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NEUVOTTELUT VENÄJÄN Venäjä kykene
KANSSA TERVETULLEET mätön täyttä
Mutta sovitteluja, sanoi Acheson, ei
tehdä Länsi-Saksan kustannuksella

Vakuutti Euroopalle Yhdysvaltain valvovan, ettei
mikään sopimus vaaranna toisten turvallisuutta
New York, N. Y., huhtik. 29 p. — Valtiosihteeri Acheson va
kuutti eilenillaila Yhdysvaltain olevan vainuin tekemään kaikkensa
sopimuksen aikaansaamiseksi Venäjän kanssa Saksan kysymyk
sessä, mutta samalla myöskin huomautti, että mitään kauppoja ei
tehdä Länsi-Saksan kustannuksella.
Valtiosihteeri vakuutti myöskin Euroopalle, että Yhdysvallat
ei tee mitään sopimusta, mikä ei suojaisi sen turvallisuutta ja tä
män maan kansalle huomautti erikoisesti, että hallitus tulee pitä
mään mielessään etutilalla kansan syvällisen halun saada rauhalli
seen ja järjestettyyn päätteeseen ne kysymykset, mitkä sodan jäl
keen ovat aiheuttaneet niin paljon vaikeuksia.
Tämän merkitsevän puheensa piti valtiosihteeri Acheson 1500
kustantajalle ja ilmoitustoimistojen johtajille Waldorf-Astor hotel
lissa, jossa vietettiin American Newspapers Publishers Associatio
nin 27:ttä vuosijuhlaa.

Tekee parhaansa

♦ .. ...... -

KäsiteMessääni malli<l« »11is„uk- ia neljän vallan neuvottelujen
uusimiseen, sanoi Acheson tämän
maan haili it ttiksen teikev.än par
haansa,
kuten se on ennenlkin
tehnyt, että saataisiin ratkaisuni’,
kysymivksiet, jotka ovat kriitilliseinviä tämän päivän kysymyk
sistä kautta maailman. M utta on
sentään
joitakin periaatteHisia
seikkoja,
jotka täytyy meidän
katsantokannalta
ottaa li omioon,
jos todellakin tahdotaan
iröälStä onnelliseen ratkaisuun ia
joiden suhteen ei tule kysymyk
seenkään perääntyminen, toipa
tulevaisuus esille sitten mitä hy
vänsä.
Mutta läntisen Saksan kansa
saa olla vakuutettu siitä, että
Yhdysvallat ei tule suosttrmain
millinkään sellaiseen yleiseen so
pimukseen, joka vaarantaisi mil
lään tavalla niitä perusteita, joita
on tehty Länsi-Saksan valtiota
varten sen suojaamiseksi ja ja
loilleen kohottamisessa.
Samalla myöskin vakuutti Eu
roopan
kansoille, että tämän
maan hallitus ei tule suostumaan
m »hiilikään sovitteluihin Saksan
suhteen, jos ne millään tavalla
vaarantavat Euroopan kansojen
turvallisuutta.
Saksan yhtenäistäminen

Selostaessaan tämän maan neu
votteluja läntisten liittolaistensa
kanssa Länsi-Saksaa koskevista
toimenpiteistä, ei tarkoituksena
ollut sivuuttaa koko Saksaa kos
kevaa kvsyimvstä tai sitä ko ikevat neuvottelut mutta Yhdys
vallat ei mvöskään ollut varau
tunut odottamaan möäräännättiimääu aikaan neljän vallan sopi
n u tta . k n edessä oli tärkeäm 
piä tehtäviä, kuten kansan ter
ve' Ien ia hyvinvoinnin h u o ju 
minen niillä aineilla, missä Yi«h-valloilla oli tilaisuus ja vai
kutusvaltaa.
I 'elosti sitten yksityiskohtai
semmin vaiheita, jotka viimein
ovat johtaneet nyt edessä oleviin
kv s\im vikisi in ja mahdollisiin neu

votteluihin Berliini kriisin ]w»i: tautiseksi ja neljän vallan neu
vottelujen
uusimiseen Saksan
kysvmiyfls.sestä.
Tältnän maan lopullisena päämäärällä on Saksan kansan yli
tenäistäniinen niin pitkälle kuin
se on mahdollista, että kansa
pääsee
lopulta itse piäärittelemään kohtalostaan niiden sopi
musten pohijalla, mitä yhteisissä
neuvotteluissa voidaan kaikkien
närästä katsoen lioda esille.
H all it uksemme on. ollut apuna
parhaansa mukaan niissä järjes
telyissä. jotka on katsottu eduksi
koko Saksan kansalle ja myöskin
Euroopalle siinä toivossa, että
Saksa kokonaisuudessaan voi o1la mukana antamassa osansa
maailman kehittönnisessä. •
Huomautti kuitenkin, että kai
kista huolimatta, vaikka Saksan
hallitus muodostetaankim, ei Sak
san miehitystä tulla kokonaisuu
dessaan lopettamaan, vaan tu ’laan edelleenkin sopimi'sten mu
kaan
valvomaan
m äärättyjä
seikkoja, kuten aseistamista kos
kevia seikkoja, korvausten suo
rittam ista. ulkoili aaky sytmyks iä
ja kodittomien kohtaloja ja mon
ta m uuta toimintamuotoa, jotka
ovat tarpeellisia ja ajankohtai
sia.

Smuts moitiskelee
Intian asennetta
Commonwealthissa
Kapkaupunki, huhtik. 29 p. —
Marsalkka Smuts, yksi brittiläi
sen valtioliiton, äskeisessä dominioitten pääministerien kokouk
sessa commomvealthiksi muodos
tetun li’ton iiskol'isiuiipia raken
tajia, paheksuu Intian ottamaa
kantaa. Intia yksin tulee sellai
seksi jäseneksi, joka ei lupaa us
kollisuutta Britannian kruunulle
samalla tavalla kuin toiset jäse
net. Näin tulee olemaan, hän
huomauttaa, kahdetilaisa jäse
niä, Intian yksin ollessa erikois
asemassa, josta on seurauksena
liiton todellisen hengen rikkou
tuminen.

Filippiineillä tapahtunut murhenäytelmä
sanotaan satamiehisen rosvojoukon teoksi
Manila, huhtik. 29 p. — E i
len murhenäytelmiä 88 mailin
äisyydessä täältä metsäisellä
loristotiellä otaksutaan rosvnikon teoiksi. Eilippiinien enmunäisen presidentin leski, M r s .
. rora Quezon, lidneni yksinäi■n 33-vitotias tvttärensä Marit
urora ja vävyin ielhensä Felipe
tieneaniina
kuuluvat 12 sitr
ansa saaneen joukkoon, jotalitsi kytmmenen henkilöä haa
lillui.
Pres. Quirino ennen muita usoo ampujat rosvoiksi, mutta
»isaalta huomautetaan jotakin
liutakin. Lehdet olivat tehneet
uutetuksi Mrs. Q. ezonin mat
an sekä sen. että hänen seuraaan on korkeita hallituksen virailijoita ja että pres. Quirinoa
li pyydetty mukaan. Kolumn
istien johtamat kapinalliset, joii edelleen majailee tuolla sen
iiliä, aikoivat ehkä murhata p;e
identin.
Presidentti oli viini?
etkessä lähettänyt tiedon, että
än
ei voikaan tulla mukaan.
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Sanotaan,pa siterlkin, että ennen
seurueen saapumista 30 kuormia
autoa oli pysäytetty muutaiman
kilometrin päähän paikalta, jossa
ami'»', jät koneikivaiireineen olivat
väijyksissä.
Seurueeseen 'kuului 12 autoa,
m utta eellimniäisenä,
toisista
hyvän matkaa edellii ajoi se suu
ri
matkailuauto, jossa o ’ivat
Mrs. Quezon ja hänen läheisensä.
Tämä auto ammuttiin seudaf-tsi
konekivääreillä ja
tapahtui se
niin äkisti, että kaikki oli ohit
se ennenkuin henkiinjääneet eh
tivät käsittää, mistä oli kvsvmyis.
Mrs. Qnesonin jalokivet ja ra
hat oli varastettu, samoin toisten
autossa olleitten kellot ja rahat
\tn'»' uniseen osallistunut joukko
arvioidaan sadaksi. Mukana oli
poliiseja, mutta nämä haavoit
tuivat
eivätkä voineet lähteä
ajamaan takaa verihurttia. Pres.
Quirino on määrännet sotilaitten
ia poliisien lähtemään roistojen
iäliiMe
ia suorittamaa,! teh tä
vänsä päätökseen.

mään lupauksia

W ien, huhtik. 28 p. — \me
riiklkalaisten suorittama tutki
mus, onko ja missä
mitassa
Marshallin avustukseen kuulu
vaa tavaraa salakuljetettu Yenä
ja,n blokkiin kuuluviin maihin,
on paljastanut erään m erkittä
vän tosiseikan. Tämä on se, että
itsessään Venäjällä on niin suu
ri puute tuotteista, ettei se ole
kyennyt täyttämään
lupauksi
ansa satelliittimaihinsa. Esim.
Pukariin tuotiin
ensimmäinen
lähetys, m utta ei enempää. Lu
vattua puuvillaa ei saatu Unka
rin kutomoihin. Oli pakko jär
jestää
Itävallan kautta S ten,
että saatiin amerikkalaista raakapumpulia ruokaa ja rasvoja
vastaan.
Puolan oli tehtävä
sopimus
Itävallan kanssa hiilen vaihdos
ta amerikkalaiseen
pumpuliin.
Puolan asettam a hinta hiilelle
vain on kohtuuttom an korkea.
Tshekkoslovakia on kärsinyt
suunnat tomasti
jäännistään
Marshallin avun
ulkopuolelle.
Kun ei esim. saatu koneita, joi’a on saatavana yksin A.merieasta. jäivät Bratislavan keinodlkki teh taat
keskeneräisiksi.
Venäjän, .blokkiin kuuluvat maat
ovat kokeneet katkerasti sen,
että lupaukset ja niiden täyt ämiiien ovat
kaksi eri asiaa,
vaikka
venäläisten
kirjoissa
näyttää olevan
yhdentekevää,
täytetäänkö lupausta taikka ei.

Mussolinin ampujan
arvostelu parlamen
tin istunnossa

Rooma, huhtik. 29 p. — Musso’inin ampuja, kommunistien
edustaja Walter Audisio nimel
tään, oli eilen arvostelun kohtee
na parlamentissa. Italian sosialiliik.keeseen kuuluva edustaja Gi
orgio Alniirante ja viisi muuta
edustajaa tahtoi tietää, tokko
And sio, joka maanalaisessa koin
munistiliikkeessä tunnettiin ni
mellä “eversti Valerio”, oli rik
konut |K»hjoisessa Italiassa toi
mineen "Vapauskomitean" mää
räyk.s:ä nmrhätessaan Mussoli
nin. Tuon liikkeen johtaja, ku
ten eräissä sanomalehdissä on
kirjoitettu, pitäisi sanoneen Au
dioon "ylittäneen valtuutensa”
ja rikkoneen määräyksiä.
And sio, joka istuu kunniallise
na kommunistina eduskunnassa,
väitti vastaan. Hän esitti eräitä
papereita, joitten hän sanoi osoit
tavan ettei hän ollut rikkonut
määräyksiä. Murhan yhteydessä
Mussolindta rosvotuista kalleuk
sista ja rahoista ei ole tehty lä
hempää selvyyttä.

