Viisaam
pi, kehittyneempi ja inhimillisempi. 
Niinkuin onkin, ellei siihen mennessä 
tuhoa kaikkea rakentamaansa, ellei 
typerässä vihanvimmassaan tuhoa it 
seäänkin ja jätä tätä kaunista maail
maa samanlaisten alhaisten olioiden 
tyyssijaksi kuin sen tiedetään olleen 
olevaisuutensa varhaisempina aikoi
na.

Ihmisen jälkeläinen

mätt<*nnä kaikesta 
päisetuihin perustui
ketä voidaan
vosoi 1 oia

ja monet tuulet tulokkaat oi at tyyten tietä
järjestötoiminna -ia. Heitä j ni taa vain ti'a-
i käsitys. Ilari: tanjohtajia h>ytyy aina jos on
l harhgan. Yht een aikaan \Oinniunisti pro-
irvetchtaissa ja yllytti työn äkea aktiiviseen

vastarintaan maan puolustustoimenpiteiden estämiseksi. Nvt jutir 
tällä hetkellä virallinen kommunisti ei kaiketi sitä tee,' mutia jot 
kut muut liidän kans-aau aniantapaiset teU.radikaalit j.a fanalii 
kot jatkavat kiihoitusta. Ärtyisää mieltä on herättänyt mvöskin

Meitä, tavallisia tullukoita, tarvit
seisi useammin herätellä luunapilla 
nenänpäähän tai otsaan. Sillä suuri 
ja sikeä on meissä se lyhytnäköisyy- 
den ja uskomattomuuden uni, jossa 
kuorsaten me unohdamme kääntää 
katseen itseemme, tarkemmin sano
en siihen, jota meissä ihmiseksi kut
sutaan. Me olemme ylen tyytyväi
siä muka tietäessämme, että kun nyt 
kerran on päästy eroon apinankuo- 
resta ju tultu ihmisiksi, niin mikäpä 
on remmastaessa, heipparallatessa ja 
röyhistellessä, sillä mehän olemme 
niitä luomakunnan kruunuja ja her- 
ruja.

Ja kuitenkin, eiköstä kehityksen 
pitäisi jatkaman kulkuunsa hamaan 
iihen asti, kunnes ihmisestä tulee 

autuas auringonlapsi tui jokin sen
kaltainen. Eräät tiedemiehet, joilla 
on snujua ajatella hieman nenänpää- 
ta kauemmaksi, tulevat ja antavat
meille luunapin sanoen:

Koska ja kun se nyt kerran näkyy 
niin olevan, ettii ihminen käyttää 
suurimman neroutensa itsensä hävit
tämiseen, niin millainen on sitten 
oleva e olento tui luomus tui eläjä, 
j. .a itsensä tuhonneen ihmisen jal

oon otta i hallitsevan valtikan tule- 
s. e a maailmanmenossa? Onko 

iiän siivekäs, uinneillaan kulkevako 
vai millainen? Onko hänellä korvat 
nil. i kuullaan meille kuulumutto- 

silmät joilla nähdään meille 
ns ymattön.at ja aivot, joilla meille 
ylip i.i en.sttöminä vuorina eteen 
nousevat pulmat ratkaistaan kuin 
jonkin tulitikkukonstin alaisuudet? 
Onko l.an oleva . .'hellinen ja vapaa 
painan .allas! ■ sellainen, joka ei ha- 
vittele yimnenlenkäskyjen eikä 
muiden ...'ii rikkomista, ei valeh- 
tele ei panettele. ei kadehdi, joka 
keri kaik . an ei tee mitään sellais
ta, jota .-.moi; i pahaksi, synniksi
ia saastaisuude ;si? Onko hän sei 
lainen, joka hallitsee hyvän voimal
la. oikeuden valtikalla ja perustaa 
valtakuntansa tiedon ja taidon ikui- 
-esti kestävien mahtien kalliolle, jo
ta eivät murra turmeluksen tykit ei
kä ilkeän aita lusliahm hyökkäävät 
iskujoukot?

Niin, taikka onko hän oleva vain

Miehen mielialoja
Olipa kerran mies, jonka elämää 

sulostutti ja kaunisti (anteeksi tämä 
hieman hennonomainen sana näissä 
yhteyksissä!) se, että hän sai mie- 
lihaluikseen lähteä yksin, armaisen 
avionsa taikka ystävänsä kerällä au
toajelulle!

Mutta tapahtuipa sitten kamala 
asia.

Automobiili varastettiin!
Oli lähtenyt sillä ajelemaan ja mieli 

uskoa ja luottamusta täynnänsä par- 
kannut kalliin ajopelinsä jonnekin 
sellaisessa osassa suurta maailman- 
kaupunkia, jossa asuu runsaasti 
myöskin etiopialaisia ja muita tum- 
mahtavia jos tuiki tummiakin, pata- 
mustia, pylläyttääksemme asian 
laatupytyn pohjimaisenkin näkösäl
le. Ja kun parkkasi, niin lukitsi 
oven ja asioilleen pistäikse muuta
miksi hetkiksi.

Tuli sitten takaisin. Ja, katso 
kummain kummaa: autoa ei mailla 
halmeilla! Ei missään!

Sankkana pilvenä siinä olisivat 
sarvipäät lähteneet leijailemaan asi
anomaisen äänenkantamiin, jos, JOS 
asianomainen olisi ollut niitä, jotka 
purkavat raivostuneisuutensa, har
minsa, sisukuntansa kiukun ja kär- 
simänsä vääryyden äänekkäissä ke- 
rakkeissa ja ääntiöissä, runollisesti 
sanoaksemme, tuovat julki tuskan- 
täyteisen, kärsimyksen kypsyttämän 
mielialansa tunnelmat hyrskivän sa 
natulvailun ärräpäisenä, yli kaikki
en sopivaisuuksien roiskahtelevana 
vaahtopääaal lukkona.

Mutta meidän miehemme oli san
gen rauhallinen. Hän tyytyi kohta 
luunsa ja rauhallisesti ilmoitti asian 
etsivälle. Hieman sitten kimpaan
tui, kylläkin, kun ei sanaa sen erän 
perään kuullut. Kimpaantuipa to
siaan juuri hivenen verran ja kir
joitti asianomaisen poliisijehun lu 
ettavaksi m. m. tällaisen valikoiman 
suomalaisia mainesanoja:

“...joten siis neuvotte ottamaan 
syödyn luun koiran ruhosta. Etten 
millään tavulla tulisi sanoneeksi lii 
kuja, pyydän tässä arvoisalle esival 
lalle julkituoda varsin valjun kajas
tuksen niistä tunteista, jotka viime 
päivinä ovat rinnassani Liikkuneet 
varsinkin senjälkeen, kun epäilys 
varastetun, paljomaksavan autoni 
takaisinsaannista rupesi ajatuksissa 
ni vaikuttamaan. Sallinette minun 
siis keventää mieltäni edes pienellä 
annoksella, sanomalla, että kun ne 
haljut hampuusit, ne helvetin heit 
tiöt, hunsvotit, hirviöt, hiienhurtat 
keljut kurjimukset ja katalat kon 
nat, ne senkin kalmukit ja koiran 
kuonolaiset, huhut lurjukset, sen tu 
hannen jbipit ja varkaat, riettaat 
roistot, i .okottomat rupikonnat 
mu.stänahk.i! et murhantekijat. saas 
täiset spitalitautiset, pikisieluiset 
belsebupin rintaperilliset kehtasivat 
kiri varastaa köyhän, mutta puolit 
tain siivon kansalaisen automobiilin

“Ystäiällisimmin, Teidän kiukun 
kiduttama ja murheen mustuttama 
kundinne.

Ehtinen Auton Omistaja.

Kysymys sellaisen uuden poli- 
tillisen puolueen kohti: imen 
puolueen |X’rustaniisesla. johon 
kaikki todelliset i apaamieli-ct ja 
edistysmieliset voisivat yhtyä 
on ollut kauan vireillä ja useita 
yrityksiä on tehty sellaisen puo
lueen perustamiseen ja on pe
rustettukin, joista esimerkkeinä 
voidaan mainita sellaiset kuii’
' i Follctte vanhemman johdolla 
noussut puolue, Farmer-I.abor 
puolue keski valtioissa ja Ameri

in Labor Party New Yorkissa.
Kuinpaisellukin yllämainituista 

ou ollut menestystä joissakin 
vaaleissa, mutta mistä ei ole voi
nut syntyä sellaista puoluetta 
joka perusteiltaan vastaisi niitä 
pyrkimyksiä, joita Kolmannelta 
puolueelta vaaditaan.

La Follcttcn johtama puolue 
perustui — satioisimmcko — yk- 
ilöpcrtistalle, joten se hävisi 

näyttämöltä perustajansa mu
kana.

Farmer-Labor Party keskival- 
tioissa yritti päästä ltuoniatuksi 
tekijäksi, valiten jo muutamia 
miehiä virkoihin, mutta sekin 
aiaantui ja menetti merkityk

sensä ehken sen takia, että kom
munismiin vivahtavat ainekset 
pääsivät siinä “rikeeraamaan

Amerikan Labor Party, joka 
vuodella 1936 perustettiin New 
Yorkissa, pääasiassa sen johdos
ta. että mainittuna vuotena So 
cialist Party Norman Thomasin 
johdolla alkoi “kaveerailemaan' 
kommunistien kanssa, joten to
dellisen sosialidemokratian kan
nalla oleva aines erosi siitä ja 
perusti ci ixiliitillisen Social De
mocratic Federation of America 
ollen se perusteiltaan valistus
järjestö), joka toimii kansanval 
taan pyrkivien ja kansanvaltais 
ten laitosten säilyttämisen hy 
väksi.

\mcrican Labor Party, jota 
tukemaan ja rahastamaan aset
tuivat unionistit, siis järjestynyt 
työväki täällä, saavutti niin huo
mattavan aseman New Yorkin 
valtiossa, että se oli useita vuo
sia — tasapainopuolueeua, sen 
saavuttama äänimäärä ollen tuos 
sa 5C0.G00 joten se voi vaikuttaa 
sen puolueen ehdokkaan valin 
taan ratkaisevasti, jolle se antoi 
kannatuksensa; se näkyi selvästi 
New Yorkin valtion kuvernöö 
rin Herbert Lehnianiu ja Presi 
deutti Rooseveltin valinnassa 
samoin New Yorkin kaupungin 
majuri I.aGuardian valinnassa.

Näytteeksi siitä, että ALP to 
della oli unionistien rahoittamia 

kannattama.: julkaisemin

1. Vapaamieliset ja edistys
mieliset ja heidän kannattajansa.

2. Prolessionaalit — ja heidän 
kaunat tajat.

3. 1 ’monistit — järjestynyt 
tiöiviiki ja heidän kannattajat.

4. Farmarit ja heidän kannat
tajansa.

5. Sosiaalidemokraatit ja hel
län kannattajansa.
Liberal Partyn ohjelma.
Liberal Partyn ohjelma sellaise

naan kuin se hyväksyttiin tou
kokuun 20 piiivänii 1944 Roosc 
veit Hotellissa, New Yorkissa on 
seuraava:

seuraavau tilaston jonka julkaisi 
Naisten pukutyöläisten kansain 
välisen liiton (International I 
dies Gannet Workers Union) 
presidentti David Duhinsky.

ALP vaalirahasto:
\ ilosi I.L.GAV.U Paikallis- Yht.

rahastosta uniot
1936 $49.003 $25.000 $74,000
1937 40.217 50,457 90,675
1938 29.813 41,534 71.347
193') 10,693 16,584 27.280
l')4() 31.952 60,095 92.048
1941 18,532 31,6)84 50.217
1942 15,000 36.451 51,451
1943 50.733 25,242 75,067

Yht. • $245,945 $287,052 { 5323)99
Yllä. deva kosi tee vain viiden

pukutyöläisten union antamaa

Ulkomaakysymys.
Meidän ensimmäinen tehtä

vämme on sodan voittoon saa 
niinen. Ilman aksclivaltojcn voit 
toa meidän kansanvaltainen elä
mäntapamme on vaarassa eikä 
rauhan ja edistyksen mahdolli
suuksia ole missään.

Ainoastaan kaksi tietii on 
avoinna sodan jälkeisessä maail
massa. Yksi on kansallisen kil
pailun ja militarisen vallan stra 
legiait turvissa voimakkaiden 
valtojen tie, joka tarkoittaa pää
asiassa sitä. että kaikki pienem
mät ja heikoimmat kansat jou
tuisivat pääasiallisesti liitetyiksi 
suuriin, voimakkaisiin kansoihin 
Toinen ou yhteisen turvallisuu
den ja koko maailmaa käsittä
vän liiton tie. (Kansainliitto, jol
la on voima takanaan, pitää nis- 
koittelcvat kurissa.)

Englannin vaatimus, että vai 
takuuta on pidettävä kokonai 
sena, ja Smuts'in esitys, ett: 
Englannille taataan vaikutusval 
ta Länsi-Europassa ja Neuvosto 
vallan pyrkimys s.aada vaikutus 
valtansa levitetyiksi Itä-Euro 
paan ja sen itsepintainen vaali 
mus saada rajansa paikoille, jot 
ka se itse haluaa määrätä; joit 
telikin vaikutusvaltaisten ämeri 
kalaisten esitykset, laajalle ulot 
tuvien laivasto- ja ilmailuasc 
mien perustamiset, sekä stratee 
gisten ilmailu-asemien varaami 
nen yksin omaan Yhdysvaltain 
käytettäväksi; ja se kannatus 
jota kansanvaltaisten vastusta 
jäin, jotka ovat yhteyksissä fas 
sistien kanssa, synnyttävät laa 
jalle leviävää pelkoa tässä maas 
sa siitä, että mainitut vallat 
ajattclevat tulevaa rauhaa niissä 
puitteissa, että vanha järjestcl 
mä asetetaan uudelleen käytän 
töön, eikä uuden tulevan mai! 
man puitteissa, joka yksin voi 
taata rauhan. Ainoa keino lopet 
taa nykyiset pyrkimykset suur 
valtojen turvallisuudesta, on et 
tä suurvallat samalla kertaa hy 
väksyvät yhteistoiminnan, kan 
salin älisen turvallisuuden perus 
taksi.

koillaan on osa natsilaisten pyr- 
kimyiksisfä päästä maailman val

aaksi. Se saavutti petomaisim- 
in.an muotonsa natsien järjestä
missä raakalaisissa teoissa yrit- 
ää hävittää juutalaiset kokonaan 
Euroopasta. Kaiken ihmiskun- 
an nimessä, liittoutuneet kan

sakunnat civiit voi sallia natsi- 
listen täyttää luota kauhistut- 
avaa pääniäräänsä.

Me esitämme, ettii perustusla
kia muutetaan siten, että se py
kälä joka Vaatii kahden kolmas
osan hyviiksy inisen senaatissa 
siten, ettii kaikki hallituksen te
kemät välirajat hyväksytään 
kuminankin huoneen yksinker
taisella äänten enemmistöillä.

(Jalktiu).

Villiintynyt härkä 
tappoi 2 veljestä

Babylon, L. L. kesäk. 5 p. — 
•Liien aamulla löydettiin kaksi 

veljestä, jotka ovat harjoittaneet 
mai tof arinan sta Ani es -n imi:sei lä 
farmillaan. North Babylonissa, 
oman härkänsä raatelemana ja 
kuolleena. Naapuri, joka oli läh
tenyt villiintyneen härän linjoit
taman karjaa kokoamaan, jou
tui myöskin härän uhriksi, joka 
sai isketyksi sarvillaan hänen 
lonkkaansa. Kun villiä härkää 
ei saatu taltutetuksi, ampuivat 
valtiopoliisit sen.

Veljesten kohtalosta ci tien
nyt kukaan, ennenikuiti valtiopo- 
liiseille oli läliefctty valituksia 
karjan kulkevan teillä ilman pc- 
räänkatsojaa ja sieltii lähetetyt 
poliisit tultuaan paikalle ja saa
tuaan suurimman osan karjasta 
takaisin farmille, huomasivat 
täysinäisen maitokuorman seiso
van tiellä ja rupesivat epäile
mään jotakin olevan hullusti ja 
tarkastelunsa tuloksena löysivät 
veljekset 100 jalan päästä toisis
taan ja useamman sadan jaardin 
päästä navetasta. Tapahtumalle 
ei ole ollut .silminnäkijää, joten 
kitkaan ei tiedä, kuinka veljek
set joutuivat härän uhriksi. Vel
jekset olivat 41-vuotias George 
W. Aines ja 35-vuotias James 
Hawley Ames. Tapahtuman ai
kana oli farmitalussa veljesten 
äiti ja sisar, Jane L. Aines, mul
ta ei heillä ollut minkäänlaista 
tietoa heidän kohtalosta, ennen
kuin poliisit siitä tiedottivat?

