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BRITANNIAN HALLITUSTA Titon sotajoukot
PAIKKAILLAAN VÄHÄSEN
Kaivosmiesten union kommunistinen 

sihteeri syyttää sanomalehdistöä 
Britannian kriisin kehittymisestä

(SÄHKÖSANOMA)
Lontoo, syysk. 16 p. — Aikssenunin julkaistut uutiset henki

lövaihdoksista Britannian hallituksessa osottautuvat päteviksi. 
Nyt saatujen epäilyksen ujkopuolellaolievien tietojen mukaan aina
kin kuuden nykyisen keskirangin ministerin tilalle nimitetään uu
det miehet.

Hallituksen uusiminen, paikkaanvnen tai miksi sitä nyt n i m i - 
tettäneekin, on vain muutaman päivän kysymys, sanotaan.

Mitä muutoksia tehdäänkin, eivät ne koske “viittä suurta” 
hallituslaivan peräsimen pitelijää. Nämä ovat pääministeri Attlee, 
ulkoministeri Bevin, hallitusneuvosten lord-presidentti Morrison, 
rahastonkonsleri Dalton ja kauppaministeri Cripps.

To nen merkittävä, osaksi keskusteluaihetta antanut seikka 
en kaivosmiesliiton sihteerin Arthur Homerin, (fcriaatteeltaan 
kommunistin, puhe Nottinghamshire!! työläisille. Tässä puhees
saan Horner säilyttää Britannian taloudellisen kriisin kaavun ja 
laajenemisen oman ja ulkomaiden sanomalehtien kontolle.
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Bevin keskeisin
Kun vaihdokset tapahtuvat 

“tavallisten ministerien” kes
kuudessa, ei niihin kiinnitetä 
huomioa erittäin paljon, ci siitä
kään huolimatta, että menossa 
on esim ShinvvcH, polttoaine- ja 
sähkövoimaministeri, joka tal
vella ja taasen äsken on ollut 
kiinteässä kosketuksessa maata- 
järkyItäneeseen hiilikysymyk-
seen.

Sensijaan yleisen mielenkiin
non kohteena on ulkoministeri 
Ernest Bevin — kysymys, siir 
retäänkö hänet nykyisen salk
kunsa äärestä johonkin toiseen, 
brjtitläistcn elintasoa lähemmin 
sivuavaan toimeen. 'I ässä otninai 
suodessa hän tulisi olemaan kiin
teän) min. tekemisissä Britannian 
taloudellisen elämän kohotta
ni istyön kanssa. Ja sehän on se 
kysymysten kysymys nykyisessä 
Britanniassa.

Mliten lieneekin, Britannia 
tarvitsee pontevan ja kokeneen 
miehen ulkoministeriksi ja va
kuutetaankin eräitten asiantunti 
jäin taholta, että Bevin on vii
meinen mies siinä linjassa, jossa 
seisovat vuoroansa odottaen 
virkojen vaihtajat.
Vaatimuksia esitetty

Kaukana siitä, että henkilöit
ten vaihdokset eivät olisi tarkoi
tetut tuomaan uutta verta, uut
ta tarmoa hallitukseen. On vaa
dittu. Jöpa alahuoneen taholla, 
että hallituksen on ensin laitet- 
va omat asansa kuntoon ennen
kuin se voi puhua teollisuuden 
saattamisesta paremmalle tolal
le. Hallituksen intressit teolli
suuteen ovat kansallistuttamis- 
ohjelman yhteydessä jännittä
neet hallituksen jäseniä lähelle 
uupumispistettä, selitetään. On 
olemassa asioita ja “kevyempää 
koneistoa” hallituksessakin, jon 
ka toiminta on tärkeää ja monis
sa käänteissä joustavuutta edel
lyttävää estääkseen tarpeetto
mat ristiriidat. -Yksi sellainen 
on "sivil Servicen” pelastaminen 
perikadolta.
Homerin puhe

Niinkuin jo mainittiin, kaivos
miesliiton sihteeri, kommunisti 
Horner kuormasi Ihiililakon ja 
munit taloudcllset pulmat sano-

tn a le h di ston kontolle Notting
ham shiren puheessaan. Hän ni
mitteli Britannian lehdistöä 
“kiihottavaksi'’ ja “liioittclcvak- 
si” kansallisesta kriisistä kir
joittaessaan. Sanoipa senkin ole 
van kokonaan lehdistön ansiota.
<*ttii Britannia menetti 500,000 
toimia hiiltä Yorkshiressa.

Horner sanoi “kapitalistisen” 
lehdistön joissain paikoin "teli
neen kaiken mahdollisen sekaan
nuksen aikaansaamiseksi, kiilo
jen lyömiseksi hallituksen ja työ 
väestön, hiililautakunman ja 
kaivosmiesten ja unioiden ja 
hallituksen väliin", niin ylpeitä 
kuin miehet ovatkin unioon kuu 
lumisestaan.

Sanoi räiskyvien, kiihottavien 
otsakkeiden jo synnyttäneen pa
haa jäi että nykyinen “hallitseva 
luokka” Britanniassa “ei millään 
tavalla eroa hallitsevista luokis
ta toisissa maissa." Hän nimitti 
ti lehdistöä myös “sabotecraa- 
vaksi” ja> “provosoivaksi ilki
m ykseksi” ja lisäsi: “Meidän
täytyy  löytää keino näitten pa
llojen vaikutusten voittainisek-jTrnn. 
s.i” Hänellä oli sitäpaitsi paljon tinaan 
samansuuntaista sanomista työn ' 
johtajista ja monista yhteiskun
nallisista toimihenkilöistä ja nii
den teoista.

liikkeellä ennen
• ••• •• j | M •!määrättyä aikaa

Triest, syysk. Ib p. “Marsalk
ka Tiiton sotajoukot ryntäsivät

Jugoslaavia» rajalta 10 tuntia 
ennen määräaikaa voimaansaat- 
tamaan Italian rauhansopimusta 
sillä alueella, joka ra/:h a n sopi
muksessa lohkaistiin Italiasta 
Titolle. Voi olla mahdollista, cl 
tä jugoslaavilaiset, järjestän kun 
ovat lukutaidottomia .eivät ehkä 
olleet oikein selvillä aikaisemmin 
tehdystä määräyksestä sopimuk
sen voimaansaattamiseksi eikä 
siis kellostakaan, joten he rvntä 
sivät eteenpäin tietäessään koit
taneeksi sen päivän, jolloin sopi 
mus astuu voimaan.

Mutta tarkoituksena oli eliki 
synnyttää sekaannusta ja häm
minkiä amerikkalaisten keskuu
dessa. Titolaistcn metkuista ei 
aina osaa saada selvyyttä etukä
teen. Minkäänlaista kahakkaa 
ei tiedetä kuitenkaan tapahtu
neen amerikkalaisten ja jttgo 
slaavialaisten välillä, mutta kyllä 
sensijaan italialaisten ja slaavi 
laisten. Kivet lensivät ja seipäät 
heiluivat. 64 sai suurempia tai 
pienempiä vammoja, lstriannic- 
tnen italialaiset ovat synkeinä 
maansa. 470 neliömailin mene
tyksestä ja lupaavat jatkaa tais
telua “omantuntonsa velvoituk
sesta kunnes oikeus saatetaan 
voittoon”.
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Lentokonerikossa 
sai 9 surmansa

Aberdeen. Md., syysk. 16 
Eilen räijäihti H-17 mallinen pom 
mitusikonc ja upposi Bush-jo- 
keet), saaden pysähdyksessä sur
mansa 7 sotialshenkilöä ja kaksi 
siviiliä, mutta yksi pelastui las
kuvarjon avulla. Surmansa saa 
neiden nimiä ei anneltu julkisuu
teen, ennenkuin tapahtumasta 
tiedotetaan heidän omaisilleen. 
Laskuvarjolla pelaskenut oli kapi. 
diaries *W. Warmack. Pariisista, 

Pommituskoneella oli las- 
pommeja, joilla oli aiko- 

mu's kokeilla, mutta Iätiie nimin e; 
sanottu minkämallisia mukana 
olleet pommit olivat.

Sveitsin asenne 
Saksan varojen 
suhteen lujittuu

Liittoutuneet lopettaveat pai
nostuksen varojen likvitoimi-
seksi, U. S. välinpitämätön.

Berne, syysk. 16 p. — Finans
si- ja diplomaattipiireissä täällä 
) mmärretäih, että l'. S., Britan 
nia ja Hanska ovat luopuneet 
aikeestaan Sveitsissä olevien 
saksalaisten rahavarojen hajoit- 
tamiseksi. ;

Yhteen aikaan amerikkalaiset 
olivat innostuneet asiaan, mutta 
se oli silloin, kun kaikki taistelu 
keskittyi “natseihin”, ja Britan
nia ja Ranska taasen ajattelivat, 
että näitä varoja tavalla taikka 
toisella käytettäisiin natsilaisuu 
den levitykseen.

Sveitsi on alunpitäen ollut hi 
das luovuttamaan Saksan varo
ja, eikä aiheetta. 'Sillä on saa
mistakin Saksalta — korvauksek
si sodan aiheuttamista vauriois
ta. Sitäpaitsi Sveitsi selittää, et 
tä ur.han asiatonta kuvitella mi
tään sellaista, että varat luovu
tettaisiin' nykyisiä Saksanmark
koja vastaan siitä huolimatta, et 
tä liittoutuneet olivat päättäneet 
suorittaa Sveitsille korvauksen 
saksalaisissa paperimarkoissa.
Myötämielisyys tärkeämpi

Sitäpaitsi ranskalaisten ja 
brittiläisten keskuudessa sano
taan olevan, ainakin sikäli kuin 
Heruen komissio ko. varoja var
ten on kysymyksessä, sellaista 
mielipidettä, että Sveitsin myö
tämielisyys ja hyvä tahto on 
tärkeämpi kuin joittenkin kor- 
v aussopimusten voimaan saatto 
pakkokeinoilla.

Yhdysvaltain taholla sanotaan 
intressien laskeneen. Ja Sveit
sillä on muitakin argumentteja 
oinasta puolestaan, jotka eivät 
ole noin vain kumottavissa. Ylkr 
si on tilillejoutuminen jolloinkin 
vastaisuudessa Saksan hallituk
sen kanssa, mikä sekin on asial
lista. koskapa liittoutuneet ryh
tyvät jälleenrakentamaan Sak
saa.

Kysymyksessä, Sveitsin nu
meroiden mukaan, on $118,0X), 
000. Liittoutuneet kuitenkin ar
velevat summan paljon suurem
maksi.

Kehoitti unioita 
perustamaan omia 
ruokakauppoja

Fall River, Mass., s y \ sk. 16 p.
Tämän valtion CIO:ii prev, 

Joseph Salerno, puhuessaan Lai
den Englannin CB):n pukutyo- 
läistcu n n i< in koiiven: ionissa, ke 
hoitti unioita perustamaan omia 
ruokakauppoja korkeita hintoja 
vastaan taistellessaan. Salerno 
neuvoi uniota tekemään joukko- 
oostoja tukkuliikkeistä ja myy
mään näin ostettuja ruokatarvik
keita linjoillensa jäsenille osto 
hinnalla, käyttäen omia huo- 
neustojaan jakelu; aikkana ja te 
kemään työn vapaaehtoisesti va
litsemiensa komiteoiden kautta. 
Samalla mvoskin Salerno kelmit- 
ti näin valittujen komiteoiden 
käymään osuustoimintaliikkeissä 
hankkimassa ohjeita joukko- 
ostoksiin, silla niillä on koke 
mus jo takanaan ja voivat antaa 
hyviä ohjeita omankin osuusliik
keen perustamiseen, ellei paikka 
kunnalla jo entuudestaan ole sei 
laista.

P- ~

P om m it häiritsivät 
juutalaisten juhlaa

Jerusalem, syysk. 16 
Ro.'li hoshanah, juutalaisten uu 
sivuosi, oli tavanmukaista hil
ja isia  juhlapäivää täältlä. Liik
keet kiinni ja kaduilla autiota. 
Mutta sitten kuultiin neljä voi- 
niakasta | «inahdusta. Ne olivat 
Pommeja. Poliisi ci kuitenkaan 
ainakaan heti päässyt selville, 
missä pommit räjähtivät ja niitä 
ne olivat saaneet aikaan.

Lontoo, syysk. 15 p. — Mosko
van radio kuulutti maailmalle 
Pravdan .ennustuksen Iranista, 
ehti ennustaa “Ijourkkovamgit- 
setnisia” Iranissa ennen “öljyky- 
symyiksen esilletuloa” eduskun 
liassa ja että vangittavat ovat 
“Neuvostoliiton ystäviä". Prav
da todistelee sellaisen nousuksi 
“demokratiaa vastaan” ja selittää 
tietävänsä mitä puhuu._________

T E L E T Y P E N  S A H K E S A T 0 A
Raivaajalle U .  P.

Rorma — Italian 850,000 terä*työläisen lakko alkoi tänään. 
Miljoonan farmityöläisen lakko on menossa 8:tta päivää. Kom
munistit, ollen työväenjärjestöjen johdossa, tahtovat näyttää voi
maansa. Puhutaan 2,130,000 tupakka-, rautat:e-, kutomo- ja val- 
tiotyöläisen kutsumisesta lakkoon de Gasperin hallituksen kukis
tamiseksi ja kommunistien asettamiseksi määrääjiksi hallituksessa.

Lontoo —  Britannia syytänee vapautua Palestiinan mandaa
tistaan, jos YK:n yleiskokous asettaa oman komiteansa Palestii
naan. Hallitus laatii Palestiiha-ohjelmansa myöhemmin tällä vii
kolla.

New York — Yhtyneitten Kansojen toinen yleiskokous alkoi 
tänään jännittyneen diplomaattisen tilanteen vallitessa Yhdysval
tain ja Venäjän välillä. Edessä or\ joko rauhan tai sodan tie.

Trieste —  Kymmenen Amerikan sotilasta seisoi taisteluasen- 
nossa vartiopaikallaan estäen 2,000 Jugoslavian sotilaan tulon 
Triesteen, jonne nämä aikoivat puskeutua ilman valtuuksia. 
Trieste julistett in tänään vapaakaupungiksi. Amerikkalaisten so
tilaitten urheus sotkee Titon laskuja. Tappeluja ei ole vielä ta
pahtunut.

Tokio —  Taifuunimyrskyn aiheuttama tulva laajalla alalla 
Tokion ympäristössä teki suuren aineellisen menetyksen ja ainakin 
20C ihmistä tiedetään hukkuneen, 1677 ollessa kadoksissa. Kuolleit
ten luvun pelätään nousevan paljon suuremmaksi.

Väittää feräspulan
Buffalo, N. Y„ svysk. 15 p. 

—• CIO:n autotvöfäistrn union 
pres. Walter P. RniKhcr on an
tamassaan lausunnossa vaitt.i- 
nvit, ctdä teräsnulan suunnitteli
joina ei ole ollu t ainoastaan te- 
räsvhtymät, vaan nivöskin auto
teollisuuden johtajat. Kaikki 
merkit ovat selvään osuttaneet, 
rtitä niin teräs- kuin autoteol
lisuuskin kannattaa enemmän 
tuotannon vähentämistä, kor
keita hintoja ja voittoja kuin 
täyttä tuotantoa ja täystyöläi- 
syvttä.

Vaikka autoteollisuus onkin 
kärsinyt teräksen puutteesta, ci 
kukaan muin. sen alan johtajina 
ole lausunut vastalausettaan pu
lan johdosta kitin Henry Kaiser, 
joka myöskin on kiinteästi auto
tuotannossa. Ja vaikka senaatin 
komitea unikin pitänyt kuuluste
luja Wasihingtonissa teräspulan 
lohdusta, saadakseen selville sii
hen johtavat syyt. ei yiksikään 
autoteollisuuden edustaja ole o- 
sallistuiiut kuulusteluiiliin, paitsi 
Henry Kaiscr.

Ottaen näiinä seikat lmomiooii, 
ei voi tulla muuhun johtopää 
tökseen kuin siilien että niin te
räs- kuin autoteollisuus ovat yh
dessä suunnitelleet nykyisen te
räspulan ja sellainen ohjelma ei 
johda mihinkään iinuiluin kuin 
lamaannukseen.

Tulviminen U.S:n 
alueelle suurta

Berliini, syysk. 16 p. — Sa<k - 
salaisten pyrkiminen venäläisel
tä alueelta Amerikan kontrolli- 
ahteelle kohusi heinäkuussa liuin- 
piiunsa. 54 000 henkeen. Rajalla 
pidätettiin 7,758 henkilöä luvat
tomasta rajan ylityksestä, jota- 
paitsi 46,220 palautettiin takai 
sin.
Samoin pyrkii laumottain tik 

rainalaisia Amerikan alueelle Itä 
valtaan, hekin kommunismia ja 
-nisteja pakoilevia. Monet pidä 
tetyt sanovat mieluummin teke 
vänsä itsemurhan kuin («laavan
sa takaisin venäläisten käsiin. 
Amerikkalaiset koettavat saada 
selvyyttä pakoilun syistä. Asialla 
saattaa olla luonne, joka johtaa 
tuonnemipana kansainvälisiin ret
telöihin. Tulijain joukossa kun 
saattaa olla punaisesta armeijas
ta karanneita tai puolalaisia anti
kommunisteja tai muita henke
änsä pakoilevia, kenties — urk 
kiijolta. Ukrainalaisten sanotaan 
myös toivovan apua Amerikalta 
sorretun 1’krainan vapauttami
seksi.

Poliisin vierailu 
neljän surma

p Po-Havanna, syysk. 10 
liisiupsecri Antonio Dopico 
tie n vaimonsa ja kaksi poliisia 
saivat surmansa tappelussa, joka 
sukeutui surmattujen ja toisten 
poliisien sekä sittemmin sotilait
ten välillä. Dopico oli määrätty 
vangittavaksi kapinallisten joh
tajana. Ammuskelua kesti kaksi 
tuntia, mutta sitten avuksi hae
tut sotilaat heittivät käsipomnic 
ja sisälle Dopicon talon ikku
noista seurauksella, että kaikki 
neljä saivat surmansa.

Arabit varoittavat 
sodan vaarasta

New York. N. Y.. syysk. 16 p. 
Arabian 7 valtion liitolta annit 
tiiu eilenillalla varoitus juutalai
sen valtion perustamisen suhtein 
Palestiinassa. sillä jos Pyhää - 
inaala aiotaan jakaa kahteen 
erilliseen valtioon, juutalaiseen 
ja arabialaiseen, on sodan vaar;, 
olemassa Keski-ldässä. Arabia 
laisten (alholta ei tulla suostu
maan erillisten valtioiden mtio 
dostamiseen ia tämän seikan ha 
lusivat Arabian liiton edustaiat 
saada tänään kokontuvan N’K :n 
yleiskokouksen 55 kansakiitman

Kroatien kokousta 
häiritsi tappelu

Pittsburgh. I’a., syysk. 16 p. 
Croatian Eraterival Unionin eili
sessä kokouksessa syntyi koni- 
niiinistien ja ei-kommunistirn 
kesken nyrkkitappelu erään laki
miehen edustusoikeudesta ja ko
kousta päästiin jatkamaan vasta 
sen jälkeen kilin i*diis:.t tulivat 
rauhoittamaan kiihtyneitä edn - 
tajia.

Riita alkoi siitä, kun ei-koni 
tunnistit vastustivat neivvorkilai 
sen lakimiehen Harry M. Justi- 
zin edustajaksi hyväksymistä 
sillä |perusteella, kun hänet oli 
tuomittu kongressin hai vekvnit 
S€s>ta kolmeksi kuukaudeksi van
kilaan ja $500 sakkoon, kieltäy
tyessään faseistivastaisen liito" 
sihteerinä todistamasta edustaja- 
huoneen epäamerikkalaisuutta 
tutkivan komitean kuulustelussa 
Justiz kuitenkin hyväksyttiin 
edustajaksi 166 äänellä 155 val
taan, ollen enemmistöön kuulu 
vat n.s. edistysmielisiä vasem
mistolaisia. Tämä olikin ensim
mäinen voimainkoetus kommu
nistien ja ei kommunistien va-1 
iillä tämän avustusyiiidistyksen 
kontrolloinnista, jonka jäsenmää
rä on 120,000 ja jolla on $20 mi'] I 
rahasto.

Tap(>elti syntyi heti sen jälkeen 
kuin Mr. Justiz syytti toisen 
maailmansodan veteraanin, ma
juri Marcus Kostclichin. joka 
vastusti jäsenyyttä vielä senkin 
perusteella, että |nstiz ci ollut 
puhdas kroatialainen, käyttä
neen “Hitlerin taktiikkaa” esi
tyksessään ja niin molemmat 
ryhmät tarpoivat toisiaan par
haansa mukaan, saaden Justiz 
kahakassa koko hyviä paukkuja 
mutta eivät iskut olleet silti vaa
rantavia.

Puheenjohtaja sai mellakan 
asetetuksi juuri kuin (Miliisit saa 
puivat kokoussaliin ja kokousta 
jatkettiin sen jälkeen neljän po- 
iiisin liitäessä vahtia, ettei uutta 
taipeina svniiv vastakkaisten 
ryhmien välillä.

Yhdistyksen varapresidentti 
[olin Eadcsic, joka kuuluu ci- 
komiiv nistion ryhmään, syytti 
miliecnvuorossaan "edistysmielis 
ten” saavan “epäsuorasti kaikk 
määräiksensä kaapclitsc kom
munistien johtajalta William 7 
l-ö isterilta.”

Venäjä esti eittoamisellaan 
kaksi Yhdysvaltain esitystä

Balkanin kriitillinen kysymys saatiin 
siitä huolimatta YK:n yleiskokoukselle

Se saavutettiin vasta sen jälkeen, kun Kreikan 
kysymys poistettiin turvaneuvoston työlistalta

(SÄHKÖSANOMA)
Lake Success, N. Y., syysk. 16 p. — Venäjä tulitti eilenillalla 

YK:n turvaneuvostoa kahdella lisäeitto&misellaan, mutta siitä 
huolimatta ei onnistunut estämään Yhdysvaltojen esitystä, jolla 
Balkanin kriitillinen kysymys raatiin siirrettyä tänään alkavan 
YK:n yleiskokouksen käsiteltäväksi.

Mutta ennenkuin tähän tulokseen päästiin, Yhdysvaltain täy
tyi antaa turvaneuvoston poistaa työlistaltaan Kreikan kriitillisen 
jutun ja sallia YK:n tutkijakomission alakomitean kuoPa, joka oli
kin ainoa yhdysside, mitä YK :11a oli Balkanin asio den valvontaan, 
varsinkin rajakahakoiden suhteen.

Tämä oli Yhdysvaltain katsomuksen mukaan vakava häviö 
lähemmäs kuuden tunnin väittelyn jälkeen, joka väittely ei millään 
tavalla lähentänyt Venäjää ja Yhdysvaltoja toisönsa, mutta se oli 
ainoa tie saada asia esille yleiskokouksessa.

•v
Navakka taisteluPunatähti syyttää 

Amerikkaa ryssän 
ominaisuuksista

Lontoo, svysk. 16 p. Mos
kovan radio sp on, joka antaa 
maailmalle nopeasti tiedoksi Mo, 
kovan ja yleensä Neuvosto-Ve
näjän lehtien merk.kijutustehit. 
f’un^i-en armeijan lehti Puna
tähti kirjoittaa tällaista:

“Vaalivalmistelut us. laini,aa ti 
jakauman valitsemiseksi Etelä- 
Koreassa tapahtuu (»ilii si terrorin 
alaisuudessa. Amerikan virkaili
jain suunnittelemana ja tukema
na. Demokraattisten p'olueit- 
ten en e m isä 6, kuuluva detnok 
raattiseen kansanrintamaan, on 
lainturvan ulkopuolella. Niiden 
johtajia vangitaan ja niiden sa
nomalehdet on lakkautettu.’’

Punatähti jatkaa vielä, että 
amerikkalaiset koettavat saada 
syntymään terrorisoitua mielia
laa Etelä-Koreassa, että kansa 
“onjamaisesti noudattaisi heidän 
ja Yhdysvaltain valtiodepartc- 
mentiii ohjeita.”

Egyptissä nousua 
Sudanin suhteen

“Salajuonta” tutki
taan Slovakiassa

Praha, syysk. 16 tr Sisämi 
nisteriön tiedotus 80 ‘ salali i t to
laisen" pidätyksestä on paljon 
(Hiileen aiheena kaikkialla maas 
sa. Pidätys selitetään tehdyn 
hallitusta vastaan punot n ja 
hallituksen kukistamiseksi suun
nitellun liikkeen titkahuttamisek 
si.

Sisäministeriö tutkii, onko eh
kä salaliitolla vilteittä niihin 
"!kirje.|x>mtiieiiliin". joilla e|>äoii 
iiistuneesti yritettiin surmata ta 
vahingoittaa ulkoministeri Ma- 
sarvk. apulaispääministcri Zcnki

Kairo. Syysk. 15 p. — Egyptiä 
hallit ii -> kutsiittii nvlimääräiseeii 
kokoukseen Sudanin kvsvmyk- 
sen takia eilenillalla. Britannia 
nimittäin aikoo toimia Sudan:— 
sa h K :n tiirvallisiiusneuviistoii 
mielipiteitä ja muita seikkoja 
odottamatta, kurntclcmatta “si
vullisten" mielipiteitä. Niin sa
noo Sudanin brittiläinen kenraa
likuvernööri J. \V. L. Robert 
son.

Egyptin hallitus taasen katsoo 
"vihamieliseksi toimenpiteiksi" 
kaikki sellaiset suunnitelmat, jot
ka pyrkivät eristämään Sudanin 
Egyptistä. Egypti on esittänyt 
vaatimuksen YK die. että Britan
nia määrättäisiin (toistumaan 
Egyptistä ja luovuttamaan Suda
nin hallinnan Egyptille.

Aleksandriassa oli eilen mie
lenosoitus. jossa ylioppilaat jou-|kouk 
tuivat tekemisiin poliisin kanssa. 
Yilio'ipilaat pitivät joukkoko
kouksen YK :n nrganisatiota vas
taan svystä, että ligyptin asialle 
ei tällä taholla ole annettu tyy
dyttävää tunnustusta.

YK:n perustuslain mukaan ei 
YK :n yleiskokous voi tehdä min
käänlaisia esityksiä asioihin, jot
ka ovat turvaneuvostossa kes
keneräisinä. ellei neuvosto itse 
tee sitä koskevaa esitystä yleis
kokoukselle. Yhdysvallat teki sen 
esityksen tiirvaneuvostolle, mut
ta Venäjä heti eittosi sen. Sen 
jälkeen Yhdysvallat teki esityk
sen, että aikaisempi esitys ei ol- 
l;t eititoamisvaltuudcn alainen, 
mutta senkin eittosi Venäjä ja 
molemmissa tapauksissa oli Puo
la vankasti Venäjän puolella.