Union päätettävä
kiperä työkysymys

ASEMAHTI TAKAA vieton valmistelu
MAILMANRAUHAN Moskovassa
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1kanaaliselkkaus
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Moskova, huhtik.
2** p.
Moskovassa
»aa
-en
vaikutu--ett
Amerikan mukaantulo kuin kaupungin koko toim in;!
Euroopan unioniin
keskittyisi vapunvieton valmi-Hluihin. Mailittain liinaista Iinehkä mahdolliseksi
ylikangasta on laitettu kaduil'»'
ja
lälie- jokai-en keskikatu tingit
Sellainen yhteistyö
takaisi
rakennuksen
seinä--ä nähdä.t
kamppailevalle maailmalle
hiljakkoin
maalattu
jättiläbkoturvallisuuden
koitien Stalinin kuva tai toi-te- VENÄLÄISET PE RÄ YTYIV Ä T NÄH TYÄÄN
Lontoo, huhtik. 29 p. — Uu suurten haJlitnsherrojen kina
ASEISTETUT BRITTILÄISET P Ä Ä TTÄ V I
Punaisen torin reunustan ra
den kansainvälisen aseniahdin
luomisesta sotien
estämiseksi ketmnksia on maalattu, jotta n NÄ, TAISTELUV ALMIIN A TARVITTAESSA
puhui eilen W inston Churchill loistaisivat keväistä kirkkautti
(SÄHKÖSANOMA!
Commonwealth Societyn britti ja osoittaisivat kommunistillani
läisen
osaston
kokouksessa. tuksen hvivinvoipaisuutta. Punai
Berliini, huhtik. 29 p. — Venäläisten sotilaitten tunkeutuminen
Hän myöskin lausui ennustuk nen lipjmikangas, joka aina on o' Britannian kontrollialueelle Berliinissä osottautui yritykseksi estää
sen, että brittiläisen valtioliiton hit Punaisen torin yksi pääkorb tuhansien tonnien ruokamäärien kuljetus niihin osiin Berliiniä, joi(commonwealthin)
uudelleen te, e-iintyy entistään runsaani,in hin tavarat kuljetetaan kanaalissa kulkevilla lotjilla,
syntyminen tekee mahdolliseksi na, antaen punai-en heijastu \ u ,
Brittiläisten tehtyä protestin toissapäivänä venäläiset kutsuivat
Yhdysvaltain mukaantulon tä  koko tälle näyttämölle.
lo ru i pCis sotilaansa, palauttaen ne takaisin e Ien. Nyt täytyi vastata
hän liittoon. Ja tästä olisi seu ne nainain seinissä ei juuri na1 tekoon samalla mitalla. Kullekin kanaalin sululle saapui parikymrauksena sellaisen yhteistyön ja da muiden kuin Stalinin kuvia
aseistettua brittiläistä militaripol isiä sanoen venäläisille:
.eninin kuva. “Muut. "Me huolehdimme lotjien kulusta, laputtakaa matkoihinne!” Vasta
liiton rakentuminen, että se ta  ja muutama I.emuin
kaisi “vaikeuksissa ja alituisis kuten Marxin, Engelsin ym. ke sitten, kun venäläisten päällikkö näki, että pyssyt alkavat paukkua
sa häiriöissä
kamppailevalle vat ovat sijoitetut ympäri kau elleivät venälä set lähde, poistuivat sinelliniekat eivätkä ole sen
maailmalle turvallisuuden ja it punkia. Joissain kuvissa Sta koommin näyttäytyneet.
Iin ja Molotov seisovat rinnak
4--------------------------------------------senäisyyden.”
kain.
Suunnitelman hahmottelu
t erincu voitolle seuraavansa ko
Sotamiehet valvovat työtä ja Omavaltaisuutta
Maail maat urvaa vasta
ase- sitä, että työläiset eivät laisko’- «Venäläiset yrittivät pysäyttää ki «ti k'sc’s sa.
Taalla vnunärretäiin venälä:mahdista on mainitun, Societyn tele. Vanhojen autojen omista lotjien kuljetuksen ensimmäisen
-iilä
olevan aikeena ryhtva |X>liiton annettu määräys pitää kerran keskiviikkona, la pysäh
militarikomitea
esittänyt seu jille
raaman hahmotteluin:
rtt/ldk itiisa pois näkyvistä, ellei tyikin liikenne viiden tunnin ti-een - urliyokkäukseen Berlii
1. Maailman
turvallisuutta niitä ole maalattu ja laitettu sie ajaksi. Sotilaat vaativat vena- nin biokaadin poiston jälkeen,
mitkä laitettaisiin alkuun ulkomi
vartioivaan asevoimaan otettai dettävään, asuun.
läisiteii antamaa lii kumisin aa nisterien kokouksessa. Vetiutläisiin yksinomaan vapaaehtoisia
lotjilta. Kiitit',tan ei 1 ointiollise>- -ef olivat keskustelleet saksaeikä näillä tulisi olemaan uskol
tikaan oMut, joten lotjan joutui iai-ten kammunisitipiwdueen joh
lisuus velvollisuutta
niillekään
vat seisomaan. Tiima tapalrt.i’ tajien kanssa iaaltimansa sopi
kansalliselle hallitukselle, vaan
Ghairlottenburgin. Spanilaun ja muksen sisällöstä viime tiistaina,
olisi heidän toim intansa pyhi
P! ö t z en seen snhi il!a.
lal,loin oli lähettiläs Semjenov
tetty yksinomaan hyökkäysten
Noin 60 brittiläistä lotjaa kul sanonut “liilkenne esteitten” pois
ehkäisyyn.
jettaa päivisin ilmateitse tuotu tuvan Beriiiui-tä aivan (vian. Lä
2. 'Sotavoiman kustannukset
ja elintarvikkeita ja muita tava- hettiläs S. oli nimittänyt Idokaasuorittaisivat
yhteisesti,
ne
oita
mainittuihin kaupungin dia "eipävtodelliseksi”, joten se on
m aat, jotka osallistuvat liiton
osiin Tegelin ja Gat«min lento -enkin takia (Miisitettava. Epätoimintaan.
1T oti'tis--aan britti tiHleilisuudella lian lienee tar
New York, N. Y., «huhtik. 29 kentiltä
3. Aseistus tiliisi olemaan par
läiset nimittivät ven .läi-it«-r. teon koittanut sitii, että blokaädi on
p.
—
Venäjän
johtavin
toimit
hain saatavissa olevista, ja voi
“lirovoikaturksi” ja -itäkin kuin menettänyt niCrkityk-ensa län-imakkuus kyllin suuri lam enta- sija Yihdyskansain virastossa, aina-tuttavaininak-i. kun “parha !- v;i5ti»jen ilmaliikenteen ansiosta.
pnlaissihteeri
Arkady
A.
Sobo
maan minkä tahansa hyökkää
laan venäläisten taholla hankikeu•Venätläi-iliki on näissä siuinnijän halut
nousta naapuriaan lev, on eronnut toimestaan liit
>
littaan (loistamaan Berliinin !>,<•- ■elini-saan voimakas valttiäs-ä.
tyäkseen
Venäjän
ulkoministe
vastaan.
kaadia.” Ry--at totteiivat vasta Yishinski sitä tulee käyttämään,
4. Asevoiman tulisi olla val riöön Moskovassa. Erosta tie
'a -että, mutta tulivat kai katit- •os kuviteltu onnistuminen supi
dotti
YiK
:n
yleissihteeri
Trygve
mis millä hetkellä tahansa ryh
ii.T'äälle ja paJauttivat pi-tin n i ksen hyväksynnästä epäon
tymään tehtäväänsä keskinäi Lie ja ei tämä tullut aivan odot
’iekkansa
takaisin torstaiaam u- nistuu ministerien kokouksessa.
tam
atta,
koska
Sobolev
m
atkus
sessä sopimuksessa määrättyjen
ia.
Täl'oin
sitten tuli jonktk j Sopimus kohdistetaan \ «uiäjan
ti
Moskovaan,
jo
tammikuussa
ohjeitten mukaisesti.
ja Lien tiedotuksen mukaan per voimakkaita britti,ai-ia vmpa il»!.e kontrollialueeseen, jossa se “hy
heessä sattuneen
vaikean sai 'a niin asia selvisi.
väksytään”. Ja näis-o vaiheissa
Brittiläiset
ilmoittivat pitä- v,läpätetään huutoa Moskovan
lauden takia.
Muuten ollaan
läntisissä piireissä siinä ajatuk änsä (Miliisit kanaalin turvani halusta “rakentaa etliytt, kokonai
venäläiset antavat ta nen. demokraattinen Saksa.’’
sessa. että Sobolev tulee mah kunnedollisesti osallistumaan Berliinin keen -ilta, että he eivät vritä
neuvottelui'liin, koska on Saksan läiritä lotjien liikknmi-ta Brit
Rangoon. huhtik. 28 p. — Täasioiden erikoistuntija ja Huul iiäi-ct eivät kii-tä venäläi-ten
käiäiset
lehdet julkaisevat tilail
Washington, huhtik. 28 p. — tenkin on kannattanut aina pa likeutta
kanaalien vaiv Antaar
leesta
to
mitetun tutkimuksen
Demokraattien
johtajat pres. rempia suhteita lännen valto Berliinin ulkopuolella, mutta '
Trumanin kanssa pidetyssä kon jen kanssa. Hänen sanotaan ole e-tään on selvää, että Britan 'iilok-ia ja osoittavat ne. että
ferenssissa eilen sopivat, että van teräväpä sen diplomaatin ja lian vyiihyktkeen -Iällä ta ahtti Kiina- ,a ja S amista rajan ylitse
kenellekään, joka avoimesti vas yleensä miellyttävän seurainie- aan liikenteeseen Venäjällä e Burmaan tunkeutuvat roistojou«it vaarantavat muutenkin vai
tusti pres. Truman n valintaa vii Iten. joka on matkustellut t "ssä de kontrollia.
keata Burman hallituksen ase
me marraskuun vaaleissa, ei an maassa paljon ja niin ellen tun
m ia .
Maa «m pitkän ajan ollut
tee tätä maata ja sen lanoja pa /enäjän laatima sopimus
neta liittohallituksen toimia.
-’-ä
li-ten
retteloitten ja taiste
\
enälai-et
ovat
esittäneet
Sao
Lehtimiehille antamassaan se remmin kuin yksikään täällä ol
lostuksessa sanoi demokraatti- lut venäläinen di(>,omaatti sitten -an koin,muni-teille laatiman-a lujen reipelemä. ja ro-vo levien
h e joukkojen -aapuminen on omanpuolueen kansallinen puheenjoh- Maxim Litvinoffin, joka toimi auhan-o|>imuk- en, jonka
-a antamaan tukea kapinallisille.
l i v o - aikovat e-vttaa ulkominitässä
maassa
Venäjän
läJietti
aja J. Howard McGrath päätök
sen tarkoittavan, että ne jotka 'äänä ja sitten ulkoministerinä
kannatt vat Thurmond-W’rightir ■uutta kalFstuessaan litaksi Iän
valtio-oikeuksien ohjelmaa, eivä: teen. sijoitettiin johonkin vä
tule saamaan kansalliskomitcai, 'lempiarvoiseeti toimeen VenS
kannatusta mihinkään liittohalli än ulkovirastossa ia sijal'een
Manila — N. 100,000 osallistui Mrs. Quezonin, ent. presidentin
tuksen toimen nimitykseen. Tä lim itettiin V. M. Molotov.
esken ja toisten sala-ampujien uhrien hautaukseen. Jotain 2000
mä päätös koskee myöskin niitä Zinchenko sijalle
tyvin varustettua, lentokoneitten opastamana liikkuvaa sotilasta
jo tk a avoimesti arvostelivat pre
a poliisia etsii joukkomurhan tehneitä sala-ampujia, joita t edetään
Lien
neuvote’tua
V
enä’ä'i
apusidenttiä kansalaisoikeuksien oh
Andrei
A uolla seudulla olevan 300 vaiheilla. Niiten johtaja on Louis Tarac,
jelman johdosta ja myöskin niitä 'asulkom inisteri
etelän demokraatteja, jotka tah Gromykon kanssa nimitti apu vannoutunut kommunisti.
toivat nimensä (Kiistettäväksi de laissihteeriksi Konstantin ZinBerli’ni — Brittiläiset ja venäläiset virkailijat ovat tehneet
’lienkon. jonka sanotaan o'evan
mokraattien listalta.
nuoren ja eteenpäin pyrkivän rauhan” kanaalissa vä.itettävän liikenteen suhteen. Venäläiset
liplomaatin ia tuskin ollenkaan upaavat jättää lotjat rauhaan. Brittiläiset poliisit vartioivat karäiskytellyt lännen valtoja vas iaalia edelleenkin.
Syyrian hallitus
taan, joten tätä pnletään joilla
tunnustettu
New York — Valtiodepartementti sanoo Venäjän koettavan
kin tahodla merkkinä siitä, että
ukahuttaa
“Amerikan äänen” Berliinin neuvotteluista kohdistaWashington, huhtik. 28 p. — Venäjä virkailijain«a vaihdoissa
nal a ihmisvoimalla aikaansaadun “statikin” ulottuvaksi Amerikan
oyrkii
lälientelemaän
lännen
\a'
Yhdysva tai» hallitus antoi eilen
annikolle asti. Tämä ma nitaan “kuum;mmaksi yritykseksi kylvirallisen tunnustuksen Syyrian ‘oja. Toimesta on kaiken, kaik
nässä sodassa” tähänastisista venäläisten taktikoinneista.
kiaan
$22.000
suuruinen
veroista
uudelle hallitukselle, joka muod-C'Stetti n kolme viikkoa sitter vanaa vuosipalkka.
Chicago — Veturinkuljettajat ovat tiedottaneet pres. TrumanToisina apulaissihteereinä osotilaskaaijipauksen avulla. Yallille hylänneensä asiantutkijalautakunnan suositukset, joten rautavat
seu
raav
at:
Bvron
Price,
Yh
tioviraston tiedotuksen mukaan
ielä sten uniolla on vapaat kädet julistaa lakko alkavaksi toukok.
on Yhdysvaltain Daniaskuksessa lysvallat; 'David Owen,. Bri 1 pnä 15 länsivaltion rautateillä.
toiimiiva ministeri Hugh Keeley tannia; Henry Laugier,. Ranska:
Ir., ilmoittanut päätöksestä Syy \drian Pelt, Alankomaat: Vic
Shanghai — Hangchousta tullut juna saapui 6 tuntia myöhäsIvan Kerno.
rian ulkoniinister ölle eilenaamu' tor Hoo, Kiina:
yneenä tänne sentakia, että kommunistit olivat rikkoneet radan,
Tshekkoslovakia ja
Bemj; min
la.
kommunistien suuri arme ja on 35 mailin etäisyydessä Shanghaisdiheni, Chile.

,
■

Aikomus häiritä ilmaliikennettä lotjien
pysäytyksellä jäi turhaksi yritykseksi

Venäjä kutsunut
YK:n virkailijansa

Truman ei hyvitä
vastustajiaan

Springfield, Mass., huhtik. 27
p. — Westinghouse yhtymän
paikallisen tehtaan sähkötyöläisten union on päätettävä kiperä
työkysymys ensi sunnuntaisessa
joukkokokouksessa.
Ratkaista
vana on työviikon lyhentäminen
32-tuntiseksi kaikille tehtaan
tyoläisile tai sitten joukkoerotta,uliset tuotannon rajoittamisen
takia.
Union virkailijat kallistuvat
enemmän lyhyen työviikon kan
nalle, m utta toiselta puolen on
tullut esille, että pitempiaikaiset
työläiset eivät ole tyytyväisiä
työviikon lyhentämiseen, koska
se vähentää heidän viik.kotulojaan.
Joukkokokouksen on si’s pää
tettävä puoleen taikka toiseen ja
esitettävä se tehtaan johdolle,
joka sitten asettaa voimaan uni
on jäsenistön enemmistön pää
töksen. Paikkakunnalla toniiva
Kiinan valmistaminen
Package Machinery Co:a on ly
hentänyt työviikkonsa vähennei suureksi sotakentäksi
den t lausten takia nelipäiväisek
Shanghai, l i i d i t ;k. 28 p. — P a 
si ja sen kautta jakaa työn kai
lattuaan
«Hiottamatta Slianghaikille työläisiljeen mieluummin
hin antoi Chiang Kaishek julkikuin olisi ryhtynyt joukkoerot'aiiMiman. jossa hän sanoo kom
taniisiin.
munistien valmistelevan Kiinaa
sotatantereeksi ja pääasemak.si
T IL A A R A IV A A JA ! kolmannelle maailmansodalle. Täi

TELETYPEN SÄ H K E SA T 0A

löin tulee Kiinan kansa joutu
maan “tykkien ruuaksi” ja “lah
dattavaksi taistelukentillä siinä
hirmuisessa sodassa, jollaiseksi
kolmas maailmansota on muo
dostuva”. Chiang huomauttaa
koni m tt n i st ien
Iupau t luu ise st a
taistelemaan Venäjän puolella,
mikä
merkitsee “asettumisia
koni tuutii st ien välikappaleeksi".

a. Amerikan konsulaatti tiedottaa sulkeneensa kirjansa virallisen
ivun annosta amerikkalaisten siirtämisessä pois Shanghaista, jo
en 2000 amerikkalaisella on edessään kommunistien vastaanotto.

Rooma — T ri Peter Lindström, Ingrid Bergmanin puoliso, saapui
lentäen tänne tänään ottamaan selvyyttä huhuista, jonka mukaan
hänen vaimollaan ja Italian filmiteollisuuden johtajalla Roberto
Rossellinilla olisi käynnissä lemmenseikkailu.
Washington — W . Averell Harriman tähdentää, että tämän
maan täytyy ojentaa auttava kätensä niille vapaille maille, jotka
ovat vaarassa joutua jalkoihin tallattavaksi sodan syttyessä.

R aivaaja, P erjantaina, H uhtikuun 29 p :n ä 1949
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tuista lainoista hallitus on vastuussa noin y h
deksän biljoonaa dollaria. Yksityiset tallettajat
rakennuslainayhtiöihin 11 biljoonaa dollaria ja
nämä talletukset ovat vakuutettuja viiteen tu 
hanteen dollariin asti.
Nykyisin on vaikeampi saada kiinnityslainoja
taloihin kuin oli heti sodan päättymisen jälkei
sinä aikoina. Mutta sittenkin summa nousee.
Elleivät kotien omistajat edessäpäin olevina
vuosina kykene suorittamaan maksujaan, halli
tuksella voi olla paljon taloja käsissään. Niissä
kärsityt tuppi* t luonnollisestikin lankeavat
veronmaksajain kannettavaksi, eikä suinkaan
yksityisten lainaajien, pankkien tai muiden
lainoja antavien laitosten.

O U R P O L IC Y

MEMBER

" T h e purpose o f the Associa
tio n s ha ll be to help preserve
the ideals and tra d itio n s o f o u r
c o u n try , the U nited S tates o f
A m erica, to revere its law s and
in s p ire others to respect and
obey them, and in a ll w a y s to
aid in making th is c o u n try
g re a te r and better."