SotarintainaMa taistelevien a 
mci ikkalai-ien ke>ki-ikä on 25 
itiöttä. Kotirintamalla “taistele 
vien” ikä vaiiitelee alaikäisesti 
i li-ilkäiseeii asti.

kannatusta ALP vaalirahastoon.
Syyt miksi ALP ei päässyt 

vaikuttamaan vapaamielisenä po- 
litdliseua järjestönä oli siinä, et
tä kommunisteja suosivia ainek
sia pääsi salaisesti ensin pesiyty
mään sen paikallisiin klubeihin ja 
sieltä kautta —"sisältä poraten”
— pääsivät vaikuttavaksi teki
jäksi ja lopulta Sidney Hiiliuu
nin välityksellä vahasivat Ame
rican Labor Partyn kotmnuuis- 
lien iin i räntvdtä tekemään.

Liberal Party.

Taistelu AI.P:n valtaamisesta oli 
pitemmän aikaa vireillä ja sitä
mukaa kuin kävi selväksi, että 
Communist Party New Yorkin 
valtiossa vi voi toimia puolueena, 
kommunisteja yhä enemmän kul
keutui Al.Pm riveihin halvaan
nuttaen sen toiminnan kansan
valtaisena puolueena ja se aihein 
ti lopulta sen .että kansanvaltai
sella ja edistysmielisellä kannallt 
olevat päättivät jättä.ä \l.P:n 
kommunistien jxit'kiipalloksi ja 
perustaa uuden puolueen.
Liberal Partyn perusteet.

I.ih ral Partyn perustava ko
kous pidettiin New Yorkissa 
toukokuun 19 ja 20 p:na, kuten ole

Yhdistyneitten kansain 
neuvosto.

Me esitiimme heti perustetta 
vaksi Yhdistyneitten kansain 
neuvoston. Sodan jälkeen, niin 
pian kuin mahdollista, me esi 
tiimille perustettavaksi väkiini 
sen kansainvälisen järjestön, joi 
la tulee olki valta- ja voima pitää 
raiihaa y llä ja asettaa päätöksen 
sii käytäntöön: 1) estääkseen 
seisaut taak.seen hyökkiiäjä vallan 
kaikilla, olkoon ne sitten talon 
tiellisiä taikka sotilaallisia kei 
noja, joita mahdollisesti tarvi 
taan ja 2) poistaa politilliset, y li 
teisknmiallisct ja taloudelliset 
sodan syyt.

Saavuttaakseen mainitut tar 
koitusperät, yleisen kansainväli 
sen järjestöni täytyy:

1. Muodostaa |x>litillincn pe 
riista jatkamaan liittoutuneit 
ten kansojen ja ajan tullen, puo 
lueettomien ja i ihollismaitteu 
vlitcistoimintaa; järjestää teho 
kas järjestelmä kansainvälisen 
järjesty ksen y lläpitoa varte 
estämään hyökkäyksiä; ja taata 
tasa-arvoinen suojelus kaikille 
kansoille ja edistää kansainvälis 
ta taloudellista yhteistoimintaa

2. Vapauttaa siirtomaat jotk 
oiat valmiina vapautettaviksi ja 
perustaa kansainvälinen holhöu 
lautakunta. joka tulisi juhta 
maan toisia siirtokuntia siihe 
asteeseen, että he voivat päästä 
täydellisen itsehallinnon alai 
siksi.

3. Luoda tilanteet jotka salli 
iät asteettaisen aseistariisunii 
sen kaikille kansoille mahdolli 
seksi.

Me kannatamme Yhdysvaltain 
hallituksen päätöstä siinä, että 
akselivaltojeu sotasyylliset ran
gaistaan ja eitä, ne vallat saate
taan tilanteeseen jossa heiliä ci 

mahdollisuuksia alkaa uusia

Maitoa olisi
käytettävä enemmän

Bosäoiti, kesälk. 5 p. — Liitto
valtain maidon markkiinoimistoi 
miston johtaja, Samuel \V. Ta
lo, antoi eilen illalla kehoituksen 
tämän valtion asutukselle, että 
mai tot not an non ennätyksellisen 
kohoamisen vuoksi Uude&sa 
Englanni&sa olisi nyt käytettävä 
sitä tavallista runsaammin, ettei 
sitä menisi pilaantumisen vuoksi 
liukkaan.

ja

Aluminumtyöläiset 
samaan järjestöön

Hot Springs, Ark., kesäk. 5 p. 
— Tänään alkavassa CIO:u kuu
luvan International Union of 
Aluminum Workersin konvent- 
siouissa sanoi miiuitun unionin 
presidentti keskeisimpänä kysy
myksenä tulevan esille kaikkien 
sillä alalla työskentelevien työ
läisten järjestäminen ja yhdis
täminen samaan järjestöön.

Sydänsuvi
Kuule kotikoivikossa 
käen kukku helkkää, 
katso, taivaan kupukatto 
sineä on pelkkää.
Rantamalla lahden laine 
liplattavi lämmin, 
jioskipäillä suvituuli 
leikkii leppeämmin.
Katso, lammen ruohikossa 
sorsa liettää häitä, 
ihminen taas kylviVstänsä 
vuottaa tälikäpäivä.
— Lienet rikas, taikka köyhä, 
suvi kutsuu sua, 
ark'iaskar hetkiseksi 
joutaa unhoittua.
la kun siniristi kolmu 
illansuussa salkoon, 
mietit kenties: nvt on 
Suonien suvujt taikoon.
— Suven henki velvoittavi 
rakentamaan tuitta, 
vaalimahan maan ja kansan 
varmaa vastaisuutta.

hetki

siitä aikanaan on-selostettu. Uu
den puolueen perusteet ovat laa
jemmat kuin yhdenkään sen edel 
täjistä.

Liberal Partyn perustajat voi
daan luokitella seuraavasti:

hyökkäyksiä.,.
Pysyväisen rauhan saavutta

miseksi vihollisinaiden kansalai
sia ei sallita kohdeltavan kosto- 
hengessä, mutta siten, eitä heila 
avustetaan Lulemaan hyödy lii

Mutia silli tuokioksi 
tauota saa työmme, 
kun on tullut sydänsuvi, 
yöttömät myös yömme.
— Ihminenkin uneksuvi 
hetken suurta unta: 
pimeyden vallat voittaa 
valon valtakunta.

Jussi Raitio.

»
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— ilmestynyt —
ja meille saapunut!

Tähänastiset tilaukset ovat täytetty

Nyt olisi aika kiireellisesti lähettää ennakkoti
lauksenne konttoriin. Ellette sitä ole vielä tehneet 
niin tehkää se nyt heti. Vieläkään ei meillä ole mi
tään suomalaista uutta kirjallisuutta saatavana, joten 
tämä keskikesän julkaisumme osaltaan täyttää tätä 
aukkoa ja toivottavasti menee kaupaksi hyvin. Asi
amiesten tarvitsee vain huolehtia levityksestä ja 
tarjota sitii jokaiselle. Se ei ole hinnallakaan pilat
tu. 32 sivuinen, suurta kokoa, käsittävä julkaisu, 
ainoastaan 25 senttiä.

Se on Raivaajan ja Päivälehden yhteinen kus
tannus. Tilattava osoitteella:

RAIVAAJA,
Box 600, Fitchburg, Mass.

ten että osuiuslkauipoilla' ej ole 
voittoja olonkaan. Yes, osuuskaii 
||>oili!a useinkin on ja tulee ylijää
miä, urutta kun ne jaetaan takai
sin sinne inistä ne ovat tulleet, 
ostajille, olisi väärin verottaa sei 
laista jota ei todellisuudessa ole 
olietiiiiussia.

Ky syinjys osuusikatt|»]>.aiu verot 
tamisestai ei ole mikään imisi. 
Englannissa ovat iporvar.it tuonta 
kin kertaa yrittäneet verottaa o- 
siiniskaiiippaiii ylijäämiä ja vaikka 
heillä on ollut takanaan vcironäl- 
käinen parlamentti, eivät liike- 
miejiet olet yrityksissään onnis
tuneet. V. 1918 tehtiin Englan
nin pairlamentissa esitys, että o- 
simrsikaulppailiiikkeen ylijäämistä 
olisi maksettava veroja. Asiaa 
tutkimaan valittiin komissioni, 
joka loppujen lopuiksi tuli siihen 
johtopäätökseen, että ylijäähiät, 
sikäli kuin ne palautetaan osta
jille talkaisiu, eivät ole verotet
tavia..

Toinen samanlainen yritys teili 
tiin v. 1932. Siiloinikin pani ament 
ti nimitti erikoisen komitean 
tutkimaan asiaa. Taa.slkim komi
tea esitti että jäsenille ja kan
natta,jile palautettavia ylijäämiä 
ei voida verottaa. Saadaanpa sit
ten nähdä minkälaisen kannan 
•Ylhitlysvaltain ’kongressi ottaa.

Mikäli kaikki muut verot ovat 
kiysynnyksesisä, osuuskaupat miaik 

‘voitoista”. savat ne aivan samoin kitin yk-
Ny.t on ikuitenlkin asianlaita si- sityisliikeetkim ja kiwi verottajat

Se osuuskauppain 
verottaminen

Viime syksynä perustettiin Chi 
cagossa erikoinen järjestö tap- 
,pe 1 oinaan osu u s k a tippa 1 i i.k että 
vastaan. 'rämä järjestö, joka 
mitiixlost liiti yk s i t y i sl i i k emt i eli i stä. 
otti ensiniimäisemä ohjelmaansa 
osuuskauppain verottamisen — 
ik ää itku in osu liisit oi mi n tial I iise t
liikkeet eivät olisi eniten veroja 
maksaneet. Järjestön nimi on, 
kuten tässä lehdessä on jo tuon
ta kertaa mainittu, National Tax 
Equality Alss’n. Sen nimenomai
sena ja ilähimpänä tarkoituksena 
on saada kongressin hyväksy
mään lain, jolla määrättäisi o- 
'suusikanipat mta k santaani veroja

MERIMIEHET PELASTUSTÖISSÄ MAA .LA
lotva-sa, jossa laivaston ilmavoimiin kuiiluv t m 
lustoa tulvaveden saartamista taloista, lit 
nousit altista.

monillakin paikkakunnilla ovat 
osu ttslk a t tp] >al i ilk k e e n va s t u s t a j i a, 
pyrkivät ne verottamaasi osoits- 
kaujppaiti omtiisuuilet korkeam
masta kuin yksityisliikkeiden o- 
nuaisuudet. \ eroja o s tiu sika tipat 
maksavat, eivätkä ole siitä kos
kaan kieltäytyneet, mutta ei sel
laisesta mikä ei todellisuudessa 
niille jää ja sellainen on se yli
jäämä, miintkä osuuskunnat pa
inittavat ostajilleen ja kannatta

jilleen takaisin.

Raivaajan levittäminen on aina ja 
jatkuvasti päivänkysymys

Nyt on muutamia kuukausia vierähtänyt siitä kuu Raivaajan 
levityskilpailut päättyivät. Meillä ott ollut hiukan hengälulysaikau, 
mutta eiköhän nyt ole taas aika muistuttaa, että Raivaajan levi
tystä olisi pidettävä mielessä. Uusia tilauksia on mahdollisuus 
saada kaiken aikaa, jos niiden hankkimista pidetään vireillä.

Raivaajan tilaajamäärä hiljalleen 
kasvaa!

Vuoden vaihteessa päättyneiden kilpailujen aikana Raivaajan 
tilaajamäärä kohosi niin huomattavasti, ettii odottelimnie asiaan 
kuuluvana jonkunlaista tilaustulojen laskua tämän vuoden ensim
mäisinä kuukausina, verrattuna edellisen vuoden saavutuksiin. Nyt 
kumminkin olemme tilaisuudessa sanomaan, että tiitii tulojen pie
nenemistä ei ole tapahtunut. Kilpailleen jälkeenkin tilaustulot 
ovat olleet entisellä tasolla ja vieläpä ovat vähän kohonneetkin. Se 
osoittaa jatkuvaa edistystä.

Hiukan enemmän tuulta purjeisiin!
Kymmeniä vuosia kestäneellä jatkuvalla palveluksellaan, uuti

sin aan ja tiedonannoillaan on Raivaaja ylläpitänyt julkisen sanan 
jakamista maanmiesteitsä keskuudessa. Oli kysymys maailman 
uutisista, vanhan kotimaamme asioista, jokapäiväisistä askareis
tamme, seuratoimiimallisista asioistamme, valtiollisista asioista 
t vöväenkysymy ksistii,. politiikasta, maataloudesta, kan sala is vei 
vollistiuksiemmc oikein ymmärtämisestä lai mistä mutista amcri 
kanstionialaisia koskevasta kysymyksestä taliinsa, niin kaikessa 
auttaa, tukee ja opastaa Raivaaja.

Nykyisen ma lilniantilaiiteen vakavatta ja kriitillisenä aikana 
jokaisella on suurempaa mielenkiintoa maailman tapahtumiin ja 
siis Raivaajan levitykselle on nyt enlist,ä suuremmat levitysmah
dollisuudet. Sota, lisääntyvät rajoitukset ja säännöstelyt — koko 
elämä on nyt sellaisilla kannalla, ettei kukaan tule toimeen ilman 
kunnollista sanomalehteä ja tällainen kunnollinen lehti on Raivaaja

Ryhdytään nyt taas voimaperäiseen levitystyöhön, ei luottaen 
siihen, että joku teille tilauksen antaisi, mutta puhutaan jokaiselle 
jolle ei Raivaaja tule, että tämän hetken tärkein kysymys on Rai
vaajan tilaaminen ja levittäminen, sillä Raivaaja on kansan lehti 
kansaa varten, joten a.siamiehemine itse asiassa tekevät suuren 
palveluksen niille kansalaisille, jotka saavat Raivaajan lukijoiksi 
Nämä varmasti tulevat itsekin tunnustamaan sen, että ovat menet 
täneet paljon, kun eität ole Raivaajaa ennemmin tilanneet.

Raivaajan tilaajamääräu jatkuvalla kohottamisella kehitämme 
Raivaajan palvelttskyky ä, uutis- ja valistiisvälineenä ja samalla 
myös ulotamme lehden valistavaa vaikutusta yhä laajempiin pii 
reihin. Pankaamme siis loimeksi!

RAIVAAJA, Fitchburg, Masa.

Osuustoiminta ja 
ulkopuolinen apu

Sen rakentamista cl pitäisi jättää 
ulkopuolisen avustuksen varaan.

Suomalaistenkin osuustoiminta ih
misten keskuudessa on vielä sellaisia, 
jotka eivät näe mitään moitittavaa 
siinä vaikka hallituksien taholta an
netaan apua rahallisesti tai muutoin 
osuuskunnille. Aiytn hiljattain jou
duimme yhden tällaisen osuustoi- 
mintamiehen kanssa keskustelemaan 
kysymyksestä. Ja hänellä oli aina
kin itsemielestään päteviä valtteja 
mielipiteidensä puolustamiseksi. Yk
si oli se, että avustaahan hallitus mui
takin vähävaraisten ihmisten järjes
töjä kuten esim. ammattiunioita 
myöntämällä niille erikoista suoje
lusta, säätämällä lakeja, joilla tur
vataan unioille toimintaoikeudet vie
läpä joissakin tapauksissa etuoikeuk
sia. Toisena “pointina” vastaväittä
jällämme oli se, että hallitukset mel
kein kaikissa maissa ovat avustaneet 
maataloudellisia osuuskuntia lainain 
ja suoranaisten lahjoituksienkin muo 
dossa, miksikä ei voitaisi vaatia hal
litukselta ^samanlaista avustusta 
myöskin kulutusosuuskunnille. Ja 
kolmantena valttina hänellä oli se, 
että kun hallituksen taholta anne
taan muodossa taikka toisessa apua 
sellaisille yksityisille liikkeille, jotka 
toimivat samoilla aloilla kuin kulu
tusosuuskunnatkin, ei näinollen olisi 
muuta kuin oikeus ja kohtuus että 
osuuskunnatkin pääsisivät valtion 
kukkarolle voidakseen tehostaa toi
mintaansa ja kilpailla voittoiluliik- 
keiden kanssa,

Unioiden avustaminen

Ensimmäisenä väitteenä esitti ky- 
symyksessäoleva henkilö sen, että 
Yhdysvaltain nykyinen hallitus on 
perin suosiollinen työväen ammatti
järjestöille eikä siitä ole näille järjes
töille itselleen ollut muuta kuin hyö
tyä. Sillä, väitti hän, ovathan uniot 
aivan viime vuosina voimistuneet ta
vallista suuremmassa määrässä pää
asiassa sen vuoksi kun hallitus on ot
tanut ne suojelukseensa. Kaikki tä
mä on totta, mutta uskallamme e- 
päillä, että onko tällaisesta pitkän- 
päälle hyötyä tuottajina järjestyneil
le työläisille itselleen. Hallitus on e- 
päilemättä tarkoittanut hyvää siinä 
kun se on myöntänyt unioille erikois
oikeuksia ja meidän on myönnettävä 
että sillä on ollut määräävä vaiku
tus ammatillisen liikkeen numerolli
seen voimistumiseen tässä maassa.

