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LENTOKONEITA BERLIININ Marshallin apu
SAARTOA HELPOTTAMAAN kommujen kipu
Hallituksen määräyksestä lähtee 39
suurta lentokonetta Saksaa kohti

Euroopassa

Kaakkois-Aasia
kommunistien
temmellyskenttä

Singapore, kesäk. 38 p. — Brit

Togliatti ilmaisee katkeruuden tiläiset viranomaiset ova tutki
Varsovan kokouksesta tul neet tilannetta ja saaneet selvil
le, että Aasian kaakkoinen osa
tuaan

Mutta kuorma-ajurien johtaja
ei hyväksy Greenin lausuntoa.

Kolme matkalle lähtevää ryhmittymää tulevat
• olemaan apuna elintarvikkeiden kuljetuksessa

Lisää varataan

Suuri osanotto
suomalaisten
juhannusjuhlaan

Atomipommin keksi
portugalilainen

TELETYPEN SÄHKESATOA

Fukujn kaupunki
tuhoutunut maan
järistyksessä

Raivaajalle U. P.

Berliinin tilanne
YK:n käsiteltäväksi

Vastavuoroinen
kauppalaki

Konventionin aikana
oli rahaa liikkeellä

Egyptin ulkoministeri
Khashaba eronnut
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Greenin lausunnon Berliiniä ei anneta
mukaan ei AFL
kannata Deweya
suorista Venäjälle

Washington, kesäk. 28 p.
Kiinan eteläpuolella on kommu
Rooma, kesäk. 27 p. — Palat nisi ien temmellyskenttänä. Ky AKI.m. pres. William Green on
tuaan rautaverhen
takaisesta sym yksessä ovat Ma,laji, Burma, lausunnossaan sanonut ettei liit
Varsovassa pidetystä Komimfor- Siam, Indo-Kiina ja Indonesia. tonsa "koskaan” tule kannatta
min kokouksesta ilmaisi Palmiro Viimeksimainittu osottautuu e- maan republikaanien presidentin
nyt
olevia
ITogliatti
katkeruutensa M a r  rittäin kiitolliseksi kommunisti ehdokaslistalla
(SÄHKÖSANOM A)
shallin avustusta kohtaan. Sanoi en kiihotukselle. Kiihotusta h a r  E. Deweya ja Lari Warrenia.
Washington, kesäk. 28 p. — Ilmavoimien viraston taholta tie Italian kommunistien taistele joitetaan kiivaasti. ,Se alkoi kiih Mutta saman liiton kuorma-aju
Hollantiin joukkojen rien veljeskunnan jiilkisiiustoidotettiin eilenillalla noin 39 suurta C-S4 Skymaster merkkistä van kaikella voimallaan Kuroo tyä heti
matkustaja- ja rahtikonetta lähtevän matkalle Saksaan tänään, ol pan avustusta, Amerikan e lv y  lähdettyä — sekottumalla t o i  miston johtaja Lester M. Hunt
lakseen apuna läntisten liittolaisten taistelussa Venäjän Berliiniä tysohjelmaa vastaan. Hän, itse siin puolueisiin salakavalin tar kiirehti heti huomauttamaan,
että kuorma-ajurien järjesti, e;
ryhtyy johtamaan tätä taistelua. koituksin. '
kohtaan asettamassa blokaadissa.
Kommunistit ovat
surkean
Indo-Kiinassa kommunistit o- ole tässä asiassa samaa mieltä
Tiedotuksessa sanottiin lentomääräyksen annetun kolmelle
ryhmittymälle, Alaskan, Karibian ja Tactical Air komennuskunnal- vaalitappionsa jälkeen olleet e- vat niinikään löytäneet muhe Greenin kanssa.
Geen antoi lausuntonsa report
le suunnata matkansa Frankfurtin alueelle Amerikan miehitysjouk nempi suopeita avustusta koh van, maaperän. Vietnamien joh
taan, mutta Varsovan, kokouk dossa on suuri osa kommuniste tereille tultuaan Valkoisesta ta
kojen johtajan kenr. Lucius D. Clayn “vaat muksesta”.
Lentokoneet lähtevät matkalle tukikohdistaan “24 tunnin ajal sessa, jossa 'Komin,form nähtä ja korkeimmasta johtajasta läh- losta pres. Trumanin luona o l
kommunistien tien. kuten kominterin kasvatti leesta 15 minuutin neuvottelus
la” ja on niiden matkan pääasiallisempana tarkoituksena ilmavoi västi järjesteli
velvoitet pres. Ho Chi Minh, sekä Ngujen ta. Antaako A F L sitten kanna
mien viraston tiedotuksen mukaan olla “apuna siellä oleville lento- \altataistelua, hänet
tuksensa pres. Trumänille, jo.;
tiin taistelemaan tätä “taantu Giap ja Tran Van Giau.
voimille elintarvikkeiden kuljetuksessa Berliiniin.”
hän voittaa demokraattien ni
muksen
orjapolit iikkaa” vas
Murhia
M&lajilla
mityksen. jäi Greeniltä kuiten
levat viipymään Saksassa niin taan Moskovan ohjeen m ukai
Malajilla o v a t
kommunistien kin vastaamatta, vaikka onkin
kauan kuin heitä tarvitaan siellä sesti.
Ndljäs ryhmittymä, joihon kuu olevissa tehtävissä.”
Togliatti syytti olojen ahtau tnurhajoukot, 10—24 miehiset, rekisteröinyt itsensä demokraat
Havaijin
toimineet pitemmän ajan. L a u  tina ja huomautti vain, että “re
luu 13 samoja C-54 Skymaster harjoitusryhmässä,
joka tulee desta ja “työväen pulasta” taan
merkkisiä suuria lentokoneita, olemaan matka,valmiina käskyn tumuksellisten tehtailijain politi antaina murhattiin 9 henkilöä. publikaanit eivät tule saamaan
kannatusta
on määrätty liikenteelle Havai saatuaan Westover tukiasemalla, kointia.
Nämä tahtovat tehdä Johtavia ulkomaalaisia ja kiina koviinkaan paljon
työväen
taholta”Vakuutti
laisen
Kuomintangin
jäseniä
on
jin lentotukiase,malta ja on sen on noin 425 upseeria ja miestä. tyhjiksi viime vuonna saavutetut
myöskin, että liiton yhteydessä
murhattu
joka
päivä,
Kommu
päämääränä Westoverin, Mass,
Matikalle menevät C-54 Siky- voitot, hän s^moi. Lakkoilu on
lenitotukiasema, ja tarkoitus osal niaster merkkiset lentokoneet taasen vauhdissa hallitusta huo nisteilla on johto 5000-miehises toimiva poliittinen kasvatusliitto ei tule antamaan kannatus
listua “pitkänmatkan ilentohar- voivat kuljettaa noin 7 tonnia lestuttavassa mitassa.
Onneksi sä armeijassa sekä murhaajajoutaan Dewey-Warrenin listalle.
koissa,
joitten
päämääränä
on
joitulksiin.”
rahtitavaraa ja silloin kun len- ruokatehdastyöläisten lakko, j o 
Ainoastaan kerran sanoi liit
Mutta sikäli kuin asiaa k äsi toyihtymät ovat käyttäneet niitä hon osallistui 250,C|Ip, julistet- eurooppalaisten tappaminen.
tonsa: antaneen kannatuksensa
Burmassa
on
käyty
avointa
tetään, on tämä ryhm ittym ä rah- tässä maassa, on niissä kulje ! tiin päättyneeksi eilen. Mutta
tilentdkoneita
valmiina
teke tettu matkustajia 40 aina 60 1 toisia lakkoja on puhkeillut ja laistelua kommunistien asejouk- poliittiselle puolueelle ja se ta
pahtui 1924. kuti Rol>ert M. l.amään nopean lennon Saksaan, saakka.
lisää on suunnitteilla. Lakkoilu, koja vastaan monen kuukauden
Follette oli kolmannen puolueen
ajan.
Ennen
Britannian,
julista
ollakseen ajpuna Berliinin “kyl
työväenjärjestöjen, johdon olles
presidentin ehdokkaana.
maa
Rurman
itsenäisyyttä
kom

m än” saarron helpottamisessa,
sa kommunisteilla, on voim ak
Kiuorma-aijurien veljeskunnan
jos Clay antaa viitteen siihen,
kain ase ret teloi van kommunis munistit olivat kovaäänisimpiä
pres. Daniel Tobin on kuiten
itsenäisyyden
puolesta
huutajia,
että hän tanvitsee lisää lentoko
tisen vähemmistön käsissä.
jättänyt oven avoimeksi
mutta niin pian kun se saavu kin
neita elintarvikkeiden kuljetuk
kummallekin
puolueelle kanna
tettiin, kääntyivät he taistele
sessa.
New, York, N. Y. kesäk. 28 p.
tuksen yrittämiseksi veljeskun
maan
itsenäistä
hallitusta
v
a
s

Ilmavoimien tiedotuksen mu — A P L :n kuuluvan Brotherhood
nan noin miljoonan jäsenen kes
taan.
kaan lentävät matkaile määrätyt of Sleeping Car Portersin pres.
Siamin kommunistit
pitävät kuudessa, sillä veljeskunta ei
kolm e ryhmittymää “jolko ylksi- Philip Randolph tiedotti viikonole vielä päättänyt poliittisesta
salaisia
kokouksiaan,
levittäen
tyisryhmänä tai m uuten niin pi jamassa perustetun liiton, joka
suunnastaan, tekee sen mahdol
vaikutustaan
työväen
vasem
m
is
an kuin ovat valmiit lähetys- tulee taistelmaan uutta asepallisesti
myöhemmällä syksyllä. Ja
tossa. Vaikkakin, pinnalta t y y n e 
matikalleen.” Alaskan
ryhmit velusläkia
vastaan niin kauan
vaikka Tobin on ollutkin edusta
nä,
Siamin
hallitus
.pelkää
m
aan
tym ä ensin W estover Fieldille ja kuin pres. Trunlan antaa julis
jana demokraattien konventio
sa olevan yhden ensimmäisten
sieltä Azoreihin ja Frankfurtiin, tuksen,
joka peruuttaa laissa
i s s a , ei sano osallistuvansa täl
joukossa kommunistien luettelos
Karibian ryhmittymä
Bermu määritellyn palvelukseen kutsut
lä kertaa, kun on käsillä paljon
N e w York, N. Y., kesäk. 28 p. sa. Viime vuonna
Bangkokiin
daan, Azoreihin ja Frankfurtiin tujen eristetyn, joka pääasialli
tärkeämpiä asioita. Sanoi oleseikä kolmas' ryhmittymä (Tac sesti kohdistuu värilliseen ro —ISuur-New Yorkin Suomalais perustettu Venäjän lähetystö on vansa edelleenkin sen puolueen
ten Seurojen
Keskuskomitean kommunismin herniokeskus k o 
tical Air Command) Austinin, tuun kuuluviin.
jäsen, mutta ei ole koskaan kan
Central-puistoon ko kaakkoisessa Aasiassa.
Randolph sanoi taistelun ole ■sunnuntaiksi
Tex., Bergström nimiseltä lentonattanut eikä vastustanut minjuhannusjuhlaan
Maalajissa kommunistien pys
tukiasemalta W estoverin tuki van koko maata käsittävän ja järjestämään
tj
• ikään suuremman puolueen ehPenangin , , , .
asemalle ja sieltä sitten Azorei kehoitetaan ohjelmassa kieltäy sanottiin N ew York Timesin tie- symiehet uhkasivat
j
dotuksen
mukaan
osallistuneen
poliisipäällikköä
kuolemalla,
\aa 0 <u a’
tymään
kutsunnasta,
mutta
sa
hin ja Frankfurtiin.
Ilmavoimien tiedotuksen mu malla myöskin kehoitetaan kai [2500 nouseva juhlayleisö, joka tien voimankoitokseen hänen akaan kolmen lentoryhmän mie ken vastustustoiminnan tapah kuitenkin jonkuuverran hupeni sevoimiaan ;a miliisiä. Llhkauskirjeen
olivat allekirjoittaneet
histöön kuuluu 825 upseeria ja tuvan ilman minkäänlaisia vä sa‘een takia.
Monipuolinen ohjelma suori "Demokraattiset vapaustaisteli
miestä sekä varamiehistö ja “tu kivaltaisuuksia.
tettiin ilmoituksen mukaan, oi jat" a “ Maiajin kommunistipuo
Ien huomattavimpina
puhujina lue.”
'Lissabon, kesäk. 28 p. — P or
tuomari
Charles E. Hirsimäki,
tugalilainen
tiedemies Artur de
joka piti tervehdyspuheen ja t o i
'Albuquerque
kertoi sanomaleht.
mi ohjelamnesittelijänä. Varsiedustajille
eilen,
että hän keksi
naiseni suomenkielisen juhlapu
atomipommin ja luovutti sen Yh
heen
piti
Suomen
pääkonsuli
Berliini — Tuhannet saksalaiset rupesivat osoittamaan miel
dysvalloille 1941. Luovutus t a 
tään venäläisen Keskuspankin edustalla tänään tahtoessaan vaih Rafael Seppälä ja englanninkie
pahtui Lissabonissa olleen Y h 
kosketellen
taa vanhoja markkoja uusiksi Rymäkässä sanotaan kymmeniä lise n Emil Hurja,
dysvaltain silloisen sotilasattase
kumpikin,
puheessaan
Suomen
haavoittuneen ja 6—8 menettäneen henkensä, ja oli se ensimmäinen
an eversti Robert A. Solhorgin
senjätkeen, kun venäläiset ryhtyivät väkivoimalla ahdistamaan län sotakorvauksien, suorituksia ja
välityksellä.
maan vientiliikettä muihin m ai
simaita ulos Berliinistä.
“Ranskalainen apulaiseni P ier
(Sähkösanoma)
hin.
re
J. Du Pont suoritti ensim
Tdkio, kesäk. 28 p. — S ano
Laulupuolesta piti huolen juh
Tokio — Myöhempi tiedotus maanjäristysalueelta sanoo hävi
maisen
kokeilun, Pyreneitten vuo
malehti
Asaihin
saama
tieto
k
e
r

tyksen ulottuvan laajalle alalle. Jotain 300 sanotaan menettäneen lassa solistit Kerttu Siukonen ja too maanjäristyksestä Honsun ristossa, räjäyttäen siellä pienen
Lea Piltti, säestäjänä prof. Ilm a
henkensä ja satoja loukkaantuneen. Järiniin keskus oli Japanin ri Hannikainen,, ia New Yorkin -keskiosassa tänään. Järinä teki pommin, jolla oli pienen maanmeressä noin 40 mailin etäisyydessä Japanin rannasta. Seudun
Jussi suurimman tuhon F akuin, Ishi- järityksen vaikutus,” kertoi A l 
kaupungit ovat suurelta osalta hajallaan ilmapommitusten jäljeltä. Laulumiehet, johtajana
Himanka. Lausuntaa esitti Eino kawan ja Tojatnan maakunnissa. buquerque. Hän kertoi asiasta
Railamo.
Kansantanhuja esitti Tuhon omaksi lähes kekonaan nähtyään Rio de Janeirossa ilPraha — Rude Ravo, kommunistilehti, kertoo Jugoslavian N. Y. Suoni. Naisvoimistelijat, joutui Fukuin pääkaupunki. Tai- mestyqvän Vaoiguarda-lehden jul
kommunistit ajetun ulos Kominformista sen perusteella, että mar johtajanaan Meri Mäkinen-Ro- shdjissa 900 rakennusta t u  haisseen siitä uutisen maalisk.
salkka Tito on “syypää trotskilaisuuteen ja venäläisvastaiseen” sendahl. Soitosta taas huolehti houtui. Paikoilleen jäivät aino 23 päivänä. Sanoi tähän asti hamenettelyyn. Tämä kokous oli pidetty Belgradissa “kesäkuun orkesteri Aimo Väreen johdolla. astaan maakunnan virastotalo ja lunaieensa pitää sen salaisuute
keskivaiheilla” ja tällöin oli sukeutunut keskustelu Jugoslavian
Onnittelusähkeen • oli juhlaan eräs toinen suuri rakennus tu os naan.
asenteesta. Jugoslavian kommunistit olivat kieltäytyneet tule lähettänyt kaupungin virkaate sa 44,'000 asukkaan kaupungissa.
masta kokoukseen, mikä tulkitaan “demagogiseksi taktikoimi- keväit pormestari John J. Ren»
Yksityi st iedot
ihan i sllienk ie n
seksi”.
_________
m
enetyksestä
puuttuvat.
Järinä
nett, jonka juhlavleisölle esitti
Köpenhamina. kesäk. 28 p.
Charles E. Hirsimäki. Seikkape heilutteli rakennuksia m yöskin
Helsinki — Viiden suurimman puolueen johtajat ennustavat räisemmin.
Sir Britan Robertsan
selostuksen antaa Tokiossa, Osakassa, Kyotossa Kenr.
yleistä virtausta oikeistoonpäin torstain ja perjantain vaaleissa, juhlista paikallinen kirjeenvaih ja K ohe ssa.
Britannian
militarikuvernöör
jolloin äänestykseen arvellaan osallistuvan 2,416,400 äänestäjää. taja.
Berliinissä saapui tänne tänään
Kommunistit yksin eivät suostu tekemään minkäänlaisia ennus
epäviralliselle käynnille, mutta
kuitenkin asialle.
Hänen asia
tuksia.
naan on pyytää Tanskan uiko
Lontoo — Pääministeri Clement Attlee lausui tänään alahuo
Philadelphia, Pa., kesäk. 28 p. ministeri Gustav Rasmusenin tuo
neessa hallituksen käyttävän vuoden 1920 hätätilalakia ryhtyessään
Republikaanien
kansallisen maan Berliinin kysym ys esille
Washington, kesäk. 28 p. —
asettamaan satamamiesten lakkoa, lakon levitessä Lontoosta Likonventionin
aikana
viime vii YjNi :n turvallisuusneuvostossa.
verpoliin, maan toiseksi suurimpaan satamaan. Tuhannen sotilasta 'Pres. Truman on allekirjoittanut kolla laskettiin
konventioniin
kongressin hyväksymä,n lain. jo
lisää sijoitetaan Lontoon satamaan turvaamaan maan vähiä ruo
ka jatkaa vastavuoroisten kaup osallistuneiden kuluttaneen tä ä l
kavaroja.
pasopimusten tekoa
koskevat lä ollessaan noin $5 milj. Tämän
Kairo, kesäk. 28 p. — L u o te t
valtuudet viiden vuollen ajaksi, laskelman oli tehnyt konvenetioBerliini — Venäläisessä blokaadissa on ollut rakopaikka, kos vaikka hallituksen taholta olikin niviraston sihteeri Charles L. tavan tiedon mukaan nlkomitiis
ka 10 ruokaa kuljettavaa lotjaa pääsi tänään tulemaan brittiläisel esitettv valtuuksien jatkamista Todd ja «anoi sen olevan en em  teri Khashaba pasha on eronnut
tä alueelta Berliiniin. Lisäksi sanotaan venäläisen vyöhykkeen ra kolmella vuodella. Laissa tehdyt män, arviolaskelman,, kun var riitaannuttuaan Sudanin k y s y 
perustuvan, myksessä. Hän ei ollut m uka
jalla lasketun useita toisia lotjia jatkamaan matkaansa Berliiniin muutokset antavat myöskin suu moihin tilastoihin
päin.
rennnat valtuudet tullikomissio- sillä laskelmat on tehty sillä p e na eilisessä ministerineuvoston
Ulkoministeri K.
Mille uusia tullisopimuksia kos rusteella, että kunkin konventio- kokouksessa.
hyväksynyt
suunnitelman
Lontoo — Amerikan ja Britannian korkeat virkailijat neuvot- kevissa neuvotteluissa kuin mitä nivieraan osalle on laskettu me- oli
televat tänään Britannian ulkoministeriössä tilanteesta, minkä ve on aikaisemman ollut ja mitä noja noin $25 päivää kohti huo- aiiglo-egyptiläiselle hallitukselle
näläiset ovat aikaansaaneet pakottaakseen länsimaalaiset lähte hallituksen esittämässä lakiesi ' neeiii. ravinnon ja matkan sekä Sudaniin, jota ministerineuvosto
[ tilapäistnenojen osalle.
ei hyväksynyt.
tyksessä määriteltiin.
illään pois Berliinistä.

Asepalveluslakia
vastustetaan

Ainoa työväenliikkeen yleisetuja
ja edistystä scuranva suomen
kielinen päivälehti Amerikassa

Kommunistit nielaisseet tshekkien
sosialidemokraattisen puolueen
AMERIKKA VAROITTAA IT Ä V A L T A A
VENÄLÄISTEN VALLANANASTU KSESTA
SÄHKÖSANOMIA.

LONTOO — Venäläisten nälkäkuuri poliittisen voiton saavut
tamiseksi Berliinissä on osottautunut epäonnistuneeksi. Maailma
tuomitsee tällaisen “rauhanasian ajon”, miljoonien nälkiinnyttämisen, ja liittoutuneet eivät lähde pakoon pelkillä pelotuksilla.
Amerikka, Britannia ja Ranska laativat yhteisen diplomaatti
sen nootin ruuhkan murtamiseksi ehkä jo tällä viikolla. Ranskan
lähettiläs Massigli matkusti Pariisiin neuvottelemaan hallituksensa
kanssa asiasta. Laita nimittäin on sellainen, että Ranska taasenkin pyrkii jänistämään, peläten seurauksia.
Venäläisille annettava nootti tulee olemaan tinkimätön, suora
ja selväsanainen. Ranskalaiset pelkäävät Venäjän vastaotetta ja
vaativat takuuta Yhdysvalloilta, että se vastaa seurauksista eikä
jätä Ranska-rukkaa venäläisten armoille. Saman ajatuksen ilmaisi
ulkoministeri Bidault joutuessaan selostamaan suhteita parlamen
tille.

Ensiksi suden suuhun

Ranskalaiset pelkäävät joutu
vansa ensimmäiseksi suden suu
hun sodan syttyessä. Ja se on
heille vähintäin vastenmielistä.
Lontoon 6-vallan
kokouksessa
samasta asiasta sukeutui pitkä
juttu.
Amerikkalaiset ja brittiläiset
myöntävät, että
ranskalaisten
pelko ei ole kokonaan mielikuvi
tusta ja siksi asiasta neuvotel
laan
Lontoossa ennen nootin
laadintaa.
Diplomaattinen
sa
nonta, uskotaan, ei tepsi venä
läisiin. Niille on sanottava suo
remmin ja voimakkaammin jos
mieli saada
hymy katoamaan
Stalinin kasvoilta.
Selvää nimittäin on se, että
ellei Yenäijä tee parannusta ta
voissaan. siitä on seuraava vai-»
kea
selkkaus.
Britannian ja
Amerikan taholla ei nyt ole ky
symyksessä
päänsilitys, kuten
taannoisina aikoina.
Kirjoittaa
The Observer tästä: “Jos meillä
on moraalista
voimaa olla n vt
sodan edessä peräytymisen si
jasta, niin sotaa ei syty ja se on
hyökkääjä jonka täytyy peräy
tyä.” Churchill m yös velvoittaa
kaikkia tukemaan työväenhallitusta taistelussa Venäjän mieli
valtaa ija Berliinin piiritystä vas
taan.

Times kirjoittaa:

. .2.000,000
nälkiinnyttämi
nen ei ehkä ole vältettävissä,
mutta parempi on noiden ka,hi
le n .milioonan nähdä nälkää v e 
näläisten käsissä kuin että meilän
kehnoutemme takia 200
miljoonaa eurooppalaista m enet
täisi vapautensa ja monet heistä
hen.kensäkin."
Berliinin protestanttinen piis
pa
Otto Dihelius lausui eilen
ankarat sanat niille, jotka koet
tavat vaarantaa miljoonien elä
mää nälällä. Joskin hän pHiiii
neljän
vallan velvollisuuksista,
hänen sanansa kohdistuivat suo
raan venäläisiin, jotka ovat pii
rittäneet kaupungin pakottaak
seen sen alistumaan kommunis
tien hallittavaksi.
"Valt joitten
on palveltava kansaa, eikä kansan
valtioita” hän jyrisi iskiessään
venäläistä yksinvaltiutta.

liiti niin voimakkaasti, että ai
noastaan huuto “eläköön Stalin'
veti sille vertoja voimassa.
Itävallan uhanalaisuus.
Wien. — Amerikan kontrolli
viranomaiset varoittavat itäval
talaisia venäläisten vallankaappau säikeistä. Wiener Kurierissa
kirjoitettiin tästä pitkästi ja se 
lostettiin. miten Venäjä on kai
ken aikaa vastustanut Itävallan
|>oliisvoiiman vahvistamista halli
tusta tukevaksi. Venäläisillä ja
kommunisteilla on ollut tarkoi
tus pitää Itävallan puolustusky
ky niin alhaalla kuin mahdol
lista.
iSuuri osa Wienin poliisiupsee
reista on kommunisteja.
Kor
kean poliisivirkailijan Marxkin
vangitseminen
on venäläisten
mielialan varma tunnuste.
He
asettuvat vastustamaan mahdol
lista
kommunistien syrjäyttä
mistä poliisitehtävistä. Kirjoituk
sessa mainitaan.
että läntisillä
liittolaisilla on oikeus tukea Itävallan hallitusta, jos tämä jou
tuu vaaraan. Tännä tietysti tu
lee 'kysymykseen vasta sitten,
jos
kommunistit
aiheuttavat
ltävaillan itsenäisyyttä uhkaavia
rettelöitä.

Myrskyä Lontoon
lakkokokouksess a

Lontoo, kesäik. 28 p. — Epävi
rallinen
satamamiesten
lakiko
alotti eilen kolmannen viikkon
sa. Hallituksella on (XXX) sotilas
ta purkamassa ruokalasteja lai
voista.
Eilen oli sotkuinen ja
riitainen kokous kolmen union
miehillä, johon osallistui 2000.
Hipussa unioitten johtajat, jotka
ovat koettaneet lopettaa lakkoa,
niinkuin laklkoutuneittenikin joh
tajat sanoivat voittaneensa.
Union jotditajat sanovat enem 
mistön hyväksyneen ponnen työhönpalaani sesta.
Lakkolaisten
johtajat väittivät tuloksen päin
vastaisiksi, joten lakko jatkuu.
Yli 19,(XX) miestä laklkoutui sii
tä, että 11 :!le satamaaniehelle ei
Suostuttu maksamaan ylim ää
räistä palkkaa sinlkikioksiidilast n punkamisesta. Union johtajat
olivat päätöksen puolella, unitta
Prahan suurin uutinen
miehet lakikoutuivat omin päin,
Praha. — Kommunistipuolue vastoin unioittensa ja hallituk
nielasi
60
vuotta
toimineen sen tahtoa.
tshekkien sosialidemokraattisen
puolueen eilen. Seremonia suo
ritettiin eilen veripunaisin m er
kein Lucerna Hallissa. M olem 
pien puolueitten johtajat istuivat
suurten
profeettain.
Marxin
Engelsin,
Leninin, Stalinin ja
Lontoo, kesäk. 27 p. — Aino
Gottwaldin kommunistilijipuiihir
käärittyjen kuvien alla korok astaan kommunistit ja kanssakeella.
He vahvistivat 250.000 matlkaajat syyttävät ja tuomit
sosialidemokraatin siirron koni sevat Amerikkaa, kuinka muka
munistien puoluekortin kanta se pyrkii kontrolloimaan Euroop
paa, lausui pääministeri pulhuesjiksi.
Uusi puolue omaksuu nimeii saan suurelle kotkotukselle S . e g kommunistipuolue, pres. Gott- nessissä tänään.
Koni m imi ismi, hän sanoi, on
wa!d jää sen johtajaksi.
Ru
“orientaalista"
(itäm aista) luon
dolf Slansky, yksi kominformm
'perustajia, on sihteeri. Sos.-dem. teeltaan eikä dis kuulu ominai
vasemmiston johtaja
Fierlin- suutena demokraattisen ajatte
ger, 'joka ansioitui puolueitten lun pääsuuntauksiin. Hän ruos
Vihdistään is työssä helmikuun val ki säälittä kommunisteja, kuten
lankaappauksessa, vsai varaesi Churchilliakin, [joka edellisenä
päivänä puolueensa suuressa ko
miehen toimen.
Kuti Gottwaldin nimi mainit k o i s e s s a pahoinpiteli työvaentiin, huusi sali venäläiseen mal h ali itu k sen ohjelmaa.

Kommunistit yksin
syyttävät Amerikaa

Raivaaja, Maanantaina, Kesäkuun 28 p:nä 1948
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OUR POLICY
••The purpose o f the Association sh all be to help
preserve the Ideals and traditions o f our country,
the United S ta tes of America, to revere its laws
and Inspire others to respect and obey them, and
In all w ays to aid In making th is country greater
and better"

PÄIVÄN K A T S A U S
REPUBLIKA AN IPU OLUEEN OHJELMA
E I KESTÄ ARVOSTELUA
Pintapuolisinkin silmäys republikaanipuolueen kansalliskonv e n t ionissa hyväksyttyyn ohjelmaan paljastaa johtavien repub
likaanien häikäilemättömyyden lupauksien teossa ja niiden toteut
t a m is e n laiminlyönnissä.
Kun sen eräitä kohtia arvostellaan niiden kerskailujen valossa
e t t ä puolue tulee pyrkimään valtaan äsken päättyneen kongressin
istuntokautena suoritettujen tekojen perusteella, niin täytyy rin
n a s t a a nyt tehdyt lupaukset vuoden 1944 vaalitaisteluohjelman
k a n s s a ja verrata niitä siihen miten niitä toteutettiin viime kong
r e ssissa , jossa republikaaneilla oli kiistaton enemmistö.
Emme takerru tässä ulkopoliittisiin suhteisiin, koska ne ovat
o l l e e t pääasiallisesti samanlaiset kummallakin puolueella ja pre
s id e n tti Trumanin hallituskautena niitä on hoidettu paljon pai em
m in kuin aikaisemmin. Mutta eräissä sangen tärkeissä kotimai
s is s a kysymyksissä sensijaan esittelemme vertailuja.
Republikaanit
lupaavat nyt laajentaa yhteiskuntaturvasääd ö k s iä . Sama lupaus annettiin vuonna 1944 — mutta kongressissa
h yljättiin presidentti Trumanin esitys yhteiskuntaturvan laajen
t a m ise sta vielä senkin jälkeen kun Truman vetosi siellä siitä laa
d it u n lain, jossa turvan varaaminen hyljättiin, paitsi muutamille.
Varaamisesta kieltäydyttiin niiden osalta, jotka sitä ^kipeimmin
tarvitsisivat.
Yhteiskunnallista tasa-arvoisuutta luvataan laajentaa, henkiv e r o poistaa äänioikeuden ehtona ja lopettaa rotusorto sekä väril
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li s t e n erittely armeijassa.
Samat lupaukset tehtiin viime vaalien ohjelmassa, mutta
kongressissa
republikaanit
kieltäytyivät toteuttamasta lupauk
sia a n .
Asuntojen hankinnasta annetaan nyt taas lupaus, kuten viime
kerrallakin, mutta ei selitetä miksi sitä ei toteutettu kongressin
v i i m e istuntokaudella. Koko asia kuitataan ylimalkaisilla lausun
n o illa , joita voidaan tulkita miten milloinkin halutaan.
Verojen alentamisesta “liike-elämän elpymisen ehtona ’ puhutaan
j ä lle e n , mutta nähtävästi luotetaan siihen, etteivät äänestäjät muista
e t t ä viime kongressissa alennettiin sadoilla miljoonilla dollareilla
Vain niiden veroja, joilta olisi pitänyt ottaa lisää, mutta ei niiltä
* j o id e n tulot eivät riitä kunnolliseen elintasoon. Samaa voitaneen
t a a s odottaa republikaaneilta jos äänestäjät saadaan narratuksi
h e i t ä äänestämään.
Hallituksen menojen supistamisesta puhutaan kansantalouden
säästeliäisyyden osoitukseksi, m utta siitä että elintarvikkeiden
•, h in t o j a olisi alennettava, ei edes mainita.
Puhe kansainvälisten kauppasuhteiden elvyttämisestäkin on
arvosteltava pitämällä mielessä se, että republikaanit kieltäytyi5 v ä t uudistamasta n.s. vastavuoroisia — samanlaisuusperiaatteelle
perustuvia — tullitariffisopimuksia muuta kuin vuodeksi, joka on
v a lla n liian lyhyt aika sellaisessa kaupankäynnissä, jossa täytyy
t e h d ä sopimuksia monien vuosien ajaksi.
Ja kun republikaanit nyt taas lupaavat “puhdistaa” kommu
n is t it hallituksen virastoista ja rajoittaa heidän toimintansa niin
e t t e i siitä ole vahinkoa, emme voi ottaa sitä muulta kannalta kuin
s iltä , mitä he tekivät viime kongressissa. Mundt-Nixon-lakiesitys
nim ittäin oli kiihkeimpien republikaanien aloite, ja paras tulos
lie n e e ollut siinä, että sen käsittelyllä varattiin kommusisteille
verraton tilaisuus suosion saantiin sellaisten ihmisten keskuudessa
j o t k a eivät tunne kommunistisen liikkeen tarkoituksia, vaan harbakäsitteissään u skovat todella olleen kysymyksessä perustuslain
takaam ien puhe-, paino- ja kokousvapauksien riiston, ja maamme
muodostamisen venäläismalliseksi poliisivaltioksi.
Kaiken tämän tuntien ei luulisi äänestäjien antavan ääniään
puolueelle, jonka harjoittama petkutus on niin tuoretta kuin se
republikaaneilla on.
-----------O -----------

TERVETU LO A JUHLIMAAN
Kesäkauden merkitsevimpien juhlien valmistelu on täällä nyt
t ä y d e s s ä käynnissä. Työväenyhdistys Saiman jäsenistö on mah
dollisim man tarkoin koetettu organisoida suurjuhlan erilaisten
te h tä v ie n suoritukseen. Kaikkia Saiman jäseniä ja kannattajia ei
o l e voitu henkilökohtaisesti tavata, mutta heitäkin kehoitetaan
tu le m a a n mukaan varsinkin ravintolakomitean ja siinä toimivien
henkilöiden avustukseen. Tämänlaatuiset suuret juhlat vaativat
p a lj o n työtä ja huolehtimista ja sen vuoksi naapuriosastoissakin
k o e t e t a a n järjestää saimalaisille apua etenkin sunnuntain, varsi
n a i s e n kenttäjuhlan, ravintolatehtävien suoritukseen.
Samalla kuin nämä juhlat ovat seuraelämän ja yhteistoimin
n a n kannalta katsoen muodostuneet erittäin kiintoisiksi ja tu
h a n s ia , kauempanakin olevilta paikkakunnilta puoleensa vetäviksi,
o n niillä myöskin syvällinen aatteellinen tarkoitus. Xe eivät ole
ain o a sta a n jälleentapaamisen
ilon ja virkistävän huvin juhlat,
v a i k k a tämäkin puoli on arvossa pidettävä. Xe ovat myöskin kan
san valtaan ja edistykseen luottavien työläisten taistelun juhlat.
N i i s s ä nautitaan tositoveruuden ja ystävyyden kehittämästä iltna. p iir istä , joka kesäisen luonnonhengen autereisessa sylissä saa
e r ik o is e n juhlavan sisällön. Me kerännymme juhliimme etsijäm ie le llä . Me h a e m m e niistä vastausta mielessämme väreileville
tunnelm ille, jotka pyrkivät suurempaan valoon ja täydellisempään
vapauteen.
Juuri täm änlaisen kauniin
kangastuksen tyydyttämiseksi
j u h liin on nytkin järjestetty aatteellisesti ja taiteellisesti arvokas
o h je lm a . Laulu ja .s o it t o pitää kaikua meidän juhlissamme. Lau
l u i s t a rikas n äytelm ä ja erinomaisella ohjelmapa varustettu kon
s e r t t i tulevat aivan tuhlaamalla jakamaan virkistystä työn rasit
t a m i i n mieliin. Sellaiset taiteen maailmassa kansainvälisestikin
t u n n e t u t nimet kuin Ilmari Hannikainen ja Lea Piltti ovat takeena
ta it e e llis e n ohjelm am m e ensiluokkaisuudesta.
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Mutta kuten sanottu nämä juhlat ovat myöskin luokkatais
telulle pyhittäytyneiden proletaarien joukkomenot. Yhteiskunnan
suuria ristiriitoja, hallitsevan luokan aina jatkuva lyhytnäköistä
saaliinhimoa ja kansainvälisiä myllertäviä ristiriitoja, jotka kuu
kausi kuukaudelta kasaavat uusia röykkiöitä kolmannen maail
mansodan synnyttämiseksi, tullaan näissä juhlissa käsittelemään
valaisevalla ja opettavalla tavalla. Idän ja Lännen ristiriitaa, Xeuvostoliiton despoottista ryöstöpolitiikkaa ja lännen demokratian
pyrkimyksiä ei käsitellä tavallisena arkiasiana vaa : juhlavassa,
puoleensa vetävässä tempossa, joka vielä täydellisemmin kuin m u
siikki täyttää mielemme innostuksella ja uudella voimalla suuren
tehtävämme suorittamiseksi.
Näiden kysymyksien käsittely on tänä vuonna annettu leh
temme päätoimittajan, Yrjö Mäkelän tehtäväksi. Hänen laajat
tietonsa ja pitkäikäinen kokemuksensa sanomalehtityössä ovat
takeena esityksen onnistumisesta. Englanninkieliseksi puhujaksi
on hankittu Sosialistipuolueen johtaja, Norman Thomas. Me
emme kuulu tähän puolueeseen, vaikka olem m e sosialidemo
kraattisten aatteiden tinkimättömiä kannattajia, eikä Mr. Thoma>in puhujaksi ottaminen lainkaan tarkoita sitä, että nyt muutet
taisiin itsenäisen Liittomme toimintaperusteita. Mutta Mr. T ho
mas on tunnettu ja hyvä puhuja ja hän käsittelee asioita joka
tapauksessa työväenluokan näkökannalta ja sen vuoksi päätettiin
intaa hänelle tilaisuus esiintyä juhlissamme. Toivottava olisi, että
mahdollisimman suuri englanninkielinen väestö saataisiin seuraa
maan hänen esitystään.
Kuten sanottu juhlat ovat ovella. Niihin valmistautuvat toverit
•äällä ja monilla muilla paikkakunnilla. Saapukaa suurin joukoin.
Tulkaa kuulemaan ja nauttimaan monipuolisesta virkistävästä
ihjelmasta. Olkaa kaikin sydämellisesti tervetulleita!