Mutta näistä seikoista väitel
tiin navakasti ilman aikaa sääs
tämättä ja Yhdysvaltain edustaja 
Hershel V. Johnson syytti kat
kerasti Venäjän esiintymistä, jo
ka kaikissa tärkeissä kysymyk
sissä aina taisteli neuvoston 
enemmistöä vastaan.

Mutta jouduttuaan häviölle 
kuminassakin esityksessä, teki 
Johnson esityksen, että neuvosto 
poistaa Kreikan kysymyksen ko
konaan työlistaltaan, sillä se oh 
nvt ainoa tie saada asia esitetyk
si yleiskokoukselle. Tämä esi
tys hyväksyttiin 6 äänellä 2 vas
taan ollen va'taaSnct Venäjän ja 
Puolan. Mutta tässä mmioovee - . 
ra ksessa ei Venäjä voinutkaan 
käyttää cittoamistaan ja niin ol
len ei voinut estää enemmistön 
toimintaa asian suhteen.

Samalla, kun neuvosto poisti 
Kreikan kvsntnykscn työlistal
taan. päätti i tutkija-komitean 
alakomitean, joka on seurannut 
Balkanilla tapahtuneita rajaka- 
hakoita, toiminta automaattisesti. 
Se. että Yhdvsvllat oli valmis 
luopumaan tästä tärkeästä ala
komiteasta. osuttaa selvästi, kuin 
ka tärkeänä se pitää Balkanin 
asiain käsittelyä yleiskokoukses
sa. joka alkaa varsinaisen toi
mintansa tänään.

edustajien tietoon, sillä kysymys i ja oikeusministeri Drtina. Kai 
tulee esille yleiskokouksessa ja kilit* näille tuli postissa tämän 
sen on tehtävä päätös puoleen vuoden uusi keksintö — j>ommi 
tarkak toiseen Palestiinan suli- kirjeessä, avattaessa räjähtävä, 
teen. Hallitus on luvannut $120,0(K!

Irani toimii ulko
maita kuulematta

Korean asia yleiskokoukselle.
Eileiiillalla tuli tuloskin tie

doksi. että Yhdysvallat aikoo 
(■'iltaa yleiskokouksen kasitcltä- 
viiksi k 'limana kiehuvan Korean 
kysvni'ksen, josta Yhdysvallat 
ja Veuäiä eivät ole tähän men
nessä päässeet sinne eikä tänne 
Sikäli kuintiedetään. on Vh (lv' 
'altoilla ai ke mus saada vleisko- 

sen valitsemaan komissio
ni .joka menee Koreaan tutki
maan tilannetta ja tutkimusten?* 
oerusteella tuo ra(M>rtin ja mah
dollisesti myöskin esityksen vä
liaikaisen hallituksen muodosta
miseksi Koreaan.

Fäiiiä onkin ensimmäinen ker
ta. kuu yleiskokoukselle esite
tään pulmia, jotka suoranaisesti 
koskevat lapaiiia. Multa ta-

Teheran, svvsk. 15 p. l-.sit- ! " * ? "  k " 1'  '«"diivalle YK :n ylris- 
täessäan niiden hal l i tuksensa | k" k‘ tulee olemaankin
(»arlament idle iulisii Ghavatn, et j ’ dc s s.piti monta vaikeaa k isa 
ta Iranin hallitus toimii itseilii " " - t a  loista Haikailin kysvtnvs 
sesti. kieltäen ulk(»i>nolisten sr-i k"denkin vaikein, jonka
kaanlumisen asioihinsa Paatin- i l«.vs '••tyksen suhteen tiirvaneu 
l i isteri ei lähemmin koskettani!*. I v«'st,,|j enemniistö on yksimieli- 

tavaa Venäjän (»ainost'. h a ! npn s‘ ^• <*Hä koinnmiiisitien hal-|H>
oljykysi inyks<’ssa. Mutta hän lii seinät
lausui Iranin tahtovan pysyä !l"t0 l«'Ha 
\nierikan, Britannian ja Venä

jän ystävänä.
Moskovan radio kuulutti ruh

tinas Firouzin lähettilään Mos
kovaan. matkustaneen Mosko
vasta lentokoneella.

palkkion kirjeitten lähettäjän il
miannosta.

M vo s puhutaan, että presi 
dentti Benes yiritettiin salamur
hata.

maat Kreikan pohjois- 
ovat olleet avullisina 

Kreikan sissijoukoille ia sen 
kautta ylläpitäneet rajakahakoi 
ta ja rauhattomuutta Balkanilla.

New York, N. Y., syysk. 16 p. 
— New Yorkin Metropolitan a- 
Imellä on nykyään 2?>27 yksi- 
tyislentokotnetta, kun viime 
vuonna oli vain 1550, joten li- 
säis viime vuoteen Verrattuna 
on *Ä).,5 prosenttia. Vuonna I«t40 
oli ytksityislcntokomdta New 
YUrkin alueella vain 1069.
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OUR POLICY
"The purpose of the Association shall be to help 
preserve the Ideals and traditions of our country, 
the United States of America, to revere its laws 
and inspire others to respect and obey them, and 
in all ways to aid in making this country greater 
and better" '

p ä Tv ä n k a t s a u s

SEN H A V A ITSE M IN E N  YKSIN E I R IITÄ
Maamme sa n o m aleh d issä  on viimepäivinä tehty se havainto, 

että elitarvikkeiden hinnat ovat nopeasti kohoamassa!
Merkillistä miten tämä havainto lyö korville sitä “talausoppi 

neiden” ja jxjlitikoitsijoiden vajaa vuosi sitten esittämää selostusta 
että kun saataisiin OPA hengiltä, niin kyllä tavaram hinnat ale- 

* nisivat.
OPA on ollut toimettomana jo kauan ja virallisesti kuolleena 

kin jo niin kauan että jos siitäkään saakka elintarvikkeiden hinnat 
olisivat alentuneet niin se olisi jo selvästi huomattavissa.

Mutta suunta on ollut juuri se mitä OPA:n puolustajat sa 
noivat silloin kun OPA:n päänahasta taisteltiin: Elintarvikkeiden
hinnat ovat kohonneet, ja niiden kohoaminen tuntuu kiihtyvän 
ja lisääntyvän kuin lumipallon vauhti ja koko sen vyöryessä vuo 

■ ren rinnettä alaspäin, kunnes ollaan sellaisessa inflatiovyöryssä 
joka lakaisee pankkitalletuksilta ja osakesijoituksilta arvot ole
mattomiin.

Epäilemättä eräät OPA:n tappajat käsittivät että sen toiminnan 
lopettaminen tulee aiheuttamaan hintojen kohoamista, mutta he 
eivät olleetkaan elintarvikkeiden hintojen alentamisen kannalla,

’ koska heidän intressinsä hyötyvät korkeista hinnoista, sillä voitot 
ova* silloin myöskin korkeammat.

Valitettavasti ei tässä tilanteessa riitä se, että huomataan elin 
• tarvikkeiden hintojen nousu, eikä sekään että se yleisesti tunnus 

tetaan. Sen havaitseminen tosin on ensimmäinen edellytys toimv.ii 
rvh* unisesta niiden kallistumisen ehkäisemiseksi ja niiden alen 
tammeksi. Mutta ellei olla selvillä siitä, mikä hintojen nousun on 
aiheuttanut, niin toimenpiteet saattavat olla yhtä tuloksettomia 
kuin OPA :n tappamisestakin, jopa vallan päinvastaisiin johtavat 
kuin mitä tavoitellaan.

Kun määrätyt pjirit pääsevät omien intressiensä perusteelta 
selittämään hintojen kohoamisen syitä, niin ne sanovat sen aiheu 
tuvan kysynnän tavattomasta lisääntymisestä, jonka sanotaan joh 

; tuneen korkeista palkoista.
Tämä selostus jo sellaisenaan riittää osoittamaan sen onttou

den Meillä ei siis kyetä tuottamaan niin paljoa kuin tarvittaisiin 
kulutukseen. Mutta sellainen väite ei pitäne paikkaansa. Meillä 
tuotetaan paljon enemmän kuin oman väestömme tarpeiksi; tääl- 
tähän viedään ulkomaille tavattomat määrät elintarvikkeita. Ja 
yhtenä syynä hintojen kohoamiseen esitetäänkin suuri vientiimme. 
Mutta eihän suuri vienti sellaisenaan lisää hintoja jos pitää paik
kansa se että mitä enemmän tuotetaan, sitä halvemmalla voidaan 
tuottaa. Sen mukaan pitäisi siis hintojen laskeneen!

Korkeammajt rahtihinnat esitetään myöskin hintojen koro- 
-  tuksen syyksi. Siinä kenties on perää, mutta siinähän voitaisiin 

helposti saada korjaus aikaan alentamalla rautateiden nykyisiä 
rahdinkuljetustaksoja sensijaan että niitä korotetaan, kuten rau- 

■ latieyhtiöt vaativat, ja siten yhä lisätään hintoja.
Väestökeskuksien muuttuminen mainitaan sekin hintojen ko

rotuksen syyksi. Miten se niihin vaikuttaa ei kuitenkaan ole 
tietäjiksemme selitetty, mutta luonnollistahan on että väestön

patiteeraajiensa tarjoaman avun.
Kommunistit ovat hyvin harjaantuneita organiseeraajia. He 

tietävät miten selkkauksia kiilioitetaan laajassa skaalassa ja miten 
käyttää niitä hyväkseen. L'sein teeskennelle avustavansa työläi
siä saamaan parannuksia taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen ase
maansa, kommunistit ovat käyttäneet heitä edistääkseen omia 
poliittisia juomaan.

Työväen ammatillisella liikkeellä Yhdysvalloissa on pitkä kan
sanvaltainen traditio takanaan. Mutta se ei ole ollut riittävän 
älvkäs hylkäämään kommunistien kannatusta jo heti alussa. 
Useimmat työväen johtajista ovat olleet hitaita näkemään kom
munistien kanssa minkäänlaisessa yhteistoiminnassa olemisen vaa
rallisuuden tai edes kommunistien kanssamatkaajien sietämisen 
riveissään.

Congress of Industrial Organizations (CIO) varsinkin on ollut 
leväperäinen tässä asiassa menneisyydessä. Yhtenä syynä siilien 
on se, että CIO on nuorempi, edistysmielisempi ja siitä johtuen 
militanttisempi kuin vanha ja vakautunut American Federation cl 
Iaibor.

CIO ei ole vitkastellut värvätä jäseniä teollisuuksista, joissa 
palkat ja työsuhteet ovat olleet äärimmäisen huonot. Kommu
nistit ovat virannanneet näihin teollisuuksiin tietäessään työläisten 
niissä olevan kapinallisemmalla mielellä kuin sellaisissa teollisuuk
sissa, joissa olosuhteet ovat olleet taloudellisesti paremmat ja 
muuten mielyttävämmät.

Siellä missä teollisuuden johto on ollut itsekästä ja valistuma- 
tointa, se on rohkaissut kommunisteja pitämällä voimassa huonoja 
olosuhteita, joista kommunismi vetää elinvoimansa. Me olemme 
kerta toisensa perästä huomanneet, että kaikista helpoin keino 
päästä kommunisteista eroon on korjata huonot olosuhteet. Työ
läisiä, joita kohdellaan oikeuden mukaisesti, ei saada helposti luo
pumaan amerikkalaisesta järjestelmästä ja omaksumaan väären
nettyä “taloudellista demokratiat".

järjestynyt tvoväki alkoi puhdistamaan rivejaän kommunis
tisista toimitsijoista lähes vuosi aikaisemmin kuin Talt-Hartley 
laki hyväksyttiin, jonka säätöksien mukaan pääjärjestöjen ja 
niihin kuuluvien järjestöjen virkailijain on annettava valallinen 
lausunto, etteivät ole kommunisteja. Ennen laft-Hartley lain 
hyväksymistä CIO oli ryhtynyt jo toimenpiteisiin pidättää siihen 
kuuluvien sellaisten järjestöjen varat, jotka turvautuvat kommu
nistisiin menettelytapoihin.

Yksinpä vasenimistolaisryhinätkin ryhtyivät puhdistusta suo
rittamaan varsinkin sitten kun ultraliberaalisen Len Decauxin 
sijalle nimitettiin Allan L. Swim, Scripps-Howardin sanomalehli- 
syndikaatin entinen poliittinen toimittaja, julkisuustyön johta
jaksi.

Vaikka amerikkalaisten työväenjärjestöjen ylimmät johtajat 
eivät antaisikaan va 1 a 11 ista lausuntoa, se ei väittämättömästi tar
koita sitä, että uniot suojelisivat kommunisteja hallintoelimissään.

Vanhoillinen American Federation of Labor vastustaa yhtä 
kiivaasti uutta “työvä^nlakia” kuin CIO:kin. Se on yhtä vastaha
koinen allekirjoittamaan valallisia lausuntoja ei kommunistisiin- 
desta ja samalta periaattelliselta kannalta kuin CIO:kin.

Ne, jotka tuntevat työväen johtajien mielialoja Washingtonis- 
sa, sanovat ei olevan mitään varmuutta josko Amerivan Federation 
of Labor ja CJO:n johtajat allekirjoittavat valallisia lausuntoja, 
joissa kieltävät olevansa kommunisteja. Työväenjohtajat ovat 
vilpittömiä sanoessaan, ettei Taft-llartley lailla auteta unioita ri 
vier.jä puhdistamisessa. (A.F. of Laborin johto on tämän jälkeen 
kieltäytynyt antamasta valalhsta lausuntoa.)

Jos jonkun järjestön toimeenpaneva neuvosto noudattaa lakia, 
se tekee niin vain siksi kun ei tahdo olla jonkun jäsenjärjestön 
tiellä, joka haluaa allekirjoittaa valallisen lausunnon voidakseen 
työsuhdelain mukaisesti ja työsuhdelautakunnan johdon ia val
vonnan alaisena toimittaa äänestyksiä ja esittää valituksia.

Järjestyneen työväen edustajat sanovat työväenliikkeen ole
van voimakkaamman jos päättää seistä oman yhtenäisyytensä ja 
voimansa pohjalla työväen oikeuksia suojellessaan paremminkin 
kuin luottaisi sellaisen lain mukaan luotuun koneistoon, jota pitää 
puolueellisena itseään kohtaan. Ile uskovat työväen järjestöjen 
kasvavan ja solidaarisuuden voimistuvan jos seisovat omilla ja
loillaan teollisuuden johtoa ja “liikemiesten kongressia” vastaan

Taistelu vapauden 
puolesta A laskassa i

Kirj. Richard L. Neuberger

lisääntyminen normaalia enemmän jollakin paikkakunnalla saattaa 
antaa tilaisuuden korottaa hintoja. Mikään todellinen syy hintojen 
kolotukselle se ei kuitenkaan voine olla.

Koko sarjassa huomaamme vain pari seikkaa, jotka tunnus
tamme hintojen kohoamisen todelliseksi syytksi: Keinottelu ja ns. 
sislaus. Viimeksimainittu, joka nimityksenä rinnastuu raketee- 
rauksen kanssa, on juuri hintoja korottavan keinottelun muudan 
muoto.

Kaiken tämän perusteella päädymme siihen, että elintarvik
keiden hintojen korotuksiin ei ole mitään todellista syytä. Ja 
siks: ne voitaisiin, ainakin asteettaisin palauttaa sodan edellisten 
vuosien tasolle, jos kongressimme muodostuisi henkilöistä, jotka 
tuntevat kansantalouden lait ja ovat halukkaat vilpittömästi toimi
maan kansan elintason parantamiseksi.
( Sellaista ei voida sanoa nykyisen kongressin jäsenistöstä. 
Siellä saattaa olla paljonkin sellaisia, jotka vilpittömästi pyrkivät 
saamaan elintarvikkeiden hinnat halvemmiksi, mutta heiltä puut
tuvat siihen tarvittavat keinot. Toisinsanoen, he eivät tunne 

| niitä menetelmiä joihin olisi ryhdyttävä, eikä heillä nähtävästi 
oli»i siihen riittävää tarmoakaan.

Tällainen tilanne on omiaan muokkaamaan yhteiskunnallisen 
elämän laeista tietämättömän kansan keskuudessa maaperää kom
munistiselle propagandalle, varsinkin sellaiselle, jossa vaaditaan 
— kuten eräitten Suomen kommunistien toissavuotisissa julis
teissa tehtiin — sadan prosentin alennusta elintarvikkeiden hin
noissa !

Voittoihin poisto elintarpeitten markkinoimisesta on tehokkain 
toimenpide hintojen alentamisessa, mutta siihen kykenee vain tar
mokas. kansan etuja ajava hallitus.

Mutta sr- aista meillä ei ole, eikä meillä ole toiveita sen saa
rni.'■•c-takaan toistaiseksi.

TYÖVÄENJÄRJESTÖT PU H D ISTAVAT  
RIVEJAÄN  KOM M UNISTEISTA

’’iikan aikaa on ollut ilmeistä, että joitakin työväenjärjestöjä 
kommunistit käyttävät sopivina teinä poliittisen filosofiansa levit- 
timisi ">a amerikkalaisella näyttämöllä, puhumattakaan munk
ki renkiin keittämisestä amerikkalaisen teollisuuden pyöriin ai
na -dioin kun ovat työläisten ja teollisuuden johdon väliset han
kaukset kysytin ksessä.

Suurimpia syyllisiä tällaiseen tilanteeseen ovat olleet järjes
tyneet työläiset it-e, joskin teollisuuden johtokin saa kantaa oman 
osuutensa syyllisyydestä. Aivan liian usein unioiden johtajat ovat 
ollee* taipuvaisia vastaanottamaan kommunistien tai heidän sym-

JUTUSTELUA
Andreen onnettoman 
retkikunnan muistoa 
vietetty

Elokuun 17 päivänä tuli kulu
neeksi viisikymmentä vuotta siitä 
kun S. A. Andree ja hänen seura
laisensa Nils Stringberg ja Knut 
Fraenkel lähettivät viimeiset tietonsa 
alkamaltaan pohjoisnaparetkeltä. Tä
män johdosta Tukholmassa on vie
tetty erikoinen surujuhla.

Aikansa huom atuin ilmailija S. A. 
Andree, joka Philadelphian maail
mannäyttelyssä v. 1876 oli ilmapallo- 
lennoillaan herättänyt erikoista huo
miota, suunnitteli ilmapallolla lennon 
yli pohjoisnavan. Heinäkuun 11 päi
vänä v. 1897 Andree, joka silloin oli 
neljänkymmenen kolmen vuotias ja 
hänen seuralaisena paljon nuorem 
pia, lähtivät Huippuvuorilta tälle 
uhkarohkealle retkelle. Viimeinen 
tieto elokuun 17 päivältä saatiin kir- 
jekyyhkysen tuomana, jonka jäl
keen kaikki jä ljet retkikunnasta 
katosivat ja  monenlaisia huhuja 
siitä, että pallo olisi nähty monissa
kin paikoin kunnes v. 1930 pallon 
jäännökset ja  retkikunnan jäsenten 
n r  J it löydettiin White saarelta, 
eli Gilles m aasta.

Kaikista päättäen Stringberg oli 
kuollut ensin, sillä hänet oli hau
dattu kun sitävastoin toisten ruumiit 
olivat makuusäkeissä hautaam atta, 
joten he nähtävästi olivat kuolleet 
samanaikaisesti. Retkikunnuan jä 
senet olivat tehneet jonkinlaisen ko
tuksen eli asunnon, jossa he nähtä
västi olivat aikoneet taistella voit
taakseen aikaa ja toivossa pelastua. 
Heidän jälkeensä oli jäänyt huomat
tavan paljon ruokavaroja ja  ammuk- 
keita niin että nälkään he eivät ol
leet kuolleet. Kuoleman syynä näh
tävästi on ollut joko öljylämmitys-

Tämän artikkelin kirjoittaja on oregonilainen sanoma
lehtimies, joka palveli sodan aikana kapteenin arvolla Yh
dysvaltain asevoimissa Alaskassa. Viime kesänä hän vie
raili tuolla pohjolan territoryssa uudelleen ja on senjälkeen 
kirjoitellut sieltä artikkeleita sanomalehtiin ja kuukausijul- 
kaisuihin.) ______________

laitoksesta aiheutunut häkäm yrky- 
tys taikka sitten he olivat paleltu
neet kuoliaksi sillä heidän varus
teensa pakkasta vastaan o livat aivan 
liian keveät.

Jälkeen jääneistä päivämerkinnöis- 
tä kävi selville, että he olivat läh
teneet matkalle hyvän etelätuulen 
vallitessa mutta he eivät olleet pääs
seet enempää kuin noin 150 mailia 
kun vastukset alkoivat ja  palloon al
koi kasata jäätä. Vielä kaksi päivää 
myöhemmin jää lisääntyi ja  painoi 
palloa alas vaikka kaikki painolasti 
oli jo heitetty pois. Tuuli myöskin oli 
kääntynyt pohjoiseen ja alkoi kulet- 
taa palloa takaisin etelään käsin. An
dree ja hänen seuralaisensa jo näki
vät, että yritys ei onnistunut ja 
selvä tuho väikkyi jo edessä. Ilma 
kuitenkin vielä selkeni ja  pallo al
koi kohota. Silloin lopullinen tuho 
tapahtui, pallo oli kulkeutunut vain 
300 mailia lähtökohdastaan. Vasta 
lokak lun 5 päivänä retkikunnan 
jäsenet jalan kulkien olivat päässeet 
W hite saareen, johon rakensivat ko
tuksen siinä talvehtiakseen ja  johon 
sitten kuolivat. Milloin he kuolivat 
e enää.i ole tarkasti päätettävissä.

Näin päättyi ensimmäinen ilmailu- 
retki pohjoisnavan yli. Siitä on 
kulunut vasta viisikymmentä vuotta 
ja nyt jo turvallisesti lennetään 
pohjoisnavan yli ja varustetaan jo 
puolustuslinjoja pohjoisnavan yli 
tehtäviä hyökkäyksi vastaan. Silloin 
e vielä oltu keksitty ilmaa raskaam
pia ohj: ttavia lentokoneita, jotka 
kulkevat voimakoneiden avulla nyt 
jo yli viidensadan mailin tuntino
peudella, vaan oli luotettava ilman 
kantavuuteen ja tuulen suuntaan 
sekä voimaan, joka m ääräsi matkan 
suunnan ja nopeuden. Ilm ailu oli 
samalla asteella guin keskiajan al
kemia nykyajan kemiaan verraten.

Andreen ja hänen seuralaistensa

Nonien Korkeakoulussa kuusi
toista vuotias Alberta Schenck 
luki Thomas Jeffersonista. Luo
kan ■edessä hän toisti niitä iha
nia riviii, joissa puhuttiin ‘ kaik
kien ihmisten oikeudesta elä
mään vapauteen ja onnen etsin
tään.” Thomas Jeffersonin var
mastikin täytyi tuta, että jokai
sen tyttären täytyy kyetä me
nemään elokuviin, joissa esiin
tyy sellaiset kuuluisuudet kuin 
Tyrone Power tai tiary Cooper, 
varsinkin jos hänen toverinaan 
oli Yhdysvaltain sotilas. Sen täy- 
• vi olla mitä Jefferson tarkoitti 
sanoilla “onnen etsintä.

Siksi Alberta is tu i paikallaan 
vaikka teatterin johtaja määrä
si hänen poistumaan istuimille, 
jotka oli “varattu” alkuasukkail
le ja seka verisille. Itsenäisyy
den julistuksessa ei mainittu sa 
liallakaan pakosta istua erossa 
muista ihmisistä siksi kun van
hemmistasi toinen oli intiaani 
Alberta oli oppinut koulussa, et 
tä intiaanit ja eskimot olivat a 
suneet Alaskassa vuosisatoja en
nen ensimäisen valkoihoisen sin
ne tuloa. Hänen esivanhempan
sa, hänelle oli kerrottu, näkivät 
hänen majesteettinsa laivan 
Discovery, jota komensi kaptee 
ni George Vancouver, purjehti 
van ylös Cook miettiä v. 1794.

Mutta teatterin manatseri 
nähtävästi ei tiennyt mitään 
Thomas Jeffersonista tai hänen 
majesteettinsa Discovery laivas
ta. Eikä niistä tiennyt mitään 
Nomen poliisikaan, sillä kaksi 

.poliisia ottivat Albertan käsilleen 
ja kuljettivat hänen ulos Berin 
gin mereltä puhaltavaan maali* 
kuun koleaan tuuleen. Hänen 
sotilastoverinsa yritti lohduttaa 
häntä, mutta Alberta oli enetn 
män suuttunut kuin kyynelissä 
Hän muisti nutä Amerikan pe
rustajat olivat sanoneen “rasi 
tusten korjaamisesta.” -Hän et 
ollut aivan varma mitä se tar
koitti, mutta hänellä oli hämärä 
käsitys siitä.

Alberta meni armeijan Sign» 
Corpsin toimistoon ja lähetti 
sähkeen kuvernöörille Juneau 
bin, 1,100 mailin päähän. Siinä 
hän kertoi kuvernöörille tapah
tuman teatterissa ja kun hän e 
haluTMiut rasittaa territoryn ka* 
saa, hän pyysi vastauksen lä
hettämistä hänen maksullaan 
Hän muistutti kuvernööriä, että 
hänen toverinaan teatterissa oi 
Yhdysvaltain sotilas ja että hä
nen isänsä oli taistellut ensimäi- 
sessä maailmansodassa ja mo
lemmat hänen veljistään toises
sa maailman sodassa. Hän mak
soi saman hinnan teatterilipusta 
kuin valkoihoisetkin. Enner 
kaikkea Alberta tahtoi kuver 
nöörin korjaamaan oloja pian.

Tänäpäivanä Aihetta Schenck 
voi istua missä haluaa Alaskan 
tattereissa. Hän voi laitattaa 
hiuksensa missä kaunistussapas 
sa tahtoo. Hän voi tilata it 
selleen päivällisen P.aranof hotel 
Iin pääravintolassa Juneaussa 
;ai missä hotellissa taliansa. Hän 
voi nauttia kaikesta siitä, mitä 
koulukirjoissa nimitettiin jokai
sen amerikkalaisen kiistämättö 
miksi oikeuksiksi.

Intiaanit, eskimot ja aleutit 
muodostavat 40 prosenttia Alas
kan asukkaista. He ovat terri
toryn alkuperäisten omistajien 
jälkeläisiä, ihmisten, jotka asui
vat Alakh-Shak’issa, “Suures
sa maassa", paljon ennen kun 
valkoihoiset ryhtyivät huuhto 
maan kultaa sen joista ja nyl
kemään turkiksia sen eläimistä. 
Ile muodostavat yhden suurim
mista vähemmistöistä, mitä on 
missään Amerikan hallinnan a- 
laisessa maassa. Mutta ennen 
kun Alberta puhui suunsa puh- 
aaksi, heitä kohdeltiin puolu

eellisesti ja heidät usein eristet
tiin muusta väestöstä. Yleisten 
paikkojen portilla heitä vastasa

usein oli varoittava lause “Me 
emme halua alkuasukasten lii
kettä.” Tällainen tekopyhyys oli 
siinä määrin myrkyttänyt ilma
kehän, että sodan aikana useat 
amerikkalaiset varusväen ko
mentajat antoivat määräyksiä, 
joilla kielsivät sotilaansa tanssi
masta tai millään muulla tavalla 
seurustelemasta intiaani- tai es- 
knnotyttöjen kanssa.