Päivänkatsaus
Neljäkymmentäneljä vuotta
täyttää Raivaaja näinä päivinä. Sillä aikaa on
tapahtunut paljon muutoksia maailmassa, tässä
maassa ja myös meidän Amerikan suomalaiseen
keskuudessa. Raivaajan vuosikerroissa ovat
tämän ajan kofkokohdat merkittynä. Kuka ta 
hansa. joka antautuisi lukemaan näitä vuosi
kertoja, aste asteelta tutustuisi sen suunnatto
man muutoksen historiaan, mikä on tämän lä
hes puolivuosisataisen taipaleen varrella tapah
tunut.
Siiloin kun Raivaajan syntysanat lausuttiin,
elettiin maailmassa rauhallista ja tasaista ai
kaa. K ehitys kulki hiljalleen eteenpäin. Senjal
leen on taisteltu kaksi suurta sotaa ja useam 
pia pienempiä maailmassa. Myöskin on tapah
tunut väkivaltaisia ja rauhallisia vallankumouk
sia. M onarkioita on kaatunut ja tasavaltoja
syntynyt. Myöskin on siirrytty monarkioiden
diktatuurista
kruunaamattomien
hallitsijani
vieläkin ankarampaan diktatuuriin. On eletty
sekavampiin ja levottomampiin aikoihin, mitä
maailmassa on pitkiin aikoihin nähty.
Tämän lehden ilmestymisen alkuaikoina siir
tolaisuus Suomesta tähän maahan oli suurim 
millaan. Myöskin Amerikan suomalaisten työ
väenliike oli nousukaudessaan. Siirtolaisuus on
ollut melkein lakkautuksissa kohta kolmekym
mentä vuotta. Sillä aikaa suomalainen työväen
liike ja kulttuurielämä myös on elänyt loistokautensa. Niiden ihmisten, jotka suomenkielistä
työväen kulttuuria kaipaavat, rivit ovat pa
dosta harventuneet. Työväenyhdistyksemme ei
vät enää ole sitä, mitä ne olivat liikkeemme
loistoaikana.
M utta niin kauan kun meitä.siirtolaissuoma
laisia täällä Amerikassa on, tämä Raivaaja tu
lee heidän tiedonjanoaan tyydyttämään ja ole
maan yhdyssiteenä heidän välillään. Menneen
työnsä seurauksena Raivaajalle on kasvanut
laaja ja vilpitöin ystäväjoukko, joskin on vihamiehiäkin. Molemmista olemme ylpeitä. Ystäviä
lehdellä on siksi kun se on edelleen sitä, mitä
se on aina ollut — kansanvaltaisen sosialismin
puolesta taistelija. Ja vihollisia siksi kun se ei
ole lähtenyt sosialismina esiintyviä virvatulia
takaa-ajamaan.

Amerikkalaiset kodit morketissa
Yhdysvaltalaisten kotien kiinnitysvellka (m ort
gage debt) on tällä kertaa korkein maan histo
riassa — lähes kaksi kertaa niin korkea kuin
v. 1939 — ja on edelleen nousemassa.
Amerikkalaisten kotien velallisuus kuluvan
vuoden alussa oli enemmän kuin 34 biljoonaa
dollaria. Kiinnitysvelan kasvu on hiljentymässä,
mutta siltikin suunta on ylöspäin.
Vuonna 1930, jolloin ensimäisen maailman
sodan päättymisen jälkeinen nousu olj lähellä
huippuaan, kotien kiinnitysvclka oli 21,058,000,000. Sum m a kohosi tuohon korkeuteen vilkkaan
rakennuskauden aikana. Sitä seurasi kiinnitysvelan lasku pulavuosina.
Kiinnitysvcloista
myynnit olivat vilkkaassa käynnissä vuosien
1930—34 välillä.
Vuoteen 1939 mennessä kiinnity-,velat olivat
nousseet hiukan, vaan ei paljon, siltä tasolta,
mihin ne pulavuosina olivat pudonneet. Ame
rikkalaisten kotien kinnitysvelat, farmeja lu
kuunottam atta, vuoden 1939 alussa olivat
817,646,000.000. Sumina sittenkin oli kolmea ja
puolta biljoonaa dollaria alhaisempi kuin nftä
oli ollut joitakin vuosia aikaisemmin vaikka
hallitus y ritti kiihottaa kotien rak entamista ja
raliain lainaamista siilien antamalla kiinnityslainatakauksia ja vakuuttamalla talletukset ra
kennuslainayhtiöihin. Tänä ai,' ana mvös lyhyt
aikaiset kolmen ja viiden vuoden perästä uudel
leen rahoitettavat kiinnityslainat maksettiin
ottamalla pitkäaikaisia kuui'-au-i'tam m akset
tavia lainoja.
Kuluvan vuoden alkuun in e n n e--a oi h. n kiin
nityslainat nousivat $ 3 4 , 3 6 8 , 0 0 0 , Kiinnitysvelka oli kohonnut lähes 10 biljoonalla dulla
rilla kah d en vuoden sisällä, ja lainaa oli an
nettu 90 tai 100 prosenttia kotien rakennuskus
tannuksista. Nyt kun hinnat ovat laskusuun
nassa, lukuisiin koteihin annetut lainat e ro t
tautuvat suuremmiksi kuin mitä saadaan omai
suuden myynnistä.
Koteihin, joihin eivät kuulu farmit, anne-

Merkillisiä ihmismielen
vääntymisiä
Tuollainen ajatus pakosta tulee mieleen luet
tuaan kuuluisan neekerilaulajan, Paul Robesonin, päätöksestä lopettaa laulaminen ja uhrata
elämänsä puhumiselle. Hän varmastikin tekee
sillä karhunpalveluksen rotunsa jäsenille. Mr.
Robeson kieltämättä on suuri taiteilija ja sa
malla voimakas ja intomielinen persoonallisuus.
Ja tieto siitä, että hän aikoo uhrata suuret lah
jansa la ylitä suuret voimansa sen roturyhmän
olosuhteiden parantamiseen, josta on lähtöisin,
on aivan luonnollinen ja kiitosta ansaitseva.
Mutta Air. Robeson on juuri edistänyt am erik
kalaisten neekerien asemaa olemalla huomattu
persoonallisuus. Hän ei voi tehdä muuta kuin
vahinkoa sydämellään olevalle asialle antautu
malla kommunistisen propagandan levittäjäksi.
Mc emme usko minkäänlaisella puhumisella
edistettävän amerikkalaisten neekerien asemaa
niin paljon kuin mitä tekevät suuret am erikka
laiset neekerit, jotka omalla persoonallisuudel
laan osoittavat kuinka ontto ennakkoluulo on ja
kuinka huonoilla perustuksilla puolueellisuus on.
Mikään mitä Robeson voi sanoa ei ole puoleksi
kaan niin tärkeätä kuin on sellaisten henkilöi
den olemassaolo kuin Roland Hayes ja Ralph
Bunche, Joe Louis ja Jackie Robinson, Marian
Anderson ja Dorothy Maynor — yes ja Paul
Robeson.
Esityskin, että Robeson estettäisiin palaamas
ta kotiinsa Connecticutissa on suurinta type
ryyttä. Syyt hänen kommunistisella linjalla
(duonsa tällä kertaa ovat niin selvät, ettei nii
den pitäisi hämmästyttää ketään. Hän on ereh
tynyt ja harhaan johdettu kuten niin monet
muutkin ovat olleet ja edelleen ovat. Toivoi
simme, että hänen intohimoinen hyvän asian
kannatuksensa ei johtaisi häntä pysyväisesti
kannattamaan huonoa asiaa. Haluaisimme kuul
la hänen laulavan ja olevan vain Paul Robeson
— eikä Moskovan nuorasta nykittävä nappula.

Länsirannikon maanjäristykset
Nyt kulumassa olevan vuoden kolmen ja puo
len ensimäisen kuukauden aikana on Yhdysval
tain länsirannikolla tapahtunut kuusi m aan
järistystä, jotka muut paitsi se. joka järk y tti
miltei koko Washinglonin valtiota, osaa Oregoniaa ja British Columbiaa — kaikkiaan 150,000 neliömailin alaa, ovat olleet hyvin heikkoja.
Tarkat seismografikoneet merkitsevät pienim
mätkin maankuoren liikehtimiset, joita m aa
pallon n.s. “maanjäristysvyöhytkkeellä” tapahtuu
tuhka tiheään, mutta joista harvat sentään muo
dostuvat tuhoisiksi.
Maapallon keskinen seutu käsitetään yleensä
maanjäristysalueeksi. Hyvin harvoin m aanjäris
tykset aiheuttavat minkäänlaisia maanlilkehtimisiä pohjoismaissa ja maapallon napaseuduilia. Maanjäristysalue ei kuitenkaan muodosta
mitään suoraa rengasta maapallon keskisen
osan ympäri, vaan säteilee siitä viiruja etelään
ja pohjoiseen. Jos suurin piirtein tämän vyö
hykkeen katsoisi alkavaksi Intiasta, niin sieltä
se etenee lännelle käsittäen Kaspianmeren ja
Välimeren alueet. Sen jälkeen vyöhyke ulottuu
yli Atlantin ja käsittää täällä osan Etelä-Anierikan läntisestä alueesta ja miltei kolko Poh
jois-.\m erikan läntisen rannikon, ollen kuiten
kin Californian valtio vyöhykkeen (keskeisimpiä
osia. Pohjois-Amerikasta maanjäristysvyöhyke
suuntautuu yli Tyynenmeren ja käsittää miltei
kokonaan Japanille 'kuuluvat saaret ja sivuten
Ki nan ja Intianmeren seudut päättyen jälleen
Intiaan.
Tuhoisimmat m aanjäristykset ovatkin tapah
tuneet Tyynenmeren itäisellä rannikolla, Ja p a 
nissa ja Kiinassa Tuhoisin maanjäristys koko
tunnetun historian aikana tapahtui Japanissa v.
1923, jolloin voitiin merkitä kaikkiaan to ista
tuhatta räjähdystä, joiden seurauksena koko
naisia kaupunkeja upposi mereen ja noin 200,000
ihmistä siirmaantui. Vuonna 1730 Japanin suu
ressa maanjäristyksessä kuoli 137,000 ihmistä.
Kiinan maanjäristyksessä 1927 kuoli n. 100,000
ihmistä.
Yhdysvalloissa on muodostunut tuhoisam 
maksi -e maanjäristys, mikä tapahtui San
I rani lscos-a
1906. Sen seurauksena miltei
koko länsirannikko joutui tilapäisen paniikin
valtaan. Tuhannet ihmiset muuttivat ja stiunnittelivat poismuuttoa länsirannikolta ja insi
nöörit ryhtyivät työhön suunnittelemaan rak en 
nuksia. jotka kestäisivät maankuoren äkilliset
liikahtelut ja olisivat siis turvalliset asuttaviksi.
Nyttemmin Washingtonin valtiota pahimmin
heilahdellut maanjäristys oli verrattain pieni
entisiin suuriin katastroofeihin verraten.
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Kaikkien aikojen
suurin kansainvaellus
pakolaista. Venäläiselle vyöhyk
keelle siirretyt pakolaiset mu
kaanluettuina on .kaikkiaan 11—
12 milj. juuretonta ihmistä, joi
den on täytynyt jättää koko omaisuutensa ja joiden nyt täy 
tyy yrittää rakentaa uutta elä
mää ja uutta kotia maaihan, jon
rista. Romaniasta, J ugo.-.laivias •
ka asuinrakennuksista sota tu 
ta, Itävallasta ja Baltian mais hosi neljänneksen. Kuitenkuaan
ta.
ei pakolaisvirta ole
vieläkään
Ky niinen t uhan ti sinä laumoina tyrehtynyt. Arvellaan että
heitä virtasi päämäärättöminä
muutamat sadattuhannet mie
yli rajan. Vähitellen pakolaisvir
het, jotka vielä viruvat sotata valui hitaasti
länttä kohti.
vankeudessa, tulevat yrittä
Täten saapui eniten pakolaisia
mään päästä kotiseuduiltansa
Eän.si-Saksan raja valtioihin.

VVieniläisen työväenlehden — A R B E IT E R -Z E IT U N G IN
— edustaja on käynyt tutustumassa siihen kurjuuteen, joka
Saksassa nykyisin vallitsee, mutta josta kaikki yleensä vai
kenevat. Tämä on katkelma laajemmasta katsauksesta, mut
ta antaa sellaisenakin riittävän elävän kuvan sikäläisistä
oloista.

Ercässä ensimmäisestä käsiini
joutuneesta saksalaisesta sano
malehdestä löysin
artikkelin,
jonka otsikko kiinnitti huomio
tani: “ Pakolaisia vai karjaa?"
Alein lukea. Se oli kuvaus liial
lista, jonka baijerilainen \Veilheimin kaupunki oli
joitakin
vuosia «itten rakennuttanut karjamarkkinoita varten. Mutta
keväästä 1946 lähtien tätä h al
lia on käytetty toiseen tarkoi
tukseen. Silloin saapuivat en
simmäiset pakolaisjoukqt idästä
ja karjahallia käytettiin aluksi
väliaikaisena kauttakulku leirinä
Vähitellen siitä, muodostui pysy
väinen majapaikka kahdeksallekymmenelle perheelle, jotka kä
sittivät
kaksisataakaksikymmentäviisi ihmistä. Artikkelissa
kuvataan 'halli pitkänomaiseikisi.
kohkeaikkunai seksi
kivi ra k en nukseksi, jota ei alkuunsakaan
pystytä pitämään riittävän läm
pimänä. Hallin täyttää voimakas
ihmisistä, ruuasta ja kuivuvis
ta vaatteista uhoava haju. Narulhin ripustetuilla
peitoilla,
vanhoilla matoilla ja verhoilla
asukkaat ovat koettaneet jakaa
hallin “ihuoneiksi.” M utta kai
kesta tästä ei olisi luultavasti
päässyt mitään julkisuuteen, el
leivät karjanomistajat oli-i al
kaneet napista.
He haluavat
hallin takaisin omaan käyttöön
sä. kosika eivät voi talvella lii
tää elukoitansa ulkosalla. He
lähettivät tästä anomuksen a san
omaiselle ministeriölle. Tällä ta 
valla tapaus piiasi sanomalehden
palstoille.
Artikkelin luettuani olin en
simmäisen kerran
tutustunut
pakolaisprobleenaan. Mutta pi
an sain tietää lisää tästä
murhenäytelmästä, jenka uh
reina on kymmenen, yksitois
ta tai kaksitoista miljoonaa
ihmistä. Kukaan ei nimittäin
tarkalleen tiedä, miten paljon
heitä on.

Potsdamin siviimukuen XIII
artikla koskee saksalaisten siir
tämistä Puolasta, Tshekkoslova
kiasta ja Unkarista Saksaan.
Sen oli tapahduttava "hyvässä
järjestyksessä ja
inhimillisellä
tavalla”, mutta käytännössä ta 
pahtui aivan päinvastoin. Siitä
mitä tosiasiassa tapahtui, on
myöhemmin saatu lukea englan
tilaisista ja
amerikkalaisista
lehdistä.
“New York Times’’
kirjoittaa marraskuun 1946 nu
merossaan m.m.: "Näiden jouk
kosiirtojen lajuus ja ne muodot,
missä ne tapahtuvat, ovat ver
taansa vailla historiassa.
KukaaiR joka omin silmiin joutuu
tätäi kauhunäytelmää seuraa
maan. ei voi epäillä, etteikö ky
seessä olisi rikos ihmiskuntaa
kohtaan, ril s, josta hist' ria tu 
lee vaatimaan hirvittävän hyvi
tyksen. On tapahtunut epäinhi
millisin ratkaisu, minkä milloin
kaan ovat tehneet hallitukset,
jotka ovat ottaneet tehtäväk
seen ihmisoikeuksien puolusta
misen.”
Karkoitukset alkoivat vuonna
1946. Useimmat pakolaiset oli
vat peräisin Oder-Neisse-linjan
itäpuolella sijaitsevista 'Puolalle
luovutetuista saksalaisista m aa
kunnista sekä Sudeettioiluc.ilta.
Pakolaisia saapui myös Unka-

Slesvig-Holfrteinissa
on 1,5
milj. alkuperäistä asukasta
ja 1,150,000 pakolaista. Jokai
sesta sadasta asukkaasta on
neljäkynunentäkokr.e
pako
laista.

Ei ole vaikeaata päätellä, •mitä
tämä merkitsee pienelle, alun
perinkin köyhälle valtiolle. Pal
joa paremmin
eivät asiat ole
Ala-Saksissa, missä on yksi pa
kolainen kahta alkuperäistä asukasta kohden.
Huomiota herättää, että kah
den saksalaisen valtion,, Kilein
kin.1-d’falzin ja Etelä-Badenin
väestö ei ole lainkaan lisäänty
nyt vuoteen 1939
verrattuna.
Näinä molemmat valtiot muo
dostavat ranskalaisen vyöhyk
keen, ja sikäläiset m iehitysvi
ranomaiset ovat pitäneet pako
laiset loitolla: ei haluta “saksa
laista painetta”
naapurina si
jaitsevaa Ranskaa vastaan.
Kaikkiaan on siis
länsivyöuykkeille saapunut 8.5—9 milj.