KÄR1MMÄISYYDET TU KEVAT TOISIAAN
Ranskan eduskunnassa äsken esillä ollut kysym ys kannatuk
sen annosta sille kuuden vallan sopimukselle, joka laadittiin Lon
toossa, ratkaistiin vain yhdeksän äänen enemmistöllä pääminiseri Robert Schumanin vaatimalla tavalla ja niinkin vasta sen
älkeen kun hallitus oli tehnyt siitä luottamuskysymyksen, uhaten
erota ellei esitystä hyväksytä.
Kysymyksen keskustelussa paljastui jälleen se usein ennen
kin huomattu seikka, että äärimmäinen oikeisto — De Paulien
kannattajat — ja äärimmäinen vasemmisto — kommunistit, y h 
tyivät keskustaa vastaan.
*
Kumpikin katsoo ensimmäiseksi vihollisekseen keskustan, johon
läiden äärimmäisyyksien välillä lukeutuvat myöskin sosialidemo
kraatit, vaikkakin erilaisin ohjelmin kuin pääministeri Schumanin
moluelaiset ja muut demokratian kannattajat.
De Gaulle voi yhtyä tässä demokratian kaatamisessa muuten
uin katkerasti tuomitsemiinsa kommunisteihin, koska hän luot
aa siihen että hän nykyisen kokoomushallituksen kukistuttua
voisi voittaa ainoat kilpailijoikseen jääneet järjestyneet poliittiset
voimat — kommunistit.
Ranskan tilanne on tulenarka muutenkin. Vallitsevat suuret
akot saattavat edelleen levitä ja aiheuttaa ti'anteen, jossa Schunanin hallitus kaatuu ja kommunistit aloittavat taistelun vallan
kaappauksen suorittamiseksi, korvatakseen Kremlille Ranskassa
sen mitä Italiassa menetettiin.

Kulissien takainen
kaupankäynti
Suurim pia vikoja täm än maan
presidentin ehdokkaan valintatavas;a eivät ole ne, jotka tilapäisen
lavainnoitsijan silm ään ensiksi sat
avat. Torvien toitotus ja rummun
äristys, turham aisen pram easti koisteltu
kokouspaikka,
nappeja
auppaavat kauniit tytöt ja sirkusImakehä yleensä — kaikki tuo
läyttäisi huonosti sopivalta edessä
ilevan päätöksen vakavuuteen.
M utta kaikki edelläoleva sittend n on laskettava vain pursuavan
nnostuksen kontolle ja osa siitä
Iinakin on jä rjeste tty niille, jotka
ahtovat saada rahansa edestä kor
p u k sek si m atkastaan konventiouin. Sillä on hyvin vähän tekenistä ehdokkaas valinnan kanssa.
M utta tämän m eluavan “sideshown”
akana käydään vakavaa kauppaa
ehdokkaista. Nämä kulissien takai
set kaupat ovat ju u ri niitä, jotka
litovat uuden presidentin kädet,
sakottavat hänen hallituksensa suo
simaan vissejä miehiä, vieläpä mul
lattam aan sellaista politiikkaakin,
nikä voi osottautua suorastaan haj
alliseksi ja vahingolliseksi. Siten
kunnianhimoinen ehdokas ottaa pit
käaikaisen kiinnityksen tulevaisuuensa päälle Valkotalossa.
O ttakaam m e pieni esimerkki täl
laisesta käytännössä. Suuren ja van
han M ishawaukan
(nim i on ‘te
kaistu, mutta ju ttu todellinen) edus'ajiston puheenjohtaja on hyvin
ikas ja jossakin m äärin leventelevä
herra nimeltä Ponsonby Tolliver.
K autta nälkävuosien, jolloin demo
kraatit olivat vallassa hän ja hänen
yhtä rikas eukkonsa, olivat mukana
republikaanien laskujen maksussa.
He ovat työskennelleet uskolli
sesti, käyneet vähäpätöisissä ja ikä
vystyttävissä paikallisissa kokouk
sissa ja myös kaikissa valtio- ja
kansalliskonventioneissa. Nyt käsillä
on taas voiton vuosi ja Ponsonby
ja hänen päättäväinen eukkonea
odottavat työnsä hedelmiä. Itse
asiassa he tulivat Philadelphiaan
odotuksen iloa säteillen.
Kotona heidän ystävänsä kade
mielellä sanovat, että Tolliverit
ovat jo pakanneet m atkakirstunsa
Lontooseen menoa varten. Ponsonbyn ei niinkään salainen kun
nianhim o on päästä Yhdysvaltain
lähettilääksi B ritanniaan. Ja ellei
Mr. Tolliver saa tuollaista palkkiota
puolueensa hyväksi tekem ästä työs
tään, Mrs. Tolliverin suuttuneet

huudot kuuluisivat Miamista Nomeen.
Tosiasia kuitenkin oli, että Tolli
ver kontrolloi Mishawaukan edus
tajat. Ehdokkaaksi pyrkijä X:n
vaalitaistelum anatseri osuu hänen
luokseen ensimäiseksi, lyödään k ät
tä ja m anatseri lupaa, että tulevan
tam m ikuun 23 pnä Tolliverin nim i
tys lähettilääksi Britanniaan lähe
tetään senaatin hyväksyttäväksi.
Menneinä yksinkertaisem pina ai
koina — joita usein nimitetään van
hoiksi ajoiksi — oli hyvä joukko
tällaisia luum uja, joita valtioiden
edustajistoja ostelevat voivat luva
ta. Lähettilään virka kuului niihin.
M utta tänäpäivänä lähettiläänä
Britanniassa tulisi olla taitava, ym 
m ärtäväinen ja laajatietoinen' mies,
joka on selvillä sujuvien suhteiden
suuresta m erkityksestä näiden m ai
den välillä. V aikka Ponsonby olisi
kin ollut hyvännäköinen lähettiläs
vanhoina hyvinä aikoina, on hyvin
epäiltävää, josko hän omaa tä n ä
päivänä ta rv ittav a t kvaliteetit.
Tällainen kaupankäynti on- ollut
menossa kokouksessa, jota nauraen
nim itetään “avoim eksi konventioniksi”. Ja kauppoja tehdään m ieli
puolisessa ilm akehässä, jonka m e
lussa on m ahdotoin puheloida m in
nekään ja josta on melkein m ahdo
toin päästä ehein nahoin kadulle.
Vanhan hyvän Ponsonbyn B ri
tanniaan lähettäm isestä ei ehkä ole
suurta vahinkoakaan. Mutta sellai
siakin kauppoja tehdään, jotka voi
vat osottautua ikuiseksi vahingoksi
m aalle ja kansalle.
Konventionin edellisellä p u h u ja m atkalla ollessaan republikaanien
presidentin ehdokkaaksi nim itetty
Thomas E. Dewey painosti, että
seuraava sisäasiain sihteeri on n i
m itettävä länneltä. Teoriassa sellai
nen olisi mainio asia sillä länttä
ju u ri läheisemmin ja kipeimmin
koskevat luonnon rikkauksien suo
jelem ista koskevat asiat.
M utta m ikään mahdottomuus ei
ole, että sisäasiain sihteerin virka
tällaisen kaupan kautta joutuu sel
laisten eturyhm ien miehelle, jotka
suuria karjojaan syöttävät h allitu k 
sen mailla tai yksityisen voim atrustin miehelle. Ehdokkaaksi innok
kaasti pyrkivän m anatseri voi hen
gähtää ja sanoa: “Jos lupaam m e
teille sisäasiain sihteerin paikan h al
lituksessa, lupaatteko te vuoros
tanne noudattaa järkevää luonnon
rikkauksien suojelupolitiikkaa?”
M utta hän tuskin tekee sitä. Oven
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Kansandemokraattinen
ajatuksenvapaus

Otsakkeessa ei jälkimäistä sa
naa, ajatuksenvapaus, ole pantu
lainausmerkkeihin. Tämä johtuu
siitä, että kansandemokraattista
ijatuksenvapautta on tosiaankin
demassa. Sitä on olemassa M i 
ioin, kun taantumuksen — sii
hen luettuna nimenomaan nffljbs
•osialidemokraattinen työväenlii
ke — niskaa vasta taitetaan,
•ai yritetään taittaa. Tällainen
•aihe elettiin Balkanilla. Puolas
a, Unkarissa ja Tshekkoslova
kiassa niihin
aikoihin, jolloin
liissä alettiin, peitetvmmin tai
nutkattomimmin. siirtyä yhden
istan vaaleihin. Suomessa tätä
.aihetta jatkuu edelleen ja saal
ina jatkua kauankin.
Kansandemokraattista ajatuk
senvapautta ovat yleensä saa
rnet nauttia kansat, jotka ovat
käyneet sotaa Venäjää vastaan
a hävinneet. Seuraavat tunnus
merkit ovat ominaisia tälle aja
tuksenvapaudelle.
Ensinnäkin:
sitä saavat käyttää kansanval
aiset keskusta-, oikeisto- ja va
.emniistopuolueet
sekä lisäksi
liktatuuriin pyrkivä kommunis
mien liike, mutta ei diktatuuriin
ivrkivä nazistinen liike. T o i 
seksi: Kommunistinen liike saa
käyttää sitä aivan vapaasti, muut
varovaisemmin ia tuloksena on.
että kommunistit voivat liävkäi
'emättä hyökätä, muiden on onaksuttava enemmän tai vähem
män puolustava asenne. Kolinan
•leksi:
demokraattinen ajatuk
senvapaus on ohimenevää v a 
jautta jonka muut menettävät
naitsi kommunistit, ja loppujen
lopuiksi kommunistitkin.
Sillä jos kansandemokraatti
sen ajatuksenvapauden vallitessa
todella kansanvaltaiset puolueet,
kuten esimerkiksi 1945 Puolan
sosialidemokraatit ja 1946 R o
manian talonpoikaispuolue sekä
Unkarin pienviljelijäpuolue. yrit
tävät antaa sanan sanasta ja

hyökätä kommunisteja vas
taan, niinkuin nämäkin heitä
vastaan, niin ne ovat tuomitut
tuhoon. Mutta jos ne eivät
sitä
tee, vaan suhtautuvat
kommunisteihin kohteliaasti,
niin ne ovat tuomitut varmaan
tuhoon.
Sillä paikkansa pitää, mitä sak
salainen sotaticteilijä Clausevvilz
aikanaan sanot, että se. joka tais
telussa aina vain puolustautuu,
häviää lopuksi sodan — ja hä
viää varmasti. Tämän paikkansa
pitäväisyyttä on yli sata vuotta
teroitettu nuorille
upseereille
maailman kaikissa sotakouluissa,
West Pointissakin.
Aina Kominternin lakkautta
misesta lähtien maailman kom 
munistiset puolueet ovat jyrkästi
kieltäneet pyrkivänsä ryhmädiktatuuriin. Heidän menettelynsä
Neuvostoliiton rajamaissa vuo
sina 1945— 1948 osoittaa hei
dän kuitenkin suuresti m uistut
tavan entistä pappia, joka hiin käiin ei tehnyt niinkuin saarnasi.
Venäjän rajamaiden valtiollista
kehitystä seurannut tietää hy
vin. että kommunistit ovat heti
paljastaneet vihansa muiden aja
tuksenvapautta vastaan ja pyrki
neet ensimmäisenä tuhoamaan
juuri sen. Ja lie ovat menetelleet
vieläpä
räikeämmin, niinkuin
eräs amerikkalainen kongressimieskin puheessaan sanoi, ylivoi
maisesti häikäilemättömäni-min,
kuin 1930-luvulla Saksan natsit,
jotka sentään pitivät todellisilla
kasvoillaan jonkinlaista häveliäi
syyden naamaria.
Hitlerin puolueen
ryhtyessä
johtamaan
yleistä mielipidettä
Saksassa, sen sanankäyttäjät se 
littivät että Länsi-Euroopan jr.
Amerikan demokratioissa ei sielläikään oikeastaan ollut ajatuk
senvapautta. He puhuivat E n g 
lannin yläluokasta ja Amerikan
kapitalisteista ja trusteista ja sa
noivat niiden viime kädessä mää
räävän, mitä näissä maissa sa:
ajatella ja lausua. Ei auttanut
että jokainen mainittujen mai
den olosuhteita tunteva tiesi, että
niissä saatiin muodostaa puo
lueita, arvostella olosuhteita ja
toimia
hallituksen politiikkaa
vastaankin, kunhan ei rikottu

kansanvaltaisten
lakien mää»
räyksiä.
Mutta Saksassa huolehdittiinkin taitavan propagan
dan avulla siitä, ettei päässyt
leviämään “vääriä käsityksiä”
muista maista.

Kommunistit, joiden oppilaita
Saksan natsit monessa suh
teessa ja myöskin ajatuksen
vapautta koskevissa kysymyk
sissä olivat, ovat hoitaneet toi
sen maailmansodan jälkeen
näitä asioita paljon tehok
kaammin kuin konsanaan Jo
sef Göbbels.
Venäjän rajamaista on poik
keuksen
tehnyt vain Suomi.
Mutta suomalaisenkin kommu
nistisen sanomalehdistön seuraa
minen johtaa pian huomaamaan
että “vanhanmaan” kommunisti
on hänkin Kominformin linjoilla
vaikka häntä alunperin ei kutsut
tukaan tähän liittoon mukaan.
Päivittäin riehuvat Vapaa Sana
ia muut kommunistiset lehdet
kaikkien muiden kimpussa. Ja
nimenomaan
sosialidemokraat
tien kimpussa.

Itä-Euroopan kommunistiset
puolueet eivät vihaa mitään
niin kiihkeästi kuin sosialidc
mokraatteja, koska ne tietä
vät, että vain sosiaalidemok
raatit pystyvät niiden kanssa
taistelemaan työväen ja vähä
väkisten sieluista.
Tästä syystä kohdistavat suo
malaisetkin
kommunistit kaik
kein sapekkaimmat haukkumasa
liansa sosialidemokraatteja vas
taan. Kommunistit haJuaisivai
kaikkein ensiksi riistää ajatuk
senvapaudenkin
sosialidemok
raateilta — ja sen jälkeen jär
jestyksessä
ensin oikeistolta
sitten keskustalta ja vasta lo
puksi fellow-travelereilta. joita
kukaan
ei kunnioita eikä otr.
huomioon.
Suomessa nykyisin vallitsevis
sa oloissa on täysin luonnol
lista. että koko kansa, kommu
nisteja itseään lukuunottamatta
seisoo yksimielisenä kommunis
teja vastaan. Vaikka esimerkik
si Suomen oikeistolla, kokoo
muspuolueella, ja sosialidemok
raateilla
on osittain hyvinkin
erilainen ajatustapa valtiollisista
ja yhteiskunnallisista kysym yk
sistä, niin niihin lukeutuvat ih
iniset ovat yksimielisiä kansan
valtaisten perusoikeuksien säi
lyttämisestä — tapahtui sitten
mitä tahansa. Suomen kansan
valtaisten puolueiden esiintymi
nen toisen maailmansodan jäl
keen
tarjoaakin kuvan, joka
kelpaa esimerkiksi minkä maan
■puolue-elämälle tahansa. Niinpä

Duonnen sosialidemokraateille
jää varmasti historiassa pysy
vää kunniaa siitä, että he
vuonna 1945 ja vielä 1946, jol
loin jopa ulkomaiden porvarillisissakin lehdissä heitä neuvot
tiin nöyräniskaisuuteen Mos
kovasta tulleiden kommunis
tien edessä, säilyttivät ryhtinsä

ja tekivät sen kaikesta huoli
matta niin arvokkaalla tavalla,
etteivät toisaalta ollenkaan tin
kineet
puolueensa
sosiaalide
mokraattisesta ohjelmasta. Sillä
jos
he olisivat timkineet, niin
puolueen äänestäjät' olisivat heti
alkaneet siirtyä kommunistien
leiriin.
Maltillisesti
ja arvokkaasti
ovat
Suomen kansanvaltaisten
puolueiden sanomalehdistöt ar
vostelleet toisiansa ja toistensa
ohjelmia ja maltillisesti, vaikka
samalla avoimesti ja rehellisesti,
tie ovat käsitelleet kommuniste
ja ja heidän toimiaan. Tulok
sena onkin ollut, että ei ainoas
taan Suomen kansa vaan ulko
maidenkin yleinen mielipide on
alkanut saada yhä selkeämmän
kuvan Suonien tapahtumien k e
hittymisestä.
Kaikki
allkavat
tietää, että kommunistit näytte
levät Suomessa mustan lampaan
osaa — eikä heidän musta kar
vansa
pesemälläkään vaikene.
Koko maailmalle on myös jo
täysin
selvää, kiitos Suomen
kansan puolusjärjestöjen ja nii
den
lehdistöjen
vakuuttavan
takana on kärsim ättöm änä odotta esiintymisen, että Suomi vaka
haluaa
pysyä kaikkien
massa toisen ehdokkaaksi pyrkijän vasti
maailmanpoliittisten selkkaus
agentti.
Erään am erikkalaisen palstavilje- ten ulkopuolella, kunhan se sa;
olla rauhassa ja hoitaa, kenen
lijän m ukaan värkkäsi
kään sekaantuanitta, omia asi
oitaan. Merkillisintä on, että vä
liin erin kukaties myös Moskova
alkaa tämän uskoa, vaikkei us
konut syksyllä 1939, jolloin Suo
mi tahtoi samaa. Ja jos Mosko
va tämän uskoo, niin mitä sil
loin ajattelevat ja varsinkin sa
novat Suomen kommunistit. Esi
Luukas.
merkiksi Ville Pessi.

KUULUMISIA
SUOMESTA
Kommunistisia teorioita.

Snellmanin päivää vietettäessä
Himangalla yrittivät sikäläiset
kommunistit ja “demökraatiset
nuoret” räikeän terrorin avulla
häiritä
näitä
Kansallisseuran
järjestämiä juhlatilaisuuksia.
Juhlatilaisuus alkoi klo 20 Hi
mangan kirkonkyliin nuorisoseu
ran
talossa.
Samanaikaisesti
olivat kommunistit järjestäneet
pääsymaksulliset t a n s s i a i set.
mutta kun niihin ei tullut ylei
söä , lähti n. 40-henkinen koni
ni un istijoukk tie
nuorisoseuran
talolle, jonka ympärillä he ry h
tvivät häirintätarkoituksessa pi
tämään
kuulantyöntökilpailuja.
Koko juhla-ajan kuului saliin
kuulan jytinä ja kommunistien
huudot ja kiroukset. Muutaman
kerran antoivat kommunistit jy
mähtää kuulan talon portaille
kin.
Kommunistien terrori sai sit
ten yhä räikeämpiä muotoja. Hi
mangan Kansallissetira oli saa
nut luvan järjestää ilotulituksen
klo 23 kirkonkylän keskusauki
olla. Yleisön kerääntyessä pai
kalle saapui toistasataa kom m u
nistia ja “demokraattista nuor
ta” järjestyneinä kolmeen ryh
mään vaatien ilotulituksen jäi'
iestäjiä lopettamaan tilaisuuden.
Paikalla olleet poliisit ja järjestvsmiehet tekivät kaikkensa saadaksen kiroilevat häiritsijät pois
tumaan, mutta nämä ryhtyivät
uhkailemaan: “ Pannaan pistimet
kiväärinkärkeen ja pelataan rei
lua peliä.” Häirintään osallistui
vat miltei kaikki paikkakunnan
kommunistit, jotka törkeästi ni
mittelivät
juhlaan saapuneita.
Mainittakoon,
että Himangan
Kansallisseuran toimihenkilöt o
vat joutuneet ennenkin kivityk
sen
kohteeksi
paikkakunnan
kommunistien taholta.

Venäjä rakentaa suurta
sotasatamaa Muurmanskiin.

Tukholmalaisen Aftonbladetin
kirjeenvaihtaja tiedoittaa H am 
purista. että eräs historian suu
riimuista muuttotöistä alkaa olla
päättymäisillään, kun Saksan lai
vaston vahvin tukikohta, Wilhelmshafen, on kaikessa hiljai
suudessa siirretty Muurmanskiin.
Venäjä otti sataman sotakor
vauksena ja ryhtyi siirtämään sen
valtavia laitteita ja jättiläismäi
siä varustuksia Jäämeren ran
noille
Muurmanskiin, josta on
tarkoitus luoda Euroopan voi
makkain meritukikohta. Sotilas
piireissä arvioidaan, että Pohj oi s-Eurooppa tulee tämän joh
dosta siirtymään erääksi m aail
man tärkeimmistä poliittisista ja
strateegisista painopisteistä.

Hertta Kuusinen kävi linnassa.

Hertta
Kuusinen, jota toisi
naan kutsutaan Suonien suuriruhtinattareksi, sai kutsun lin
naan, tällä kerralla presidentti
Paasikiven linnaan. Stockholms
Tidningen teki hämmästyttäviä
paljastuksia pohjoismaiden 'kom
munistijohtajien konferenssista,
joka keväällä pidettiin Oslossa,
kertoen mm., että Hertta oli
toiminut tässä kokouksessa M os
kovan edustajana.
Presidentti
Paasikivi vaati häneltä selitystä.
Hertta kielsi kaikki: Kommu
nistit eivät haudo mitään salai
sia suunnitelmia!

Pastori Väinö J. Malmivaara
tuomittu sotaylioikeudessa
vankeuteen.

Suomen
kuuluisissa asekätkentäjutuissa, joissa Neuvosto
liiton vaatimuksesta on kuulus
teltu suuria joukkoja armeijan
upseereita ja syytetty heitä asei
den kätkemisestä, on nyt annettu
lojiputuomioita. Tuomittujen jou
kossa on myöskin majuri, pas
tori Väinö Juhani Malmivaara
Muhoksen
pitäjästä.
Pastori
Malmivaaran
tuomio oli yksi
vuosi vankeutta.

Sotilaallisia neuvotteluja Suo
men ja Venäjän välillä?

Helsingissä liikkuu tietoja, joi
den mukaan hallitus olisi nim it
tänyt eräitä korkeampia upsee
reita neuvottelemaan Neuvosto
liiton sotilasjohdon kanssa eri
näisistä asioista. Virikettä näi
hin huhuihin on lisäksi antanut
ssialiministeri, pastori lleljaksen maalaisliiton sanomalehdille
antama lausunto, että Suomen
ja
Moskovan välinen sopimus
epämääräisyytensä vuoksi saat
taa aiheuttaa lisäneuvotteluja.
Hallitus on rientänyt peruutta
maan nämä tiedot, kuten taval
lista.

Kolmas sivu
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ASKL Ohion, Pa. ja Mich. Alueen vuotuiset kesäjuhlat

Onnittelumme

Fairport Harborissa, Ohio, heinäkuun 3 ja 4 p. 1948

Amerikan Suomalaisen
Kansanvallan Liiton

J uhlanä) telma

“ SÄRKELÄ ITTE

Kesäjuhlille
ja tuhansissa laskettavissa olevalle juhlayleisölle!

Näillä juhlilla taas tarkistetaan rivejä ja tehdään aatteel
lista herätys- ja kasvatustyötä, mikä järjestömme ohjel
maan on aina kuulunut.
Se työ, jota on tehty, on luonut pohjan kaikelle sille me
nestyneelle liiketoiminnallekin, mikä nyt kukoistaa suo
malaisten keskuudessa erikoisesti osuustoiminnallisena
liikkeenä. Näiden liikkeiden elämisehtoihin kuuluu va
listunut kannattajajoukko. Heidän alotteestaan ovat
melkein kaikki nämä monet liikkeet alkuaan perustettu
ja niiden tukemana ne ovat myös edistyneet ja saavut
taneet sen korkean tason missä ne nyt ovat, huolimatta
siitä, että kaikki näihin kasvatuskysymyksiin vähem
män kiintyneet, eivät aina tahdo tälle puolelle antaa sil
le kuuluvaa huomiota.

Nelinäytdk■inen huvinäytelmä, khj

JUHLAKONSERTTI

yy

Työväentalon ju h la s a lis s a

liin:iii lin ja

4.30

N e ljän n e n p ä iv ä n ilta p ä iv ä llä a lk a a Ii p IIo

lauantaina heinäkuun 3 p. kello 8 illalla
Fairportin Työväentalossa, Plum St.
Eoittää Detroitin Näyttämö Julin E. Ecolan johdolla

OH | I L M A :
johtaja Prol Wäinö Mackey

SÄVELKUORO

1 1 Klemetti
Kotikdiisdlleni
11 E N K I L U
........ A Järnefelt
VICTOR
1
1
1
1
.1
/>NT
N
Ajan
aallot
HEROJA, vaulha isän tän n e -....................
J U L IU S SÄRKELÄ, j o h t a j a ............... F R A N S 1SAA< R A N JA L A LAUSUNTOJA .........
. LINDA STO W E
. . . . LYYLI LAINE
EMMI SÄRKELÄ, rouva ..
LAINA LAMPI DORiES OJALA Soprano
Myötäilee Prof W Mackey
SA A R A SÄRKELÄ, heidän tyttar. n a ...........
. O Merikanto
.
.
M
A
R
U
I
LAMPI
pai
paitaressu
...................................................
a
Pai.
ANTTI KOSONEN, kuniianlaalkari
............... Merikanto
1,. jos voisin laulaa kun limu voi .......................
V A N H A FALI jSTEN, kartanonomistaja ........... JOHN h. 1 / OLA
c. MaJame butterfly, One Eine Day ................. .......... CL Puccini
MARTTI F A LLSTEN , tämän p o ilk a ............................ I.IN<> LAINI
M A A H E R R A ................................................. RICHARD W. \ \ AN I EN
i KKRO DAVIDSON. CeHosooloja
Myötäilee Mrs. Davidson
M ARGIT G R A N Q V I S T ............................................. SEI..M \ L< o i \
j. A ndan ti no Iroin tiu* Concerto i irorsso m D minor
. VivaJdi
FIIN A , Sänkalän palvelijatar ...................... •• •• HILJA OLSON

I». Piece en forme de Habanera . .

........................... Ravel

Akka nykyinen. Ensiniäineii, toinen ja neljäs näytös, tapailtiin
c. Valter .............................................................................. Hummel
Särkelän olohuoneessa. Kolmas näytös tapahtuu Maalaisjmli.asalin
Myötäilee Prof W . Mackey
|OHN ELLER, Tenori
näyttämöllä.

Istuimet numeroituja.

Myötäilee Prof. W. Mackey
.......... B Godard
. . G. Kreisler

UNTO ERKKILÄ, ViuJusooloia

Ulkoilmajuhla ja Päivällinen

Heinäkuun 4 päivänä kello 12 päivällä alotetaan tarjoilla
juhlapäivällistä Työväentalon ruokasalissa
ULKOILMAJUHLA
Ohjelma Työväentalon kentällä alkaa sunnuntaina heinäk. 4 p:nä
kello 2 j.pp.

,i

Ganconeddu

................

b Meloille ....................
|OIIN E
a.
b.
c.

EGOLA, Buritooni
Lakeuden lintu .......................................
Minä laulan sun il.asi tahrihin ............
Vision Eiyitive, Ooperu.stu ' Herodiade

Myötäilee Prof W Mackey
. . Martti Nisonen
. Erans Linnavuori
. . . . Jules Massenet

KERO DAVIDSON, CeHosooloja
Myötäilee Mrs. Davidson
a. Playerä ......................................................................... Granadon
Mozart
b. Laryhetto ..................
Papper
c. Gavotte .........

SÄVELKUORO
johtaja Prof. W. Mackey
a Tulin narraamaan ......................................... Sov. W . Mackey
, A V A U S ................................................................................. .............................
b. Flikka istuu kivellä ....................................... Sov. W Mackey
J U H L A R U N O ........... .............................. ••
LINO SA R K K IN EN
c. Venehessa ....................................................... Sov. W . Mackey

OHJELMA:

I SÄ V E L -K U O R O :

P. E. Hannikainen
........... E. Hermes

K a r ja la is te n laulu
K e v ä ta ik a a u tu a s

Jahtaa prof. Wäinö Mackey

fU H L A P U H E .................. Raivaajan toimittaja OSKARI TOKOI

KANSAN TANSSI
a. Padespan

FAIRPORTIN NAISTENKERHO

b. Rihmarulla

YLEINEN TANSSI ......................................................... SO U TA A UUNO MÄKI

ASKL tehtäviin kuuluu huolehtia siitä, että me suoma
laiset yleensä pysyisimme kehityksen tasolla. Tässä teh
tävässä sillä on mukana lukuisat liittomme osastot ja
lehtemme Raivaaja, jotka muodostavat ainoastaan osan
tästä liittomme rakenteesta. Sanomalehden osuus tässä
tehtävässä on ollut erittäin arvokas apu. Se on aina

V

muistettava.
Omasta puolestaan

TyöläistenLuottoyhdistys
voi huomauttaa, että sekin omalla sarallaan edistyy^^
Varat ja velat tilitaseessa päättyvät sum
maan $4,000,000, mikä on suurempi summa
kuin millään toisella suomalaisella liikkeelä
Amerikassa on.
Lainoja on vuoden ajalla myönnetty $1,000,000— ar
vosta. Monessa muussa suhteessa on suurta edistystä
havaittavissa.

Kesäjuhlilla taas tavataan!

Tervehdys Amerikan Suomalaisen
Kansanvallan Liiton Kesäjuhlille
Kun taas vietätte vuotuista juhlaanne, haluam
me teroittaa, että palattuanne kotiin juhlilta
veitte edistää kansanvallan asiaa jokapäiväises
sä elämässänne, antamalla kannatuksenne pai

Työläisten
Luottoyhdistys

.z a S M i

kalliselle osuusliikkeellenne.
Muistakaa ostaa kaikki mitä suinkin voitte
paikallisesta osuusliikkeestä.
Pyytäkää CO-OP tarvikkeita, sillä niitten ta 
kana seisoo Yhdysvaltain osuusl.ike.
Sitä
enemmän kun ostamme CO-OP leimasia ta r
vikkeita voimme kehittää tuotantolaitoksia,
joita kansa omistaa.

(Workers' Credit Union)

Siis ostakaa CO-OP tarvikkeita paikallisesta
csuusli kkeestänne ja samalla edistäkää kan

Puhelin 5060

48 Wallace Ave.

sanvaltaa.

Fitchburg, Mas*.
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Mutta kuten sanottu nämä juhlat ovat myöskin luokkatais
telulle pyhittäytyneiden proletaarien joukkomenot. Yhteiskunnan
suuria ristiriitoja, hallitsevan luokan a in a jatkuva lyhytnäköistä
saaliinhimoa ja kansainvälisiä m y lle r t ä v iä ristiriitoja, jotk a kuu
kausi kuukaudelta kasaavat uusia r ö y k k iö it ä kolmannen maail
mansodan synnyttämiseksi, tullaan n ä i s s ä juhlissa käsittelemään
valaisevalla ja opettavalla tavalla. Id än ja Lännen ristiriitaa, Neu
vostoliiton despoottista ryöstöpolitiikkaa ja lännen demokratian
pyrkimyksiä ei käsitellä tavallisena arkiasiana vaan juhlavassa,
puoleensa vetävässä tempossa, joka v i e l ä täydellisemmin kuin mu
siikki täyttää mielemme innostuksella ja uudella voimalla suuren
tehtävämme suorittamiseksi.

Näiden kysymyksien käsittely o n tänä vuonna annettu leh
temme päätoimittajan, \ rjö M äkelän tehtäväksi. H ä n e n laajat
tietonsa ja pitkäikäinen k o k e m u k s e n s a sanomalehtityössä ovat
takeena esityksen onnistumisesta. Englanninkieliseksi puhujaksi
on hankittu Sosialistipuolueen j o h t a j a , Norman T h om as. Me
emme kuulu tähän puolueeseen, v a ik k a olemme sosialidemo
kraattisten aatteiden tinkimättömiä kannattajia, eikä Mr. Thoma->in puhujaksi ottaminen lainkaan t a r k o i t a sitä, että nyt muutet
taisiin itsenäisen Liittomme toim intaperusteita. Mutta Mr. Tho
mas on tunnettu ja hyvä puhuja ja h ä n käsittelee asioita jokaräpauksessa työväenluokan n äk ök a n n a lta ja sen vuoksi päätettiin
mtaa hänelle tilaisuus esiintyä j u h lis s a m m e . Toivottava olisi, että
mahdollisimman suuri englanninkielinen väestö saataisiin seuraa
Pintapuolisinkin silmäys republikaanipuolueen kansalliskonmaan hänen esitystään.
vcntionissa hyväksyttyyn ohjelmaan paljastaa johtavien repub
Kuten sanottu juhlat ovat ovella. N iih in valmistautuvat toverit
likaanien häikäilemättömyyden lupauksien teossa ja niiden to te u t
äällä ja monil'a muilla paikkakunnilla. Saapukaa suurin joukoin.
tamisen laiminlyönnissä.
Tulkaa kuulemaan ja nauttimaan monipuolisesta virkistävästä
Kun sen eräitä kohtia arvostellaan niiden kerskailujen valossa
ihjelmasta. Olkaa kaikin sy d ä m e llise sti tervetulleita!
että puolue tulee pyrkimään valtaan äsken päättyneen kongressin
— ------O - ----------istuntokautena suoritettujen tekojen perusteella, niin täytyy rin
nastaa nyt tehdyt lupaukset vuoden 1944 vaalitaisteluohjelman
kanssa ja verrata mitä siihen miten niitä toteutettiin viime k o n g 
Ranskan eduskunnassa äsken e s i l l ä ollut kysym ys kannatuk
ressissa, jossa republikaaneilla oli kiistaton enemmistö.
sen annosta sille kuuden vallan so p im u k se lle , joka laadittiin Lon
Emme takerru tässä ulkopoliittisiin suhteisiin, koska ne ovat toossa, ratkaistiin vain yhdeksän ä ä n e n enemmistöllä pääminisolleet pääasiallisesti samanlaiset kummallakin puolueella ja pre eri Robert Schumanin vaatimalla ta v a lla ja niinkin vasta sen
sidentti Trumanin hallituskautena niitä on hoidettu paljon parem  älkeen kun hallitus o.i tehnyt siitä lu ottam u sk ysym yk sen , uhaten
min kuin aikaisemmin. Mutta eräissä sangen tärkeissä kotim ai erota ellei esitystä hyväksytä.
sissa kysymyksissä sensijaan esittelemme vertailuja.
Kysym yksen keskustelussa p a lj a s t u i jälleen se usein ennen
Republikaanit lupaavat nyt laajentaa yhteiskuntaturvasää- kin huomattu seikka, että ä ä r im m ä in e n oikeisto — D e Qaullen
döksiä. Sama lupaus annettiin vuonna 1944 — mutta kongressissa kannattajat
ja äärimmäinen v a s e m m i s t o — kom m unistit, yh
hyljättiin presidentti Trumanin esitys yhteiskuntaturvan laajen tyivät keskustaa vastaan.
*
tamisesta vielä senkin jälkeen kun Truman vetosi siellä siitä laa
Kumpikin katsoo ensimmäiseksi vihollisekseen keskustan, johon
ditun lain, jossa turvan varaaminen hyljättiin, paitsi muutamille. näiden äärimmäisyyksien välillä l u k e u t u v a t myöskin sosialidemo
Varaamisesta kieltäydyttiin niiden osalta, jotka sitä ^kipeimmin kraatit, vaikkakin erilaisin ohjelmin k u i n pääministeri Schumanin
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 law s
and inspire others to respect and obey them, and
In all w ays to aid in making th is country greater
and better”

PÄIVÄN K A T S A U S

REPUBLIKAANIPUOLUEEN OHJELMA
EI KESTÄ ARVOSTELUA

ÄÄRIMMÄISYYDET T U K E V A T TOISIAAN

tarvitsisivat.
luoluelaiset ja muut demokratian kannattajat.
Yhteiskunnallista tasa-arvoisuutta luvataan laajentaa, henkiDe Gaulle voi yhtyä tässä d e m o k r a tia n kaatamisessa muuten
vero poistaa äänioikeuden ehtona ja lopettaa rotusorto sekä väril niin katkerasti tuomitsemiinsa kom m unisteihin, koska hän luot
listen erittely armeijassa.
aa siihen että hän nykyisen kokoom ushallituksen kukistuttua
Samat lupaukset tehtiin viime vaalien ohjelmassa, mutta voisi voittaa ainoat kilpailijoikseen j ä ä n e e t järjestyneet poliittiset
kongressissa
republikaanit
kieltäytyivät toteuttamasta lupauk voimat — kommunistit.
siaan.
Ranskan ti.anne on tulenarka m uutenkin. V allitsevat suuret
Asuntojen hankinnasta annetaan nyt taas lupaus, kuten viime akot saattavat edelleen levitä ja a ih e u t t a a ti'anteen, jossa Schukerrallakin, mutta ei selitetä miksi sitä ei toteutettu kongressin nanin hallitus kaatuu ja k o m m u n istit aloittavat taistelun vallan
viime istuntokaudella. Koko asia kuitataan ylimalkaisilla lausun kaappauksen suorittamiseksi, k o r v a t a k s e e n Kremlille Ranskassa
sen mitä Italiassa menetettiin.
noilla, joita voidaan tulkita miten milloinkin halutaan.
Verojen alentamisesta “liike-elämän elpymisen ehtona puhutaan
jälleen, mutta nähtävästi luotetaan siihen, etteivät äänestäjät muista
että viime kongressissa alennettiin sadoilla miljoonilla dollareilla
' vain niiden veroja, joilta olisi pitänyt ottaa lisää, mutta ei niiltä
I- joiden tulot eivät riitä kunnolliseen elintasoon. Samaa voitaneen
n
TT
n
taas odottaa republikaaneilta jos äänestäjät saadaan narratuksi