Kun ensimäinen hyöikkäys 
amerikkalaiselle maaperälle lä
hes puoleentoista sataan vuo
teen tapahtui Kiskassa ja Attus- 
sa, alaskalaisille selvisi, että 
jos japanilaiset etenevät pitkin 
Aleutian niemimaata ja hyök
käävät mannermaalle, territoryn 
kohtalo voisi (jlla riippuvainen 
Hajallaan asuvien eskimoheimo- 
jen vastarinnasta. Kriisin kii
reessä muodostettiin Alaskan 
territoryn kaarti. Upseeri joka 
puhui eskimojen kieltä, majuri 
Marvin Marston, kulki koiraval- 
jakolla ja lentokoneella kylästä 
kylään harjoittaen eskimoja 
sissisolapuolustukseen. Hänen jä 
lessään kulkivat varusmestari- 
jsaston miehet jakaen eskimoil
le vanhoja winchesterejä ja si- 
nisä olkalappuja, joita voivat 
immella poronnahka parkojenpa 
lkapäille. Jos hyökkääjä nousisi 

näihin jossakin Alaskan luke- 
nattomissa vuonoissa alkuasu
kasten oli käytävä epätoivoista 
-.otaa siihen saakka kun hälyy 
cys oli annettu ja Suuren Val
aisen Isän pommittajat saapui 
vat paikalle.

Alkuasukasten ei ehkä sallittu 
stua samassa ravintolapöydässä 
valkoihoisen kanssa tai hänen 
'innallaan ahtaassa teatterissa, 
nutta he ylpeänä kantoivat si 
dsiä olkalippujaan ja ostivat so 
.abondeja heimorahoillaan. Ig 
oissa ja eläinten nahkoista teh- 
lyissä teltoissa Marston tapasi 
...residentti Rooseveltin ja ken- 
aali Eisenhowerin kuvia. “Meil- 
a oli $10,000 pororahoja”, van- 
la eskimo sanoi 'hänelle. “Sano 
.residentti Rooseveltille, että 
ne ostimme tällä rahalla sota- 
>ondeja.”

___ _____  * i—!«*•

Alaskan valkoihoinen väestö 
>ppi tietämään alkuasukasväes- 
ön lojaalisuudesta ja uhrauksis- 
a Ernest Grueningilta, ensi 
näiseltä Alaskan kuvernööriltä, 
joka vieraili kaukaua toisistaan 
.levissä kylissä Jäämeren ja Be- 
ingin salmen rannalla. Grue- 
nng myös oli ensimäinen ku
vernööri, joka tuomitsi vallitse
van puolueellisuuden. Lähes 
cahdeksankymmentä vuotta kes- 
äneen amerikkalaisen hallinnan 
älkeen intiaanit ja eskimot huo
rasivat, että heillä lopultakin 
«n asiansa ajaja ja puolustaja 
/alkopylväisessä kuvernöörin ta- 
ossa Juneaussa.

Thlingit kylässä, Inside Pas- 
ugen varrella, Gruening lausui 
Masika Native Brotherboodille: 
‘Sillä ajalla kuin olen ollut ku 
vernöörinä, minä voin vakuuttaa 
eille, mikään ei ole ollut sen 

vastemmielisempää minulle kuin 
lähdä ilmoitus “Alkuasukkaita 
ci suvaita.” Idän kehoitti alku
asukkaita osallistumaan politiik
kaan, äänestämään primaryvaa- 
eissa ja yleisissä vaaleissa. “On 
'älttämätöintä”, hän sanoi, “että 
alkuasukasväestö on osana valit
sijoista lukunsa mukaisesti ja 
tekee äänensä tunnetuksi.”

Tuo kuulosti pahaenteiseltä 
Alaskan masiinapolitikoitsijoille, 
jotka ovat aina pelänneet suuren 
alkuasukasvähemmistön täy del 
bstä politiikkaan osallistumista 
He nimittelivät kuvernööriä 
“haitantekijäksi” ja “ulkopuoli
seksi,” vaikka vastaan sanomat
ta alistuivat ulkopuolisten hal
lintaan mikäli kalastus ja kulta- 
kaivannot ovat kysymyksessä 
He y riitti vät, menestyksettä, 
saada presidentin lähettämään 
uuden kuvernöörin Juneauhin.

Kun territoryn lainlaatijakun 
nalle esitettiin lakiesitys, jolla 
puolueellisuus kielletään rodun 
perusteella yleisissä paikoissa, 
lainlaatijakunnan jäsen vastusti 
sitä siksi “kun valkoihoiset edus- 

kahden tuhannen vuoden

loja ja suvaitsemattomuutta 
Hänelle vastasi /Mrs. Roy Pe- 
ratrovich, Alaska Native Sister- 
hoodin presidentti. Hän lausui 
että harvoin sitä ennen henkilöl
lä, joka on “vasta viidenkymme
nen vuoden päässä raakalaisiin 
desta, on ollut tilaisuus tutus
tuttaa kahden tuhannen vuoden 
sivistyksen tuotetta Yhdysval
tain perustuslain sisältöön.” Hän 
sen jälkeen luki ihmisoikeusko-- 
jän ja päätti seuraavilla sanoilla: 
“Minä tiedän, ettei laeilla pois
teta ennakkoluuloja ja suvaitse
mattomuutta. Meillä on lakeja, 
jotka kieltävät murhat ja mur
hapoltot ja meillä silti tapah
tuu murhia ja murhapolttoja 
Mutia me ainakin annamme tie
tää sivistyneiden ihmisten vas
tustavan kaikkea sellaista. Alas
kan alkuasukkaat ehkä ovat 
vain viidenkymmenen vuoden 
päässä raakalaisuudesta, mutta 
me uskomme, että hallituksem
me tulisi antaa tietää, että me 
lastustamme ennakkoluuloja ja 
suvaitsemattomuutta.’

Lakiesitys hyväksyttiin senaa 
tissa seitsemällä äänellä ylitä
•'astaan. Edustajahuoneessa ää
net menivät tasan, joten se jäi 
hyväksymättä. Mutta alkuasuk- 
kat ottivat kuvernöörin neuvon 
huomioonsa. He asettivat omw 
ehdokkaitaan lainlaatijakun taan 
ja valitsivat ne myös. Ja sen 
raavassa istunnossa edustaja
huone hyväksyi lakiesityksen'
yhdeksäntoista äänellä viittä 
■vastaan. Ehkäpä sittenkin en
nakkoluuloille ja suvaitsematto
muudelle voidaan antaa kuolet
tava isku. Yhtään, oikeusjuttua 
ei ole alettu uuden lain alaise
na. Vanhojen alkuasukkaisiin 
kohdistuvien dmoitusten näyt
öille asettamisesta on $250 sak
ko ja kuukausi vankilaa. Nomen 
ooliisi menettäisi poliisin merk
kinsä jos häätäisi Alberta 
Schenckin teatterin istuimeltaan 
nyt.

Andrew Hope ja Frank Pe- 
ratrovich, molemmat intiaaneja, 
joilla on edustajapaikka edusta
jahuoneessa ja senaatissa, on 
‘»istamiseen valittu Kaakkois 
Alaskasta, pitkästä “pannunvar- 
resta”, jossa alkuasukkaat muo
dostavat ainoastaan 25 prosent
tia väestöstä. “Tuo osoittaa”, 
kuvernööri Gruening lausui “yk
silön kykyjen ja ansioiden ole
van ennakkoluuloja voimak- 
kammat. Siinä myös on pätevä 
todistus siitä kuinka perusteet
tomia ennakkoluulot ovat.”

Suuret ovet jiienillä saranoilla 
kääntyvät ja Ernest Gruenn»- 
gin alkuasukasten puoltaminen 
ehkä käänsi oikealle tolalle yhden 
tärkeimmän yleisäänestyksen A- 
laskan historiassa. Kun territory 
äänofiti valtioksi tulemisen puo
lesta viime lokakuussa, korpora- 
tionit käyttivät paljon rahaa esi
tystä vastustaessaan. Ne pelkä
sivät valtioiden unioiniin liitty
misen korottavan veroja ja höl
lentävän heidän otettaan Alas
kan luonnonrikkauksiin. A’ero- 
tusväite vaikutti useihin valko
ihoisiin äänestäjiin sillä Alaskas
sa verot ovat olleet aikaisemin»* 
kuin missään muualla, missä 
•ähtilippu on liehunut.

Mutta valtit k si tulcmisesitys 
hyväksyttiin epävirallisen tiedon 
mukaan 9,565 äänellä 6,820 ään
tä vastaan. Gruening kulki pu
humassa esityksen jmolesta 
kautta territoryn Jäämeren jäi
siltä rannoilta eteläisen osan 
Kuusikkoisille rannoille niin kau
as, eriä canadalainen rautatien

äätekoftia Prince Rupert jo 
häämöitti. Ja alkuasukkaat oli
vat heitä puolustaneen miehen 
puolella. Intiaanikylät antoivat 
suuremman enemmistön esityk
sen puolesta kuin yksikään val
koihoisten asuinpaikka. Kysy 
myksen suurin piirtein ratkaisi
vat ihmiset, jotka vielä äsken- 
voitiin raahata teatterista ulos 
elleivät istuneet määrätyillä tuo
leilla.

“Minä toivon”, lausui Grue
ning, “senkin päivän seuraavan, 
jolloin miehiä ja naisia katsel
laan ihmisinä, amerikkalaisina, 
alaskalaisina luonteensa ja ky
kynsä perusteella ainoastaan, ei
kä ‘valkoihoisina’ enempää kuin 
alkuasukkainakaan.’ ”

uhkarohkea ja onnettom asti päätty- 
hyt retki johtaa ajattelem aan miten 
nopeasti kehitys täm än viimeisen 
viidenkymmenen vuoden aikana on 
m ennyt eteenpäin. Onko nyt sitten 
syytä jäädä siihen käsitykseen, että 
se, m ikä meillä nyt on, on viimeinen! ti vat 
ja  lopullinen saavutus vai vieläkö^ v v is ty s tä  ja kulttuuria kun taa* 
kehitys menee eteenpäin samalla A laskan  a lk u a su k k a a t ovat tus- 
vauhdilla kuin viimeisen viidenkym- kin viidenkymmenen vuoden 
m enen vuoden aikana ja, jos menee, p äässä  raakalaisuudesta.” Sama 
m issä ollaan viidenkymmenen vuo- la in la a tija  myös väitti ettei la
den perästä. eilla voida lopettaa entvakkoluu-

Union toimitsija 
punaisten kirjoissa

New York. N. Y., syy sk. 12 
— Siirtolaisviraston kuulustelu 
sa eilen syttyi oikeusvirastr 
virkailija CIO:n kuuluvan Trai 
port Workers Unionin toimita 
jän John Santon olevan ulk< 
maalaisen kommunistin ja vaa 
hänen karkoittamistaan las 
maasta.

V
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T A N S S I T
syyskuun 20 p. ’47 kello 8:30 

3509 Detroit Ave. CLEVELAND, O. 
Soittaa HATTU orkesteri 

Tulot Suomen hyväksi

Peabodyn Suomal. T. Y. Taimi viettää

44:ttä VUOSIJUHLAANSA
syyskuun 20 päivänä kello 8 illalla 

Friscoes haalissa, Collins St.
Ohjelmassa on soittoja, runoja ja puheita. Juhlapuhe on 

E. Sulkaselta.
Väliajalla on maukas kahvipöytä Suomen ,sotaorpojen hyväksi 

ja loppu iltaa tanssitaan.
Sisäänpääsy vapaa. Siis kailkiki mukaan.

Rakennustoimintaa 
haittaa naulapula

Washington, syysk. 13 p. — 
Teräspulaa tutkivan senaatin ko
mitean kuulustelussa selosti 
New England Hardware Dealers 
Associationin toimeenpaneva sih
teeri. Russell R. Mueller, Uuden 
Englannin alueelta hidastuttavan 
rakennustoimintaa, tai kokonaan 
pysäyttäneenkin joillakin seu
duilla, kireä naulapula. Mueller in 
sanonnan mukaan ovat Uuden 
Englannin välittäjät saaneet 
rakennustoiminnassa tarvittavia 
nauloja vain 50 ja 60 prosenttia 
siitä määrästä, mitä olivat saa
neet vuonna 1941 ja vaatimus 
niiden suhteen on ollut enemmän 
kuin 300 prosenttia.

Mueller sanoi yhdistyksensä 
edustavan 1003 rautatarvikkei
den kauppaa kuudessa koillisessa

valtiossa ja ei sanonut käsittä
vänsä, miksi Uuden Englannin 
varastot ovat niin pienet, vaikka 
terästeollisuuden tilastat osoitta
vat naulatuotannon olevan paljon 
suuremman, mitä se oli vuonna 
1941.

Toisetkin valittavat
Kuulustelussa valittivat teräk

sen puutetta myöskin CIO :n vir
kailijat ja tunnettu teollisuusmies 
Henry J. Kaiser jj varoitettiin 
kummaltakin’ taholta senaatto
reja, että jos terästuotantoa ei 
saada nopeasti kohotettua, on 
edessämme tuntuva pulakausi ja 
tämän johdosta on hallituksen 
ryhdyttävä pikaisiin toimenpi
teisiin tilanteen korjaamiseksi.

Kaiser vielä huomautti, $ttä 
jos teräslevyjä ei ala ilmesty
mään markkinoille, tu lee  auto
teollisuus kärsimään siitä huo
mattavasti ja autojen hintojen 
alenemista ei voida odottaa pi
tempään aikaan.

Teidän
•  m

SWEDISH AMERICAN LINE

3 erikoista J0ULUMATKAA
New Yorkista Skandinaviaan

MARRASK. 14 —  S.S. DROTTNINGHOLM 

JCULUK. 5 -  M.S. GRIPS HOLM, —  Käpanhamuuan 
JOULUK. 12 -  S.S. DROTTNINGHOLM

Hyvä valikoima paikkoja saatavana näihin laivoihin niille, 
jotka suunnitteilevat Joulun viettoa Skandinavian maissa.

Runsaasti tilaa itään purjehtivissa laivoissa. 

LOKAK. 3 -  M .S. “GRIPSHOLM" 
LOKAK. 17 -  S.S. “DROTTNINGHOLM'» 
LOKAK. 31 —  M JS. “GRIPSHOLM"

LAIVAVUOROT V. 1948 ALUSSA:

Itään New Yorkista Länteen GSteborista
Tammikuun 16 —  *S.S. Drottningholm” —  Tammikuun 3 
Helmikuun 13 —  *S.S. “Drottningholm” —  Tammikuun 36 

Helmikuun 27 — MS. “Griptholm” —  Helmikuun 13 

Maaliskuun 12 —  ’S.S. “Drottninghohn" —  Helmikuun 27

* Yhtiö pidättää oikeuden käyttää tällä purjehdusvttorolla 
uutta mooittorilaivaa “Stockholm”

Me järjestämme matkoja ja myymme lippuja mihin maail
man osaan tahansa laivoilla tai lentokoneilla. Keholtamme 
erikoisesti jättähnään tilaukset nyt. jos on aikomus matkus
taa Suomeen tai mihin maahan tahansa tulevana vuotena 
tai m yöheni m älliäkin taatakseen itselleen paikan laivoissa.

LEO REPONEN’S Travel Agency
Gardu«r, Mass.63 Parker Street, Mäki Bldg. 

Puhelin 948-W

jaterasvat 
ovat yhä 
tarpeen!

sanoo
KATHARINE FISHER.

Good Housekeeping Instituutin
johtaja

FEMALE HELP WANTED

SEAMSTRESS
I‘or alteration weak on coats, suits 

and diiTa.es.
Apply

WALTON I'll f* i; SHOP 
2110 Park Ave., Detroit.

"GENERAL HOUSEWORK-
25-35 yuni.s of a go.

I No small cliildivn. Good salary. 
I 1:» days off oa *4 week. Kxuelent 

home. Private room and hath. 
Call Cadillac 7430 

Ask for Miss Brown

DETROITIN ilmoituksia
--------------------------------------H E L P  W A N T E D  A D S ----------------------------------

M ALE HELI* WANTED

B O D Y  P U M P E R
Must he thoroughly experienced, 

j capable man. Good hours. Earn $150 
weekly on 50-50 basis. All new equipment 

NICK'S BUMPING 0 PAINTING 
11864 Evanston. PR 8711.

~iC

Experienced Counter Girl
for Dry Cleaning Store. 

Must Lu- steady.
11012 l enkell

_3C_

NURSEMA’D
FOR ONE CHILD.

Room and hoard (rood wages 
Half day ofl Thrusday with every 
other Sunday oil. Stay nights. 

TR 2-3869

Experienced Girl
Por general housework 

A.‘.M.st with cook ng. One child school «$ge. 
Stay nights.

Call UN T J0(>0 or come to 
17534 Fairfield Ave.

IMMEDIATE OPENINGS 
CABINET MAKERS

Must be thoroughly experienced 
in architectural mill work. We oiler to 
A-1 men good hours, excelleent working 
conditions in union shop, and permanent 
employment for those who qualify.

Please contact
SUTHERLAND and AVERY 

5172 St. Jean « - Phone PL 9460

BRICKLAYERS
EAST OR WEST SIDE.

WM. DEMASKE,
G33 Majestic Iildg., Detroit. 

Ca. 6197 or T.v 1-5922

Emme ole vielä pois metsästä, ei 
lähimainkaan. On vielä rasvan 
puute ympäri maailman. Tässä on 
mitä Mr. Clinton P. Anderson, 
maanviljelyssihteen, sanoo tilan
teesta: "On yhä tarpeellista sääs
tää jokainen pauna jäterasvaa, 
koska yleinen rasvavarastotilanne 
ei ole paljoakaan parempi nyf kuin 
mitä se oli viime vuonna." Siis. . . 
kaikki te naiset jotka olette teh
neet niin hyvän työn . . . olkaa 
hyvä, jatkakaa hyvää työtänne. Se 
on ainoa keino jolla voimme voit
taa puutteen. Muistakaa, jokainen 
säästetty jäterasvapauna auttaa.

J a t k a k a a  k ä y t e t t y j e n  

rasvojen p a l a u t t a m i s t a

American F a t  S a lv a g e  C o m m it t e e ,

COOK
AND DOWNSTAIRS WORK

ST AY NIGHTS. SMALL FAMILY.
Located in Grasse Pomte Shores.

------,—  -
CALL TU 1 1476

JANITOR
Age 45—50. Must he dependable. 
Steady work, 40 hours per week. 

Periodic wage increase. Retirement plan. 
MC KESSON AND ROBBINS 

515 W. JEFFERSON

Dadlal Drill Press Operator*—1 
Horizontal Boring Mill Oper.—2
Fay Set I'p  Men—3 
Fay Lathe Operators—3

These openings are for ex
perienced men only. After
noon shift. Excellent working 
conditions. Steady employm’t

Apply after 9 A.M. any day.

TRANSMISSION AND GEAR CO. 
10421 Haggerty Road, 

Dearborn, Michigan

COOKING AND GENERAL 
HOUSEWORK

Around 30 years ot age. 
Experienced. 2 neat adults.
Excellent place. $25 weekly.

TO $ 5647

WOMAN BAKER
Must be experienced in pics.

Good .salary. No Sundays or Holidays. 
Call or see Mr. Maxfield 

HUYLERS
Fisher Bldg. MA 4247

Amerikan radari-
asema

PU0LIVU0SIK0K0US
United Co-operative Society 

of Maynard’in
jäsenten sääntömääräinen puolivuosikofcou» rufr»gjj- 
Parker Street Haalissa lauantai-iltana, syyskuun 27 p. 

alkaen kello 7.30. Registeerau» aletaan kello 7.

Kokouksessa keskustellaan ja päätetään kaikista asi
oista jotka tavallisesti kuuluvat puolivuosilkolkopIkseHe ja 
siihen sisältyen jäsenistön ja johtoiklinnan esittämät asiat.

UNITED CO OP. SOCIETYN JOHTOKUNTA
Elmer \V. Salenius, sihteeri

Maynard, Mas**diuaetts

Kööpenhamina, svysk. 15 p, 
Tanskan hallituksen virallinen 
uutinen mainitsee amerikkalais
ten rakentavan Grönlantiini ko- 
keiltiasemaa, jonka luonteesta ei 
tiedetä lähemmin. Tanskalaisia 
sa piireissä uskotaan, että kysy
myksessä on radariaseman lait
to.

Kommunistjleliti Maa ja Kan
sa on kertoillut Amerikan aiko
van “lujittaa ilmapuolustustaan 
Grönlannissa" vaikkakaan W ash
ington ei ole näistä aikeistaan 
lähemmin tiedottanut ed e s  Tans
kan hallitukselle.

Tanskan ulkoministeriö hun 
mauttaa, että Tanska tietenkin 
pitää silmällä, rikotaanko näissä 
yhteyksissä voimassa olevaa >o 
pimusta.

Eräänlaista kiistaa on olemas 
sa Grönlannin uraniumiista. Tan 
kalainen tiedemies nimeltä Asgei 
Lundbak on Politikenin mukaan 
sanonut lirönlandissa olevan "bil 
joonia totin, uranittmia”, kun taa- 
>rof. Arne Noe-Nygaard, Tan» 
kan mineralogisen laitoksen jeh 
taja väittää, ettei Grönlannissa 
vie laisinkaan uraninmia.

EXPERIENCED LADY
To assist with children. 

No laundry at all.
No heavy cleaning. 

Lovely room.
GALL TYLER 5 9506

MALE HELP WANTED

PLUMBER
Licensed journeyman with car 

Top wages - 6 days.

H. C. CUDDEBACK 
Call Tyler 5-5064

Male & Female Help Wanted

COUPLE
Woman thoroughly experienced in 
cooking and housework, man capable 

of serving, also butler duties.
2 in family. Excellent transportation. 

No gardening. References required. 
Ni 1150

Ennustaa rysäystä 
ensi vuodeksi

Portsmouth, NT. IL, syysk. 15 
p. —  J a c o b  Maker, liittona 11 ituk 
sen entinen neuvonantaja, multa 
nykyään New England ( '•»uucilin 
neuvonantaja, sanoi tämän neu 
voston 8 8 :ssa  vuotuisessa kon 
vents ionissa viime lauantain, > 
että ensi vuoden aikana tapahtuu

REAL ESTATE

Telegraph At 10 Mile
7 h u o n e t t a ,  7 « InKyluinm -t ta ,  ti il  I Intti» 
«muni», m o d e r n i  k e l t t iä  i» kylpvluumt 
T i y a i k o k .  u l la kko  Ja k e l l a r i ,  k nks inker t .  
Ips i i leen iu» .  J u u r i  v a ln i f a tu n u t  12x 1 ti uit 
l l ty  h u o n e .  I «a*k. m a a ta .  IMJxlM uitola ll i 
Monim m u l t a  e r ik o is u u k s ia .  K o l i luu l l ln .n  
h in ta .  T o d e l l in e n  lllalMini».

S O  5175

Windsor Esikaupungissa
7 tammi f Lniste istu huonetta. 4 eekkeriä 
249 jalkaa Molden tien edustaa ja 750 
jalkaa Huron-kadun edustaa Sähkö, kau
pungin bussit. Yksi maili So. Sandwich 

West Town Hallista.
Tel. 2-541S

KAUNIS
5 sänkyhuoneinen talo Garden Cityssä. 
Automaattinen lämmitys, pensaita, var 
jopuita, Venetian verhot, yhdi.st. sihti- ja 
myrskyikkunat. Tile-erikoisuudet. $7,950. 
Pääsee käsiksi $2,200.

W :  32155 Dover. Tel. Middlebelt 5145

INDEPENDENT DEALERS 
Top Earnings For Alert 

Agrossive Dealers
in a business of your own on a franch
ise arrangement. Those chosen will 
handle nationally advertised prbduct 
in Detroit and surrounding territory. 

Earnings start anmediately. 
Nontechnical experience required. 

Interviews 9 A. M. to 12 noon daily.

REXAIR INC.
Suite 217 Charlevoix Bldg.

2055 Park Ave.,
Detroit, Michigan.

A C O U P L E

For Housework
On Estate 

Near Northville.
Wife to do cooking, housework 

and laundry.
Husband to do yard work, 

driving and serving.

Call
Hogarth 7lbO - Mr. Kinsel.

PAPER HANGING
Älkää tehkö syyspuhdistuksianne ennen
kuin olette tavanneet minua. Paperointi 
erikoisuuteni. Sisä- ja ulkokoristelua. 
Santaan ja korjaan lattioita. Kaikki työ 
ensiluokkaista ja taattua.

GEORGE CONGER 
7081 Whittaker

FARMS

C O O K
To cook lor 50 persons 

in home tor boys.
♦

3560 Leland Street 
Home For Boys

HOUSEWORK
Experienced for geeneral and cooking 

Must like children. Private room. 
$25.00 weekly.

♦
Call VA 2-6 344

QUOTATION CLERK
For Wholesale Plumbing and Heating 

Supply.
Opportunity for advancement to person 

who is qualified.
Phone or write

2337 Beecher Street, Detroit, Mich. 
Phone FI 5-3480

SALESMAN
RFAL ESTATE SALESMAN

We have many photos of East and 
West side listings from which 

to sell.
MILFORD REALTY 

2631 Woodward CA 5567

A-l FURNITURE 
FINISHERS

ERWIN E. VOSS AND SONS 
64 MANCHESTER AVE. 

HIGHLAND PARK. MICHIGAN

noin viiden, inabdollist *>ti »ritse 
tiliin kuukautta kestävä iiikela 
maanmis sen jälkeen kuin hinnat 
alenevat. Mutta hintojen sanoi 
hän vielä nousevan tämän vuo
den loppuun saakka tai niin kau
an kuin kansa ei enää kykene te-

15 EEKKERIÄ
Paaria ja kanakoppi. 4 huon. talo, kylpy
huone. Traktori ja työkalut saatavan 
Hedelmiä ja marjoja. Sangen kohtuullinen 
hinta. 8173 Mound Rd., 3* 2 mailia 

pohjoiseen Uticast.a, Mich.
Tel. Utica 3300

52 EEKKERIX
H y v ä  m a a , f a r m ik o n e i . t o  ia  t y ä k a lu t ,
7 le h m ä ä ,  400 k a n a a , n a v e t ta  Ja u lko - 
r a k e n n u k t ia .  Nykyaikainen koti, tlle-

erikolsuudet. kylpyhuone Ja Johtoveal 3 
mallia New Bostonista, 119.000 käteisen 
t«4 ehdoilla Lähemmin T e l.  V I  2 -39M  ta i 
k i r j o i t t a k a a : 24400 H a g g e r t y  R d ., B e lle -
v iIle. M ic h .