Heikkona puolena tässä kuitenkin 
esittäisimme sen, että sellainen työ
väki, joka luottaa yksinomaan‘halli
tuksen apuun järjestöjäan rakentais-

sa ja niiden kautta itselleen oikeuk
sia hankkiessaan, ei opi luottamaan 
itseensä eikä omaan jiirjestövoi- 
maansa. Entäs sitten kun hallitus 
muuttuu ja sellainen on varsin ta
vallinen ilmiö. Nykyisen työväelle 
myötämielisen hallituksen tikille voi 
tulla kenties hyvinkin läheisessä tu
levaisuudessa työväelle vihamielinen 
hallitus, joka voi suhtautumisessa 
työväenliikkeeseen ottaa kokonaan 
päinvastaisen kannan. Mitenkäs käy 
silloin semmoisille työväenjärjestöil
le joita on perusteltu ja rakennettu 
hallituksen suojeluksen varassa? Voi 
käydä niin ettii ne ammattijärjestöt 
jotka ovat rakennettu valtiovallan 
turvissa häviävät.

Mutta tämä riittäköön uniomsti- 
sesta liikkeestä.

Maataloudelliset osuuskunnat
Vastaväittäjämme toinen “pointi" 

oli se että kun kerran maataloudelli
sille osuuskunnille annetaan valtion 
taholta avustusta, miksikä ei sitä pi
täisi saada myöskin kulutusosuus
kuntien. Myönnetään että tässäkin 
maassa ja vielä enemmän monissa 
muissa maissa ovat hallitukset suo
ranaisilla lahjoituksilla, lainoilla ja 
muilla sellaisilla avustaneet maata
loudellisia' osuuskuntia, mutta onko 
siitä ollut vastaavaa hyötyä itselleen 
osuustoimintaliikkeelle, on toinen 
kysymys. Kenties hallituksen a.-i-- 
tamana monet semmoiset osuuskun
nat ovat voimistuneet nopeammasti 
kuin siinä tapauksessa että ne olisi
vat rakentaneet liikettä ominvoimin- 
sa, mutta tästä voimistumisesta on 
useinkin ollut perin kielteiset tulok
set. Kun valtio antaa apua osuus
kunnille se myöskin pyrkii määräile- 
mään niiden toimintaa ja joka tapa
uksessa sellaiset osuuskunnat, jotka 
saavat hallitukselta apua ovat niiden 
erikoisen silmälläpidon alaisina. Ne 
eivät ole eivätkä voi olla täysin itse
näisiä siinä mielessä että jäsenet sai
sivat määrätä osuuskuntiensa sisäiset 
kysymykset. On näinollen osuustoi- 
mintaperiaatteiden vastuistakin ra
kentaa osuustoimintaliikettä siten et
tä ulkopuoliset voimat, tässä tapauk
sessa hallitukset, määräilevät mitä 
osuuskunnat saavat tehdä ja mitä ci.

Yksityisliikkeiden avustaminen.
mainitsi vieläVastaväittäjämme 

sen, että valtiovalta antaa monessa
kin muodossa apua yksityisliikkeille 
eikä ole muuta kuin tasapuolista, että 
samoilla aloilla toimiville osuuskun
nille myöskin annetaan . apua “isä” 
valtion'toimcsta. Meidän mielestäm
me on varsin luonnollista että porva
rilliset hallitukset — ja kaikkihan ne 
ovat sellaisia — antavat apua porva
reille. Ja se avustus mitä hallitukset 
antavat yksityisliikkeille s.n. voittoi- 
luliikkeille onkin suurta verrattuna 
siihen mitä on annettu ja annetaan 
esim. maatalousosuuskunnille.

Yksityisliikkeiden a vustamis tar
koituksessa hallitukset pitävät yllä 
veronmaksajien kustannuksella sel
laisia kuin kauppavirastoja. konsu
leita ja muita kaupallisia edustajia 
ulkomailla jne. Miljoonia dollareita 
lainailevat hallitukset erinäisten ra- 
hastamislaitoksiensa kautta voittoilu- 
liikkeille puhumattakaan siitä "aat
teellisesta avusta” mitä viimemaini
tut hallituksilta saavat.

Mutta tämä ei suinkaan merkitse 
sitä, että osuustoimintaliikettä pitäi

si rakentaa hallituksen avustuksien 
varaan.

Jo edellä mainittiin, kun oli puhe 
m.iatalou.sosuuskunnista, että ne me 
tiettävät itsenäisyytensä silloin kun 
ne ottavat valtiovallalta rahallista a- 
pua. Samoin tulisi käymään kulutus 
osuuskuntien jos ne hyväksyisivät 
valtiovallan tarjontaa “auttavaa kät
tä.” Kokemus on kuitenkin osoitta 
nut. että osuustoimintaliikettä raken
netaan terveellä pohjalla vain silloin 
kun se ei ole riippuvaista minkään 
laisista ulkopuolisista avustuksista.

Kenties liike voimistuisi nopeam 
masti jos sitii rahastettaisi hallituk 
sen taholta, mutta joka tapauksessa 
sellainen voimistuminen olisi keino 
lekoista ja sellaista laajenemista ta
val i esti seuraa takaisku joka usein 
kin muodostuu itselleen osuustoimin 
taliiäkeelle perin kohtalokkaaksi.

Tosin eräs osuustoimintamies lau- 
-ui hiljattain, ettii “otetaan rahaa 
sieltä niistä sitä saa” kun hän suosit- 
teli hallitukselta lainan ottamista o- 
suuskunnan rakentamiseksi, mutta 
asianlaita on siten että silloin kun 
hallitus myöntää varoja osuuskunnil 
le joko lainan tai lahjoituksien muo
dossa, silloin se myöskin pyrkii pa
nemaan määrättyjä ehtoja ja toimin
nan rajoituksia semmoiselle osuus
kunnalle jolleka lainoja on annettu.

Rakentakaamme osuustoimintalii
kettä omilla varoillamme, silloin 
myöskin rakennetaan kalliopohjalle. 
Kenties liikkeemme edistyy hitaam- 
masti silloin kun sitä laajennetaan 
vain sikäli kuin omat varamme edel
lyttävät mutta sitä varmempaa ja 
kestävämpää se tulee.

On usein mainittu Englannin o- 
suustoimintaliikkeestä että se ei ole 
koskaan ottanut eikä vaatinut halli
tukselta mitään muuta kuin toiminta
vapautta ja ainakin kaupallisesti 
Englannin osuuskauppaliike on voi
makkainta maailmassa.

Kyllä muiden maiden osuustoimin- 
tavuellä on paljon oppimista Britan
nian osuustoimintaliikkeestä tässä 
kuten monessa muussakin suhteessa. 
Se on joka tapauksessa säilyttänyt 
itsenäisyytensä. Englannin osuus
kauppaliike ei ole milloinkaan yrit
tänytkään myydä osuustoiminnallisia 
periaatteitaan "muutamasta hopea- 
penningistä" millekään ulkopuolisel
le voimalle, hallitukselle eikä muille
kaan.

New Ipswich, N. H
Kustaa Helsbcrg 70 vuotias

Monivuotinen Raivaajan asia
mies täyttää tiiltään 6 p. kesäk. 
70 vuotta. Hän syntyi Laamalla 

yläräätälin Matti 1 Ixdsliergin ja 
vainionsa Piian poikana ja sai ni 
inekseen Kiistaa. Amerikaan läh 
ti Papuan |w ikä kesäk. 6 p. 1NM3, 
asettuen Poekqortiin, Mass., ol
len siellä osaston perustajia ja 
koko Huoruutensa innolla alltkery 
toimitsija aatteiden vainiolla. 
K ui taa Hel’herg ott vaatimaton 
lt ime. ei inilloit kaan rehenteli*, 
eitit se «din mitta, ji ka tässä iden 
en ja tuon tehnyt. Seuraihmise

nä iJoineu, paljun pidetty toveri. 
R ikas on Kustaa, I lelsbengitt e- 
h upolkti 'k. keinuksista. ensin 
hän lypi isältään räätälin alttiina 
tiu i ja viila ny ky äänkin «käv 'hä

LAMPAITA K\iniiieiiiatuliaii>ia laitijtaiti matkalla | diji - i k, iin- itä
maille. Tie kulkee 550 jalkaa korkealla yli Grand Cou.lec-padon \\ ashiugtoiii-

tieltä iini|;wjeiiiiiie|i ). K i venliak k tt 
rin at nti tm tiu lui.i RulkpoirtU
a ja tulvi'belli in

katuvan alkatt|i|>;t 
I liingtliatnissa lie 
aikaa, läntti* 
Heisi

hänellä on se
K<>ck||iortissa. 

isuivat jonlkitn 
nv I psivjeiliiiti

e.rgit tulivat 22 v :ta sitten 
pitäen tib-taki milleiltä vuotta se 
kalava ra'-, nuppua ( Isa tntnintiii 
ta on ollut Kustaalle sydän-asia, 
nykyään hän on .\SK|U:n ostis- 

organi enraaja sekä Raivaajan 
lianiies. Viime aikoina on Into 
ivoin! istitts alkanut kiusata, 

m,litta silti bän hoitaa lellit.t-t an- 
sä keskikouluin janitorina y.tii. 
tehtävissä, joit., hauella on jos
kus liikaakin. Parhaat elinvuo 
tens.a on Kostaa talle maalle an
tanut. niin henkisen kitin ainecl- 
lisenikitt työn ij wive luk sets s a. Kitti 
liialla olet edustanut suomalaista 
ja suomalaistuit ta. Jytllkeläisiä 
K,ii-taalla on tytälr Jenny ettsint- 
mäisCiStä aviosta, ly ttarenjwii'ka 
Robert palvin* niaatultnie iltirai 
Iti voi missä laiskuvarjoijoii k kitees
sä. ja on jossain tulilinjoilla. Ny
kyisestä aviosta on yksi poika 
(ieorge, joka hoitaa paikkakun
nan pofstiitoini'istoa ja on heillä 
9-vuotias tyttö. Onnistan nämä ri 
vit Kusta all 1c hänen syntyiinäpäi- 
länääu. loi,von lisää vuosia elä
mänkirjaan ja ratrhallisla ilta
ruskoa. — Olga \Y.

ROCKPORT, MASS.
Perjantaina kesäk. 9 p.

on Rock port a in \ aloit l.citmt 
raittiussetnran talolla yleinen heti 
gellinen kokous jossa past. John 
Haverinen tulee puihtunaan suo 
men- ja englannin-kieilellä. Quit) 
evistä tttilee minut aik in ohjelmaa. 
Kehoitetaa*n kaikkia ikansalaisi- 
aitnnic Rockportista ja yntlpäuiis- 
toiltä mukaan. T. t. R.

Westminster, Mass.
Kahviaiset.

'Piimän viikon torstai-iltana S 
päivänä on kahviaiset townhaa- 
lin alakerrassa Service Chiliin 
hyväksi. Näillä varoilla joita 
siellä saadaan, laitetaan joulu- 
lahjapaketteja jMrjille, joita on 
nivikyään joka maailman kolkas
sa. Joukko eniänitiii tarjoilee 
kahvit ja toivoo, että kaikki, 
jotka vaan voivat, tulkaa nautti
maan kahviaisista ja samalla

DEXTER DAIRY BAR
Suomalaiset Omistajat 

Elia Heino & Gunnar E. Bergman
12843 WOODROW WILSON

DETROIT, MICH.
Ice Cream, Sodas, Malted Milk, 
Soft Drinks,- Plate Lunches and all 

Kinds of Sandwiches.
To — 7-9615

my s auttamaan Milleistä asiaa. 
Ovathan lapsemme kankaita 
Uteista, joten ikin ilta kulille* 
taan liettä ajatellen ta heidän 
ilokseen l v i o k etu lellett. Siis il* 
man pitempiä ,aiheita, haulille 
ti irstaina. M. I.

CONNEAUT, OHIO
DR. DAVID E. KERR, D.D.S. 
Dr. Euye L. Carmichael, D. H.

—♦--------
Whitney Hlnck,

CONNEAUT, OHIO 
Tel. Main 14»».

FAIRPORT HAHBOR, OHIO

KITTY CAFE
PARHAITA RUOKIA Ja 

VÄKIJUOMIA 
“Zombie on erikoisuutemme”

140 Hi()h St., Fairport Harbor, Ohio

TANTRE’S MARKET
LIHA- ja RUOKATAVARAA

Cor. 5th G Vine St.
PaJrport Harbor, Ohio. Td. 810

WARREN, OHIO

•af

CARL W. HALL
HAUTAUSPALVELU»

533 No. Park Ave.
Warren, Ohio TeL 275#

AMBULANSSIPALVELU» 
YÖLLÄ JA PÄIVÄLLÄ

-o-

CLEVELAND, OHIO ■iC
KNOBLE’S

The Knoble Brothers Co.

Kukkakauppa
1836 West 25th Street, 

Cleveland, Ohio 
Puhelin: Prospect 6600

LOUIS A. BODNAR
FUNERAL CHAPEL

S92I I.oraln Ave, 
Cleveland, Ohio 

Puh. Melrose 
8075-S078

•
Hautauksia 
$108 alkaen

Tämän päivän kysymys
Annatteko arvon hyvälle palvelukselle?

Meidän harjaantunut ja ystävällinen henkilökuntamme on aina pal
veluksessanne. Olette tervetullut neuvottelemaan kanssamme kodin 
rahoittamisesta ja säästötavasta. Molemmat palvelushaaramme ha
vaitsette parhaiksi. Tulkaa meille kun tarvitsette pankkipalvelusta.

SAVINGS & LOAN 
ASSOCIATION

Cleveland, Ohio
Tel. PRospect 0123

WEST SIDE
West 25th at Lorain

VAKUUTETUT SÄÄSTÖT
Säästötilit ovat vakuutetut pankissamme 55,000 asti Yhdysvaltain 

hallituksen välityksellä.
S% ON NYKYINEN TALLETUSKORKOMME!

The Liberty Savings & Loan Company
318 Superior Ave. N. E. Cleveland, Ohio

Tel. Cherry 2052.

Säästöjen turvallisuus taattu 
$5000 asti

Toimien Yhdysvaltain hallituksen lupakirjalla Ja 
Yhdyavaltaln hullltukBcn tarkaatuksen alaisena 
Ja kun HäilHlöt ovat tuutut, kuten yllä on mainit** 
tu. tarjoamme teille luotettua palvelustamme.

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

Vaula pHlttH klrjaMtoa 
MIHH t l.A HA K WKHTHUI’, »Uite*rt.

SÄÄSTÖTIL1EN 

Cleveland Savings & Loan Companyissä
turvana on $850,000.00 pääomarahasto ja jokainen tili 

on taattu $5,000.00 asti.

The CLEVELAND SAVINGS & LOAN CO.
516 Superior Avenue, st Fast Sixth St.

............. Palvellut 44 vuotta Clevelandia 4 _ —

HENRY A. LE1MKUEHLER
FUNERAL HOME

6722 Franklin Blvd. Cleveland, Ohio-
Puhelin: Woodbine 0071

iporvar.it
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NEW YORK CITY
Raivaajan New Torkin konttorit 

2058—5th Ave. Puhel.: Lehlgh 4-0908
Konttori avoinna Joka arkipäivä 

klo 10 ap.—8.S0 illalla.
Raivaajan tilauksia Ja Ilmoituksia 

vastaanotetaan ja rahalähetykalä 
Suomeen välitetään.

Wilho Hedman, toimittaja.
M. Lyytikäinen, liikkeenhoitaja.

TYÖVÄENTALOLLA
PÄIVÄLISTAs

Torstaina 8 p. Tanssit Vesan 
salissa klo 9. Viola Turpeisen or
kesteri soittaa. Lainakirjasto 
avoinna klo 7—9. Jäsenmaksu
ja kootaan.

Lauantaina 10 p. Tanssit suu
ressa salissa. Viola Turpeisen 
orkesterin soitolla.

.Sunnuntaina II p. Tanssit Ve
san salissa klo 9. Viola Turpei
sen orkesteri soittaa. Lainakir
jasto avoinna klo 8—10.

Vapaa-iltamissa
Perjantaina, kesii,k. 2 päivänä 

vietettiin Vesan salissa. ASKL 
New Yorkin osaston talvitoimin- 
taikauden päättäljäis-iltaa, väipaa- 
iltaiman merkeissä ja onkin huo
mattavan paljon yleisöä kokoon
tunut tilaisuuteen.