Kansandemokraattinen
ajatuksenvapaus !
O tsakkeessa ei jälkimäistä sa
naa, ajatuksenvapaus, ole pantu
lainausmerkkeihin. Täm ä johtuu
siitä, e ttä kansandemokraattista
ijatuksenvapautta on tosiaankin
dem assa. Sitä on olem assa M i 
ioin, kun taantumuksen — isiihen luettuna nimenomaan mfifo
sosialidemokraattinen työväenlii
ke — niskaa vasta taitetaan,
•ai yritetään taittaa. Tällainen
aihe elettiin Balkanilla. Puolas
a, L okarissa ja T sh ek k oslova
kiassa niihin
aikoihin, jolloin
liissä alettiin, peiletym m in tai
nutkattoniimmin, siirtyä yhden
istan vaaleihin. S u om essa tätä
/aih etta jatkuu edelleen ja saat
taa jatkua kauankin.
Kansandemokraattista ajatuk
senvapautta ovat y leen sä saa
rnet nauttia kansat, jo tk a oval
käyneet sotaa Venäjää vastaan
a hävinneet. Seuraavat tunnus
merkit ovat ominaisia tälle aja
tuksenvapaudelle.
E n sin n ä k in :
sitä saavat käyttää kansanval
aiset keskusta-, oikeisto- ja va
semmistopuolueet
sekä lisäksi
liktatuuriin pyrkivä kommunisinen liike, mutta ei diktatuuriin
ivrkivä
nazistinen liike.
T oi
seksi : Kommunistinen, liike saa
käyttää sitä aivan vapaasti, muu;
varovaisemmin ja tuloksena on.
että kommunistit voivat häikäi
'em ättä hyökätä, muiden on ou aksuttava enemmän tai vähem
män puolustava asenne. Roiman
•leksi:
demokraattinen ajatuk
sen vapaus on ohim enevää vaoautta jonka muut menettävät
oaitsi kommunistit, ja loppujen
lopuiksi kommunistitkin.
Sillä
jos kansandemokraatti
sen ajatuksenvapauden vallitessa
todella kansanvaltaiset puolueet,
kuten esimerkiksi 1945 Luolan
sosialidemokraatit ja 1946 Ro
manian talonpoikaispuolue sekä
Unkarin pienviljelijäpuolue. yrit
tävät antaa sanan sanasta ja

| JU T U S T E L U A !
Kulissien takainen
kaupankäynti

heitä äänestämään.
Hallituksen menojen supistamisesta puhutaan kansantalouden
säästeliäisyyden osoitukseksi, mutta siitä että elintarvikkeiden
Suurim pia vikoja täm än maan
j \ hintoja olisi alennettava, ei edes mainita.
iresidentin ehdokkaan valintatavas
Puhe kansainvälisten kauppasuhteiden elvyttämisestäkin on sa eivät ole ne, jotka tilapäisen
arvosteltava pitämällä mielessä se, että republikaanit kieltäytyi- ravainnoitsijan silm ään ensiksi sat, ’ vät uudistamasta n.s. vastavuoroisia — samanlaisuusperiaatteelle uvat. Torvien toitotus ja rum m un
. perustuvia — tullitariffisopimuksia muuta kuin vuodeksi, joka on äristys, turham aisen pram easti kokokouspaikka,
nappeja
vallan liian lyhyt aika sellaisessa kaupankäynnissä, jossa täytyy •isteltu
auppaavat kauniit tytöt ja sirkustehdä sopimuksia monien vuosien ajaksi.
Imakehä yleensä — kaikki tuo
Ja kun republikaanit nyt taas lupaavat “puhdistaa” k o m m u  täyttäisi huonosti sopivalta edessä
nistit hallituksen virastoista ja rajoittaa heidän toimintansa niin )levan päätöksen vakavuuteen.
M utta kaikki edelläoleva sittenettei siitä ole vahinkoa, emme voi ottaa sitä muulta kannalta kuin
• siltä, mitä he tekivät viime kongressissa. M undt-Nixon-lakiesitys tin on laskettava vain pursuavan
nimittäin oli kiihkeimpien republikaanien aloite, ja paras tulos nnostuksen kontolle ja osa siitä
Iinakin on järjeste tty niille, jotka
lienee ollut siinä, että sen käsittelyllä varattiin kommusisteille
ahtovat saada rahansa edestä kor
verraton tilaisuus suosion saantiin sellaisten ihmisten keskuudessa p u kseksi m atkastaan konventiojotka eivät tunne kommunistisen liikkeen tarkoituksia, vaan har- uin. Sillä on hyvin vähän tekehakäsitteissään uskovat todella olleen kysym yksessä perustuslain nistä ehdokkaas valinnan kanssa.
M utta täm än m eluavan “sideshown”
takaamien puhe-, paino- ja kokousvapauksien riiston, ja maamme
akana käydään vakavaa kauppaa
muodostamisen venäläismalliseksi poliisivaltioksi.
ehdokkaista. Nämä kulissien tak ai
Kaiken tämän tuntien ei luulisi äänestäjien antavan ääniään
set kaupat ovat ju u ri niitä, jotka
puolueelle, jonka harjoittama petkutus on niin tuoretta kuin se sitovat uuden presidentin kädet,
republikaaneilla on.
sakottavat hänen hallituksensa suo
simaan vissejä miehiä, vieläpä mul
lattam aan
sellaista politiikkaakin,
nikä voi osottautua suorastaan haj
Kesäkauden merkitsevimpien juhlien valmistelu on täällä nyt alliseksi ja vahingolliseksi. Siten
täydessä käynnissä. Työväenyhdistys Saiman jäsenistö on m ah kunnianhim oinen ehdokas ottaa pit
käaikaisen kiinnityksen tulevaisuudollisimman tarkoin koetettu organisoida suurjuhlan erilaisten
ensa päälle Valkotalossa.
----------- O -----------

TERVETULOA JUHLIMAAN

tehtävien suoritukseen. Kaikkia Saiman jäseniä ja kannattajia ei
o le voitu henkilökohtaisesti tavata, mutta heitäkin kehoitetaan
tulemaan mukaan varsinkin ravintolakomitean ja siinä toimivien
henkilöiden avustukseen. Tämänlaatuiset suuret juhlat vaativat
paljon työtä ja huolehtimista ja sen vuoksi naapuriosastoissakin
koetetaan järjestää saitnalaisille apua etenkin sunnuntain, varsi
naisen kenttäjuhlan, ravintolatehtävien suoritukseen.
Samalla kuin nämä juhlat ovat seuraelämän ja yhteistoim in
nan kannalta katsoen muodostuneet erittäin kiintoisiksi ja tu
hansia, kauempanakin olevilta paikkakunnilta puoleensa vetäviksi,
on niillä myöskin syvällinen aatteellinen tarkoitus. Ne eivät ole
ainoastaan jälleentapaamisen
ilon ja virkistävän huvin juhlat,
vaikka tämäkin puoli on arvossa pidettävä. Ne ovat myöskin kan
sanvaltaan ja edistykseen luottavien työläisten taistelun juhlat.
N iissä nautitaan tositoveruuden ja ystävyyden kehittämästä ilma
piiristä, joka kesäisen luonnonhengen autereisessa sylissä saa
erikoisen juhlavan sisällön.
Me kerännymme juhliimme etsijämielellä. Me haemme niistä vastausta mielessämme väreileville
tunnelmille, jotka pyrkivät suurempaan valoon ja täydellisempään
vapauteen.
Juuri
tämänlaisen kauniin
kangastuksen tyydyttämiseksi
juhliin on nytkin järjestetty aatteellisesti ja taiteellisesti arvokas
ohjelma. Laulu ja, soitto pitää kaikua meidän juhlissamme. Lau
luista rikas näytelmä ja erinomaisella ohjelmana varustettu kon
sertti tulevat aivan tuhlaamalla jakamaan virkistystä työn rasit, tamiin mieliin. Sellaiset taiteen maailmassa kansainvälisestikin
tunnetut nimet kuin Ilmari LIannikainen ja Lea Piltti ovat takeena
taiteellisen ohjelmamme ensiluokkaisuudesta.

O ttakaam m e pieni esimerkki täl
laisesta käytännössä. Suuren ja van
han M ishaw aukan
(nim i on ‘te
kaistu, m utta ju ttu todellinen) edus'ajiston puheenjohtaja on hyvin
rikas ja jossakin m äärin leventelevä
herra nim eltä Ponsonby Tolliver.
Kautta nälkävuosien, jolloin demo
kraatit olivat vallassa hän ja hänen
yhtä rikas eukkonsa, olivat m ukana
republikaanien laskujen maksussa.
He ovat työskennelleet uskolli
sesti, käyneet vähäpätöisissä ja ikä
vystyttävissä paikallisissa kokouk
sissa ja m yös kaikissa valtio- ja
kansalliskonventioneissa. Nyt käsillä
on taas voiton vuosi ja Ponsonby
ja hänen päättäväinen eukkonsa
odottavat
työnsä hedelmiä. Itse
asiassa he tulivat Philadelphiaan
odotuksen iloa säteillen.
Kotona heidän ystävänsä kade
mielellä sanovat, että Tolliverit
ovat jo pakanneet m atkakirstunsa
Lontooseen menoa varten. Ponsonbyn ei niinkään salainen k un
nianhimo on päästä Yhdysvaltain
lähettilääksi B ritanniaan. Ja ellei
Mr. Tolliver saa tuollaista palkkiota
puolueensa hyväksi tekem ästä työs
tään, Mrs. Tolliverin suuttuneet

huudot

meen.

hyökätä kommunisteja vas
taan, niinkuin nämäkin heitä
vastaan, niin ne ovat tuomitut
tuhoon. Mutta jos ne eivät
sitä
tee, vaan suhtautuvat
kommunisteihin kohteliaasti,
niin ne ovat tuomitut varmaan
tuhoon.

kuuluisivat M iam ista No- Sillä paikkansa pitää, mitä sak

T o sia sia kuitenkin oli, että Tolli
v e r kontrolloi M ishaw aukan edus
ta ja t.
Ehdokkaaksi
p y rk ijä X:n
v aa litaistelu m an atseri osuu hänen
lu o k s e e n ensimäiseksi, lyödään kät
tä j a manatseri lupaa, e ttä tulevan
ta m m ik u u n 23 pnä T olliv erin nimi
ty s
lähettilääksi B rita n n ia a n lähe
t e t ä ä n senaatin hyväksyttäväksi.
M e n n ein ä yksinkertaisem pina ai
k o in a — joita usein nim itetään van
h o ik s i ajoiksi — oli h y v ä joukko
tä lla is ia luumuja, jo ita valtioiden
e d u s ta jisto ja ostelevat voivat luva
ta . L ähettilään virka k u u lu i niihin.
M u tt a tänäpäivänä
lähettiläänä
B rita n n ia ssa tulisi olla taitava, ym
m ä rtä v ä in e n ja laajatietoinen! mies,
jo k a on selvillä su ju v ie n suhteiden
s u u r e s t a merkityksestä näiden mai
d e n välillä. Vaikka Ponsonby olisi
k in ollut hyvännäköinen lähettiläs
v a n h o in a hyvinä aik o in a, on hyvin
e p ä iltä v ä ä , josko h än om aa tänä
p ä i v ä n ä tarvittavat k v aliteetit.
T ä lla in e n kaupankäynti on’ ollut
m e n o s s a kokouksessa, jo ta nauraen
n im ite tä ä n “avoimeksi konvention i k s i ” . Ja kauppoja te h d ää n mieli
p u o lise ssa ilmakehässä, jonka me
lu s s a on mahdotoin puheloida min
n e k ä ä n ja josta on m e lk ein mahdo
to in päästä ehein n ah o in kadulle.
V a n h a n hyvän Ponsonbyn Bri
ta n n ia a n lähettämisestä ei ehkä ole
s u u r t a vahinkoakaan. M utta sellai
s ia k in kauppoja te h d ään , jotka voi
v a t osottautua ikuiseksi vahingoksi
m a a ll e ja kansalle.
K onventionin edellisellä puhujam a tk a lla ollessaan republikaanien
p re sid e n tin ehdokkaaksi nimitetty
T h o m a s E. Dewey painosti, että
s e u r a a v a sisäasiain sih te e ri on ni
m ite ttä v ä länneltä. T eoriassa sellai
nen
olisi mainio asia sillä länttä
ju u ri
läheisemmin ja kipeimmin
k o s k e v a t luonnon rik k au k sien suo
je le m is ta koskevat a siat.
M u tta mikään m ahdottom uus ei
o le ,
että sisäasiain sih teerin virka
tä lla is e n kaupan k a u tta joutuu sel
la is te n eturyhmien m iehelle, jotka
s u u r i a karjojaan sy ö ttä v ä t hallituk
s e n m ailla tai yksityisen voimatrustin
miehelle. E hdokkaaksi innok
k a a s ti pyrkivän m a n atseri voi hen
g ä h t ä ä ja sanoa: “J o s lupaamme
te ille sisäasiain sihteerin paikan hal
litu k se ss a , lupaatteko
te vuoros
t a n n e noudattaa jä rk e v ä ä luonnon
rik k a u k sie n suojelupolitiikkaa?”
M u tta hän tuskin te k ee sitä. Oven
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salainen sotatieteillä Clausevvitz
aikanaan sanoi, että se. joka tais
telussa aina vain puolustautuu,
häviää lopuksi sodan — ja hä
viää varmasti. Tämän paikkansa
pitäväisyyttä on yli sata vuotta
teroitettu nuorille
upseereille
m aailm an kaikissa sotakouluissa,
W e s t Pointissakin.
A in a Kominternin lakkautta
m ise sta lähtien maailman kom
m unistiset puolueet ovat jyrkästi
kieltäneet pyrkivänsä ryhmädiktatuuriin. Heidän menettelynsä
Neuvostoliiton rajamaissa vuo
sina
1945—1948 osoittaa hei
dän kuitenkin suuresti muistut
tavan entistä pappia, joka hiin
kään ei tehnyt niinkuin saarnasi.
V enäjän rajamaiden valtiollista
k e h ity stä seurannut tietää hy
vin. että kommunistit ovat heti
paljastaneet vihansa muiden aja
tuksenvapautta vastaan ja pyrki
neet ensimmäisenä tuhoamaan
juuri sen. Ja he ovat menetelleet
vieläpä
räikeämmin, niinkuin
eräs amerikkalainen kongresstm ieskin puheessaan sanoi, ylivoi
m a ise sti häikäilemättömämmin,
kuin 1930-luvulla Saksan natsit,
jotka sentään pitivät todellisilla
kasvoillaan jonkinlaista häveliäisy y d e n naamaria.
H itlerin puolueen
ryhtyessä
johtamaan yleistä mielipidettä
ta k s a s s a , sen sanankäyttäjät se
littivät että Länsi-Euroopan jr.
Amerikan demokratioissa ei siel
läkään oikeastaan ollut ajatuk
senvapautta. Ile puhuivat Eng
lannin yläluokasta ja Amerikan
kapitalisteista ja trusteista ja sa
noivat niiden viime k ädessä mää
räävän, mitä näissä m aissa sai
ajatella ja lausua. Ei auttanut
että jokainen mainittujen mai
den olosuhteita tunteva tiesi, että
niissä saatiin m uodostaa puo
lueita, arvostella olosuhteita ja
toim ia
hallituksen politiikkaa
vastaankin, kurahan ei rikottu

kansanvaltaisten
lakien mää*
räyksiä. Mutta Saksassa huo
lehdituinkin taitavan propagan
dan avulla siitä, ettei päässyt
levikillään
“vääriä käsityksiä”
muista maista.

Kommunistit, joiden oppilaita
Saksan natsit monessa suh
teessa ja myöskin ajatuksen
vapautta koskevissa kysymyk
sissä olivat, ovat hoitaneet toi
sen maailmansodan jälkeen
näitä asioita paljon tehok
kaammin kuin konsanaan Jo
sef Göbbels.
Venäjän rajamaista on poik
keuksen
tehnyt vain Suomi
Mutta suomalaisenkin kom m u
nistisen sanomalehdistön seuraa
minen johtaa pian huomaamaan,
että “ vanhanmaan” kommunisti
on hänkin Kominformin linjoilla
vaikka häntä alunperin ei kutsut
tukaan tähän liittoon mukaan.
Päivittäin riehuvat Vapaa Sana
ja m u u t kommunistiset lehdet
kaikkien muiden kimpussa. Ja
nimenomaan
sosialidemokraat
tien kim pussa.

Itä-Euroopan kommunistiset
puolueet eivät vihaa mitään
niin kiihkeästi kuin sosialidc
mokraatteja, koska ne tietä
vät, että vain sosiaalidemok
raatit pystyvät niiden kanssa
taistelemaan työväen ja vähä
väkisten sieluista.
T ästä syystä kohdistavat suo
malaisetkin
kommunistit kaik
kein sapekkaimmat haukkumasa
nansa sosialidemokraatteja vas
taan. Kommunistit haluaisivat
kaikkein ensiksi riistää ajatuk
senvapaudenkin
sosialidemok
raateilta — ja sen jälkeen jär
je sty k se ssä
ensin oikeistolta
sitten keskustalta ja vasta lo
puksi
fellow-travelereilta, joita
kukaan
ei kunnioita eikä otr
huomioon.
S u o m e ssa nykyisin vallitsevis
sa o lo issa on täysin luonnol
lista, e ttä koko kansa, kom m u
nisteja itseään lukuunottamatta
seisoo yksimielisenä kommunis
teja vastaan. Vaikka esim erkik
si S u o m e n oikeistolla, kokoo
muspuolueella, ja sosialidemok
raateilla
on osittain hyvinkin
erilainen ajatustapa valtiollisista
ja yhteiskunnallisista k y sy m y k 
sistä, niin niihin lukeutuvat ih
iniset o v a t yksimielisiä kansan
valtaisten perusoikeuksien säi
lyttäm isestä — tapahtui sitten
mitä tahansa. Suomen kansan
valtaisten puolueiden esiintymi
nen toisen maailmansodan jäl
keen
tarjoaakin kuvan, joka
kelpaa esimerkiksi minkä maan
puolue-elämälle tahansa. Niinpä

KUULUMISIA
SUOMESTA
Kommunistisia teorioita. *

Snellmanin päivää vietettäessä
Himangalla yrittivät sikäläiset
kommunistit ja “demökraatiset
nuoret” räikeän terrorin avulla
häiritä
näitä Kansaliisseuran
järjestämiä juhlatilaisuuksia.
Juhlatilaisuus alkoi klo 20 Hi
mangan kirkonkyliin nuorisoseu
ran
talossa.
Samanaikaisesti
olivat kommunistit järjestäneet
pääsymaksulliset t a n s s i a i set.
mutta kun niihin ei tullut ylei
söä, lähti n. 40-henkinen kom
munisti joukkue
nuorisoseuran
talolle, jonka ympärillä he ry h
tvivät häirintätarkoituksessa pi
tämään
kuulan työn tökrlpailu ja.
Koko juhla-ajan kuului saliin
kuulan jytinä ja kommunistien
huudot ja kiroukset. Muutaman
kerran antoivat kommunistit jy
mähtää kuulan talon portaille
kin.
Kommunistien terrori sai sit
ten yhä räikeämpiä muotoja. Hi
mangan Kansallisseura oli saa
nut luvan järjestää ilotulituksen
klo 23 kirkonkylän keskusauki
olla. Yleisön kerääntyessä pai
kalle saapui toistasataa kom m u
nistia ja “demokraattista nuor
ta” järjestyneinä kolmeen ryh
mään vaatien ilotulituksen jär
iestäjiä lopettamaan tilaisuuden.
Paikalla olleet poliisit ja järjestvsmiehet tekivät kaikkensa saadaksen kiroilevat häiritsijät pois
tumaan, mutta nämä ryhtyivät
uhkailemaan: “Pannaan pistimet
kiväärinkärkeen ja pelataan rei
lua peliä.” Häirintään osallistui
vat miltei kaikki paikkakunnan
kommunistit, jotka törkeästi ni
mittelivät juhlaan saapuneita.
Mainittakoon.
että Himangan
Kansaliisseuran toimihenkilöt o
vat joutuneet ennenkin kivityk
sen
kohteeksi
paikkakunnan
kommunistien taholta.

Venäjä rakentaa suurta
sotasatamaa Muurmanskiin.

Tukholmalaisen Aftonbladetin
kirjeenvaihtaja tiedoittaa Hailinurista, että eräs historian suu
rimmista muuttotöistä alkaa olla
päättymäisillään, kun Saksan lai
vaston
vahvin tukikohta, Wilhelmshafen, on kaikessa hiljai
suudessa siirretty Muurmanskiin.
Venäjä
otti sataman sotakor
vauksena ja ryhtyi siirtämään sen
valtavia laitteita ja jättiläismäi
siä varustuksia Jäämeren ran
noille
Muurmanskiin, josta on
tarkoitus luoda Euroopan voi
makkain meritukikohta. Sotilas
piireissä arvioidaan, että Pohjois-Eurooppa tulee tämän joh
dosta siirtymään erääksi maail
man tärkeimmistä poliittisista ja
strateegisista painopisteistä.

£'uomen sosialidemokraateille
jää varmasti historiassa pysy
vää kunniaa siitä, että he
vuonna 1945 ja vielä 1946, jol
loin jopa ulkomaiden porvarillisissakin lehdissä heitä neuvot Hertta Kuusinen kävi linnassa.
tiin nöyräniskaisuuteen Mos
Kuusinen, jota toisi
kovasta tulleiden kommunis Hertta
naan kutsutaan Suomen suuritien edessä, säilyttivät ryhruhtinattareksi, sai kutsun lin
tinsä

ja t e k iv ä t sen kaikesta huoli
matta
niin arvokkaalla tavalla,
etteivät toisaalta ollenkaan tin
kineet
puolueensa
sosiaalide
m okraattisesta ohjelmasta. Sillä
jos
h e olisivat tinkineet, niin
puolueen äänestäjät' olisivat heti
alkaneet siirtyä kommunistien
leiriin.
M altillisesti
ja arvokkaasti
ovat
Suomen kansanvaltaisten
puolueiden sanomalehdistöt ar
vostelleet toisiansa ja toistensa
ohjelmia ja maltillisesti, vaikka
samalla avoimesti ja rehellisesti,
ne o v a t käsitelleet kom m uniste
ja ja heidän toimiaan. Tulok
sena onkin ollut, että ei ainoas
taan Suonien kansa vaan ulko
maidenkin yleinen mielipide on
alkanut saada yhä selkeämmän
kuvan Suonien tapahtumien kehittvm isestä.
Kaikki
alkavat
tietää, että kommunistit näytte
levät Suom essa mustan lampaan
osaa — eikä heidän m usta kar
vansa
pesemälläkään vaikene.
Koko
maailmalle on m yös jo
täysin
selvää, kiitos Suomen
kansan puolusjärjestöjen ja nii
den
lehdistöjen
vakuuttavan
ta k a n a on kärsim ättöm änä odotta esiintym isen, että Suomi vaka
m assa toisen ehdokkaaksi pyrkijän vasti
haluaa pysyä kaikkien
maailmanpoliittisten selkkaus
ag e n tti.
E rä ä n am erikkalaisen palstavilje- ten ulkopuolella, kunhan se saa
olla rauhassa ja hoitaa, kenen
lijän m ukaan värkkäsi
kään sekaantuamtta, omia asi
oitaan. Merkillisintä on, ettii vä
hin erin kukaties myös Moskova
alkaa tämän uskoa, vaikkei us
konut syksyllä 1939, jolloin Suo
mi t a h to i samaa. Ja jos M osko
va tä m ä n uskoo, niin mitä sil
loin ajattelevat ja varsinkin sa
novat Suonien kommunistit. Esi
Luukas.
m erkiksi Ville Pessi.

naan, tällä kerralla presidentti
Paasikiven linnaan. Stockholms
Tidningen teki hämmästyttäviä
paljastuksia pohjoismaiden k o m 
munistijohtajien konferenssista,
joka keväällä liidettiin Oslossa,
kertoen mm., että Hertta oli
toiminut tässä kokouksessa Mos
kovan edustajana.
Presidentti
Paasikivi vaati häneltä selitystä.
Hertta kielsi kaikki: Kommu
nistit eivät haudo mitään salai
sia suunnitelmia!

Pastori Väinö J. Malmivaara
tuomittu sotaylioikeudessa
vankeuteen.

Suomen
kuuluisissa asekätkentäjutuissa, joissa Neuvosto
liiton vaatimuksesta on kuulus
teltu suuria joukkoja armeijan
upseereita ja syytetty heitä asei
den kätkemisestä, on nyt annettu
lopputiloinioita. Tuomittujen jou
kossa on myöskin majuri, pas
tori Väinö Juhani Malmivaara
Muhoksen
pitäjästä.
Pastori
Malmivaaran tuomio oli yksi
vuosi vankeutta.

Sotilaallisia neuvotteluja Suo
men ja Venäjän välillä?

Helsingissä liikkuu tietoja, joi
den mukaan hallitus olisi nimit
tänyt eräitä korkeampia upsee
reita neuvottelemaan Neuvosto
liiton sotilasjohdon kanssa eri
näisistä asioista. Virikettä näi
hin huhuihin on lisäksi antanut
ssialim inisteri. pastori n e ljä k 
sen maalaisliiton sanomalehdille
antama lausunto, että Suomen
ja
Moskovan välinen sopimus
epämääräisyytensä vuoksi saat
taa aiheuttaa lisäneuvotteluja.
Hallitus on rientänyt peruutta
maan nämä tiedot, kuten taval
lista.

Kolmas sivu

Raivaaja, Maanantaina, Kesäkuun 28 p:nä 1948

ASKL Ohion, Pa. ja Mich. Aineen vuotuiset kesäjuhlat

Onnittelumme
Amerikan Suomalaisen
Kansanvallan Liiton

Fairport Harborissa, Ohio, heinäkuun 3 ja 4 p. 1948
JUHLAKONSERTTI

J uhlanay telinä

“ SÄRKELÄ IT T E ”

Kesäjuhlille
ja tuhansissa laskettavissa olevalle juhlayleisölle!

Näillä juhlilla taas tarkistetaan rivejä ja tehdään aatteel
lista herätys- ja kasvatustyötä, mikä järjestömme ohjel
maan on aina kuulunut.
Se työ, jota on tehty, on luonut pohjan kaikelle sille me
nestyneelle liiketoiminnallekin, mikä nyt kukoistaa suo
malaisten keskuudessa erikoisesti osuustoiminnallisena
liikkeenä. Näiden liikkeiden elämisehtoihin kuuluu va
listunut kannattajajoukko. Heidän alotteestaan ovat
melkein kaikki nämä monet liikkeet alkuaan perustettu
ja niiden tukemana ne ovat myös edistyneet ja saavut
taneet sen korkean tason missä ne nyt ovat, huolimatta
siitä, että kaikki näihin kasvatuskysymyksiin vähem
män kiintyneet, eivät aina tahdo tälle puolelle antaa sil
le kuuluvaa huomiota.

Työväentalon juhlasalissa
Neljännen päivän iltapaivalla alkaa kello 4.30

Nelinäytok-iuen huvinäytelmä, kirj. Ilmari lin ja

lauantaina heinäkuun 3 p. kello 8 illalla
Fairportin Työväentalossa, Plum St.

OH J 1 LM A :

Esittää Detroitin Näyttämö Julin E. Ecolan johdolla

Johtaja Prot Wdino Mackey
........ H Klemetti
........ A Järnefelt

SÄVELKUORO
Kiilik. nisälleni
11 E N K LL ö T :
Ajan aaltoi
, HEROJA, vanlha i s ä n t ä m i e s ........................... \ H I oR 1111.1 .< »X I N'

JU LIU S SÄRKELÄ, j o h t a j a ...............FRANS ISA M K A S I AL \
. LINDA STOW E
LVYLI LAINI LAUSUNTOJA ..........
EMMI SÄRKELÄ, r o u v a .........................
Myötäilee Prof. W Mackey
LAINA LAMPI DORKS OJAI.A. Soprano
ISAARA SÄRKELÄ, heidän tyttärcn ä ----MARTTI
LAMPI
ANTTI KOSONEN, kunnanlääkäri
a Hai, pai paitaressu .................................................... . O Merikanto
.............. Merikanto
JOHN E. KX'OEA
b. Jos voisin laulaa kun lintu voi .......................
VANHA FALI jSTEN, kartan,.nomistaja . . . .
. . EINO LAINE
c. Mätiänne Butterfly, One Fine Day ................. ........C. Puccini
MARTTI F A LLSTEX , tämän poika ...............
M A A H E R R A .................................................RICHARD \ \ . \ \ AN I EN
EERO DAVIDSON Cellosooloja
Myötäilee Mrs Davidson
[MARGIT G R A N K V I S T ............................................ SEEM A EX o i .A
■ Vivaldi
a. Andantirio front the Gm» erto < .rotso in D minor
[KIINA, Särkelän p a lv e lij a t a r ....................... •• •• HILJA OLSON
b. Piece en tonne de Habanera ................. ........... ............ Ravel
................................... Mummel

Aika nykyinen. Enslmäinen, toinen ja neljäs näytös tapahtuu ■
c. Valzer .................................
ISärkelän olohuoneessa. Kolmas näytös tapahtuu Maalaisjuili!asalin
JOHN ELLER, Tenori
| näyttämöllä.
Istuimet numeroituja.
UNTO ERKKILÄ, Viulusooloja

Ulkoilmajuhla ja Päivällinen

Heinäkuun 4 päivänä kello 12 päivällä alotetaan tarjoilla
juhlapäivällistä Työväentalon ruokasalissa
ULKOILMAJUHLA
Ohjelma Työväentalon kentällä alkaa sunnuntaina heinäk. 4 p:nä
kello 2 j.pp.
OHJELMA :
A V A U S ................................................................................ .............................
[JU H L A R U N O . . .
..........................................
EINO SARKKINEN

Myötäilee Prof W. Mackty

a Canconedda ...........................
b. Melodic .......................
JOI IN E.
a
b.
c.

Myötäilee Prof. W Mackey
................ F tiodard
Kreisler

ECOLA, Kantooni
Myötäilee Prof. W Mackey
Lakeuden lintu ................................................... Martti Nisonen
Mma laulan sun il.asl ta im iin i..................... Trans Linnavuori
Vision Hiyitivc, Ooperastu i terodude .......... Jules Massenet

EERO DAVIDSON. Cellosooloja
Myötäilee Mrs. Davidson
a. Playera ......................................................................... Granadon
b. Laryjhetto ........................................................................... Mozart
F>aPPer
c. Gavotte .........
SÄVELKUORO
Johtaja Prof. W. Mackey
a. Tulin narraamaan ......................................... Sov. W . Mackey
b. Elikkä istuu k iv e llä....................................... Sov. W . Mackey
c. Venehessa ....................................................... Sov. W . Mackey

I S Ä V E L -K U O R O :
KANSAN TANSSI
FAIRPORTIN NAISTENKERHO
H a n n ik a in e n
Karjalaisten laulu ..............................
a
Padespan
E. Hermes
Kevätaika autuas ............... .............
b. Rihmarulla
Johtaa jirof. Wäinö Mackey
YLEINEN
TANSSI ......................................................... SOITTAA UUNO MÄKI
rUHLAPUHE ..................... Raivaajan toimittaja OSKARI TOKOI

ASKL tehtäviin kuuluu huolehtia siitä, että me suoma
laiset yleensä pysyisimme kehityksen tasolla. Tässä teh
tävässä sillä on mukana lukuisat liittomme osastot ja
lehtemme Raivaaja, jotka muodostavat ainoastaan osan
tästä liittomme rakenteesta. Sanomalehden osuus tässä
tehtävässä on ollut erittäin arvokas apu. Se on aina
muistettava.

\

Omasta puolestaan

TyöläistenLuottoyhdistys
voi huomauttaa, että sekin omalla sarallaan edistyjL^
Varat ja velat tilitaseessa päättyvät sum
maan $4,000,000, mikä on suurempi summa
kuin millään toisella suomalaisella liikkeelä
Amerikassa on.
Lainoja on vuoden ajalla myönnetty $1,000,000— ar
vosta. Monessa muussa suhteessa on suurta edistystä
havaittavissa.

Tervehdys Amerikan Suomalaisen
Kansanvallan Liiton Kesäjuhlille
Kun taas vietätte vuotuista juhlaanne, haluam
me teroittaa, että palattuanne kotiin juhlilta
veitte edistää kansanvallan asiaa jokapäiväises
sä elämässänne, antamalla kannatuksenne pai

Kesäjuhlilla taas tavataan!

Työläisten
Luottoyhdistys

kalliselle osuusliikkeellenne.
Muistakaa ostaa kaikki mitä suinkin voitte
paikallisesta osuusliikkeestä.

joita kansa omistaa.
Siis ostakaa CO-OP tarvikkeita paikallisesta
csuusli kkeestänne ja samalla edistäkää kan

Puhelin 5060

sanvaltaa.

F itc h b u r g , M a ss.

CO-OPS ARE C O M M U N I T Y BUILDERS

-J O H T O K U N T A :
Oslkari Toikoi
Jdhn Suominen
Frans Kerttula
Carl E. Savonainen

Elis Sulkanen
Lauri J. Rajala
John Heikkinen
J. Gustav Laakso
Andrew Route

Iff

Pyytäkää CO-OP tarvikkeita, sillä niitten ta
kana seisoo Yhdysvaltain osuusl.ike.
Sitä
enemmän kun ostamme CO-OP leimasia tar
vikkeita voimme kehittää tuotantolaitoksia,

(Workers’ Credit Union)

4 8 W a lla c e A v e .

H

Eino A. Tofferi
Uno Aho
\\im. Kosiki
S. P. Salminen

NEW ENGLAND DIVISION

EASTERN CO O PERA TIV ES, Inc.

,67 Albany Street

(

CAMBRIDGE, MASS.

E * .n ,

Raivaaja, Maanantaina, Kesäkuun 28 p:nä 1948

Neljäs afott
;u

VELVOITUS

NEWYORKCITY
Raivaajan New Yorkin konttori:
«058—5th Ave. Puhel.: Lehigh 4-0906
Konttori avoinna joka arkipäivä
kello 10 ap.—6:30 illalla.
Raivaajan tilauksia ja ilmoituksia
vastaanotetaan. Rahalähetyksiä Suo
meen toimitetaan.
Wilho Hedman, toimittaja.
M. Lyytikäinen, liikkeenhoitaja.

Jack W. Wesa

nuoremmalle lahjoitti nuori vai
monsa Lillian terveen tanakan
pojan Bronxrssa, N. Y., maanan
taina kesäk. 21 p. 1948. ,Ky seinen
nuori onnellinen
isä on täällä
meillä Manhattanin puolella asu
van Jack YVesan poika.

Miss Martha Kero,

247 E. 122 St.. N. Y. City, järjes
ti syntymäpäiväkutsut ystävil
leen ikotiinsa lauantai-illaksi ke
säkuun 19 p. Kaunis kaakku mui
ne syömä- ja juomaherkkuineen
koristi 'pöytää ia tarjoilu pitkin
iltaa
oli yltäkylläistä.
Väkeä
tupa täynnä. Parhaat onnitte
lut syntymäpäiväsi johdosta.—
Emma L.

Vapaalippu näytettävä

Työväentalon toimit sija joukko
eri toimikunnissa on aika moni
päinen. Vaivoistaan heillä piene
nä kohteliaisuutena talon talloi
ta
ort osaston iltamiin vapaapääsy. Sitä varten onkin jaettu
vuosien varsilla jatkuvasti vapaa

Ranta-alueen

KALEVAISTEN
KESÄJUHLA

DETROITISSA
Vehkola-puistossa,
heinäkuun 3—4 p:nä.
Lauantaina (3 p.) kok ou s klo 3.
Illalla tanssit.
Sunnuntaina kokopäiväiset
juhlat. Hyvä ohjelma klo 2 ip.

Tervetuloa!
Aurattaren Tupa —
Auran Maja.

M

North East, Md.
Kokoillan

TANSSIT

Kirjoittanut Olavi Siippainen

Vuoskymmenten takaa yöstä
soi ääni isien.
Se kertoo tehdystä työstä,
joka tehtiin taistellen.
Tämä päivä ehkä on musta,
mut kuulkaa: puhuvat
syvät äänet lohdutusta.
Soi sanat korkeat.

me otimme kuitenkin.
Me muistimme tehtyä valaa
ja muistimme teitäkin.

Isät haastavat kummuistansa:
“Mitään meillä ollut ei.
Oli orjaksi painettu kansa.
Nälän mahti sen köyryyn vei.
Nälän ruoskaa päästy ei pakoon.
Se yllämme aina soi.
Jos lensikin siemen vakoon,
sadon vieras varastoi.

liput, niin nytkin. Muta pyytää
johtokunta, että sen tulee olla
mukana ja aina ovkniehelle näy
tettävä. 'Vältytään sekaannuk
silta kun pidetään lippu mukana
ja näytetään ovimiehelle.

Olympialaisrahastoapaja

O 1 y m piarahastotoimikunnan
rahastonhoitaja John Spong kok.
pyydlyksiään ja tämän aam uises
sa (pe-rlj. kesäk. 25 p.) nuotan
perässä oli seuraavat läh etyk 
set :
Hyippä, Chicago, 111.
A rn e
$453.93.
Oscar E. Sorsa, Warren, Me.
$57.25.
Aho,
Norwood,
Mass.
W.
$40.25.
Sievä yhden aamun apaja. S e u 
rattava esimerkki. Miltä paik
kakunnalta tulee seuraavat lähe
tykset ?

Läpi maan
Oregonia kohti

Olga JalkanenNordman

SUOMI HOVI

aloittaa kesäkauden heinäkuun 1 p. 1948.
Ilmoittakaa ajoissa lomalletulo-aikanne
voidaksemme varata haluamanne huoneen
Itsenäisyyspäivän erikoisohjelma
T anssiesitys
AURA VAINIO ja JIMMY RUSSELL
Viimeksi esiintyivät Broadwayllä musikaalisessa
näytöksessä “Sally”

Tanssimusiikista huolehtii
FRANK LAMPE

SUOMI HOVI CORP.

NOLAN’S POINT
LAKE HOPATCONG, N. J.
Puhelin: Hopatcong 244

-
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Male- -Contact Mr. Peterson - Hospital
19 Winthrop Street
Don't Delay—Apply Today.IN. 2-7600

Jalkas-vainaja
johtaen soitto'Kuntaa, kuoroja ja toimien kir
jan,pitäjänä v.m. Olga taas erin
omaisena keittäjänä piti ruokataloa alkuaikoina, mutta nyttem 
min kymmeniä vuosia keittäjänä
yksityisissä rikkaiden perheissä.
Toivomme tälle reippaalle oululaissvntyiselle vielä monia elonvuosia.

Adolph Salmi,

rens Camp.