F A R M I
10 eekkeriä avattua, 80 mänty- ja 
seetrimetsää; trautu-joki; sähkö, pu
telin. Lähellä Whittemorea, $4,000. 
Lähemmin:

Tel. 48-F-31.
HENRY O JT

Whlttemore, Mich.
80 E E K K E R I a  Hyvä 9-huon tulo Ja 

v a n n a ,  kH lari l l lnPn  jwtana StJxIOO, työ vaja . 
»u to ta ll l,  m a i to h u o n e ,  ym. 23 p a r t t a ,  ju o 
m a k u p i t .  2 säilöit. 10 Mokerlpunta , hedelmä 

imit  t Writ t iin t u o t t a v a  k a r ja  fa rmi.
M y y d ä ä n  u h ra u s h ln n a l la .  $6,000 alas.
?2 E E K K E R I a  m u l t a m n a t a ,  7-huon 

ta lo ,  va lo t .  kellar i.  paar ia ,  m od e rn i  kana 
h u o n e ,  v l l ja huone .  yrn. $3,!N>0.

C O N L E Y .  R e a lto r .  275 N . A lm o n t  A v» ..
Im la y  C it y .  T e l.  123 -R -5

RESORT PROPERTY
M Y Y T a V a N a  —  Ih a n a  n v ia o n m i-

y 11• Is. 7!< eekkeriii. Koin** Cityn Ja
Sylra.nl*aken lähellä Ip/llanasaa. 
h# nvxlernl kivi ta Jo. tehty 1940, 5- 
huon. työmiehen asunto. Iho paana.  
kanah'ione. hruuderi huoneita. com 
• Tilin, If* t« k puutarha. 2 hiekkahan- 
taa. 46 eekkeri t v llielyskelpolata maa
ta «»ma v »-«.k. hirvi. Sopiva se uita ti 
taloksi. $40.000. käteen $Ki.OOO.

5 H U O N .  T A L O  Sylvan l«ak<*n ran
nalla. rantavalli, käytävä rännille, 
tiuai ajotie ja käytävä. Ihana pihtmaa. 
kM*telu*yste‘*ml. filjyl unrmitvs, iso 
tilIIs ljH , $12,7’>0. ehdoilla jos halutaan, 

laihemmin:
T H E  H A L L  R E A L T Y  C O ., 

R o m e  C i t y ,  In d . T e l.  131-F-02 
KirJ.. s ä h k ö t t ä k ä ä  t a i  s o it t a k a a

MALE HELP WANTED

CEMENT FINISHERS

Howard & Northline Sts.

Must be experienced. 
Come ready for work.
See MR. LIVERNOIS

Wyandotte, Mich.

U N U S U A L  O P P O R T U N I T Y

MASON BLOCK CONTRACTORS
Steady year-round work. 1,000 basements. Must be qualified men 

Full cooperation. Call MR. WALTON.

SU. 5650 - Wyandotte 0153-4202 • Garfield 8749-W
OR CALL AT OFFICE, KERR AND HOWARD, FORDS VILLE. 

SUB. WEST OF WYANDOTTE

T.B. LIVERNOIS CORP.

Finish Carpenters
1,000 Joba

Steady work, lop pay 
Apply— 14050 Grand River

BL0CKLAYERS
1,000 Joba

Steady work, top pay 
Apply— 14050 Grand River

•  M A L E  H E L P  W A N T E D  •

MACHINE HELPERS  
and MACHINISTS

Permanent — Good starting wage 
Apply

W O L V E R I N E  B O L T  C O .

9685 Grinnell — PL 3040

• J A N I T O R *
Age 45—50. Must be dqtendable.
Steady work, 40 hours |>er weelk.

Periodic wage increase. Retirement plan.

MCKESSON AND ROBBINS
515 W. JEFFERSON

JOBBING MOLDERS
------- Top rates paid ------

Apply
HURON GREY IRON FOUNDRY CO.

884 Railroad Street Ypsilanti, Michigan
Phone Ypsilanti 134

UNUSUAL OPPORTUNITIES 
Sheet Lining Man - Miscellaneous Helpers

Must be thoroughly experienced capable men. Good chance to advance 
to foremen. Rotating shifts Highest rate to qualified men. 

Pennanen: employment.
AUTOMOTIVE RUBBER CO.. 860! Epworth.

BUSINESS OPPORTUNITIES

• Attention Business Men! •
DETROIT SHOWBOAT ENTERPRISE 

IS INCORPORATING 
WILL DO BUSINESS YEAR ROUND

2000.,0 Shares of Stock originally available 
45.000 Shares gone 

Minimum set on investment 
For information

- Phone, write or wire immediately
FRED SERVER JR., Pres.

2527 David Stott Bldg., Detroit 26, Mich.
Randolph 1826

BUSINESS DIRECTORY

BUSINESS OPPORTUNITY
l

Dairy Bar and Hamburg*
Erittäin hyvä liike. 

Myynnin syynä m aasta poistuminen. 
$11,000, alas $4,000.

29516 Gratiot, 
ROSEVILLE 9222.

MARVELOUS OPPORTUNITY 
Fully Equipped Massage Studio

Located in same place lor past 12 years.
Very fine business section. 

Northwest Detroit 6 rooms lab. and hall. 
AH equipment in good condition. 

Ready for use.
PHONE TYLER 4 4 303

M Y Y T A V A N A

keniaan sanottaviakaan ostoksia.
Ensimmäinen rysäyksen oire 

huomataan jo vuoden alussa ei- 
kestotarvikkeiden teollisuudessa,

Rauta- ja Lyhyttavaraa
Varasto ja rakennukset, kaikki. 

Hinta hyvin kohtuullinen. 
Huo.T-attavin tarjous 

Armada 3921

sitten kestotarvikkeiden ja lo
pulta ruokateollisuudessa. F.i 
kuitenkaan usko lamaannuksen 
olevan niin raskaan kuin se oli 
1907 ja 1921.

makeiskauppa, vastapa.itii teatteria. Hyv 
liike. Saliko ja piihelislasku|en perimlt 
lupa. myöskin .Money Order agenttuuri 
!'.i myyntipalkkion maksamista, ostakui 
suoraan omistajalta.

Soittakaa: TA 5-9569 S:30—10:30 ap.

MEIJERI VÄLINEET ja 
MAIDONIAKELUALUE Myytäväni
Hinnoiteltu pikaista myvntlä varten. 
Tava'kaa- 0-*r*>*in VriM-'-n-,, f* S 

välillä j.pp.
227 Hurd St., Miian, Mich.
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NEW Y0RKC1TY
Raivaajan New Yorkin kontion 

(056—5:h Ave. Puhe!.: Lehigh 4-0805 
Konttori avoinna jok» irkipalvi. 

cello 10 ap.—0 30 lialla 
Raivaajan tiauksia ja Unonuaala 
■«taanotetaan Rahalahetykali Suo- 
een toimitetaan.
Wilho Hedman, toimittaja.
■tf. Lyytikäinen liikkeenhoitaja

TYÖVÄENTALOLLA
Päivalists i

Torstaina 18 p. Äänielokuva- 
nävtäntö “Kirkastettu sydän”, 
ensi kertaa täällä. Näytännöt klo 
6 ja 8. suuressa salissa. Tans
sit Vesan salissa klo 8.30 Viola 
Turpeisen ork. Näyttämötoimi- 
kunnan kokous klo 7. Näyt. hen
kilökunnan kokous klo 9. Per
jantaina 19 p. aluetoimikunnan 
kokous klo 8.30.

Perjantaina 19 p. Aluetoimi
kunnan kokous klo 8.30.

Lauantaina 20 p. Tanssit suu
ressa salissa, klo 8.30, Viola Tur 
peisen orkesteri soittaa.

Sunnuntaina 21 p. Tanssit Ve
san salissa, klo 8.30, Viola Tur- 
peisen orkesteri soittaa.

SILMÄIN HOITO
ON VÄLTTÄMÄTÖN' JOS

s i l m i ä  verestää, 
kirvelee, hämärtää, 
syhyy, jos ne ovat 
a ra t tai päätä k i
vistää ja huimaa. 
— Parempi on tu l

la luokseni ajoissa kuin juotua ka
tumaan myöhemmin.

Dr. GUSTAV ENDLER
Laillinen silmälääkäri

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

BROOKLYN. KY.
Jaakko tuloo!

Vaasan Jaakon laiva Drotting 
holm lähti Göteborgin rannasta 
5 päivänä syyskuuta Amerikan 
matkalle ja on New Yorkin ran
nassa parhaillaan. Hänen ensim
mäinen puhetilaisuutensa on 
New Yorkin suomalaisen työvä
entalon juhlasalissa 5tik avenuel
la tämän viikon perjantaina, 
syyskuun 19 päivänä kello 8.39 
illalla. Tilaisuudesta toivotaan 
suurjuhlaa. Sisäänpääsy on va
jaa, mutta kolehti kannetaan ja 
osa siitä lähetetään heti Manner 

: heim-liiton sotakuinmivaliokun- 
nalle käytettäväksi lievittämään 
muutaman Suomen sotaorvon 
Joulua — joululahjana johonkin 
sotaorpokotiin. Tässä mielessä 

_ on Jaakon ensimmäinen puheti- 
| laisuus Amerikan mantereella.
| Kansoittakaa Työväentalon juh- 
' lasali silloin. Vaasa-lehden ilmoi 
tuksen mukaan hänen matkaoh
jelmansa järjestetään täällä nyt 
vasta kun hän on saapunut. Hän 
asustaa kahden viikon ajan 
Brooklynissa 4012 7th avenue. 
Järjestöt ja seurat, Suomen a- 
vustustoimikunnat y.m. ottakaa 
maisteri J. O. Ikola huomioon 
hyvänä puhujana. Monivuotisena 
eduskunnan jäsenenä ja sodan 
aikana ulkoasiainvaliokunnan jä 
senenä. Hänellä on erinomaiset 
kaskumestarin lahjat "Vaasan 
Jaakkona’, kirjailijana ja sano- 
malehtimiehenä tunnetaan täällä 
Amerikan suomalaisten keskuu
dessa. Hänen 60-vuotispäivänsa 
merkeissä on Verner Sodeströ- 
min kustannuksella ilmestynyt 
uusi juttukirja, joka tietysti tu
lee nvt Suomen ja Jaakon “mu

runa” tänne hauen mukanaan 
Preivatkaa maakunnlan miehet 
ja naiset Vaasan-Jaakolle kirjei
tä ja te ikää tilauksia hänen ta
lostaan paikkakunnallenne, laak 
ko on Harman syntyisiä. Ison- 
talon Antin, Kattnanjärven ja 
Hanssin-Jukan maakunnasta 
mutta nyt vaasalainen. Sopii hy
vin savolaiseksikin. Pohjolainen 
Karjalan piirakan tuntia syrä- 
mensä pohojasta asti.

Työväentalolla on lupautunut 
kaskumestari Mikko Lyytikäi
nen esittelemään tämän kuului
san "syränkäpysen", Jaakon pu
hu janpaikalle. Yllät ysnumeroita 
saadaan ehkä joiltakin täällä 
olevilta Sunien taiteilijoilta. 
Mikko vihjaili, että saadaan eh
kä Jaakon seläntaakse mestari 
esittämään “Vaasan Jaakon” jut 
tua.

Toivotaan Jaakolle onnistu
nutta ja piristävää Amerikan 
matkaa. Täällä on täydellinen 
demokratiakin puhua vapaasti 
totat ja haukotella asioista äa 
nehensä. Työväentalolle kaikki 
perjantai-iltana. Tervehtien. — 
Iisakki.

koushuoneessa lokak. 16 p. Toi
votaan suurta osanottoa kokouk
seen. — N. H.

New Yorkin ilmoituksia — Help Wanted Ads
WINCHENDON, MASS.

FEMALE HELP WANTED

F l e t c h e r  F u n e r a l  H o m e
14 OAK STREET • WINCHENDON, MASS.

Telephone 172

g ♦  Williams Package Store ♦
VIINEJÄ ja VÄKIJUOMIA Vaativille ihmiselle 

Olutta - Viinejä - Parhaita väkijuomia.
74 Front Street Tel 450 Wlnchendon, Mass.

Ystävällinen ja luotettu palvelus

Harlemin Suom. Ev. Luth. Seurakunta
171 Ea»t 121»t Street 

Torstaina 18 p:nä hartaushetki kello 8.
Sunnuntaina 21 p. syysk. Jumalanpalvelus kello 4.30.

Saarnaa seurak. pasitori.
Iltajuhla kello 7.30, jonka johtaa Walter Tuomi. Ohjelmassa m.m. 

urlkuri Niilo Hirven soolo yjin.
Syyskuussa syntyneiden järjestämä ohjelmailta Suomen orpojen 

hyväksi torstaina 25 p. syyskuuta.
Mahdollisesti silloin puhuu lähetyssaarnaaja Helmi Sahari. 

Kuoro alkaa tiistaina 23 p. klo 8.30. Johtaa urkuri Niilo Hirvi.
Arvi Henry Saarisuu.

Vaasan Jaakkoo tuloo
¥

teiränkin paikkakunnallenne, jos hän vain saiai tiä- 
tää MILLOON häntä sinne tahrettaasihin ja myös
kin sen KUKA hänen esiintymistilaisuutensa siellä 
ottaa järjestääkseen. Pankaa siis vilkkahasti töpi
näksi ja ruvetkaa heti paikalla sortteeraamahan 
asiaa kirjeitse osottehella

IISAKK I N ISULA
4012— 7th Avenue Brooklyn, N. Y.

BOGOTA, N. J .
Muistutus,
että A.S.K.L. osaston kokous on 
Pukin asunnolla 31 East Broad 
st., Bogota. N. J. torstai-iltana 
syyskuun 18 päivänä. Jokaisen 
jäsenen läsnäolo tärkeää.—LM K.

m a y n m d Tm a ss .
Lähetyskirkossa
torstaina 18 p. kello 7.30 illalla 
on hartauskokous, jonka jälkeen 
kahvintarjoiiun kustantaa Mr.;. 
Mary Holt.

Ensi pyhänä 21 p. pyhäkoulu 
aloitetaan kello 10 ap. Aanvuju 
malanpalvelus on 10.30 jossa 
saarnaa opettaja Samuli Vire.

Jumalanpalveluksen jälkeen 
seurakunnan naiset tarjoilevat 
päivällistä kirkon aiasalissa. li- 
tajumalanpalvelusta ei ole. vain 
kaikin menemme Raittiustalolle 
jossa 7.30 illalla on juhla-ohjel
ma. jossa opettaja Vire tulee 
puhumaan. Mennäänpäs joukolla 
kaikkiin edellämainittuihin tilai
suuksiin. Tervetuloa! — E. J. 
Hämäläinen.

Ashburnham, Mass.
Farmariyhdistyksen
ktmka • si- __ -ja puoli vuosikokous 
■pidettiin Lane Village kokous 
huoneessa syy-k. 11 pnä. Kuultiin 
edustajien raportti keskusliiton 
puolivuosikokouksesta ja hyväk- 
sa~ttiin. Uutena jäsenenä hvväk-

F. S. CHENEY LUMBER CO.
KAIKENLAISIA RAKENNUSTAPEI- 
TA. YOUNSTOWN KEITTIÖITÄ 
LAUNDERALL AUTOMAATTISIA 

PYYKKIKONEITA 
Tel. 51 Winchendon, Mass.

J. H. Davenport & Son, Inc.
POLTTOÖLJYÄ - PULLOKAASUA 

KOLIA.
Kdttouuneja - ('♦/polttimoita. 

TEL. 51
WINCHENDON, MASS.

FLYNN’S HOTEL
TAP ROOM AND GRILL

CATERING - BANQUETS - PARTIES 
♦

CENTRAL ST. 
WINCHENDON, MASS.

JEFFER’S MARKET
Vapaa kotiintuonti.

LIHAA, RUOKATAVARAA, 
VIHANNEKSIA

Erikoisuutemme, Jäädytetyt ruoat. 
Tel. 57 ja 363

31 Central St., Winchendon, Mass.

A. P. BATEMAN & SON CO.
WESTLNGHOUSE TALOUS- 

VALINEITA
Kaasuhelloja. Vedenkuumentajia.

♦
Tel. 301

45 Central St., Winchendon, Mass.

Winchendon Flower Shop
Kukkia häihin, hautajaisiin, illanviet

toihin ja syntymäpäiväjuhliin.
-------♦-------

Puhelimet! 425—273-W ia 278-M 
191 Central St., Winchendon, Mass.

Maisteri J. 0. IKOLAN
“Vaasan Jaakkoon” ensimmäinen puhetilaisuus on perjantaina 
syyskuun 19 päivä, kello 8.30 illalla New Yorkin Suomalaisen 

Työväentalon juhlasalissa, 2056——5th Avenueda

Mikko Lyytikäinen esittelee Jaakkoon yleisölle.
Tilaisuudessa kannetaan kolehti, josta menee osa Sotakummi- 

valiokunnan orpolapsille. — Tervetuloa!

SF-filmi (H. Ramo) esittää Suomi-Filmin 25-vuotis- 
juhla elokuvan

“Kirkastettu Sydän”
Järkyttävän ylevä todellisuuteen perustuva kertomus huo
men sodasta 1941. Filmi jotka teidän pitää nähdä. Filmi 

jota ette voi unohtaa. ,

NEW YORK, Fifth Ave. haali, torstaina, syyskuun 18 pinä. 
kello 6 ja 8 ill.

BROOKLYN, N. Y., Imatran haal:, sunnuntaina, syysk. 21 p. 
kello 4 ja 7.30 illalla.

syttiin George Smith, Ashburn- 
hamista.

Jltamakomitea lausui toivo
muksenaan että saataisiin paljon 
virkeöin sille hyvälle “binssi’"-il- 
lalliselle, jonka emännät laittavat 
valmiiksi ja tarjoilu, alkaa puoli- 
seitsemän illalla, en>i lauantaina 
t.k. 20 p. Hintakin on vain 60c. 
illalliselta. Alamme aikaisin, et
tä jää aikaa sille arvokkaalle oh
jelmalle. Olemmehan onnistu
neet lisäämään ohjelmistoa en
tisten hyvien voimien lisäksi, 
sellaisilta taiteili.jakyvyiitä kuin 
laulua Aino Saarelta ja lausun
taa Westminsterista Anni Lucan- 
derilta. Ohjelman kokonaisuu
dessaan näette Raivaaajssa il- 
mr ituksesta.
Mrs H. Tohnson on antanut ar
vokkaan lahjan, johon on myyty 
jo lippuja ennakolta ja lisää 
myydään ja luvassa on mvös Mrs 
Mesiäiseltä, sekä hyviltä ympä
ristön emänniltä yhtä ja toisia 
käytännöllistä tavaraa joitten 
t- loista kartutamme taas Suo 
men kovaosaisten avustuskassaa.

la sitten se hilpeä tanssi \Y
Matsonin soitolla

Vieläkin laa uimme toivomuk-
sen että n?ui.nuri,kylistäkin tulisi
vieraita täiiän arvokkaaseen il
lamaamme. Sisäänpääsymaksua
ovella ei kmm *;• mutta oman
tuunonkiiM i on kahvipöydällä.

Kauniimmat kiitokset klubin
puolesta Mr. ja Mrs. Lauri Bo-
manille kainitarioilusta ja iha-
nasta k 1:’ 1la sekä monenlaisilla
keckcillä ia leivoksilla koristelu
ta kahvipox 1 -ta. Seuraava klu-
bin kokous on Lane \  iilagen ko-

SLAVE’S STORE
Uusi, nykyaikainen soda fountain. 

Patenttilääkkeitä. Makeisia, Sikaareja, 
julkaisuja.'

♦
Tel. 272

270 Central St., Winchendon, Mass.

C0BLEIGH CLOTHING CO.
Vaatteita, vaatetavaraa ja kenkiä 

miehille ja pojille.
Auki kello 9-sään torst. ja lauantaisin. 

-------♦—— -
Tel. 333-M Winchendon, Mass.

E. J. DAIGLE, Jeweler
Tasku- ja seinäkelloja — Jalokiviä.

Lahtajatavaraa, radioita. 
Täydellinen tehtaan takaama palvelus. 
Auki kello 9-sään torst. ja lauantaisin. 

Tel. 635
88 Front Street, Winchendon, Mass.

DESCHENE’S SHOE SHOP
HYVIÄ KENKIÄ KOKO PERHEELLE 

Peter Rabbit lapsille, Caolyn naisille 
ja Cooperative miehille.

Me annamme Vihr. kauppamerkkejä. 
Tel. 208

200 Central St., Winchendon, Mass.

WINCHENDON 
CUSTOM UPHOLSTERT CO.

V erho ilu a , korjausta, uudiate lua.
Me ostamme Ja myymme käytettyjä h u o 
nekaluja. Antiikkeja o s ta im m e  Ja myym
me.

T E L .  131
Railroad Stree t. W inchendon. Mass

UNITED AUTO SUPPU  CO.
Abbott Bldg.

AUTOTARVIKKEITA — RAUTA
TAVARAA — MAALEJA 

♦
Tel. 457-3 

East Jaffrey, N. H.

B.L. Ward Insurance Agency
Edwin H. Merrill, Agent

------- ♦------
AUTO- ja PALOVAKUUTUKSIA 

T el 210
6 Forest St., BaldwinsvlUe, Mass.

Jos haluat myydä tai ostaa Jota
kin, niin ilm oita siitä Raivaajan patk-

. < u i 'i 'in  uutisilmoitusosastossa. Se 
nn edullisin itsellesi.

B A L D W I N S V I L L E ,  M A S S .

GRAVE’S PACKAGE STORE
Väkijuomia • Olutta ja Viinejä

-------  LIHAA - RUOKATAVARAA --------
Tel. 568 Baldwinsville, Mass.

DEMERS RAUTAKAUPPA
Rautatavaraa, maaleja, öljyä ja 

vernissaa.
BALDWINSVILLE, MASS.

♦
Tel. 304.

— Uudistakaa Raivaajan tila
uksenne ajoissa, ettei keskey
tystä lehden lähetyksessä tapah
tuisi.

Hubbardston, Mass. ASHTABULA, OHIO
Suomalaisessa kirkossa
Pitchervillessä pidetään, hartaus
hetki ja kahviaiset tämän viikon 
perjantaina, klo 7.45 ill. Kahvi- 
tarjoilun valmistaa Mrs. Eliza
beth Avikainen ja toivoo, että 
naapurit ja ystävät runsasluktii-1 
sinä tulevat mukaan. Kaikki o- 
vat sydämellisesti tervetulleita. 
-  AJA.

A.S.K. Liiton kokous
on H. Aunelan kotona ensi sun
nuntaina 21 p. iltapäivällä. Kun 
he hiljattain .muuttivat omaan 
.kotiin, niin osoite on: 1030 M 
30lh St.

New Yorkin Työväentalon 
näyttämö
kävi näyttämässä kappaleet

L ä h e ty k siä  S U O M E E N  vastaanotetaan varastohuoneessamme
Lee Brother’s talossa, 104 East 125th St., N. Y. C.

SCANDINAVIAN SHIPPING & BAGGAGE SERVICE
Grand Central Terminal, 70 East 45 St., N. Y. C.

Room 5637. Tel. Murray Hill 4-0236-7
HUOMIO! Liikkeenhoitaja Hokan Andre.

Ennen FINNISH SHIPPING COMPORATIONIN kanssa.
Käyttäkää hyväksenne meidän ammattitaitoista henkilökuntaamme ka kk n ulkomaa-

lähetyksiä varten, kuten:
Matkatavaraa - Lentorahtia - Rahtitavaraa - Huonekalujen 

pakkaamista ja lähettämistä - Autokumien - Avustus
lähetyksiä, j.n.e.

LOCUST GROVE 
HATCHERY

Breeders and Hatchers of New England Finest Chicks 
and Distributors of Glidden Feeds. 

PLAINFIELD, CONN. Tel. Moosup 7—3
Suurin suomalainen liike alallaan Yhdysvalloissa. 

Haudomme ainoastaan U.S. Pullorum Clean 
kananpoikasia

Välitämme Gliddens Feeds, joka on kanafarmar en kes
kuudessa saanut tunnustuksen hyvyydestään.

LAAKSO & LAAKSO, omistajat

VUOTUISET

S Y Y S T A N S S I T
------- toimeenpanee -------

ORDER OF RUNEBERG No. 208 
POLISH HOME’ssa

22 Liberty Ave., Jersey City, N. J.,
perjantai-iltana, syysk. 26 p:nä 1947 

alkaen kello 8 
HANSON BOYS soittavat

S isäänpääry  85c veroineen. Virvokkeita tarjoillaan.

W O M EN -G IR LS
Experienced Shirt Operators 

“Cuff Runner” — Collar Band Trimmer 
Collar Top Presser — Pocket Setters 

Sleeve Facer (Blocker)
Good Salary —  Steady

F. JACOBSON & SONS
JAY & RIVER STREETS TROY, N. Y.

EXPORT

EXPORTEERAMAT HUOMATKAA

SISK tarjoaa
5,000 laatikkoa No. 2 Standard leikat. vihr. papuja $1.00 tus. FOB Md. 

5.000 laatikkoa No. 2 hyviä, leikat. punajuuria 75c tus. FOB Wise. 
1,899 laatik. No. 2H keltaaia, Idvet. persikoita, erikok. leikkeleitä, 

vaalea siirappi, $1.75 tus. FOB Va.
Tarjoukset edel. myyni, alaisia.

Tel. Aberdeen 270.
Jos yllämainitut loppuvat ennen tämän iin), julkaisemista, meillä on muita 

kannutavaroita kilpailun kestävillä hinnoilla.

FEM ALE HELP WANTED

T Y T T Ö
Leipomotuote- ja lunssihuoneeseen.

Täytyy olla siisti sekä hyvä 
poytätyttö. Ei sunnuntaityötä.

446 DcKalb Ave., Brooklyn.

Operators (Merrow)
Tottuneita

naisten sveterityöhön.
H. PREIS,

54-01 Metropoliton Ave., 
Ridgewood, B’klyn. *

HOUSEWORKER
To do general housework 6  assist 
with children. No cooking. Washing 

machine. Nice home, pleasant 
surroundings. Own room & radio. 

Call DE 2-1409

CROCHET READERS
AND

SPANGLERS
Experienced. Earn $70 w eekly. 
P leasant surroundings, 35 hours. 

216 East 97th St. A t. 9-3568

HOUSEWORKER
G eneral — Assist with cooking. 

W ashing machine, 1 child. 
P leasan t surroundings.

Sleep in. Own room. Good salary, 
Call: Da. 6-2069

COUPLE
General housework. 

M odern, private living quarters. 
M an may work out. 

References.
Call: Bu. 7-8502

D A N “»S i t  M  t i t
an r>o a

♦
a h v t v s  iN-rrniDxa 

O N L L vaid  n o  craoN H iiradxa

SH3M3S QNVH

MALE Ä FEMALE HELP WANTED

PARISKUNTA
Vaimo keittäjäksi ja taloustyöhön. Mies 
puutarha- ja talonhoitotyöhön. Lääkärin 
maakoti. Vakituinen työ. hyvä palkka. 