Mikko Lyytikäinen avasi illan
vieton lyhyesti selostaen kulu
neen talvi- ja kevätkauden toi 
mintaa, mainiten, että kaikista 
vaikeuksista huolimatta, toimin
ta oli vilkasta ja monipuolista, 
vaikka syksyllä näytti olevan 
vaikeuksia. Eisini. näyttämiityö’ 
syksyllä kärsi, kun näyttelijöitä 
niin 'paljon oli sellaisissa töissä, 
että eivät voineet käydä harjoi
tuksissa, mutta kaikista huoli- 
mattta selviydyttiin paremmin 
kuin toivottiin. Hän kehoitti 
maksamaan jäsenmaksuja ja liit
tymään jäseneksi osastoon ja 
syksyllä tulemaan tasikin toimiin.

Olivia Hautamäen lausuttua 
runon, esitettiin yksi Työväenta
lon perustavia ja osaston jäseniä 

Kalle Nissinen
joka a'suu Indianapolisissa. Ind. 
ja im täällä vierailulla. Hiin al
koi :

“Hyvät toverit! Oltuani kak
sikymmentäviisi vuotta puhu
matta .tuntuu siltä, että puhetai
tokin kuoleutuu, samoin kuin 
kaikki joka ei ole käytännössä 
tai toiminnassa. Ensimmäiseksi 
tulisi lausua tervehdykset India
napolisista, mutta kuin siellä on 
niin vähiin, vain muutamia suo
malaisia. eikä mitään yhteistoi
mintaa suomalaisten kesken, niin 
terveiset on hyvin lyhyesti sa
nottu. Olen erittäin iloinen sii
tä. että täällä on toiminta ollut 
jatkuvaa, samoin että olen ollut 
tilaisuudessa tapaamaan niin pal
jon vanhoja tovereita.

Tarkoitus peruslaissamme näi
tä osastoja, oii saada paremjii 
elämä, paremmat mahdollisuu
det ja muistattehan |>criaatteet. 
mahdollisimman hyvä elämä mah 
dollisimman vähällä työllä. Ih
minen ei elä ainoastaan leivästä, 
■muitta haluaa parempaa, haluaa 
henkistä ravintoa, tietoja ja tai
toa. Suomalaisissa lieriisi aja
tus. että jotain olisi tehtävä, jo
tenkin täytyisi päästä sivistys- 
pyrkimyksistä osallisiksi. Pie
nestä se alku kihti ja sitten ke
hittyi ajatus saada tämä Työ
väentalo ja siinä onnistuttiin.

New Yorkin toverien työtä 
täällä Työväentalolla seurataan 
kaikkialla. Tämä on ikäänkuin 
majakka, jonka valo loistaa kau
aksi ja olijaa parempaan. Työ
väenliike suomalaisten keskuu
dessa sai hyvän alun, mutta ylei
nen maailmanpalo sammutti sen.. 
Poikamme ovat nyt taistelsusr 
sivistyksen ja .edistyksen puoles
ta ja parhain mitä me voimme 
tehdä on seista hallituksen kan
nalla, Sota voittoon ensiksi ja si 
vistystyö alkuun jälleen.

Toimintatavat saattavat muut 
tua .mutta päämäärämme ja nii
hin pyrkimykset pysyvät samoi
na. Rvyppymiehet yrittävät pai
naa ales — se vanha Aatami Itiin 
mentää edistyshalua, mutta ei 
meillä ole syytä toivottomiin 
teen, sillä uusi valoisampi aika 
tulee ja suomalainen sivistyshar- 
rastus viriää uudelleen. Jatka
kaamme toimintaa siksi kunnes 
saamme nuoret mukaan. New 
Yorkin toverit, jatkakaa toimin-

Syntymäpäiväonnittelumme ystävällemme

Mrs. Aino Harjulle
lausumme täten tänä sinullekin raskaana kesäk. 2 päivänä, 
jolloin siiliin kuten niin monen muun elämänkumppani 
joutuu olemaan maanpuolustus-tehtävissä siellä jossain. 
Yhtykäämme kaikin huudahtukseen:

Vief uusi päivä kaikki mluu-ttaa voi!'

taa. sillä kaikkialla teidän toi
mintaanne pidetään esimerkki! ä 
ja se innostaa toisiakin.

\ äinö Niku-Paavola puhui 
näyttämön puolista, selostaen 
mit.i mahd.dlisuuksia on tuleva
na syksynä jatkaa näytlämötoi- 
niintaa. Viime syksynä alettiin 
iim.au. että olisi ollut valmista 
näytelmää esitettäväksi joten al
ku näytti hyvin vaikealta, mutta 
iitä selviydyttiin ja nävtläniö- 

työ onnistui' melkolailla. kuten 
e yleisölle on tunnettua. Tvö- 
dot näin sota-aikana Rahtaa

vat .että näyttelijöitä on vaikea 
lada harjoituksiin, mutta sekin 

puoli voitettiin ahkeruudella ja 
toivokaamme samaa tulevana 
iläytänti kautena.

Sekakuoron johtaja Nestor 
äki puhuen kuoron puolesta 

sanoi, että palliin vaikeus seka 
kuorossa on ollut se, että miehiä 
puuttuu. Naislaulajia on niin 
paljon, että jos miehiä olisi vas
taava -määrä, niin saisimme pa
rempia tuloksia.

Jenny Wall'll luki Olivia Hau
tamäen kirjoittaman. Kerho,mi 
jassa julkaistun hitumoripalan 
"Minä uneksin", jossa kirjoittaja 
kuvaa seikkailujaan Kerhonuijan 
kirjeenvaihtajana.

Lyhyitä puheenvuoroja seura
si M. W. Bruunilta ja Wilho 
Hedmanilta, jotka lyhyesti kos- 
kettelivat osaston toiminnan eri 
puolia.

Olivia / Hautamäki luki oman 
kirjoittamansa "Miinan liattu 
jossa JKiihjalaisella murteella ker
rotaan kahden tyttären matkaa 
A.merikaan. Tämäkin hupaisa 
kertomus oli julkaistu Kerho 
nuijassa.

Hilja Siren lausui Aku Päiviö; 
kirjoittaman runon, Autereen ta
kaa. Vilma Olsson luki W’aasan 
Jaakkoon kirjoitelmia, Lydia Ny 
malm,, kertoili osia omasta kehi
tyshistoriastaan, kuvaten miten 
ihminen joutuu kokeilemaan en
nenkuin löytää sen oikean tien.

Sekakuoro lauloi Nestor Mäen 
johdolla seuraavat laulua: Iske 
jo tulta. Suomen ruusu, Pikku 
nen jxtikä, Sorru ei Suomeni 
taisteloihon ja viimeisenä Laulu 
Vuokselle.

Viola soitteli alkusoiton ja sit
ten ohjelman jälkeen Viola ja 
Bill tanssisoittoa.

Tämä tilaisuus oli valistustoi
mikunnan järjestämä, toiminta 
kauden päättäjäisillanvielto ja 
saikin hyviin kannatuksen. jä 
senmaksuja koottiin ja uusia jä 
seniä otettiin vastaan.

3£n'si syksynä uusin voimin 
taas toimintaan käsiksi. Tässä 
kesän aikana huvitilaisuudet Työ 
väentalolla muodostuvat tanssi 
tilaisuuksiksi ja niitä jatkuu koi 
mc kertaa viikossa.

DELANO,POTTER & C0„IHC.,BD5TDN.MA55.

St. Brooklyn. N. 'S’, vannotettiin 
Women's Arms Corps, (Setä 
>äinit, armeijan nais-jaosto) jo
ka tunnetaan WACS nimellä. 
Mrs. Boxilla on seitsemän lasta 
ja seitsemän lastenlasta. Ha

ilien jinlveluslipttssa on kuusi täh- 
jteä, sillä luinen jxnkia ja vävy- 
'jmikia on kuusi Setä Säiliin ai 
ineijassa. Hiin on itnunatillaän 

i sairaanhoitajatar.

haihtui. Sunnuntaina ja maa
nantaina jatkui niin viileää il
maa. että se pysytteli tuossa 50 
ja (iO asteen välillä.

NEW YORKIN 
KOULULAITOS
200,000 oppilasta ilman opettajaa

Tuhansittain New Yorkin kan
sa- ja korkeakoulujen oppilaita 
on ilman opettajaa, sellaisen 
syytteen julkaisi New Yorkin 
Opettajien yhdistys, syyttäen 
kaupungin kouluhallitusta siitä 
että opettajia ei palkata tarpeek
si. Opettajien yhdistyksen jul
kaiseman tilaston mukaan 200,- 
000 o,^diasta kärsii opettajien 
puutetta siten, että kun kaupun
ki ei palikkaa tarpeeksi sijais
opettajia, niin joka kerran kuin 
opettaja sattuu sairastumaan, tai 
jostain toisesta syystä jää pois. 
Sijaisopettajan puutteen lakia 
lapset joko lähetetään toisiin, jo 
ennestään täysiin luokkiin, tai 
sitten kootaan kouKtn suureen 
saliin, tai urheiluihuoneisiiii ai
kaansa viettämään.

Opettajain yhdistyksen julkai
seman tilaston mukaan joulu
kuun 13—17 päivien välisellä vii
kolla kaupungin kouluissa oli 
6.300 luokkaa, joissa ei ollut opet 
tajaa, helmiikuttn 14—18 oli 1.990 
oppiluokkaa iiman opettajaa, 
joten kaikki ottaen huomioon, 
ilman opettajia olevia koululap- 
sia oli 200,000.

Naiset enemmistönä
Naiset tulevat olemaan enem

mistönä tulevissa vaaleissa V li- 
d\ svalloissa, sillä nais-äänestäjiä 
on 579,137 enemmän kuin niies- 
rtänestäjiä.

Äänioikeutettujen luku viimei
sen tilaston mukaan neljä vuotta 
sitten oli 79,863,451. Vuotien 19-14 
alussa se oli 88,666,475.

Scnisus viraston numeroit ten 
mukaan äänioikeutettujen luki, 
vuollen 1944 alussa oli 88.666,- 
475. joista naisia 44,622,806 ja 
miehiä 36.183,669 sivilissä olevia 
ja aseellisissa voimissa olevia 
7,860,000.

Vuoden 1940 sensus numerot 
osoittavat, äänivaltaisia 79,863,- 
451 joista miehiä 40,111.435 ja 
naisia 39,752,016. Viimeisissä 
pi esidentin vaaleissa annettiin 
•19,815,312 ääntä ollen prosenteis
sa 62.4.

Gripsholm saapuu 
tiistaina

Gribslholm laiva saapuu New 
Yorkiin tiistaina kesäkuun 6 päi
vänä, asettuen laituriin Jerseyn 
puolelle. Gripsholm tuo 51 tiaa- 
voittunntta Yhdysvaltain sotilas 
ta, 37 Canadan ja 43 sotavankeu
desta 'vapautettua sivilihcnkiloti 
sekä toisia matkustajia.

Varastettu auto löytyi
Yrjii Sjöblomin auto, jotka tou

kokuun 24 p. varastettiin Työ 
väentalon edustalta, löydettiin 
118 kadulta, neekeritalon edus
talta, viime perjantaina. Kaikes
ta päättäen olivat “lainaajat 
amatöiörcjä. sillä melko uudet 
kumit olivat paikoillaan, eikä au 
loissa ollut niuitaikaan vaurioitti 
paitsi särjetty ik'kutia sekä rikot 
tn kytkin (clutch) ynnä katkais 
tn akseli. Mutta olihan sitä sii 
näkin kerrakseen. Löydön tehnyt 
poliisi lohdutti omistajaa sano 
maila, ‘‘You ought to congratu 
late yourself that they didn’t cut 
vour throat.”

SANAKIRJOJA
on vihdoinkin saatavana 

•••
Englantilais-Suomalainen

Sanakirja
Toimitt.anut K. V. ARMINEN 

Hinta $2.75

•

Suomalais-Englantilainen

Sanakirja
Toiniitlaiieet

K. V. ARMINEN ja EETU AALTIO 
Hinta $2.75

•

RAIVAAJA,
Box 600, Fitchburg, Mass.

ki tämä tapahtui aikailin sumiini 
taiaamulla, että talon perhe oli 
vielä nukkumassa. Lasten äiti 
oli poissa kotoa murhan tapah- 
tfiessa. Wilfred Blais, murhaaja 
ja lasten isä, on ranskalaista syn 
typerää, on ollut kauan huonos
sa voinnissa ja hermostunut ja 
sai jonkinlaisen mielenhäiriön, 
joka johti tuohon tekoon. Hen
kiin jääneestä tytöstä ei ole iki
nä itsensä hoivaajaa, sillä käsi 
piti katkaista ranteesta pois ja 
silmistä näkö.

Mrs. Hilja Harju vartoo pal
jon vieraita käsityösetiran istu- 
jaisiin ensi torstaina 8 pnä t.k. 
Siellä tavataan. — Jenny.

kiina ja Emil Hellman 
Lempi ja Allan Ehrstcdt 
Laura Pasanen 
Lempi ja John Eindroth 
Toini ja Eino Kangas 
Ida ja Nils Lutidekvam 
Helen ja Sam Riutta 
Elsi ja Hugo Lindblom 
Mary ja W ilho Mustonen

New York, N.

Amalia ja Enkki Dtifva 
Aino. Armas ja Albert Star 
Anna ja Toivo Minkkinen 
Vappu Laisi.,
Elsa ja Antti Kinnunen 
Tyyne Potinkara 
Helen Ovaska 
Heikki Laine 
Doris ja Jukka 
Anna Ranta.

V., kesäkuun 2 pmä v. 1944

Terveiset Uniosta, Me.
Mrs. E. Torvela, Liliusta, Mai 

ne. käväsi täällä kertoillen tti 
veisiä ja sanoi, että kesäloma, 
paikkoja siellä olisi saatavana j: 
hyviä onkin. Saimme terveisii 
kaikilta Union ympäristön suo 
Viialaisilta.

90 kaasutettua 
sairaalassa

90 niistä tuhannesta jotka sai
vat kaasuuny rkytylkscn Brook
lynin puolella tapahtuneessa kaa- 
susäilion y uioto-oniietloinamdes- 
sa, ovat vielä sairaalassa ja joi
takin vielä heikkona.

Kyllä ne kuumuudet

Viime lauantain aamuna oi 
täällä vielä 90 asteen lämmii. 
mutta samana iltana jo laski him 
ptömittnri 60 astescen ja alkoi 
käydä tuuli, joten hyllä hik

Talonmies tarvitaan!
Brooklynin osuusliike on kauvan etsinyt elämän koulussa ta

saantunutta miestä talonmieheksi (Superintendent). Tehtäviin 
kuuluu höyrypannun ja leipomouunien hoito, tavaran vastaanot
to, sekä pikku-korjausten tekeminen osuuskunnan liikerakennuk
sessa. Apulainen (ri- ' ■:•). ;a tekee puhdistustöitä, pidetään 
ja siis pesu-töitä taiunmieiieliä ei ole. Työ on loppumaton ja palk
kaa maksetaan $40.00 , iikolta. tai siitä ylöspäin, riippuen miehen, 
ahkeruudesta, työtaidosta ja huolellisuudesta tehtäviensä täyttä
misessä. Viikon kesäloma täydellä palkalla myönnetään kaikille 
osuuskunnan palvelijoille kerran vuodessa ja voidaan talonmies 
pitää talon ruuassa, jos niin sovitaan.

Tehtävä on vastuunalainen, eikä siihen voida ottaa juoppou
teen tai huolimattomuuteen taipuisaa, eikä myöskään sairaallois
ta henkilöä.

Tämä paikka täytetään -heti kun sopiva mies on ilmaantunut. 
New Yorkin kaupungin tuntemusta ei tarvitse olla.

Kysykää tointa kirjeellisesti, mainitsemalla entisen kokemuk
senne ja palkkavaatimuksenne.

Cooperative Trading Association, Inc.,

_______ 4301—8th Ave., Brooklyn 32, N. Y.

TTr'-s

SILMÄIN HOITO
ON VÄLTTÄMÄTÖN JOS

8 i 1 m i A verestää, 
kirvelee, hämärtää, 
syhyy, jo» ne ovat 
arat tai päätä ki
vistää ja huimaa. 
— Parempi on tul

la luokseni ajoissa kuin juotua ka
tumaan myöhemmin.

Dr. GUSTAV ENDLER 
Laillinen silmälääkäri 

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

SOLING BROTHERS
CLOTHIERS _____

Nykyään näytteitä täydellinen varasto

KESÄ-VAATTEITA 

kohtuullisilla hinnoilla
Liike sijaitsee nyt meidän uudessa liikehuoneessa

60 East 125th Street 
Park ja Madison Ave. välillä 

New York, N. Y.