MALE HELP WANTED

ilmoituksia—Help Wanted Ads

AUTOS FOR SALE

CADILLAC 1942

HYDROMATIC
Valkosivuiset taijerit, malli 62.
E rittäin puhdas auto.
T ulkaa tarkastam aan heti.
Tel. ES. 5-4190

Tässä on auto teille
Hudson - COMMODORE 1941 4-ovinen sedän. Hyvässä kunnossa, mai
nio ostos.
S oittakaa tänään
LU. 4-4025
Kuulkaat! Kuulkaat! Kuulkaat!
Älkää sivuuttako näitä hyviä ostoja.
Ford '39 2-ovinen Deluxe Sedan.
Dodge '34 4-ovincn Sedan, radio ja
-hiiteri. Aivan kuin uusi.
Älkää viivytelkö. Soittakaa tänään.
SIMON - GR. 5 3246

BUSINESS SERVICE

SOFA

ISTU IN POH J AT
U usittu, kuin uusi kodissanne.
• U usi lu ja vuori
• Uusi luja W ebbing
*9
• V ieterit sidotut
T uolit $5.50 kple.
M atka ei tee haittaa. 5 v. takaus

.95

SHIRAL CO. L

2713-86 St., B’klyn

pi

REAL ESTATE

entinen sanomalehtimies, osas
toni kanta-jäseniin kuuluva, pit
Wanted ENGINEER
käaikainen johtokuntamme jäsen
ia pallohuoneen hoitaja, kesäk.
(STATIONARY)
24 p. sai kuutosparin korttipe 2 upright boilers, coal fired. Here is an
Iissä, joka käsittää kaksi k u u 
Opportunity for a good man.
tosta. Adöliphiin sovellutettuna
Call Monday St. 2-0167
sillä tarkoitetaan 66 vuotta täyt
tänyt
ijKtikamies.
Oikeastaan
HUOMIO!
niistä tuli kaksoisjuhlat, sillä
M iellättävä 9 h. talo, Sebonac Rd.,
23 p. oli nimi ja 24 syntymäipäi Southam pton. 6 m akuuh., m ukavuu
vä. Onnittelemme.
det, hieno ym päristö. To Sept. 15.

INGERSOLL 2-6808
10 la 4 välillä.

Autojen m a a la ri

KARPEN TERI

yleiseen raken n u k sen kunnossapi
toon. V akituinen p a i k k a kykene
välle miehelle.
CENTRAL Y. M . C. A..
55 Hanson P lace, B rooklyn
K ysykää Mr. G oo d w in ia.

Glass B lo w e r
Experienced on clinical thermometers.
NORTON ö M ASSA
28 O ’Brien Place, Brooklyn.
AP. 7-7307

WANTED — AIR TOOL
REPAIRMAN

Experienced Good s a la r y . Congenial
surroundings. D o n t’ delay
Act T o d a y
CALL RA . 8-3223
STOP! LOOK! READ! A ND APPLY!
A re you a family m a n ? A re you look
ing for a good position a s a delicates
sen clerk. Reliable - s te a d y position.
Congenial atm osphere. Don’t delay,
Call today
MA 4-4131
TÄSSÄ ON T Y Ö P A IK K A TEILLE!
Jo s teillä on 5 v u o d e n tai pitempi
kokem us R E FR IG ER A TIO N PALVELUSMIEHENÄ. Ilm o itta u tu k a a jo
tänään. Täytyy olla au to . Korkea
palkka, hyvä tilaisu u s.
Soittakaa: T A 9-8920

. FEMALE HELP WANTED
MANICURIST1T HUOMATKAA
Tässä on hyvä työpaikka teille. Hyvä
kulku, mukavalla paikalla. Kokemus tar
peellinen. Kaikkeen työhön pystyvä.
Älkää viivytelkö, ilmoittautukaa tänään.
9-6. 5 päivän viikko. V akituinen työ. $35.
_____ !

VI- 7-7479

Tarjoilijattaria

Korkealuokkaiseen -ravintolaan.
Tässä on tilaisuus -hyville tytöille. Hyvät
työtunnit ja h y v ä t työolot.
Soittakaa kello 2 ip.

Lomala kutsuu

enim m äkseen avattu a. H in ta $13,500.

kiuas
sauna on lämmitettynä
Vain $2,500 käteen.
joka päivä, perjantai-illasta maa
P. I. C A N E,
1437 F la tb u sh A v e., B 'k lyn .
G E . 4-1200
nantai-iltaan saakka.
Nurse: R.N.
Hotellissa on jo käytännössä ERSKINE LAKES — Five room Log Charge of infirmary. H om e for the aged.
komea kaasuhella,
vaimoväen and Stone Bungalow. Living room, fire
place, kitchen, two bedrooms, utility rrn.,
Luonto on kovin mehevätä ja bath, outside fireplace, lot 62x100 for
only $5,500.
rehevää, johtuen kai runsaasta
OLAF HAROLDSON,
-ateentulosta.
Tervetuloa
lä
Pompton Lakes. New Jersey.
P. L. 7-0648
heltä ija kaukaa.

lem tn ikki.

Tan'ssihaalissa oli t.k. 12 päi
vän illalla väkirikkaat yllättäljäiset Hulda Hänniselle, päästes
sään ikäihmisten joukkoon, täyt
täessään 60 v. iPaavo Nylander
toimien esittelijänä. Lyhyen ohielman [jälkeen oli tanssit Eino
Mäen -ja* Jollin iVoutilan soitolla
Tarjoilua oli pitkin iltaa.
Sunnuntaina oli kutsu rääoiäisiin. m utta kuin Helmi (edellisen
illan sankarin tytär) astui oves
ta haaliin. alkoi “Happy Birth
Day to Y ou ” laulu ja selvisi. e t 
tä se oli hänen syntymäpäivänsä
kaikkine
koristuksineen mm
syntyni ällä iväkaaktin kera. Saunaus ja kaupunkiin menijäin kii
reet lyhensivät juhlinta-aikaa.
Lauantai-iltasin on koko ke
san aikana tanssit paviljongilla
Ilmoituksissa näette lähemmin
— A. T.

Ij Suomalaisia sannmalehtimiehiä
Ikutsuttu vierailulle
Neuvostoliittoon.
Neuvostoliiton puolesta
on
j kenraaliluutnantti Savonnekofi
kutsunut joukon suomalaisia sa
momalehtiniiehiä vierailumatkallc
Venäjälle. Luettelo henkilöistä
jotka o \ a t saaneet tämän odotI taniattoman kutsun, on erittäin
I mielenkiintoinen.
Kommunisti| lehtien toimittajia on retkikun
taan valittu kokonaista seitse
män, heidän joukossaan Raotti
Palmgren Vapaasta Sanasta ia
Antti Valtteri Suomen Uutistoiluistosta. Sosialidemokraattisia-1

BUSINESS

OPPORTUNITIES

“ BAR”

BEER ONLY ,
Rare opportunity 146 halves of beer
monthly. A verage 4,000 gross in May.
Full license can be obtained. Owner
retiring; will give lease to suitable
tenant. Full price $17,000, only $8,000
:ash required.
KNICKMAN A TANNER
164-09 Hillside Ave.
Ja. 6-5555

APTS FOR RENT

5 huoneen asunto

ja kalusto myytävän. Täydytään uhrata
$1600. Ostajan täytyy kirjoittaa 1 vuo
den vuokrasopimus. Vuokra on $37.45
kuukaudessa.
Soittakaa LE. 4-3011

EXPORT

Superintendent

Bay Ridge — tottunut. 53 perhettä:
köli lämmitys, elevaattori, roskien poltto
laitos — 3 Huonetta.

Tottunut.
Vakituinen työ - H y v ä palkka.
Hyvällä paikalla.
DU-RITE SERVICE STATION
168 Liberty Ave.,
D ickens 2-9115

TR. 7-0376

ES. 2-7800

New Yorkin

H inta $1,000. Soittakaa: J. Liota, TR. ___________Tel. Kl. 3-1938_________
5-7770. Ä lkää viivytelkö. Toimikaa
CROCHET REA D ERS
Fortsulaijuhlien
aikana
ol tänään.
E x perienced. W ork
GERRITTESEN REA CH , Brooklyn
laati karkeloimisihumussa. Lau
BROOME COUNTY, N. Y.
antai- ja sunnuntai-iltoina on ri 550 eekkeriä, potkien känrptkköa tai ke
Good pay — P h o n e Mrs. Welsh,
suuntasi
osastomme kuorojen vakat tanssit. Port Chesterin säpaikkaa varten. Lähellä rautatietä Ja
DE. 2-3 2 9 1 .
bussi-asem aa. 14 h. talo. suuri virta, maa
johtaja iNestori Mäki autonsa no forma Vuorinen soittaa.
All day and a f te r 6 on Sunday.
Kivi-

Farmi myytävänä

-;1

Te juhlitte tänään, mutta
myös taistelu muistakaa!
Yhä armotta, tunteilutta
se teitä vartoa a.
Jos valppaina ette kestä
ja tähtää määrää päin,
pian itsenne syvyydestä
te löydätte verissä päin.

Siis tänä juhlahetkenänne
yhä entistä syvemmin
te vannokaa: ei herpoa jänne!
Yhä entistä tiiviimmin
Niin kerran me kokoonnuimme. rivein marssimme määrää kohti,
joka etäällä kangastaa.
Ei ollut suurikaan
Jos
tohtivat isätkin, tohti
se joukkomme, kun sen luimme
myös
pojat uskaltaa!”
ja kävimme rintamaan.
Sitä suurempi olihan usko:
Ja me nöyrinä painamme
me poistamme orjuuden,
päämme.
on koittava aamurusko
Me
kuulemme sanat nuo.
yli joukkojen sorrettujen.
Ja me vannomme: elämäämme
ei orjuus varjoa luo!
Niin alkoi taistelu täällä.
Me tahdomme työtä jatkaa.
Te tiedätte vaiheet sen.
Me vapaaksi tahdomme maan.
Joka hetki päittenne päällä
Ei väsyvä kesken matkaa
soi ruoskat sortajien.
ole jalkamme konsanaan!
Mut metri metriltä alaa

heinäk. 3 p:nä
Red Mens haalissa
Hyvä ravintola
Leo Hill soittaa

(h

All Around
Kitchen W orker Wanted!

(Tällä runollaan kirjailija Siippainen voitti toisen palkinnon siinä
runokilpailussa, jolla etsittiin juhlarunoa suomalaisen kansanva'1DOCTORS,
lanväen vuotuiseen 'kesäjuhlaan Fitchburgissa, Mass., heinäkuun
New
York
License
for July, August.
4 p:nä 1948. Tämän runon juhlassa lausuu Erkki Pokki, Templetonista, Mass.)
Also R. N’s for New York City Child

kan.
Sillä maailman kolkalla
kolm isenkymmentä vuotta sitte
vaikuttaneena on jatkuvasti mie
li kuulemma sinne palanut ja nyt
siitä tuli tosi.
Mäki puolisoi
den ohella Amerikaa katsomaan
menivät sekakuoromme kantalaulajiin kuuluvat Julia Paaptpan.en ja Elsie Laine. Lähtö ta
pahtui lauantaiaamuna kesäk. 26
pnä ja matka kai kestänee kuu
kauden paikkeille. Hyvää m at
23 ja puoli eekkeriä käsittävä kaa ja tervetuloa takaisin ja yhtä
pontevasti
kuoron toimintaan
farmi myytävänä
syksyllä kasiksi kuin tähänkin
Kuudenhuoneen
asuinrakennus
asti.
seikä ulkorakennukset. Saa o s
taa joko kalustoineen tai ilman.
Farmi sijaitsee hyvän tervatien
varrella noin mailin verran k y 
lästä. Suomalaisessa keskukses kuuluen Amerikan suomalaisten
sa.
kantajoukkoihin, vietti syntymä
Lähempiä tietoja,
päiväänsä kesäk. 22 p. Hän mie
lellään juttelee ja muistaakin
Route 1, Union, Me.
hyvin
niitä aikoja jolloin S?i
Tel. Union 7 ring 4.
man haalia Fitchburgissa, Mass,
SIHLMAN
rakennettiin. Miehensä
Teppo

■*

Male A Female Help Wanted

151 — 44: s vuosik.

Live in salary an d maintenance.
Ki. 3-0576

Buttonhole M a k e rs: (hand)

experienced on men's fine
custom shirts on ly need apply.
Write, pihone, or call
CYE SHIRTMAKERS
743-5th Ave. (57), N. Y. 22 PI. 8 0610

K o n e k irju rit

!

ATTENTION EXPORTERS
Immediate delivery

40 N ew

Autom atic Screw Machs.
Single Spindle 9/16” Cap.
Priced for Export

D O R IC M A N U F A C T U R IN G C O .

Providence, R. I.

TeL Union 5828

JERRY KANNUJA halutaan
Suuria määriä U. S. gasoliinikannuja halutaan ostaa.
Hyvässä kunnossa olevia.
Sahköitä, Kirjoita tai Soita
EDWARD N. JACOBS
1410 Stanley St., M ontreal Que.
Tel. Harbour 4524

MATERIAL FOR SALE
Large Quantities of New and Used Guaranteed Steel Pipe and Tubing,
up to 60" in Diameter — in Stock foe Immediate Delivery.
2— 500 bbl. new closed Aluminum Bolted Type Tanks, 8 gauge
9— 1,500 bbl. new closed Steel Bolted T y p e Tanks, 10 to 12 gauge
4—5,000 bbl. new closed Steel Bolted T ype Tanks, 7 to 12 gauge
1— 10,000 bbl. new closed Steel Bolted T ype Tank, 7 to 10 gauge
A large number of Welded and Riveted Horizontal and Vertical
Steel T anks In All Capacities up to 70,000 Barrel
A. GREENSPON PIPE GO., INC.
Phone FRanklin 0064
3615 Olive St., S t Louis 8 , Mo.

EXPORT

VIEJÄT HUOMATKAA!
KÄYTETTYJÄ BUSSEJA
Saatavana heti
1—Metropolitan tyyppinen bussi —
4000 mailia. Chevrolet runko.
1 —Reo 29 hengen — Ciiy Service
tyyppiset istuimet.
1—Standard ruoko Chevrolet 29
hengen — aikuisten istuimet.
3—Käytettyä koulubussia.
Myöskin toisia busseja saatavana
säännöllisesti.
Kirjoittakaa tai soittakaa
SCOTT SERVICE CO.
Burgcttstown, Pa.
. Td. 548

EXPORT
VIEJÄIN HUOMIOON!
BOW LING PINS A N D BALLS
A ll well machined and sanded
Balls arc perfect sp h eres

#1 B irch Pin. 7" high. 2»£'r dl*m 8c each

# 2 B irch Ball, 3" d iam eter ..........7c each
# 3 B irch Pin, 6” high. 234" diam. 6c each
# 4 B irch Ball. 2*4" d iam eter . . . . 4c each

COLONIAL PRODUCTS COMPANY
Dali as town, P ennsylvania

Tug Dry and Liquid Cargo
Barge* for Charter
New Orleans, La.
F or charter bareboat or otherwise In
con jun ction with YF ty p e seagoing barg
e s N a v y type A.TA. t u g 1,950 H.P. Dry
ca rg o capacity of B arges 2,310 gross ton*.
O n e liquid cargo Barge 2.000 gross tons.
All n e w equipment c e r tific a te d by Ameri
ca n Bureau of Shipping.
F or further in
fo rm a tio n telephone, te le g r a p h or write:
C O A S T T R A N S P O R T A T I O N CO., INC.
1415 H ib ern ia Bldg., N e w O rleans 12, La.

TERÄKSEN VIEJIEN
HUOMIOON
Heti lähetettäväksi

48,000 Ibs.
cold finished -high
carbon strip annealed
.078 "x3"xl05"
iKirjoittakaa hinnat ja yksi.-kohdat
kuullaksenne.
CHAS. D. BRIDDELL, INC.
Crisfield, Maryland
Suuri määrä 2 oz.

Kartiom aisia

paperipusseja

40* manillapapcria
Alkuperäisesti tehty perimährutaleita
varten. Koko 5" kartiosta alataittoon.
4" leveitä suusta. M yydään loppuun
uihraushinnalla. Näytteet pyydettäessä.
SUPERIOR BREAD CO. LTD.
1006 Clarke St., Montreal, Canada

VIEJÄIN HUOMIOON!

Telephone C a n a l 0311

VIEJÄT HUOMATKAA!
Seuraavat rakennustarpeet
saatavana heti
SHOVEL - P & H /4-yd. Equipped with
Diesel engine, factory new; available
immediately.
Also (2) D-8 equipped with cable con
trolled Caterpillar blades, like new.
▼
Call Punxsutawney 1397-R.
E. J. W1LAND
102$ Mahoning Street
Punxsutawney, Pa.
VIEJÄIN HUOMIOON — CHASSIS
Dynamomeer, Clayton Model C-61TA,
top floor type; takes heavy-duty trucks
to 200 H P. $3,100.
CUMMINS NORTHEAST DIESEL
ENGINES, INC.
14 E. Tupper St., Buffalo, N. Y.

VIEJÄT HUOMATKAA!
BROCKWAY — 10 to n dump trucks: BEAR heavy duty autojen ja trokien
runkojen oikaisu- ja pyörien
(5) tandem drive, 1200x20 tires; HxD
suoristuskone.
H ercules engine, fro n t and rear Timk in drives; low m ileage. Call Carne STEUBENVILLE WELDING CO.,
625 Ross St., Steubenville, Ohio.
gie 3244 for further information.
WAITRESS:
Tel. 2-1391
H. W. FIN D LEY
No more than 30 y ea rs of age. Lunch
eonette & Soda fountain. Evening hours.
4 Glass St.,
Carnegie, Pa.
Small village on Long Island. Summer
RAUTAKAAPELEITA
months. Good salary plus lunch 6 tips.
2500 jalkaa k ahdella rullalla, P /i”
Call City A gency 89-39-161 St.,
dia., type E, Spec. 22-R-3. 2.93 lbs.
• ATTENTION EXPORTERS •
Jamaica, N. Y.
JA. 6-5618
p e r ft. “Subject to p rio r sale.”
1938 Diamond "T " I J/j-ton Truck
1939 Diamond "T ” 1 bj-ton Truck
R A T , B erw yn, Maryland
Both excellent running condition
FOR SALE
$1.000. sacrifice for both. — Inquire
VIEJIEN HUOMIOON!
McCABE’S EXPRESS
HURRY! H U R R Y ' HURRY!
700 Garfield Ave., Jersey City.
HETI SAATAVANA
Stop! Look! R ead and Buy!
De 3-8309
Plymouth 1946 Deluxe Sedan
AUTOJEN OSIA
Radio - H eater - Accessories
sa
a
tte
Dodge,
W illys Jeep, Ford, A u
H9USE FOR SALE
Excellent condition - Best offer over
tocar, Diamond T , Jaeger Mixer,
$1.700.
BU. 2-4594
KUULKAA, KUULKAA!
G rader, Euclid y.m . N oin 100 tonnia.
Tässä on juuri se etsimänne. P el
OPPORTUNITY O F A LIFETIME ham Parkway, hieno 1 perheen tiili V arastoidut B erm udassa — tarjotaan
COFFEE SH O P ‘ Located in a vcr> talo. Hyvät kulkuvälineet, miellyt- huokealla vientiä v a rte n . "Etuoikeu
prosperous neighborhood. Must sell due äv ä ympäristö. S ivuhuone teatterin tetulla ostajalla e tu sija .”
R A T, B erw yn, Maryland
to personal reasons. Act now on phi: eteisen vieressä. S aatav a n a elok. 1 p.
Ä lkää viivytelkö. Soittakaa tänään.
excellent buy.
PANICIA — TA. 9-4651
Call BEnsonhurs/t 6-9745
VIEJÄIN HUOMIOON!
Haeskeletteko te h y v ää työpaikkaa?
Siisti konttori, m ielyttävä ympäristö, hy
vä tilaisuus edistyä. Laskutuskokemus.
20-28 vuotiaita. Soittakaa jo tänään.
BA. 7-8660
MR. ROLANS

ta ja maalaisliiton lehdistöstä e'
ale kutsuttu ketään. Sen sijaan
m 'kutsuttu m uikaa n vaski,stustuolueiden sanomalehtien edus
tajia : N«va Pressenin päätoimit
taja Axel Grönvik, Uuden Suo
men -päätoimittaja Lauri Aho ja
Helsingin sanomista toimittaja
Pysähtykää!
K a ts o k a a !
Ostakaa'
ja valtiapäivämies Lassi Hiekka
K aunis 1 p e r h e e n talo ja autotalli
la.
yhteydessä. A u to m a a ttin e n kaasu-

FOR SALE -

NEW JERSEY

lämmitys. O m ista ja m uuttaa paikka STOCKHOLM - Ail year round bunga-

— “J.n.e." on termi, jolla yri kunnalta. H in ta v a in $9,500. Älkää ow, small secluded lake community,
ompletcly furnished. 2 bed-rooms, large
tetään usikottaa lukijalle kirjoit viivytelkö. S o itta k a a tänään.
iving room, large kitchen, modem bathDR. D E CIUT1IS,
tahan tietävän enemmän kuin
-oom. porch, garage, electric range. 3en111-36 13 9 th S t., Jamaica
hän haluaa sanoa.
iiz washing machine. 80 gal. automatic
______ O L in v ille 5-5766

1 Lorraine MC 3 m oo tto ri nostokurkl
(1944) k u in uusi.
1 75 Lorraine C ra n e & Shovel. D rag
lin e 1 34 yd. P & H 70’ Boom, gas
engine, 2 Drag B uckets.
Also D-8 with Angledozer Blade,
completely rebuilt.
Practically new 3-yd. Page light
w eight Drag B ucket.
DAVID COLUCY
1015 Maple Ave., Uhrichsville, Ohio
PHONE 1462-J

hot water heater, s eam heat: $10 000 .
further information call VI 3-5780. New
EV. LUT. KANSALLISSEURAKUNTIEN LUTHERLIITTOJEN YOU CAN S T O P LOOKING FOR foundland 9-5941.
THAT CAR. I le re ’s a buy you sec only
once! Art Now! Pontiac - 1938 Sedan
UfSD AUTO WANTED
Good condition. A pply Allen Station,
MYYTÄVÄNÄ
28 Caton A ve., or phone Owner
1” R a u ta la n k a k o yltä
AUTOJA
HALUTAAN
GE. 6-4241
Kaksi viikkoa — Mäntyranta, Wyman järvellä, Westminster, Mass. WH. 4 0025
alkuperäisessä pakkauksessa.
Kaikkia m e rk k ejä ja malleja.
2 pituutta 360’ joka -rullassa.
Ensimmäinen viikko nuoria varten jotka ovat 15 vuoden ikäisiä ja
Maksetaan k o rk ein hinta.
Here’s the T r u c k just for you
PLOW TERÄ STÄ 6x19
vanhempia, alkaa heinäkuun 19 p„ kello 10 aamulla. Toinen viikko
Tel. Mr. Shea, M gr. UL. 3-3650
Hiimoitettu vientiä varten 10 rullan tai
This offer is a lim ited offer only — So
suuremmissa erissä f. o. b. Rhode Island.
YORK A U TO CO.,
lapsia varten 7— 15 vuoteen, alkaa heinäk. 26 p„ kello 10 aamulla.
Act Now. Get rhis BX-10 Mack, 1938
880 Coney Islan d Ave.
BROCKTON IRON & STEEL CO.
Lisätietoja ja hakemuksia saa osoitteella: Mrs. Ilmi Jones, R.F.D., 7'^-ton closed b o d y . Seen parking lot,
Freight St., Brockton, Mass.
(Ainoa osoite)
Fitzwilliam, N. H.
Tel. 4640
Kent - Oakland Streets. Ev. 9-3741
Auki iltasin 9-sään. Sunn. 6-teen.

- Raamattuleiri -
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E. A. SULLIVAN CO.
Lausuu teidät tervetulleeksi

k e s ä ju h lijo ille

uuteen liikepaikkaansa

kaikille ystävillemme ja liiketuttavillemme!
Lomatavaraa koko perheelle!
Miesten sport-tavaraa, naisten pukimia
ja uusia toalettitavaroita — Katulattialla
Leninkejä, hattuja, kenkiä ja pumpulitavaraa — Toisessa kerroksessa.

THE BARGAIN CENTER, INC.
QUINCY, MASS.

2 WASHINGTON ST.
V

W

V

t

r

“

~

™

Kaikkea nuorille pikkulapsesta koulusta
pääsyyn saakka — Kolmannessa kerroks.
Takkeja, pukuja, sport-vaatteita, beachja alusvaatteita — 4:ssä kerroksessa.
Verhoja, blänkettejä, pyyheliinoja ja Tclevission settejä — Home-Makers’s
Thrift Shopissa — Toisen kerroksen lisä
osassa.
ja AINA . . . suuria alennuksia Filenen
kuuluisassa Bargain Basementissa.
Tapaamme teidät täällä

\ A '•

F I L E N E ’S

Kesäjuhlille parhaat tervehdykset
Meitä löydätte kautta maan tunnetuja vii
leitä hellepukuja, kuten yleisesti suositut . . .
Haspel Cord, huokeasti puhdistettavia.
$20.50.

K. LÄHDE

Haspel’s Sir Preme . . . lujaa Celanese rayonia iloisine väreineen.
$25.50.

50 BELMONT STREET
WORCESTER, MASS.

Palm Beach . . . Puku joka on 22 % viileäm
pi . . . sisältää kallista Mohairia ja siis on
kestävämpi!
$26.75.

Tel. 5-0433

Ainutlaatuisia
naisten ja neitosten
vaatteita
375 Main Street

Worcester, Mass.

Vastapäätä Elm-katua

Kevättervehdys!

Kalle Ahti’n
Parturiliike
45 Orchard Street

Worcester, Mass.

Auki 9—5.30

WORCESTER

The Sun Frost, puku Kasimir-tuntuiselta pi
dellä . . . kangas kesäiseksi mukavuudeksi.
$36.75.
Kevätkudontaa, puku josta kurtut oikenevat
kuin taikavoimalla . . Goodallin tekoa.
$43.50.

SHOPPING

The Mohara . . . puku joka on päivän lopussa
iama kuin alussa, yksinomaan Pacific kuto
mon worsteadin ja mohairin sekoitusta, joka
ti mene kurttuihin.
$42.50.

CENTER
ACME AVIO BODY WORKS

Meillä on kaakkia kokoja ainakin yksi puku
tässä kuuluisien pukujen varastossamme!

‘

i

Kuuluisa laadustaan
ja kuosistaan

. .

Auto body & lender repairing
Auto refinishing & touch-up work
•Gas & Electric welding
4 West Boylston St.
Chadwick Square
Wo r c e s t e r 5 , m a s s .
Tel. 5-2092

1517 Hancock St.,
Quicy, Mass.

Taisto Salo, omistaja

Onnittelumme!

Freudy’s Package Store, Inc.

Ware Pratt Co.

ALES - WINES - LIQUORS

Main Street at Pearl, Worcester

Miesten pukimet ovat toisessa kerroksessa

IDA LUNCH
54 Belmont Street

GARDNER, MASS.

John Nisula kuollut,
hautajaiset ensi
keskiviikkona

Kotonaan talossa 254 YVestkaclun varrella sunmintai-aamuna John H. Nisula kuoli ja ruu
mis haudataan suomalaisesta lu-

Worcester, Mass.

tervaisesta kirkosta kello 2 k es
kiviikkona iltapäivällä.
Pastori
Viljo Hei man,
YVorcesterista,
toimittaa muistoseremoniat.
Mr. Nisula oli syntynyt Y’etelissä 81 vuotta sitten ja asunut
Gardnerissa 54 vuotta, ollen siis
tämän paikkakunnan vanhimpia
siirtolaisia
niin
iältään kuin
paikkakunnalla cloltaakin. Hän

$

DENHOLM’S

Kello- ja Juvelikauppa

Näytät viileiltä, tunnet vilpoisalta pohjoises
sa viileydessä tropiikin puvussa, joka henkii
raitista ilmaa!
$35.00.

Tervehdys kesäjuhlavieraille!

/

oli jo mainitun kirkon perusjä
seniä.
I.ähimpini omaisina Nisulaa
kaipaavat puoliso Ida, joka on
omaa sukuaan Laita, tytär S o n 
ja;. YValter Johnsonin puoliso, ja
neljä poikaa, joista John asuu
Philadelphiassa, Penn.,
Oscar
Mänehesterissä,
Conn.,
Oiva
YYoreesterissä ja Eino D etroitis
sa, Midi., 11 lastenlasta ja kaksi
veljeä: Matti Matson Hubliardstomssa ja Antti Nisula Gardne
rissa.

90 Belmont Street

Dial 3-1011
• Imported and Domestic Liquors
M *

Mrs. YVikstiömin hautajaiset
torstaina
Mrs. Mary V ikström , omaa
sukuaan Lindahl, kuoli sunnun
taina iltapäivällä
Henry Hieywood Memo; ai sairaalassa ly
hyen taudin sairastettuaan. Hän
oli syntynyt Kalle ja Amanda
Lindählin tvttärenä
Kankaan-

4

Worcester, Mass.

pää>'ä, Suomessa, kesäkuun 1
a'limit tässä
päivänä 18*X) ja
•Ui,
maassa suurimman osan elämä
tään. Lähimpinä omaisina häntä
kaipaavat pu 'iso tr a n s Y\

A

*1

ström, poika
Martin ja tytär
Sigrid, ka kki Gardnerissa. Yäinaja haudataan YY tldwood hau
tausmaahan
kodistaan
kello
kaksi torstaina iltapäivällä.

Täydellinen miesten ja poikien
vaatetusliike

I va taivas, unitta tuota näytän
töä voidaan parhaiten katsella
kauppalamme
järvenpuoleiselta
sivulta, tiedottavat Mardi Gras
huvien virkailijat.
llmailumavtäntd alkaa kello 5
Itapäivällä ia -en arvellaan k es
tävän runsaan puolituntia. Suoinalaiset, jotka eri paikkakunnil
ta saapuvat kansanvallan väen
kesäjuhlien
juhlanäytäntöön
"Särkelä Itte"
lauantai-iltana,
niin sopii lähteä pari tuntia ai
kaisemmin ja katsella mainittua
ilnianäytäntuä.
"Särkelä Itte ”
e -itv s alkaa kello 8.15 illalla.

niille naisille, jotka
vaativat hienoimpia

TURKKEJA
V A A TTEITA
VAATETAVAROITA
me tarjoamme Amerikan kuuluisimpien taitureiden valmistamia tuotteita. Parhaita
malleja ja korkeinta laatua.

Richard

HEALY

Compainy

512 Main Street
Worcester

DETROIT, MICH.

ti ohjelman välissä. Tervetuloa
juhlimaan kanssamme!

Ranta-alueen kalevaisten
vuotuiset kesäjuhlat

ovat Det-

rootissa heinäk. 3 ja 4 p. Vehkola puistossa. Juhlat alkaa lauan
taina kokouksella kello 3 ip. Il
lalla on tanssit yleisölle. iSunnuntaina juhlitaan
koko päivä.
Kello 2 ip. hyvä ohjelma, juhla
puhujana tulee olemaan Archie
Frazer, tunnettu kyvystään tääl
lä ja ympäristöllä. Laulua, soit
toa ja runoja lisänä.
Suomen
lasten hyväksi kannetaan koleh

FAIRPORT, OHIO

Armeijan lentäjät antavat
ilmailunäytännön

Ensi lauantaina
paikka Kun
nalla saadaan nähdä henkeäsal
paava ilmailunäytäntö, kun ar
meijan lentäjät
saapuvat pai
kallisia "'Mardi Gras”
huveja
varten antamaan
erikoisen il
mailunäytännön. Ilmailunäyttärnönä on kauppalamme yllä ole-

Kylläpä on komea konserttiohjelmisto — solistejakin
on viisi
Kun tämän kirjoittaja tarkas
teli täällä ensi lauantaina ja «un
nuntaina vietettävien kansanval
lan väestön kesäjuhlain ohjel
mistoa, niin kaiken muun mie
lenkiintoisen ohjelmiston ohella
-iinii pisti silmiin myöskin juhla
konsertin ohjelmisto. Ensim mäi
senä ohjelmassa
tulee esiinty
mään ^irof. Wäinö Mackeyn johdonalainen
Clevelandin Sävelkuoro. Kuoron kerrotaan olevan
erittäin
elävässä vireessä ny
kyisin.
Muta tuskinpa kesäjuhliemme
historiassa (joka muuten sivu
mennen
sanottuna ylittää 40
vuotta) tunnetaan niin lukuisaa
solistien
määrää konsertissa,
kuin on tällä kertaa. Solisteja
on 5 ja musiik.kia he tulkitsevat
monipuolisesti, seuraavasti: lau
lu in a , John Ecola, baritoni. Det
rokista; John Ellar, tenori (iloi
nen posteljooni) Faiportista ja
Doris Ojala, soprano, Clevelan
dista.
Instrumentti-solisteina
tule
va esiintymään
U nto Erkkilä,
viulunisti, Painesvillestä ja Eero
Davidson
ison viulun, cellon

kanssa, Pittsburgh’ista, Pa.
Ainoastaan kansanvallan väes
tön kesäjuhlissa
Ohion alueen
suomalaisella väestöllä on. tilai-uus kuulla sekä nauttia hyväs
tä musiikista. Kerran vuodes
sa suomalainen
kansa juhlaan
käy ja se käy omiin vuotuisiin
kesäjuhliinsa. — Nes.se.

Van Etten-Spencer

Älkää unhoittako ensi torstaita
Torstai-iltana kello 8 Spence
rin uudella koululla puhuu Rai
vaajan toimittaja Oskari Tokoi
Hän on matkalla Ohion alueen
kesäjuhliin puhumaan ja on suun

nannut m atkansa tämän kautta!
ja puhuu täällä. Suomen tilan
ne ja sen asema suurvaltojen
|x>litiikassa on jokaisen suom a
laisen sydämellä ja Tokoi tulee
selittämään tätä jokaisen s u o
nialaisen mielissä olevaa kysy
nivstä. Sanomattakin on selvää,
että silloin menemme Spencerin
uudelle koululle kuulemaan p u 
hujaa. Puilleen jälkeen on tilai
suus teiniä (puhujalle myöskin
kvsymylksiä, (joihin hän vastaa
— Kv.
— Kangastukset ovat hyvin
\ leisiä Etelämerellä. Ne näkyen
75 mailini etäisyyteen, ovat joh
taneet monta eksynyttä lentä
jää ja haaksirikkoista maihin.

Kesäinen tervehdys!

F O R

Y O U N G

A. SOIKKEU AGENCY
Vakuutustoimisto
Notary Public

Laivapilettejä Suomeen

QUiNCY, MASS.

Kansanvallan Liiton Kesäjuhlavieraille
toivotamme

Meidän

S E A R C H E R S

rattoisaa juhlahenkeä

opiksi ja iloksi
❖

pumpulimekkoja tyttösille, pitoa kestäviä pu-

❖

K. W. WIKSTEDT
Myymämies Anton Ahola

Olette tervetulleita täyttämään j
autotänkkinne meidän asem alla!;
9

i

❖

❖

♦>

Juhlaterveisin

PATARI OIL CO.

m

Cor. High & Mechanic Streets
Fitchburg, Mass.

I
I
«

*1

1—14,

Tervetuloa juhlille ja Kuusamolle!
Käykää vierailemassa

THE PARK PHARMACY’ssa

Ylä-Kuusamolla

833 Main Street

Idän suurin ja nykyaikaisin suomalainen apteekki

Kesäjuhlatervehdys!

United Co-op Society of Quincy

poikasten 1—10.

SUPER MARKETTIA
380 Granite Street

Quincy, Mass.

Onnittelumme
Amerikan Suomalaisen
Kansanvallan
Kesäjuhlayleisölie

«S»
w

♦>
*

❖*

C. J. KAUPPINEN
JEWELER

Monipuolinen valikoima timantteja,
kelloja ja sormuksia
Fitchburg, Mass.

711 Main Street

K. E. RAUTIO
KOTIEN KALUSTAJA

Parhaiksi tunnettujen tehtaiden
tuotteita

OLIVER FURNITURE CO.
Fitchburg, Mass.

791-797 Main St.
YOUTH CENTER
SECOND FLOOR

QUINCYS lASMON CLN1R

i

mista, ja muuta apteekkiin kuuluvaa tavaraa.

❖

meidän omaa

Tuokaa lapset mukananne, sillä varastomme
Tyttösten numerot

Fitchburg

Juhlien jälkeen muistetaan taas tätä

kimia pojille ja tietysti uimapukuja kaikille.
odottaa heitä.

180 Mechanic St.

Kaikenlaisia savukkeita, makeisia, juomaa, jäätelöä, luke

Children

Shop on kuin ahdettu lujilla leikkiverhoilla,

Tel. 2397

s

Olkoon tämä yhteinen juhlamme kaikille
paistattelijoille.

C IT Y
B O T T L IN G
W ORKS

Lentoteitse Bostonista Helsinkiin

S U N

Iloisia pieniä vaatteita kuin auringon säde

VIRVOITUSJUOMIA

❖

9 KENT ST.

pienille
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Kuudes sivu

1405 Hancock St.
QUINCY

Kaarlo, Ida ja Sulo Wehter

The FINKO, Inc.
2 A Copeland St.

Quincy, Mass.

i

MILTON’S VARIETY STORE
125 MECHANIC ST.

toivottaa juhlavieraille onnellista
Kesäjuhlaa !
MR. & MRS. JOHN MILTON,
omistajat

FITCHBURG FURNITURE CO.
H. R. ASIALA

MOHAWK RESTAURANT
850 MAIN ST. — FITCHBURG, MASS.

Ainoa suomalainen ravintola paikkakunnalla
ja niin ollen

m

Parhain ruokailupaikka juhlavieraille, jotka haluavat
mallikasta suomalaista ruokaa.
Julilaterveisin,

MR. & MRS. MIKKO MUSTONEN,
omistajat

Tervetuloa!

Täydellinen Kodinkalustoliike
Tel. 807
Academy ja Elm katujen kulmassa
Fitchburg, Mass.

Tervetuloa
Kesäjuhlille

M

— ja —

' - >

w , 4%

Fitchburgin
suurimpaan
suomalaiseen
apteekkiin!

THE ROULDER CAFE

880 Main Street

Fitchburg, Mass.

Täydellinen valikoima väkijuomia ja oluvia
Lunsseja ja voileipiä
Tel. 471

PENAN SHOE STORE, Inc.
637 Main Street — Fitchburg, Mass.
Luotettuja jalkineita jokaiselle
perheen jäsenelle

erikoisuutena

mv SHOE

Täysi varasto suom. gramofonilevyjä

REPAIRING CO.