MISS HATCHER 
RE 7-1000

K aik s ilk y in.-m e n t än el j ä Punaista
Ruusua viimi- torstaina Sovin
non talolla. Kappale on hauska- 
iisältöinen. Ei mikään murheen 
ryyni, hyvin yleisöön menevä, 
koska tämän iästä yleisö puhke
si ramalktkaati naarmun. Esitys o- 
’i hyvä. ei mitään muistihäiriöi
tä. Valkea oli paljon, sillä ymipä- 
ristökiyllistä oli tullut paljon. 
Kaikki varmaan muistavat New 
Yorkin tovereita ikiiit-ollisin mie
lin.

Mrs. Lauri Siukonen
na'tikusti ilmalaivana Suomeen 
viime sunnuntaina. Hän sai säh
kösanomalla tiedon, että mie
hensä l-anri Siukonen on kuol
lut Lahdessa, missä heidän ko
tinsa on. Mrs| Siukonen tuli 
tyttären-ä Kertun kanssa tänne 
viime kesänä. He kulkivat kon
serttimatkoilla hyvin onnistu
neesti. Nyt Kerttu on New 
Yorkissa ja ottaa laulun oppia. 
Mrs. Siukosen piti viime kevän- 
nä matkustaa kotiin, mutta hän 
sairastui äkkiä, joten matka piti 
peruuttaa, mutta hän tervehtyi 
että .kykeni näin matkustamaan. 
Tuttavat täällä toivovat kestä
vyyttä surussa ja ennen kaikkea 
tervein viilistä.

EXPORTERS!
—  FOR SALE —  

GALVANIZED W IRE
In Large Quantities 

From 8 to 20 Ga.
Also Black Annealed 14 Ga.

COLONY STEEL EXPORT CO. 
44 W hitehall St.. New York. N. Y. 

BOwllng Green 9-1197

VIENTKAUPPIAIDEN
HUOMIOON!
PRIME MILD

GALVANIZED PLATES
At $3.95 per Cwt.,
Mare Island, Calif.

3/16 601^x252 Galv. 32 tons
7/32 72r252 Galv. 10 tons
'A 96”x848" 7 tons
5/16 54 x304 Galv. 3 tons
3/8 48x277 Galv. 5 tons
3/8 72x250 Galv. 15 tons
3/8 , 72x342 Galv. 37 tons
7/16 48x312 Galv. 5 tons
7/16 81x276 25 tons
'k 60x360 9 tons

Bantam Mfg. Co., Inc.
755 Boylston Street 

Boston, Mass.
Copley 0108

E X P O R T E R S !
FOR SALE 
100 Ton»

l-%  Rd. C. F. Steel 
X-1335 and C-1137 
12/14 Ft. Lengtha

Make us an oiler
NEW  ENGLAND 

AUTO PRODUCTS CORP. 
Ports town- Pennsylvania

CHASERS
Twindta straight and overhang 400 sets 
H ami 12 thread U. S. F. slfces 1V£,# to 0" 
20%
Also lot of TAPS «l»es 1" to I" and cut
ter blades. Price 20% F. O. R Piillä.
ALso other Mill Supplies & 6000 Grinding 
Wheels.

ADELPHIA TRADING CO.
3505 N. 2nd St., Phil». Ne 4-7910

OFFERINGS TO BUYERS
JOBBERS. MFRS, ATTENTION 

FOR SALE
S in g e r  S e w in g  M a c h in e  97— 10. P e d e s ta l 
ty pe . C o m p le te  w ith  e le c t r i c a l ly  l ie a t e . l 
H o t  W a x  P o t .  H a s  ho r.se  m o to r .  .3 
p ha se . 230 V o lt .  M a c h in e  is  In e x c e l le n t  
c o n d lt to n .  F a i r  o f fe r s  c o n s id e re d .  
BUCKINGHAM MANUFACTURING CO.. 

INC.
7-9 T ra v is  Ave.. B ingham ton. New  Vork

M ALE HELP WANTED

Man Wanted 
For Ice Cream Parlor

Experience necessary.
J. BRANDT

2232 Pitkin Ave., Brooldyn

Mankisen perheessä Yhdysval
tain meiriväen sairaalassa Mar
thas Vineyard saarella. Mass. 
Iva.ri Mankinen on siellä lääkä
rinä.

Mrs. Wiilhard Wuorimäki vie
raili siskonsa Mr. ja Mrs. Ralph 
Z im merimailin perheessä Cincin
natissa. Hän oli katsomassa 
sinkonsa csikoistytärtä.

Raivaajan levity »kilpailu
ivan n'kaa. tai tulee päivä päi
vältä lähemmäksi. — Judith.

John Keto,
jotka <Jli äitiään Helmi Ketoa ter
vehtimässä, on taas matkustanut 
Harvard yliopistoon Caimbrid* 
reen. Mass.

Vierailumatkalta 
vat koteutuncet

Mr. ja Mrs. Jack Mankinen. He
vierailivat p kansa majuri Carl'

— Määritelmä suusta. Se on — 
ruokakauppiaan elintehto, suun
soittajan ylpeys, narrin loukku 
ja hammaslääkärin työmaa.

Farmi myytävänä!
Sijaitsee 1 mailia ViHagesta. 

12 /i eekkeriä maata, viideii huo
neen talo ja kylpyhuone. Kakki 
nykyaikaiset mukavuudet, uusi 
■kaasu- ja öljiy-k ci Itiön uuni. Ka
naloita HXÖ munivalle kanalle, 
ilelmnäpaana, sauna ja autotalli. 
Hinta $76CO. Qsoi t e :

RAY LÄHDE
55 Packer Rd., Plainfield, Conn. 

Tel. Moosup 243-14

\ l
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G ARD N ER’IN  liikem iesten ilm oituksia
G A R D N E R  C O A L  C O .

(11 cat Hc<l(|uairlors) 
288 Central St., Gardner, Mass.

Koksia — Kovaa ja pehmeää Kolia
Puhelin 129-VV 

Polttoöljyä

JOHN’S TAXI
Tel. 305-W

WEST LYNDK (iardnrr. Mans. 
Prop. Rod. Danrereau

KESÄLOMAT OVAT EDESSÄ
Mollia on monia tavaroita, joita tarvitsette lomallanne. 

Aurinkolasein, ruskettumisaineita, huojennusaincita auringon polttoa ja 
eyopal,isu vastaan. Alkaa menkö lomalle valmistautumattomana.

ROMIIO T. ROBILLAPD PHARMACY,
Cor. Parker fi Nichols Streets, Gardner, Mass. j

G u e r t i n  B r o t h e r s  Milk C o .

248 Park Street

Tukuttain ja vähittäin 
Pasteroituu maitoa ja kermaa. Jäätelöä.

Tel. I24J-VV. Gardner, Mass.

Täydellinen varasto
SUNDIAL KENKIÄ

F. SUUTARI A  CO.
S3 Pine St. Gardner, M*.»».

S. HAROLD BENT
MUSIIKKIA, RADIOITA |a 

PYYKKIKONEITA 
294 Central St., Gardner, Maa*

Beauregard 
Package Store

116 Parker St., Gardner, Mass.
Puhdin 807

Puhelin »84

RITTER FOR FLOWERS
68 Main St., Gardner, Mass.

KUKKIA KAIKKIIN 
TILAISUUKSIIN 

Tel. 955-W.

17‘) West Street

E D D I E ’S G A R A G E
W HITE TROKIEN MYYNTI-ja PALVELUS

Yleistä autojen korjausta ja autotarpeita. 
Lsso-gasoliinia ja moottorioljyjä. Hinausta.

Tel. 975 Gardner, Mass.

Rakennustarpeita, rautatavaroita, 
maaleja Ja varnlaaaa.

BENGTSONS HARDWARE 
STORE

GARDNER, MASS.
Puh. 453 Otto Häkkinen om istat

B o l s t e r  Oil C o m p a n y ,  I n c .
CITIES SERVICE

Oasolimid - Mootoriöljyjh - Lammitysöljyjä 
HO South Main Street - TcJ. HI5 - ' Gardner, Mass.

WILLIAM S. TAPPIN
PACKAGE STORE

layilellinPtl valikoima viinejä, väkijuomia ja oluvia.
8 Connors Street e  Tel. 1045 •  Gardner, Mass.

AL MELANSON CO., Inc.
Pcltl-|a kattotyö-urakoitsijat

Kaikenlaista vesiränni-ja peltityötä. Terva, -sora, -kivi-ja peltikattoja. 
345 Chestnut St., Tel. 651, Gardner, Mass.

R O D ’ S A U T O  E L E C T R I C  S E R V I C E
AUTOMOBILE SPECIALISTS 

85 JEAN STREET - - GARDNER. MASS.
Antakaa meidän piristää autonne moottori meidän hiliattain laitetulla 

DYNAMOMKTTERILLA. Se on tarkka.
Radiaattoricn korjausta.

•  WEST END CAFE •
69 WEST STREET GARDNER, MASS.

Uuden johdon alaisetta
A rm and  H am el, o m is ta ja

----------*----------
Kaikki entiset sekä uudet liiketuttavat tervetulleita 

Gardnerin haukkaan tapaamispaikkaan

PALM ER JE W E LR Y STO RE
Granville E. Stanley

318 CENTRAL ST. GARDNER, MASS.
-----  Lahjoja jotka säilyvät -----

WHEELEN SUPPLY CO. j
110 112 114, Main St., Gardner, Mass. Tai. 860-W I

Plummausta ja lammityslaitoksia. f
Vesipumppuja - Vesitankkeja - Likavesi tankkeja - Sinkkejä - Punkkia < 

Vesiputkia ia yhdisteitä. Käypää nayteliuonecssamtne.

A u t o m o t i v e  E n g i n e  B u i l d in g
Rcboring Sleeves Installed In or Out ol Chassis Anywhere — Brake 

Drums 1’urned — Valve Scats Refaced — Piston Pins Fitted.

G A R D N E R  A U T O  P A R T S
MACHINE SHOP SERVICE

205 MAIN STREET - - TEL 1036-M

~>t--------X— — -yr

M E N N E ’ S  C L E A N E R S  f
Me nyt teemme puhdistuksen itse ja tarjoamme teille 

2 päivän palveluksen
267 Hrasant St. - Tel. 8II-W  - Gardner, Mass.

-------- r?t ------*r ---------*  K — V ■ K —  *r------—t

B I N N A L L ’ S  R A D I O  S H O P
66 Parker St.i Room 15, Gardner, Mass. Tel. I775-W

KELVINATOR JAAKAAPPEJA -  ZENITH JA RC A . RADIOITA 
THOR PYYKKIKONEITA 

Radioiden ja pyykkikoneiden korjauspalvelus.

EMILIEN R. R0BILLAR0, Ph. G.
UH PARKP.R ST.. GARDNER. MASS.

Garilnerin johtava apteekki.
Lääkemääräyksiä täytetään. - Kauniit usaincita ja lahjatavaraa. 

Jaatelö-crikoisuuksia kaikkiin tilaisuuksiin.

THE ROARK FUNERAL HOME
MASON SERVICE 

Gardner, Mass.
J. Irving Mason, omistaja.

MASON MINERAL SERVICE 
Winchendon, jyfas*.

SMITH FUNERAL HOME
Clayton E. Brown, omistaja 

64 Vernon St., Gardner, Masa.
Tel. 77 W

LESLIE’S INC.
Kodak Dealer

Where G ardner h n «  Its
GREETING CARDS 

Tel. 1325-W

L. R. RICHARD CAFE, lac.
HYVAA RUOKAA JA  JUOMIA

H6-1I8 Parker Street, 
Gardner, Mass.

♦WASHERS*
All makes serviced, repaired, rebuilt.

Maytag service headquarters. 
Parts and wringer rolls for all makes.

GARDNER APPLIANCE CO.
68 Main Street. - Tel. 84.

S T E W A R T S
Pontiac myynti- ja palvcluslitke.

Goodyear taijereita. Texaco tuotteita.
y.m. autopalvelusta.

Main- ja Sherman katujen kulmaaaa, 
Gardner, Mass. — Tel 826

CHARLOTTE’S
STUDIO GIFT SHOP 

270 Central St., Gardner, Masa.
Linnea-tuotteita. Liinoja. Lasitavaraa 

Kortteja.

Louis Package Store, Inc.,
78 Main St., Gardner, Masa.

Hienoimmat viinit sekä parhaat oluet 
Ja väkijuomat saatte meiltä.

BONK’S MARKET, Inc.
r u o k a t a v a r a a

PARHAINTA L A A T lrn
-----—------------—

293 Pine Street, G ardner. M ass. 
Tel. 1005

MANSION HOUSE 
COFFEE SHOP

7-11 W. L.vndr St., G ardner. M s » .
Kotitekoisia ruokia. 

Parhaita  viinejä ja väk iju o m ia .

EDDIE’S & RAY’S
3 Pine St., Gardner, Muss.

Tel. 1968
Taijereita - Gasoliinia - ö l j y ä  _

— Pattereita —

GARDNER. MASS | Naiset 3 8 -5 2  * .  ikäiset -  kärsit-
tekö näitä kummallisia kipuja?

Rahastonhoitajaa ci saatu.
kaupunkimme valtuuston ko 

kuuksensa maanantai iltana ei | 
saatu valituksi rahastonhoitajaa 
siitä toimi-- a eronneen Roger 
Van Iderstitien tilalle. Klnlok 
l.aina uliva* Kujeile T. Mc 
Cartliv ja Josejrlt \Y. Cogueti, joi 
ia kumpikin saivat neljän ia! 
tuusinieln-ti kannatuksen, mutta 
kaksi i a! t iMi-mie-ta kannat! 
George l’> Cnrrieta. joten ku 
kaait ehdokkaista ei saanut e- 
nnniiii.stoä. Rahastonhoitajan 
valiiiita tulee esille taas ensi 
maana uin in kokouksessa.

Yal luiston käsiteltävänä oi 
kysytti) s I .o veivell-kad. varrella 
sijaitsevasta sikalasta, jonka vai
ti taan olevan sen kutinan vaha 
»ta omintakeisine hajuilleen.

Valtuusmies Fisher teki vali
tuksen teatterien, eräitten ravin 
tulojen ja kauppojen lavatori 
"ista. jo.ilen kelvollisuuden lian 
kiisti. A s :a jätettiin terveyslau
takunnan tutkittavaksi.

\simtok v sv myksestä keskus
telemaan valtion asuntolauta
kunnan edustajien kanssa valit
tiin erikoiskoiintea, johon kuulu 
vat valtuusimehet MeMathon, 
.Hiliiv.in ja Smith.

PAUL W. BERL0
66 Main Street, Gardner, Mass.
SähkövälineltH - Urhcilutavaraa 

- Ajanvietetavaraa - 
Radioita - Uutuuksia 

Tel. 2320

SUOMI GROCERY CO.
Puhtaita, raakoja 

K A H V E JA

161 PLEASANT STRUCT

HUNTING’S 
SERVICE STATION

Socony-flasoliiuia, ja Mobile-öljyjä. 
Korjausta, taijereita, tarvikkeita 

ja pattereita.
15 W est Broadway Tel. 157b

GARDNER

ROULEAU’S INN
7 Graham St., Gardner, Mas*.
Paikka josta pidätte. Rouleau's 

ystävällinen baari, jossa sportmichct 
tapaavat toisensa.

TE1- 2440 GARDNER. MASS

D A V E ’S
AUTO PARTS AND SERVICE 
Corner Main and Chestnut St». 

Gardner, Ma*s.
Tel 92

P iirio ik eu d en  uutisia.
I äkäläisPs.sä piirioikeudessa 

käsiteltiin maanantaina tuomari 
M. Alan Mooren toimiessa tuo 
marina, eräitä maaiitirturvalli- 
suuden ja riistalakien rikkomis- 
syy töksiä. Ashbnrnliainilaitini 
JoscjA J. Mci havaittiin, syylli
seksi tuliaseen laukaisuun luvat
tomasi, mutta asia jätettiin 
iailiin Erästä atholilaista nuo- 

uikaista syytettiin auton ajosta 
|iäihtynecnä, mutta hänenkin 
juttunsa arkistoitiin. Niin on
nellinen ci kuitenkaan ollut at- 
liolilaincn Lionel Boudreau, jota 
sakotettiin 50 dollaria auton a- 
justa juovuksissa.

jotka syntyvät ‘keski iän' 
johdosta?

J ob ol»*tte "40”  jh fiiiiiÄ “ koskl-lÄn”  
k u u k a u t in e n  tu n n e lm a  a ih e u t ta a  k ip u 
ja k u u in u u a p u u sk ia .  hurmoat u n u t t a  ä r -  
tyn«?iayyftä ,a he ikkou t ta ,  väsy  my.st a. 
epänormaali  ai a  t u n t e i t a  Hilluin ko 
kuilkaa L y d ia  K P inkhau i '*  V egetab le  
CoinDoundia l i rvcntä iuUän n ä i tä  onil-

-TDilsuuksla TämJi Huunmmoinen lAAka
on kmiluiHUA näih in .

Nautittuna sää n nol Hae «tl — Plnk- 
ham'a (’«»nipotin»! on avukni vaatuatua- 
kyvyn HaainisukHi näihin “kuMkiiftn” 
häiriöihin Tuhannot ovat tlwiottanret 
avun saannlfitann S** on myös orln- 
oinainta vatsalääkettä. Kannattaa ko
kalla.

ofydöz d.ObnA/iattu}V E G E T A B L E
C O M P O U N D

tuin lopullisesti lauantai iltana, 
jolloin viidelle suurimman kan
natuksen saaneelle jaetaan j>al- 
. innot. Homman sponsoreina o 
at kaupungin kauj>piaa'..

ROCXPORT, MASS,

Paljon sahajauhoja tuhoutunut.
Naa; urikati;,tingissämme Win !

heiidouissa tuhosi toissailtana! 
salaman sytyttämä tulipalo noin j 
viidentuhannen dollarin arvosta j 
sahajouhoja Mason iA Parker | 
yhtiön laitoksella. Sahajoukojr. 
käytetään siellä polttoaineena ja 
käsitti tuhoutunut määrä ensi 
talven varaston. Rakennuksissa 
ja muissa laitoksissa ei tuli ai- 
neuttanut tuntuvampaa vahin
koa.

LAURI LUOTO 
Eläinlääkäri

<86 West Broadway. 
Gardner. Maaa. 
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C. A. BRYANT A SOR
Käytettyjä autoja ja osia 

Autojen korjausta.
----4-----

361 West Street Gardner
Tel. 747 I

Suosituinta naista hae4aan.
Kaupungissamme on parhail

laan käynmissä suurten kylien 
esimerkkiä seuraten suosimiin 
man naisen, eli n.s. “First La
dy n äänestys. Tätilän saakka on 
etutilalla neiti Fdvvina Beaton, 
54 Peabody St., toisena Alicia 
Pajari, 116 West St., ja kolman
tena Mrs. Yvonne Walsh, 21 
Washington St. Valinta toimite

Hubbardstonin metsänkävijät 
aktiivisina.

loisessa naapurissamme, Huh 
bardstonissa, ovat Rod & Gun 
Clubin jäsenet järjestäneet suo
ritettavaksi t.k. 28p:nä n.s. Fox 
and (Joon F'ield Trial-tilaisuuden 
jiulictniclnyisä John Männistön 
valvonnan alaisena.

NELSON BROS. 
MARKET

11 Mt. Pleasant St. Tel 2282
Erikoisuutemme kala, liha ja  
täydellinen valikoima la a tu -  

rtiok atavaraa.

OTTO’S
Range & Fuel Oil

Nopea palvelus.
Polttimoita puhdistetaan ja 

korjataan. Myynti- ja 
palvelus.

Tel. 2282—752 
II Mt. Pleasant Street 

Rockport, Mas*.

LÄHETYSSEURAKUNTA:
Tämän viikon torstaina
; idetään hartaushetki ja ompc 
Iu4turan kahviaiset klo 7.30 ill 
kirkon alasalissa. Mrs. Maria 
Jalonen valmistaa hyvän kahvi 
tarjoilun sekä* toivoo paljon ys-1 
liiviä koolle.

L. E. SMITH, INC.
Perustettu 1874. Laillistettu 1919. 
Maaleja, Rauta- ja Keittiötavaraa
Pliimmaus- ja lämmttystarvlkVeita. 

Jääkaappeja ja sähkö väline itä.
19 Main St., Rockport, Mass.

Tel. 518

< ARCHAMBEAULT 
* Paint & Paper 

Company
175 Nichols S t Td. 364 Gardner

NESTOR MÄKI
SUOMALAINEN VALOKUVAAJA
valmistaa kaikkea ammattiinsa kuutuvsr 

työtä valokuvaustaiteen viimeisimpien 
saavutusten mukaan 

GARDNER ARTIST STUDIO.
53 P arker Street. G ardner. Maas

T H O M A S B R A Z E L L
201 Pleasant St, Gardaar, Maw. 

VÄKIJUOMIA
tukuttain Ja vihittiin.

Puhella IM

BENJAMIN MOORE’S 
MAALEJA JA VERNISSAA
Kaikenlaisia kasvitarhan siemeniä 

ia lannotteita. Täydellinen varasti 
nlummaustavaraa ja  rakentajien  rau
tatavaraa.

A. J. Bibeau Hardware Co.
59 Parker St. Tel. 718. Gardner

CARBONE’S CAFE
Seuraava Uptown Teatterista,

GARDNER. MASS. 
P arhaita  oluvia, viinejä Ja väki

juomia. — K oju-palveltu.

SOUTH ROYALSTON, MASS.

Ensi sunnuntaina
<>n yleinen “Rally Hay". Pulani 
mc yhteisen jumalanpalveluksen 
kello *>.30 ap. kirkossa. Se on 
samalla sunnnuntaikoulun alotta 
jaisjuhla. Toivotaan, että van
hemmat, nuorten ja lasten kans 
sa tulevat tähän tilaisuuteen, sil
li iltajuinalanpaJvclusta ei ole.

Radio-aamuhartaudessa
WIIOP. ascniakta taalta tämän 
viikon lauantaina klo 8.30 ap. 
puhuu allekirjoittanut. — Arne 
I Avikainen.

JOHNSON’S
MARKET

LIHAA ja 
RUOKATAVARAA
10 Forest St., Rockport, Mas* 

Tel. 543

WILKEY’S
PACKAGE STORE & GARAGE

Main Street
F. R. WILKEY. Prop.

South Royalston, Mass.
Td. Conn.

WILKEY’S
POP CORN & SODA 

JÄÄTELÖÄ & MAKEISIA

BOSTON. MASS
KVL. Bostonin osaston kokous
on tämän viikon perjantai-iltana 
klo 8 :lta Kajanderin asunnolla. 
75 Kaston st. Allstonissa. Koet 
takaapa saapua kaikin tähän ko
koukseen. asioita on ja kiireelli
siä. läsenkirjnri haluaisi panna 
kirjat kuntoon ja toivoo että ja- 
senkinjat olisi matkassa.

* BURGESS
Funeral Service

Luotettu palvelus kohtuulllMlla 
hum alia kaikkialle Ja milloin 

tahansa.
Ha u ta us toimistot r

18 Pleasant Rt., Gloucester, Maaa. 
Tel. 2846

18 H lfh St., R oth port, Masa.
Tel. 778 

Hautaajat:
John rondon  Ja George Mae ka/.

LANESVILLE, M ISS.
THE S. R. HARVEY CO.

1052 Washington St., Lanesville, 
Tel. 1076-M. Maaa.

KOLIA Ja PUITA 
llotngas ja Öljyä 

öljy-lam m ityslaltoksla 
Carmote maaleja ja vernlnaaa

«cr:

| T * i  P E T E  H E N R Y ’ S  C A F E
South Royalston, Mass.

OLUVIA, VIINEJÄ ja VÄKIJUOMIA
Tanssia perjantaisin ja lauantaisin

DOC 30C:

Bostonin suomalaisen 
edisty s yhdistyksen
tämän syksyn ensimmäinen ja 
senkokous on t.k. 28 päivänä klo 
7 ill. L in m i j n \ret Httopin asun 
nolla, I .exingtonissa. Pitäkää 
mt aika muistissanne ja järjes
täkää asianne niin että kaikki 
voitte osallistua.

CLOUTIER’S RED & W HITE STORE
RUOKATAVARAA - LIHAA - TUOREITA 

VIHANNEKSIA 
T e l,: Athol 175-M-5

Main Street South Royalston, Mass.

M ILLER’S RIVER CAFE
VIINEJÄ - VÄKIJUOMIA - OLUVIA 

M eriruokia tarjoilemme myöskin 
LOUIS PROULX 

South Royalston, Mass.

TEMPLETON, MASS.

BJURLING 
Funeral Service

117 Washington St.,
T rl. (996. Gardner. Mass.

KING'S Gulf Service
Cor. Main & Chestnut St. 

Tel. 1258 Gardner, Mass.
Actionized Lubrication 
Washing & Simonizing

CRYSTAL ICE & OIL CO.
Ted Lariviere, omlst. 

POLTTOÖLJYÄ Ja JAATA 
West Broad way, G ardner, Mass.
Nopea palvelus. Tel. 189

PETER A. BENGTS0N
HAUTAANTOIMmAJA 

173 Main St., Gardner. Maa. 
Puhelin 810

HUHTALA O IL CO.
TeL Gardner I860

NOPEA TUONTI GARDNERIIN JA YMPÄRISTÖ- 
KAUPPALOIHIN

i--------
ZIGGY WAGNERIN 

ORKESTERI

E D G E W A T E R
CAFE

Nimetön huon« 
joka torstai, perjantai ja 

lauantai
■vain pariskunnille 

Red—Bob—Red

Arthur H. Jacques
R ed  and W h ite  S t o r e  

M ain  S t., E . T e m p le to n , M ass.

Tel. 1370 .
Lihaa, Sekatavaraa. Vihanneksia

Liikemiesten 
huomioon!

V le s id le  telillään t ie t tä v ä k ö .
että

Detro t Showboat Enterprise
lail istetaan ynijkiiri vuoden toi
mivaksi 1 ikkeeksi.

Alkuperäistä <i>.iik cp«;u imaii
merkittiin myy täi äiksi 200.00 ) 
osalketta. Näistä 45,000 on jo
uni ty.

I Lakeni aarista ja muista sci- 
1 lista saa läheni,pä tietoja pu
he Hurt se. kirjoittamana tai säh- 
■koteitse osKitteella:

bred Server |r.. pres.
'2527 David Stott Hldb., 

Detroit 2h. Mieli.
Tel. Rtmlolph 182<>

Isn-isr ja iso-äiti
tuli Katri ja Armas Kajanderi- 
ta. kun heidän nuoremman poi
kansa vainio synnytti terveen 
miehenalun Windiesterin hospi
taalissa, edellisenä (perjantaina 
iti ia lapsi voivat erinomaisen 
hyvin. — Raportteri.