J

karkoitettujen
yhteyteen.

perheittensä

Miten elävät, miten työskente
levät ja mitä ajattelevat nämä
kvmmcncn miljoonaa kaikkien
aikojen suurimman kansainva
elluksen
uhria?
Brittiläisen
vyöhykkeen
k cskustyö virasto
antoi tähän äskettäin vastauk
sen pienessä kirjasessa,
joka
pohjautuu vyöhykkeen 95 työviraston. antamiin tietoihin.
Pakolaisia askarruttaa ennen
kikkea kysymys: pääsemmekö
palaamaan takaisin? Monet toi
vovat tätä ja heitä rohkaisevat
useat alkuperäiset asukkaat, sil
lä silloinhan he vapautuisivat
velvollisuudesta auttaa pakolai
sia pääsem ästä elämisen alkuun
uusilla asuinsijoillansa. On mitä
edes vast uut tornin ta
herättää
pakolaisissa tällaisia
toiveita,
sillä on m,itä suurimmassa mää
rin
epätodennäköistä,
että
Puola tai Tshekkoslovakia kos
kaan ottaisivat
takaisin karkoittam iansa saksalaisia. Tämä

u tu stelu a

•

I “Muualta Amerikasta: Prof. John
I. Kolehmainen, Yrjö Sjöblom, Os
Olemme saaneet Duluthista “Kes kari Tokoi, Arvid Nelson, Mauno
kilännen SanomaV’-nimisen uuden Oittinen, “Vaari” Gröndahl ja tri
suomenkielisen lehden näytenume Uuras Saarnivaara.
ron. Kustantajaksi ilmoitetaan A. “Suomesta: Prof. N. A. Osara,
W. Havela. Toimittajan nimeä ei Heikki Reenpää, Suomen Kuvaleh
den päätoimittaja Ilmari Turja, Yr
mainita.
Lehti, jota aiotaan julkaista kah jö Kaarne , tri Rafael Engelberg,
desti viikossa neljä tai kuusisivui kirjailija ja Elanto-lehden toimit
sena, esittelee ohjelmansa. Ensiksi taja Martti Larni, oopperalaulaja
kin siitä aiotaan tehdä “uutislehti Kalle Ruusunen (musiikista) Vaa
ja sen ohella mielenkiintoinen ja san Jaakkoo, opetusministeri Reino
nykyaikainen lukemisto”. Toiseksi Oittinen, päätoimittaja, eduskunnan
“se aiotaan toimittaa poliittisesti varapuhemies Penna Tervo, OTK:n
puolueettomasti ja se aikoo tukea sihteeri H. L. Mäkinen, päätoimit
kaikkia kunnon suomalaisten kan taja Yrjö Ylänne, maisteri Unto
sanvaltaisen toiminnan pyrintöjä”. Varjonen, Turun ja Porin läänin
Lisäksi lehti “aikoo hankkia eri alo maaherra Erkki Härmä ym.
“Keskilännen Sanomat aikoo tä
jen asiantuntijain erikoiskirjoitukten
valikoidulla ja eri piirejä käsit
sia, katsauksia sekä haastatteluja
lukijainsa virkistykseksi ja hyödyk tävällä avustajajoukollaan rikastut
taa sisältöään monipuolisemmin kuin
si”.
Siis, kuten amerikkalainen sanoo yleensä lehdissämme on asianlaita.”
“ambitious” (korkealle pyrkivä) oh
jelma. Se muodostuu vieläkin kor Niin kuin se onkin, sano. Yksikään
Amerikan suomalainen sanomalehti
keammalle tähtääväksi kun huo
ei ole edes suomalaisen siirtolaismioimme seuraavan kohdan näyte,
viien halcyon days (turvallisuuden
numerosta:
ja rauhan päivinä) tuskin uskalta
"Lehtemme on neuvotteluissa tai nut tavoitella tuollaista korkeutta
aikoo pyytää vakinaisiksi avustajik- tai sitten saavuttaa sitä. Ehkäpä ei
scen m.m. seuraavia tunnettuja hen ollut riittävää mielikuvituksen len
kilöitä ja asiantuntijoita:
toa.
“Lehden
levikkialueelta
John
Ja sitä mitä nyt aion sanoa ei
Manni, Heikki Moilanen, Mrs. Eli- pidä ottaa liikekilpailun pelosta tai
zabet Monsen-Kortesoja, Mrs. A. N. muusta kateudesta johtuneena. Nyt
Rauma, Mrs. Anna Leino, Antti kcskilännellä tai o'keammin keskellä
Hokkanen, Mrs. A. Wuopio, Matti maata syntymässä oleva lehti ei voi
Erkkilä," A. A. Parviainen, John L. tulla kilpailijaksi meille. Ja sille
Ollila, A. W. Havela, E. E. Torkko, palstamäärälle, mitä luvataan jul
Lauri Lemberg, E. A Pulli ja Kosti kaista, ei suuria hengen antimia
Erlund. Lisäksi vielä seuraavia ni mahdu. Siksi kilpailu ja kateus ei
mimerkkiä käyttävät: Kaisa Kata voi tulla mieleenkään. Sitäpaitsi
ja, Matinpoika, Ahasverus ja Otto kaikilla aatesuunnilla ja aatteetto
poika.
muuksillakin täytyy olla oma äänen.

Lisä ei pahaa tee

PROTESTEERAA VENÄJÄN P O L IT IIK K A A VA STA A N . — Saavuttuaan aikaisin Yhdyskansain
yleiskokouksen istuntoon huhtik. 25 p., Mrs. Eleanor Roosevelt, Yhdysvaltain edustaja, järjestelee
muistiinpanojaan puhettaan varten. Hän puhui päätöslauselman puolesta, missä Venäjää vaaditaan
myöntämään maasta peislumislupa venäläisille, jotka ovat menneet avioliittoon muunmaalaisten
kanssa. Mrs. Rooseve’t sanoi venäläisten yhäkin kieltävän 145 amerikkalaisten kanssa naimisiin
menneen venäläisen poistumasta maasta.

käsityskanta valtaa yiliä enem
män alaa pakolaisten keskuu
dessa ja he työskentelevät ak 
tiivisesti sulautuaiksecn uuteen
ympäristöönsä. Heidän problee
mansa voidaan jaoitella neljään
ryhm ään:
työ, asunto,
veys.

vaatetus ja ter

Tässä yhteydessä on aiheel
lista kosketella lyhyesti myös
asuiitoprobleemaa. Kaksoisvyöhyikkeellä oli vuonna 1939 noin
9 milj. asuinrakennusta. Näistä
tuhoutui melkein 2,5 milj. eli yli
neljäsosa. M utta tämä on vain
keskimääräinen luku. Asutiisja teollisuuskeskuksissa oli tuho
paljon suurempi. 'Suuria saksa
laisia kaupunkeja ei ole enää
olemassa. Ne tuhoutuivat to 
taalisessa ilniasodassa.
Köln,
Hampuri,
Hannover ja Essen,
vain muutamia mainitaksemme
menettivät kaksikolmasosaa asuinrakennuksistansa.
LänsiSaksan pahimmin hävitetyn te
ollisuusalueen käsittävällä b rit
tiläisellä vyöhykkeellä asuu 7,7
ihmistä samassa asunnossa.
Tämä sanoinkuvaamaton Länsi-lSaksan asuntopula on pahin
este koettaessa kytkeä pakolai
sia talouselämän palvelukseen.
Ruhrin alueella on työtä sadoil
letuhansille työläisille,
m utta
heitä on mahdotonta saada si
joitetuksi katon alle.
Samalla
ovat maanviljelijöitten asum uk
set täynnä pakolaisia, jotka ei
vät kykene osallistumaan m aa
taloustyöhön. Työvirastot an ta
vat pakolaisten majoitusoloista
järkyttäviä selostuksia. Useita
perheitä asustaa yhdessä h u o 
neistossa. Ladoissa ja kanalakopeissa asustavat pakolaisperheet
eivät ole mitään pakoJaisilini'1tä. Eräänkin työviraston piirissä
asuu 5 pros, pakolaisista keila
reissä iue. jn e ...
(Jatkuu seuraavalle sivulle)

kannattajansa. Sehän kuuluu osana
kansanvaltaan. Kun puhutaan sa
nanvapaudesta, sillä ei tarkoiteta,
että jonkun lehden on annettava
tilaa kaikenlaisille aatteille. Sillä
tarkoitetaan sitä, että jokaisella
aateryhmällä tulee olla vapaus pe
rustaa oma puhujalavansa ja lehdis
tönsä aatteitaan ajamaan. Ja siinä
ymmärryksessä jokainen lehti on
lausuttava
tervetulleeksi sitäkin
suuremmalla syyllä, jos lehdellä on
lukijoille tarjottavana jotakin sel
laista hengen ruokaa, mitä ei ole
vielä ennen kuultu.
Mutta nyt jokaisen ajattelevan
suomalaisen mielessä pakosta herää
kysymys: eikö hetki ole jo liian
myöhäinen uuden suomenkielisen
lehden perustamiselle? Lehden pe
rustajatkin näyttävät sitä ounastelevan. Eräässä kirjoituksessa “Keski
lännen Sanomain" näytenumerossa
lausutaan: “Mutta syistä, jotka me
kaikki tunnemme, tuon historian
(Amerikan suomalaisen lehdistön)
värikkäimmät luvut alkavat jo olla
kirjoitettuja — Amerikassa ilmesty
vän suomenkielisen painetun sanan
ehtoo on saavutettu.” Se on kiistämätöintä totuutta. Amerikan suoma,
lainen siirtokansa sanomalehtineen
elää päivänsä iltahämärää.
Onko siis viisasta ryhtyä tekeen
jotakin sellaista, minkä tekeminen
kuuluu aamuhetkille tai viimeistään
puolipäivälle? Siihen tietysti vas
taavat lehtiyrityksen hommaajat ja
ne näyttävät vastaavan myönteisesti.
Tulevaisuus näyttää minkälaisen
vastauksen antavat ne, joista leh
den elämä riippuu.
Eräs juutalainen pikkuliikkeen
omistaja tiedusteli kerran tämän
kirjoittajalta miksi suomalaisilla on
täällä Amerikassa niin paljon sano
malehtiä? “Eihän niiden kustanta
misessa ole rahaa.” Ei olekaan. Ja
harvojapa suomenkielisiä sanoma
lehtiä lieneekin täällä perustettu
rikastumisen toivossa. Muut syyt
ovat olleet kannustamassa. Ja ku
kaan ei ole lehtiyrityksissä rikastu
nut. Monet ovat köyhtyneet ja täs
tä puoleen köyhtyvät enemmän kun
suomenkielisen lehdistön lukijain
rivit harvenevat. Jos joku haluaa
muilla afääreillä ansaittuja rahojaan
uhrata lehtiyritykseen, se on kun
nialla mainittava Amerikan suoma
laisten sivistysarvoja käsittelevässä
historiassa. Kokenuthan kaikki tietää
ja vaivainen kaikki kokee.
Siis tervetuloa “Keskilännen Sa
nomat” Amerikan suomalaisen sa
nomalehdistön ohdakkeiselle polulle.
Ja jos lapsi jää eloon ja vahvistuu
niin paljon, että taluttamatta omin
jaloin kävelee, sen kustantajat var
maan nöyrällä mielellä iloitsevat jos
edes osakaan siitä paljosta mitä lu
vattiin on onnistuttu toteuttamaan.
Maailmassahan on niin kovin paljon
toteutumattomia unelmia. Sanoma
lehden julkaiseminen nähkääs kysyy
paljon rahaa ja mitä sisältörikkaampi siitä aiotaan saada, sitä enemmän
rahaa kysytään.
Luukas

suotuisasti heidän terveyden
tilaansa.

Rakas isämme

Kaarlo W ehter

kuoli tapaturmaisesti Lake Wortliissa, Floridassa huhti
kuun 16 p. 19+9. Hän oli syntynyt Orisina: tilassa, Suoluhtikuun 2 p, 1881.
messa ln
N yt on mulkas mainen päättynyt,
poissa huolet, murheet ajan;
rauenneet ristiriitain myrskyt
ia povesi herkän tunnetyrskyt.
N y t uinut puolla tuonen rajan.
Mut muistot työsi ttirprfletfta,
kautt’ vuoskymmenien luvun
puolesta työväenaatteen pyhän
ja .siirtokansan yhteiehyvän,
saa mieleen tuJcvankin suvun.
Niku Nousio.

Lapset —
Laila, Tainr, W eikko ja Sulo,
Veljesi, Vili ja perhe.

(Jatkoa edelliseltä sivulta).
K urjuutta lisää se, että “alk u 
asukkaat’ eivät yleensä ota osaa
asuntopulan
lieventämiseen.
Korkeintaan nämä ilmaipommituksissa tuhoutuneiden kaupun
kien’ työläisperheet
osoittavat
ainoastaan ymmärtämystä tois
ten hätää kohtaan. Pakolaiset
elävät yhteen 'huoneeseen sul
lottuina, kun taas samassa ra 
kennuksessa alkuasukkailla on
käytettävissään
kokonainen
Itunne ja enemmänkin henkeä
kohdem. Tämä
“alkuasukkaiden” ja “uudis
asukkaiden” vastakohta pai
naa valitettavasti
leimansa
näiden seutujen elämään.

Vaatetus- ja jalkine,prdbleema on vähintään yhtä polttava.
Useimmat pakolaiset riistettiin
karkoituksen tapahtuessa mel
kein putipuhtaiksi. Ile saapui

vat uudelle kotiseudulleen aino
astaan riekaleita yllään ja puukengät jalassaan. Tällä hetkellä
heillä ei ole näitä riekaleitakaan
jäljellä. Lasten asema on aivan
katastrofaalinen.
Eräässäkin
maakunnassa
tutkittiin 5,77,7
pakolaista; näistä oli *Xi6 ilman
päällysvaatteita,
1,803
ilman
kenkiä ja 1.962 ilman alusvaat
teita. On ilman muuta selvää, e t
tä kaikki tämä vaikuttaa ehkäi
sevästi työkykyyn, llielefeldin
työvirasto
ilm oittaa
tämän
vuoksi .ettei se voi
teetättä.i
töitään, ellei työläisillä ole asi
anmukaisia työvaatteita. On ku
vaavaa, että, työläisiä suorastaan
virtaa sellaisiin työpaikkoihin,
missä heidät pystytään varusta
maan vaatteilla ja kengillä. . . .
Pakolaisten huonot elineh
dot ja heidän kokemansa kär
simykset vaikuttavat luonnol
lisesti mahdollisimman
epä-

LUDLOW, VERMONT
CHESTER

G R äT n

CO.

PARK G PO LLA RD FIIDIEN välittäjät
Kana- Ja karjatarvikkeita - Siemeniä - Farnutarvikkcita. Apulantoja.
Tel. 2681
C H E ST E R D E P O T , V T .

F. M. WHELDEN STORE
R. S. Devereux, Prop.

Rautatavaraa, maalia ja
sementtiä
COAL A N D GAS SER VIC E
Ludlow, Vermont

L A N N O N ’S Restaurant
Hyvä paikka syödä
First Class License
Ludlow, Vermont

T el. 97
L U D L O W , V ER M O N T

J

Ludlow Drug Co.
Lääkkeitä — Toilettitavaraa.
Lyijy- ja mustekyniä.
TEL. 66-W

LUDLOW , V T .

EDDIE LECLAIR’S
• Amoco Palvelus •
Taijereita - Pattereita - Tarvikkeita.
Expertti rasvausta.
Tel. 141

Ludlow, Vermont.

SPRINGFIELD, VERMONT
«VIS MEMORIIL CHAPEL

George IL Bryce — William L- Dee
------ *------

mbulanssi- ja Hautauspalvelu.