FINNISH DRUG CO., Inc.

HOPE RUBBER CO., INC.
20 Putnam Street

Hats Cleaned and
Blocked

Fitchburg, Mass.

—

Fitchburg, Mass.

toivottaa hauskaa kesäjuhlaa!

831 Main St.
Fitchburg, Mass.

MIKKOLAN SAUNA
Juhlaviikolla auki perjantaina
ja lauantaina

27 PRATT RD.

FITCHBURG, MASS.

Fitchburg Shoe Repairing
761 MAIN STREET

Goodrich Tires - Tubes - Batteries

Kenkiä korjataan
Hattuja puhdistetaan

Housewares - Radios

Juhlaterveisin!

Bicycles - Sporting Goods

O. ASIKAINEN

Tervetuloa Kansanvallan Liiton
KESÄJUHLILLE!
❖

Tervetuloa Juhlille!

❖

❖

BERGROTH STUDIO

775 Main Street

Fitchburg, Mass.

HEISSON CO. ~ GROCERY
V>

t -

CENTRAL PHARMACY
758 Main Street — Fitchburg, Mass.
Sulo A. Waris, Reg. Ph.
Reseptit valmistetaan huolella
ja kohtuushinnoilla

❖

♦>

❖

145 Mechanic Street

Tel. &30

Fitchburg, Mass.

MECHANIC-KADUN SAUNA
Juhlaviikolla auki perjantaina ja lauantaina
233 MECHANIC ST.

Fiknekki

1

Suomen avustuskomitea jär
jestää piknekin ensi sunnimtaikj - i osuuskaupan kentälle. On ti
lattu mitä kaunein ja herttaisin
ilmakin s i k ’ päiväksi, että rienI tietään miurin joukoin sinne viet| tumaan tata
piknikkiä, tapaa
maan tutta.ia,
juomaan hyvää
j kahvia
kotitekoisten leivosten
kanissa; on poppia, jaäkermaa,
! maukkaita voileipiä. Ja on siellä
! sellaista pientä huviakin, kuten
i i enkaanheittoa, josta o 11 palkin
toja ja hevosenkenkää tieten
! kin pitää heittää ja sattuu niin
■saadaan sinne pikkusen oh je l
maakin. Jätetään se heinänkat
I kasukin vie’ä seuraavaan viik
koon, että kaikki pääsemme juhI limaan tätä ensimmäistä u 1koi 1j majuhlaa, vaan jos sattuu, että
ei meidän tilausta ole otettu huo
I mioon ja sataa ripsauttaa, niin
mennään ja syödään nämä emän
tien valmistamat herkut suoma
laisen kirkon
ruokahuoneessa.
Siellä sitten nähdään heinäkuun
I 4 päivä. — A.

FITCHBURG, MASS.

ELLI ja EMIL TORO

TERVETULOA KESÄJUHLILLE
ja

samalla pistäytykää meille
katsomassa suurta
Suomitavara-varastoamme!
Suoma!, kristallia juuri saapunut

VEIKKO LAMPILA
Juvelikauppias ja kelloseppä

635 Main Street

Fitchburg, Mass.

New Ipswich, N. H.

eilen illalla Aipost. I.uth kirkui
alasalissa onnistuivat kohtalai
sesti.
Kesäkiireiden ja varsin
kin heinänteon parhaillaan oi
lessa moni oli jäänyt saapumat
ta, mutta rahallinen tulos oli ti
laisuutta vastaava.
Kahvipöy
dästä oli tuloja $25.35. Sen li
säksi lasten kenkärahastoon lah
joittivat Mr. Otto Weisman $10.
Frank
Peltonen $5 ja Matti
Mäki dollarin, joten yhteensä
tilaisuuden tulot olivat $41.35.
Rahat tilitettiin heti Fitchhurgin Keskuskomitean puheenjoh
tajalle O. Tokoille, joka oli tilai
suuteen saapunut ja piti Suomen
avustustyötä sekä Suomen ny
kyistä tilannetta valaiseva pu
heen. Maidon ja kerman tilai
suuteen oli lahjoittanut Tri City
meijeri ja kahvin sekä sokerit*
llj. Toko, joista komitea kiit
tää lahjoittajia. — M.M.

Lukijain
Osasto
Olympiakeräys, Inc.
Toimikunnan taholta halutaan ju l
kaista seuraavat tähänastiset tulok
set valtioittain;
1, Suur New York, N. Y. $2,503.53
(Täm än on luettu: Brook(Tähän on luettu: Brook
lyn, N. Y. $503.11; Long
N. Y. C. N. Y., $1,698.37.)
2,045.08
2. Massachusetts
1,185.68
3. Conneticut
240.01
4. Illinois
156.75
5. Md.
124.90
6 . Washington
104.00
7. Florida
101.76
8 . California
96.04
9. N. H.
73.64
10. Minnesota
45.50
11. Oregon
29.64
12. Michigan
23.50
13. Idaho
15.50
14. Montana
5.00
15. W. Virginia
Y hteistulot $6,750.99

Garden Hose
Industrial Rubber Products

WEST PARIS, ME

Kahviaiset Suomen
avustamiseksi

ONNITTELUM M E!

Suomalaisia kirjoja Suomesta,

805 Main Street

Seitsemäs sivu
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Nämä luvut eivät vielä ole lopul
liset, vaan m yöhem m in julkaistaan
tarkem m at tulokset maksullisena il
moituksena.
Kuten edelläolevat num erot inäyttävät, ovat jo tk u t valtiot tyytyneet
kovin vaatim attom aan
tulokseen.
M utta vielä on aikaa parantaa. K e
räys jatkuu Lontoon kisojen lop
puun.
Seuraavassa allekirjoittanut luettelee eri kaupunkien tulokset ja
osaksi eri henkilöitten suorittam at
summat.
Jussi P erttilä.

U rheilu
McKenley juossut
maailman
ennätyksen

Xetv York City — Randalls
Islamiin stadionilla viime lauan
taina suoritetuissa
Suur-Neu
N'orkin
yleisurheilukilpailuissa
syntyi uusi
maailmanennätys.
Jamacalainen
Herbert McKen'ev rikkoi oman maailmanennätvksensä 46.3 sekuntia pysäyttäessään kellot aikaan 46.2 kvarttimailin juoksussa. Ensimmäisen
puoliskon, 220 jardia, hän juoksi
täsmäPeen 21 sekuntissa.
Kolme viikkoa sitten Berkelevssä, Calif., hän juoksi ajan
46.3, mikä jo on hyväksytty
maailmanennätykseksi.
McKenley juoksi silloin myös
ajan 46.0, mutta sitä ei ole vielä

Tervetuloa Kesäjuhlille!

Dr. ja Mrs. Walter A. Niemi
ja

Dr. Walter Valfrid Niemi
775 Main Street

Fitchburg, Mass.

HANNA SAUNA

Juhlaviikolla auki perjantaina ja lauantaina

WILLIAM AALTONEN
289 ELM STREET

FITCHBURG, MASS.

TERVETULOA JUHLILLE!

ELM-KADUN SAUNA
Juhlaviikolla auki perjantaina ja lauantaina
348 ELM STREET

Tel. 5686

FITCHBURG, MASS.

HAZEL-KADUN SAUNA
Juhlaviikolla auki perjantaina ja lauantaina
50 Hazel Stieet

Fitchburg, Mass.
NESTOR KOSKELA

Tervetuloa Kesäjuhlille!

JUNNI JA KINSMAN
SHELL STATION

347 MECHANIC ST.

Tel. 2055

FITCHBURG, MASS.

Ragnar Junni & Roy Kinsman
omistajat

Ensiluokkaista autojen korjausta. Gasoliinia, uusia
taijereita ja kaikkia autotarvikkeita ja
polttoöljyä
ennätykseksi hyväksytty. \ iinte ja William Yersie, 6-06.5; 880
vuonna hän uniksi kaksi eri jardia, Reginald earman, 1:52,2;
kertaa kvarttimailin ajassa 46.2. kuula, Bernard Mayer, 53:02.
mutta jostain syystä niitä aikoja
ei ole ennätyksiksi hyväksytty.
- - Äskeisen aurmgonipiinenEräät kilpailut Randallsin sta nvksen
tapahtuessa
Siamissa
dionilla lauantaina voitettiin seu kansa, vanhaa tapaa noudattaen,
raa vin tuloksin:
kakkasi rumpuihin, •]>an ti tiili in ja
Kuusi mailia, Victor Drygall, koetti kaikin keinoin synnyttää
31:29.2; maili, William Hulse, niin suuren metelin, että aurin
4:18.3; moukari, Samuel Felton gon niellä aikonut paholainen
183:05; korkeus, John Visl cky peljästyneenä lähtee pakoon.

4

Kahdeksas sivu
- S A A Massachusetts — Enimmäk
seen pi.vistä, lämmintä ja kos
teata säätä tänään iltapäivällä;
siellä tällä ukkossateita. Jatku
vaa pilvisyyttä ja kosteutta ensi
yönä, ehkäpä kuurosateitakin.
Tiistaina vaihtelevaa pilvisyyttä,
lämmintä ja kosteata säätä; ilta
päivällä sateita ja ukkosta.

FITCHBURG
YMPÄRISTÖ

1

JA

________

Lyhyesti sanoen:

Hayward Farmsm
! Locker Plant
Milfordissa, New Hampshii ressa on paikka, johon tuokaa!
sianlihanne
valmistettavaksi
kuuluisaksi Hayward Farmsin.
pehmennetyksi, savustetuksi^
kinkuksi tai pekoniksi.

— Lucy Helinissä viime vii
TEL. MILFORD 319
kolla syntyi tytär Mr. ja Mrs.
Leo E. VValkeriile. jotka asuvat
talossa
156 Highkaduila. Mrs.
Laakson kotiin numerossa 27
Walker on entinen Aira Seppälä.
Garfie'd-kadul'a
onnittelemaan
heitä siitä, että he ovat saaneet
oman kodin, jonka saanti nykyi
sin on melko vaikeata. Taloon
Noin satalukuinen joukko nuo vietiin kukkia ia lahjoja ja tar
rempaa polvea kokoontui eilen joilu laitettiin pihamaalle, jossa
hauskasti. Tähän
iltapäivällä Mr. ja Mrs. Rudolph aika kului
uuteen kotiin ja siinä asuville
toivottiin onnea ja hyvinvointia.

Liedenlämmittäjäiset
vietetty eilen

Ostamme kaikenlaista
ELÄVÄÄ SIIPIKARJAA
ja maksamme
korkeimman hinnan.
— ♦-----

KAPILOFF POULTRY CO.
Keene, N. H.
T el 1481

Kesäloman takia

meidän siipikarjaosastomme tu
lee olemaan suljettuna heinäkuun
S päivänä alkavan viikon. Em
me kuljeta emmekä ota vastaan
siipikarjaa sillä viikolla.

UNITED COOPERATIVE
FARMERS
Fitchburg, Mass.

MILLER MOTORS, Inc.
Myynti

No. 151 — 4.4: s vuosik.
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Palvelus

Sade uhkasi, mutta
ei haitannut eilen
raittiusväen juhlaa

Rutland — Hyvin synkkä ja
uhkaava oli taivas tämän paik
kakunnan päällä koko eilisen
päivän ajan, mutta sade rajoit
tui muutamiin vesipisaroihin ja
niin Idän suomalainen raittiusväki sai viettää vuotuisen kesä
juhlansa paljaan taivaan a’la
Sovittajan puistossa, jobon kan
saa kerääntyi monilta eri paik
kakunnilta, mutta ei tällä kertaa
niin paljoa kuin eräinä edellisinä
vuosina.
Juhla oli aloitettu jo lauantaiiltana tansseilla ia sitä aamu
päivällä sunnuntaina jatkettiin
juma'anpalveluksella, jossa pas
tori Viljo Heiman, Worce^terista. puhui.
Varsinainen juhlaohjelma suo
ritettiin päivällisen jälkeen, kel
lo kahde’ta alkaen, mutta levykonserttia saatiin kuulla kaiken
päivää niinä aikoina kuin per
soonallista ohjelmaa ei esitetty.

Puheita, laulua ja lausuntaa
ohjelmassa

Mich., tänä kesänä juh’ii 60:ttä
vuosijuhlaansa.
August Kangas, New Yorkin
Uutiset-lehden
ta'oudenhoitaja
lausui lehtensä ia sen johtokun
nan tervehdykset ja korosti sitä.
että vaikka suomalaisten juhlat
eivät enää olekaan niin suuria,
kuin ne ennen olivat, niin mei lä
sittenkin on syytä juhlia ja pi
tää yllä seurojamme ja vaalia
kulttuuriamme.
Kun Rutlandin terveyslauta
kunnan puheenjohtaja G iarles "E.
Carroll vielä lausui kauppalansa
tervehdykset ia kertoili paljasta
myönteistä suomalaisista työm iehinä ja kauppalansa asukkaina,
annettiin juh an solistille, quincylaiselle Axel Nielsenille tilaisuus
toiseen esiintymiseen.
Mrs. Helga Knuuttunen-Ganzeiin säestäessä hän nyt laitloi
seuraavan sarjan lauluja, joista
sai runsaasti aploodeja:
Kansanlaulu, Etelästä tuulee
ja Orvokkeja äidille.
Aikaisemmin, heti avauspuheen
jäikeen, Mr. Nielsen lauloi Me
rimiehen lau'u, Suvituulet, Kar
jalan Katjuusa ja Seiskarin saa
ri, viimeksimainitun ylimäräisenä aploodien uudistuessa.
Niin ikään aikaisemmin Mrs.
Meri Annala ansiokkaasti lausui
juhlarunon, jonka oli kirjoittanut
pastori Niilo Tuomenoksa juuri
tätä juhlaa varten.

Kalevi Kajava,
kosketteli
puheessaan
juhan
nusta ja pohjolan kesää. Pohjo
lan ja Suomen suvi, hän sanoi,
on jotain erikoista, jonka taian
tuntee vain se, joka on Suom es
sa syntynyt. Eikä juhannus ole
Suomessa vain luonnon, vaan se
on kansakunnan suurta juh'aaikaa. Itsenäinen Suomi on koko
olemassaolonsa aikana juhlinut
juhannusta kansallisena juhlapäivänään, Suomen lipun päi
vänä.
Puheensa loppuosassa maisteri
Kajava
siirtyi tarkastelemaan
tämän maan suomalaisten har
rastuksia ja toiminnoita. Hän
tällöin totesi, että se ylevä hengenkylvö, jota suomalaiset tässä
maassa ovat suorittaneet, kan
taa hedelmää senkin
jäikeen
kuin aatteel isten taistelujen eturivinmiehet ovat siirtyneet pois
joukostamme.
Puhuja lausui sellaisen toivo
muksen, että kaikki tämän man
tereen rakentavat suomalaiset
voimat
käsi kädessä tukisivat
Suomea ja tekisivät työtä suo
malaisten sivistysarvojen puo
lesta, että lapsistamme ja vielä
'astenlapsistamme kehittyisi hen
kilöitä, joissa huolimatta kielen
muuttumisesta
asustaisi syvä
kiintymys suomalaista kulttuu
ria ja suomalaisia elämänarvoja
koliltaan. Raittiit, rakentavat voi
mat on saatava kaikissa suoma'aisissa ja heidän jälkeläisissään
liikkeelle. Silloin, puhuja lausui,
armaan kotimaamme äidinkasvot
hymyilevät meille kauniimmin
kuin koskaan ennen.

FLOWERS

LE MAY Furniture Corp.

HYVIÄ HUONEKALUJA

GREENFIELD, MASS.

Ma n Street,
KEENE, N. H.

Williams Street,
BRATTLEBORO, VT.

TELEVISION on nyt täällä!
Tulkaapa katsomaan sitä tänne suomalaiseen liikkeeseen.

Li kkcemmc on avoinna keskiviikko-, torstaija perjantai-iltana
Meillä on kaikenlaisia radioita myytävänä.

F. & M. U P H O L S T E R IN G C O .

Ashby State Road:n ja Richardson Rd:n kulma, Fitchburg, Mass.
Tel. 3462

“Buy Wiser, Buy Kaiscr”

Custom Auto Body & Sales Co.

185 Lunenburg St., Fitchburg, Mass.
Tel. 3787
Valtuutettu KAISER - FRAZER autojen myyntiliike

♦>
v

❖

Myytävänä
Maatila yleistä farmausta tai
kanafanmausta varten, 7 huo
neen talo, sähköt ja ipainovesi,
noin ^keskinkertainen ulkakartano ja 28 edkkeriä maata; hyvän
tien varrella. H nta $4500.

48 eekkerin farmi, hyvä m e t
sä, 6 huoneen talo, sähköt, painovesi. Hyvä navetta ja parisen
kanalaa sekä auton talli. Hinta
$4700, $700 alas, jäännös ehdoil
la, 4 % 'koriko.
-------- 4---------

Uusi 6 huoneen talo, kaikki
nykyajan mukavuudet, hyvä na
vetta ja jon:kuniverran maata, lä
hellä kauppalan ikeslkustaa. H in 
ta $8000.
------- 4-------

Uusi 5 huoneen semi-bunga
low
Normal koulun lähettyvissä.
juhlapuhuja,

fo r

WINCHENDON, MASS.

♦>
!

Juhannus suuri juhla
Suomessa

Juhlan avasi Frank Rosvall
lyhyellä puheella, jossa hän ku
v a n aikaisempia Amerikan suo
E tu p y ö rie n su o rista m ista.
malaisten juhlia, joissa tavalli
M o o tto r ie n v i r i t t ä m i s t ä .
sesti oli useita kuoroja ja soit
E n s ilu o k k a is ta k o rity ö tä .
• e e
tokuntia, mitkä nykyisin juhlis
Broad- j a P u t n a m - k a t u j e n k u l 
tamme puuttuvat me’kein koko
m a ssa , F itc h b u rg , M a ss.
naan, ja tähdensi yhdistyseläT e l. 3195
män, varsinkin raittiusseurojen
tärkeyttä.
Idän Raittiusseurojen Liiton
Peppered Villalankaa
tervehdyksen
lausui
Alfred
uusilla, alhaisilla hinnoilla.
Erickson. Quincysta. Hän kertoi
Kaikenlaisia villalankoja.
li lyhyesti liiton toiminnasta ja
Auki kello 10 - 5:30.
m.m. kiinnitti huomiota siihen,
5 Crescent St., Fitchburg.
että Amerikan vanhin suomalai
____
Tel. 351
nen
Raittiusliitto Hancockissa, Maamme-lauhi laimettiin
Kun vielä Henry Puranen lau
sui Raivaajan ja kansanvallanTel. 415
väen tervehdyksen ja kiinnitti
huomiota siihen, että työväenlii
ke y'eensä ja erikoisesti Ame
360 Main St.
rikan suomalainen työväenliike,
Fitchburg, Mass.
on aina tunnustanut raittiusaatteen ja korostanut sitä. että
“ajatteleva työläinen ei juooottele ja juopotteleva työläinen ei
ajattele”,
lauettiin
yhteisesti
Maamnie-laulu, johon juhla päät
tyiEräässä välissä ohjelman suo
Perustettu 1911
rituksen aikana kerättiin kolehti
Suomen
olympialaisrahastoon.
kohtuullisilla hinnoilla
Tu'os oli $61.00. Kun kirkonme
nojen aikana jo kerättiin Suo
63 Fairmount St.,
Parker Street,
men avustamista varten kolehti,
FITCHBURG, MASS.
GARDNER, MASS.
ioka tuotti $36.00, niin o ’i koko
Front Street,
naistulos Suomen hyväksi $97.
Davis Street

RITTER

Kesäjuhlatervehdys!

William Rajala
kuollut Ashbyssä

Ashby — Kotonaan Greenvillen tien varrella täällä Ashbyssä
William Rajala kuoli sunnuntaii tana 47 vuoden ikäisenä. Hän
työskenteli Nortonin tehtaassa.
Worcesterissa, noin 25 vuotta,
nyky'sin varastosihteerinä.
Lähimpinä omaisina häntä jäi
vät kaipaamaan puoliso Sadie,
omaa sukuaan Seppälä ja kolme
sisarta, joista Mrs. Kusti Ander
son asuu Worcesterissa, Mrs.
Kalle Wirkkala Fitchburgissa ja
Mrs. Stuart Lindqvist Worces
terissa.
Hänen
vanhempansa
Sanna ja Isaac Raja'a kuolivat
muutani a vuosia sitten.
Vainaja haudataan Sawyerin
hau ta u Skodista
Fitchburgissa
kello 2 huomenna iltapäivällä F o
rest Hiilille.

David Oinonen kuollut,
haudataan Detroitissa

Townsend
David Oinonen
kuoli kotonaan Townsend Hi’'illä viime lauantaina 67 vuoikäisenä. Hän oli syntynyt KivijärveTä. Suomessa, josta oli tul-

$6000.

------- 4-------

Noin 10 vuotta sitten raken
nettu 5 huoneen talo, sähköt,
keskusläm m itys, sisätoiletti, na
vetta ja kanalat selkä noin 30
edkikeriä maata, Fitchburgissa.
$5500.
--------- 4---------

Farmeja ja maatiloja $2500 ai
na $14,000.
❖

u i*

❖

❖

Simon W. Nelson
Suom.n Kiinteistöliike

817 Main St.
Tel. 4515

Fitchburg Mass.

Iltasin Tel. 2467-JK

HALUTAAN
konttorityöhön

Juhli, kansanvallanväki
"— • 1

1 —■

■■

Tervetuloa Fitchburgiin!!
Kun Te, arvoisa kansanvallanväki, jälleen en
si viikonjamassa vietätte vuotuista kesäjuhlaanne
Saiman talossa ja puistossa, niin tahdomme puo
lestamme toivottaa Teidät tervetulleiksi tähän
pieneen sievään kaupunkiimme.
Todellisuudessa Te ja me olemme samaa vä
keä, kaupunkilaisia ja maalaisia, jotka tunnus
tamme samat kansanvallan periaatteet ja edis
tämme kansanvaltaa omilla aloillamme.
Te rakennatte poliittista kansanvaltaa ja sitä
tietä myöten pyritte taloudelliseen kansanvaltaan.
Me olemme tämän linjan toisessa päässä: me
jo rakennamme taloudellista kansanvaltaa!
Me aloitimme työmme varsinaisesti 1910. Sii
tä alkaen on pantu tiili tiilen päälle ja nyt meillä
jo on sellainen osuuskunta, että se voi monella eri
tavalla hyödyttää kuluttajia.
Mutta todellisuudessa ei voida käyttää terme
jä Te ja me, kun puhutaan laitoksestamme, sillä
onhan tämä osuuskuntamme yhtähyvin Teidän
kuin meidänkin.
Tämä laitoksemme on avoinna kaikille: kaik
kien palveluksessa.
Tulkaa mukaan, kansanvallanväki!

nuori tyttö tai poika

UNITED COOPERATIVE
SOCIETY
815 Main Street
Fitchburg, Mass.
lut tähän maahan 46 vuotta sit
ten. Detroitistä, jossa hän oli
Chrysler Corporationin palve
luksessa ja ammattina töitten
johtaminen, hän tuli Townsendiin noin vuosi sitten.
Lähimpinä omaisina David Oi
nosta jäivät kaipaamaan puoliso
Mrs. Nina (Kettunen) Oinonen,
tytär Mrs. Michael Scafuri D e t
roitissa, kaksi poikaa: Albert
Ow ens Dearbornissa ja David
D iggetts Detroitissa, sekä seit
semän lastenlasta, kaksi ve'jeä,
Victor ja Ville Oinonen Fitch
burgissa, kaksi siskoa Suomessa
ia kolmas sisko Iron Riverissä,
Mich.
Vainaja oli nähtävänä S a w y e 
rin hautauskodissa, Fitchburgissa
klo 3— 4:30 sunnuntaina iltapäi
vä lä. Ruumis, viedään Detroitiin na ja nykyisin työskenteli Flo
haudattavaksi.
rence Stove
yhtiön tehtaassa
Gardner ssa.
Hän oii syntynyt Ashhurnhamissa Hihna (Sa niinen) ja Ar
vid Salon poikana 26 vuotta
sitten ja kaipaavat häntä van
hemmat, puoliso Leanore (La
Fortune), yhdentoista kuukau
den ikäinen tytär ia veli Har
vey, kaikki Ashburhamissa, jos
sa hänkin asui.
Vainaja haudataan kotikylänsä
Federated kirkosta kauppalan
uuteen hautausmaahan keho kak
Varhain sunniintai-aamuna ta si huomenna iltapäivällä. Tänä
pahtui kamala tapaturma West- iltana klo 7:00—8:30 vainajaa
minsterissä.
Kun
automobiili, voidaan käydä katsomassa Sa
jota poliisien tietämän mukaan wyerin
hautauskodissa
täällä
olijasi 22 v :n ikäinen Unto Me Fitchburgissa.
rikanto. Ashburnhamista, suistui
tieltä Fitchburg—West m in-terin Kuoleman syynj^ pääluun
* «f
tiellä no n puolen mailin päässä murtunrnen
Kuo emansyyntutkija
tohtori
Fitcliburgin ja Westminsterin
rajalta, niin sai ajurin kumppani Kudo f F. Badimann oh huo
W es'ey H. Salo niin pahat vam mannut, että Salo oli kuollut
joka
oli
mat. että hän kuoli niistä heti pääluunmurtuniasta,
paikalla. Merikanto sai haavan vioittanut aivoja.
Westminsterin poliisipäällikkö
otsaansa ja ruhjeita vasempaan
Tuominen, joka valtion
käteensä ja oikeaan polveensa. Toivo
Hänet Fitcliburgin poliisit vei virkailijain ja Fitchburgin p o l i 
vät
ampulanssissa Rurbankin sien kanssa on tätä tapaturmaa
sairaalaan, josta nytemmin on tutkinut, on lausunut, että* on
ilmoitettu, että hänen tilansa on nettomuus oli tapahtunut kello
3:30
sunnuntai-aaniuna. Auto
hyvä.
oli
kulkenut,
tutkimuksissa o'i
Salo pa’veli toisen maailman
sodan aikana maamme armeijan havaittu, kovalla vauhdilla ja
ilmavoimissa esikuntakersantti- suunta oli ollut Atjhburphamista

U N IT E D

C O O P ER A T IV E S O C IET Y
FITCHBURG

GARDNER

Nuori suomalainen
mies kuollut eilen
tapaturmaisesti

Toinen loukkaantunut

— .

Milford, N. H.

Fitchburg in. Suistuttuaan tieltä
auto oli syöksynyt läpi rautavarppisen suo a-aidan ja pudon
nut tiepengermältä puuta vasten.
Merikannon ambulanssissa sai
raalaan veivät Fitchburgin po
liisit Anthony Nasis ja Harley
G. Bowen. Tuomista tutkimuk
sissa avustivat Fitchburgista po
liisit Robert J.G aulm areja James
O. Brooks. Valtiota edusti ins
pehtori Herbert Tavlor ja maantiepoliisi John Winn Shirleyn
parakilta.

MRS. MICHAEL GEDENBERG
KUOLLUT, HAUTAJAISET
KESKIVIIKKONA

kuulunut Apostolis-Luterilaisee*
seurakuntaan.
Lähinnä Mrs. Gedinbergiä kai*.
. . .
,.
..*s
paavat | 0 mainittu puoliso, viisi
tytärtä perheineen ia neljä p o i 
kaa perheineen, 23 lastenlasta ja
sisko Amanda Kay!o*>, Chathj^missa, N. J.

UUT1SILM0ITUKSIA;
*

FITCHBURG
M yytävänä hyviä, hiukan käytet*
•tyjä vaatteita ja kenkiä. — ClothioJ
Exchange Shop, 19 Holt St., MoräB
Square. Tel 3568-M.
-------------------------------------------------- u
O stan m a i t o - j a t e u r a s k a r j a a , !e h *
m ä- j a s o n n i v a s i k o i t a . — S . L e v e n s o g
Tel. F i t c h b u r g 4 2 9 2 - M - 2 t a i B aldJvvinsville 502.
it
------------>«
n
Sairas mies haluaa vuokrata huonet»
täysihoidolla Fltcburqissa, vaikkapa syJJjäkaupungiltakin. Lähemmin osoitteella
Haluava, Raivaaja, Box 600.
ASHBURNHAM, MASS.
K ahden hevosen niittokone jjl
hairavakone m yytävänä. — W ilha
M arkkanen, Box 241, AShburnhainJJ
Tel. 91.

N ew Ipswich, N. H. — Mrs.
Michael Gedenberg, jonka tyttö
nimi oli Maria YVargelin, kuoli
New England Deaconess sairaa
lassa, Bostonissa, viime lauantai-aamuna kesäkuun 26 päivänä,
'ja haudataan Aposto'.is-Luterflaijsesta kirkosta N ew Ipswiohissä
jkel'o kaksi iltapäivällä keski
viikkona kesäkuun 30 päivänä.
Mrs. Gedenber oli syntynyt
Läpualla, Suomessa, 71 vuotta
sitten. Tähän maahan hän tuli
noin 47 vuotta sitten ja vihit
tiin avioliittoon Michael GedenRUTLAiND, MASS.
bergin
kanssa Worcesterissa,
Mies halutaan heinätöihin. Täy({
Mass., marraskuun 30 pnä 1901.
Vuonna 1907 perhe tuli New tyy osata ajaa traktoria. KohtuuM
Ipswichiin, jossa se sen jälkeen linen palkka. — H. Heiniluoma*
on yhtämittaisesti asunut ja Rutland, Mass. Tel. 192 ring 13. j|
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Amerikan Suomalaisen Kansanvallan Liiton
U U D E N

E N G L A N N I N

A L U E E N

V U O T U I N E N

Saiman puistossa ja Naalissa, FITCHBURGISSA, MASS.
PERJA N TA IN A , LAUANTAINA JA SUNNUNTAINA

Heinäkuun 2 ,3 ja 4 p:nä, 1948
•

Perjantaina heinäkuun 2 p :n ä kello 8 ja
sunnuntaina heinäkuun 4 p:nä kello 7

SAIMAN NÄYTTÄMÖ

KENTTÄJUHLA SAIMAN PUISTOSSA
sunnuntaina heinäk. 4 p; alkaa klo 9:30 aamulla

JUHLAKONSERTTI

esittää
SAIMAN TALOSSA

“VAROKAA TYTTÖJÄ”
3-näytöksinen huvinäytelmä lauluineen, ikir“j. Gran
'

HENKILÖT :

J O S E F IINA PIiI.GR.EX, leskirouva .........
ELMA SU O M A P A
OLILI, hänen ikasvattipoikansa ................................ PAUL OKSMAN
......... TH E L M A KOSKI
WANJA, m ustalaistyttö . . .........
PER JONiAlSSÖN, talonom istaja
MARTTI L A A K SO N E N
M AIJA SÖ D E R B E R G , palvelustytti
........ LAURA TUIKKA
........... TOIVO ORAVA
S IX T E N G ÖRANSO N , ylioppilas .
......... PENTTI I.A1NE
B E P P O , m ustalaispoika ..................
. . TOIVO \V A I NON EN
•V IL L E JA N SSO N ...............................
Hanjo.tulkset valvonut: M artti Laaksonen.
Laulut h a r jo itu tta n u t: Elma Siin.niala ja Laura T u ik k a.
L a v a s t u k s e s t a huolehtinut: Pentti Laine.
S ä e s t ä ä : Miss Ann Lehtinen.
Pääsylippuja m y y d ä ä n etukäteen In n o n kuivatavaraosastolla
niiden hinta veroineen $1.00. Numeroidut paikat.
Ravintolatarjoilua väliajoilla.

T A N S S IT -

O H JE L M A :

LEVYMUSI PK KIA

SAIMAN TALOSSA

O HJ EI ,M A 1N E S ITT AJ Ä N A V A U SSA N A T : . HENRY PU R A N EN
T E R V E H D Y S P U H E ........................................

lauantaina heinäkuun 3 p:nä klo 8:15 ill.

. . VICTOR ANNALA

Runonlausuntakilpailut

O H JE L M A :

-------- Pä vällisloma klo 12— 1 :30 -------

K U O R O L A U L U A ......................
F. A. CLU BIN SEKAKUORO
_____
Jothtaa Jnihti Perä.

ILTAPÄIVÄN O H JELM A :
LEVY M U SIIK K I A
K U O R O L A U L U A .............................. F. A. CLU BIN SEKAKUORO

S O O L O L A U L U A ................................................................
Säestää prof. Ilmari Hannikainen.

P I A N O S O O L O J A ........................ PROF. ILMARI H A N N IK A IN E N

JUHLARUNO ........................................................... ERKKI POKKI

J U H L A P U H E ............................................................. .. YRJÖ MÄKELÄ
S O O L O L A U L U A ................................................................
EN GLA N N IN KIELIN EN P U H E ................. NORMAN THOMAS
lOUKKOLAUSUNTAA

....

GARDNER IN LAUSUNTA, KERI IO

Päälausuja Martti Laaksonen.

--------- Väliaika
K U O R O L A U L U A ......................

F. A. C LU BIN SEKAKUORO
LEA PILTTI

■a**.*-.

Pääsylippuja etukäteen saatavana Innon k u i v a t a v a r a o s a s t o l t a
ja niiden hinta veroineen on $1.00.

Autonparkkaus vapaa.

Saiman puistopaviljongissa
perjantain ja lauantain iltoina alkaen klo 8
Blue Jackets orkesteri soittaa

--------

S O O L O L A U L U A ...............................................................
Säestää prof. Ilmari Hannikainen.

Ravintolatarjoilua koko päivän
Juhlamerkki 50c.

LEA PILTTI

Sisäänpääsy veroineen 74c

Ravintolatarjoilua

- T A N S S IT

Rata- ja kenttäurheiiu-kilpailut sunnuntaina
Alkaen kello 10 aamulla kilpaillaan seuraavissa lajeissa:
Heittosarja — Kuulantyöntö ja keihäänheitto
Hyppysarja — Pituushyppy ja korkeushyppy.
Juoksusarja — 100, 440 ja 880 jardia ja Lampilan maili.

Tervetuloa kansanvallanväen vuotuiseen kesäjuhlaan!
JUHLAKOMITEA.
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Tervehdys kesäjuhlavieraille!

Kesäjuhlatervehdys!

❖

❖

R eipasta toim in taa edelleenkin

Toivotamme menestyksellistä kesäjuhlaa
suomalaiselle kansanvallan väelle
Fitchburgissa

hyvän asian puolesta
❖

^ P O A T T IA C
A fine cMrwtdr Stmrr

NELSON’S Pontiac Asioimisto
PONTIAC AUTOJA

Parhaita oluvia ja väkijuomia
tarjoillaan
Viihtyisä seurustelupaikka, jossa tuttavat tapaavat
toisensa
❖

ALLEN S CAFE
L. S. MacDonald, liikkeenhoitaja

WALTHAM STREET

MAYNARD, MASS.

Kesä juhla terve hd ys!

MAYNARD SUPPLY COMPANY
Paint
Hardware
Electrical

SUPPLIES

2 Nason Street

Heating
Plumbing
Power Burner

Maynard, Mass.

J
Tämä mustan ja valkoisen kirjava kissa otti kasvatukseen nämä pienet koiranpennut, joiden emä
! kuoli synnytystuskiin. Kaksi näistä pennuista on nrarasta, kaksi koirasta. Kaikki ovat paikallaan
syönnin a i k a n a . __________________ ___ ___________ __________________

Suomen kansaa koossapitävät henkiset
voimat hajoittavia vahvemmat
Suomen tasavallan presidentti
I. K. Paasikivi piti Helsingissä
ik. 19 pflÖyikaneitten laulu- ja
soittojuhlien avajaisissa seuraavan p u h e e n :
K ansalaiset!
“ Laulu mielen ylentää,
Soitto sielun virkistä’’
.-anoo vanha suomalainen sanan
lasku.
Olemme kokoontuneet v ie ttä 
mään ylevän laulun ja. soiton
juhlaa kentällä, jossa niin u se as
ti olemme ihailleet reippaan nuo
risomme
kilvoittelua
jaloissa
voimaa ja kuntoa vaativissa kil
pailuissa. Haemme näinä raskai
lta ja rikkinäisinä aikoina mie’en ylennystä ja kohoamista jo 
kapäiväisen työn ja aherruksen
1keskellä sävelten puhtaista kau 
neuden maailmoista. Säveltaide
— niin kuin kaikki taide — on
i suuria, pysyviä ja yhdistäviä siI vistysarvoja, jotka kohottavat
| ihmishengen yli harmaan arki
päiväisyyden.
N yt alkavat laulu- ja soittojuhlat ovat erikoisesti omiaan

EVINRUDE OUTBOARDS
❖

kansallisuusasiassa on häviäm äs
sä ja yhteisym m ärrys voitolle
pääsemässä molempien kieliryh
mien välillä. Yhteinen on isä n 
maa. Kaikki olem m e samassa v e 
neessä. Yhdessä on meidän, pu
humme suomen- tai ruotsinkiel
tuottamaan iloa, koska m olem  tä. täs>ä maassa elettävä ja vh
mat suuret liitot, Suomen L aula dessä kansamme onnea ja mejain ja Soittajain Liitto ja S u o  nest\ stä vaalittava.
men T yöväen Musiikkiliitto, oIlman vahvoja kansakunnan
vat ne ensi kerran yhdes>ä jär jäseniä yhdistäviä henkisiä sitei
jestäneet. “Lyökäämme käsi kätä ei kansan elämä missään otehen, sormet sormien lomahan" loissa menesty. Vielä tähdellion painettu juhlan kutsulehden semmät nämä koossapitävät voi
ensi sivulle.
mat ».vat nykyisenä aikana, jol
On mieltä lämmittävää tode loin henkinen hajannus repii
ta, että tänä ajankohtana hen maailmaa, niin kuin suurten jär
kiset arvot ja pyrkimykset kytysten jälkeen ihmiskunnan
yhdistävät ja kokoavat yhteen historiassa on tavallista. Kanso
♦>
❖
♦>
kansalaisten laajat piirit.
jen, niin pienten kuin suurten,
Tästä haluan tasavallan p resi onnen ja elämän ehto on, että
denttinä julkituoda kansan puo kansalla on henkisiä arvoja, j o t 
ka se kokoaisuudessaan vapaa
lesta kiitoksen.
T yytyväisyyteen on vielä toi ehtoisesti omakseen tunnustaa
tienkin aihe. Ensi kerran S u o  ja joita se on valmis viimeiseen
men Ruotsalainen Kuoroliilto. asti puolustamaan ja niiden y m 
Finlandia Svenska Kör - och pärille, kaikista erimielisvyksis-- laulua laulamassa. .Vuosikymmen j sikymmentä vuotta sitten —
Mlttsikförhund,
on
lähettänyt tä huolimatta, kokoontumaan.
vuosikymmeneltä on tietoisuus j kansa on nyt tehokkaasti osal
Äsken muisteltiin juhlaa, jol yhteisestä isänmaasta herännyt J lisena vaikuttamassa maan
suomenkieliseen laulujuhlaan edustuskuoron, Helsingors S v e n s loin
kansallislaulumme
sata ja vallannut alaa yhä laajemmis
kohtaloihin.
ka Sänkarförbund. Tämä on mie- vuotta sitten ensimmäisen ker sa kansan kerroksissa.
Syvältä kansan riveistä nouslihyväliä todettava. Se on o sa l ran laulettiin. Silloin vuonna
Isänmaan asiat eivät enää seet miehet ja naiset ovat päättaan merkkinä viime aikaisesta dS-kS, otti juhlaan osaa vain pieni
ole suppean piirin käsissä, vaan ----------------------------------------ilakoitavasta kehityksestä: siitä, ryhmä kansalaisia. Nyt on koko
— toisin kuin sata ja vielä vii(Jatkuu seuraa valla sivulla)
että vanha erimielisyys kieli- ja kansamme mukana Maamme-

Juhlavieraille!