LanesviDe- 
Gloucester, Mass.

CVomrn avustustanssit
on enö lauantai-iltana t.k. 20 p. 
portugalilaisten haalissa, parem
min ehkä tunnetaan D.K.S. hali. 
Menlän un onnistunut saada Vil
jo Kankaan orkesteri Fitchlmr 
C i -1 a soittamaan. lii tulevat 
-•liilanaan puoleksi anicrikka 
laista ja puoleksi sumnalai-ta
tan-sini' sjik a ia. Me kehoitam 
me suomalaisia nuoria tulemaan 
näihin tansseihin ja tuomaan 
amerikkalaiset estävänsä muka 
naali. Vihaa kello 8 ill. Sisään
pääsy (iOc.

Kir'saatettu sydän,
jonka ilmoitimme II Ramon
näyttävän Valon Leimun talossa 
t.k. 26 puä on esiintullccsta syis
tä peruutettu. Xrnnkkit.

Worcester. Mass.
Lähetysscurakunnan
kirkossa on ensi torstai-ikana 
klo 8 objelmallineu tilaisuus, jo 
ta juhtaa Mrs. Rautala ja johon 
tarjoilun kustantavat Mr. ja M'- 
("li. Lindifist. Mrs. Tuukkanii; 
on tullut takaisin Su .mesta ja 
varmaan kuullaan hänen terni 
sensä. lervetuloa mukaan! 
Niilo T.

Edward E. Ranta
LIHAA j* RUOKATAVARAA 

82 Langsford St., 
Lanesville, Masa.

Tel. Z34-M

E. Hi'idonen’s Market
RUOKATAVARAA — LIHAA 

VIHANNEKSIA 
1084 Washington Street,

T 3)2 R Lanesville, Masa.

fiLOUCESTER, MASS.

W. S. PIKE
A

Harold N. Pike
FUNERAL SERVICE

I I  Middle SL, 
Gloucester, Maaa.

TeL 884
Ronrtort avoinna yö!Li |a p l lv l i l

H1NGHAM, MASS.
Kahville
ensi torstai illatia mi Iinaan Kai 
ri Salmelan kotiin. Brook Ril. 
12 Uniin i. Vlrmiaanp.i taas ji u- 
kolia j tl 11 ti sille

Edustaja
Mavnardissu pnli llaiäan alin e.i 
kokoukseen mi u-astn.taimin 
valittu. Oskar Kulmala ja John 
Kataja.

T u lev ia  huveja.
I äimin kuun b>;mlla Iai m,i 

kn"ii alussa, tulee olemaan taas 
ne niridan osasimnnii järjestä
mät kiiat syystanssit. 1’aivää en 
voi vielä mainita, kun täytyy ot
taa selkoa, saammeko vuokrata 
näitä naapurien haalia. Tästä 
kaikesta lähemmin ensi kirjees 
sä. A. L. .S,
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T H A Y E R  O I L  C O M P A N Y
SHELL KEITTOUUNI- JA  LÄMMITYS-ÖLJYÄ 

Pullotettua kaasua. Florence-uuneja. Range-Power polttimoita. 
Vedenkuumentajia. Taijereita, sir,äkunn-ja, pattereita. 

Gasoliinia ja  öljyä.
Tel. 107-2. 107-4. TROY, N. H.

SKIFFINGTON’S GARAGE
Taatusti korkealuokkaista kaikkien 

autojen korjaustyötä.
12 vuoden kokemus.

-------- ♦--------
Tel. 11-4, Fitzwilliam Road, 

TROY. N. H.

BOB’S LUNCH
VÄLIPALOJA — VOILEIPIÄ

Virvoitusjuomia, jäätelöä. 
Parhainta kahvia tässä kylässä.

Route 12, TROY. N. H.

NEW IPSWICH MARKET
SEK AT A VARAA, LIHAA 

RAUTATAVARAA, MAALEJA 
GASOLIINIA, ÖLJYÄ 

♦
Tel. Greenville 35 

NEW IPSWICH, N. H.

CARL'S GARAGE
Täydellinen korjauspalvelus. 

Rasvausta, öljyä. Taijereita, sisäku- 
meja, pattereita.

Tel. Greenville 15 soitto 24 
New Ipswich, N. H.

SPRINGFIELD, VERMONT

Springfieldin Suurin 
0SAST0KAUPPA

Kaikkea itsellenne ja kotiinne. 
VOGUE-ECONOMY STORE 

Main St., Springfield, Vt.

Ostakaa lääkkeenne halvemmalla 
meiltä.

ECONOMY CUT RATE,
Tel. 4ö9

Springfield, Vermont.

The FURMAN DEPT. STORE
Vaatteita koko perheelle. 

Taloustavaraa.

41 Main Street, 
SPRINGFIELD, VERMONT

M I L F O R D ,  N . H . TH£ VARSITY SHOP

BOSTON SHOE STORE
SUNDIAL KENKIÄ

miehille, naisille ja lapsille.
--------♦--------

MILFORD ja WILTON. N. H.

MARLBORO, N. H. 
JOHN A. CHALKER’S

SERVICE STATION
Mobil-rasvausta. Tarvikkeita. 

Uiko- ja sisäkumeja. Patteripalvelus. 
MAIN STREET, MARLBORO, N. H. 

_______ Td. 39_____________

HALL & CROTEAU
HAUTAUSTOIMISTO 

Yleinen vakuutustoimisto
Palvelemme Marlborossa, Troyssa ja 

HarrlSvillessa.
MARLBORO, N. H. T d . 38

NEWPORT, N. H.

STOP AND SWAP TÄSSÄ

WHOT-NOT-SHOP’issa
NEWPORT, N. H.

Ostaa—myy—vaihtaa
Laaja varasto uutta ja vanhaa 

tavaraa.

DIXI C. N E W T O N
HAUTAUSTOIMISTO 

42 Main SL, Nitrpiri, N. H.
■Sotlcolte: 
10 Q rov . Rt

Ko tlpuh .lln  111.R. 
Konttoriputisttn 11*. W.

Silsby & Johnson, Inc.
Rautatavaraa — Plummausta — 
Lämmityslaitoksia — Keittiö- 

tavaraa.
Tel. 300. Newport, N. H.

CONDON’S MARKET
NEWPORT, N. H.

— i—
Lihaa — Kalaa -- Vihanneksia 

Ruokatavaraa
Tel. 70

WINCHENDON, Mass
SNOW FUNERAL HOME

TÄYDELLINEN
HAUTAUSPALVELU

♦
Tel. 77-W

WINCHENDON, MASS.

MURRAY’S SPORT SHOP
Täydellinen valikoima urheilutavaraa 

----- 4------
RCA-Victor äänilevyjä. Kalastus- 

tarpeita. Pyssyjä ja amukkeita.

G8 Front St., Winohendon, Mass.

• P A R K  •
T H E A T R E

Uusimpia elokuvia Kahdesti päivässä.
Lauantaisin iltapäiväesitys. 

CHESTER, VT. -----  T d . 2721.

PAUL W. ADAMS
HAUTAUSTOIMISTO 

Tel. 23bG
Chester, Vermont.

Davis, Nichols, Lawton Corp.
Kenkiä, Leninkejä, 'Työvaatteita, 

Kalosseja. Kirjoitustarpeita ja Lasitavaraa

Main Street
CHESTER, VERMONT

« M M « M W

DAVIS MEMORIAL CHAPEL
George 11. Bryce — William L Dee

------ t------
Ambulanssi- ja Hautauspalvelu»

----- ♦------
TeL 10 Springfield, Vt.

«•%••%%%«%%%%%•»»%%%

Pyydystäjältä
teille

VALMIITA
TURKKEJA
Jollette voi tulla puotei- 
lumme, niin kirjoittakaa 
tai soittakaa:

KEENE 1122 
tai

BELLOWS FALLS 495,

niin meidän takuulla toi
mivat my ymamiehemme 
tulevat puheillenne. Pal
velemme kautta Uuden 
Englannin.

Keene, N. H. Bellows Falls, Vt.

jestely jäi agitatsionikomitcalle. i 
Seuraava kokous on lokak. 16] 
p :nä.

Bostonian kenkiä. Van lleusen-paitoja. 
McGregor Sport-vaatetavaraa.

--------4--------
40 Main St., Springfield, Vt.

STERN HARDWARE
. Rautatavaraa—Maaleja—Tapetteja

Dollarilianne saatte enemmän meiltä.

BOWLER, JONES and PAGE, Inc.
HUONEKALUSTOA & KORISTELUA 

Antiikkeja — Tarvikkeita
78  Railroad St. TeL 2202 KEENE, N. H.

Chester Road — Tel- 666.
SPRINGFIELD, VERMONT

L U D L O W .  VT.  
T0FFERI BROS.

AMOCO gasoliinia ja öljyä

Main & Depot Sts. — Tel. 141 
LUDLOW, VERMONT

LUDLOW FUEL C0.
Lämmitysöljyjä ja Gasoliini- 

asema.
♦

Tel. 2(5-VV
LUDLOW, VERMONT

CHESTER, VERMONT 

THE CORNER LUNCH
Hyvää ruokaa — Ystävällinen palvelus- 
Maistakaapa meidän T-bone steekejä. 

♦
Tel. Chester 3117

GASSETTS, VT.

ALLEN’S SERVICE STATION
AMOCO GASOLIINIA JA ÖLJYÄ 
Taijereita — Pattereita — Radioita.

-——♦-------
Tel. 2751

CHESTER, VERMONT

CHESTER TEXACO
Täydellinen autojen korjauspalvelus. 

Tel. 2191—2399.
CHESTER, VERMONT

KEENE, N. H. 
HI-6RADE

AUTOMOTIVE STORES
A u t o m o t iv e  ja  u r h e ilu t a v a r o it a .  

R a d io lt a .  A u t o je n  p a t te r e ita  n i in k in  
h a lv a l la  k u in  $6.95.

T e l.  2204 T e l. 49S -M
97 M a in  S t r e e t ,  25 E l l io t t  S t r e e t ,

K e e n e , N .  H .  B ra t t le b o r o .  V t .

KEENE AUTO BODY & 
WELDING CO.

24 t u n n in  h in a u s p a lv e lu s .
Bear pyörien, akselien ja runkojen auo- 
ri.Mamista. Maalausta ja lasien asetta
misia. .*

T E L .  1888
543 M A I N  S T . ,  K E E N E ,  N . H .

Paradise Upholstering Co.
Verhoilua ja korjausta.

Teemme huonekalujen päällisiä ja 
verhoja tilauksen mukaan.

♦
Tel. 2027-W

73 Railroad St., Keene, N. H.

DEAL SERVICE STATION”
Taijereita, autojen pesua ja kiillo

tusta. Mobil öljyä ja rasvoja. 
Täydel. valikoima Mobil pattereita. 

♦
Tel. 8525

125 Main St., Keene. N. H.

Charles F. Fletcher
HAUT AANTOlMITT AJA

-----4----
HAUTAUSTOIMISTO 

33 Marlboro Street, Keene, N. IL 
Tel. 375

Pierce-Wells Bottled Gas Co.
Mayflower kaasupalvdus.

Glenwood Kaasu-uuneja — Frigldaire 
jääkaappeja. Maytag ja Bendix 

pyykkikoneita.
21 Roxbury Street, Keene, N. H.

TeL 41J

KONONAN’S 
AUTO EXHANGE

JOHN KONONAN 
60-62 Railroad Street, Keene, N. H. 

T d . 1512-W

CHESTER DRUG STORE
Eläinten lääkkeitä.

Täydellinen reseptipalvelus.
----- ♦----—
Tel. 2611.

CHESTER, VERMONT

Ateenan lehdet 
tuomitsevina 
armahduksesta

Ateena, syy sk. 13 p. — Kapi
na' isten armahdusta koskevan 
lain vk-ityiJkohtien ollessa kes
kusteltavana parlamentissa otta
vat Nteenan lehdet suunvuoron. 
Vasemmiston ja ääremmäisen oi
keiston lehdet asettuvat tuomit
sevalle kannal'e. sanoen armah
duksen ja veljeilyn johtavan uu
siin rettelöihin.

CIRCLE SERVICE STATION
Texaco palvelus

----- ♦------
Excide pattereita ja Trutest-taijereita-

Tel. 329-W. Proctorsville, Vt.

K ’tnmuiiM'>hti taasen sanooi
pääministeri Sophouliksen joutu
neen “populistien ja monarkistien 
armeijan ja tn-< i • t ien vangiksi". 
O keiston lehdessä annetaan nuus 
kaa Sophu u l i h e  ja Tsa'Vlarisille 
“a l i s t u m i \merifkan painos
tukseen". v : lotaan. että liberaa
lien ja pnpuh tien ehtyminen ei 
tapahtunut kummankaan puo
lueen tahdosta, vaan Amerikan 
painostuksesta

Eräät lehdet epäilevät, onko

pääministeri Sophouiksella kei- 
novoimia toteuttaa suuria lupauk
siaan. Valta on santarmeilla ja 
armeijalle ja nämä tuskin usko
vat maan turvallisuutta toisten 
liuostaan, sillä he ovat vapauden 
ja itsenäisyyden puolesta taisteli-i 
joita.
Kapinallisten radio

Kallken tämän mielipiteitten- 
vaihdon keskellä lausuttiin kaj)i- 
nallisten radiossa:

“Koskapa ulkomaalaiset ja ku 
ninkaallis-f aseistit eliminoivat 
kaiken demokaraattisen menetel
män asioitten sovittelussa, mei
dän on paklko mennä eteenpäin 
ja taistella vapaan Kreikan luo
miseksi omine hallituksineen j 
omine valtiokoneistoilleen.”

GARDNER, MASS.
Ne siivoust&lkoot
\SiKlL :n työväenyhdistyksen 
huoneustossa ovat tämän viikon 
keskiivikkona, iltapäivällä, aika
ni kello 1, eikä illalla kuten en 
nenimin on mainittu. Puhtaus 
on kodin kaunistus, siksipä ha
luammekin, että viihtyisä puhta
us vallitseisi huoneustoissamme- 
kin. Kaikki jotka ovat samaa

Hilda Petäjä,
242 Pine >t.. on nyt Massachu
setts (ieneral sairaalassa Ward 
5 ( ’. Fruit St., Mostonissa.

Kuten muistamme Hildan rei
siluu murtui viime syksynä ja 
sen vuoksi hän joutui olemaan

QUINCY, MASS.
JA YMPÄRISTÖ

Ylistäviä sanoja Suomesta
Tämän kirjoittajalle annettiin 

erään vaikutusvaltaisen lehden 
toimitushirjoituspätkä ja pyydet 
tiin- laittamaan se lehteen. Kun 
se ehkä kiinnostaa Raivaajan 
lukijoita, niin teemme siitä va
paan suomennoksen.

Euroopassa on maa joka ei vri 
tä vain lainailla rahaa. Lainaa
misen sijasta se maksaa takai
sin ennen lainaamansa dollarit.

Kuinka Suomi sen tekee näh
dään hiljattain olleissa uutisissa, 
niissä kerrotaan kuinka Suomen 
puutavaran tuonti maahamme 
on noussut sitä mukaa kuin he 
ovat voineet tuotantoaan lisältä. 
Yksinkertaisia ihmisiä nuo suo
malaiset: lainaavat dollareita si
tä varten että voivat tuottaa 
sellaista mitä Amerikka mielel
lään ostaa ja maksaa siitä.

Vastakohtana voidaan tnaini 
ta Canada, joka tarvitsee dolla
reita. Amerikka mielellään os
taisi Canadasta paljon enemmän 
kuin mitä se voi tuottaa, mutta 
e' voi kun joku maakuntahalli
tus voi estää paperituotannon 
laajentamisen että voi itse tuot' 
taa enemmän. Se on sitä kont
rolloitua taloutta.

On tunnettu a-da että sota on 
hävittänyt ja köyhdyttänyt Eu
roopan. Vain harva maa on kär
sinyt enemmän kuin Suomi, jo
hon kahdesti hyökättiin ja oli 
taistelutantereena kahden dik
taattorin viilillä. Siitä huolimat
ta Suomi suorittaa huikeita so
takorvauksia ja lisäksi menetti 
osan maastaan. Tämän lisäksi se 
suorittaa vanhoja velkojaan. Em 
me tiedä* tarvitseisiko Eurooppa 
Marshallin suunnitelmaa taikka 
vain asettaa joitakin suomalaisia 
siellä avainasemiin. Ja jos vielä 
joitakin, heitä jäisi jälelle, niin 
mahdollisesti tämäkin maa voisi 
heitä kävttää hyväkseen.

useita viikkoja paikallisessa sai
raalassa josta jiääsi kotiaan, 
mutta odotettua parantumista ei 
tullutkaan. Hän meni yllämainit
tuun sairaalaan, jossa todettiin 
että luun päät eivät tflleet. oi- 
keen- paikoillaan, joten se työ 
nyt joudutaan tekemään uudel
leen. Toivomme nyt Hildalle pa
rempaa onnea. Muistakaa Hildaa 
vlläolevalla osoitteella. — S. K.

Eikö olisi parempi
että Helmi ja minä lopetettaisiin 
keskinäinen 'kiijeeravaihto lehden 

| palstoilla, sillä tuskinpa se kiin
nostaa lehden lukijoita. Sinä kun 
sanoi1’, kirjoituskykysi olevan 
ruostunut ja eikä tninunkaan 
kirjoituksillani ensi ]>alkintoa 
saa. Ruostuneen kyvyn lisäksi 
näkyy olevan ruostunut muisti, 
taikka on se sitten vääristelyä, 
sillä emme ole sellaista kirjoit 
laneet niitä Helmi väittää. Ven- 
nu ei ole sanonut ettei löydy sei 
laisa liikkeenhoitajaa joka tekee 
liikkeestämme suurliikkeen. Sel
laisia hyvinkin voi olla olemas
sa. Voisin esittää useita sellai
sia osuuskuntia joissa vuosi
kymmeniä poljettiin paikoillaan, 
mutta saatuaan tarmokkaita Hik 
keenhoitajia nämä liikkeet loik 
kivat harj pa-askelin eteenpäin 
ja ovat nyt suurliikkeitä.

Me emme myöskään ole il
moittanut tahtovamme tänne sei 
laista isäntää, jonka pitää pystyä 
tekemään meille suurliike, ei sit- 
tekään vaikka Helmi niin sanoo 
ja varmuuden vuoksi pistää sen 
lainausmerkkien väliin. Me sa? 
noimme näin: Liikkeellä on uusi 
ajanmukainen liikerakennus, si
jaitsee hyvällä liikepaikalla, on 
suuri jäsenmäärä ja jossa tar 
mokkaalla ja järjestely kyky isel- 
lä henkilöllä on mahdollisuus 
tehdä siitä suurliike. On siis ero 
kuin yöllä ja päivällä.

Ja mitä sitten jos me sellaista 
isäntää etsimme? Kaikkihan ha
luaa mahdollisimman hyvää. O- 
lisiko meidän pitänyt ilmoittaa 
että haluamme sellaisen joka te
kee siitä pienliikkeen? Kyllähän, 
sellaisia hoitajia saa ilman hake
mattakin.

Kun me puhuimme “tarmok
kaasta ja järjestelykykyisestä” 
miehestä, ei sillä ole mitään te
kemistä eroavan hoitajan kans
sa, jos Helmi on siitä itseensä 
ottanut. Ainahan ilmoituksissa 
mainitaan minkälaista hoitajaa 
etsitään ja minkälaiset edellytyk 
set ovat. Kun tämän edellä hoi
tajaa etsittiin  ̂ johon sitten ny
kyinen valittiin, janottiin siinä 
etsivämme hoitajaa joka voi 
suunnitella uusia liikealoja ja 
laajentaa entistä. Yhtä hyvin
silloisen hoitajan emäntä olisi 
voinut ottaa itseensä), ruveta kir
jailijaksi ja sanoa, että ei ole mi
tään mahdollisuutta liikettä laa
jentaa.

Jos emme saa liikkeestämme 
suurliikettä, niin. voimmehan sen 
ilmoittaa tuonnempanakin. Riip
puu siitäkin mitä suurliikkeellä 
tarkoitetaan. Jos me saamme 
liikevaihdon puolella nousemaan, 
joka ei ole mahdottomuus', sil
loin meik.Iäisissä oloissa on 
suurliike.

Tämän kirjoittaja ostaa sata
prosenttisesti Turvasta, jos tiliä 
pitää ruveta tekemään. Vieläpä 
enemmänkin. Toivottavasti Hei 
mikin jää pysyväiseksi kanatta 
jaksi.

Ankara tuomio
Kolmesta viiteen vuoteen van

keutta annettiin James P. Lamp 
hierille, joka asuu 56 Winter ka 
dun varrella. Hän oli murtautu
nut Arthur Dussaltin ravinto
laan ja vienyt sieltä 75 dollaria 
rahaa ja savukkeita.

Kuultuaan tuomionsa tämä 
kahdenkymmeneni yhdeksän vuo 
tias mies menehtyi ja kaatui 
oikeustalon lattialle loukaten 
päänsä. Asia käsiteltiin Dedha- 
ntin oikeudessa.

•  W A L D O B O R O *
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MYYTÄVÄNÄ
Nykyaikainen Kanafarmi

Waldoborossa, Maine
Lähellä rautatieasemaa, liikekeskustaa ja valtatietä

NÄTTI NYKYAIKAINEN KOTI, 
käsittäen öljyllä lämmitettävän kuumanveden lämmitys- 

laitoksen ja kaikki nykyaikaiset mukavuudet.

B n m d e rih u o n e ita  — M urvm ishuone iia  ja  ro sk a n -  
k u lje tu s la itte e t.

Ollut tuottava paikka aina 
Runsaasti maata

I .ä h e m p iä  tie to ja  sa ad a k se n n e  
ta v a tk a a

• JOHN N. MILLER, omistaja
WAI.DOBORO, MAINE

Plummausta ja lämmityslaitoksia - Kanalatarvikkeita
S. H. WESTON AND SONS

RAUTAKAUPPA
Kotikaaautarvikkeita - Urheilutavaraa - DuPont maaleja 

WALDOBORO, MAINE

F. W. EATON
5-10c to $1.00 Store.

Waldoboro, Maine----- *------
Hyvä lajitelma tavaraa. 

Hinnat oikeat. Hyvä palvein*.

Kuhn Insurance Agency
Kaikenlaisia vakuutuksia.

-A--- 1------
Waldoboro, Maine.

FUELITE GAS SERVICE 
Jääkaappeja.

Jameson & Wallace
Plummausta ja lämmityslai

toksia. Vesisysteemejä — 
Keitto- ja lämmitysuuneja. 

öljypolttimoita.

Tel. 156-11. 
Waldoboro, Maine

GAY’S STORE
Ruoka- ju rautatavaraa. 

Maaleja — Öljyä ja sementti!. 
Jääkaappeja — Pyykkikoneita.

Waldoboro, Maine.

MANX’S STORES
Naisten ja miesten

Vaatetavaa ja jalkineita
------*.— _

Waldoboro, Maine.

Virginia Beauty Shoppe
Kaikkea alaan kuuluvaa työtä. 

Nellie Cohen, omistaja 
Tel. 43-4. 

Waldoboro, Maine

William H. Brooks Jr.
TALOUSTAVARAKAUPPA 

Waldoboro, Maine

Harold W. Flanders
Hautaus- Ja Ambulanssipalvelu*

WALDOBORO, MK. 
Soittakaa tel. 107 yöllä tai päivällä

Tilatkaa Raivaaja!

•  W A R
DREWETT’S GARAGE 

& BODY SHOP
HAROLD I. DREWETT, Prop. 

Tow ing  - W elding - Bear A xle and 
Frame Alignm ent - D ynam ic Wheel 

Balancing - General Kepairing  
Phone 33-3 Warren, Maine.

N

Village Beauty Salon
Sulkeutuen suosioonne

Miss Florence Packard, 
omistaja

Warren — Tel. B.-90 — Maine

•  T H O M A S T O N

M C D O N A L D ’ S

The Rexall Store
------♦------

Thomaston, Maine

Osaston kokouksesta
Raivaajan le vityskilpa ituun 

päätettiin ottaa osaa täydellä 
tarmolla ja kilpailuun ottaa o- 
saa Fred Lukkarinen ja A. Matt 
son. Hilja Luukkonen avustaa 
uusien tilauksien ottamisessa, 
jäsenet velvoitettiin auttamaan 
asiamiehiä vointinsa mukaan.

Uuden Englannin aluekoko
ukseen- edustajiksi valittiin seu
raa vai : Jahnar Sakki, Arvid
Johnson, Väinö Tirri, Win. Luuk
konen. ja A. Mattson.

Evästyksenä määrättiin edus
tajien kannattamaan Eitchhur- 
y;i:i kesäjuhlien' pitopaikaksi ja 
Worccsteria syysjuhlien pitäjäik- 
>i. Hyväksyttiin I.iittohallinnnn 
alustussarja. ja Raivaajan sisäl
löstä myös syntyi keskustelua, 
jo tka  jäsenien toivomukset esit
tää edustajat kokoukselle.

Osa-ton vuosijuhlain laittami
nen pantiin alulle ja aikamää
rä m tuli marrask. e »simainen 
ja öinen päivä. Lopullinen jär- 1

Virallinen ilmoitus
Russell Bates on virallisesti 

ilmoittanut olevansa ehdokkaa
na pormestarin vaaleissa tänä 
syksynä. Kun ehdokaslistojen si- 
sälletuloaikaa tätä kirjoittaessa 
ei ole kuin pari päivää, on luul
tavaa että vain kaksi virkaan 
pyrkijää tulee olemaan listoilla. 
Tässä tapauksessa ei nimitys- 
vaaleja pidetä, mikäli pormesta
rin' virka on kysymyksessä, 
vaan laitetaan nimet vaalilistaan 
ilman äänestystä.

Mr. Bates on esittänyt mitä 
hän tekee jos tulee valituksi. En 
sin hän huomauttaa, että kaupun 
ki tarvitsee muutoksia ja hän lu 
paa niitä tehdä. Lupaa poistaa 
tuhlauksen hallituksesta, sillä hä 
nen mielestään nykyisen halli
tuksen aikana ei ole saatu sitä 
mitä oir uhrattu menoihin. Jär
kevällä hallinnolla voidaan Quin
cy kohottaa hyvinvoivaksi ja e- 
tunenän kaupungiksi maassam
me. Muitten seikkain ohella hän 
myös huomauttaa, että tavaroit
ten ostodepartmentti on täydel
lisesti epä< m istunut ja hän aikoo 
sen eroittaa pois jxirmestarin 
konttorin yhteydestä ja antaa 
valtuuston valvonnan alaiseksi, 
joka valitsee sille johtajan. Tä
hän saakka pormestari on sen 
nämittänlyt. Tällä keinolla hän 
sanoo säästettävän veronmak
sajille tuhansia dollareita.