------ *------

sL 10

Springfield, Vt.

S . N t Y O U N G , Inc.
Happy-Cooking Metered Gas

Huonekaluja. Sähkö- ja kaasuvälineitä.

V

Tel. 76

201 Unloc St.

SPRINGFIELD, V T.

Suburban Furniture Co.
Huonekaluja - Talous välineitä

▼

Armstrong ja G old Seal llnoleumla
Tel. 622-W
Chester Road, Springfield, V t

R A Y ’ S GARAGE
Täydellinen korjauspalvelus

A U TO JA ja TROKE1A
Radiaattori- Ja korityötä. Maalausta.

Uudelleenporausta.

Tel. 309

Springfield, V t.

FURMAN DEPT, STORE

IN C .
Täydellinen valikoima miesten, naisten ja
lasten vaatetavaraa
C hevrolet M y y n ti- Ja K o rja u .lllk e ,
Tel. 55
Y le is tä k o rja u s ta — B ody- Ja F e n d .r lty ö tä

SHATTUCK’S GARAGE, Inc.

37-41 Main St., Springfield, Vt.

ECONOMY CUT RATE
Tel. 469

52 M AIN ST ., SPRINGFIELD. V T .

Lääkkeiden -

▼

T e l. 173
55 C lin to n S tr e . t,
S p rln g tl.ld , V t

E. R. W IG G INS,

Builders Supplies, Inc.

Rakennustarpeita |a myllytyötä.
Hyviä
maaleja. Rakentajien rautatavaraa
Kasvomaahen Ja
Tel. 2351
Tel. 390
Vitamiinien pääkortteeri.
Chester, V t
Springfield, Vt.

V a rs ity Shop

"Miesten Ja poikien kauppa"
Puhelin 107
40 Main S t

Springfield, Vermont

PROCTORSVILLE INN
Ensiluokan lupakirja
PÄIVÄLLISIÄ

▼

Erikoisuutemme paistetut simpukat
T el. Ludlow 91-13
Proctorsville, Vt.

Economy Department Store ■■■■■■Hl
“Ystävällisen palvelun kauppa”
Circle Service Station
• Hyvän nimen saaneita tavaroita
• Kansallisesti ilmoitettuja tuotteita
15 Main St., Springfield, Vt.

Radiaatlorien laitto - erikoisalamme
Uuni- ja lämmitysöljyjä

Puh. 329-W

PRO CTO RSVILLE, V T

Hemenway Electric Shop r n fflg g m ifflT T O iim W i
K A IK E N L A IS T A
V . J . D A V IS
SÄHKÖTYÖTÄ
V

Tel. 455
115 Main Street, Springfield, V t

F R E D A. RAND
PA TTER EJA

Ö LJYÄ

-

TA IJER EJA

• • •

GASSETTS, VT.

K o lm a s sivu

R aivaaja. P erjan tain a, H uhtikuun 29 p :nä 1949

No. 100 — 45 :s vuosik.

-Surge palvelus ja myynti
Lypsykoneita
- Maidonjäähdyttäjiä
Farm jäädyt läjiä
Sähköaitoja

Tel. Ludlow 48-3

Pakolaisprobleeman ratkai
sua vaikeuttaa se, että useim
pia karkoitettuja rasittaa voi
makas sielullinen lamnannustila.

Maallisen omaisuuden ja yhteiskunnailisen aseman .menet
täminen on suurimpana syynä
tähän ilmiöön, se tyrehdyttää
heidän elämänhalunsa melkein
tyystin.
Heidän closuhtcensa
sekä
työn että henkisen elämän k an
nalta, ovat huomattavasti, takapajuisem-nat kuin “alkuasukkai
den.”
Viimemainitut eivät useinkaan ymmärrä heidän vaikeuksiansa.
Tämän johdosta
karkoitetut eristäytyvät omaan
piiriinsä, eivätkä sulaudu alkuperäiseeti väestöön.
Vars’n usein on herännyt aja
tus perustaa oma jiakolais,puo
lue. sillä “uudisasukkailla” on
samat kansalaisoikeudet kuin
‘alkuperäisillä’
asukkaillakin.
Mikä hirvittävä epäsuhde asias
sa vallitseckaan!
I.äusivyöhykkeen h a h leksan
tai yhdeksän miljoonan karkoitetun joukossa on monia, ehikä
kytnemniä tuhansia, joiden elä
mä on jo ajat sitten ollut jär
jestyksessä, ja jotka elävät jopa
paremmin kuin sikäläinen työläisväestö. Edellä kertomamme
ei suinkaan koske heitä.
Se koskee
niitä miljoonia,
jotka ovat saaneet ja saavat ja t
kuvasti kärsiä sanoinkuvaamat
tomia sielullisia ja ruumiillisia
kärsimyksiä.

OUINCY, M A SS.

Tärkeä kokous.
— Ev. Luth. seurakunnalla oli tär
keä ja kauaksi kantoinen kokous vii
me sunnuntaina, 24 p. Kokousta joh
ti past. Hililä pöytäkirjat luki Mrs.
H. Luoto. Rahallisista asioista selos
tivat nti Aino Hänninen ja Mrs. E.
Nätti. Edustajiksi Idän konferensin
vuosikokoukseen valittiin Isaac Luo
ma, David Savonen Mrs. Ida Peterson
ja Mrs. W. Lahonen, varalle Mrs. Hil
da Hänninen. Kirkolliskokoukseen
edustajiksi valittiin Mrs. Eugene
Nätti ja Mrs. II. Hiliilä, varalle Mrs.
Edward Johnson.
Cusi nim i.

— Aivan yksimielisesti seurakun
nan viralliseksi nimeksi hyväksyttiin
Trinity Lutheran Church (Pyhän
Kolminaisuuden Luterilainen kirkko).
— Cusi kirkko ja pappila päätet
tiin rakentaa samalla kertaa. Ko
kouksessa oli runsaasti väkeä ja kir
kon ja pappilan rakentamisen hy
väksi annettiin jokainen ääni. Joh
tokunnan ja rakennuskomiean tehtä
väksi jäi viimeistellä vanhan kirkon
ja pappilan myynti. Arkkitehdiksi
valittiin Fred Rolfe täältä Quincystä.
Arkkitehti pastorin ja rakennuskomii
tean kanssa alkaa piirustusten laati
misen heti ja rakentaminen aletaan
heti, kun piirustukset ovat valmiit.
Neljä tonttia uutta kirkkoa ja pappi
laa varten on jo joitakin kuukausia
sitten ostettu Roberts kadun varrelta.
Lahjoituksia rakennuskassaan tulee
jatkuvasti.

Osuustoiminta on järjes
tettyä yhteistoimintaa
Sata vuotta sitten Englannin osuustoimintaliikkeen isä kirjoitti: —
“O suustoim inta m erkitsee yhdessä työsk en 
telyä,

yhteistoim intaa.

voim an ja vallan lisäystä. M itä yksi ei kyke
ne tekem ään, sen kaksi ehkä voi suorittaa.
M ikä on m ahdotonta m uutam ille harvoille,
on helppoa suurelle joukolle. M utta en n en 
kuin joukot voivat toim ia, yksilöiden tä y ty y
liitty ä yhteen ja työskennellä käsi kädessä;
heidän tä y ty y olla tietoisia pääm äärästään ja
käsittää, että heillä on valvottavana yhteiset
edut tai että heidän välillään on olemassa jo 
kin yhdysside.’

SHELL PALVELU
Gasoliinia - ö ljy ä .
Hyvää Ruokaa
Ystävällinen paJvelu välipaloista
banquetteihn asti.

MAYNARD

GASSETTS, VT.

kuudessa, jo tta heissä h erätettäisiin ja y llä
pidettäisiin

h arrastu sta

ja

m ielenkiintoa

osuuskuntansa ja osuustoim intaliikkeen asi
oihin; valistustyötä jäsenten kasvattam iseksi
ja kehittäm iseksi kykeneviksi k an san v altai
seen hallintaan; valistustyötä uusien jäsen i
en ja ostajien hankkim iseksi osuuskunnalle,
sekä valistustyötä osuuskunnan hallinnon te 
hokkuuden ja kykeneväisyyden lisääm iseksi.
T yöläisiä kohdeltava tasapuolisesti ja oikeu
denm ukaisesti. K ehoitettava heitä tulem aan
■toim iviksi jäseniksi niissä osuuskunnissa, joijd e n palveluksessa he kussakin tapauksessa
|o v a t.”

1

JA

W ORCESTER

August Aalto, Karvosten naapuri-I vuoden kuluessa Emil puheessaan
kielinen
jumalanpalvelus G ar
field kadun kirkossa klo 3.30 ip. na asuen, esitti ystävyyssuhteista' kosket teli.
naapurien sekä toverien kesken ja Hilda Heinonen lausui tilaisuuteen
— K. \V. Heikkinen.
huomautti erikosuutena kuinka suu sepittämänsä runon, jonka jälkeen
ri on se nuorten joukko, jonka ys Anna Aalto antoi morsiusparille
tävyyden Karvoset ovat voittaneet. kaikkien yhteisen rahalahjan osa
Lopuksi Aalto lausui (lainaamansa) rahasta 25 dollaria oli vaihdettu ho.Mount Calvary Ev. Luth.
kauniit sanat joka niin hyvin sopii peadoiiareiksi ja laitettu sirosti laa
Kansalli seurakunta
Marylle ja Albinille.
tikkoon hopeanauhoin solmeiltuna.
Sunnuntaina toukok. 1 p. on
"Vaan Rakkaus, side kestäväi Siihen mennen olikin jo Mary ja
suomertk i e 1ine n jumalan] »a1v ef. u s nen, on nöyrä hiljainen, viko Albiin senverran selvinneet häm
kello 9 ap. Kuoro myös laulaa. ja peittäväinen, on aina lempeä, mästyksestään, että voivat puhua
Pyhäkoulu on kello 10 ap.
ei kersku milloinkaan, ei väsyä se — Karvonen kiitteli kaikesta ja
Maanantaina 2 p. on Luther voi vaan kestää kuolemaan, ja aina leikillisesti kuvaili avioliitossa ololiiton ikokotis Mr. ja Mrs. C. rakkaus myös toisen kuormaa kan aikoja. Sanoi olevansa onnenpoika,
Swainin kodissa, 3 Klm st., klo taa, ei toista syyttele vaan kaikki että sai Maryn kuin nyt tällaiset
8 illalla.
anteeks' antaa, ci pahna muistele, juhlat tuli. Mary kiitteli — liikutet
Perjantaina 6 ]). on kuorohar ei ole katkera, ei etsi omaansa vaan tuna — tilaisuudesta. Loppu aika
joitus 'Kaleva pirtillä klo 8 illal tahtoo palvella.’
kulutettiin nauttimalla tarjoilusta,
Bethlehem Ev. Luth.
la. — .K \V. 1leikkinen.
Tämän
jälkeen
vielä
puhui
Emil
kaikin puolin kaunis ja arvokas ja
Kansallisafeurakunta
Saari, Karvonen sekä Emilm Isä jota riitti lappumattomiin. Juhla oli
M aanantaina toukok. 2 p. on
(edesmennyt) Nikolai Saari olivat pysyy kauniina muistona pitkän ai
diakonissaini
kokous 'Mr. ja
monivuotiset
työtoverit sekä hyvät kaa kaikkien mukana olleiden mie
Mrs. iM. Ketolan kodissa klo 2
ystävät
tätä
aikaa 25 viimeisen lessä.
H. H.
Trinity Lutheran Church
ip.
Sunnuntaina 8 ,». on suomenISunnuntaina 111 p. on pyhäkou
lu klo 6.+5 ap. Jumalanpalvelus
Herran pyhän ehtoollisen kans
sa on kello 11 ap.
Keskiviikkona + |>. on Luther
jonka toimeenpanee Mount Calvary Ev.
liiton kokous klo 7.30 ill.
Luth. Kansallisaeurakunnun Naistenliitto,
Torstaina 5 p. on
T rinity
Maynard, Masa., pidetään lauantaina Guild kokous 31 rs. Marie \ValH A U T A U S T O IM IS T O
huhtik. 30 p. Ho 2— 5 ip. Myyjäisten terin kodissa, Templeton, klo 8
2+ lunnin amhul attss palvelus illalla. — K. W. Heikkinen.
yhtcydesM on myös kahviotarjoilu.

— Ensi sunnuntaina, toukok. 1 p.,
ei ole aamukirkonmenoja, kun pastor,
on konferensin vuosikokouksessa ja
juhlilla Maynardssa. Sunnuntaikoulu
on alkaen ko 10. Illalla on Gildan
järjestämä juha tarjoiluineen. Ohjel
man yhteydessä näytetään paljon
huomiota saanut elokuva Answer
for Ann. Se näytetään myöskin pyhä
koulussa ap.
— L. Liiton kokous on 2 p. iltana,
Brotherhoodin kokous 4 p. iltana ja
hartaushetki ohjelmineen ja tarjoilui
neen Mrs. Hulda Väihkösen kodissa
Center St. torstai-iltana 5 p. Ompe
luseuran myyjäiset on siirretty 12
p. illaksi t.k.

MAYNARD, MASS.

GARDNER, MASS.

CHESTER, VERMONT

Leivosm yyjäiset

P A U L W. A D A M S

T e r v e tu lo a !

Farmi m yytävänä
Uusi 4 huoneen talo, sauna ja
|>uuvaja. Pieni järvi (»maila m aal
ia. M aata 25 ek„ 6 ck. peltoa,
lojijru metsä- ja hakam aata; lop
pumaton vesi, eteläinen rinne hy
vän tien varrella. 2 m. tervetiehett, 5 m. kaupunkiin. Suomalai
set naapurit. Hinta $3,500.00.
J. A. R IV E R S
Ludlow, Vt.

No. 2 $12.00 neliö.

Kehystäväni* — Lautatavara*

L U U K K O L U M B E R CO .
Tel. 2841

Spencer, Mass.

P oultry Farm

L A A TU kananpoikasia - Haudotusmunia - Siitos siipikarjaa!
Reds — Barred Rocks — Barred Cross — Sex Links
Mas*., U. S. Pullonun Clean
OAKHAM ROAD

teh täv ä jatkuvaa valistustyötä jäsen ten kes

M ASSACHUSETTS

1 8 ” p u n a s ia s e tr ip ä r e itä

K E R L IN

“On

U n it e d C o - o p e r a t i v e S o c i e t y

$220 tu h at jalkaa

58 Greenville Street

O suustoim intam ies A lanne k irjo ittaa :

Jos teillä on harrastusta olla mukana yhteiskun
nallisessa uudistusliikkeessä niin yhtykää jäsenek
si osuusliikkeeseemme joko Maynardin tai Worcesterin toimintapiirissä.

Vaunulasti valittua tammista lattialautaa

No. 1 $15.00 neliö

Y hteenliittym inen

m erkitsee aina ja poikkeuksetta voimaa tai

Cavendish, Vt.

THE CORNER LUNCH

Tel. Chester 3117

Menet jiakolaiset
vanhenevat
ennenaikaisesti. Tuberkuloosi ja
siikti|)U(i,itau lit raivoavat pako
laisten keskuudessa. Kuolle suits
o i hirvittävän suuri.
Suurin osa jiakolaisista pvr
kii tietenkin luomaan itselleen
uuden ja entistä |»areninian tu
levaisuuden.
Xikaiseniniin jo
vintasimme näihin vaikeuksiin,
joita pakolaisilla on voitettava
naan.
Vasta,,uudeksi voimme
kuitenkin mainita, että pakolai
set ovat erittäin kysyttvä työ
voimaa. Surkuteltavaa kuiten
kin on, ett.i heidän hädänalaista
asemaansa
käytetään väärin
Pakolaisia nimittäin sijoitetaan
etupäässä
kaikkein ala-arvoisimtpiin töihin.
Useilla alueilla
heitä jopa nimitetään “ itätyöläi
siksi.” Heidän ahkeruuteensa ja
tyotuloksiinsa ollaan kuitenkin
oltu tyytyväisiä.
Kuitenkin niiden keskuudessa,
jotka ovat joutuneet vuosikairs,ia virumaan keskitysleireissä
on havaittavissa
tyiihaluttomuutta.
Heidän kantansa on.
Kunnolliset asunto-olot, sitten
vasta työ.