HALUTAAN
johtavaan .suomalaiseen loniailuhotelliin 
Past rv-kokki. mies tai nainen. Kaksi sl- 
säkköä. Yksi nainen taloustyöhön ja huo
lehtimaan kahdesta lapsesta. Yksi hieroja.

Ilmoittani tikan kirjeellisesti osoitteella: 
WALTER WILLIAMS,
Williams Lake Hotel,

Rosendale, Ulster County, N. Y.

Halutaan ostaa 
hyviä koivuvihtoja

Kirjoittukaa osotteella:
PETER HAATAINEN.

360 East 124tli St., New York, N. Y.

FARMI
myytävänä
85 eekkerin farmi. 5 eekkeriä 

I metsää. Hyvä asuntotalo, suuri 
paana. 2 kanalaa, uusi brooderi- 
huone. Kaikissa’ rakennuksissa 
uudet katot.

Karmi nti hyvän tien varrella, 
hyvä juomavesi ja sähkövalot. 
Hinta $3,500. Suomalainen ym
päristö.

FRED BObSAKD 
Spencer, N. Y.

Suomeksi \"i kirjoittaa osoit
teella: Red & While Store, 
Spencer, N. Y.

Parhain kesäloma- 
paikka on New York

Majuri LaGuardia viime sun
nuntaisessa radiopuheessaan ke
hoitti New Yorkin kaupungin 
asukkaita viettämään 'kesäloman 
s.i omassa kaupungissa, sillä 
täällä on paljon yleisiä virkistys- 
ja huvipaikkoja, niihin kuuluen 
mainiot uiniaramiat. Kaupun
gissa mi paljon urheilupaikkoja, 
lapsille leikkikenttiä, sitten täällä 
ovat teatterit, yleiset taide- ja 
historialliset kokoelmat. golf
kentät, tennis-kentät, puistot 
y.m. yleisön ja kesävieraitten 
käytettävänä. Sitten yksi puo
li. sanoi Majuri on se, että rau
tateillä ja hus-linjoilla tulee ke 
san aikana olemaan tavatuin 
tungos, joten matktistusvailkeuk- 
sia tulee olemaan.

Setä Sämin poikia me
rien takana 3,657,000

Setä Säiliin sotasihteeri Stini 
sonin julkaiseman tilaston mu
kaan Yhdy -vakain aseellisissa 
voimissa olevia miehiä on me
nen tiikaua 3,6$7,(X)<) ja ennen 
kuin tämä vuosi (m lopussa, niin 
si. -unin a nousee 5.tX)0,0(X), jo
ten on siinä poikaa puolustus- ja 
hv ökkäv »linjoilla.

Samalla kertaa sihteeri Stim- 
son sanoi, että Setä Sainin ar
meijalla on nykyään 75,900 lento 
konetta, loista 34,000 on sotarin
tamilla.

Työläisen vahingon
korvaus $23,968

Henry Szpera, technical weld 
mg expert, kotoisin Nutley. N. 
sai Workmens Compensation 
Court oikeudessa $23,968 vähin 
goiikorvausta, ollen suurin työ 
Iäiselle myönnetty' sumina mi 
Jerseyn valtion puolella on kos 
kaan myönnetty. Szpera oli 
tyiösisii Mohigan Refining Corp 
tehtaalla liasi Paterson. N. 
jossa hiin loulkkaautui niin pa 
luisti, että joiitui olemaan kak 
vuotta sairaalassa ja hänessä teli 
tiili 60 leikkausta, se on asetet 
tiin 60 nahka-siirtoa hänen mu 
miissuan.

WEST PARIS, ME
Tämän viikon
keskiviikkona klo 7.30 i.p. on 
viikkoillan hartaushetki ja sen 
yhteydessä kahvitarjoilua Mr. ia 
Mrs. Aug. Mikkosen kodissa.

Ensi sunnuiitiana klo 10.30 a.p. 
on tämän kesiin ensimmäinen ul- 
ikoilma juhla. Tilaisuudessa mi 
monipuolinen tarjoilu ja hengel
linen ohjelma ja pidetään se Mr. 
ja Mrs. .Abel Pulkkisen farmilla 
West Parisin kyläis.sii. Tervetu
loa! — Felix R. Mayblom.

Lauri Hällforsilta, "Massasta", 
että Mrs. Lillian Erickson, Fitch- 
burgista. Mass., on tilaisuudessa1 
vierailemaan Ohion kesäjuhlilla, 
heinäk. 1 ja 2 pnä ja samalla 
hän voisi auttaa nhiolaisia sekä 
esittää ‘'Marietan" osan kysy
myksen alaisessa näytelmässä. 
I litisen johdosta näytelmän har
joituksiin ryhdyttiin uudelleen ja. 
nyt kaikinpuolin näyttää toden
näköiseltä, että sittenikin Ohion 
alueen kesäjuhlilla saadaan näh
dä tuo unkarilaisaiheinen musi
kaalinen näytelmiä ‘"Marietta".

Mrs. Erickson on näytelmän 
nimiosaa esittänyt lukuisia ker
toja “Massan" alueella, joten 
hänen tulonsa Ohion alueen 'ke
säjuhlille herättää välimaankin 
yleistä mielenkiintoa alueen suo
malaisen väestön keskuudessa.

MOOSUP, CONN.

Collins Motor Sales

Oldsmobile ja Chevrolet 
Myynti- ja Pelvelualiike

Iso-äiti liittyi. 
WACS’eihin

Mrs.
vanha, tai

Fox, 
1526

48 vuoden 
East 57lii

UMPIT AUDILLA?
PURKAA TÄTÄ KUMIA

• Kun hit aa. »i toimiva vatsanne tekee 
Teidät jatrikaantuntoiöeksi. antaa pälinki 
puu ja sui taa loi'tunnettu, älkää käyttäkö 
purevia lak- Hu - ja Sille tilalle purkua 
niiiiit iiuiak i l u ( miellyttävää KEEN A 
MINT, purukumi laksatiivia, joka miedos
ti antaa lujittuvan avun Puremalla 
KEEN A MINT .'anoo tiede, on tehok- 
kalmma. i muodossa olevaa laksatiivia 
Kokeilkaa REEN A MINT tänä iltana — 
voikaa pai • t..tuin . huomenna. Hyvänko- 
koinen p* t hela.u ikko 10 '. Ottakaa aita 
kuten paketi.-sa neuvotaan.

CANTERBURY, CT.
Mr. Kalle Salo on jo ikotour 

ja voi hyvin. Hiin voi sanoa, et 
tii se kuolee joka kuolee, vaan 
me teemme työtä.

Mrs. Olga Siitonen oli kolmen 
piiiväu lomalla kotonaan sairaa 
lasta. Hiin mi kyllä jo kokonaan 
tervehtynyt ja mi siinä osasto^ 
sa josta hän pääsee kolmen kuun 
perästä diploman kanssa koti 
aan kuin koulutyttönen. Olga mi 
ollut yli kolme vuotta sairaala* 
sa opiskelemia.ssa.

Mrs. ja Mr. Otto Kuitunen 
Garduerista vierailivat täällä 
Mrs. ja Mr. Emi! Kcttnauiu luo 
ua kukkajuhlaii a iikan i.

Mrs. Ruth Rautio Withey ja 
Katrina saapuivat kotiin vierai 
luit aan Jersey Citystä, jossa he 
olivat useampia viikkoja suku 
Lisissään. Ruthin mies Jack 
W ithey mi Jsetä Säiliin palveluk 
sessa. Iliinet muutettiin Samp 
son. N. Y. Navel Training Sta 
tumista Bostoniin-, Wentworth 
Institute Engineering kouluun.

Mrs. Miriam Mäki Bankkan 
mies Deily Haukka myös joutui 
viikko sitten lähtemään United 
States Naval Training Station 
Sampson-, N. Y.

Aaro Aho, Mrs. ja Mr. Pekik 
Ahmi poika Saplinista, mi Eort 
Devensissa Massassa. Enempää 
en Aarosta tiedä tällä kertaa 
Kyllä on ikävää, että* nuoret ja 
jitilskat poikamme joutuvat uh 
lääniäni aikansa ja elämänsä so 
ilau molokille.

Ikävä murhenäytelmä sattui 
taiillä Mixisupissa t.k. 28 p. aa 
nunna, ikun isä murhasi 19-vuo 

[tiaan äidiksi tulevan tyttärensä 
'ja haavoitti toisia 17-vuotiasta 

1 ly tiil tään hengenvaarallisesti 
Hauella oli aikomus murhata k 
ko perhe., 4 lasta, vaan 16 
poikansa, kuultuaan toi .ecu Into 
neeseen laukaukset, paasi tsäl 
tään ottamaan pyssyn pois, Kaiik

FAIRPORT, OHIO
Mrs. Erickson vierailee 
Ohion kesäjuhlilla

’Viime viikolla tämän lehden 
palstoilla jo tiedotimme, että 
alueen kesäijuhlanäytelniijn .".Ma- 
riettan" nimiosan esittäjä Mrs. 
Helmi Saari sairastui siinämää- 
i'in, että näytelmän harjoin ilois
ta oli luovuttava ja niinollen jtih- 
lauäytelmän esitys päätettiin pe
ruuttaa. Se oli luonnollisesti 
masentavaa kuulla alueen kesä- 
juhlaväcstöllc. Mutta viime lau
antaina -aimme sellai-eu tiedon

Prospect St — Moosnp, Coan. 
Tel. 2M-2

DANIELSON, CÖNIL

F. W. Tillinghast 
& Sons

HAUTAANTOIMOTAJA JA 
PALSAMEE RAAJA 

Central Vilisse and Danielson, Ot.

E. PORT CHESTER, CONN.
KOENEN^GARAGE

77 No. Water St., E. Port Cheater, 
Conn. — TeL 2002 

YLEISTA AUTOJEN KORJAUSTA
Tydol gasollnla — öljyä — Hartford 
oattrria — Pirestone uiko- Ja sUikunda.

la KiliHinausta. Rasvausta J tllotuata.

Kaunis kiitos
kaikille tuttaville ja naapureille, jotka niin 
suurilukuisena yllätitte meidät, toukokuun 
28 päivänä, tänne f innille tulomme iiuuis- 
toksi.. Kiitos kauniista kahvipöydästä ja 
niistä kauniista lahjoista, jotka tilaisuu
dessa aimme vastaanottaa. Muisto tästä 
tilaisuudesta säilyy aina mielessämme.

Teitä kaikkia muistaen,

Helini ja Bruno Kallio.

Sterling, Conn.

The Eastern Live Poultry Co.
Entinen Meyer Ros en and Sons liike 

1681 WEST MAIN ST., WILLIMANTIC, CONN.
Uudon Englannin valtioiden suurimmat elävän siipikarjan 
lähettäjät. Käymme hakemassa mistä tahansa suuremmat 
tai pienemmät määrät. Ostamme aina lihakanoja, pulletteja 
ja paistinkanoja.

Kirjoittakaa tai
Puhelhart 871 tai 881 käykää puhuttelemassa
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Huomattavin ohjelman 
esittäjiä kesäjuhlissa

1'ait si edelki mainitussa j t tilhi-1
näy telin;issii esiintyvää Mrs.
Lillian 1 •'.rieksniii r, alueen kesii
juhlissa ttllee esiin! \ itiiian mtii-
lakin un Iinat tavia ohji•Iman-
esittäjiä. I ulila|iu'hujak.'i ttilee
toimilla a Oskari 'lökoi. Kon-
se rltitihjclmisttia tulevat esitt ii -
maun Mrs. Martha Rantala-1 .ai
ne ja Martin I iinnii I let niitistä. 
Kuten lienee j'i tunnettua, Ame
rikan Suomalaisen Kansanvallan 
Liiton (tiliini aineen kesäjuhlat 
vietetään Fiiirpurtissa, lieinäk. 1 
ja 2 pmä.

MAYNARD, MASS.
Kukka juhlaa,
kuten suomalaisilla rnt tapana si 
tä Iknitstia. vietettiin täällä tiistai 
na totilkok. 30 i|>., ta.vaninutkaisilla 
H’li'ltilIistml<sidl.n. Jnlilakivlikiie oli 
kuitenkin tällä kertaa tavallista 
- iiurrmipi, johon n'sa’llisluivat. 
paitsi Aimer ivan Legionan pailka! 
IKiiisastoa, katolilaisen Ikink.ko- 
kllimaii kädet t ikmtlulatsia ja kun 
liilaipsia, nvy.skin useilla toisia 
pa i k a 11 i s_\ 'h.tl is t y k siä. Soi t.t ok unta 
Imatra piti kuJkufessa yllä nuu- 
siikaalista inarsisiiitaihtia. johtajan 
sa (isikari Toffetriu johdolla.

Tämän viikon torstaina

Osaston naisten seura kutsuu 
teitä tulemaan työväcnt ilolle 
lajit telemaan my yntiverostä Hip
pejä. joita on kerääntynyt seu
ran liuostaan suuri määrä. Meii'- 
iiään kello 7 illalla. — Xesse.

CHESTER GRAIN CO.
PARK & POLLARD FHDEJA 

Llikkeltii
Chester Grain Co., Chester Depot, Vt 
Chester Grain Co., Ludlow, Vt 
Farmers Grain 6 Peed Co.,

East Barre, Vt 
Farmers Feed 6 Supply Co., 

Franklin, N. H.
Groton Grain Co., Groton, Vermont. 
Farmers Feed ft Supply Co., 

Hillsboro, N. II.
Farmers Feed G Supply Co., 
Manchester, N. H.
Modern Grain Co., Darlington, R. I. 
Newcastle Grain Co.. Newcastle, Me. 
Newcastle Grain Co., Thomaston, Me. 
Newcastle Grain Co., Waldoboro, Me. 
Farmers Grain b Feed Co.,

Windsor, Vt

NORWAY, fwAINE

Vanhaa toimitsijaa muistettu
Toveritar Mary Salmi oli jou

tunut yllät>Ikisien kohleviksi »um- 
uuiitai-illapaivällä tauikokiuun 28 
p:nä Taiston talossa sen johdos
ta, ettii hiin oli täyttänyt sa,ma
na päivänä 76 ikävuottaan ja täs 
lii verrattain kmlkeasta iästään 
huolimatta oisallisit.uu vieläkin T. 
I . Taiston 'toinniiitaan,

Tilaisuuteen Oilikin saapunut 
In,omattava jotilkko Maryn ystä
viä ja tovereilta. Mips. Ida Kile.i- 
molan, yhtenä juhlan järjestäjä
nä. lausuittua vie/aat tervetidleeik 
si. isen jäOkeen suoritettiin lyhyt, 
luutta pirteä ohjelma. jossa iko- 
iostettiin juhlittavan väsyniätöin 
tii lyötarnuoa yihtcistoiiiiiintamimc 
työsairalla. Ohjclmuan suorittajina 
esiintyivät Mrs. Tyyne Ailio, lau
lulla. jota isäesti Mrs. Tyyne 
J-llad : M,rs, Many Laine, hausika- 
sisältpisellä 'kcrtomu'k'sella; Ma
ry Niskaireji runoilla ja V. Nis
kanen puheella, 'tarjoten kunnia
jäsenelleen dliteien toverilahjan. 
I-oppuiltapäivää vietettiin vinkis 
tävän kahvipöydän ääressä.

Frank W. Björklund
Suomalainen

LAKIMIES
1*7 Maia SL, Norway, Malar

Puhelin 202

THOMASTON, MAINE

Studley Hardware Co.
Thomaston, Maine

Rautatavaraa — Maaleja — 

Radioita

Gasoliinikuponkien käyttäjille 
huomioonotettavaa

d Ifcvllitulksen 11 inlatoiniistosta 
tiedotetaan, että vanhanmallis
ten gasoliinikujponlkicn, B-2 ja 
C-2. joissa ei ole sarjaiiinmeroi- 
ta, käyttöoikeus loppui tämän 
'kuun I päivänä. Jos autoilijoilla 
(»n mainittuja Ikupoiikeja käyttä
mättä sanotun päiviin jälkeen, 
loivat lie vaihtaa ne uusiin iku- 
|x>nkeihiii paikallisissa anmosiaju- 
takimnissa.

Musiikki
ON tunteita Jolta el tavoiteta «a- 
noln. Kun murhe painaa Ja rielu 
pyrkii kertomaan rakkaudeataan to 
surustaan niin silloin vain musiikki 
voi täydellisesti puhua. Meillä on 
välineet hartausmusllkkla varten. 
Se on yksi monista täydelllsyyksla- 
tämme Jotka tekevät palveluksemme 
niin perinpohjaiseksi Ja tyydyttä
väksi.
A. D. Davis & Son 
UUSI HAUTAUSTOIMISTO 

22 Knox St Thomaston, Maine

ROCKLAND, MAINE

HAMMASLÄÄKÄRI

J.A.RICHAN,D.M.D.
27 Elm 8t., Rockland, Maine. 