Tulemme lukijoillemme selos
tamaan vaalitaistelua lähemmin 
tuonnempana, myöskin julkai-

P alron lte
Lee’s Beauty Shop

Leona Quinn, Prop.
Permanents and All Types of 

Beauty Work
111 Main St. Tel. 197-3

TIIOMASTON. ME.

Thomaston Red & White 
S U P E R  M A R K E T

Self Service
W. R. Hotfses, omistaja. 

Thomaston, Maine.

RICHARDSON & LIBBY
Miesten, naisten ja lasten

VAATEKAUPPA .
Thomaston, Maine.

semme ehdokaslistan heti kun 
se tulee valmiiksi. Seuratkaa 
siis tarkoin Raivaajaa, Ameri
kan suomalaisten parhaiten toi
mitettua päivälehteä.

Thomaston Radio
SALES G SERVICE 
Phiko Appliances

Melvin H. Törp icka, Prop.
Main St. Thomaston — Tel. 20 J

thomaston -  7i l  n y  ;*' ,
ROCKIA*D-Tti 8IO • ROCKPOAJ-Tfl 1424

Naapureitten huomioon
T. Y. Veljen ja Kansanvallan 

liiton osaston vuosijuhlaa viete
tään' Veljen talossa marraskuun 
ensimäinen ja toinen päivä. T.au 
antai-iltana esitetään näytelmä 
ja sunnuntaina on ohjeltnatilai- 
suus. Toivoisimme siis naapureit 
ten aikanaan huomioimaan tämä 
tilaisuus ja tultaisiin silloin talol 
lemmi-. Myös toivoisimme että 
pyhitettäisiin ne illat yksin
omaan tätii tarkoitusta varten. 
Samoin toivomme suurta edus
tanen joukkoa juhlaan.

Yennu.

— Suuressa va'tamerilaivassa 
on sähkolankoja 350 mailin pi
tuudelta ja 30,000 sähkövaloa.

STUDLEY HARDWARE CO.
Rautatavaraa, taloustavaraa 

ja kotivälincitu.
131 Main St., Tel. 20 4 

Thomaston, Maine.

MAYNARD, MASS.
Syystoimir.nan avajaistilai
suudesta
vielä yksi selostus. Kuten jo 
ennemmin Raivaajissa on mai
nittu avajaiset Taiston talossa 
alotetaan tanssimalla: ja huomi
oikaa että tanssit ovat jo ensi 
lauantai-iltana. Ruotsalainen 
Warren Johnsonein orkesteri 
soittaa, ja kuten entuudestaan 
muistamme, soitto-rytmi sopii 
hyvin 'myösikin vanhemman ja 
nuoremman suomalaisen tanssit
tavaksi. Sisäänpääsy veroineen 
60c. Toivomme runsasta tanssi- 
yleisöä ja ei tanssijat voivat ai
nakin kävdä iltakalivilla.

Sunnuntai-iltapäivän “Pop”,
] k o n se rtin  ohjelmasta
halaumme mainita joitain pää
kohtia. Sikäli k- in nvt jo on 

niq iioutu '.»|i:dii'j u ,i |i j  ’o jo m j

K
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BURPEE FURNITURE CO.
Perustettu yli 100 vuotta sitten

Valtuutettu GLENWOOD välittäjä 

Main St., ROCKLAND, MAINE
Me kiitämme Knox Ountyn suomalaisia suuresta kanna
tuksestanne menneisyydessä ja toivomme, että saamme 

palvella teitä edelleenkin

Mainen hienoin 
Timantti-, Kello- ja 

Hopeakauppa
yli viidenkymmenen vuoden aj.ifl. 

399 Main Si., Rockland, Maine.
Vähittäismakiut Järjestetään.

R U S S E L L  F U N E R A L  H O M E
Carl M. Stilphen

Naisapulalnen myöskin palveluksessamme.
24 TUNNIN AMBULANSS1PAI.VELUS 

» CLAREMONT ST. Tel. 701 ROCKLAND. MAINE

SILSBY
Flower  Shop

S71 Main Street, Rockland. Me. 

Tel. 318-W
HIENOJA KUKKASIA 

KAUNIITA KUKKALAITTEITA

Jäsen Florist Telepgraph Delivery 
Ass’issa

Albert E. MacPhail
Frig idaire  — Maytag Washers 

Lynn Oil Burners 
D elco-IIeat “Pyrofax” G as Service 

PLUMBING and HEATING 
44S M ain Street, Rockland, Maine 

Telephone 738-W

393 MAIN ST., ROCKLAND

S A L L I N E N ' S  
BODY & FENDER SKOP

By-Pass - Tel. 315 
Rockland, Maine.

Erikoisuutemme kaikenlaiset 
korjaukset ja juottaminen.

E A S T E R N  
TiSTE SERVICE, INC.

Taijerien päällystämistä ja korjausta.
24 tunnin palvelus. Me myymme uusia 
autojen, trokien ja traktorien taijereita. 

700 Main St. Tel 15)S, Rockland.

W. H. GLOVER CO.
Kaikenlaista puutavaraa ja 

rakennustarpeita.
------♦------

RAUTATAVARAA - MAALEJA 
Rockland, Maine.

I WILL BUY
1,51 and 2d M»»rt* 

on Rt.il I .t it**
SENJ. A. GLOVSKY

12 Myrtle St., Rockland, Ms.
Tel. 670

H A S K E L L ’ S
K A L A K A U P P A

C. C. Melvin, omistaja
------♦------

TUORETTA KALAA JOKA PÄIVÄ 
582 Main Street Tel. 650

Rockland, Maine.

THE LAUNDERET 
Bendix Pesupalvelus

Yhdeksän paunan pyykki pestään, 
virutetaan ja osit. kuivataan 35 sentillä 

odottaessanne.
235 A. Main St., Rockland, Maine.

C H U B ’ S
PALVELUSASEMA
Täydellinen autopalvelun. 

Gasoliinia ja öljyä.
ALBERT P. TRENT loi ..MS. Omistaja 

WILLIAMS, toveri-omistaja.HENRY C.
Cor. Main £> Winter Sts., 

Rockland. Maine.
Tel. 333

Tunnette paremmuuden ja näytätte 
paremmalta

Spencer Kureiiivissä
— ♦—

EUNICE H. WINSLOW
Expertti sovittaja 

334 Limerock St. Tel 685-M 
Rockland, Maine.

W O O D ’ S
Taxi and Bus Service

Tel 8090 tai 77S R
Rockland, Maine.

* <r------  tt-------- .f-------

LARRY’S
Surplus War Goods Store

Edullisilla hinnoilla 
pyhä-1 ja työvaatteita.

231 So. Main St., Rockl.mil, Maine
(Vastapäätä Pleasant St.)

Sayward’s Garage
Gasoliinia, öljyjä, rasvoja.

Yleistä korjausta. Radioitten korjausta. 2 
Tel. 1544 221 Main St.,}

Rockland, Maine.

-VJJ3S ‘n im ik o n lo s u jijuu if a‘.{)
-UI IS 3 T2SSKlU'[atlJO ‘.»UUUESSOpan 
suu Leevi Salonen. John Erick
son laulaa, Vincent Russo antaa 
erikoisesityksiä “Pappa” Stem
man l.uhin’in säestyksellä, musi
kaalisia numeroita Jean Stein,
Trio-orkesteri, Robert Walcott, ensimmäiset kahviaiset Riitissä. 
Ohjelman varhtelevaisuus ja ar- 4 River St., viime keskiviikko- 
vokkuus on kuulemisen ja nä- iltana ja voidaan sanoa että ne 
ikemisen arvoinen. Paremmin onnistuivat hyvin. Kahvit kus- 
ette voi simnuntai-iltapäiväänne tansivat Jenny ja John Xokelai 
missään viettää .kuin Taiston ta-.nen hyvien kotitekoisten leivos 
lossa ensi sunnuntaina. [ten kanssa. Kahvipöydän tulo

Kahvipöytä on kadettu. Kun [olivat 21 dollaria. K otieliedcn 
tulot tästäkin tilaisuudesta mc- Kummikenholle pakattiin iso jää
nevät talomme lämmitysrahaston j tikko hyvää tavaraa ja myös 19 
hyväksi, niin voitte tehdä pienen .paunan painava ]>ostipakctti kun 
lahjoituksen k a hv l] k rytiänsä, ot- ' kaikki ei sojiimit iso ni laatik 
taen huomioon asian tärkeyden koon. Saimme taas nähdä ujitä 
ja ohjelman arvokkuuden. Lu- [yhteisin voimin aikaan saamme 
kekaa ilmotus tämän viikon Rai-! Hyvin teitte kun tulitte. Svda- 
vaajasta. [tuelliset (kiitokset kaikille teille

Huomautamme että suuret, Suomiystävät. Erittäin kiito: 
myyjäiset ovat tulossa marras-1kahvin laittajille seka Mrs. Ma 
kuun aikana. Ali American Ciu- ry Kukkulalle ja Wellanio Ruot 
hiii puolesta — I. R. ! salaile suuresta iihrautuvnlsun-

-------  ^esta. Sydämelliset kiitokset kai
Vähän kerhon toiminnasta. kiille lahjoittajille. Kerhon puo

Meillä oli kesäloman jälkeen Iestä S. Pekkala.

• BUSINESS DIRECTORY AND SHOPPING GUIDE •
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Uutisia ja
Katsauksia
MAINISTA

Uusi ääntenlasku ei muuttanut 
vaalin tulesta Aubumissa.

1'usi virallinen äänten lasku 
Auburnin viidennessä waardis>a 
ei muuttanut vaalin tulosta ja 
pormestariksi valituksi jäi Rosai 
re L. lialle. Xavvv.

SO. PARIS. MAINEMainessa tuotetaan 50,000 
kalkkunaa.

Mainessa tuotetaan 50,000 
kalkkunaa Kiitosjiaivan paivälii Nuorikot kihlautuneet, 
eksi korkeasta viljan hinnasta Täällä asuvat Mrs. ja Omii 

im dimatta, mutta sittenkään. Kaasumaa ovat ilmoittaneet t i l 
kun oiamnie kaiken imuin n in jtärensä Alli il. Kaasumaan kill
an kalleuden huomioon, kalkku- lantulleen norwoodilaisen Mas- , 
näy ei voida pitää ulinaan ylt! [Louis J. Mannisen, Otto Manni 
l -\ \tena, lausuu I.troy C. 1 sen ja hänen vaimonsa |>ojan 
Broun Mainen maitkkinoinils-.kanssa,
je-sialisii. Xeiti kaasumaa pääsi Pariisin

.Mutia vaikka kalkkunatuotaii- korkeakoulusta vuonna 10-41 ja

• i<>k alkuun vnme.sen 
josta ilmoitetaan aj 
sattumien v a 1 
Jarva lupailtu 
vintulatarpe st i ja
U|>Ut vi»voima st a .

Keskusteltiin Oynij 
keräykselä ja välit 
M iel en en;: • ua n; he

auantaina. 
-a viltei n-

amis tlk s i. Sanni
huolehtimaan ra- 

liiahdollisesta

iarahaston 
iin Otto 
liiaua vie

tit nouseekin 50,000, niin sitten
kin valtiossamme tuotetaan ta
llatta kalkkunaa vähemmän kuin 
viime vuotena. Multa tuotan
non lasku on kuitenkin vähäi- 
semtjii kuin muualla maassa, si!!;t 
se *nmisee kuuteentoista pro
senttiin.

< Isa mainelaisista kalkkunois
ta on jo uiaii\,kinoilla, mutta suu- 
riu osa sittenkin on lihotettava
na Kiitospäiväpäiv ällise.ksi.

Fasaania v a p a u te ttu  Mainen
metsiin.

Valtiomme Eish and Game vi
rasto ilmoittaa vapauttaneensa 
16,000 ns. r en paskaula fasaania 
antaakseen kotoisille pyille säi
lyi ui-malidol li suuksi a tulevan 
syksyn metsästyskautena. Pyitä 
ja fasaania saa tänä syksynäkin 
metsästää lokak. 1 päivästä mar
raskuun 15 jiäivään. Limitti on 
neljälintua piiivässä, joista fasaa
nia saa olla korkeintaan kaksi.

suoritti sen jälkeen sairaanhoi 
tajan kurssin Marlltoron sairaa
lassa. Xykyisin hän toimii sai 
raanlhoitajana Xorvvoodin sairaa
lassa.

Sulhasniies pääsi Xorvvoodin 
korkeakoulusta 1942, palveli koi 
me vuotta maamme ilmavoimis
sa ja sen jälkeen, suoritti kurssin 
Massachusettsin Trade Shops- 
koulussa. Nyt hän opiskelee 
Coney Electrical and Technical 
opistossa Bostonissa. Hääpäivää 
ei ole vielä määrät tv. — XX.

il liian asiaa el rni],;iä i 11. Mai I»1‘ >'11 -
s ;.n [ a rahavar ,jen l;ä\ tui st ia ja lii
lift \ k i*la jiaaleta an mv iilieill
min. K',k ’IlIn >c.nn:i kuulliavie
raana <ill kirja ar 1atma 1 lain
mar U\<mi a ssa Su >•i 11111rr v eiöa ja
hv v:jstr lettiä - ä I m11 a viaani. m;,.i
- enraa vana aa m mia |.UOli-.., «Iisa
Alli Mrl in kan >:1 J •tlk. »ivat mat
«kaaissa k »1 iin* .t Sealli1ren Se li
ra av a S n;;i kirjeess;i lie ala 11 ke; tn
m a;UI ! Iluii il •ik n vaii/k-;a II' Hill
UI :i tikititaan

WEST PARIS, ME.
sialii-

Hummerimerta hukutti miehen.
Ralph Thompson, 50 vuotias 

C« nil' s Harhorin asukas, huk
kui viime perjantaina kun hän 
oli ilmeisesti sotkeutunut hum- 
merimertansa köysiin, jotka ve
tivät hänen Casco lahteen, lähel
lä (hintlys llarhoria. Itänen 
nurmiinsa löydettiin viisi tuntia 
kestäneen etsinnän jälkeen, jo
ki etsintä alettiin kun hänen 
tyhjä veneensä, Busy Bee. löy
dettiin matalikolta, lähellä Xevv 
Meadows joen suuta.

Olemme kiitollisia saamastamme suo
malaisten kannatuksesta ja hankimme 
heille mielitarpeitaan edelleenkin.

CLEMENT BROS. FARMS
Winterport, Maine

Omituinen kuolemantapaus.
Olt aan sotkeutuneena haka 

maan piikkilanka-aitaan 4tt tun
tia 77 vuotias William T. Clark 
kuoli viime perjantaina Madigan 
sairaalassa I loultonissa.

Vanhus läksi viime tiistaina 
peltojen vli vierailemaan poi
kansa kotona, noin neljännes- 
mailin päässä ja nähtävästi yritti 
mennä pii'kkiiankaaidan raosta 
läpi, mutta tarttui kiinni ja yrit- 
täessaän vapautua, hän sotkeu
tui niin pahoin, ettei päässyt ir
tautumaan. Poikansa ja valtion 
imliisi John KovvJer löysivät hä
nen torstaina ja kuljettivat sai
raalaan.

Tämän viikon torstaiaa
on kirkolla seurakunnan a 
nen kokous klo 7.50 ill.

Perjantaina on kirkolla kelle 
7.50 il!, erikoistilaisuus, jossa tu
lee puhumaan past. Breitholt/. 
joka on hiljattain saapunut Suo
mesta tänne. Past. Breitholt/. 
viipyy täällä vielä seuraavankin 
viikon, jonka aikana tullaan jär
jestämään erlkotst Unisuuksia.
Vieraamme on hwmattu puhuja 
ja hyvä musiikkimies jonka 
vuoksi kaikkien kannattaa tulla 
häntä kuulemaan.

Sunnuntaina on Livermoren 
ystävien knukau.siko.kous Mr. ja 
Mrs. Ohtamaan kodissa klo 10.50 
a.,p. past. Breitholt/ tulee puhu- 
rnaan.

lilalla on West Parisin kirkolta 
klo 7.50 nuorten kokous jos-a 
j>ast. Rreitholtz pulien englan
ninkielellä. Tervetuloa! Felix R. 
Mavbk ;m.

P eru n an  n o sto  k ak s i v iikkoa
iälessä.

Perunan nosto Aroostook 
kamuissa on noin 15,(XK) eekke
riä. siis ajassa noin kaksi viikkoa 
iälessä normaalista. Tähän men 
<-ssä on valtiosta ulos lähetetty 

ainoastaan 57 vaununlastia tä
män vuoden satoa verrattuna 20-1 
aununlastiin viime vuotena.
Vaikka perunannoston arvioi

jan olevan vilkkaimmillaan vas
ta syys/k. 22 päivänä, useat far
marit ovat alkaneet tapjiaa vär
iä ioko haijrolla tai sitten tulen 

heittäjällä, samanlaisella kuin 
intä .käytettiin sodassa. Varret 
iti kuoletettava kaksi viikkoa 

emien parunan nostoa.

•  U N I O N

Thomaston, Naine
Smnur teinä
tämän kuun 21 ]>. alkaen klo 1.30 
i|>. on suomalaisessa kirkossa 
hartaushetki. Sen päätyttyä j'i 
detään seurakunnan työkokous.

Kirkkorakennusten maalaamia 
talkoot jatkuvat, joka keskiviik
ko ja lauantai, siksi kunnes tä
mä työ valmistuin. Pyydämme 
edelleen ystäväin apua tähän lyö 
hön. — Kv.

MESSER’S GARAGE
UNION, MAINE. T«l 15-4

| - + -----
Autotarvikkeita. Valtuutettu 

Ford palvelus

1. G. A.
R. P. RUSSELL
J. C. Creighton Co seuraaja 

UNION, MAINE

/

Täydellinen ruokakauppa 
Kanalan tarpeita 

Mieaten pukuja 
'Rautatavaraa 

Maaleja ja 
Vanuttaa

NORTH EAST, D .
Kylän kuulumiaia

Kansanvallan Liiton osaston 
krlkoitksessa keskusteltiin ja 
päätettiin scmraavista asioista. 
Luettiin Help Finland Inc. lä
hettämä kirje, missä tiedustel
tiin josko paikkakunnalla ha
luttaisiin jatkaa edelleen Su«>- 
tnen avustustyöltä. Päätettiin 
vastata että me koetamme puo
lestamme tehdä parhaani,im- a- 
vustustyön hyvälk,si. Rahaston
hoitaja Jack Karjapinen lähettää 
vastatflcsen ja samalla viime il-, 
tamista puhtaaksi jääneen raha-, 
seiniini an $63.05 Esteri Hietalalle 
Help Finland rahastonhoitajalle. 
Otto Wigren esitti virallisen kui 
tiu läihettäimästään rahasta $29, 
joka on puhdas jäännös kesä- 
vieraitten tansseista heinäJk. 4 
jiäivältä.

Seuraava iltama päätettiin lii
tää Suomen avustuksen hvvälksi

S eu rap n ri-u u t isiä
Ti vne halkenlieirg matkust i  

fUiimi-Mi valtioon - f rkik un - :i hai 
h in. Toivomme Tyynelle haus
kaa siellä ihana-sa Illinoisissa.

(»ladys Tuominen i.n -.'urasta 
nut myrkytystä jaho-aan jn vii
kon ajan.

Willard Saxlierg -a :astaa sa- 
manlaista myrkytyslä. Laalkarm 
lausunnan mukaan tartmila on 
tullut uimarannasta, lanialiie- 
kasta tai vedestä.

Linnutko lapsihalvaustauilin 
levittäjiä
Xiin arvelevat Wilm.ugton.n ter- 
ve\ sviram inaöet. I.uituja on 
pvvdystettv pirstoista ja metsis
tä ja läheteti s tarkastettavaksi. 
Arveluna on että linnut syövät 
tarttuma la saastutettuja hyön
teisiä, jnista saamiaan taudin iti- 
iiitä sitten Ikulettavat ilrini-asu- 
t niksiin.

RAHAA ASUNTOIHIN
auttamaan rakentamista — ostoa _ uudistusta —  kiinni-

tyksenuusintaa huokeilla kuukausimaksuilla.

Rockland Loan & Building Association
18 SCHOOL STREET ROCKLAND, ME.

KÄYTTÄKÄÄ

Helppoja Maksuehtojamme
Niinkin voituiin kuin M.25 viikossa

* h r  Goodrich taijereita Ja pattereita 
’ Ai nold hwm polkupyöriä
* Philco Auto Ja kotiradioitJ
* Htiilco jääkaappeja
* Philco Home jaadyttäiä
* Thor Gladirone
* Thor pyykktkoneita

V a)*i n.uö/liaK mi Lapa.

C O M P T O N ’ S
17 Park Sr., Kixidand, N Gin* 

Tel. 1135-W.

Katharine Beauty Shop
CATHARINE SMALL 

Ensiluokkaisia Permanentteja
Kaikkea alaan kuuluvaa työtä. 

63 Parker St., Kockland, Maine 
TeL 1120

C H IC K ’S  SERVICE
Cor. Main St Rankin Sts., Rockland, 

Maine
Keittouuni- ja Lammityslaitoe- 

polttimoita. Polttoöljyä. 24 tunnin 
palvelus kaikenlaisille polttimoille. 

CHAS. F. McMAHON St SON

S
I ia iikan.

H A M M A SL Ä Ä K Ä R I
J.A.RICHAN,D.M.D.
>7 H ai S t ,  Rockland, Mains 

Tel. BID.
HaarahoaCforii Cornish,

NORWAY, MAINE
Frank W. Björklund

Suomalainen

L A K I M I E S
197 Main S t, Norway, Maini

Puhelin 202

SOUTH PARIS, ME.
RIPLEY A  FLETCHER CO.

South Paris, Maine 
FORD - MERCURY - ZEPHYR 

Myynti ja palvelus 
Ostakaa Fisk taijereita ja säästäkää. 

Tel. 106 ja 107

C. J. CREIGHTON CO. UNION. MAINE 
' • t  Tel. 31

PHILGAS PALVELUS JJA TARVIKKEITA 
Keitto- ja lämmitysuuneja — Electrolux jääkaappeja

Mc p-ilvelemme Knox ja Lincoln kauntelssa. Myöskin plummaus- Ja
sähköpaivelusta lähistössä.

Kaikkivaltias öljy
on antanut Ylwlyskansoillc 
miljoonan arvoisen talon 
St- on antanut va'oa ia lämpöä 
miljoonille kodeille, estänyt ko-j 
neiden liikkuvien osien kulumi
sen ja |>a!aini>en. räjähily-mvrot- 
torissa öljyn at<«.iinit ovat rä
jähde svi limallaan pyörittäneet 
jättiläisimoottoreita ylitä vaivat
tomasti kuin urheilulkalastajan 
pientä ] eräpu-kuria. Ilman <>1- 
jvä Kuri span manteretta ei olisi 
voitu raunioittaa. Hanan öljyä 
“Messias". juutalaisten jumala, 
olisi jo täyttänyt Israelin lapsil
le antamansa lupauksensa ja 
johtanut heidät |>yhaan maahan, 
raamattumme 'kotimaahan "Pa
lestiinaan". Mutta öljyn voimaa' 
ei Messiaskaan lupaustaan anta
essaan huomioinut. J o s  Knglan 
uin hallitus olisi antanut tai an
taisi luvan juutalaisten esteettö
mälle Palestiinaan niuuttainisii- 
le. ui n Arabian maitten öljy 
virtaisi muualle eikä Englantiin. 
|a tämä enempi salas-a jedetty 
Englannin ty o väenhaH: tn1', sen
kova jiahlkin.ä on vailkeammin 
särettävä kuin Wales: u ja 
Yorlkshiren liiilrk.iix» >sty < ■ .Östen 
5 päiväinen työviikko Eng annin 
tvöväenhallitukselle. vihani elisiT 
ainekset ovat nyt vasta a .aneet 
säälintunteilla kirjoittaa miten 
saälimättiMiiästi juutalaisia koh
dellaan ainoastaan siitä *y y siä. 
että he haluavat jialnta tasaisin 
isäinsä maahan. Ennen \ olleis
ta maailmansotaa samat ääni
torvet valittivat että juutalainen 
Palestiinassa on jo valloittanut1 
Välimeren ja «.-ak-i maailman 
mailkkinatkin ja sille on saatava 
este, jos ei haluta juutalaista 
maailmanvalta.

Englannin nykyistä tilannetta 
selittävässä tarkoituksessa lyhy t 
vanha historiikki: Kun kapteeu 
Smith seurueineen saapui nykyi
seen Virginian valtioon, n::n ha 
nen joukkueensa oli koikiMiiijian- 
tu aatelisista, onnenonkijoista 
ji uka tulivat lastauttannaan lai 
vatisa ikullakla ja palata takaisin 
Kullaiksi luultua In litukivea la- 
hetettiiuikin kotimaahan ja sen 
mukana ahnaammat s.aaliinjaka 
jät huolditimaan myynnistä 
Laivan lasti, asiantuntijoiden ta 
Ilolta. toilettiin arvottomaksi 
S: rtukunnan julitajan jia attua 
takaisin hän lo\>i tänne jäänee! 
nälkäkuoleman «j*artaalta odotta
massa osaansa kultalastista. J<4 
taja silloin antoi jokaiselle enti 
sello tyhjäntoimittajalle kuokan 
ja kirveen sekä |>ieneti tiianj>a- 
'an. josta oli maksettava 4 tyn- 
nvriä koomia ja ne jiiti jokaisen 
saada omalta raivaukseltaan.

Eiköhän nykyinen engAmpiai
nen sir ja loordi voisi imettää 
kuokalla hiiltä kaivoksissa, siten 
riisi tyovacnha'lituk-en apuun 
muissakin hommi ssa, e ka aino
astaan lainojen otossa.

likaisessa maassa, missä tvö-

BITLER CAR ft HOME 
SUPPLY

Goodyear taijereita — SisäkumeJ» 
Kaikenlaisia autotarvikkeita.

Polkupyörien oiia. 
Taijeripalvelus paäkortteerl 

47D Main Street. RoackUad. M aine

FARMALL TRAKTOREITA 
FARMIKONEISTOA 

James way -paanalaitteita
LYPSYKONEITA 

Radioita —  Freoia- 
U k *  kapinatteja

TRI-COUNTY
FARM

EQUIPMENT CO. 
Rockland, Maina

JESSE L1NSCOTT,
Entinen ]. B Simnions'in puoti. 

Makeisia, tupakkaa, -uokatavaraa. 
virvokejuomia. sanomalehtiä ja 

julkaisuja.
724 Main St., lamesltadun kulmassa, 

Rockland, Maine.

Yksi Mainen hienoimmista 
ruokailupaikoista

Newbert’s Restaurant
E d w ard  F. M ayo, J r . ,  o m is ta ja  
306 Main St., Rockland, Maine

NELSON BROTHERS
liodae A Plymouth Sales a  äsrv toa

Job Rated Trucks

TEXACO PRODUCTS 
515 Main St. Rockland, M aine

i <iti saanut tavalla tai tm 
la liallitusuhjalkset k,niiniä, he 
ovat j intuneet ralkentamaan hä
vitetyille raunioille. Heidän lii
täisi nostaa tuhkasta paratiisi

-el-

THE ROCKLAND 
PHOTO STUDIO

fVeddlnf and Family Group* 
a Specialty

Photos Taken At Your Home Also.
L. VENEZIA, Prop.