Puh. 8237

SPEN C ER , M ASS.

Springfield, Mass.

M

Tel. 2386

Chester, Vermont

— Autorenkaitten valmistajani
PAUL W. ADAMS
unelma
reiän
autom
aattisesti
Ilo p ea h ä itä juhlittu.
H A U T A U S T O IM IS T O
on vihdoinkin täyt
Suurenmoisen yllätyksen kohteek ummistava
2+ tunnin amhulansäipalvelus
si tuli Mary ja Albiin Karvonen, tyn_\t 50-vuotisen kokeilin t u 
Tel. 2386
sunnuntaina tk. 24 pnä. Karvosen loksena.
Chester, Vermont.
tilavat huoneet tuli tunnin sisällä
aivan upaten täyteen, häävieraita.
JAMESON’S MARKET
Ji^hlapöytä oli pian valmis ja olikin
LIHAA - RUOKATAVARAA
se erikoisen juhlallinen, kaikki val
Auki kello 9-saän.
Taijereita - Pattereita - Korjausta
koista ja hopeaa. Ihanat kukkaset
Toisen luokan lupakirja.
Motorola
radioita koteihin ja autoihin.
ja kaunis hääkaakku vielä täydensi
Tel. 2574
• • •
näkyä. Kuin sitten oli morsian
Chester Depot, Vermont
lei 2751
CHESTER, VERMONT
"kruunattu" ja kukitettu sekä sulha
selle jätetty kukka rintaan saattoi
MONTANY & MONTANY
Thomas Aalto morsiamen ja Senia
Monier’s Home Utilities
Jacobson sulhasen, Sam Salon soit
PULLOKAASU PALVELUS
K A IK E N L A IS IA
— •
taessa häämarssia, heille varatulle
V A K U U T U K S IA
kunniapaikalle. Mrs. Anna Aalto
Keittnuuneja - Jääkaappeja
kertoi päivän merkityksestä ja ter
Vedenkuumentajia
Chester, Vt.
vehti häävieraat sekä esitteli ohjel Tel. 2601
TEL. 3242
• CHESTER, VT.
man suorittajat.

L E S L IE A L LE N

O tan vastaan
kaikenlaista

BULLDOZER ja
LAPIOTYÖTÄ
L E S L IE JA L K A N E N
Voluntown, Conn.
Tel.: Moosup 674-W 3

• P 1A
RK •
II E A T R E

Näytökset Bunnuntaiata torstai-iltaan

kello Z---9. PorJ. Ja
7 00—8.30 L a u a n ta in a

CHESTER. VT.

CHESTER TEXACO

T ä y d e llin e n

la u a n ta i ilta n a
ip k e llo 2.00.

----

lei. 2721

NORTH st. ELECTRIC
Refrigeration
Täydellinen sähkö-urakointi

Tel. 2788
North St., Chester Depot, Vt.

a u to ie n

k o ria u s p a lv rlu a .

Tel. 2191—2399.
C H ESTER , V E R M O N T

H a rt’s G arage

INTERNATIONAL TROK1EN
MYYNTI ja PALVELUS
1—1948 KS-5 Heavy Duty V/2 ton.
1—1948 KBS-5 2 yard Dump

Tel. 2603

Chester Depot, V t

No. 100 — 45 :s. vuosilc.

Raivaaja, P erjan tain a, H uhtikuun 29 p:nä 1949

N e ljä s sivu

NEW YORK CITY

Raivaajan New Yortln konttori:
«0S«—9th Ave. Puhel.: Lehigh 4-0806
Konttori avoinna Joka arklpilvl
kello 10 ap.—6:30 Ulalla.
Raivaajan tllaukala Ja ilmoltukais
eaataanototaan. Rahalfihetykali Suo
meen toimitetaan.
Wilho Hedman, toimittaja.
M. Lyytikäinen, liikkeenhoitaja.

TYÖVÄENTALOLLA
PAIVÄLISTA:

Sunnuntaita toukok. 1 p. Vap
pujuhlat suuressa salissa klo 6.
"K eittiörakkautta”, yksi näyt.
huvinäytelmä. Elis Sulkanen pu
huu, Sekakuoro laulaa, lausun
taa, v.m. Tanssit Vesan salissa
klo 8.30. Lainakirjasto avoinna
klo 8—10.
Maanantaina toukok.
2 p.
“Neiti Julia” harj. klo 8.30. Se
kakuoron miehillä harj. klo 8.30.
Tiistaina toukok. 3 p. Valistuskomitean kokous
klo 8.30
lausuntakerho näyttämöllä kello
9. Äitienpäiväohjelma kokonaan.
iKestkiviikkona 4 p. “Neiti J u 
lia”, harj. klo 8.30. Sekakuoron
naisilla harj. klo 8.30.
Torstaina 5 p. Niilo Hirvi, laulukonsertti suuressa salissa klo
8.30. lainakirjasto avoinna klo
7—9. Tanssit Vesan salissa klo
8.30.
Perjantaina 6 p. “Neiti Julia”,
harj. klo 8.30.
Lauantaina 7 p. Tanssit k ah 
dessa salissa klo 8. 30. Viola ja
Bild Syrjälä, Viola ja Eino Suisito
soittavat.
Sunnuntaina 8 p. Aluetoimi
kunnan kokous klo 4.30. Äitienpäiväjuhla suuressa salissa klo 6.
Viola ja Eino Suisto soittavat.
Elina Sorn ja Lydia Nylander
puhuvat, Aira Hedman lausuu,
■Kerttu Siukonen ja Vilma Ols
son laulavat, Melodraama, Sirk
ka L. Kallliomaa, kertomus Hel
lin Salonen, “Äiti”, yksinpuhelu.
Verna Piiponius. Joukkolausuntaa, kerholaiset, Sekakuoro lau
laa, N. Y. Naisvoimistelijat e sit
tävät “Valssi”. Tanssit Vesan sa
lissa
klo 8.30. Lainakirjasto
avoinna klo 8—10.

Niilo H irvi —
ensi konsertti

Ensi torstaina toukok. 5 pnä
nuori laulaja Niilo Hirvi, anltaa
ensi konserttinsa Työväentalon
juhlasalissa,
alkaen kello 8.30.
Niilo on laulanut pienestä pojas
ta aikain ja on jatkanut opinto
jaan. Hän oli Yhdysvaltain meriväessä, jossa lauloi monissa ti
laisuuksissa
pojille ja hän on
myöskin tunnettu laulun johtaja
na ja usein esiintynyt laulutilaisuu/ksissa, joten hän on tunnettu
laulajana ja nyt antaa ensi kon 
serttinsa.

E rik M atson’in
m uistolle

Erik Matson, ylksi vanhemman
suomalaisen polven miehiä, kuoii
Meadowbrook sairaalassa Hem p
stead, L. 1., saira&tettuaan pi
temmän ajan. Hautajaiset olivat
Cornell Funeral Parlors, Hemipsiteadiissa,
L. I.. keskiviikkona
huhtik. 27 päivänä kello 2.30.

Kielenkääntäjä

(Translator)
Otan käännöstöitä vastaan kotonani,
Hallituksen virallisen tutkinnon (Civ.l
Service examination) suorittanut 1942
Avustan myös siirtolais- ja kansalaistunhs-kysym yksissä.

FRANK R. BROWN
247 East 122 St, Apt 26
N ew York 35. N , Y.

“ P y sy v ä in e n
m u isto ’’
Merkitkää teidän lemmit
tynne hauta ihanalla py
syväisellä m u i s t o seppe
leellä, lehvällä tai haudan
peitteellä.
Seppeleitä, IS tuum.
$2.25 kpl........................ 3—$6.50
Lehvä, 14x30 tuum.
$2.25 kpl............................ 3—$6.50
Haudan peite 20x40 t. $4.25 kpl.
30x80 tuum.................. $7.50 kpl.
Sydän seppele, IS” . . . . $3.25 kpl.
Tähti seppele, 18”

. . . $3.25 kpl.

Risti seppele, 18” .

$3.25 kpl.

T y y n y seppele, 20” ..

$4.00 kpl.

•
Ikuistettu, k o r i s t e ttu,
mitä loistavimpia tuotteita
joita on vielä tehty, postimaksettuna.

•

Brule Valley Nurseries
& Evergreen Crafts
Brule, Wisconsin

Hautausfkappe'li täyttyi ytstäväja tuftavapiirstä, jotka muisti
vat edesinnennyttä kukkasin.
Riuniitniin s iu na uktse n
toimitti
ruotsalaisen kirkon pastori An
derson, puhuen elämän katoavai
suudesta. August Kangas pu
hui edesmenneen muistolle mai
niten, että Erik Matson oli yksi
tunnetuimpia ja ahkeria miehiä,
ollen ensimmäisenä Nassau kalin
tiu Suomen avustuskomiteasi:..
Mattsonien koti Munson avenuel
la, Hempsteadissa, oli aina avoin
na
y,ht ei sipyr innoille ja siellä
usein kokoonnuttuni, olkoon ky
seessä Suomen avustus tai joka
muu yhteistyö. John Ketonen
lausui oman kirjoittam ansa muis
telmani non.
Hautaus tapahtui Hemipsteadin hautausmaalle.
Erik Matson oli syntynyt Koi
vistolla. lielniik. 20 p. 1882 ja oh
ollut tässä maassa viimeiset 4?
vuotta. Hän
oli ammatiltaan
takkapilttari
ja kairpenteri ja
kaikkialla [»idetty ystävällisenä
ja hyvänä seiiraniieheulä. Lähinnä
suremaan jäivät, vaimonsa Ame
lia Matson s'e<kä kaksi poikaa,
George ja John Matson, molem
mat naimisissa ja heillä on lapsia.
Erik
Matsonin poistuminen
jätti syvän aukon suomalaisten
riveihin ja sanoin kuvaamatto
man
surun Amalialleen, jonka
kanssa he olivat aina ylhteispyrinnöissä mukana.

P a lv e lijo ille vahingon
k o rv a u k sin a $535,429

on
18,000, jotka vaatteitten ja
kenkien
puutteen takia eivät
pääse koulutin, joten heille on
apua hankittava.
Olivia Hautamäki luki llilja
Tilliäni kirjoittam an “Lasitu”, El
si Johnson lauloi, Viola Suiston
säesitäissä “ Ho|>ea,hapset" ja “O r
von kyyneleet”, saaden suosion
osoituksia.
Liina Sorn luki lmyaisan k e r
tomuksen “ K atri ja Matti.”
M liho Hedm an pulini lo|Hi|kisi.
viitaten siihen suureen työhön,
iota lainlaadinnallisella
alalla
Suomessa on saatu aikaan palivelijattarien aseman parantniksis'sa,
samoin lasten hoidon aloilla ia
kuvasi m iten tässä maassa, esim.
tarpeessa olevien lasten hoito or
enemmän arnielialstiustyön va
rassa. Viime vuosilla on tässä
kin maassa annettu suurempaa
huomiota työläisten aseman p a 
rannukseen, työpäivän pituuden
rajoituksiin, sekä alinpalkikalakiin.
Paljon lahjoituksia, kahvia ja
rii-iä tuotiin lahjoituksina lähe
tettäväksi Suomeen lasten,kodiie ja vanhainkodille. Löppuiltaan tanssittiin.