-

G.M.C. TRUCKIA

9 Powder Mill Road

Maynard, Mass.

Telef. 64-W

Kukkien kera tervehtien kesäjuhlaylcisöä

L ROY HAWES
FLORIST

Cut Flowers — Funeral Designs

20 Nason Street

Maynard, Mass.

Tel. May. 98

-

OSUUSTOIMINTA ON KANSANVALTAA
Kun ensi syksynä toimitetaan kansalliset
vaalit, joissa valitaan presidentti ja varapresi
dentti sekä kongressiiniehiä ja senaattoreja,
niin tulee muistaa, että poliittinen toiminta on
tärkeätä silloin, kun suunnitellaan suuria taloudellisia ja yhteiskunnallisia uudistuksia, mutta
ei saa unohtaa sitä, että pienet uudistukset
omilla kotinurkilla ovat yhtä tärkeitä ja koske
/

•

vat meitä kuluttajia usein lähemmin kuin suuret
parannukset.
Ne, jotka kuuluvat osuuskuntiin ja tukevat
niitä, rakentavat uuden, nykyistä paremman yh
teiskunnan nurkkakiviä,
Älkää siis unohtako vaalivuotenakaan osuus
kuntia, vaan puhukaa niistä ja käyttäkää niitä
hyödyksenne aina silloin, kun siihen tilaisuus
tarjoutuu.

LIITTYKÄÄ OSUUSKUNTIIN!

PUHUKAA OSUUSTOIMINNASTA!

Tämä osuuskunta toivottaa kansanvallan-

väelle hyvää ilmaa vuotuisessa kesäjuhlassaan
Fitchburgissa, mutta samalla huomauttaa, että
vasta sitten me täytämme kunnollisesti velvollisuutemme kansanvallanväkenä, kun etsimme
oikeat linjat niin taloudellisella kuin poliittisellakin alalla.

OSTAKAA OSUUSKUNNISTA!

•

UNITED CO-OPERATIVE SOCIETY
Maynard ja Worcester, Massachusetts

No. 151 — 44 :s' vuosik.
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K esäjuhlatervehdys !

Kesäjuhlatervehdys!

Kohtuullisella hinnalla

W. A. FREEMAN CO.

tarvikkeita miehille

Plumbing and Heating

❖

❖

❖

MAYNARD MEN S SHOP
Helen ja Eino Ketola, omistajat

4 Nason Street

Maynard, Mass.

Onnittelut 42-vuotiseIle puolue-

Refrigerators
50 Main Street

Suosikoon luonto juhlianne. Toivomme kesäjuhlavieraille
virkistävää ja rohkaisevaa juhlamieltä.

Uutta uskoa ja

luottamusta parempaan tulevaisuuteen.

Naisten ja lasten suosittu
vaatekauppa

The Thrift Shop

Maynard, Mass.

70 Main Street

K esäju h laterveh dys !
Fine Food!

TWIN TREE CAFE
The place to get your

Southern Fried CHICKEN
We also specialize in fried
CLAMS & SCALLOPS
❖
Chicken - Steak - Dinners - Fish Fried
Home Cooking
❖
24 Powder Mill Rd.
Maynard, Mass.
Tel. 181
Kesäjuhlatervehdys!

TON KING'S PACKAGE
GOODS STORE
121 Main St.

Tel. 440

Maynard, Mass.

❖

OLUVIA - VIINEJÄ - VÄKIJUOMIA
Vapaa kotiintuonti
SOUTHERN FRIED
CHICKEN-IN-THE-ROUGH
Kotilaiton mukaista Kanapaistia
Paras lattia Maynardissa
Tanssia joka lauantai-iltana
Tel. 198 pöytäpaikkoja varatessa

M ILLSTR EA M C A FE

TONY & JUNE WATTS

MAYNARD, MASS.

tävästi mukana hoitamassa y h 
teisiä asioita, niin v a ltio llisia
kuin kunnallisia, sekä r a t k a is e 
massa valtakunnan k o h ta lo ja ,
samoinkuin työssä y h t e is k u n t a 
elämän ja sivistyksen m o n in a i
silla
aloilla.
N e ljä k y m m e n tä
vuotta on kulunut siitä kun l y ö 
tiin kiinni periaate, että v a l t i o 
valta kuuluu kansalle, jota e d u s 
taa valtiopäiville k o k o o n tu n u t
eduskunta. Jo 30 vuotta s i t t e n ,
itsenäisyyden saavutettua, k a n s a
pääsi, silloin voimaan s a a t e t u n
■parlamenttaarisen hallitusjärjes
telmän kautta, lopullisesti i s ä n 
näksi omassa talossaan. S i v i s t y s
on laajentunut ja sy v e n ty n y t ja
taloudelliset olot ovat v u o s i k y m 
meninä ennen sotia, v a r sin k in
itsenäisyyden aikana, p a r a n t u 
neet. Se “kallis maailman k u l 
ma, jossa Suomen kansai a s u u ,
rakentelee ja taistelee ja j o n k a
povessa lepäävät isiemme l u u t ”
— niinkuin Aleksis Kivi k a u n i i s 
ti sanoo — on tullut kaikille l ä 
heiseksi ja rakkaaksi.
Mutta paljon on vielä, t e k e 
mättä, jotta jokainen s u o m a la i
nen, nauttien riittävää ja t u r v a t 
tua toimeentuloa ja o s a llis e n a
sivistyksen
hedelmistä
e lä is i
tyytyväisenä
elämäänsä. M i t ä
enemmän yhteiskunnan väriem piosaisten taloudellinen t o i m e e n 
tulo saadaan kohotetuksi j a t u r 
vatuksi ja sivistys s y v e n n e t y k 
si, sillä, lujempi on k a n s a m m e
kestämään historian tuulet ja
tuiskut. Sitä enemmän se m y ö s
tulee ymmärtämään oman h e n 
kensä vaatimukset ja o m an e l ä 
mänmuotonsa edellytykset — s itä syvemmin se käsittää o m a n
tehtävänsä, jonka K aitselm us on
sille täällä kaukana P o h j o la s s a
asettanut.
Näinä, aikoina esiintyy t a v a l 
lista enemän erim ielisyyttä, h a 
janaisuutta ja riitaisuutta. M u t t a
tätä kaikkea ie olp y lia r v io ita v a .

Maynard, Mass.
Vaativat suurempaa
palkankorotusta
Detroit, Midi., kesäk. 26 p. —
ClOtn autotyöläisten taholta on
esitetty Ford M otor Co:lle tunti
palkan korotusta aina 28 senttiin
saakka 110,000 yhtymän tuiiti-

Hartford. Gonn., kesäk. 26 p.
Colt's Man.'ifacturing Co a
tuotantotyoläiset ovat hyväksy
neet
suurella
enemmistöllä
ClOtn autotyöläisten unionin e
dusta iäkseen joukkosopimusttn
neuvotteluissa.
Äänestyksessä
annettiin autotyöläisten union il
le '>66 ääntä, kun taas 35 äänes
täijää ei halunnut .minkäänlaista
unionia. Kilpaileva ClOtn Uni
ted Elecrical Workers unioni,
joka edustaa joukhosopimusten
neuvottelua yhtymän pienempiä
aseita valmistavassa tehtaassa,
ei saanut osallistua äänestyk
seen Kansallisen työsuhdelauta
kunnan
antaman määräyksen
perusteella.

KOMMUNISTI JUTUN
KÄSITTELY LISSABONISSA

Lissabon, kesäk. 26 ,p. — O i
keusjuttu 108 kommunistia, joi
ta syytetään rikollisesta juonit
telusta hallitusta vastaan, alkaa
täällä heinäk. 6 pnä. Syytetyillä
oir 18 lakimiestä puolustustaiste
lussa.

Ryssät kuulustelleet
Amerikan koulumiehiä
Berliini, kesäk. 26 p . — ‘K aksi
amerikkalaista k ou lu m iestä, tri
Lester K. Ade ia hänen t o v e r i n 
sa tri Lneile Allard, vietiin eilen
venäläiseen päämajaan.
Siellä
heitä kuulusteltiin viisi tu n tia
Venäläiset olivat tehneet “ tusi
noittain ja tusinoittain” k y s v rnvksiä. Mm. oli tie d u ste ltu , m i
tä kuulusteltavat arvelevat 11 en
rv Wallace n m ahdollisuuk sista
päästä presidentiksi.
Näitten lisäksi olivat v e n ä lä i
set .pidättäneet viisi m u u ta a m e 
rikkalaista, joukossa pari kons
taaneliakin, mutta vaipauttaneet
caikki huomattuaan, e t t e i v ä t pi
dätetyt olleet “vakoilijoita” .

GARDNER, MASS.
❖

Tarvitessanne

Rautavaraa, kattotarpeita
tai maalia,
kääntykää puoleemme
Tel. 5453
❖
OTTO HÄKKINEN, omistaja

Kesäjuhlatervehdys!
Kaunista kesää myös juhlien jälkeen
toivoo

CARBONE’S
CAFE
Seuraava Uptown Teatterista

Gardner, Mass.
Tel. 1221
▼

PEOPLE’S ICE & COAL CO.

LUNSSEJA - OLUVIA
VIINEJÄ
VÄKIJUOMIA
Paikka jossa tapaatte ystäviänne

Jäätä - Kolia - Puita
Kerosiinia ja Lämmitysöljyä
Kuorma-ajoa, huonekalujen muuttoa
63 Main Street

Kesäjuhlatervehdys!
★

VALKOSEN VELJESTEN
SUUTARINLIIKE

Gardner, Mass.
Tel. 489-W
67 Parker Street

Gardner, Mass.

Kesäjuhlatervehdys
kaikille liiketuttavillemme

Kansamme
koossa j. itävät
henkiset voimat ovat epäile
mättä hajoittavia vahvemmat.
Yhdistäviä voimia on e n n e n
kaikkea vuosisatojen h is t o r ia lli
nen perintörakkaus v a p a u te e n ja
siihen pohjautuva luja t i e t o i 
suus, että vain vapaissa k a n s a n 
valtaisissa, dem ok raattisissa ja
lainalaisissä oloissa ja e lä m ä n
muodoissa Suomen kansa v o i e
lää onnellisena ja tuntea e lä m ä n
elämisen arvoiseksi. Vain s e l l a i 
sissa oloissa voi Suomen k a n s a
antaa panoksensa ih m isk u n n a n
yhteisen sivistyksen
a a r r e a it
taan.
Itselleen ja omalle h e t e e l l e e n ,
omille ihanteilleen ja p e r i n t e i l 
leen uskollisena Suom en k a n sa
on asuva tätä maata, joka m e ille
kaikille on rakas ja kallis.

BENGTSON RAUTAKAUPPA

Äänestys ratkaisi
työmaaedustuksen

Williams Oil-O-Matic Heating
Electric Appliances

(Jatkoa edelliseltä sivulta)

Kesäjuhlatervehdyksemme!i

| palkkalaiselle. Puolet vaatimuk
sesta. 14 seittiä, tulisi olemaan
suoranainen tuntipalkan korotu.',
ja toinen puoli vaaditaan yhty
miin rahoittamaan terveysolrjelI man,
yötyöläisten suuremman
palkaneron, suurempien kesalo, mamak.su.jen ja muiden hyvitys
ten kautta.
Alkuviikolla tarjottiin yhtymän
puolelta
14 sentin tuntipalkan
korotus niille työläisille, joiden
keskiarvoinen tuntipalkka on nyt
enemmän ikuin $1.50 ja 11 sentin
korotus tunnille niille, joilla on
pienempi tuntipalkka. Tarjouk
sessa ei kuitenkaan mainittu m i
tään muista sivuhyvityksistä.

Yhdestoista sivu

EDDIE S GARAGE
Hauskoja kesäjuhlia
toivottaa

Valokuvaaja Nestor Mäki

WHITE TROKIEN
MYYNTI ja PALVELUS
❖

Yleistä autojen korjausta ja autotarpeita
Esso-gasoliinia ja moottoriöljyjä.
❖

Hinausta — Tel. 975
Gardner, Mass.

179 West Street

Hrs. 9-1, 2-6

Tel. 192-M

DR. TOIVO 0. TIIHONEN
OPTOMETRIST

63 Parker Street
Gardner, Mass.
Eyes examined—Glasses fitted

I
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Kello- ja Kultakauppa
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BULLOVA

P a rk er S tr e e t

21 J.

$52.50

G a rd n er, M a ss.
BULLOVA

$57.50
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21 J.

BULOVA
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Tervetuloa ostoksille!
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Alkuseurakunnan
omaisuudenyhteys

Kesäjuhlatervehdys!

'Prof. Yrjö J. E. Alanen.:

M. H. LUOTO - Parturinliike
144 Parker Street
GARDNER

PLAIN VIEW BAKERY
Bread—Rolls—Pastry—Cookies

GARDNER,

19 Parker St.
'Tel. 276

MASS.

Kesäjuhlatervehdys!

J. C. PENNEY CO.. Inc.
29-31 Pleasant St.
*

Gardner, Mass.

Perhepuoti

Kesäjuhlatervehdys!
❖

Tästä Miesten Puodista
voitte aina ostaa LAATUTAVARAA
oikeilla hinnoilla
Kuppenhcimer - Botany - Clipper Craft
vaatteita. Stetson-hattuja. Interwoven
sukkia. Arrow-paitoja. Florsheim-kenkiä
ja McGregor Sport-vaatteita.
V

♦%

♦

A

V

G A M E BROTHERS

8 Parker Street

♦ r “ t *

$ 10 0 .0 0

Kun kelloja ostatte, niin muistakaa Laiti
nen, Parker St., Gardner. Saatte mitä pa
rasta on valmistettu kello- ja kulta-alalla.
Ja timantteja on Amerikan parhaita ‘Keep
sake’. hopeatavaraa, kaulahelmiä, rintaneu
loja, korvarenkaita y.m.

ette
O o o « wi* M
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Kahdestoista sivu

Gardner, Mass.

Helluntaita
vietetään myös
kristillisen seurakunnan synnyn
muistojuhlana. Kristillinen seu
rakunta syntyi Jerusalemissa ja
toimi aluksi siellä. Apostolien
tekojen ensimmäisissä luvuissa
kerrotaan seurakunnan synnys
tä ja kuvataan sen oloja. Tätä
kuvausta luettaessa on> huomio
aina kiintynyt siihen yhteiselä
mään, mikä vallitsi alkuseura
kunnan piirissä. 'Siitä mainitaan
toisen luvun lopulla mm. seuraavaa: "Ja kaikki, jotka uskoi
vat, olivat yhdessä ja pitivät
kaikkea yhteisenä, ja he myivät
maansa ja tavaransa ja jakeli
vat kaikille sen mukaan kuin
kukin tarvitsi.” 'Neljännessä lu 
vussa puhutaan samasta asiasta
vielä tarkemmin. ‘‘Ja uskovais
ten suuressa joukossa oli yksi
sydän ja yksi sielu, eikä kenkään
heistä sanonut omakseen mitään
siitä, mitä hänellä oli, vaan
kaikki oli heillä yhteistä. Ja
apostolit todistivat suurella voi
malla Jeesuksen ylösnousemuk
sesta, ja suuri armo oli heillä kai
kiila. Ei myöskään ollut heidän
seassaan ketään puutteen a la is
ta. sillä kaikki, joilla oli maati
loja tai taloja, myivät ne ja to i
vat myytyjen hinnan ja panivat
apostolien jalkojen juureen; ja
jokaiselle jaettiin sen mukaan,
kuin. hän tarvitsi.”
Alkuseurakunnan tilassa val
litsi näin Apostolien tekojen m u 
kaan mitä ihanteellisin inhimillien yhteiselämä. Kun siellä n i
mitettiin jäseniä veljiksi’ ja si
sariksi, ei tämä ollut ainoastaan
hurskasta puheenpartta, vaan
kaikki todella tunsivat olevansa
kuin saman suuren perheen jä
seniä ja suhtautuivat myös si
ten toisiinsa. Kristillisyys ei ol
lut ainoastaan hengellistä asiaa
eikä keskinäinen
vlhtevs vain
hengellistä yhteyttä. Kristillisiä
perusteita toteutettiin jokapäi
väisessä arkielämässä ja kristil
linen yhteys merkitsi toistensa
auttamista m yös kaikissa aineellisissakin tarpeissa.
Tätä kuvausta alkuseurakun
nan oloista on selitetty kahdel
lakin väärällä tavalla. Ensinnä
kin on koko kuvausta pidetty
ihannoivana k aunomaala uksena,
jolla ei ole ollut milloinkaan
vastinetta todellisuudessa. Toij seksi on selitetty alkuseurakunI taa eräänlaiseksi yhteiskunnalli! seksi kumoukselliseksi liikkeekI si, joka on tahtonut mullistaa olevat olot ja rakentaa uuden omaisuuden yhteyteen perustu( van järjestelmän. Kumpikin seI litys on kuitenkin, kuten sanotI tu. väärä. Ei ole mitään syytä
I epäillä, etteik ö alkuseurakunnas
sa todella olisi vallinnut se kris
tillisen raiklkauden henki, josta
j \postolien teoissa kerrotaan. Se
I oli kristinuskon hengen niukaisj ta ja samantapaisia ilmiöitä on
[esiintynyt myöhemminkin kris
tillisen kirkon piirissä.. Niinpä
eräässä ensimmäisen vuosisadan
lopulla kirjoitetussa varhaiskris
tillisessä kirjasessa. Kleemensir.
1 kirjeessä korinttolaisille puhu
taan siitä, miten monet kristi

tyt ovat myyneet itsensä orjiksiksin ravitakseen saamallaan
hinnalla toisia. Alkukristillisyydessä
vallitsi
todella palava
keskinäinen
rakkaus,
vaikka
siinäkin kyllä oli myös vikoja ja
tapahtui lankeemuksia.
Kristillinen seurakunta ei lii
öin syntynyt yhteiskunnallisena
liikkeensäi, vaan se oli perus
luonteeltaan uskonnollinen. Tää
asiana siinä oli hyvän jumala
suhteen saavuttaminen ja säi
lyttäminen, Keskinäinen yhteys
oli perusluonteeltaan uskonnol
lista yhteyttä. Niinpä juuri Apostolien tekojen 2 luvun lo p u s
sa sanotaan alkuseurakunnasta :
"Ja he pvsvivät apostolien o p e 
tuksessa ja keskinäisessä y h te y 
dessä ja leivän murtamisessa ja
rukouksessa.” Leivän murtami
sella tarkoitetaan Herran Ehtool
liseti nauttimista. Omaisuuden
yhteys ei ollut lainkaan pakol
lista eikä perustunut edes mihin
kään selvästi lausuttuun peri
aatteeseen. Se johtui osaksi eri
tyisistä olosuhteista, osaksi se
oli spontaanista, välitöntä sydämenhalun ilmausta. On arveltu
ja varmaan täysin oikeutetusti,
että maatilojen ja talojen m y y n 
ti johtui siitäkin, ettäi monet oli
vat muilta paikkakunnilta, eri
tyisesti Galileasta, mutta siirtyi
vät asumaan, Jerusalemiin v o i
dakseen olla muun seurakunnan
yhteydessä. Sen vuoksi he m y i
vät kiinteän omaisuutensa ja an
toivat rahat apostolien hoidetta
viksi .vihteisiä tarpeita varten.
Kertomuksessa Ananiaasta
ja
Safirasta kerrotaan Pietarin ni
menomaan sanoneen, että hei
dän maatilasta saamansa hinta
oli täysin heidän omaansa. M u t
ta heidän rikkomuksensa oli
heidän valheessaan, kun he näh
tävästi osoittaakseen olevansa
täysin uhrautuvia, sanoivat an
tavansa saamansa koko hinnan
seurakunnalle. Vilppiä ja val
hetta pidettiin alkukristillisyydessä, kaikkein pahimpana rik
komuksena.
Alkukristillinen
om aisuuden
yhteys ei perustunut m äärät
tyyn yhteiskunnalliseen ohjel
maan eikä ollut, kuten sanottu,
ollenkaan pakollista. Eikä sitä
samassa muodossa myöhemmin
noudatettukaan. Mutta vaikut
tavalla tavalla se kuitenkin k o 
rosti sitä tärkeää kristillistä p e
riaatetta, että kristityn ei tule
itsekjkääisti ajatella ainoastaan
elää lähimmäistensä hyväksi ja
olla valmis kaikin tavoin autta
maan niitä, jotka hänen apuaan
tarvitsevat.
--f-,
Kristillinen, seurakunta
oli,
kuten sanottu, alusta alkaen us
konnollinen,
jumalasuhteeseen
perustuva yhtymä. Mutta epä
kristillinen ja epäraamatullinen
on sellainen ajatus, että uskon
to, suhde Jumalaan, olisi vain
hartauden, harjoitusta ja suun
tautumista yksinomaan ylim aal
liseen elämänpiiriin. Saksalainen
teologi Paul Volz lausuu henke
vässä teoksessaan Israelin pro
feetoista, että profeetttain, ju
listus koski kaikkea elämää ja
että he eivät eroittaneet maal
lista ja hengellistä toisistaan.
iSama koskee myös Uuden T e s
tamentin elämännäkemystä. S ii
näkin kohdistetaan huomio kaik
kiiti epämänpuoliin. Jum alasuh
teen
säilyttäminen
edellyttää
oikeaa suhtautumista lähim mäi
seen. Niinpä luemme Johannek
sen 1 kirjeessä seuraavat vaka
vat sanat: ‘‘Jos nyt jollakin on
tämän maailman h yvyyttä ja
hän näkee veljensä olevan puut
teessa, mutta sulkee häneltä s y 
dämensä, kuinka voi Jumalan
rakkaus pysyä hänessä.” V a r 
maan perustuu se hengellisen
elämän kuolleisuus, mikä laa
jalti vallitsee kristillisessä kir
kossa myös siihen, ettei ole va
kavasti tahdottu toteuttaa kristi lii sylyttä' tavallisessa arkielä
mässä, suhteessa lähimmäisiin.
Niin on kristikunnan keskuu
dessa voitu sietää mitä epäivanhurskaimpia
yhteiskunnallisia
oloja, kun ei ole käsitetty kris
tillisyyden
velvoitetta
ajallis
ten olojen järjestämiseksi oikeu
den mukaisiksi, sellaisiksi, et
teivät toiset elä ylellisyydessä,
toiset kurjuudessa. Se elämän,ihanne, jota alkuseurakunta ku
vastaa. on velvoituksena kaik
kien, aikojen kristityille. Se on
aina vakavana varoituksena ja
kehoituksena ottamaan huomi
oon, että itsekäs omien ajallisr
ten etujen tavoittaminen on
kristinuskon hengeni vastaista,
ja että todellinen ja elävä kris
tillisyys edellyttää rakkaudellis
ta. palvelevaa suhtautumista lä
himmäiseen.— Sos. demokraatti

Marshallin ohjelman
suhteen varoitettu
San Francisco. Calif., kesäk.
26 p. — Kansainvälisen työväen
järjestön
kokouksessa kuultiin
varoittavia sanoja, joissa huo
mautettiin kommunismin mah
dollisesti leviävän Eatina-Amerikkaan ja että Marshallin oh

44 :s vuosik.

Farmarit palvelevat itseään
Täällä Templctonissa muistetaan aika, jona farmareilla
ei ollut minkäänlaista yhteistoimintaa, vaan jokainen
osti tarvikkeensa sellaisista liikkeistä, jotka oli perustet
tu yksityisen hyödyn tavoittelua, eikä suinkaan yhteistä
hyvää varten.
Mutta se ei tyydyttänyt farmareita ja vihdoin viimein
tarpeen pakoittamana ja muiden esimerkkiä seuraten
perustettiin osuuskunta, joka nyt hankkii meille eläintenrehut ja -viljat sekä myös ihmisruoan ja monia muita
tarvikkeita.
Me nyt palvelemme itse itseämme ja rakennamme lii
kettä, josta ajan kuluessa kehittyy ja kasvaa koko kun
taa käsittävä oma yhteinen liike.
Niille, jotka eivät vielä kuulu osuuskuntaamme, lau
summe :
Tulkaa mukaan! Liittykää jäseneksi yritykseen, jossa
kaikilla on samat oikeudet ja kaikki saavat edut.

ITI
Templeton
Farmers Cooperative Association
i

TEMPLETON, MASS.
Helmaa on uhkaamassa "Euroo
pan .maitten uusisuuntainen ta
louspolitiikka." Näitä varoitta
via lausuntoja toivat esille kon
ferenssin edustajat sen vuotui
sen raipartin yhteydessä, jonka
konferenssille
esitti järjestön
yleisjohtaja Edward Phelan.

Kansakoulun alaluokilla opet
taja halusi kokeilla op p ila id e n 
sa
huomiokykyä. Hän Ikäski
kunkin
vuorollaan sanomaan
jenikin (käiksi numeroisen luvun,
minkä hän sitten kirjoitti vää
rinpäin taululle, siis jos oppilas
sanoi 78, niin hän kirjoitti 87.

Tätä kesti aikansa eilkä kukaan
huomannut asiassa mitään 'kurni
mallista, kunnes sitten tuli erään
vuoro,
joka
'käytännöllisessä
elämässä tarvitsi vielä vierasta
apua housujensa kiinnipanemisessa: — ‘‘Viitkvmmentäviit ja
tiiihen te vinoilu loppu!”

Aika vaihtuu

Ennen farmari käytti hevosia ja miuleja, jotka hän syöt
ti omassa pellossaan kasvattamillaan heinillä ja kau
roilla.

Nyt farmarit monilla paikoilla käyttävät trokeja ja trak
toreita, jotka saavat voimansa gasoliinista.
Samanaikaisesti, kun tämä kehitys on tapahtunut, on
siirrytty yksityisliikkeestä osuustoimintaan monilla farmialueilla.
Meilläkin täällä Hubbardstonissa on osuuskunta, josta
tämän kylän osukkaat saavat monipuolista hyötyä. CoOp hankkii meille gasoliinin ja öljyn, viljan ja rehun se
kä välittää tuotteitamme markkinoille. Me saamme
myös omasta kaupastamme ruokatavaroita.
Kaikki se säästö, mikä tästä yhteistoiminnasta kertyy,
jaetaan meille vuosittain ostojemme ja myyntiemme
mukaisesti.
Kaikki ovat tervetulleita jäseniksi osuuskuntaamme.

Farmers Co-op Trading Ass’n
Hubbardston, Mass.
Tel. 3 1 2
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“Quack" ruohoiseen
maahan voi saada
hyvän tarhan

Krä> ta rh u ri W r ig h t kauniis
t i M inni-M jtasta iki-r Viittaa iirie n
liri.»
on m n u 'tc ll vt
Mliaen
m aan

k an ssa

1 rin th o ii v allassa

julka

o i “»|n;ii.k

ja tu li saam aan

i s itä hyvän k a s v ita r h a n , lia n kir
jo h ta a :

S tudebaker S ales and S ervice
Kaikinpuolin ajanmukaisissa liikehuoneissamme palve
lemme yleisöä Studebaker-autojen ja -trokien sekä eri
laisten käytettyjen autojen välittäjänä.
Meillä on suuri ja monipuolinen varasto Studebakerautojen ja -trokien osia. Ammattitaitoiset mekanikkomme hyviä työkaluja ja -koneita käyttäen tekevät kunnol
lista työtä autoja korjatessaan.

Kesäjuhlavieraat!

Me toivotamme Teidät tervetulleiksi Fitchburgiin ja
esitämme ystävällisen kutsun käydä katsomassa nykyai
kaista korjaamoamme. Juhliessanne Saiman puistossa
Te olette tilaisuudessa näkemään sen vuoden 1948 Stu
debaker Sedan auton, joka on päälahjana Saiman van
hemman ja nuoremman polven yhteisesti järjestämissä
jättiläismyyjäisissä syyskuun 18 päivänä 1948.

P ELTO MOTOR S ALES , Inc.
201 Lunenburg St., Fitchburg, Mass.
John Pelto, omistaja

Minä käänsin sen l a p i o l l a a i 
kuisin keväällä ja |>id u huolen,
(että niiniä ie ttrli vahvasti mul
taa. Kerran viikossa sen jälkeen
minä nieinin maan yli terävän
kr ikan kanssa, leikaten ja l a it 
taen jokaisen piikin joka oli
lähtenyt 'kasvamaan.
Kun sylksy tuli, ei yhtään jäl
keäkään ollut quaek-ruohosta.
Xaapuri luuli, että minä olin Ikai
vanut kaikki juuret ylös. Minä
selostin, että en ollut kajonnut
juuriin, olin vain pitänyt ruohon
kasvamasta ja niin juureet kuo
livat ja mäitänivät. Minulla oli
oilkein liyivä kasvitarha. Mutta
minä aloin työhön sen päälle ai
kuisin keväällä.

KAISER
■ # -Ä -

S u u c e . . . h i/U & ie o e A . Ifo * * Q o f

FRAZER s till

Tunnetun auto body-, kone- ja maalaustyömme
lisäksi olemme ottaneet uusimman ja ajanmukai
simman autojen myynnin — Kaiser-Frazer. Jo
ten miksi maksaisitte käytetystä autosta korkeaa
hintaa, kun vähän lisäämällä saatte meiltä uuden
ja kaikinpuolin nykyaikaisen auton, joka antaa
teille rahanne edestä. Meillä on käsillä varasto,
josta saatte heti valita mallin ja värin.

Märkää mäskiä kanoille

Monet kanafa-rmarit käyttävät
märikää mäskiä kiihoittaakseen
kanojen ruokahalua ja saavat si
ten kanainsa tuotantokyvyn non
seinään
komkeimpaan
tasoon.
Useimmatkin
kanafarmarit
mahdollisesti käyttäisivät tätä
kiiiboitusmenetelrnää, jos heidän
aikansa ja työvoim ansa tekisi
sen mahdolliseksi.
Eräs tunnettu
kansantalousekspertti
antaa neuvon niilie,
jotka aikaa ja työvoimaa sää
taakseen pidättäytyvät kostean
miislkin syöttäm isestä. lirin ke
inuttaa asettam aan minkin kui
vana kaukaloihin ja kastelemaan
sen vesiruisikua käyttäen lämpöi
sellä velleillä. Täten nienettelemällä 'kanat itse sekoittavat syö
dessään lähvpöisen veden miiskin
katissa ja tuldkset ovat ylitä lu 
vat kilin että maski sekoitettai
siin imuilla tavalla.
Kaksi seikkaa tulee pitää mie
lessään :
1.
Teidän ei tarvitse jatkaa
märän maskin syöttämistä vain
>iksi, että sen kerran aloititte.
2. Märkä maski kiihoittaa lie
viä kanoja syöm ään enemmän
ja munimaan paremmin, mutta
ette voi odottaa huonojen ka
nojen parantavan mummistaan
sen avulla.

the newest tars on the road!

Myymme autojen osia, käytettyjä kaaroja ja
teemme kaikenlaista korjaustyötä.
T u lk a a
h if iti,

p u h u tte le m a a n
B r u n o ,

R e in o

m e itä
M ä k i

CUSTOM AUTO BODY & SALES
INCORPORATED

185 Lunenburg Street, Fitchburg, Mass.
Puhelin 3787
Soijapavun siemen o n ain a in- taa samana päivänä kun k i l v e 
nokkuleerattava. Siten s a t u tu itään tai päivää ennen — ei ai
lee parempi ja kasvi t u l e e pro- kaisemmin. Siemenet s it t e n on
teiniipitoisempaa.
pidettävä pois auringonvalosta
taa saamna päivänä k u n k\lve- ja lämpim ästä.
Innckktfleeraus t u le e suorit
Soijapavulle on k äytettävä c-

'rikoista innokkuleeraus ainetta.
Se jota käytetään palkoheinälle
(apilalle ja alfalfalle) ei kelpaa
■oijapavullle.

TILAA RAIVAAJA!

Osuuskuntien tulee pyrkiä aina eteenpäin!
Sellainen osuuskunta, joka määrättyyn rajaan ke
hittyneenä jää tyytyväisenä laakereilleen, ei käsi
tä tehtäväänsä ja se joko ennemmin taikka myö
hemmin alkaa kuihtua ja vihdoin viimein sulkee
ovensa.
Esimerkkejä tämäntapaisista sattumista voidaan
esittää riittävästi.
Osuuskunnan tulee pyrkiä aina eteenpäin; sen tu
lee hankkia uusia jäseniä, parantaa ja laajentaa
laitoksiaan, sillä paikallaan pysyminen nykyisessä
taloudellisen elämän rytmissä merkitsee taantu
mista.

Tämä farmarien osuuskunta käsittää tämän ja
juuri nytkin sillä on suunnitelmia, joiden toteut
taminen tulee vaatimaan suuria rahasummia.
Mutta silloin, kun kansa odottaa palvelusta, varo
jen sijoituksista uusiin koneisiin ja rakennusten
laajennuksiin saadaan suuri hyöty. Tämän ym
märtävät johtokuntamme jäsenet ja kaikki ne
farmarit, jotka uskovat parempaan tulevaisuu
teen ja käsittävät että meillä on avaimet farmari
en aseman parantamiseen.

Kansanvallanväen, jota kuuluu paikallisiin osuus
kuntiimme, ja jotka kaupungeissa kuluttavat far
marien tuotteita, toivotamme tervetulleeksi vuotuiseen juhlaansa täällä Fitchburgissa tulevassa
viikonjamassa.

m

United Cooperative Farmers, Inc

Fitchburg, Massachusetts -

Danielson, Connecticut

-

Rockland, Maine

Neljästoista sivu

Setä-Heikin
ainekirjoituksia
opiksi j t k u v ita !

Juhansonska spiritisti istunnossa
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WEST

PALM BEACH

TYLANDERS,

INC.

RAKENNUSTARVIKKEITA
Palm St. at F.E.C. Railway — Tel. 2-1186
West Palm Beach, Florida

Logan-Moore & Shirk Lumber Co.

-

LAKE WORTH — -

MOREY PAINT & GLASS

L e e M e rc a n tile C o .

PITTSBURGH
MAALEJA — VERNISSAA — LASIA
7 South J Street
Tel. 233
Lake Worth, Florid»

R A U TA - JA U R H E IL U T A V A R A A

SÄHKÖTAVAROITA - M A A L E JA - AIR-CONDITION

625 Lucerne Ave.

TALOU S VÄLI N EI TÄ

Lake Worth, Fla.