Tel. 510.
Haarakonttorit Cornish, Maine.

Neljä lomapäivää
Assapet tehtaasta

American Woolen Conilpaniiyn 
Assaibet tehtaan virkailijat ovat 
ilmoittani^, että tehdas tullaan 
sulkemaan perjantaina tjk. 30 j>.. 
neljääsi päivätkisi ja avataan jäl
leen 'kolmatta työvuoroa varten 
•keskiyöllä tiistai-iiltana Fourth 
of Jiilyna. Samanaikaisesti myös 
i innoiteta a n, että tehtaassa maik- 
setaan vuotuiset ikesäloinaunaik- 
sut perjantaina työläisille voimais 
sa olevan sopimuksen mukaises
ti.

.Kutu juhlapäivä. Meinoriai Day 
isaittui myös tidstaiksi, kuten hei 
nälkttun 4 :s; päivä tulevassa ikttuis 
sa. saatiin .silloinkin neljä loma
päivää As st,het tehtaasta. Muu
taman päivän limailu. anikaran 
työni lomassa on tervetullut tiliti
lleni tehtaan tvöläisille.

Rippilastcn konfimiccraus piile 
tään sunnuntaina, 18 p. kesäkuu 
ta klo 7 ill. Tilaisuudessa tulee 
olemaan hyvin valikoitu ohjel
ma.

Juhannusjuhlat tullaan pitä
mään kinkussa lauantaina 24 p. 
kesäkuuta klo 7.30 ill. Juhlako- 
niilca tulee valvomaan, että tu
lemiini saamaan 'juhlien mulkaiset 
virvokkeet nautittavakscnilme, — 
George ?\. Ko,Kytien.
Sunnuntain, kesäkuun 4 p:n 
aamulla,
pakkanen nurkissa paukkui. Tii 
niän kesiin alkuvaiheet ovat erit
täin oikulliset. Kuten mainitsin, 
pakkanen tänään, ensimmäinen 
päivä tätä kesäkuuta oli 66 as
tetta, 2 men päivänä 62 astetta, 
vaan jokin päivä viiliä lämpö to
detaan pudonneen 60 astetta. Sa
detta ei ole saatu juuri sanotta
vasti. Niityt alkaa jo kuivua. 
Kasvullisuus ci pääse vireeseen. 
Mikä on lopputulos kaikista 
näistä vaihteluista, se tulee pian 
näky viin.

JEv.. Lutli. sen rakuuna n 50- 
vuotisjuhlat lähenevät kiireesti 
Kolmisen viikkoa enää on juhliin 
aikaa. Meille suomalaisille otol
linen juhannuksen aika. Silloin 
juhlimme lehtimajoissa, kuten

ennen Suomessa. Tulkaa kansa
laiset juhlille likeltä ja kaukaa. 
Ohjelma julkaistaan aivan lähi
tulevaisuudessa.

Kalevalaisten huvilan avajaiset 
vietetään ensi siinnuntiaiia. Hu
vilalla saapi erittäin maukkaan 
päivällisen kohtuhinnalln. Kaik
ki tervetulleita juhlimaan kai' 
järven rannalle. Ohjelman kuu
lee ken tulee sitä kuulemaan. 
Ruokailu alkaa kello 12.

Kirsi lauantai-iltana klo 7.30 on 
jumalanpalvelus Ev. Liiti), kir 
kassa. Sunnuntaina ei ole toimia; 
past, ja rouva Niskanen menevät 
kirkolliskokoukseen Detroitiin 
Myöskin seurakunnan ja Luther 
liiton edustajaksi menevät Mr 
ja Mrs. L'tio Hietanen. Maynard 
tulee hyvin edustetuksi kokouk
sissa.

Lillien Englannin Liikeinics- 
yhdistyksen kesä- ja perhejuhla- 
kysy mystä pohditaan täällä vis 
seissä piireissä. Jos tilanne 
näyttää, että voidaan ilman kiel
toa matkustella, niin juhlat tul
laan pitämään elokuun alkupuo
lella. Ohjelmaa jo kuulustel
laan. — I. L._______

QUINCY, MASS.
Quincyn Suom. Ev. Luth. 
Bethlehem seurakunnalla

I*. PATTERSON tarkastelee 
Fort Leonard Moodissa, ,Mo„

APULAISSIHTEERI ROBERT 
kranaatteja sylkevää kivääriä 
biljattaisclla matkallaan.

g...' --------!----------------- -------

Niinpä Quincyn Uljas Koitti) 
ra it ti us se ura onkin järjestänyt 
Suomien arjxyjen hyväksi juhlan, 
joka alkaa täsmälleen klo 2.30 
Kaikki ovat tervetulleita juhan- 
ijxijeii asiaa.

juhannusjuhlaa tullaan viettä
mään juhannuksena, lauantaina 
24 p. i'ltai|>äi'väliä ja illalla Mr. 
ja Mrs. Williain.soniii asunnolla. 
Hiinghanii. Juihatniuski iklkoa joi 
kuulemma rakentavat. Ohjelmaa 
ja hyvä tarjoilu tulee olemaan. 
aKikki ovat tervetulleita juhan
nus juhla an.

Quincyn kirkon urkujen viliki- 
juhlaa pidetään kesäk. 25 p. klo 
7.30 Hl. Se ou musikaalinen, oh
jelma. jossa tämän tietomme mu 
kaan tulee juhlapuhujana ole
maan past. Ifkhuiii Isaac, llan- 
cockin ev. luterilaisen seurakun
nan opettaja, lian on idän poi
kia, kasvanut .Alls'tmiin tienoilla. 
Lausumme jo etukäteen paist. ja 
Mrsi. Isaac'in tervetulleiksi.

'Tervetuloa myyjäisiin. Naisten 
hommista en paljon tiedä, vaan 
sen voin sanoa, että arvokkaita 
käsitöitä Mrs. Wesanen on val- 
mästaiiut ja myyjäistilaisuiis on 
torstaina kesäk. 15 p. kirkkosa
lissa. Se alkaa klo 1 i.p. ja jat
kun klo 7.30 ill. Mennään kakso- 
lnaan ja ostamaan, sitten tiedäm 
me mitä siellä on. — M. Hali
nen.

ma,allien mi 
lomalla I.

GLOUCF.STEH, MASS.

W. S. PIKE
A

Harold N. Pike
FUNERAL SERVICE

61 Middle SL, 
Gloucester, Man,

Tel. 884
Konttori avoinna yöllä Ja päivällä

LANESVILLE, MASS,

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

KOLIA ja PUITA 
H uni g a s jp öljyä 

öljy-lämmityiu. ksla 
Carmote maaleja ja ^rnis’an.

NORWOOD. MASS.

DR. LLOYD M. RICHARDSON
HAMMASLÄÄKÄRI

4«1 Main Street Rockland, Me. 
Vastapäätä 5 ja 10c puotia.

Tai. 1225
Tunnit: ,—12, 1—5. Iltasin soplmuk. 

•en mukaan.

J. F. Gregory & Sons
Vaate- ja Vaatetava- 

rakauppa
•

418—418 Main St, 
Rockland, Maine.

Puhelin 2»4

SOUTH PARIS, ME.

RIPLEY & FLETCHER CO.
South Paris, Maine.

FORD - MERCURY - ZEPHYR 
Myynti ja palvelua 

Ostakaa Fisk taijereita ja aääatUll. 
Tel. 106 ja 107.

WALDOBORO, MAINE

Harold W. Flanders
Ilautatu- ja Ambulanssipalvelua

WALDOBORO. ME.
Soittakaa tel. 107 yöllä tai päivällä

UNION, MAINE

H. S. FOSSETT
Palkka mLssä ystävät tapaavat 

toisensa.
Union, Maine. Tel. 8030

Terveyslautakunta
ilmoittaa, että ensi keslkiviik/ko- 
na Ok. 7 p.. toimitetaan rokotus
ta, tarttuvien tautien chkäisemii- 
sekid kuiiinalliistalossa. Tri S. iM. 
Greini'eir ylhdessä kauij>,ialaii sai- 
raanhoitaljattaren Miss Edith 
1'Tosterin kanssa suorittaa 'tätiläni 
tehtävän. Rokotus, joka on kuil
uani asukkaille va)paa. alkaa kilo 
2pU, jatkuen kello 3.30 iltapäiväl 
'lä. — Piste.
Torstaina 8 p. kesäkuuta
pidetään viikkoillan hartaustilai
suus kirkon alaisalissa klo 7.30. 
Kahvi tarjoilun luilevait huolehti
maan past, ja Mrs. George A. 
Kotjxwien. T ollaanpas jälleen 
nauttimaan kaikesta hyvästä, mi 
tii yhteinen Ikoolle-tulenunen 
meille niin usein on ennenkin 
jalkampt. *"

Kieskiviikkona 7 p; pidetään 
nuorten asiallinen kokous kirkon 
alasalissa klo 7.30 ill. Keinute
taan kaikkia nuorisoseuran jäise- 
uiä oleillaan saapuvilla.

'SuiMiootaina 11 p., pyälkouht ja 
rippiluokka kokoontuvat kirk- 
koott klo 10 a.p. J mml aan palvellut s 
pidetään klo 7 illalla. "Minä Hoit 
sin. kun miilulle sanottiin, meni- 
ikäänvine Henran huoneeseen.”

Viiinic pyhän aikana keskntides 
saiimne vierailivat .Mr. ja Mrs. 
Aaheli Pulkkinen West 1’aris’is- 
ta. Me., Enni tyttärensä kanssa. 
I heidän 'tyttärensä jaa kesän aljak 
si Mayiiadsliin. Vanhemmat mat 
kiistivät takaisin kotiseiululleen.

Kaiisalaiiseninw; Mr. H'ugo Kia- 
I jauiler on edelleenkin St. John’s 

I hospitaalissa Lowcll'issa, Mass, 
lian on ollut -.ie.llä jo toista viik 
koa lääkärien tmkintojisn alaise
na. Vetävät voivat kirjeillä häntä
niine muistaa.

oli 'luurtauishetki ja oinlpeluseuran 
jänjestäihät myyjäiset toukok. 
31 p. Ne onnis't'uivat erinomai
sen hyvin. Ystävät olivat tuo- 
ncett myytävää monenlaista ja 
myöskin 'rahalahjoja oli useita, 
josta olivatkin hyvin iloisia Liina 
Pitkänen ja Sanni Rosenfeld, scu 
rakuiitaniinic om(|>cluscuraii juhta 
jät. Ftichhurgin' ystävät myös 
kin lähettivät' lahjoija, joka roh
kaisi (ja antoi uutta iimastuista 
työlle. 'Kaihvitarjoihin lahjoitti 
Karl Leeman. Kesäik. 11 p. on 
jumalan pali veitte Garfield Ikirtkos- 
sa kello 3 iltapäivällä. Saarnaa 
pastori .•Viittonen. Kaikki oivat 
terve tulleita.

Kiesäk. 15 p. on onipeluseuram 
järejstämiä alijelniatilaisuus Mr. 
ja Mins. Frank K a II sitroin in ko 
dissa 28 MIcDonakl st. Victor E- 
riekson puhuu ja myöskin fXto 
Winqvist ja on muutakin ohjel
maa. Kaikkia kutsutaan sydämel 
lisesti tulemaan.

Uethileheku seurakunnan laulu- 
kuoro harjoittelte Fitchbungini 
vierailua varten, joka on ensi 
sunniiutai-i'ltana. Johtajana toi 
mii Frank' Kallstroni.

Täältä Quincysta on taas läh
tenyt useita suomalaisia nuoria 
miehiä niaanilnic sotapalveluk
seen. Pentti Siitonen. Lawrence 
Kallstrotnii ja> Sulo 'Winter. Julma 

heitä siuuatkcxMi ja varjelkoon 
siellä jossain ja 'johtakoon taas
terveenä koteihinsa. — Kv.

Iialjoii hhudkaa ja mukana olleet 
vanhemmatkin viihtyivät hyvin. 
Kumlun puolesta annettiin lapsil
le vapaasti virvokkeita. Mirs. 
Jennie Anderson ja Mrs. Alli M,ä 
ki valmistivat hyvän kahvi tarjoi
lun. .joka raittiissa ulkoiliiuasisa 
järven rannalla nautittuna mais
tui erinomaisen hyvältä.

Suniniiiitain iltakokouksessa 
Mr. Kust Amlerson kertoi ter
veiset Lähete sv hdistykseu vuo- 
sikonferensista, jossa hän val
imonsa kanssa oli seualkunnaii c- 
d lista jana.

Torstaina t.k. 8 p:nä on kirkos 
sa kokous kello 8 illalla. Tulkaa 
mukaan viettämään hetki Her
tan huoneessa tänä kärsimyksen 
aikana,.

Ensi sunnuntaina t.k. il ,p. on 
kirkossa kokous klo 7 illalla. 
Seurakunta tulee viettämään 
44:ttä via -ijuhlaaiisa t.k. 18 p. 
ja juhlapuhujaksi tulee ]Kistori 
Andretvi Gtnoop, hiiclipurgista. 
Maiss. K itarakin >ro tulee a vusta
maan ohjelmassa .ja paljon mul
ta hyviä olijelniaiiumeiroita on n|h 
j elm a toimii kun ta on n is t iin uit isaa- 
maau, joten kutsutaan kaikkia tn 
leimaan mukaan läheltä ja kau
kaa. Kokoukset ovat kello 3 ilta 
päivällä ja kello 7 illalla.

. Seurakunnalla tulee olemaan 
j inhan uus juhla Mr. ja Mrs. Char
les Jacobsonin luona Leice.steris- 
sä. Ginjelmlasta y. m. ilnioitanir 
me inve.heiininin. — Wm. IL

EDI LLISIN PAIKKA OSTAA

HUONEKALUJA
ON VV. AHON KAUPPA

Voimme myydä halvemmalla alksl 
kuin lIlktku.Mtannuksumnif oval al
haiset. Tuf-mmo huom kalu.i<m kor
jausta. valmistamme riillakartllnvja 
ia laitamme korkkimattoa lattiaan 
Vapaa kotlintuonti Bostonin ympä
ristöön Kannattaa tull i kauempaa
kin ostamaan meiltä huonekaluja. 

Liikenimi:
Thrift Furniture Shop,

50S Washington St., Norwood. 
Td. 0091.

May’s Funeral Service
Ernest May

HAUTAANTOIM1TTAJA
Palvelemme Norwoodisaa J a ympä

ristöllä.
S5 Nichols St. Norwood, Muss. 

Tel. Norwood 1509.

Brooks Pharmacy
EDWARD J. OORIXJN 

rekisteröity farmaseutti, omlst. 
“Teidän ympäristönne resepti- 
apteekkari” Puhelin 1647

850 WASH ST.. NORWOOD, MASS.

PEABODY, MASS.

J. C. Creighton Co. — Sekatavarakauppa
UNION - MAINE

FlununauaUrpctU, Veslsysteemli, FyjkklltonelU, (UhkA-MlkMppeJa 
Täydellinen varasto ruokala varaa.

World Action keräys
Keräys Lutheran World .\etio- 

uin liikkeen hyväksi Quincyn a- 
liieella tuotti $195.50, Quincy,i 
pyhäkoulun ulliri $24.42, yhteensä 
$219.92. Rahastonhoitajalle Mr. 
Hietikolle, ou lähetetty $160.00, 
Tämän lehden välityksellä pyy
dän kiittää kaikkia niitä, jotka 
ovat tähän yhteiseen asiaan näin 
tuusaasti antaneet. Kun nuoreni 
me palaavat kotiin, voiuune ilol
la katsoa heitä silmiin tietäen 
että olemme olleet heitä- tuke
massa aikana, jolloin he eniten 
apuamme tarvitsivat. Kiitos «'atk 
kantenme laluiasta. Kiiläniinie 
myöskin tätä lehteä, joka on a- 
vannut palstansa tällekin näin 
kalliille, yhteiselle kausannhiie 
tehtävälle.

Pyhakouluhisten juhla pide
tään Suomi Rd. luterilaisessa kir 
kttsisa siuMiuntaiua 11 p. klo 7..U) 
ill. Alamme puolta tuntia aika- 
-enuiun kuin tavallista. Ohjelma 
tulee olemaan arvokas, l/udet li
rut ovat jo tänä pyhänä käytän
nössä.

luusi sunpuntaina, kesäik. Il p., 
on lasten ja isien päivä. Se on 
sopiva päivä muistaa orpoja.