New Y o rk in ilmoituksia — H elp W anted Ads

New Vin kin valtiossa, vuods n
EXPORT
EXPORT
FEM ALE HELP W ANTED
1948 ajalla myönnettiin palveli
H O U S E K E E P E R , COOK.
joille vahingonkorvauksia, New
E x v d le n t p o s itio n in new ra n c h home
korkin v a ltio ssa voimassa ole
U S E D W O O D W O R K IN G M A C H IN E S
nt V alley 8(n *a m , L . I. in June fo r th ro u g h
w orker, no tie s , fo n d of c hildren, 2 ad u lts,
van W o rk ers (.’ompensation - (2) ch ild re n - g ir l 5, hoy 3, B e n d lx d is h 
Työläisten vahingonkorvauslain
washer. te le v is io n , ow n room, Ix ith , ra d io
At Greatly Reduced Pricee
s ta rt now in 6 ro o m loveh fl itb u s li home.
perusteella 781 palvelijalle yhI1A0.00 mo.
C a ll De. 9016
T h u rs d a y to
teeifsä $535 42<(. Vahingonkor
7 p. in. F rid a y It* noon am i a ft e r G I*. M.
Planer 30” double surfacer, Berlin 186 Saw double arbor, dir. dr., adjustable
Sat. io 2 P. M .
vauksen s a a n t iden joukossa ovai
Planer 30” double surfacer, Y ates 186 Boring Mill with bits, Fay 6 Egan
m.tn. niiespalvelija. joka a u tta a k 
Planer 24” single surfacer, American Router air driven No. 905 Onsrud
A U TO S FOR SALE
seen isä n tä än sä auton kum iren
Tennoner single end. N e w Hermance Moulder 4 sided 10x4”, Egan
kaan m u u to ssa ja siinä lioin m as
Lathe 42” Mattison Automatic, com
Jointer 12” Belt Drive, Patterson
sa katkaisi kätensä, toinen oii
Band Saw 36” Fay 6 Egan, Special
plete 57-D
F
R
A
Z
E
R
1
9
4
7
palvelijatar, jo k a kaatui ja lonk
Swing Saw 16” w/dr. J. T . T ow slev Box Matcher tw o spindle, Morgan
4
Door
Sedan,
Black,
Excellent
kasi polvensa, kolmas pesijätär.
Shaper two spindle belt driv. Fay &
Sander 42” 3 drum, J. A . F ay
Condition.
Private Owner.
joka putosi ikkunasta, asettaisSander 12” drawer, direct driven
Egan
♦
saan v a a tte ita kuivamaan, nuo
Saw Chain feed rip, 6traigbt line
Shaper single spindle ball bearing.
D A . 9-5272
vaan m ainiten niistä monista taSaw Gang Rip, Sinker D avis
Dean
pat: rm ista m itä taloustyön aloil
W e have a complete line of good used Electric Motors, up to 100 h.p.,
la tapahtuu.
FOR SALE
New Y o rk in valtion vahingon
at Bargain Prices.
—
Come in, Call, W ire or W rite
korvauslaissa määritellään pal
TR1BORO A U T O EX C H A N G E
■' '♦----velijaksi
jokainen, joka tekee
- -------B A R G A IN S -------työtä yhdelle työnantajalle, joko
Pontiac — 1948 - Like new — $1995
J. J. STONE SUPPLY €0.
asuntotalon sisällä taikka nilko
Ford
— 1947 - Grey
$1475
illa talosta, vähintään 48 tuntia
Kentucky's Most Complete Stock of W oodw orking Machines
viikossa, sellaisessa kaupungissa
Chevrolet — 1946 - Gd. cond. — $1295
C lay & Madison Sts.
W A 3700
Louisville 2, Ky.
jossa <»n vähintään 40,000 asu
Cadillac — 1940 - Perl. cond. — $995
kasta. N ew Yorkin valtiossa on
144-19 Hillside Ave.
seitsem än to ista sellaista kaupun
Jamaica,
L. I.
OL. 8-4664
kia, joissa o n vli 40,000 asukas,ta
A T T E N T IO N E X P O R T E R S
ne ovat: A lbany, Binghainpton
• J. J. H A R T , Used C ars C o rp . •
90,000
lhs. — .025” 36 x 96 # 2 S % Hard Aluminum
Buffalo,
Eilniira, Jamestown.
• B A R G A IN S ”
40,000
lbs. — .032” 36 x 96 # 2 S
Hard Aluminum
Mount X’ernon, New Rochelle. Hilda Lehto
P ly m o u th — 41 4 D sedan $796
Packed in 1.000 lb. crates.
P ly m o u th — 47 2 D Special $1375
New York. Niagara Palis, Pough myy pitkäaikaisen liikkeensä, jo
P o n tia c
— 41 2 D Sedan $750
Duct stock, will take a Pittsburgh Lock.
keepsie, Rochester, Schenecta ta hän on näillä nurkilla pitänyt
F o rd
— 39 % -ton pa nel $350
Make us an offer.
dy, Syracuse. Troy, I'tica, W hi viimeiset 22 vuotta- vaan nyt 93 F o rt G re e n e PI. F u lton & La F a y e tte
Plione, W rite or W ire.
te Plains ja Yonker*.
M
A
.
2-2732
sairauden takia joutuu m yy
Äitienpäivä
THE WATERMAN - WATERBURY CO.
Palvelijat
menettivät vuoden mään sen, joten voitte käydä
Jokaisen mielessä on äiti en*' 1948 ajalla 37,535 viikkoa ty»»ai
Minneapolis,
Minnesota.
Phone. Main. 8701
BUSINESS OPPORTUNITY
katsomassa’.
Siinä on naisten
tilalla. Muistot äidistä palaavat kaanisa loukkauksien takia.
vaatteita ja pikkutavaraa. K a t
mieleen, muistuvat ilon ja surun
- Attention Exporters sokaa himotuista jossa on osoite
Permanent Wave Shop
ATTENTION EXPORTERS
hetkinä.
Sunnuntaina toukok.
ja
telefooninumero.
FOR IM M ED IA TE DELIVERY
Seliinq due to illness
8 pnä vietetään äitienpäiväjuh- L asten j a vanhainkodin
H U D S O N 1948 S E D A N , completely
equipped, W .W . Tires, 7,000 miles, 2E Q U IP M E N T
laa Työväentalon juhlasalissa, iltam issa
N e l income $200.00
Imatralla taasen tehty
tone green, perfect condition, reasonable. One Caterpillar D-8 N o. 1H8323 and 14
alkaen kello 6 ja silloin jokainen
282 Grand St., Brooklyn
yd. F. P. Scraiper.
Before 5, C y. 8-1900 — A fter 6 6 Sat.
Iltam issa lauantaina huhtik. 23 korjauksia,
liikkeelle, elämään hetkinen ja
T w o Streamline D-7 Caterpillars. O ne
pieni
kokoushuone,
jota
saa
E
V
.
4-1350
E
V
.
3-4314
kuunnelle äideille om istettua oh päivänä V e sa n salissa, Lastenko
Model Y 12 Scraper.
din ja vanhainkodin hyväksi, oli vuokrata pikkukokouksia v ar
jelmaa.
One L.S. 8 yd. Scraper.
BEAUTY
SHOP
gd.
inc.
ten,
on
varu
stettu
myöskin
oATTENTION EXPORTERS One R.D. 6 Caterpillar
Tankastaikaa ilmoitusta ensi väkeä huom attavasti koolla.
T w o Double Drum Sheepfoot Rollers.
V iola ja E in o Suiston soitettua malla sisäänkävtävällä.
Plus 5 Room Furnished
viikon alkupäivien numerossa.'
PLYM OUTH 1941
One H-3 LeTourneau Rooter.
—
'—
» avajaissoiton.
Sandra Puranen
Apartm ent available
2 door sedan; mechanically perfect, radio One 112 Caterpillar Patrol 8 months old.
puhui, san o en mm. “Tämä ilta on Vappujuhlille New Yorkin
One LeRoy 105 Air Compressor.
Charles L indfors
Rent $63.00
Työväentalolle
& heater; private owner.
om istettu eläm än alku- ja iup|puOne E.H.T. M ack Truck Tractor and 20
Harvoin
sattuu
näin
hyvää
ti
T
el.
Ri.
9-3080
kuollut äkkiä
STerling 9-9609
Ton L ow boy Trailer.
vuosille, siis Lastenkodin ia V an
Charles Lindfors, suomalainen hainkodin hyväksi. Pienikin lah laisuutta, e ttä Vappu on jumri
All the above in tip-top shape and
sillä silloinhan
priced to sell.
puutvöläinen kuoli äkkiä East 48 ja täältä Atfiantin takaa vie heille sunnuntaina,
ATTENTION EXPORTERS Priced for export.
työläisillä
on,
aikaa
juhlia. Tässä jonka palka-sta työnantajansa
— Excellent operating
kadulla keskiviikkona, huhtik. 27 parhaim m at tervehchksenime ja
PLYM OUTH 1940
tilaisuudessa on hyvä ohjelma, poistaa liittovaltion tuloveron.”
condition.
päivänä kello 3 aikana. Hän oli antaa iloa heidän elämälleen.
Toimisto on myös arvioinut
tästä lehdestä.
W rite-W ire-Phone
4 door sedan, fully equipped.
mennyt
asettelemaan työkalu 'Vanhairtolklti. joka on talou s jonka n ä e tte
,pienemip:en ja suurempien per
Brooklynin
puolella
ei
ole
mi
PAUL COLLIER
G ood condition - Private owner.
jaan paikoilleen., ollen työstä tu  neuvos M iin a Sillanpään ahkeran
heiden tarpeet. Kahden hengen
tään
suurempia
vappujuhlia
Decatur,
Alabam
a Phone 9181 and 4112
lossa ja siellä äkkiä kaatui saa työn a n sio sta . Taloustyöläisten
ULster 7-8849
perheen se arvioi saavan saman
vaan
m
enemme
joukolla
New
den sydämen halvauksen.
asema 50 vuotta sitten, jolloin
vaatimattoman, mutta riittävän
Hautajaiset
ovat lauantaina •Taloustyöläisten yhdistys perus Yorkin Työväentalolle. — L. N. toimeentulon $42.5Q viiikkotulol- ATTENTION EXPORTERS
ATTENTION EXPORTERS
huhtikuun 30 päidänä, kello 2 tettiin, oli kuria. Omakoti ajala, kolmihenkisen perheen $53.67
OLDSM OBILE 1947, Hydramatic
päivällä, hautaustoimistossa, 77 tus alkoi kytem ään pian sen jäl
( I ) TD 18 Ini. Cable Dozer
viikkotulolla ja viisihenkisen per Club Sedan, fully equipped, like new.
East 125 st. New York. Häneltä keen kuin yhdistys pennstettiin.
heen $71.65 viikkotulolla.
Perfect running condition.
For Sale — H D W -10. Allis Chalmers
jäi vaimo, Tyyne, o.s. Wil/kman. Miina. Ummetulla rautaisella ta r
Toimisto sanomalehdille lähet
Private owner.
tractor with Gar W ood hydraulic
Tuttavia kehoitetaan saapumaan mollaan a jo i asiaa eteenpäin, ve
tämässään ralportissa selittää ot
Lo. 7-2480
dozer.
1945 model, good condition.
hautaustilaisuuteen.
tosi a sia sta eduskuntaan ja teki
taneensa vuosi sitten tehtäväk
H D W -7 . A llis Chalmers tractor with
ju lk isu iisty ö tä. Alettiin hankki
seen pitää liittovaltion työvirasATTENTION EXPORTERS One Baker
hydraulic dozer. Machine ILi
maan pa'lvelijattarille kesälomaV appujuhlan vietto
ton tilastotoim iston viralliset nu
B U IC K 19 4 1
yrs. old. G ood condition.
paikkaa ja saatiin sellainen, jos Senaatti suunnittelee
merot tarkkoina seljälkeen kun
New Y orkissa
2 door convertible, light grey.
sa p a lv e iija ttare t saivat viettää valtion raha-asioita
T R O T T E R C O N ST R U C T IO N C O .
tilastotoimiston varat loppuivat. Radio 6 heater. Excellent condition.
Senaatti
liitti
yhdeksän
lisä
Vappujuhlien vietto New Yor ' om a he t k i ää n .
Pal vei ijaitt a r ien
Se
selittää
tehneensä
sitä
työtä
Anadarko, d a y ph. 1057, night ph. 970
ystä
ti
staina
valtion
kahtleb
pro
Best
offer
—
Private
owner.
kissa
tällä kertaa muodostuu koti sitten muutettiin vanhain
sentin tulaverolakie'sitykstei!, joi avustaakseen työnantajia ja työ
KI. 3 0420
monipuoliseksi. Ennen toukok. kosliksi.
A T T E N T IO N EX PO R TER S
väenjärjestöjä
palkkaneuvotte
1 päivää juhlittiin Kansainväli
L asten k o ti — Ensi-koti saa la odotetaan saatavan valtion ra luissa.
Immediate Delivery
Attention Exporters
sen
köyhälistön juhlapäivättä tiin ja siitä tuli laitos, jo ta vie hastoon 10 miljoonaa dollaria li
( I ) Ensley Dragline with Ji-yd. Hendrix
Myytilliseen nelihenkiseen per
( I ) I b b T o n Ford Pick-up
jolloi ntunnuslauseena oli “kaik railijat
ulkomailtakin käyvät sätuloja. mikä tekisi mahdolli
PO N TIA C 1942, Streamliner
heeseen
toimiston selityksen mu
(1) Fordson Grader
seksi
valtiolle
kuluttaa
yli
yhdek
ki pyörät seisomaan”. — Sen jäi - ihaillen katselem assa. PalvelijatRadio & heater - Excellent condition
W rite—W ire
kaan
kuuluu
38
vuotias
isä,
joka
I
sn
miljoonaa
dollaria
yli
sen
47
keen kuin kommunistit alkoivat tarien ty ö a ik a ennen oli aivan
PHIL PEN C E
käy
työssä,
36
vuotias
äiti,
joka
Private
owner.
miljoonan
dollarin
mikä
valtiolla
käyttämään Vappujuhlaa Neu ra,jätöin.
n y t jo tässä kuussa
Box 914
Stuart, Fla.
vostoin oppien levittämistarkoi- Stiomesisa astuu tailoustvönteki- nykyisten arvioiden mukaan on hoitaa kotia ja taloutta, 13 vuo
EL. 9-8668
tulksiin. alettiin toisissa piireissä jöille 10 tu n fn e n työpäivä, joka tulöja seuraavisn kahden vuoden tias poika, joka käy korkeakou
ATTENTION EXPORTERS
vastustamaan ja niin toukokuun on s' urj edistysaskel. Miina Sil ajalla. Jo s lainlaatijakunta hy lua ja 8 vuotias tyttö kansakou ATTENTION EXPORTERS
Calif. Harvester, 20 ft. cut Monitor No.
lussa.
D O D G E 1947, 2 door sedan
senaatin kannattam an
1 päivä muodostuu mitä moni lanpään eläm än tvö on alkanut väksyy
4 seed cleaner, original owner.
N ew low pressure white w all tires, 12.000
naisten juhlien päiväksi.
saada su u rem p aa huomiota, josta kahden prosentin tuloveron, se
W rite— W ire— Phone
original
miles.
Radio
6
Heater.
Fully
Amerikan sotaveteraanit jä r viitenä näyitteenä on se, e ttä Mii on kesäkuussa yleisäänestyksellä Karkausyritys päättyi
J. D . BAIRD RANCH
Equipped. Perfect Condition.
jestävät suuren vappuktilkueen, na sai Kulttuuripalkinnan 500.000 hyväksyttävä.
Rt. 3, Box 125, W oodland, California
Private owner.
onnettomasti
or phone W oodland 26 F 4, or 15 F II
Ellei tuloveroa hyväksytä, sii
nimellä: “I.oya'tv Hay Parade” Suomen m arkkaa. — Otimme
UL. 6-5222
Skowheganilainen po ka yrit
lon valtion on tultava toimeen
— Amerikalle uskollisuuspäivä- vain osia Sandran puheesta.
kulkue, jota vietetään isänmaal
Eine M afso n lauloi Viola Suis 47 miljoonalla dollarilla ensi hei täessään Lore joen yli uimalla ATTENTION EXPORTERS •
Viejät huomatkaa •
lisuuden merkeissä.
ton säesitäissä “Suru” ja “Sol- näkuun 1 päivänä alkavana .kak I>aeta poikien ojennuslaitoksesta
N ä m i v ä lin e e t e ae ta v an a heti
PONTIAC 1947,
2— 1918 2 to n Ik x lg e 7 yd. D um ps W /F a b L' skoll is u u spä ivä k u l'kue
tällä w'eig S o n ” sekä ‘'Ruusu pensa- sivuotiskautena.
South Portlandista, hukkui. Ojen
D u a l D riv e .
kertaa marssii lauantaina huhtik. hassa” sa a d e n vilkkaita suosion
Senaatti myös 21 äänellä 11 nuslaitoksen tai “koulun” johtaja 6-cylinder, 4 door. Excellent condition. 2—eo,
1948 2 tn n Dodge 7 yd. TTumps W /F a b 30 päivänä ja siitä muodostuu osoituksia.
eo. In ia l D riv e .
ääntä vastaan kie,täysi uudelleen Edwin M..Purinton ilmoittaa po
Many extras — Private owner.
1— 1917 2 to n I»odge 6 yd. D um p.
Lian sainväl ine n
u skoll isuu sk ti 1Arne W ahlroos,
Pelastakaa esille o ttam asta kahden ja puolen jan nimeksi Joseph C. h'ischer.
Phone 2—6 P.M. - DI. 5-7668
1— 1917 2 to n Dodge 5 yd. D um p
kue, johon ottavat osaa Sotave lapset yhdistyksen varajohtaja prosentin myyntiveroa, jonka st ikä 14 vuotta. Hänen karkulais1— 1912 3 to n Dodge Cab and Chassis
teraanit. isänmaalliset yhdistyk Suom esta, joka täällä on käy maanantaina hylkäsi. Siten kah toverinsa, Richard Bernard, myös
W /B ro w a llp e .
ATTENTION
EXPORTERS
1— 1:*47 H i to n Dodge Cab, ove r F la t Bed.
set ja eri kansallisuudet.
mässä, e s ite ttiin puhumaan, lau den prosentin tulovero näyttää 14 vuotias, Portlandista, onnistui
CADILLAC 1941 - 2 door coupe,
1— 1917 Li to n Dodge P ic k u p T ru c k .
Paraatin, johtajana toimii Yh sui tervehdytkset Suomesta, s a  olevan ainoa rahanlähde valtion uimaan joen. yli. Hänet saatiin
1— 1916 Li to n Dodge P lekup T ru c k .
Deluxe
"62”.
Good
paint
job,
6eat
covers,
dysvaltain hallituksen Työsihtee- noen
kiinni joen Portlandin puo»leisel!a
m m . Viikko sitten läksin ylimääräisiin tarpeisiin.
A ll Sales Cash. F .O .B . Sulaun, C a lif.
ri Maurice J. Tobin. Pormestari Suom esta ja uskoin joutuvani
rannalla. Fischer ilmeisesti sai T w o tone grey, 6 ply tires, 27,000 miles.
SHELDON
O IL C O M P A N Y
Fully
equipped.
—
Private
owner.
William O’Dwyer ja kaupungin aivan
suonenvetokqhtauksen kylmässä
tu n te m a t torien seuraan, Portlandissa tarvitaan $63.17
Sulaun, C a lif o r nia
Phone S uleun
_________ Co. 5-5100, Ext. 121
voiset korjkeat virkamiehet, sekä mutta jo u tn in k in tänne Työväer» viikkopalklca perheen elatukseen vedessä.
V IE J Ä T H U O M A T K A A T ä m ä v ä lin e
New Yorkin valtion korkeat vir talolle ja ju u ri katsomaan näy
Bernard selitti viranomaisille
A T T E N T IO N E X P O R T E R S
\k sity in en tilastoja kerääv;
s aa ta v a n a h e ti. —
F o r ta lo , S ta r 45 C
kailijat ovat virallisina edustaji telmää, jo te n tunsin olevani ko
menneensä
Eischerin
avuksi,
mut
IM
M
E
D
IA
T
E
D
E
L
IV
E
R
Y
h e a v y -d u ty epudder, steel A m aat. p o w e r
järjestö ilmoitti tiistaina arvioi
na katsomolla, jonka ohitse kul toisten jo u k o ssa.
o n d itio n - B C b L D O Z K R A.C. ed by s k id m o u n te d c a te rp illa r D iesel D
vansa nel henkisen perheen P o rt ta kun Fischer sanoi (»levänsä HInD "A -Wl COlesel
h y d ra u lic , 10' blade cargo 13.000 engine, a ll necessary 13-lncti, 10kue marssii.
Teille
tuodaan
monenlaisia landissa tarvitsevan $63.17 vii- “okay”, hän jatkoi uintia yksin. w in e li, 5 cu. yd. h y d ra u lic c a rry -a ll, li'.eh and 8 -ln c h lo n g -jo in t seamless b ig exce lle nt c o n d itio n .
Kulkueeseen kuuluu neljäs di 'erveisiä Suom esta ja sieltä voi
Purinton selitti pojan isän ole
hole pipe, w it h o r w ith o u t tools and w ire
kottaisen palkka,shekin elääkseen
FRED C. STARN
line. .P. O. B ox 149.
visioona, joka jakautuu useihin todella
sanoa, että ruokaa ja “vaatimattom asti, mutta samalla van valtion vankilassa ThomasP.O. Box 104, B u rlin g to n , N . J.
P A Y R O C K O I L , IN C ,, E u re k a. K a n s a t
jaostoihin.
vaatteita on saatavissa m utta
tonissa. Äiti asuu SkowheganisPhone; B e verly 5-0018
kunnollisesti.”
-t
Neljännen Divisionan, neljän hinta op sellainen että kaikki ei
— A T T E N T IO N E X P O R T E R S —
Tällaisen arvion elinkustan sa.
ATTENTION EXPORTERS
nessä jaostossa marssivat eri vät kykeme niitä saamaan. Jäl
F o r Im m ediate D e liv e ry
nuksista
sanomalehdille
lähetti
kansallisuuksiin 'kuuluvat. Neljäs leen rak en n u s on siellä käynnissä,
1949 C h e v ro le t 2 ton. 3 yd. H e il Dump
CHRYSLER 1942,
T ru c k "w ith e tic k ; fu lly eq uippe d, 7,(»(10
livisiona kokoontuu 92 kadun ja on ilvme miten siellä on kyett'- Bureau of National Affairs, jolla Lapsen ruumis kulkeutunut
a c tu a l m iles. In p e rfe c t c o n d itio n . W rite ,
fni pääivirasto Washingtonissa. pitkän matkan
w ire , o r c a ll a ll bids o v e r $2575 to
7 Passenger Crown Imperial Limmoaine.
kulmaan, 5 ave. ja sen neljä* m a k sam aan s ot akorva.k siä.
Toimisto kuvailee it>sen5a y k si Kolmivuotiaan Normand Ca.*J. C. L IN D S A Y
Perfect running condition. Private owner.
jaosto 92 kadun ja Ijexigton ave.
I Ikornaailainen
luulee, että
14 7th Ave., Passaic, N. J.
kulmaan ja lähtee liikkeelle tä s  kaikkea o n tarpeeksi Suomessa, tyiseksi järjestöksi, jbka..julkai tenguayn, joka hukkui AndrosTI. 2-2544 - Mott-Haven 9-2144 - 9 to 5
P rescott 8-1149
mälleen kello 2.15, Marsalkkana m utta h ä tä ä ja puutetta jatkuu see päivittäin ja viikottain, ra ■oggin jokeen Lewistonissa vii
\rmand A. Rothman, Assit. Corp puute
ATTENTION
fin asunnoista ja paljon portteja jokapäiväisistä giillrsista me tammikuun 27 p., löydettiin
ja taloudellisista kysymyksistä. tiistaina iltapäivällä MerrymeetCouncil. Tässä jaostossa mars länsiä k ä rs ii puutetta.
— Automobiilin m oottori toi CADILLAC 1941 Model 62 - Mileage
Toimisto selittää Portland ssa
sivat kiinalaiset, liettualaiset, vi
Se apu. jonka te tää’tä lähe
mii paremmin yöllä ja kostealla 49.500, 1 owner, 1 driver, excellent
ing lahdesta, North Bathista.
tarvittavan
viikkopalkan olevan
rolaiset, latvialaiset, hollantilai tätte, on k o v an työnne tuloksena,
ilmalla kuin ku vana aurinkoise condition, consider best offer over $1,250.
Navvy.
set, bermudalaiset, irlantilaiset mutttls
New upholstery, new tires.
na päivänä.
on pelastanut lapsia $1.68 alhaisemman kuin kaikkien
jugoslaavit, serbialaiset, k ro a tia  nälkään^ Jciiolema/sta. Presidentin suurempien kaupunkien keski
Phone A D 4-8479 or U N 6-0707
laiset,
slaavilaiset, puolalaiset, -otiva Sitojdberg. joka on Pelas arvo Yhdysvalloissa ja$1.79 sent ‘Jotakin on kiehumassa’
venäläiset, tanskalaiset, norjalai takaa la p s e t jerustaiia, sekä j»re- tiä alhaisemman ku n m itä ta r sanovat amerikkalaiset
V IEJÄ T HUOM ATKAA!
neiihenkisesen jnerlieen
• Attention Exporters • 1949 Rogers
set, ruotsalaiset, suomalaiset ja sulentirj r p - v a Paasikivi, lä h e tti vittiin
Lowboy trailer, 5,000 miles.
elatukseen
viime
s
\y
sk
tuissa,
jol
Moskova.
huhtik.
28
p.
—
dovakialaiset, joita on neljä ryh vät k iito k s e t Teille, se tunnettu
Immediate D elivery
U
D
6
Diesel
power unit or mine locomo
mää, Slovakian Vapauden Ystä \m erikan flood Will on Suomen loin hinnat olivat kaikwRF'kor E.räät täkäläiset diplomaatit pvtive. used y/i mo.
Two
D-8
Tractors
keimmillaan
tämän
maajp.JL.stohelevat,
e ttä jos asioita johde
vät, porttoricolaiset Central Ame hapsille av u k si.
250 cu. ft. Jaeger Air Compressor, used
i jT
taan oikealla tavalla, niin Berlii One with blade. Both completely over
rican ryhmät, mexicoiaiset, cu
P e lasta k aa lapset, joka on pe- rian ajalla.
months.
llinei-esti kysymyksessä *o'eva nin
kysymyksessä päästäneen hauled. In excellent operating condition. Side-dump muck cars.
Kalaiset, espanjalaiset, ukraina 'ti-tanu t
las'.enkoteia. sellaisia
laiset, skotlantilaiset sotavete astaaip itto k f teia, joista sitten su,liina. $63.17 tarvitaan W fojen selvyytteen ja merkitsee se k y l
Priced for Export. Write-Wire Phone 1.350 ft. 30 lb. rail.
raanit. ym. ryhmiä.
koetetaan lövtää lapsille paikko maksun jälkeen. Raportissa siitä män sodan loppua.
H.K.E. double-drum air hoist, used 2 wks.
,
OAKLEY TR ICE
pä ä 11e lev ii t
ja perheisiin hoidettavaksi. L a s  ei kylläkään suoranaisesti maini Amer i.kk a, a rs et
Gardner Denver GD-9-L lucking mach.
Mt. Pleasant, Tenn.
— Soijapapu on ollut suurin ten
ru o k in ta josta saavat \'i ta, mutta siinä ,»uhiltaan “ k e s k i - myönteisesti sanoen: “ lotapin oi»
VALLEY V IE W C O N ST., CO.
Phone 5307
Bryson C ity, N. C.
Phone 7709
eikä keiton haju
öljvntuottajakasvi vuodesta 194.3 30000 l a 't a ravintonsa pidetä;;- a rv ise sta »»verbaaleissa olevasta kiehumassa
työtniehestä, toistaiseksi ole vastenmielistä.”
lähtien Yhdysvalloissa.
yllä. K ouluijässä olevia lapsia amerikkalaisesta
»■■»■■■■■■■■■■■■■■■■■■H