LAKE WORTH —

|

CLA G ER & B R IT T A IN

Kun Juhanson tuli kotia e r ää
Tel. 787
Konttori ia varastohuone
nä iltana, tapasi hän vaimonsa
South Dixie & F.E.C. Railway
,-vv.n miettiväisenä ja hilijasena.
Yksi bloki Belvedere tien alapuolella,
Hän aavisti että jotaki on nyt
P u u ta v a r a a ja R a k e n n u sta r p e ita
viturasa, sillä hänen vaimonsa
West Palm Beach,
FLORIDA
Tel. 8161
Lake Worth, Florida
201 South Dixie,
tavallisesti otti hänet vastaan iPuhelin 66
KIINTEISTÖÄ — VAKUUTUKSIA
losella tervehyksellä ja puheen haamu. Leiti kvsy: ‘Kuinka si - 1 halpa materiaalinen mediumi jo
Luotettavaisuus vuodesta 1912
rupatuksella:
ka panin ne paperille.”
■■}> nä voit, P a u l? ’ Me kuulimme
:
v
a
i
"Yksi
mies
halusi
tavata
vai
“Onkos kaikki oorait,
sellaisen matalan miesäänen vas
PALVELUS . . . AINA
RAKENNUSTARPEITA ja MYLLYTYÖTÄ
taavan: ‘Fain än dandy. Mutta moaan, mutta hän vaati että hän
uteii hän.
P. O. Box 986 — Lauriston Bldg
koettamaan sitä.
“Jees. Ka kki on oorait. M i k  sinun nykytien miehesi ei voi -il -aa mennä
Tel. 653 — P. O. B ox 321
Tel. 152
Lake Worth, Florida
alko lähestymään
si?” vastasi Juhansonska m ie tti oa samaa. Hän ei ole hupi. Suni Kun mies
valehteleet hälle miten minä olen fronttia, pantiin valot päälle ja
väisenä.
“Kun sinä olet vaitelijas niin passannut sinua ja noudattanut kokous julistettiin loppuneeksi.”
of LAKE WORTH, FLA., INC.
“Minä en halua sanoa tuota
kuin afrikalainen sfinski.
ja täyttänyt kaikki oikkusi. Minä
Awning
mallisia ikkunoita - Kattoaineita
kaikkea
humpuukiksi,”
tuumi
Corner
6th
Avenue
South
and
FEC
Railroad
“Ooh. Mulla on sulle kerrotta olen ilonen että kuolin. Xyt löy
luiianson, “ mutta vielä tällä
FRANK E. SULLIVAN, Mgr.
vaa somtink veri intressanttia, dän lohtua musiikissa.
Tel. 652 — Lake Worth, Florida
kun syöt saperias. Mutta pese
“Kas kun uskalsi puhua suun syönnillä ei usko tuohon. Jos se
Across From The F.E.C.
1110 Second Avenue, South
KONKREETTIA - TERÄSTÄ - BLOKEJA
s ff
sa puhtaaksi. Mutta minkä se olisi rehellistä peliä, niin miknyt.
Kun Juhanson oli pesseytyny muija olisi haamulle mahtanut sikä se on niin salaperästä ja
ja putsannu ittensä tapansa Se oli riil staf. Mitäs leiti s a  miksikä sillä on suuri kommersiaalinen luonne?”
nukkaan nätiksi vaimolleen, a la  noi?"
BALLANTINE O L U IT A LASITTAIN — HIENOJA VIINEJÄ
aivan
rced
kasvoil
LEIPOMO ja HERKKUKAUPPA
ko Juhansonska:
“Hän tuli
ana
“Minä omi spiritisti miitingisä taan ja painot päasa alas. tanna
110 NORTH DIXIE, LAKE W ORTH, FLA.
9 No. H Street
—
Lake Worth, Florida
kysäsin että oliko miesvainajan
this äfternuun.”
Puhelin 9109
Tel. 1110
“No vie nyt ja viipota. Oikein sa musiikkeri. llän \ i- .i- r.. Tervehdys Raivaajan lukijoille
ko sun tävty mennä haamuja mies ei koskaan pitänyt musii täältä aurinkoisesta Floridasta.
haastattamaan?”
kista.”
Kalpaamme sadetta, ei ole sata“Well. Mrs. Jones, kuten ta
“Siellä henkimaailmana mah ur. t jätkiin aikoihin täällä ym pä
HYVIÄ RUOKATAVAROITA — LÄNTELA1STA LIHAA
Keittämiseen — Veden lämmittämiseen
vallisia, tuli hakemaan mua ja taa olla hyvät musiikkikoulut ristöllä. Mutta luonto on kau
HEDELMIÄ JA VIHANNEKSIA
sano että Sähkökomppania pil- kun sellaisestaki äisköstä teh nis. Ihana on kesä täälläkin. Ei
Lämmittämiseen — Jäähdytykseen
Hyvä ruoka antaa elämännautintoa.
tingisä on iltapäivällä spiritisti- dään musikantteja.”
kä kuumuus ole ollut haittana,
2202 N. Dixie Hwy
Lake Worth, Florida
701 NORTH DIXIE,
Puhelin 322
LAKE W O R TH , FLA.
miitinki, eli seanssi, kuten ne si
"Yksi mittel eits mään halus' ainakaan vielä, yöt ovat viileät,
tä koolaavat. Hän sano että se puhutella pisnespaamariaati. jo  peitteitä saa vetää päälleen en 
on sellainen miitinki johon tulee ka oli kuollut auto-onnettom
uu npn
auto-onnenomuup
.
n
Tl
1
C j.
nen aamlln.
aamua.
YOUNGS INSURANCE AGENCY
niitä spirittejä joilta sitten saa dessa viikko sitten. Taasen tuli | p; täälläkään aivan auringolla r V O T I / ' n u ’c K o t * a n t i ■ Q 1* K 5 1 0 f*
TULIPALO - MYRSKY — AUTOVAKUUTUKSIA
I d C K d g C U lU I C
kysellä kaikkia asioita.”
frontt iin miehen haamu.. Mies ja uimassa kävnn;liä elämää
maa e- I T e n C I i y S D d T
BOYDSTON BLDG.
Puhelin 791
LAKE W O R TH , FLA.
“Oikein siellä ruumiit kummlt- kvsyi: ‘J o e : Mihin sinä olet kät teenpam
viedä.
Ahkeruus on
Säästönne 15—20% vuoden vakuutuksista. Lisäksi 20% viiden vuoden
Olutta laatikottain — Viinejä ja
kenyt meidän yhteisiä rahoja. ilomme.
telivat ?”
vakuutuksista.
Kukin meistä koittaa
Charles R. Youngs, Agent.
“Jees. Niitä ilmaantui sinne Minä en löydä niitä mistään. teiniä osansa jokapäiväisen elä
kaikenlaisia väkijuomia
sellaisen stiirnin sekaan ja ne pu Spiritti vastasi: “Kaikki löydät män eteeenpäin viennissä ja elä------- ♦------huvat ja vastasivat kaikellaisiin offiisista.’ Mies kysyi uudekeen: misen
tarpeitten hankinnassa
North Lake Worth & Davis Road
kysymyksiin. Mutta let mii tel ‘Etkö vois maksaa mulle sitä j| K a le n te r e ja
paikkaikunnalLAKE WORTH, FLORIDA
juu. Kun me pääsimme sinne kolmia sataa dollaria jonka H'- la. nimittäin suomalaisia perhei
Roy F. Mason, omistaja.
baaliin, oli siellä jo iso krautti n äsi
hospitaaliin
mennessä? jneen toistakymmentä. Heillä on
HIENOJA RUOKATAVAROITA — PARHAITA LIHOJA
ihimisiä; mostli vanhoja naisia Spiritti v a s t a s i: ‘Offiisista löydät Iaikomus
jäädä paikkakunnalle
612 Lake Ave., Lake Worth, Florida
ja pitkätukkasia miehiä. Oo jees. tävdellisen korvauksen.’ Sitten 1vakituisesti asumaan ia ovat raMe tuomme.
Tel. 619
Oli joitaki paalcl heetet meen. mies k y sy i: ‘Miten sinä olet op kentaneet itselleen omat asun
I think että ne kaikki olivat se l pinut puhumaan noin hyvää en tonsa. kaikilla
uudenaikaisilla
Täydellinen ruokatavarakauppa
laisia mittelklääs pipul, sillä ne glanninkieltä.'' Elä;ssäsi et osan mukavuuksilla varustettuna. Li
olivat kaikki hyvin puettuja ja nut sanoa muuta kir.u jees ja kelle 30 suomalaista perhettä,
syötettyjä. Haalissa oli sellainen noo, varsinkin noo silloin kun joilla on varma aikomus a se t
810 Lake Avenue
Lake Worth, Florida
TEXACO TUOTTEITA
b'uuis lait joka teki koko haalin pvvsin sinua auttamaan minua tua paikkakunnalle varsinaisesti
mystilliseksi ja anto sellainen jollakin tavalla.’ Silloin henki asumaan, omistavat oman kodin,
Davis and South
Lake Worth, Florida
osa heistä on ostanut valmiina
kvlmän fiilingin. Puhelukin oli <atosi.”
hiljaista, sailent, ju noo, aivan
Nähtävästi kuolema kuittaa ja kun ei ole peukalo keskeilä
mikki velat. Mutta totta ka: si kämmentä, niin |>ian asunnot o
kuin kirkossa.”
vat muuttuneet sisältä ja ulkoa
näkin kysyit jotakin?"
“Miksikä ne sipisivät?”
KIINTEISTÖÄ JA VAKUUTUKSIA
puhtaiksi
ja miellyttäviksi. Kan
“Jees.
Halusin interjuuvata
“Ai tont noo. Viimein tuli sel
Yhtämittaista palvelusta vuodesta 1922 alkaen.
Tel. 237 — Lake Worth, Florida
salaisemme täällä ovatkin saa
50 jalan tontteja itään Dixie Highwaysta $350 alkaen.
lainen fain luuking ool mään ja äitiäni. Sinne ilmaantu haamu,
neet
toisten
kansallisuuksien
jou
“GUERNSEY GOLD” MEIJERITUOTTEITA
joka hetkisen katseltuani alako
905 LAKE AVENUE
Tel. 155
LAKE____
WORTH,
alkoi priitsaamaan.”
________
_ mFLA.
,
I
Korkealaatuisia meijerituotteita
näyttämään äitiltä. Minä kysyin k o s s a kunniallisen tilansa hyväs
“ Pitkätukkanen tietenkin?”
tä kävtöksestä ja siisteydestä
“Noo. Paaldhetet, m utta hy häitä suomeksi: ‘Kuinka sinä
R
.
E
.
S
M
A
L
L
&
C
O
.
voit, ä it i? ’ Haamu vastasi en Pitäkäämme se edelleenkin oma
vin tiknifait.”
MYLLYTYÖTA
namme.
J. A. “J im ” Coleman, omistaja Ikkunoita - Ovia - Trim - Cabinetteja.
"Kaljupää
Ei varmaankaan glanniksi: Vats thaät.’ Kun uu
hän ajattelemalla ole tullut kal- sin kysym yksen, alkoi haamu te
N O T A R Y PUBLIC — KIINTEIMISTÖJEN VALITTAJAT
816 Lucerne Ave.
liikkeitä
kurkkuaan Kuuleppas sinä Fairportin Ohion
jupäiseksi. Ehkäpä hän on nuk kemään
KAUPUNKITALOJA
— FARMEJA — LOTTEJA — MAITA
Lake
Worth,
Florida
124 SOUTH DIXIE HIGHWAY,
Nesse,
Kotiosoite:
Office:
kunut lyhyessä petisä ja han kohti käsillään ja se ool mään
Expertti-parturit
LAKE
W
ORTH,
FLORIDA
227 Fordbam D rive-T el. 803 J
8 South “J” St.—T el 157
sanoi että äitillä oli larynkaitis.’ joka olet hyvä kalamies ja niit
gannut petin päähän.”
Tel. Lake Worth 6.
ten kiusaaja, pistäännyppä-s tääi
LAKE W ORTH, FLORIDA
Voihan se olla niinkin että äi
“Enivei hän sanoi että kun me
lä kylässä niin täällä tapaat h y  tuttaviaan tapaamassa ja samalla
kuolemme, niin maa ottaa taka tisi, huonomunistisena ihmisenä viä ammattikalastajia kansalai
möivät farminsa siellä ja järjes
on unhottanut tämän kauniin sissanvme, ja aseet paljon piikki
sin lainansa.”
tivät asiat niin, että rupeavat O C E A N FISH C O .
“Tjaa. Määki forklousaa mor suomenkielen ja nyt haastaa semmät kun pohjoisessa.
asumaan täällä vakituisesti. Har
Tuoretta kalaa — Suolakalaa
vaan engliskaa, joka sielä spiritketin. Mitäs sitte?”
jut om istavat talon täällä.
KIINTEIMISTÖÄ — VAKUUTUKSIA
Savustettua kalaa
“Kun sinä tistörppäät minua timaailmasa nähtävästi on viral Avioliiton solmisivat
niin minä miksaannun aivan ko linen kieli. Mutta totta kai Mrs. paikkakunnan vanhimpia asuk Mr. ja Mrs. Gust Nurmi
Puhelin 2
615 Lake Avenue
konaan. Hän puhui kauniisti ja Jones kysyi jotakin?”
1005 Lake Avenue
Lake Worth, Florida
kaita. Mr. Severi Niemi ja Mrs
Lake Worth, Florida
entiselle kotiseu
käytti oikein paljon adjektiiveja
“Ooh. Hän on oli taimari. Hän Brander Chicagosta. Heidät vi matkustivat
Sitte hän ekspleinasi että meissä halusi
puhutella
Sokratesta hitään Michiganissa kesäkuun 26 dulleen Westerlyyn, K. I., omai
siaan tervehtimään. N urm et o
on kuolematon osa, spiritti joka Fronttiin ilmaantu parrakas haa päivänä.
S. & W. ECONOMY
muuttuu
kuoltuamme
spiritti mu joka vastasi Mrs. Jonesin
Molemmat ovat olleet ennen niistävät kodin siellä ja kodin
PACKAGE STORE
menivät
järjestämään
maailmaan ja elää siellä parem kysymykseen että se hemlokki- avioliitossa. Palattuaan häämat täällä,
Cor. Dixie £> Lucerne
asiat
niin,
että
tämä
paikkakunta
paa elämää kuin me täällä. Sit myrkky, jota hän pakotettiin kalta pariskunta palaa tänne Se
“THE BETTER WAY”
Lake Worth, Fla.
ten kun me näissä miitingeissa juomaan, ti ole pahanmakusta veri N iem en omistamaan kotiin tulee heille myös asuinsijaksi ja
Tel.92
703 Lake Avenue
Lake Worth, Florida
VÄKIJUOMIA - VIINEJÄ
koolaamme niitä, niin ne tuleva juoda, mutta hetkisen perästä
Täällä asuvat Mr. Otto Mäki Westerly, R. I. jää pois.
Nurmella
joimme
läksiäiskahM. A. Steffan — Hugo Weiss.
helppaamaan meitä kaikellaisten ho tuntuu kylmältä ja korvat nen ja Mrs. Hilda Johnson, myös
probleemien ratkasuissa.
alkavat
soimaan.
Sitte
Mrs. solmisivat avioliiton. Mäkinen on vit ja pian myös tuliaiset.
“U sk otk o sinä tuollaista?”
Jones
halusi, puhutella
itte j pichiganilaisia ja Hilda on enti
“Ai tont noo.”
SAILFISH BAR
Shakespearea, että onko kaikk: siä N ew Yorkin tyttäriä.
On- Frank ja Anni Salonen
Sähkövälineitä — Kaasua
“Listen. Ennenkuin menet pi ne ihmeelliset näytelmät, jotka ! uit telem m e molempia avioparia. lähtivät vierailulle Harrisvilleen,
Väkijuomia - Olutta - Viinejä
N.
H.
Syksyn
tullen
palaavat
MYYNTI ja PALVELUS
-------temmälle niin salli minun sanoa kantavat hänen nimeään, hänen!
PACKAGE STORE
tänne
kotiaan, heillä on koti
sulle että tuollainen on minun kirjoittamia Sjtiritti va- :i- : ‘Ne (Hilja ja Hjalmar Harju
6 So. J. St. Tel. 9139 Lake Worth.
104 So. Dixie
Tel. 356
Lake Worth, Florida
mielestäni mahdotonta, impaasi- on luonut -en ajan ntel cktu- j kuvasivat entisellä 'kotise ulul- täällä.
Wm. O. Carlson, omistaja
pui. Ajattele nyt että maailma aalinen elämä. M:nä < n vaanMaan Connecticutissa, omaisia ja
Syntymäpäiviä vietimme
on pyörinyt avaruudessa mah
Mrs.
Sofia Olsonilla ja Mrs.
dollisesti sata miljoonaan vuotta
John
Kankaalla.
Molemmat per
ja siellä on asunut ihmisiä yli
129-131 North Dixie Highway, — Tel. 555
heet ovat entisiä detroitilaisia
kaksi biljoonaa. Joka minuutti
Michiganista,
nyt
paikallisia
aLake Worth, Florida
niitä kuolee suuri määrä, josakin
sukkaita.
—
t
elia
H.
MYYNTI
PALVELUS
maailman kolkalla. Mihin niiden
kaikkien henget mahtuvat? Mi
nä sanon sulle että jos sinä halu
at puhutella äitiäsi, joka ©n olin
kuolleensa kolometoista vuotta
Erikoisuutena
Hyvää A luokan pastöroimatonta maitoa myymme suoraan
niin ennen luyvät neulan heinä
Yksinomainen mutta ei kallis.
meijeristämme ainoastaan. Paikka sijaitsee
suovasta kuin äitisi hengen siel
K E S T O K I H AR A T
tä tuhansien bilijoonien henkien
Keller Dairyssa, Lake Worth Road, kanaalilla
610 Lucerne Ave.,
Lake Worth, Fla.
W ashington, kesäk. 26 p.
Jloukosta.”
Tel. 42
“ Well. Ai käänt sei nating
I’res. Truman allekirjoitti eilen
Pat, se mies vaan puhui niin
kodittomien lain, jonka nojalla sanoi presidentti lakia allekir
Sitte frontissa istuvat ottiva
tähän maahan saa siirtyä 203,000 joittaessaan. “Se tekee suora
(Harjanteella)
toisiaan käsistä kiini, for soine
pilaa tavanmukaisesta
koditonta Euroopasta, mutta sa naista
George Wieland 6 Son, omistajat — Hakupalvelua
riison, valot sammutettiin ja m
malla tuomitsi ankarasti kong amerikkalaisesta rehellisyydestä
1302—04 LAKE AVE.
Tel. 535
LAKE WORTH, FLA.
“Käytännöllisesti
katsottuna,
jäim m e in total darknes. Hetken
ressia, varsinkin senaattia siitä,
PITO VAATTEITA — IRTOPAALLISIÄ
perästä me huomasimme ett
että oli lakiin liittänyt sellaisia tämä laki sulkee tästä maasta
haalin perällä pussattiin jok
rajoituksia, jotka kipeimmin kos pois melkein kaikki kodittomat
kartiini saitiin ja sieltä ilmaan
kevat juutalaisia ia katoliikkeja- juutalaiset ja lisäksi suuren jou
tui Valkosiin puettu mediumi, is
kin.
Sanoi kuitenkin, että jos kon katoliikkeja.”
tum asa sait vei yleisöön. Josta
hän nyt kieltäytyisi allekirjoit
131 South H Street, Lake Worth, Florida
ki tuli feint hluuis lait häneen j
tamasta tätä lakia, ei meillä olisi
U.P.S. Maaleja — Putkia ja putkien lisäosia.
Kattomaalla
teki hyvin aavemaisen efektin
silloin minkäänlaista lakia kodit
ja
kattoaineita.
Pluinmaus-tarvikikeita
Sitte suljettiin kartiini ja se ool
tornia
varten
ennen tulevan
Älkää antako lentsun tulla
mään kehotti meitä tekemään
kongressin istuntoa. Jos kong
ressi olisi vielä ollut toimessa, emäsikoihin, joka voisi aiheut
kuestioneja. Tsii kun mua alkoi
olisi hän eitonnut lain ja vaati taa heikkoutta porsaissa kevääl
pelottamaan.”
nut vapaamman ja paremman sen lä Yhtenä lentsun pääaiheutta
“ Mun vieressä oli leiti joka
Tehkää ostoksenne tästä perhekaupasta
jana on vetoinen si'ka<lää*tti. Si
tilalle.
halusi puhutella miesvainajaan
Vaatetavaraa — Kenkiä — Taloustavaroita
sa Melkein heti materialisee 'Japanin uusi painirnestari Azumafuji esittelee tässä voittamaansa
“On vaikea sanoa, onko tämä kakin tarvitsee raitista ilmaa,
raantui frontt iin sellaisen stii - 1 maljaa. Mestaruus ratkaistiin Tokiossa yksitoista päivää kestä- laki parempi tai pahempi kuin jo> mutta sekään ei kärsi nukkumis j 728-730 Lake Avenue,
Lake Worth, Florida
meillä ei olisi lakia ollenkaan,” ta vetoisessa paikassa.
riin sekaan jonkulainen miehen I neissä turnajaisissa. Mestari painaa 350 paunaa.

BA SFO R D & PE R R Y , Inc.
R I N K E R - H A N S E N , Inc,

New Port Richev. Fla

G R A N D M A ’S

♦

PANTRY

GREEN’S

FUEL

♦

1

PACIFIC LUMBER CO.

D I X I E BAR and G R I L L

BOHREN

BROTHERS

MASON’S FOOD MARKET

CENTRAL MARKET
R. E. & R. S. ERSKINE

Coleman Barber Shop

Fleetw ay Service Station

BOUTWELLS DAIRY, ke.

Charles J. Lehto Associa,ewuht A«ostan

A. E. & R. F. R A I D L E

The Shall-0-W ay Cleaners
R & B MAYTAG AGENCY

Lorene
B ea u ty
Salon

allekirjoitettu

Dixie Radio and Appliance Co.

Henry & Keller Dairy

* RIDGE

CLEANERS *

VAN’S HARDWARE CO.

Suojelkaa sikojanne
lentsulta

-

H. N. F O U N T A I N -

No. 151 — 44 :s vuosik.

FLORIDA
LAKE

W ORTH

i

D E L IC A T E S S E N 1

-------- VOILEIPIÄ JA KAHVIA --------PUMPERNICKLE LEIPÄÄ
Schmidts leipomosta, Pa*m Beachilla. Myös suomalaisia ruokia.
17 S. J. STREET.
LAKE W ORTH, FLORIDA

J
}

Lake Worth Funeral Home, Inc.

4th Avenue South and J Street
LAKE WORTH, FLORIDA
Ambulanssipalvelua

Puhelin 236

ANDREW KILBY

- - Kiinteimistöä

50 jalan tontteja päällystetyn kadun varrella — $350.00.

KOTEJA — MAAPALOJA
Puhelin: Lake Worth 609
Lantana, Florida

W0RTHM0R ICE CREAM CO.

27 S. DIXIE

Est. 1926
LAKE W ORTH, FLA.
ICE CREAM — MILK — MILK SHAKES
ERIKOISHUOMIO TILAUKSILLE ILLANVIETTOIHIN, Y. M.

Avaamista

—

Tasoittamista

C. H O W A R D EVANS
BULDOZING
TeL 355

1414 Lake Ave.

Lake Worth, Florida

ROBERTSON’ S BUSINESS MACHINES

23 SOUTH “J" STREET,
Tel. 833
LAKE W ORTH, FLA.
Me hoidamme ja uudistamme kaikkia merkkejä kirjoituskoneita,
kassaregistereita ja laskukoneita.
NATIONAL KASSAREGISTERIEN TARVIKKEITA

C OOP E R SENN
— Pl u mma u s t a —
Urakointia — Vähittäisliike
Vapaa kustannusarvio

Kansallisesti ilmoitettuja Fixtureja

18 SO. DIXIE,

Tel. 513

IDEAL HOUR BAR & DANCE

OLUTTA JA VIINEJÄ
Square tanssia joka lauantai-ilta.
Hyvä paikka tavata ystäviänne.
Lake Worth, Florida
-M —
v
ie—
>r
«f

ACNE ELECTRIC SHOP
Sähkö-urakoitsijat

Valaistusvälineitä ' Sähkövälineitä
308 NORTH DIXIE HWY,
LAKE W ORTH, FLA.

TAYLOR’S PHARMACY
RESEPTI-APTEEKKI

LEONARD’S SPORT SHOP

Leonard Sombret, omistaja.
Glidden-maaleja. Jiffy Cut nurmenleikkuukoneita. Kalastustarpeita.
24 So. Dixie Highway,
Tel. 1053
Lake W orth, Ra.

ROSS CAFE
809 Lake Ave.,
LAKE WORTH. FLORIDA

BERT BROWN
OMPELUKONE- JA SAHKÖVALINEKAUPPA
16 SOUTH DIXIE,
LAKE W ORTH, FLORIDA

6 SOUTH DIXIE,

SHEP’ S FOOD MARKET

Tel. 9153
LAKE W ORTH, FLORIDA

COFFEY’ S FLOW ER SHOPS
1003 Lake Avenue,
LAKE W ORTH, FLORIDA
TEL. 631
•

KUKKIA SAHKÖTEITSE

•

LAKE WORTH, FLA.

•

DANNYMAC

•

HYVÄÄ
LIHAA ja RUOKATAVARAA
• • •

LANTANA, FLORIDA

BLAUCHE & LOUIS VILLE
Dixie Corner Palm St.,
Lantana, Florida
• • •
LIHAA — RUOKATAVARAA
HEDELMIÄ — Me tuomme

KANKAITA ja KORISTEITA
VERHOILUA
kari,
ja hän lähti kävelemään
Irtopäällisiä, Verhoja tilauksen mukaan. Lexington Avenuen lähintä subLAKE W ORTH, FLORIDA
T d . 830

Suuren rakastajan
“Teoria on harmaa, ikivih
reä vain eläm änpuu!” Aarne
Orjatsalon mielilause,
jonka
hän kirjoitti Toini Aaltoselle
omistettuun valokuvaansa.
Oikeastaan N e w York on koko
maailman sydän.
Sen veressä
on soituja kaikkien kansojen ve
restä.
Haamilainen löytää sen
tilavuudesta Afrikkansa, keltai
nen mies Chinatowninsa, heb\ realainen uuden Jerusaleminsa,
oh, kuka voi luetella ne kaikki!
Siellä on myös Finntown, kalevankielisten
brooklyniläineu
asuinsija.
Harlemistakin, neekerien tai
vaan liepeeltä löydämme PikkuSuomen.
Viidennen Avenucn suomalai
sen teatterin pääovella seisos
keli joukko kinkassilmäisiä. reip
paita konkeakouluikäisiä tvttöjä.
] leiliä oli pienet muistikirjat ja
tävtekynät käsillä ja heidän mo
nikielinen puheensa toisti usein
nimityksiä ‘suuri rakastaja’, ‘primo
amoroso’. Ile
halusivat
muistoihinsa lemmensankarin ni
mikirjoituksen.
Mutta
teatteritalon sivuportista
astui Viidettä Avenueta
leikkaavalle 127 inelle kadulle y k 
sinäinen mies.
Hän oli pitkä,
harvinaisen pitkä, komea ja tnus4 taviittainen
kuin romaaninsan-

Viidestoista sivu

Raivaaja, Maanantaina. Kesäkuun 28 p:nä 1948

wayasemaa kohti.
Mies oli suuri näyttelijä, en
sirakastaja, primo amoroso. Hän
oli kyllästynyt nimikirjoituksen
metsästäjiin, hän oli kyllästnyt
miltei kaikkeen, naisiin ja rak
kauteenkin.
Rakkauteen! Mikä paradoksi!
Niin. — Oien kuin prostituoitu
ajatteli mi^s itseänsä pilkaten. —
A m m attirakastaja! Miehellä tu
lisi olla yksi rakkaus, minulla
on tuhannen. Valherakkautta,
teatteria,
eikö elämäni sisältä
muuta ?
Miehen oli mentävä pitoihin,
jotka oli järjestetty hänen kun
niakseen.
Taas,niinkuin k ylläs
tvttävän monesti e n n e n !
Turhaan, oi, turhaan tartun
niahetkelien kiinni.
Lohtua ei suo rattoisa seura,
ei viini.

Suuri näyttelijä oli viimeai
koina yhä useammin laususkel
Uit itselleen henkiystävänsä, ru
nokuninkaan elegisiä säkeitä.
Hänen mielialansa ei kohonnut
jiitotalossa. Juhlat olivat hänel
le yhtä kuin arki.
Hän näki
nuoren tytön asennoituvan flyy
gelin
vierelle käsissään viulu.
Tyttö soitti Solveigin laulua, ja
sen tarunkaikuinen sävel oli suu
ren rakastajan mielimusiikkia.
T yttö hymyili kuin arkuuttaan
peittääkseen
ja hänen suuret
katiniskaariset silmänsä välttivät
ujostelevasti
soittoa kuulevien
katseita.
— Mikä ingenue! ajatteli kun
niavieras. — Mutta missä minä
olen ennen nähnyt tuon tytön?
Niin, ainakin tuon hymyn?

LANTANA

—

YE TOWER LUNCH

■ Te pidätte meidän
g

•

B arbecuestam m e

NEW PORT RICHEY
j

ylinnä kaiken"

LANTANA, Florida

THE

Älkää unhoittako maistaa meidän
MAUKKAITA

CORK

•

Myöskin

PAKETTITAVAROITA

Corned Beef-Voileipiä

Ei muuta kuin parasta.
LANTANA, FLORIDA

JOHNSON’S FURNITURE

FEDERAL HIGHWAY

P. O. BOX Ml 3

LANTANA, FLORIDA
R F.. "Bobby” JOHNSON

• THE DUKE •

Erinomaisia ruokia - Olutta - Viinejä - Cocktaileja
Väkijuomia pullottain

Dixie ja Federal teitten kulmassa

The Frank Lyman Family
HYVIEN NAKIKENKIEN
KERÄÄJÄT
•

Lantana, Florida

LANTANA CLEANERS
4 päivän palvelus.

6 päivän pyykkipalvelus.

Lantana, Palm Beach Co., Florida

KENKIEN KORJAUSTA
3 päivän palvelus.

Tasty Kitchen

A.

Aamiaisia — Lunsseja

Kuuluisia D eLuxe Hamburgvoileipiä

Lantana

•

TROUCHE

Gulf Service Station

Osborne Rd. 6 Federal Hi-Way No. 1

Florida P. O. Box 104

Lantana Sundries

Jäätelöä
Julkaisuja
Rohdostavaraa

Vihdoin mies muisti ja naurah
ti itsekseen. Tyttöä hän ei o l
lut ennen nähnyt, nuo silmät oli
sivat jääneet mieleen.
Mutta
tytön hymyily muistutti hänelle
eräästä painetusta kuvasta. Sei
nen Tuntematoman kuvasta ja
sen ilmentämästä lapsenomaises
ta hymystä.
,
Soiton päätyttyä kunniavieras
puhutteli ujoa soittajaa.
Pian
hän kadotti muut läsnäolijat sil
mistään, hän näki vain tytön. Ja
hän kummasteli itsekin, miten
paljon heillä kahdella oli puhu
mistä.
Kotimaan laulava kieli soi hiou
tuneena ja viljeltynä heidän pu
heessaan . Tällä, niinkuin muil
lakin kielillä mies oli kuullut
keskusteltavan enimmäkseen ra
hasta — kultamaassa — se te 
leistä
ja kalleista metalleista.
Time is m oney! Dollari alfa
dollari om ega!
Viulutyttö ei puhunut dolla
reista, vaan kirjoista, runoudes
ta, näytelmistä, hän rakasti t e a t 
teria. Kotimaassa hän oli käy
nvt Ateneumia ja maalasi tau
luja. Täältä,
kaukaisesta län
nestä hän kaipasi pois, hän ikä
vöi pohjoisen maan valoöitä ja
tuoksuvia nurmia.
— Hengenheimolainen, ajatte
li mies.
Hän itse oli pitkän
aikaa kaivannut kotimaata, hän
oli kuin maanpakolainen, eikä
voinut juurtua tänne.
Yhtenä iltana he eivät ennättä
neet puhua kaikkeansa. Ile j a t 
koivat toisena päivänä Finnish
Tearoomissa. Kun pöytään tuo
tiin höyryävä teekannu, naurahti
mies ja kiinnitti tytön huomion
kannuun. Se, porsliinikannu, oli
elefantinnuiotoinen.
— Onko tämä kohtalon viit
taus? lausui mies leikkisän teat
raalisesti. — Elefantti on mi
nun onneneläimeni, katso!
Mies näytti
kellonvitjojaan,
joissa
riippui pieni taitotekoi•len metallinorsu. — Talismani,
hän selitti. — Ei pitäisi olla tai
kauskoinen, mutta minä hupsu
o le n !
He ajoivat maanalaisella ju
nalla Viidennellekymmenennelle
kadulle. Siellä oli kirjojen y s 
tävien paratiisi
.antikvariaatti
toisensa vieressä. Sieltä sai o s 
taa kaiken maailman kielisiä kir
joja. Mies osti tytölle “Aallottaren”, F. de la Motte Foguen
tarinan vedentvtöstä, joka tuli
ihmisvaimoksi.
Sitten he kävelivät ilman pää
määrää streetiltii, squarelta, ave
mieltä
toiselle.
Heistä tuntui
ihmeen kodikkaalta kahden. Oli
nevv-yrkilaisten puolihämyn ai
ka, ‘sininen hetki’, jolloin katu
lamput sytytetään, mutta taivas
hohtaa vielä syvän sinisenä. Sil
loin' kaikki olevainen tässä mekanisoidussa kaupungissa m uut
tuu sadunväriseksi. tuntuu kuin
katselisi sinisen lasin läpi. Pil
venpiirtäjien jyrkät varjot, jätti
kuvajaiset kumartuvat katujen
yli syleilemään toisiaan. Ihmi
set hyörivät liikevävlillä kuin
kanjoonien, syvien kuilujen pöh
jalla, hymyilyttävän pieninä liliputteina.
— Elämme täällä tosisadussa,

Tel. 9208
Lantana, Florida

sanoi
mies tehden kädellään
komean plastillisen kaaren, viit
tauksen, joka ikäänkuin lahjoitti
tytölle kaiken tämän valtavan
nietrojiolin geometrisen ja fototeknillisen kauneuden.
T yttö huoahti:
— .Mutta se, missä elämme jo
ka päivä, muuttuu väkisinkin ar
kiseksi! Kauneinkin satu.
— Täällä on ylitetty satu ja
mielikuvitus. Hyvää on liian pal
ion ja se tuntuu lopulta kuin ei
olisi eninkään hyvää. Tulee kyl
lästyminen !
T yttö nyökkäsi ja kertoi:
— Ollessani pieni, uneksin jos
kus saavani nähdä ihmeelliser
kaukaisen maan palatsit ja pii
venpiirtäjät,
joista kerrottiin
Nyt olen ne nähnyt, niissä asu
nut, ja nyt tahtoisin jälleen is
tua harmaan talon jVihakivellä
ia kuunnella karjan kellojen kli
katusta. Ja taas — uneksia niin
kuin e n n en !
— Näistä — ?
— Niin. Unelmien pilvenpiir
täjät ne vasta oikeita pilven
piirtäjiä o v a t k in !
Sitten he kohtasivat toisensa
suomalaisen teatterin näyttämön
puolella.
Mies oli pukeutunut
kuningasasuun, hän näytti junia
laisen uljaalta ja sankarilliselta.
Hän muisteli juhlallisia repliikkejään
ja oli lähdössä yleisön
eteen, kun tyttö tokasi hänelle:
— Nenäsi kiiltää!
Silloin kuningas menetti juh
lallisuutensa ja purskahti naura
maan. Kuka voi olla nauramat
ta kuninkaalle, jonka nenä kiil
tää! Tyttö puuteroi nenää ja he
nauroivat kuin lapset. Tytössä
oli huumoria ja mies piti sitä
havinaisena avuna.
Tuli päivä, jolloin he seisoi
vat rauhantuomarin
edessä ja
kumpikin sanoi: Tahdon!
— Good luck to you! toivotti
heille neekeripari, joka myös oli
vihittävänä.
Musta suliho ja
valkoinen sulho katsoivat kun
nioittavasti toisiaan, molemma.
olivat päätään pitempiä kuin ta
valliset miehet.
Nyt he olivat mies ja vainio.
Tuli
myös aika, jolloin heidän
yhteinen
unelmansa
toteutui
Suuri valkea laiva toi heidät ko
toiseen satamaan.
Mutta — heille kävi kuin mo
nille muille maailmankulkijoille
Vallankin miehelle
kävi niin
Hän vierasti kotona, hän tunsi
myös olevansa muiden vierasta
ma. kaihtama, merkitty, niin, ha
neliä oli vainoojiakin.
—
Vierivän kiven kohtalo'
huudahti mies katkerasti. — J o 
ka kerran irtautuu, hän ei enää
löydä loveansa. Tuulet ovat pu
haltaneet loveni umpeen. Ja su
det ajavat sitä, joka erkanee
laumasta. All r ig h t! Olen jäi
leen kulkeva Kain.
Miehen oii lähdettävä.
Hiin
olisi tahtonut jäädä, täällä olivat
hänen rakkaansa, täällä hänen
suuri taiteensa olisi relievöitty*
nyt alkumullassaan. Mutta hä
nen oli lähdettävä.
— Ellen palaa, tulet sinä sinne
kauas, luokseni, sanoi mies puristaessaan
erohclkenä vaimo
aan rintaansa vastaan. — Yli
dymtne vielä ja silloin elämme
ainaista sinistä hetkeä.
Miten nimittävät viisaat niitä
voimia, jotka määräävät elämän
kulun? Fatum, kismet, karma,
eivätkö ne merkitse samaa?
Mies ei koskaan palannut. Tuli

Standard Service Station
AUTOMOTIVE OSIA )A KORJAUSTA
Täydellinen valikoima ta»oii6- ja gasoliini-välineitä.
Puhelin 2-3614
N EW PORT RICHEY, FLORIDA

lansijat siirtyvät
historiaan

«T »’* .

j)

••

.

...