Kaunis ja arvokas
rippikoululasten päästiijuhla oli 
viime siunnuiitaina Lähetysklr- 
tkosisa. Ohjelma oli kaksiosainen. 
Aamuilla klo 10.45 oli las-ten tut- 
lkiiittila,i'suus ja saarna eiiiglaunin- 
'kielellä. Illalla klo 7.30 oli elifool 
lisellepäästö ja saarna suomen
kielellä. Viisitoista nuorukaista 
ja neitosta astui ensikerran I her 
ran pyhälle ehtoolliselle. Saa
koon kaikkivaltias juhtaa heidän 
elämänsä' kulkua.

Torstaina 8 p. I’uiiaisun Ristin 
oniipelusciiira Lähetyskiukoii ala- 
salissa kello 1—1. Illalla yleinen 
hartaushetki.

(Lauantaina Rukousliitto kello
8.

Juhannuisjiiililaa tullaan juhli
maan 22 ip. kesäkuilta Lähetyskö' 
kossa. Juhlaan järjestely hyvä 
ja julilan mukainen ohjelma. 
Paist. lljaverinen on juhlapuhu
jana.

Naisyhdistyksen työkokous pi
detään keskiviikkona 7 p. kirkon 
alasalissa. Kaikki jäsenet ja jä
seniksi aikovat mukaan.

Rloc.kportis.sa tulee olemaan 
hengellinen kokous Valon Leimu 
raittiusseurau talolla perjantai
na kesäk. 6 p. Paist. J. Haveri
nen puhuu suunieti ja englannuin 
kielellä. Joten toivotaan ruusaas 
ti nuortakin väkeä mukaan. —

WORCESTER, MASS
Nyt torstaina
on Msilyläs.sä peli-illan palkinto
jen kustantajina Emilia Lehti
nen ja Lydia Asp ja odotetaan 
taas isoa jotlkkoa mukaan. Sa
malla sanomme suurkiitokset etu 
käteen, inuistainme edellisiä e 
mäntiä ja sammui».' heillekin an
saitse m asa n suur-kiitokset.
Dick Lingrten,
Maynii Pitkäsen mies. on myös 
mennyt suorittamaan asevelvol
lisuuttaan laivastiHMi.
Michael Tolonen
17 Esther st. on pari viikkoa sit 
ten jollain tavalla kaatunut ka 
«I'tilla ja jonkun päivän perästä 
tultiin toteamaah. että siinä on
kin luunrikkoutumia. Sairaalassa 
asetettiin jalka kipsiin ja lian 
nyt paiantelee sitä kotonaan 
Toivotaan että se pian )>araneisi 
— N »k u.
Lähetysseurakunnan uutisia:

Viime suiuinittaina iltap.ntalla 
vietettiin suunuutaik-onlun pieni 
liiaislius ^hi .-ja Ml s. Kust Am 
dersottin pihamaalla, ljapsilia oli

QUINCY, MASS.

Quincy
Cooperative

Bank
Meiltä saatte cnsimäiaiä 

kiinnityslainoja aina.
•

1259 HANCOCK ST., 

QUINCY. MASS.

QUINCY R,\KING CO.
390 WATER ST. 
QUINCY, MASS.

Tel. President 5373

Premier Granite & 
Polishing Co.

64 Vernon St. Quincy, Mass.

Aina varastossa hyvä valikoima

HAUTAPATSAITA
Kaikenkokoisia

Suomalainen liike. Kirjoittakaa 
suomen- tai englanninkielellä.

Dr. CARLETON G. OSGOOD
373 Grunite St., Quincy, Maa».

runnlt: i--« j.p,.. pahat »ui.nanta.lna, 
Ueaklvllltlein'i Ja juiilapajviniU Muilta 

tuumi!’**» Roplrnukeen inuHaau. 
Tel. Granite 4258

BREWERS CORNER 
PHARMACY

t Copeland St., Quincy, Maoo.
Lääkemäääyksiä täytetään. Kaiken
laisia lääkkeitä halvimmilla hinnoilla

QUINCY’N
OSUUSLIIKE

Täydellinen ja ajanmukainen 
ruokatavarakauppa 

Päivän alhaisimmat hinnat. 
Suositelemme 

“Coop” leimatavarolta

ABINGTON, MASS.
Kansanvallan Liiton

A.l)ingtoiiin osaston ko,kotus on 
ensi 'simiiuntaiiia t.k. 1 I p.. alka
en kello 6. (muiston kokouksen 
jälkeen pidetään isienpäiväjuhla- 
kuuiitean kokous. Isieiipäivää 
vietetään, kuten liedetiiän. 18 päi 
viinit lltutlhyn pihamaalla Brock- 
tonin puolella. N.

hinghamTmass.
Kahville.

Ensi torstain iltaa mennään 
viettämään Mustosulle. llingha- 
iniin. Sitten ensi periantai-ilta- 
na lullaan joukolla Salomaalle 
niinkuin kokouksen paatos oli. 
Siellä valmistellaan sila suurta 
juhlaa. lulkooii jokainen siis 
niin ajoissa kuin voi. Toivottava 
olisi että edes kuntien ajoissa 
ollaan jo paikalla.

Pidetäänpä mielessä.
Meidän veteraani- ja juhan

nusjuhlat, jotka ovat Saloinaan 
maalla t.k. 25 päivänä, siis pyhä
nä. •Juhlapuhujaksi sinne tulee 
toveri Oskari Tokoi. Sielun se
kä ruumiin ru' kita luona 25 
p:uä, juhannuspäivänämme ei 
tarvitse muualta hakea. Kum
paakin on tarpeek-i saakka. La 
iiemmin tuonnempana. A L.'

SO. CARVER, MASS.
Hartausheki
pidetään So. Uarverissa Mr. ja 
Mi' lacoli Oberg’in kodiss.; 
sunnuiiiaina kesäk. 18 p. klo .7.30 
ill. Tervetuloa. - M. Halinen.

Sagamore, Mass.
Viikko-illan hartaushetki
ou Mr. A. Niskalan asunnolla 
periamlaimt t.k. 6 p. kello puoli 
yhdeksän illalla. l',i'tK Stuidelir 
pulliin.

W. Barnstable, Mass
Jumalanpalvelukset
i.äliety ssetiraktimiau kirkossa on 
joka suunuiitai-iltaiia kello |>uoh 
kahdeksan, jiaitsi kuukauden tii- 
nieisenä sunnuntaina kello 1. Ime 
iltapäivällä.

Machinist mate F. C. Bill I.ii-

Otamme vastaan 
talletuksia

$1.00 aina $4,000 asti

Tulovero-Clubl 50c—$5.00 
Vero-Clubt

WARREN FIVE CENTS 
SAVINGS BANK 

Peabody, Mut.

UNITED COOPERATIVE 
SOCIETY OF QUINCY |

,32 Copeland St., Quincy, Mass. 
Puhelin: President 1886

WiiiiamD. Michael
SILMIEN TARKASTAJA JA 

SILMALASIKAUPF1AS

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

Kotiin: Braintree 1778

Protect your investment in 
the warmth and beauty of 
fur by guarding against 

\. summer hazards.

Me puhdistamme turkiksenne täy-
/ dellisesti ennen säilyttämistä. Säily- 

y tämme ne holveissa, joissa un (asuinen 

jr kylmyys ja ilmanvaihto. Ja kaikki on 
täysin vakuutettu kuumuutta, koita, 
varkautta ja tulipaloa vastaan.

PROTECT' 
YOUR FURS

GRUMAN’S
Fashion Furs

1147 Hancock Street Quincy, Mass,
Vastapäätä Masonic. Temppeliä.

Kun
tarvitsette KELLON tai H0PEATAVAR0ITA

eli muita lahjaksi sopivia esineitä, tai jos kellonne el osoita 
oikeaa aikaa, korjauttakaa se meillä. Lnsiluukan lyö. kob- 
tuushinnat, 1 vuoden takuu. Ki itonne tarkistetaan koneella.

FRANK LAINEEN
KELLO- JA KULTASEPANLIIKE

QUINCY - G67 HANCOCK ST. • WOLLASTON

----- -Jt—= tr-------- sr---------»r__ ___JC____ Jf____ 't 
-x------- ’sr - -s|—...iLL x---- ------ , c-------------- ------ af=B

— Silmälaaeja aoviletuanSilmiä tarkastetaan

DR. JOSEPH L. BERG
OPTIKKO

Dr. S. M. Kasanofin seuraaja
Vastapäätä autojen parkkaustilaa 

?5 GRANITE ST. QUINCY, MASS
Puhelin; Granite 7769

W.........  «----------M -: x K- —-.JU

Rloc.kportis.sa
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FITCHBURG
JA YMPÄRISTÖ

— Lefliteninie toimituskunnas
ta on nyt kaksi miestä sairas- 
vuoteessa. Eilen kerroimme, et
tä Oskari Tokoi sairastui kuu
meeseen ja on Burbaiikin sai
raalassa. Lehtemme päätoimit- 
ta'jaYrjo Mäkelä, joka on kesä
lomaa viettämässä, on myös sai
rastunut. Lääkäri on määrän
nyt hänet vuoteeseen tämän vii
kon ajaksi.

—. Routavuoden kansalla on 
kokous Saiman talossa kello 7 
huomen-iltana. Kaikkia keinu
tetaan saapumaan, sillä juhan
nus, jolloin morketti poltetaan, 
nopeasti lähenee ja rahaa tulee 
hitaanlaisesti.

— Mr. ja Mrs. Eino Wiidalle 
Erickson-tien varrella Ashbyssä 
on syntynyt tyttö. Äiti ja hap
si ovat kotonaan ja voivat hy
vin.

Sotavakuutukset 
annetaan ilmaiseksi 
vuodeksi...

niille joiden vakuutus oli voimassa 
huhtikuun 1 p:nä 1944
Me yksinkertaisesti uudistamme ne 
vuodeksi eteenpäin mutta laskua 
niistä emme lähetä. Tämä on sotava
kuutus yhtiön määräys. Jos uusia so
tavakuutuksia otetaan on niistä pe
rittävä maksu entisten hintojen mu
kaan.

JOHN SUOMINEN, Agent
48 Wallace Ave., Fitchburg, Mass.

Niitä, jotka lahjoittavat rahaa Saiman morke- 
tinpolttorahastoon, on alettu nimittää tulenkan- 
tajiksi ja heistä joka lauantaina julkaistaan Rai

vaajassa jatkuva luettelo seuraavassa kaavassa!

Saiman morketti
Nyt lahjoitettu;

Emuina ja Oskari Kähärä
lila ja Otto Pelto ...............
Bertha ja Victor Laine ..
William Brusila ....................
Eine ja Henry Mela.

Westminster, Mass. . . 
Sadie ja Pekka Montonen,

Shirley. Mass...................
Edith ja Matti Koski ..........
Matti Painii, Gardner, Mass. 
Saimi ja John Erkkilä, ......
Eiina ja Väinö Sandström
'Tyko O. Miekola.................
Emma ja Kalle Niemi,

Ashby, Mass. .....................
Ahti Wiita ..
Elsie ja John I’elto ..

Emien tilitetty
$ 15 5
1. 170 1.325

Balanssi .. .............................. .. $4.17?

Tapa edistyä
Säästäkää määrätty summa teidän nykyisestä palkasta ja 

tehkää se säännöllisesti.

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

Varat yli $18,000,009 Ylijäämä yli

AKIIillK H. BROWN, Rahastonhoitaja. 
JOSEPH li. K1BIJNG, ApulaisrahaatonhoiUijA.

745 Main Street Fitchburg, Mass.

Presidentti puhuu 
kello 10 tänään

Washingtonista ilmoitettiin tä
nään. että presidentti Roosevelt 
puhuit Ameriikan kansalle radi
on välityksellä kello 10 tänä il
tana. Hän tulee koskettelemaan 
puheessaan sitä suurta tnaihin- 
tioustihyokkäystä, joka alkoi Eu
roopassa viime yönä.
TAASEN LAHJOITUS 
ULKOPAIKKAKUNNALTA

Kalle ja Emma Niemi, jotka 
asuvat .Ashbyssä, ovat lahjoit
taneet $10 Saiman morketin- 
poltitorahastoon.

LUTERILAISESSA 
KIRKOSSA TÄNÄÄN 
JUUMALANPALVELUS

Suomalaisessa e van keli s-lut eri
laisessa kirkossa Mechanickadun 
varrella on ylimääräinen juma
lanpalvelus kello 7:30 tänä ilta
na. Toimitus kestää ainoastaan 
puoli tuntia, joten siitä kansa 
joutuu kotiinsa hyvissä ajoissa.

$5.500

$10
10
10

• 10

10

10
25
10
10
10
10

10
10
10

New York — Ahti Kuusela 
kirjoittaa Italiasta ja lähettää 
terveisiä Mikko Lyytikäisen 
kautta kaikille Raivaajan luki
joille ja ystävilleen. “Me asum
me täällä maakuopissa, joita kut" 
suitaan nimillä fox holes. Tämä 
minun kuoppani on verrattain 
kauniin näköinen sisältäpäin, 
sillä se on vuorattu pahvilla 
ettei sattta karise. Ilmasto on 
hyvin lämmintä ja luonto kau
nista ja vihreää, aivan niinkuin 
siellä kotona Connecticutissa. 
Pari päivää sitten sain pari Rai
vaajaa ja se tietysti oli hauskaa, 
kuu sain lukea uutisia sieltä ko
tikulmilta. Toivon, että ystä
vät lähettäisivät toistenkin suo
malaisia sanomalehtiä, etenkin 
Raivaajaa.”

Osuustoiminnan 
edistyminen ei 
ole hidasta

Puhuessaan viime sunnuntaina 
Saiman puistossa tämän alueen 
osuustoimintaväen kesäjuhlassa 

; Erattk Aaltonen, Brooklynin o- 
stif.skaiipan hoitaja, lausui, että 
usein on sanottu, että osuustoi
minta edistyy hitaasti ja siksi 
se ei saa suurten joukkojen kan
natusta, mutta kun asiaa lähem
min tarkastetaan niin havaitaan, 
että osuustoiminnan kehittymi
nen kaikesta hitaudestaan huo
limatta «m nopeampaa kuin mui
den liikkeiden edistyminen. On 
totta, puhu'ja huomautti, et
tä ensimmäinen sata vuotta on 
mennyt kokeiluissa, mutta o- 
vatko muut liikkeet saaneet e- 
netnpää aikaan. Kun poliittinen 
reformiaalto alkaa voimakkaana 
vyöryä eteenpäin niin siltä odo
tetaan paljon, mutta onko mi
tään erikoista saatu aikaan esim. 
kuluneen 10 vuoden aikana. Po
liittisen reformin toimeenpano 
usein maksaa enemmän kuin re
formi hyödyttää ja nytkin on 
käynyt niin, että maan talou
dellinen elämä on suistunut epä
varmalle pohjalle. Virastovalta 
kasvaa ja virastojen ylläpito 
nielee huikeita määriä yleisiä 
varoja. Osuustoiminnan edisty
minen on varmaa, oikeaan suun
taan menoa ja siksi siinä vähäi
nenkin edistys on suuri edis
tysaskel.

Liikkeenhoitaja .Aaltonen huo
mautti. että kun Rochdalen o- 
suusikauppa Englannissa sata 
vuotta sitten perustettiin niin 
sille naurettiin. Siihen aikaan 
vallitsi sellainen käsitys, että yh
teiskunnassa pitää, olla rikkaita 
ja köyhiä eikä jaksettu käsittää, 
että köyhät voivat hankkia omat 
tarvikkeensa oman kauppansa 
välityksellä. Vasta sitten, kun 
osuustoiminta alkoi tuottaa tu
loksia, muuttuivat käsitykset.

Kosketellessaan osuustoimin
taa Eitchburgissa Aaltonen lau
sui, että vaikka täällä tulokset 
jo ovat melkoisen suuret, niin 
sittenkin voidaan sanoa, että ai
noastaan pintaa täälläkin on vain 
raapaistu osuustoiminnan työ- 
vainiosta.

Osuustoiminta on kansanval
taa viimeistä sanaa myöten, mut 
ta poliittisten reformien toi
meenpano yleensä aina johtaa 
pakkokeinojen käyttämiseen ja 
siksi se kohottaa vastustusta ja 
siksi poliittise.-sa elämässä ta
pahtuu hajaannuksia.

Puhuja huomautti, että Yh
dysvalloissakin on osuustoiminta 
saanut jo siinä määrin huomiota, 
että melkein kaikissa korkeam
missa oppilaitoksissa seloste
taan osuustoimintaa. Tätä voi
daan pitää merkkinä siitä, että 
nyt alkaa osuustoiminnan teori
oiden käytäntoiHipanon vuosisa
ta me olemme astumassa uu
teen osuustoiminnalliseen kehi
tyskauteen, Meidän tehtäviim
me kuuluu kerätä miljoonat ih
miset yhteen osuustoiminnan

UUriSILMOiTUKSiA
FITCHBURG

Myytävänä Chrysler Sedan auto, 
1931 mullia. — 2 Omena Street.