139 Main St. — Rockland — TeL 1#R7

r

• i i i i•.

N A D E A U ’ S
Rucklantiin uusin RAVINTOLA

Kuuluisia mainioista 
ATERIOISTAAN 

245 Main St., Rockland, Maine

inaan päälle vanihantestamentin 
In, niin-tarun kertoiinalla ii«iik-ii- 
deila. vaiiklka heitä estäinä.ssji on 
kaiken karvaisia sala.purijoita ja 
dilktaattoriksi pyrkijöitä. —Eetu.

West Concord, N. H.
M r». T y y n e  Piekainen,
joka on viimeksi asunut \\<*st 
Barnstable. .Mass., on asetturw.it 
toistaiseksi asumaan tänne \V. 
Concordiin hoitamaani terveyt- 
’ aan.

Sunnmttaina joukko vanhoja 
tuttavia kävivät häntä tervohti- 
mässii hänen -yntymäpäivansä 
johdosta. Mr-, John Rinneti a- 
simnolle. missä hän, on sisädlä. 
olivat laittaneet kauniin kahvi- 
poyiian, josta kiitos Mrs. Rinn^»  
le ja Mr-, E. Luomalle.

Toivon että Mrs 1’iekiijsen 
uitavat muistavat häntä kirje-il - 

ia korteilla, -dia olen 'varma.a
että ne 
te: 519 
cord, N

häntä ilahduttavat. 
No State St., W 
H. — Anna.

O so-  
C *o n -

Niinkö, tekinkö 
tulette Missourista

Well, me piilämune miehistä 
jutika tulevat tuosta Grand 
Old Valtiosta. Me tiedämme 
heidän tahtovan nähdä kai- 
iken.

Juuri siinä me lyömi,meikin 
kirjat sisälle, sillä meidän vil
laisten paitojemnie varasto on 
taas normaalissa ja laatuja on 
ylfkVlläisesti.

R '
Tulkaa 'katsomaan, säilökää 

meitä pluffaajalksi, niin me 
näytämme myös olevamune 
Missourista.

$7.50—$9.95
Raidallisia, ruudniklkaita ja 

yk-i,värisiä.

Metsä stystakkeja 
$14.50, $15.00, $16.50, 

$18.50.

Metsästyshousuja 
ja breetsejä 

$ 10.00

m  n F U '‘

fa** 'f ' /  ROCKLdNI)
Maine

DR LLOYD M. RICHARDSON
HAMMASLÄÄKÄRI

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

Tel. 1323
Tunnit 9 12. 1-5 

Iltajio »oplinuks**» mi

Se on täällä!
“Tuleviisuutenne «uto”

Uusi 1947 Ford
Se on nyt näytteillä meillä

W ALD O BO RO  
G A R A G E CO.

Rockland ja Waldoboro, 
Maine

Meillä an kaikki 
parhainta.

Thorndike Hotel
ROCKLAND, MAINE

E. B. CROCKETT STORES
5c and löc to $I.0Ö>

Vetävä Uinen paikka tehdä 
ostoksia aina.

410 12 MAIN STREET, 
ROCKLAND. MAINE

ISIDORE POUST
Elävän siipikarjan välittäjä

41 Tillson Avenue 
Rockland, Maine

Tehkää ostoksenne meiltä.

CLARK’S 
FLOWER SHOP
ROCKLAND, MAINE

MAINE MUSIC CO.
Perustettu 1890.

Alwin S. French, omistaja 
Kaikkea musiikkitavaraa 

ROCKLAND. MAINI

Glendenning's Market
Ruokatavaraa, lihaa |a 

vihanneksia.
[Tel. 943. Rinkiäni), Maine
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—  SÄÄ  —•
Massachusetts —  Ensi yö on 

•ÖMtdnen ja viileä, samoin keski* 
viikkona.

Lämpötilojen äärimmäisyydet 
Bostonin säähistoriassa tänä vuo
denpäivänä ovat olleet seuraavat: 

96 astetta 1939.
45 astetta 1899.

FITCHBURG
JA YMPÄRISTÖ

— Charles Perkins, 70 vuoden 
ikäinen mies Steriilikin kampi - 
koita, löydettiin 'kuolleena autos
saan Clintonissa k el1’o 11 :.̂ 0 ei-

m Iisaaniuna. Hän nähtävästi oi 
saanut sydänhalvauksen. koska 
auto oli pysähtynyt sopimatto
malle paikalle.

— Lucy Helenissä on syntynyt 
tytär Mr. ja Mrs. Helbert L. 
FheLpsille. jotka asuvat \Vest- 
minsterissä. Mrs. Phelps on enti
nen Sylvia Sutela.

o pettä jä Tvire
PUHUU TÄÄLLÄ 
LAUANTAINA

Lähtee Suomeen 
lokakuun alussa

Saiman valistustoimikunta il
moitti tänään aamupäivällä, että 
opettaja Samuli Vire. joka tuli 
tänne Yhdysvaltoihin viime ke- 
vännä ia sen jälkeen on puhunut 
monilla sadoilla eri paikkakunnil
la täällä uudessa kotimaassamme, 
puhuu Saiman talossa ensi lau- 
antai-iltana, puhe muodostuen 
täällä hänen hyvästijättöpuheek- 
seen, sillä hän ensi kiitin a'ussa 
lähtee Suomeen, jossa häntä opet 
t aij at eli t äivä n sä odot t a v a t.

Vire puhui täällä Fitchburgissa 
keväällä kaksi kertaa: ensiksi
Suomalaisessa I.ähetyskirkossa ja 
sitten Saiman talossa, molemmis
sa verrattain suurelle yleiselle

R. V. WESTLIN, M. D.
80) Main Street, Fitchburg, Ma».

Konttori tunnit: 1—3 ja 7—8 |.pp. 
Keskiv.: 10—11 ap. ainoastaan. 
TeL Konttoni Fitchburg 1747 

Kotii Leominster 1009

Koteja myytävänä
M EEKKERIN FARMI, puolet viljel

tyä maata, hyvän tien varrella Fitchbur
gissa. Yhdeksänhuoneen talo. autotalli, 
paana 16 päälle karjaa, porattu kaivo. 
Saa haltuunsa lyhyen ajan sisällä.

Hyviä rakennustontteja Leominsterissa, 
Fitdiburgissa ja ympäristökyhssä. Mak
suehdot järjestetään.

Kauniita kaupunki- ja maalaiskoteja, 
liiketilaisuuksia. lotteja ja kämppiä. Ta
vatkaa meidän myymämiehiämme:
Mr. Toivo Madison, 327 Main St., 

Fitchburg. Tel. 138.
M . Valto W . Matilainen, 54 Main SL, 

Gardner. TeL 625.

ja kumpikin yleisö jäi o d o tta 
m aan hänen tänne uudelleen tule
mistaan. Olettaa siis voidaan, 
että opettaja Vire saa puhua 
lau a trU i-ilian a  suurelle yleisö.le.

Lippuja myydään 
Talkootansseihin

Haavisto tulee 
maanantaina

Fitchburg — TeL 2238

Keskiviikkona ja torstaina, 
syyskuun 17—18 p:nä

Ronald Colman elokuvassa

“The Late George 
Apley”

— Ja elokuva —

“THE GUILTY”

Perjantaina ja lauantaina, 
syyskuun 19—20 p:nä

Gregory Peck ja Jane Wyman 
elokuvassa

“THE YEARLING”
— Ja elokuva —

“Dangerous Money”

SAWYER
FUNERAL HOME

12 Brook St., Fitchburg, Mass.
---------4----------

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

Tel. 387

Saiman näyttämökomitea il
moitti tänään, että pääsylippuja 
näytelmään “Talkootanssit” myy
dään tästä pävästä alkaen osuus
kaupan kuivatavaraosastolla. Xe 
ovat numeroituja ja hinta veroi
neen kaksi dollaria.

New Yorkin Työväentalon 
näyttämön ohjaaja Eino Haavisto 
tulee tänne maanantaina ja tästä 
viime suvena kesäjuhlassa esite,- 
tystä näytelmästä järjestetään 
useat kertausharjoitukset, jotta 
esitys sujuu joustavasti.

Talkootanssit esitetään Saiman 
tauossa lauantai-iltana t. k. 27 
päivänä. Esirippu avautuu kello 
8. ___________

Valtuusto kokoontuu
Kun valtuusto kokoontuu tänä 

iltana, niin sen harkittavaksi esi
tetään kysymys plununausta 
koskevien sääntöjen kumoami
sesta. Nykyiset säännöt kieltävät 
pluinmaustyöt asuintaloissa kai
kilta muilta paitsi lupakirjalla 
varustetuilta plummarcilta ja kui
tenkin olisi teknikkoja, jotka 
voisivat plummata omat kotinsa.

Tähän kysymykseen, on erikoi
semmin kiintynyt valtuusmies 
Alfred .Bastarache ja hän niiden 
kuulustelujen nojalla, jotka hul>- 
jattain toimitettiin, aikoo ehdot
taa, että edellämainittu kohta 
pluminausta koskevissa säättnöis 
sä peruutettaisiin.

Myös oletetaan, että anomus 
Mairtkadun alapään uudelleen 
päällystämisestä esitetään. Siitä 
on ollut puhetta pitkän aikaa ja 
kun yläpää Aseinantoria myöten 
päällystettiin, niin näyttää ko- 
loinen älläpää nyt sietämättömäl
tä.

Tämän anomuksen on allekir
joittanut valtuuston puheenjoh
taja Peter J. T.evanti. Hänen 
anomuksensa käsittää koko 
Mainkadun alapään päästämi
sen, Asemantorilta’ Moranin to- 
rile asti. viimemainittu tori mu
kaanluettuna.

I ——
Miehen ruumis 
löydetty

Mädäntynyt mielten ruumis, 
jonka vieressä oli revolveri, löy
dettiin metsäiseltä paikalta lä
hellä Goven farmia Cowdrey 
Hi'li!lä. Shcr’cyn ja Leominsteriti 
tien varrella Lunenburgissa eilen. 
Kaksi miestä, jotka etsivät ka
donnutta hiehoa, huomasivat 
tuon haisevan ruumiin. Viran
omaiset olettavat, että kuolema 
on tapahitaiiut 4—6 kuukautta 
sitten. Ruumis tuotiin Sawyerin 
hautauskotiin avaamista varten.

Rafael Mattila 
kuollut Porissa

Yksityisten saamien tietojen 
mukaan Saiman valistustoimi
kunnan entinen jäsen Rafael 
Mattila on kuollut Tuorsniemel- 
lä. Porin maaseurakunnassa. Suo
messa. tämän kuun 9 päivänä. 
Aikaisemmin jo kerroittiin. että 
toveri Mattila oli sairastellut ja 
käynnyt m. m. Helsingissä ets 
inässä apua vaivalleen.

Hänen puolisonsa Maija kuo'i 
muutamia vuosia sitten.

Mattilat muuttivat täältä Fitch 
burgista Montrealiin ja sieltä 
kotipaikalleen Suomessa, jossa 
-aivat maistaa itsenäisyyden ai
kana taloudellisesta hyvinvoin
nista. mutta joutuivat myös kär
yinään siitä puutteesta ja kau
husta, minkä sota mukanaan 
Suomeen toi.

Matti’a tunnettiin täällä rei- 
’tina tvöväcnmiehenä. joten häntä 
Työväenyhdistys Saiman jäsenis
tön keskuudessa on usein muis
teltu.

Hevonen surmautunut, 
ratsastaja saanut 
olkavamman

Pillastunut ratsuhevonen sai 
surmaniskun ja ratsastaja olka
vamman yhteentörmäyksessä au
ton kanssa Riverkadula eilen. 
Hevonen pudotti k noki i mensa 
suustaan ja laukkasi vasten au
toa. jota ohjasi gardnerilaincn 
Howard Morgan. Ratsastaja 
Richard Bailey, 26 vuoden ikäi- 
nenmies Alpinetien varrelta, 
lensi yhteentörmäyksessä hevo
sen pään ylitse auton tuulilasia 
vasten ja häneltä nyrjähti olka
pää. Hevoselta murtuivat molem
mat etujalat yläpuolelta polven 
ja katkesi kurkkusttoni, kun 
elukka retkahti auton radiaat- 
toria vasten. Kuoleman aiheutti 
verenvuoto.

VERMÖNTISSA 
VIETETTY JUHLA

Viime sunnuntaina Andoveris- 
sa, Vt., oli vietetty Mr. ja Mrs. 
J. A. Riveisin 40:ttä hääpäivä- 
juli’aa, jlossa oli ollut fitehburgi-

laisiakin. Tarjoilu oli laiteltu ta
lon pihalle, jossa myös oli ohjel
ma suoritettu. Puheita olivat pi
täneet John Äijalä Fitchburgi^ta, 
Frank Rosva’l Worcestcrista 
sekä Mr. Riversin lanko ja sisko 
Mr. ja Mrs. John Inberg.

KAKSI EHDOKASTA 
LISAA KOKELAAKSI

Olemme jo kertoneet useita 
henkilöistä, jotka pyrkivät eh- 
dökaiksi siihen taikka tähän toi
meen syksyllä toimitettavissa 
kaupunkitnmevaaleissa. Ehdok
kaita pormestarin kokelaaksi on 
useita, samoin 'valtuusnrehiksi 
pyrkijöitä. Nyttemmin Hartlty 
Edes on ilmoittanut, että hän 
pyrkii nonpartistien ehdokkaaksi 
valtuustoon valitsemista varten 
ja Armand O. Richard on hankki 
nut nim'tyspaperit koulukomitean 
jäsen ehdokkuutta varten.

Tietysti monet niistä, jotka 
ehdokkaiksi pyrkivät, luopuvat 
yrityksistään myöhemmin, kun 
näkevät, etteivät he pääse pinnal
le siinä kilpailussa, jota ehdok
kuudesta käydään. Mutta se

ku lenkin huomataan, että ehdok
kaita tulee olemaan riittävästi 
marraskuun neljäntenä päivänä 
toimitettavissa vaaleissa.

— Varhain eilisaamuna Albert 
Recinen paatiassa Luncnburgis- 
sa syttyi tulipalo, jossa tuhoutui 
70 tonnia heiniä, Raksi hevosta, 
sonni, hieho ja sika. Palokunta 
häivytettiin paikalle, mutta ei se 
kyennyt pelastamaan enempää 
paanaa kuin sen sisältöäkään.

LUOKKA VALINNUT 
TOIMITSIJANSA

Fitchbnrgin korkeakoulun nel
jäs luokka toimitti eilen toimit
sija vaalinsa. Presidentiksi valit
tiin Raymond Ahlondi ja vara
presidentiksi Loris Lakso. Jeanet 
Pearson sai sihteerin salkun ja 
Joseph Cushing, Jr., rahaston
hoitajan tehtävät.

SAHAJAUHOJA PALANUT, 
VAHINKO 15,000

Tu/lipalo, jonka sytytti sala
manisku, tuhosi tuhansia kordeja 
kuivia sahajauhoja ja aiheutti 
$5,000 vahingon Mason & Parker

Mifg. yhtiön tehtaassa \Yinchindo 
nissa ci isiltana. Yhtiön presi
dentti Wiliam M. Chapman 
sanoi palaneen varaston olleen 
niin suuren, että sitä olisi riit
tänyt tarpeisiin koko ensi talvek
si. Automaattiset vedenpirskoit-[ 
taiat estivät rakennuksen sytty-, 
inästä palamaan.

Hammastenhoi toa 
tähdennetään

Tohtorit Ed,win T. Holmes ja 
Joseph A. N. Thibert, täällä toi
mivat hammaslääkärit, eilen sc- 
•losttlivat hammastenhoitoa täh
dentävää ohjelmaa., joka suorite
taan tää lä lokakuun 20—23 p:nä. 
Tähän ohjelmaan kuuluu päiväl
linen, radiopuhe ja erilaisia näyt
teitä, joilla yleisölle tähdennetään 
miten tärkeätä hammasten ter
veydenhoito on.

UNIVERSAL
Huomenna ja orstaina Univcr- 

saKteatterissa esitetään “The 
Late Gebrgc Apley”. jossa pää
osalla on Ronald Colman. Toinen

samoina päivinä esitettävä filmi 
on “The Guilty".

Perjantaina ja lauantaina esi? 
tettävät filmit ovat “The A cat*
ling" ja “Dangerous Money". , _ _ _ _ _ _
PYHÄN PAAVALIN 
SEURAKUNNAN TIEDOITJUS

Tämän viikon torstai-iltan* 
7 :30 on hartauskokous, jossa puj 
Imu pastori Hugo llillilä j» 
muutakin ohjelmaa suoritetaan; 
Tarjoilusta huolenpitävät Mr. ja
Mrs. Sipi Saviikko.

---------------- -
LÄHETYSSEURAANHAN
KUULUM ISIA

Tänäiltana on jälleen ompelu* 
seuran hartaushetki. Tarjoilusta 
tulevat huolehtimaan Iidat. Men
nään juhlimaan Iitojen päivää. 
Torstaina rukoushetki ia sunnunl 
taina pyhäkoulu kello 0:30 aamut 
la. Päivällinen seurakunnan huvi- 
Iässä klo 12—2 ip. Nuorisoseura^ 
k ok. klo 5 ip. ja iltakirkko klo 
7 ill.

“Minä iloitsin, kun minulle sar 
nottiin: ‘Menkäämme Herran
huoneeseen.” —AV.A.S.

UUTISILM0ITUKSIA
FITCHBURG

Gcm tcultcriin halutaan nainen puh
distustyöhön. Kysykää Mrs. Gcmti/reV 
Tavattavissa iltapäivisin tai illoin.

Myydään halvalla kolilla lämmitettävä, 
hyvä, vihreä Kalamazoo keittouuni. -  
164 Ashburnham St., toinen lattia.

Pianojen ]a huonekalujen m uuttoa 
-  Finnish Trucking Company. P u 

helin: 634 tai 5132-W.

Myytävänä ympärivuoden asuttava, 
pieni koti. Sijaitsee vastapäätä Saiman 
puistoa. Lähemmin Tel. Ashby 7-11

Kaksi ammattitaitoista m aalaria 
saa vakituisen työn. — Victor S ep 
pälä, 167 High St.

Halutaan tottunut pyykinpesijätär. — 
Mrs. E. R Pickwick. 7S Mechanic St. 
Tel. 856,

Miss ESTHER MÄKI
j a

Fitchburg

Mr. VÄINÖ SORMUNEN
w A - i * '-

r \

^  A C W

Vihittiin avioliittoon Fitchburgin Ev. Luth. kir
kossa syyskuun 6 p:nä 1947, ja häät vietettiin 
samana iltana Saiman talossa. Sen johdosta me 
allamainitut sukulaiset ja ystävät teitä sydämelli

sesti onnittelemmc.

Gardner

Kauniina kukkikoon onnenkukat clonpolkunne vierustalla!

Mr. ja Mrs. Oscar Maiki 
Mr. Oscar Mätki Jr.
Mr. ja Mrs. John Sormunen 
Mr. ja Mrs. Bruno Mäki 
Mr. ja Mrs. Willaaim Lehtinen 
Mr. Toivo lahtinen 
Mirses Mildred ja \'ieno 

Lehtinen 
Miss Irene Mäki 
Mr. Gil Midland 
Mr. Rudy Aaltonen 
Mr. ja Mrs. Frank Hyrfk 
Mr. ja Mrs. Wäinö Lehtinen 
Mr. ja Mirs. Carl Spofford 
Mr. ja Mrs. Robert Ross 

ja Mirriäni
Mr. ja Mrs. Flavel Lynch 

ja Didkic
Mr. ja Mrs. Francis Hunt,

Marion ja Billy 
Mr. ja Mrs. Charles Marston, 

California
Mr. ja Mrs. Harry Nyberg 
Mrs. Hänninen
Mr. ja Mrs. Herman >f .*

Jää lk ehtinen { ' -
Mr. ja Mrs. Eino Jääskeläinen ■, 
Mr ja -Mrs. Eero Langen,

Martha ja Joyce

Port Arthur, Canada
Mr. ja Mrs. Bruno Langen 
Mr. ja Mrs. Uuno Vantaa 
Mrs. Frank Langen 

ja perhe
Mr. ja Mrs. Sulo Langen.

Fitchburg
Mr. ja Mrs. Emil Koivisto 
Irina ja Hanna Siitonen 
Almia ja Santeri La,pipi 
kiina Karvonen 
Anna Autula
Eila. Anna ja Oiva Rauma 
Aini ja Walter Valley 
Mr. ja Mrs. Sefania Olkkola 
Anna ja Armas Sejtpälä 
Paul. Allan, Lila ja Arvo 

M andclin
Mr. ja Mrs. Joseph Barron 
Mr. ja Mrs. Joseph Severens 
Mr. Oscar Pcrko 
Ruth. Hilda ja Charles Kuusela 
Ida ja Kalle Pasanen 
Ca.rl ja Alice Frits 
Lily ja S. F. Salminen 
Mr. ja Mrs. John Toro 
Lily. Reino ja Raymond 

Askainen
Matti ja Fanny .Anttila 
Helen Anttila 
Hulda ja Matti Paananen 
Mr. ja Mrs. Arvo Hannula 
Gert. Gavle ja Donna Lee 

Mc Neil 
Martha Scjipalä 
Bertha Sci|t|klä 
Marion Stone 
Mr. ja Mrs. (Lear Palsoja 

ja Ruth

Sophia ja Otto Neuvonen 
Eeva ja George Lehtinen 
Wistin perhe 
Martha ja Julius Sivula 
Helga ja John Sivula 
Mr. ja Mrs. J. A. Perikö 
lii Ida ja Mikko Mustonen 
Fanny ja Emil Rautio 
Lily ja Gus Laakso 
Maria Putnpula 
Mrs. Sophia Pirttinen 

ja Vaito
M rs. Alina Similä 
Wm. Anderson .ja Hilma 
Walfrid Wirta
Liisa ja Oiva Lassila ja Ailan 
Elsa ja Ted Karvonen 
Naemi ja Henry Puranen 
Martha ja John Suominen 
Mr. ja Mrs. Matti Ritala 
Jeff Kääiitä 
AP a n Leppäniemi 
Wäinö Niemi 
Hjalmar Selin 
Taimi ja Juho Heikkurinen 
Sctpia ja Kalle Virkkala 
ETlen ja Aune Merillä 
Aune Miner ja Dick 
Eddie Palo
Mr. ja Mrs. Benny Autula 
Sanna M. Heikkinen 
Jack ja Veikko Pesonen 

ja perhe
Mrs. Sandra Lehto
\  äinö Aalto
EMI a ja Otto Asikainen
Enoina ja John Heikkinen
Tyyne ja Lauri Hällfors
Bert ja Walla Santaviita
Anna ja Erland Kivimäki
Toimi ja E:no Virta
Eliina ja Emil Sorila
Mr. ja Mrs. Frank Chase
Ida ja Oscar Sallila
Jaok Hirvi
Richard Wintturi
Mr. ja Mrs. Jorma Snellman
Anna, Louise ja Wm. Uäisäneu
Doris Aito ja “Buster”
John Koivuniemi 
Helen ja Wäinö 
Selina ja Kalle Heikkilä
Tvvne ia Richard Warala * » ■' t 
Fred Hietala
Dennis. Ellen ja Veikko Hill 
Mr. ja Mrs. Charles Lahti 
Mr. ja Mrs. August Salo 
Mr. ja Mrs. Jdhn Niemi 
Mr. ja Mrs. Toivo Niemi 
Nlbby 
Pogy
L. J. Kangas 
Taimi ja Aimo Moilanen 
Mr. ja Mrs. G. Stansfield 
Hulda ja .Emil Helman 
Richard ja Marian Rauma 
Mr. ja Airs. Eino Hendrickson 
Mr. ja Mrs. Roy Oberg 
Maitia ja Oscar Laine 
Ida ja Salkri Lindström 
Ellen, Sandra ja Oscar Jarkko

Anna ja Abner Ojala
Westerbadkan perhe
Alina ja Hjalmar Ojala
Ahti O. VViita
Jenny ja Kalle Marjanicmi
Raulha ja John Cunningham
R. Luopa
L. Myllykangas
John^ Hanigan
Jeanne Keren
Bob Sheehan
Jack Witt
Ray Ranta
V. Perttula
Mr. ja Mrs. A. Stensbrom 
August Kostian 
Oiva Kansala 
Aini ja Toivo Nousio
W. Salmi

Gardner
Wäinö Matilainen 
Mr. ja Mrs. Eino Penttinen 
Tyyne ja Frank Hakala 
Vilho Koslki 
Adrdlplh Suihkonen Jr. 

ja perhe
Mr. Bob Lundquist 
Miss Irene Paakkola 
Mattda ja Taneli Taavitsainen 
George Taavitsainen 
Emil ja Fanny West 
Ted ja Emily Asikainen 
Mr. ja Mrs. Nathan Busli 
Armas Kauppinen 
Eino Halttunen 
Tauno C. Tamminen 
Richard Wironeu 
Mr. ja Mrs. Vilho Oinonen 
Uuno Manninen 
Mr. ja Mirs. Oscar Wasarainet 
Sonja ja Louis Pelotte 
\Vun. ja Emilia Eskeli 
Cl cm e ne e Torppa 
Martta Matt
Eino, Vivian ja Sylvi Kajander 
Helmi, Katri, Kerttu. John., 

Wäinö ja Win. Häkkinen 
Bruno. Vera ja Richard 

Lindberg 
Leander F or n a s 
Arthur Hakkarainen 
Witn. Tantu ja B. Tantti 
R. S. Tantu ja Mrs.
Mr. ja Mrs. Lauri Oksanen 

ja Evelyn
Mr. ja Mrs. Toivo Tuominen 

ja perhe
Tvvne ja Toivo Tanttu
Elsa ja Walter Kemp
Ina, Don, Paul
Otto ja Riika Miesikolaintn
Mairy ja Victor Liukas
Otto, Lempi ja Helen Asikainen
Oga ja Jaltnar Wirta
Mattda ja Henry Hannus
I' 4m Lehto
Hanna ja Emil Ojala
Ellen ja Lauri Hänninen.

Westminster
Leo ja Charlotte Aaltonen 

»Mr. ja Mrs. Otto Lahikainen 
Eugene ja Helen Eskeli 
Mr. ja Mrs. Arvo Kajander 
Eino Salo
Fanny ja Sakari Tonroos 
Albin ja Ada Wiiiiikaincn

Ashburnham
Mr. ja Mrs. Reimonth Leslie 
Leena ja Oscar Mäki 
Mr. ja Mrs. Anthony Zazas

Hubbardston
Mr. ja Mrs. Otto Halttunen 
Toivo ja Impi Tammi

Wincfaendon
Alina ja Matti Hytönen.
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