Yiimevuosi-adalla ja jo a ik a i
semminkin Yhdysvalloissa s y n tv i. tai tänne siirtyi Euroopasta,
useita sellai.- a u s k o n la h k o k u n t ia. jotka eivät siellä
saan eet
lauhassa harjoittaa to im in t a a n 
sa. Niitä perustettiin tänne tno
Liittykää meidän nopeasti kasvavaan suomalaiseen siirtokuntaamme, osta
niin valtioihin,
muiden o h e lla
malla yhden tai kaksi meidän manioita kotien tontteja $150. Vain 4 hioko
mvoskin Massan ja Mainen v a lkeskustasta, kaupungin vesi, saliko, ym... varattu erikoisesti suomalaisille.
1luihin.
Monet niistä ovat jo la k a n 
neet toimimasta, tai m u u ttuneet
N EW PORT RICHEY, FLORIDA
tavallisiksi yhdyskunniksi v ä e s ön sekaantumisen ja
m u u ten
liheutuneen hajaantumisen katit
ta. Eräs sellainen on s h a k e n en yhdyskuntien nimellä t o i m i 
nut lahko, jossa aikanaan oli vii
LIHAA SEKÄ KAIKENLAISIA
itsen tuhatta jäsentä k a h d e k sa s
RUOKATAVAROITA
s a valtiossa, M ainesta O h io o n
New Port Richey,
• • •
Florida
-a K entm ky.n saakka, joissa n e
om isivat 50,000 eekkeriä v i l j e 
lysmaata ja toim ivat k u k o is t a 
“Mikä on jokapäiväinen leipämme”?
ma niaatalouskuntina, h a l v e k 
Se on leipä, joka saadaan
sien kaikkea “ m aallisuutta” ja
harjoittaen uskonnollisia s e r e L E IP O M O S T A
nonioitaan sivullisten niihin s e 
kaantumatta.
FLORIDA
NEW PORT RICHEY
Mutta nyt ovat shakerien —
tärisijäin, jota nimeä A. K. M ä 
kelä niistä käyttää Morris H i l l quitin Sosialismin Historian s u o
CHRYSLER — PLYMOUTH
mainoksessaan — päivät v iim e i
sillään.
Myynti ja Palvelus
Sabbathdiy I.aken y h d y s k u n 
New Port Richey
Tel. 44
FLORIDA t
nassa,
Mainen valtiossa on j ä '
lellä enää noin 50 vanhaa n a i s t a
ja yksi 74-vuotias mies, h o i t a 
M c K A Y G A R A G E -- Sinclair tuotteita
massa sinne
154 vuotta s i t t e n
perustetua ja sen jälkeen a i k a 
New Port Richey, Florida
naan vaurastakin
y h te istila a .
Tel. 22441
Sen perustajat olivat
K r is t u k 
GREYHOUND LINES BUS STATION
sen toiseen niaailmantuloon l u o t
tavia
lahkolaisia.
B e lie v e r s
in Christ’s Second Corning k u t e n
lahkokunnan virallinen niini k u u
- - RAKENNUSTARPEITA
luu.
Sheetrock - Kattotarpdta - Maaleja - Rakentajien rautatavaraa.
Kahdessa m uussa Uuden E n g 
Tel. 2-2521
lannin tärisijäin
k y lä k u n n a ssa
N EW PORT RICHEY, FLORIDA
on jälellä nelä hiukan n e lj ä t t ä kymmentä jäsentä, joiden k e s k i ikä on 75 vuotta.
Lahkokunnan perustajana oli
täällä Englannista vuonna 1774
tullut imunkin Ann L e e - m im in e n
N EW PORT RICHEY, FLORIDA
nainen.
Puhelin 2-3831
Kun Kristuksen
toista t u l e 
Hyvää lihaa, hedelmiä ja kasviksia. Jäädytettyjä ruokia.
mista odotettiin päivittäin, n iin
kaikesta pitemmälle tä h t ä ä v ä s t ä
maallisesta askaroinnista l u o v u t
A L E X A N D E R ’S R E S T A U R A N T
tiin niin tyyten kuin voitiin. S i 
West Main Street, New Port Richey, Florida
ten hyljättiin m yöskin a v io liit t o ,
Paikka jossa ruokailette miellyttävässä ilmapiirissä. Täydellisesti uusi.
• ia lahkokunnan jäsenet n o u d a t 
Parhaita ruokia kohtuullisilla hinnoilla.
f tivat ehdotonta selibatiaa, n a i 
AUKI 6:30 ap. — 8:30 j.. pp.
/ mattomuutta Mutta kun K r i s 
tuksen tulo viivästyi, eikä l a h kolaisseurakuntien väkiluku l i 
sääntynyt luonnollisella t a v a l l a ,
REGISTERED REAL ESTATE BROKER
niin seurauksena siitä oli v ä e s 
Kauniisti kalustettu talo ja myöskin kalastettu Cottage. Asukaa yhdessä ja
tön harveneminen ja lopulta h u 
vuokratkaa toinen. Kaupungin vesi ja valo'. Kaasu-uuni. $5,300 yheensä.
peneminen siihen missä se n y t
on, viimeisten
eläessä k e n t i e s
TEL. 120 — P. O. Box 177
NEW PORT RICHEY, FLA.
viimeistä vuosikym m entään.
Ottolapsia tosin ote tiin, m u t 
VAHEY’S PHARMACY
I SHAW LUMBER CUMPANY
ta
ei niin paljoa, että siten o l i s i
Myy
R. B. Henderson, omistaja.
PUUTAVARAA jd Rakennaslapeita korvattu se
mitä s y n t y v ä i s y y s
Tel. 2-3431
Maaleja - Kalkkia - Sementtiä olisi väestö lisännyt.
N EW PORT RICHEY, FLORIDA
Tiilejä - Kattotarpeita.
Sabbathdav I.aken ainoa m i e s ,
LÄÄKKEITÄ - LAÄKKMAARYKS1A
Tel. 42 Red
idellämainif.ii
74-vuotias D e l TÄYTETÄÄN.
NEW PORT RICHEY, FLORIDA
tnar C. Wiison tuli s e u r a k u n 
Me tuomme.
nan yhdeksän vuotiaana p o i k a NEW PORT RICHEY
-ena vuonna 1882.
PASCO HARDWARE CO.
INSURANCE AGENCY
Tärisijäin
lahkokun nissa oli
HYVÄÄ TAVARAA
R. J. H E N R Y
omaisuus yh te istä ja ty ö t t e h KOHTUULLISILLA HINNOILLA
Tu lipalo-, auto-, tapaturm a- Ja
iin yhteisesti. Niinpä näillä M a i
edesvastuuvakuutuksia
Rehellinen kohtelu.
iien viimeisen sellaisen y h t e i s ö n
Tel. 46 B lack
P. O. Box 757
viidelläkymmenellä sisarella ja
NEW P O R T R IC H EY , FLO R ID A
N EW PORT RICHEY, FLORIDA
.auliimman r.imellä
tu n n e t u lla
linnalla miehellä, W ilsonilla, on
CIRCLE SERVICE STATION ZANE RANKIN GROCERY
South Side, New Port Richey, Florida
vhteisfarmi, jonka alue o n 99
Donald E. Pierce, Mgr.
eekkeriä ja jonka on ie n a p u u ta r N EW PORT RICHEY, FLORIDA
GROSSERIA - LIHAA - JAATA
lassa on tuhannen hyvin h o i d e t 
•
Jäätelöä ja meijerituotteita.
tua omenapuuta. Wilson ja k a k 
---- t-----*--------Erikoisuutemme
si vanhinta naista, joista t o i n e n
AUKI SUNNUNTAISIN 9—12.30
Autojen rasvaus ja peseminen.
m 87-vuonas, hoitavat t r u s t i i Perustettu 1890
Tel. 3333
seina yhdyskunnan asiat, m u u n
NEW PORT RICHEY'N
'hella m yyvät Portlandiin n m t VINSON FUNERAL HOME
ainoa kelloseppä ja seinä
kellojen korjaaja.
iät ja sisarien tekemät k ä s i t y ö t ,
East Tarpon Avenue,
millä on ollut hyvä m e n e k k i siitä
Kaikki työ taattua.
TARPON SPRINGS. FLORIDA
------- 4------saakka kun yhdyskunta p e r u s E. C. BRAGG, Jeweler
Ampulanssipalvelus. Naisapulainen.
tettiin.
NEW PORT RICHEY, FLORIDA
Tärisijät
valmistivat
a ik a iaaii myöskin erikoisen m a i n e e n
kahdentoista
lyönnin
jälkeen
li sota, ihmiskunta yritti kuo
saavuttaneita huonekaluja, jo illa
lettaa parhaimman itsensä, jaot päättänyt osansa elämän (Iraa
nonet antiikkitavaroilla k e i n o t 
taa maahan kaiken rakennetun massa. Xyt vaimo ymmärsi aat
elevat edelleen tekevät h y v ä ä
toöisen
tuskansa.
ia tukehduttaa valtamerien eiolbisnestä.
"Eevassa”
—
Ilmari
Mäkitie.
lisuuden tulen ja sauhun alle.
Aina siitä saakka
k un A nn
Pauhun
ja jyrinän keskellä
Lee antoi tunnuslau seeksi “ kävaihtoivat vanhavuosi ja uusi
let ovat
työtä varten, s v d ä n
vuosi viestiä, ajansauvaa. Suu
lalvelee jum alaa”, ovat tä r is ij ä t
ien näyttelijän vaimo kuuli kir
itä noudattaneet
t a r k a s t i ja
konkellojen
lyövän kaksitoista
nuhteettomasti.
Kuoret
emäsiat
tarvitsevat
kertaa, hän vietti aattoa y stä 
Mutta aika ja ikä ovat j ä y k i s 
viensä parissa, he olivat koet- enemmän proteiniaineita viimei
taneet hiukan iloita kaiken an sin kumien viikon aikana porsi ty ttäneet m onet ahkerat k ä d e t
inisen edellä kuin aikaisemmin ii pysähdyttäneet
u s k o llis t e n
ketiden puristuksessa.
K ahdessa
— Onnellista uutta vuotta! talvella. Hyvä menetelmä on li ydäniien svkinnän.
toivottivat juhlijat. Mutta silloin sittä proteiniaineiden syöttäm is muussa Uuden Englannin v a l h 
valtasi näyttelijän vaimon kum  tä 15 tai 21» prosentilla, näiden eiden tärisijäin y h d y sk u n n a ssa
mallinen levottomuus. Hän vä viimeisten viikkojen aikana, l ä  on vain muutamia v a n h u k s ia slisi kuin vilussa ja hänen si! vistetyillä proteinirehuilla ei ole nää elossa. Canterhurvn y h d y s 
N ew H attipshiressa,
tiliinsä nousivat kyyneleet. Hän mitään etuisuutta kasveista (kii kunnassa,
oli tuskainen, häntä ei lohdut tin alfalfasta) lähtöisin olevien on kuusitoista ja We s t Hittsfieldissä. M assassa
yhdeksän
tanut viini, eivätkä ystävien sa proteinirehujen yli.
toista, johon sisältyvät" m y ö s k in
nat.
— Äitien päiviin isä on ent ne New Yorkin valtion p u ole lla
Hän ei saanut unta koko y ö 
Mount L e h a n o n in
nä. Käsittämätön ahdistus pai- Alabaman senaattori J. Thomas sijainneesta
noi häntä, näkymätön tuskan 11t-f f Iin. Miss Anna Järvisin pai yhdyskunnasta tulleet k u n nä
Hefflin sen esitti mä
yhdyskunnat
y h ty iv ä t.
lanka puristi kurkkua ja hän itki nostuksesta
kongressille ja pres. Wilson hy Mount Lebanon oli e n s i m m ä i 
koko yön.
Selitvs saapui valtameren ta v ä k s y i toukok. 8 p:n 1914 Äitien nen Ann Leen o p e t u s la s t e n Yh
Sitä on siitä lähtien dysvalloissa perustama
yhdys
kaa. Sähkösanoma: hänen mie päiväksi.
tiensä, pienen maan suurin n ä y t juhlittu toukokunu toisena sun kunta ja sen sy n t y m ä v u o s i on
1787.
telijä,
oli uudenvuoden yönä, nuntaina.

• Kauniita kotien paikkoja •
GREY & DINGUS, Realtors

POTTER BROTHERS

PETER’S

HUDDLESTON MOTOR CO.

W. C. DAVIS

GEORGE’S MARKET

MRS. JOHN BALLENGER

Nuoret emäsiat
tarvitsevat enemmän
proteiniaineita

>

Kuudestoista sivu

OHION ILMOITUKSIA

ESHTIBULA,OHIO

SÄÄSTÖTILIEN
CLEVELAND SAVINGS & LOAN COMPANY’ISSA

ASHTABULA WINE SHOP

A shtabulan ainoa, täydellinen
Väkijuomapuoti.
Viinejä - koti- ja ulkomaisia - 70 eri
merkkiä.
O u ta 40 eri merkkiä.
Kylmänä. Risuttain tai Pullottain
4914 Main Ave.,
Ashtabula, Ohio

tu rva n a on $850,000.00 pääom arahasto ja jokainen tili on
taattu $5,000.00 asti.

the

No. 151 — 44 :s vuosik.

Raivaaja, Maanantaina, Kesäkuun 28 p:nä 1948

Cl e v e l a n d s a v i n g s a l o a n c o .
510 Superior Avenue, at E a st Sixth S t

Thompson’s 5c to $1.00
Store

523 Lake Ave.. Ashtabula Harbor
Sulkeudum m e suosioonne.
Suom alaisia apulaisia palveluksessanne.

CHESTER, VERMONT

Joka toiselle kuop
paa kaivaa...

PAUL W. ADAMS
HAUTAUSTOIMISTO

Kirj. Lars Isaksson.

24 tunnin

amlbulanssipalvelus

CHESTER

TEXACO

Täydellinen autojen korjauspalvclua
------- ♦------Tel. 2191—2399.

TeL 2386
Vino-Jussi oli saanut nimensä
CHESTER, VERMONT
0UCR0 FURNITURE CO. sen. kohtalokkaan tapauksen jäl
E. R. CEDERQUIST
Chester, Vermont.
it
★
Säästöjen turvallisuus taattu $5000 asti
KELLOJA — TIMANTTEJA JA
Ashtabulan vanhin liike
keen, jolloini hänen toinen pol
Toimien Yhdysvaltain hallituksen lupakirjalla Ja Thdysvaltaln hallltuaaen
HOPEATAVARAA
Perustettu 1853
tarkastuksen alaisena ja kun säästttt ovat taatut, kuten yllä on mainittu
vensa murskautui. Muutamana ALLEN’S SERVICE STATION RAND’ S SERVICE STATION
-------- 4--------•
tarjoamme teille luotettua palvelustamme
--------- «--------ESSO DEALER
AMOGO-GASOLUNIA JA ÖLJYÄ
syyspäivänä hän
syöksyi alas
4646 Main Ave., Ashtabula. Ohio 1707 Main Ave.,
Ashtabula, Ohio kallionkielekkeeltä
Women’s Federal Savings & Loan Association
Taijereita — Pattereita — Radioita.
GASOLIINIA
— ÖLJYÄ
selässään
Tel. 1085
________ Tel. 1728____________
*20 Superior Ave.,
Vastapäätä kirjastoa
Cleveland, Ohio.
------- ♦------TAIJEREITA - P A T I'E R FIFA
hirvenlihalla
täytetty
tuohikont
MISS CLARA E WESTROP, sihteeri
Tel. 2751
Tel. 2051
ti, ja sen jälkeen hän oli rampa
JOHNSTON and MORDEN
Suomat Porsliinitavaraa
CHESTER,
VERMONT
Cor.
Main
G
Maple
Sts., Ch«ster> Vt.
—
No,
nyt
minulla
on
jo
jalka
Taijereita - Pattereita - Tarvikkeita
Me taaskin saamme pieniä eriä Suo
Gasoliinia - öljyä - Rasvausta
pari
lisää,
Jussi
itse
huokasi
linmessa
tehtyjä
porsliinija
lasitava
VAKUUTETUT SÄÄSTÖT
--------- ♦--------JAMESON’S MARKET
roita.
K aikenlaista taloustavaraa kuttaessaan kainalosauvoilla toiChester
SäästÖ tilit ovat vakuutetut pankissamm e $5,000 asti Y h d y sv a lta in
--------- »--------Tel. 33-146
LIHAA - RUOKATAVARAA
hallituksen välityksellä.
pilaskautenaan.
MITCHELL HARDWARE CO.
Co-op Freeze Locker, Inc.
5311 Main Ave., Ashtabula, Ohio
2*/a ON N Y K Y I N E N T A L L E T U S K O R K O M M E
Auki kello 9-sään.
Onnetttomuuden jälkiseuraus
4712 Main St., Ashtabula. Ohio
Täydellinen valikoima
Toisen luokan lupakirja.
ten aikana olikin Vino-Jussin sä
The Liberty Savings & Loan Company
ACE PARTS COMPANY
Tel. 2574
lää ampuma suuri uroshirvi tar jäädytettyjä ruokia — Tuoretta lihaa.
260 Superior A v e . N. E.
Tel. Ch erry 2052
Cleveland, Ohio
Main Ave. Pontiac Salot
T d. 3371 — Chester, Vermont
A pex-pyykkikoneita.
Chester Depot, Vermont
peen pikkumökin
asukkaitten
Pontiac-Cadillac ja GMC Troki
Osia — Myynti — Palvelu*.
Myynti ja palvelus.
ruokapöydässä.
Ja huolimatta
Osia ja tarvikkeita
--------- 1---------Monier’s Home Utilities
~RÖNTANT i M O N IIN I
uuden metsänvartijan epäluulois
—Hyviä,
käytettyjä
autoja—
H E N R Y A . L E IM K U E H L E R
PULLOK A ASU PALVELUS
ta onnistui Jussin poikien Antin
355 Center St., Ashtabula, Ohio
1804 Main Ave..
Ashtabula, Ohio
KAIKENLAISIA
ja Pekan kuljettaa koko ruho
Tel. 26-301
Tel. 38-221
Keittouuneja - Jääkaappeja
pienissä
erissä
metsäköltä
k
o

6722 FRANKLIN BLVD.
CLEVELAND, OHIO
VAKUUTUKSIA
Vedenkuumentajia
Hendrickson Electric
Puhelin: Woodbine 0071
Salapiilo oli kaivettu lu
Riley Johnson Coal & Supply tiin.
Chester, Vt.
TEL. 3242
*
CHESTER, VT. Tel. 2601
HENRY J. GOOD - EARL R. BAMPTON
meen niin taitavasti suksenla
Valtuutettu Maytag myynti ja palvelus.
Wm. C. Kunkle. omistaja
tujen
viereen,
ettei
m
etsänvarti
Philco- radioita - Jääkaappeja Kolia ja rakertajien tarvikkeita
HART'S GARAGE
ja löytänyt sitä, taikka hän e t 
Syväjäädytt äijiä
TEL. 33-481
INTERNATIONAL TROKEIA
sin, tä-retkillään usein
hiihtikin
Tel. 21107
5714 MAIN AVE.
Myynti ja palvelus
sen
ohi.
Kun
pojat
saapuivat
k
o

608 High St., Fairport Harbor, Ohio.
ASHTABULA, OHIO
The Knoble Brothers Co.
1
uusi
1948 KBS-5 \Vi tonnin
tiin
hakumatkoiltaami,
saattoi
FUNERAL CHAPEL
1 käytetty 1947 KS-5 V/i tonnin
Ashtabula
metsänvartija istua tuvassa. Mut
KUKKAKAUPPA
3929 Lorain Ave.,
Hamilton’s Bee Lino System ta poikien repuista pisti aina e- Tel. 2603
Chester Depot, Vt.
k1836 West 25th St., Cleveland, Ohio
W all Paper t Paint
Cleveland, Ohio
Yö ja päivä auto- ija rikkopalvclus
siin
jäniksen
jalkoja
tai
linnun
-----♦----New Method maaleja ja emaljeja.
Puhelin: Prospect 6600
Kori- Likasuoja- Runko- Akselityötä
pyrstöjä. Ei tullut mies ajatel
— Hyviä tapeteja —
Puh. Melrose
Dynamic pyörien suoristamista
Kuvien kehystäminen erikoisutemme.
leeksi, että samat jänikset kul
3075-3076
Tel. 36-561
Tel. 28-302
kivat edes ja takaisin poikien
-----♦----253 Center St., Ashtabula, Ohio
5323 Main Ave., Ashtabula, Ohio
repuissa allaan hienoa, jäätynyt
DR. JOHN M. LEEKALA
Hautauksia
tä hirvenlihaa. — Vai tuli jänis 1
‘Ensimäisenä
palvelusta
antamassa
siksi
" C H E S T E R
G llA I N
C O .
j
$100 alkaen
POTTI FUNERAL NOME
taas, nalkutti Vino-Jussin e u k  I
kun mc asetemme palveluksen ensi
PARK & POLLARD FIIDIEN välittäjät
1
Koko countia käsittävä palvelus.
ko. Ja Jussi itse sylkäsi ruskean
Uusi ambulanssi.
tilalle’’
10701 Lorain Ave., Cleveland, Ohio
Kana- ja karjatarvikkeita - Siemeniä - Farmitarvikkeita. Apulantoja.
1
Hautakiviä Suomen ja Amerikan
tulpakkasyljen ja marisi: — Ei
Tel. CL 6260
Tel.
2681
T
d
.
97
CALLENDER
CHEVROLET
graniitista.
noissa laihoissa ruipeleoissa ole
|
CHESTER DEPOT, VT.
LUDLOW, VERMONT
1
Kotipuhelin CL 0977
635 Lake Ave., Ashtabula, Ohio
T d. 21-189
juuri
syömistä.
RÄÄTÄLINLIIKE
Tel. 45-881
4826 Main Ave., Ashtabula, Ohio
Tuokokuussa oli
Vino-Jussi
1909 West 25th St., 5937 Broadway,
Phone 56-W For
jälleen Antin seurassa metsäretF. M. WHELDEN STORE
Cleveland, Ohio
Great Lakes W all Papsr Co. killä. Hänen puujalkansa painui
Teemme kaikkea ensi1, räätälintyötä.
R. S. Devereux, Prop.
Tape teja - Olo-maaleja ja vernissaa. syvälle kevätmärkään
polkuun
Rautatavaraa, maalia ja
At The
— Vuokratkaa meidän —
jättäen s elvän merkin kaikille
sementtiä
santaaia, reunustaja ja höyryyttäjä.
Atlantic Service Station
jäiestätulijoille. Isä ja poika kul
MYYNTI ja PALVELUS
Täysi valikoima siveltimiä
W A R R E N , OHIO
00
COAL AND GAS SERVICE
kivat suonkaulan yli ja saapui
4137 N. Main Ave., Ashtabula, Ohio
Ludlow, Vermont
Td. 25-696
Ludlow, Vermont
Tel. 39-741 ja 29-596
vat
pitkälle
järviniemekkeelle.
Td.
25-696
Ashtabula,
Ohio.
CAMPS
HOME ELECTRIC
— Onko vene ja pyydys kun
EASY WASHING MACHINES
Me arvostamme ostoksianne
Pyykki- (a Lakaisukoneiden
Bottled Gas & Appi. Co.
—
“Milkweed”
on
syötävä
nossa?
Jussi kysyi pojaltaan ja L A N N O N ’ S Restaurant
'
Ei
parempia
maailmassa”
osia ja korjausta.
Shellane pullotettua kaasua
MAGNAVOX ja RCA RADIOITA heinä!, parempi kuin “spinatsi” Pysähtyi..
50,000 osaa.
ja kaasuvälineitä.
L u d lo w D r u g C o .
Hyvä paikka syödä
Täysi valikoima fonografilevyjä
13 vuotta jatkuvaa palvelusta.
ja monet muut.' Canadan rans
— kyllä vain. poika vastasi.
528 E. Market St., Warren, Ohio.
269 W. Market St., Warren, Ohio.
kalaiset siitä valmistavat soke
— Arvnammekin sille ruumin
Phone 66
Tel. 4556-5
HODGE RADIOELECTRIC
First Class License
Tel. 3817-1
ria, sitä syövät meksikkolaiset nuuskijalle hiukan puuhattavaa
4640 Main Ave., Ashtabula, Ohio
Ludlow
— Vermont
Ludlow, Vermont
ja intiaanit.
minun jälkeni parissa. Jussi tuu
Tel. 26-296
VERHOILUA
SOUTH-WEST
POINT
mi, tarttui hirvipyssyynsä ja am
KORJAUSTA - UUDISTELUA
W. R. SPAULDING .
Voileipiä
pui laukauksen taivaalle ja Iau
Suuri varasto kauniita kankaita.
Öluvia - Viinejä - Väkijuomia.
Homgas ♦ Uuneja
12 kuukautta maksuaikaa.
kauksen kaiku kiiri aina. m e t 
Avoinna 2:30 asti yöllä.
V alaistuslai tteita
W EST SIDE FURNITURE CO.,
sänvartijan
tuvalle
saakka.
S
i
t

MacMILLAN and SONS
555 W . Market St., Warren, Ohio.
Vedenkuulentajia - Talojen langoitusta
1763 W . Market St., Warren, Ohio
ten seurasi'
toinen kolmas, ja
URHEILUT AVARAA — RADIOITA
Tel. 2869-1
Tel. 4426-6
metsänvartija, joka istui portail
Myynti ja palvelus
T d. 75-W
y
Main St.
THE
LUDLOW, VT.
laan, hätkähti joka laukauksel
W HIZZER MOOTTORIPYÖRIÄ - SERVI-CYCLE
KALASTUSTARPE1TA — PYSSYÄ JA AMMUKKEITA
la. — Johan on helvetti, hän
Service Chevrolet Corp.,
NORTH STREET
T d . 661
ELKTON, MD.
murahti, kiirehti tupaansa, haki
WARREN, OHIO.
varusteensa ja lähti viipymättä
Kaikkia Chevrolet tuotteita. Osia,
HAUTAUSPALVELU!
palvelusta, kori- ja maalaustyötä.
matkaan ja
löysi Vino-Jussin
* OSTAKAA JA SÄÄSTÄKÄÄ TÄÄLLÄ
Trokeja ja henkilöautoja.
puuijalankuopat
polulta. — On
US
No.
Park
A
m
Olemme palvelleet teitä W arrenlssa 25 v.
REMINGTON DEPT. STORE
Hutchins Home Appliance
IRWIN PONTIAC, Inc.
sillä
miehellä
otsaa,
hän puusWarn*, OUa
Tai I7M
Vaatteita koko perheelle. — Kelvinator-jääkaappeja — Deep Freeie
“Thor” - “Laundcral” - Tracy sinkkejä.
KAIKKEA
MITÄ
AUTONNE
kasti
ja
paransa
vauhtiaan.
ZONE’ S RADIO CABS
Sähköjiclloja — Veden kuumentajia — Morton-keittiöitä — ApexBaldwin pianoja. RCA radioit*.
TARVITSEE
Ilta aillkoi jo saapua. V ino-Jus
pyykkikoneita — Kresge-öljylämmityslaitoksia — Imupuhdistajia — Radioita
YELLOW CABS
Nykyaikainen täydellinen talousvälindAMBULANSSIPALVELUA
si souti voimakkain vedoin p o i
127 W. MAIN ST.
T d . 349-J
ELKTON, MD.
PonUac-autoJa ja käytettyjä trokeja.
den kauppa.
YÖLLÄ IA PÄIVÄLLÄ
kineen keskelle (järveä, laski p y y 
Tel. 922
Tel. 655
Pakettien kuljetusta.
-------o —
THORNTON & J0DLBAUER d ik sen sä, kiersivät sitten kylän 109 Park Street, Springfield, Vt.
104 Main Street,
Springfidd, V t
Limosiinipalvelus United ja PCA
A naali Ja a rrak a a palvelit
lentokentälle.
International trokeja - Packard autoja. ohi toiselle rannalle, vetivät v e 
neen kuiville ja jatkoivat jalan
»arkena laetta n u lla
Westinghouse - Philco
AS USUAL
koi/vumetsiikköön. — Täällä ne CIRCLE SERVICE STATION
--------- ♦---------eilen olivat, Antti huomautti.
Donald E. Pierce. Mgr.
Osborne The Suit Man & Son
Keittämiseen
VedenlämmitNäin
vasikan
—
se
oli
aivan
v
a
s
Norge
myynti
ja
palvelus.
SHATTUCK’ S GARAGE, Inc.
NEW
PORT RICHEY, FLORIDA
MENS FURNISHINGS
T d . 282
Elkton, Md.
tämiseen - Jäähdytykseen
Ch evrolet M yyn ti- Ja K orjauelllke.
•
tasyntynyt. Kyllä ne vielä ovat
and Baggage of Merit
Y le ittä k o r ja u t t i— Body- Ja F e n d a rityttti.
kodeissa, liikkeissä, teolli
aloillaan.
Erikoisuuteemme
T e l. 173
169 W . Market St., Warren, Ohio.
ELKTON FURNITURE 00.
F A I R P O R T , OHI O
55 C linton Street,
Sp rin gfield, V t.
suuslaitoksissa.
He heittäytyivät (kivien suo
Autojen rasvaus ja peseminen.
125 W. Main Street
jaan.
siiliä
eläimet
olivatkin
ai
ELKTON GAS CO.
OHIO MARKET
Hamilton’s Texaco Service
T d. 10 ja 340 — Elkton, Md.
A. J. SIMON STORE
van lyhyen matkan päässä. U ros DAVIS MEMORIAL CHAPEL
Tel. 412
Lihaa - Ruokatavaraa - Jäädytettyjä
314 High St. F airport Harbor. Ohio
--------♦---------Station
hirvi näkyi seisovan ylväänä
128 E. Main Street,
ruokia.
--------- fGeorge H. Bryce — William L Dee
KAIKKEA KOTITAVARAA
kummulla, sen jalkojen juuressa
Kerosiinia — Lämmitysöljyä — Gasolii
------- «------Tuoreita hedelmiä ja vihanneksia.
Elkton, Maryland
LYHYTTAVARAA Ja JALKINEITA
Bendix - Jääkaappeja - Radioita.
lepäsi emä vasikoineen.
Ambulanssi- ja Hautauspalvelua nia — öljyä — Pattereita — Taijereita
725 W . Market St., Warren, O.
Bail Band korkeita ja mataloita
Metsänvartija oli sillä välin
Auton osia.
Tel. 3570-5
------- ♦------j Tennis-kenkiä. Campus svetereitä ja
Springfield, Vt. T d . 329-W.
kulkenut ympyrää Vino-Jussin TeL 10
Proctorsville, Vt.
1 Sport-vaatteita
Carhartt overaaleja. i
jäljissä. Hänen oli mahdotonta
PROCTOR SHOE STORE
RAY’ S GARAGE
käsittää, .minne jäljet päättyivät,
S . R . Y O U N G , Inc.
ALBERT CRAMER AND CRAMER’ S
entinen Sweet’s.
Täydellinen korjauspalvelus
sillä k oko laaja niemi oli täynnä
OTTO DRY CLEANERS ^
Happy-Cooking Metered Gas
DRY GOODS — NOTIONS — SHOES
niitä. Tuntikausia hän tarpoi, Huonekaluja. Sähkö- ja kaasuvälineitä,
5c to $1.00 Store
AUTOJA ja TROKEIA
Täydellinen palvelus
Hyviä jalkineita koko perheelle.
KALOSSEJA - NAISTEN VALMIITA VAATTEITA
ennenkuin pim eys Ikävi liian sa
Radiaattori- ja korityötä. Maalausta.
Hyvä työ — Tyydytys taataan.
▼
124 N. Park Ave., Warren, Ohio.
Kysykää niitä — meillä on
keaksi. Sitten Ik ää n ty i Ihän p e t 
Uudelleenporausta.
Tel. 76
201 Union St.
--------- ♦------- ■
TEL. 3751
NORTH EAST, MD.
tyneenä täkaisin ja lähti VinoTel. 309
Springfield. Vt.
SPRINGFIELD,
VT.
606
Rich
St..
F
airport
Harbor,
Ohio
McGARR APOTHECARIE
Jussin tuvalle, jonne hän saapui
Tel. 3953
THE
Palvelemme sairaita.
puolenyön aikoihin. — Missä h i
Suburban Furniture Co.
Vöitä - Vatsankannattimia
JENNESS PLUMBING & HEATING
tossa
Jussi
on
tähän
aikaan
v
u
o

FURMAN DEPT. STORE
Sairaushuone tarvikkeita.
Meidän miehemme antavat mielihyvin neuvoja teille lämmityspulmissanne.
Huonekaluja - Talous välineitä
Onko voi ravitsevampaa
rokaudesta? (hän (kysyi eukolta.
INC.
228 N. Park Ave., Warren, Ohio.
Launderall automaattisia koti-pyykkilaitoksia. Kaasu- ja öljylämmitysuuneja.
T
— Lähti Antin kanssa kalaan, Täydellinen valikoima miesten, naisten ja
kuin margariini?
Sähkö-vesipumppuja kunnostamme ja asetamme.
Tel. 4463-1
Armstrong ja Gold Seal linoleumia
lasten
vaatetavaraa
eukko
vikisi.
—
Kyllä
kai
ne
Yä uhat ik;m non
voi n syöjä:
Konttoripuhelin 3585 — Kotipuhelin 3203
Tel. 622-W
Tel. 55
pian palaavat.
NORTH EAST, MARYLAND
ovat
sitä mieltä, ettei asiasta
H. R. HILL COMPANY
Chester Road, Springfield, Vt.
37-41 Main St., Springfield, Vt.
— Minä odotan, metsänvartija
Täydellinen valikoima maanvil). välineitä kannata kes'kustellakaan. Ei o1p
voin voittanutta. Mutta asian
murahti ja Ikävi taloiksi.
Farmarien rautatavaraa.
Hemenway Electric Shop
LOGAN ELECTRICAL SUPPLY
tuntijat eivät ole yhtä vara tik
Sillä aikaa oli Jussi poikineen
ECONOMY CUT RATE
464-470 W . Market St., Warren, Ohio.
KAIKENLAISTA
Frigidaire liike- ja koti-jäähdyttäjiä — Easy ja Maytag pyykkikoneita.
ettomasti olleet samaa mieltä
nylkenyt uroslhinven ja piilotta
Tel. 469
Tel. 2616-6
Sähköhelloja. Virvokejtiomien, veden ja maidon jäähdytyslaitteita.
Laboratorioissa on syötetty rolnut sen lihat. Kotiin he palasi 52 MAIN ST., SPRINGFIELD, VT.
SÄHKÖTYÖTÄ
Taloustarvikkeita. Radioita, ompelukoneita. Sahkötavaraa
tia ja hiiriä sekä voilla että m a r 
vat järviä pitkin, nostivat ver
▼
T
W EST SIDE TIRE SHOP
sekä maaleja.
Tel. 455
gariinilla ja todettu, että m o
kot ja tulivat tupaan. Antti h e it  Lääkkeiden - Kasvomaalien ja
905 W . Market St., Warren, O.
TEL. 3571
NORTH EAST, MD.
115 Main Street, Springfield, Vt/
Vitamiinien pääkurtteeri.
lemmissa karsinoissa on voitu
ti tyhjän konttinsa lattialle, työn
Mohawk taijereita ja sisäkumeja.
si äidilleen oksaan pistetyn ah
yhtä hyvin. Mutta ihmiset erik
Taljerien päällystämistä - Vulcanomtia seen. Amerikassa on jo ko
venen Ija tervehti vierasta.
Ja
MILLER’ S MARKET
HAROLD PRESTON
PROCTORSVILLE INN
Käytettyjä taijereita.
V. J. DAVI S
Jussi
kysyi
kuin
muina
miehinä:
keiltu niilläkin.
Kolme chica
Tuoretta lihaa ja vihanneksia.
FARM EQUIPMENT AGENCY
Ensiluokan lupakirja
golaista
lääkäriä valitsi kaksi Ruokatavaraa - Mausteita - Jäädytettyjä Korjaamme kaikenlaista farmikalustoa.
Onko jotain hullusti ?
Maytag Pyykkikoneita - Ironrite
Surge palvelus ja myynti
PÄIVÄLLISIÄ
Sili työkoneita.
orp kotia, joista loisessa käy
Metsänvartija tuijotti vain ja
Lypsykoneita
- Maidonjäähdyttäjiä
ruokatavaroita.
V
Goodyear-taijereita.
Radioita. Sähkö- ja Kaasuhelloja.
Farm jäädyttäjiä
Sähköaitoja
tettiin leivän, puuron, paistetta Avoinna perj. ja lauant. kello 9-sään ill. Autoja ja traktoreita - kaikkia kokoja. huomautti: — Se ei ollut ollen
Erikoisuutemme paistetut simpukat.
T d . Ludlow 91-13
kaan hullumpi ajatus, Jussi, se
van ruokatavaran jne. kanssa Tel. 3321
North East. Md.
MAYTAG WARREN CO.
Tel. 2516
North East, Md.
Cavendish, Vt.
Tel. Ludlow 48-3
Proctorsville. Vt.
on myönnettävä. Niin että h y 
vain voita ja toisessa vain mar
312 E. Market St., Warren, Ohio.
Lauriin ia.
jälkimäisessä oli 160 j
västi nyt vain.
at n
st
CARLSON’S GARAGE
Tel. 2767-1
THE CORNER LUNCH
— Mikäs tuohon törm äillään kytät yön pimeydessä saapuivat
lasta, edellisessä 107. Kokeilua
Bill
Lewis
Cross
Roads
DODGE PLYMOUTH
W. W. LAWRENCE
meni?
Jussi k y sy i kummuissaan. veneellä täysine tontteineen, oli | Hyvää ruokaa — Ystävällinen palvelus.
jkexti kaksi vuotta mitään eroa)
Myynti ja Palvdus
VOILEIPIÄ ja ANNOKSIA
|t.ii oikeammin <e ero. että mar- j
— Ja m itä hän tuijotti? Antti esivalta vastassa. Ja silloin tun Maistakaapa meidän T-bone steekejä.
Maali- ja Tapettikauppa
Norge ja Philco tuotteita.
Muistakaapa
meidän maukasta
♦
vastasi harvakseen: — Puujal tui Viny-Jussi vihdoinkin käsit
näyttivät voivani Lammityslaitoksia - Chrysler Air temp.
Parhaita Maaleja - Vernissaa - Tapetteja. 'Rariinilapset
kahviamme.
Tel.
Chester
3117
tävän
(jotain:
Sanitas maalarien tarvikkeita.
kaasi tietysti.
paremmin. Tohtorit olivat hui
Tel. 2541
North East, Md.
G A S S E T T S . VT.
—
Se
kirotun
puujalka!
hän
299 W . Market St., Warren, Ohio.
Jussi
raapi
miettiväisenä
pää
ti'i’ sin varovaisia ja päättelivät:
Dual Highway - North East, Md.
Tel. 2068-1
tään: — Mutta kaikkihan meni manasi ja Ikohotto äänensä tai
Hvniöen terveyden kannalta on
LEW IS' GARAGE
— Mies on niin tyjverä olio et
vaita päin. — Se kirotun puujal
sama. käyttääkö hän ruokava
niinkuin piti.
C & S GLEANERS
'Mutta metsänvartija oli hake ka! Ellei se olisi jättänyt niin tei jaksa käsittää, miksi naiset
— Xaisissa on harvoin kaljuja
liossaan kasveista (kuten mar- Heavy Duty Wich trokeja — Käytettyjä
autoja. Korjausta ja tarvikkeita.
Me haemme ja palautamme.
pariini)
vai eläimistä saatuja
siksi, että naisten pään rasva- nut nimismiehen mukaansa seu- selviä merkkejä, ei ruumin mies j maksavat kortteita hintoja sellai*
Hinauspalvelus yöllä ja päivällä.
Puhdistusta - Värjäystä - Silitystä
rasvoja. Kasvaville lapsille >okerros on paksumpi kuin miesten raavaksi yöksi, ja he asettuivat olisi arvannut, että tahallani ek  i sista suikista, joita ei voj erot*
Tel.
Minä olin liian taa säärestä eikä tietää, onko
pii margariini hytin pövtänas
748 W. M.irket St., W.irrpn, Ohio.
vaikka nimitys “ fät head" ei hei vahtiin pensaikkoon Vino-Jussin sytin hänet.
Konttori 7251
Koti 4186 5191
1sukkaa taikka ei,
/
vaksi,”
TeL 3819-6
venevalkaman lähelle. Kun sala- huolellinen |
NORTH EAST, MD.
hin sovelluikaan.

Funeral Home

LOUIS A. BODNAR

K N O B L E ’S

Ostakaa kirjallisuutenne
Raivaajan kirjakaupasta

LUDLOW, VERMONT

Hammaslääkäri

I

RAAB BROS.,

Tilatkaa Raivaaja!

GARDNER’S TAXI

ELKTON, MARYLAND

RAIVAAJA
leviää Atlantin rannalta
Tyynenmeren rantaan

CARL W. HALL

SPRINGFIELD, VERMONT

DIAL 4118=1

HI-THERM BOTTLED
GAS SERVICE

NORTH EAST, MARYLAND
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