Myytävänä 41-eekkerin farmi. — 
Maa on enimmäkseen metsämaata. 
7-huoneen talo. sekä paana. Sijaitsee 
Ashby .State Roudin varrella. Lähem
min: Tel. 56-W tai 87 Lincoln St., 
Fitchburg.

4-tenementtinen talo myytävänä 
Kovanipuun lattiat kauttaaltaan, 
lämmityslaitos ja kuuma vesi. Ny
kyaikainen joka suhteessa. — Tel. 
Fitchburg 104.

Myydään hyvä majatalo; sijaitsee 
hyvällä paikalla. — Mauno Alin, 2 
Pleasant St., Fitchburg Mass.

ympärille. Liikkeenhoitaja Vii
tonen huomautti, että meidän 
tulisi kouluttaa nuoriamme yh
distyneillä voituinamme osuus
toiminnan palvelukseen ei ai
noastaan kauppapal veli joiksi, 
vaan liikkeenhoitajiksi ja tekni
koiksi sillä sodan jälkeen tarvi
taan miehiä ja naisia, jotka tun
tevat osuustoiminnan ja ovat 
myös teknillisesti kykeneviä 
liikkeitämme hoitamaan. Mr. 
Aaltonen lopetti valistavan ja 
rohkaisevan puheensa kehoituk- 
seett: *

Luottakaamme siihen, että 
olemme oikealla tiellä; olkaam
me vakuutettuja siitä, että osuus 
toiminta on ainoa liike joka eh
jänä selvityyv tästä sodasta.

Kielinen juhlapuhuja, prof. 
Charles M. McConnell, kiinnitti 
huomiota siihen, että miehet tais 
televat ja kaatuvat taisteluissa 
tänä päivänä sentiihden kun ttteil 
iä ei ole yleistä, koko maailmaa 
käsittävää suunnitelmaa, vaan 
meillä on vallinnut anarkia kan
sojen kesjeen. Jos me haluamme 
lopettaa verenvuodatuksen niin 
meidän on saatava aikaan jär
jestelmä, joka takaa veljeyden 
ja hyvän tahdon, ja se järjestel
mä on osuustoiminta.

| uhhikomitea kiittää kaikkia 
niitä, jotka suorittivat juhlassa 
ohjelmaa, palvelivat ravintolassa 
t.aikka suorittivat muita tehtä
viä. Kalle Niemi, ravintolan 
johtaja, erikoisesti kiittää ravin
tolassa palvelleita siitä raskaasta 
työstä, jonka he joutuivat suo
rittamaan suurta yleisöjoukkoa 
palvellessaan.

Mrs. Margaret £. 
Backmann johtaa 
naisten työtä

Tänään ilmoitettiin, että Mrs. 
Margaret E. Backmanit, kapteeni 
Werner Backmanniti puoliso, on 
nimitetty johtamaan naisten työ 
tä viidennen bondilainan myyn
nissä ETtchburgissa. Hänen apu
laisekseen on nimitetty Mrs. I. 
Stewart Murdoch. Mrs. Back
manit pian nimittää komiteat, 
jotka tulevat järjestämään Bon
dien myyntikojut ja järjestävät 
myynnin kirkoissa, kouluissa ja 
naisten yhdistyksissä'.

Tämä on ensimmäinen kerta, 
kun täällä on naisilla divisionan- 
sa sotalainan myyntikomiteassa.

KIRKOT AUKI TÄÄLLÄKIN
Kello 7 tänä aamuna soitettiin 

Eitchburgissa kirkonkelloja mer
kiksi siitä, että Herran huoneet 
ovat avoinna rukoilijoita varten. 
Samanaikaisesti paikallinen ra
dio ilmoitti, että pappienliitto on 
ilmoittanut, että kirkot pidetään 
auki iltaan- saakka, että kansa 
saa rukoilla tällä vakavalla het
kellä — hetkellä, jolloin odotettu 
suurtaistelu Europassa on alka
li ivt.
OPETTAJILLE EI ANNETA 
TUBERKULOOSITESTIÄ

Kouiukomitea eilen il tai sessa 
kokouksessaan päätti väliaikai
sesti peruuttaa aikaisemman 
määräyksensä, jossa päätettiin, 
että kaikille koulujemme opetta
jille annetaan tub.erkuloositesti. 
Päätös tehtiin sen jälkeen, kun 
kuultiin, että tuo testi tulisi 
maksamaan $3,938. Aikaisem
min oli arvioitu, että se maksaisi 
ainoastaan $1,300.
OSUUSKAUPAN
HENKILÖKUNNAN
OUTINKI SUNNUNTAINA

United Cooperative Societyn 
työ!äisi'lä, valistustoimikunnan 
ja johtokunnan jäsenillä on vuo
tuinen piknikkinsä ensi sunuu- 
taina Arthur 'Tofferin kämpällä 
Vinton-järven rannalla, johon 
ahdetaan Eitchburgista kello 10 

ajoissa aamulla. Ne, joilla ei 
ole autoa taikka gusoliinia, voi
vat sopia matkoista niiden kans
sa, joilla kulkuväline ja ga.solii- 
nia on.
LIIKIEMIES EKBLÄD 
TÄYITÄNYT 70 VUOTTA

Garduerista ilmoitettiin, että 
•del ;i liikemies Emil Ekblad on 
iskettäin täyttänyt 70 vuotta ja 
lauta ovat ystävänsä yllättäneet 
alijoi la, kahvintarjoi.ulia, säh
keillä ja puhelintervelidyksillä.

Mr. Ekblad on syntynyt Vaa
lassa ja asunut täällä Yhdysval
loissa tiseiTa paikkakunnilla. 
Ennen sotaa hiin järjesti Ruot
sin kmeiikan linjabe Imviinatko- 
,a Suomeen.
JCHN W. LUOMA

Ni uin siioilla 'aispoikiiu, jotka 
saavat nyt päästötodistuksen 
Uit' libiirgiti korkeakoulusta, kuu 
tm loini M . Luoma, ta-o-sa 158 
llighand iveimen varrella .asu
vien John \. ia Lempi M. Luo
man poika. Nuorella Luomalla 
>u m f-Ikaalisia taipumuksia, jo
ten hau on lukujeiisa ohella soit
tanut koulunsa orkesterissa ja 
soitu,kunnassa. Hauen suorit
tamansa • kurssi on college’iin 
johtava.

Naimisiin mennyt 
tyttö ei saa jatkaa 
lukujaan koulussa

Eitfhburgin koulukomitea päät 
ti yksimielisesti eilisiltaisessa 
kokouksessaan, että .avioliittoon 
mennyt tyttö ei saa palata kor
keakouluun opintojaan jatka
maan. Tuon kielteisen esityksen 
teki komitean jäsen Agnes D. 
Cashman.
Mt's. CAshman ilmaisi puhees
saan tillit tunnista sen johdosta, 
että korkeakoulun johtaja Ja
mes A. Chalmers oli päästänyt 
17 vuoden ikäisen tytön koulusta 
kuh-errusviikolle ja sieltä palat
tua ottanut hänet takaisin kou
luun.

Kokouksessa kerrottiin, että 
eräs toinen korkeakoulun senio
riluokan tyttö oli mennyt hil
jattain naimisiin ja yhä on ‘'lo
malla”. kun hänen puolisonsa ei 
ole vielä palannut akttiiviseem 
sotapa bellikseen.

Molemmissa tapauksissa sul
hanen on asevoimiin kuuluva poi 
ka.

Sille tytölle, joka jo on pa
lannut opiskelemaan, ei katsottu 
voitavan tehdä mitään, koska 
koulusta pois panemisella saa
tettaisiin loukata tytön sivii
lioikeuksia, niinkuin pormestari 
Woollacott huomautti. Mrs. 
Cashman sanoi naimisiin men
neiden tyttöjen kouluun tulon 
estämisellä “suojeltavan aviot
tomia oppilaita".
IRENE J. HOLMBERG

Talossa 18 Highland conrtin 
varrella asuvan Mrs. Aino Holm 
Bergin tytär Miss Irene J. Holm 
Berg saa tänä kevänmä college’
iin johtavan todistuksen Eitch- 
burgiu korkeakoulusta ja hänellä 
on aikomus kirjoittautua ensi 
syksynä Jackson college’iin 
Tuftsissa. Miss Holmbcrgiä, sa
moin kuin äitiäänkin, kiinnos
taa musiikki sekä kotona että 
koulussa ja hän onkin jo melko 
pitkälle kehittynyt pianisti. Kou
lussa hän on myös laulanut glee 
klubissa ja pelannut koripalloa. 
Hän on myö koulunsa julkaisun 
“Red and Grayn” toimittaja. 
UNIVERSAL?

Huomenna ja torstaina esite
tään Lost Angel L'niversal-te- 
atterissa. Margaret O'Brien e- 
sittää siinä tähtiosan. Toinen 
samoina päivinä esitettävä filmi 
on “Hat Check Honey”.
WEIM PROGRAM
Schedule

TUESDAY. JUNE C, 1944
5:45 Superman 
ö:00 Yankee News 
6:30 Town Topics 
6:35 Harmony- Lane 
7:00 Fulton Lewis, Jr.
7:30 Arthur Hale
7:45 Robert F. Bradford
8:90 Frank Singiser •
8:30 Concert Hall 
9:00 Gabriel Heatter 
9:30 American Forum of the Aair 

10:15 Mutual Presents 
10:30 Halls of Montezuma 
11:00 Yankee News

Punaisen Ristin 
toiminta suurta

Washington, kesäk. S p.— Pu
naisen Ristin päätoimistosta an
nettujen tilastojen mukaan on 
viime toimintavuoden aikana a- 
vustettu 2,409,220 asevoimassa 
palvelevaa ja ovat kustannukset 
palveluksessa .oleville, heidän o- 
m isilleen ja veteraaneille ko
honneet nelinkertaiisesti, ollen 
siihen 'kulutetun summan suu
ruus $-12,391,000, Tämä summa 
kulutettiin fiskaalivuotena. joka 
päätti i kesäkuun 30 p;ä, l‘b+3. 
mutta on siihen koskeva tilitys 
viipynyt sen vituksi, kun toimin
ta on ollui niin laajaa, ja kiivas 
ton ja armeijan välisten tilien 
selvitys ji< tarkastus yhteistoi
mintaa koskevissa puolissa on 
ottanut tavallista kauemmin. 
Edellisen tilivuoden, joka päät
yi kesäkuun 30 pui 1942 ja jos- 
a puoli vuotta oli rauhan aikaa, 

kustannukset olivat viili. $10.- 
712,0 0, joten viimeisen fiskaali- 
vuoilen kii-tannuksei kohosivat 
imieluista palveluksista 2‘Xi pro
sentilla. '

Esitti unionsa 
tilikatsauksen

Boston, kesäk. .5 p. -— Naisten 
un.ktilyolaislcn unionin edusta

lle, joka 3('5.OL”) jäsentä käsit
tävä järjestö parhaillaan pilaa
u5:tta vuii'i kon vent sioniaan Stat 
er hotclli-sa, esitti sen presi- 
li otti. I )avid I htbiuskv. ellen il
olla tilikatsauksen. joka tulee 
; hcmmiii ke-luistelun alaiseksi 
Liilaan, ilmeten siinä unionilla 

li v n ju »ksevia varoja yleisessä 
ja vararahastossa kaikkiaan $16,- 
183.L92.Ri. Dubiiiuky osoitti ti- 
ikatsauksellaan. että kaikki va

rat, mitä unionille kertyy, pide
tään myöskin sille sen inukai-esr 
ti kuin sen jäsenistö määrittelee.

Samalla myöskin sinoi Dubins- 
kv. joka on taistellut vuosikau
sia pääjiirjestoii. AEI.m sisällä 
vallitsevaa raketeerausta vas
taan, etlä naisien pilkut yoläislen 
unionissa ei sallita minkäänlaista 
raketeerausta rahavarojen kans
sa eikä siellä ikoskaan ole ollut
kaan sellaista.

Halutaan ostaa
paistin- Ja kelttokanoja sekä Iirolle- 
relta suuremmissa tai pienemmissä 
erissä. Maksamme korkeimman hin
nan.

The Desrocher Chicken Store 
Leominster, Mass.

Tel. Leominster 1655 tai 1917.

MYYTÄVÄNÄ
kananpoikasia lOOTt pullorum puhtaista 
kanoista. Rhode Island Red )a Barred 
Rock, $13.00 sata.

HAROLD E. COLEMAN,
1385 Main St., Leomiaster, Mass. 

Tel. Fitchburg 949

Myytävänä!
Asliburnliatiiinass.i 55 eekke

rin farmi, jossa on osa tasaista 
peltoa, loppu metsää; 13-htio- 
neen tiilitalo, 10 tulisiaa, oikein 
hyvä navetta. Siaitsee korkealla 
paikalla, kaunis näköala vesijär- 
velle, päällystetyn tien varrella. 
Ky syntäliinta $5,000.

Ashbyssä hyvä karjafnrnti täy
sine kalustoilleen $5,000.

S. W. NELSON
Suom. Kllnleistölllke,

86G Main St. Tel. 4515 Fltehbnrg.

A. D. Wilson Co.
Cor. Laurel & Putnam Sts., 

Fitchburg, Mass.

Plummausta, Lämmityslaltoksla 
Ja Peltityötä.

Fairbanks lämmittäjiä. 
Fairbanks Morse pumppuja.# --------

Lilkepuhclin 352. Kotlpuh. 1901 
Rehti palvelus aina.

SAWYER 
Funeral Home

12 Brook St., Fitchburg, Maas. 
♦

Täydellisiä hautauksia kaik
kiin tilanteisiin sopivilla hin
noilla. Persoonallinen huomio 
jokaista yksityisseikkaa myö
ten.

TeL 337

Tuhannet kiitokset
Teille omaiset ja sukulaiset 
kun niin monilukuisena tulit
te kotiini Kukkajuhlan iltana 
syntymäpäivääni viettämään. 
Kiitokset monenlaisista lah
joista ja ystävien jättämästä 
rahalahjasta. Se ilta säilyy 
muistossani elämäni iltaan 
saakka

Victor Johnson.
Depot Rond, Hubbardston, Mass.

Marion Rice ’n
Konsertti-tanssiryhmän ja tanssi-oppilaiden 

TANSSINÄYTÖS
Fitchburgin korkeakoulun juhlasalissa keskiviikkona, 

kesäkuun 7 p:nä, alkaen kello 7:45 j.pp. 
Näytöksen jälkeen tanssit voimistelusalissa kello 10—12. 

Earl Brown’in orkesteri soittaa
Numeroidut istuimet $1.00 ja vero 

Koululaisten pääsyliput (numeroimattomat) 50e ja vero.
Pääsylippuja myytävänä Rlce’n juvelikaupassa,

350 Main Street, Fitchburg

Hyvin tunnetut
Meidän pankkilaitoksemme use
at eri osastot ovat hyvin tunne
tut palveluksestaan. Meidän avu
liaisuutemme luotettavien neu
vojen annossa raha-asioissa on 
hyvin tunnettu niiden keskuu
dessa, jotka ovat neuvojamme 
pyytäneet ja saaneet. 'Talletuk
set, säästöt, luotto- ja laina-asiat 
ovat säännöllisiä toimiamme —• 
meidän mielenkiintomme paikal
liseen toimintaan esiintyy, yh
teistyön harrastuksena.
The Safety Fund of Fitchburg

R. V, WESTLIN, M. D.
803 MAIN ST. 

FITCHBURG, MASS. 
Tunnit: 10.11; 2-3 Jr 7-8 

Keskiviikkoisin; 10-11 ainoastaan. 
Tel. Konttori: Fitchburg 1747 

Koti: Leominster !•••

Tehkää ostoksenne
MARCEAU’S

PAKETTIPUODISTA 
Meillä on Joltakin erlknlsuaksU 

tarjolla Joka viikko.

Marceau’s Package Store
189 River St. TeL 1840

Fitchburg. Mana.

Teemme ensiluokkaista kotien

Insulation-työtä
Insulation pitää kutinne lämpöisem- 
piinä talvella ja viileämpänä kesällä. 
Kirjoittakaa osoitteella:

HELGE ANDERSON. 
Box 600, Fitchburg, Mass.

Fitchburg — Tel. 2238

TUKEKAA HYÖKKÄYSTÄ 
OSTAKAA SOTABONDEJA

Keskiviikkona ja Torstaina, 
kesäkuun 7 ja 8 pmä

Margaret O’Brien elokuvassa

“LOST ANGEL"

“Hat Check Honey”

Perjantaina — lauantaina, 
kesäkuun 9—10 pmä

Mary Martin — Francliot Tone 
Ja Dick Powell elokuvassa

“TRUE TO LIFE"
— Ja elokuva — 

“TWO-MAN 
SUBMARINE"

Perjantaina Parlay Cash Nite.