BROOKLYN, N. Y.

$80
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F IT C H B U R G , M ASS.
K. E. R A U T IO -

Kolien kalustaja

O liv e r F u r n it u r e C o .

m —797 M A IN ST.

-

Puh. 3310

F IT C H B U R G , MASS.

P A T A R I O IL CO.

--

Texaco Crystalite Keittouunl- ja LämmityslaltosöljyS
GasoUinia * öljy ä - Gxpertti rasvausta

High' ja Mechanlc-katujen kulmassa.

FITCHBURG, M ASS.

HUO NEKALUSTO A

Me ostamme uusia ja käytettyjä huonekaluja ja maksamme korkeimman hinnan
ja käteisellä. Teemme laatikoinpa, paikallisia ja pitkän matkan muuttoja.

59

L E V I L A S H U A , HuudatteJa ja arviemies
S N O W ST R E E T
Telephone 2843
FITCHBURG, M ASS.

❖ DeBONIS The FLORIST

❖

Kukkia kaikkiin tilaisuuksiin

715 Main Street, Fitchburg, M a tt.

TeL 2244

Vastapäätä City Haalia.

01de

0 y sfc r

gap

Kuudennentoiata vuosisadan
R A V IN T O L A
(Muutama askel Main-kadulta)
Fitchburg, M a tt.

Prichard St.

DUDLEY MEMORIALS

Ja H A U T A P A T S A IT A
T e l. 1100
L u nenbu rg S t .,' F itc h b u rg .

K otiosoite: M a in S t., Tow nsend.
T e l. 272

CHRISTIE and THOMSON
O F FITCHBURG, INC.

Autotaravikkeiden ja kaikenlaisten moottorikoneiden välittäjät.
Pitkäaikaisella palveluksella oletamme osoittaneemme luotettavaisuutemme.
Tel. 210 « 211
200 Lunenburg St., Fitchburg, Maas.

Alphonse Normandin & Co. Inc.
Kattotyötä. Räystäsrännejä ja -vesijohtoja.
Sora,- kivi,- ja asJalttiliuskakattoja.
Täydellinen vakuutusturva.

250 Franklin Rd.

TeL 2053

Fitchburg, Masa.

E A R L L. P O R T E R , Inc.

«M Ä T I P Ä

Pääkortteeri kaikenlaisille autotarvikkeille

IN T E R N A T IO N A L TROKEJA
562 Mechanic St.,
Fitchburg, Mass.

A . J . T O N E R , IN C .

M yynti — PACKARD — Palvelus
Hyviä, käytettyjä autoja
106 Lunenburg S t
TeL 203
Fitchburg, Mass.
AIMO A H O LA, suomal. edustajamme.

F it c h b u r g F u r n itu r e C o m p a n y
(H . R. Asiala)
Kaikenlaista koti* ja huonekalustoa
51 Academy St.
TeL 807
Fitchburg, Mass.

R a k e n n u s t a r p e it a

Edullisilla hinnoilla — Kaikenlaista Puutavaraa

T ilejä, Sementtibhikeja, Rantavaraa, Maaleja, Ovia,
Ikkunoita, Pyykkikoneita, Jääkaappeja

B estco Building Supply Co.

47 Duck M ill Rd., Fitchburg

Peter Nikula, suomalainen apulainen

C. P A S S 1 0 S

R äätäli

854 Main S.t., Fitchburg, Mass
e e e
Hyviä miesten vaatteita
halvimmilla hinnoilla

Kendall Catering Co.

North Street
Fitchburg, M an
TeL 2064-W .
JÄÄTELÖÄ
Huolehdimme tarjoilusta häissä.

Independent Cab Company
Bunny Moynihan, orator
"Depend on Independent”
Puhelin 3500
13 Prichard St.,

Fitchburg

T. L. M cCORM ICK
MUUTTOTYÖTX

Paikallista ia pitkänmatkan
trokiajoa

TeL 1458-W
27 Lunenburg St., Fitchburg

I

FITCHBURG

JOOSEPPI MÄKI K tO I.I.IT,

TeL 3479

U N IO N C O A L
and O IL C O . g
91/g Prichard St., Fitchburg g
T e l. 7 4 0

CENTRAL
PHARM ACY

pysähtymään kukolle. Sunnuntain
ilji ukko on lelli, 7 i l l ä l L
1 ii . t a i - i l i u l i a

uh

O m p e lu u*Ut .,u

l i . i i ta u s k e llo 7:3(1 i lla lla

i.it jo iliJ

ta

huoltavat Mrs. Hilda Karppinen ja
Mrs. Katri Mäkinen. He toivovat
Mr. ja Mrs. Peter Wartiaisen ko ystäviensä runsasta mukaan tuloa.
Kv.
dissa asunut Jooseppi Mäki kuoli
viime yönä lepokodissa, Charltoniss:i, missä hän oli hoidettavana vii
meiset pari kuukautta. Hän oli syn.
tynyt Jalasjärvellä, Suomessa, josta
oli tullut tänne Yhdy valtoihin 55 Vappua juhlitaan
vuotta sitten. Hän täytti viime lo M öly Iässä
kakuussa 86 vuotta. Ammatiltaan sunnuntaina
1 päiväni touko
hän oli kivenhakkaa ja. mutta asui kuuta kello 3 iltapäivällä. Siellä
Mr. ja Mrs. Wartiaisen farmilla, ja on. paljon ohjelmaa:
soittoa,
teki farmitöitä, noin 30 vuotta.
laulua, runoja ja puheita. Oh
Lähinnä Mr. Mäkeä jäivät kai jelman suorittavat a.huii^tonila
paamaan tytär Mrs. Miina Männik set toverit ja kotoisia l ; s it iä
kö Suomessa, jossa myös elää yksi
hänen siskoistaan, sekä tytärpuolet nen juhlapäivä,, se on yksin jo
Mrs. Wartiainen ja Mrs. Miina Fri velvoittava ja ktuu se sattui vie
berg Westminsterissä ja Mrs. Aini lä sunnuntaipäiväksi,
niin me
Valley täällä Fitchburgissa, sekä isolla joukolla
kokoonnumme
kolme veljenpoikaa, joista Akseli Mölytään.
Katsokaa Hhjelma
Tienari täällä, Emil Rinne Middle- tarkemmin torstaisesta lehdestä.
horossa ia Kalle Jokinen Aberdee T ervetuloa!
nissa, Wash.
Vainaja haudataan Sawyerin hau- Osaston kokous
tauskodista kello yksi maanantaina on ilieti ohjelman loputtua, on
tärkeitä asioita, m tn.
iltapäivällä. Omaiset pyytävät, ettei paljon
Molvlän hoitajat valitaan. |äkukkia lähetettäisi.
seiikirjuri saa-) mviillä kerä.imäs
sä jäsenmaksuja.
TIET O - JA M U IS T IP U N T A R I
1) Mikä on savotta ja mistä kie
M rs. Alma Asplund,
lestä tämä sana on peräisin?
2) Minne silloin saadaan yhteys, New Yorkista, ou vierailemassa
Mrs. Selma
kun puhelimessa pyydetään numeroa täällä siskojensa
Jundelinin ja Mrs. Ma l.iukon
331 täällä Fitchburgissa?
luona. Hän oli mukana nautti
3) Kuinka suuri on ihmisen um
massa hyväohjelmaisesta kevätpilisäke?
konsertista Sovittaijailla, sunnun4) Kuka on sanonut: “Tunne it tai-iltana. — (Niku.
sesi '
5) Mikä joki virtaa Fitchburgin
läpi?
Il A I T A JÄ IS E T M A A N A N T A IN A

Worcester, Mass.

SU OM EEN M E N N Ä Ä N ,
SIELTÄ T U L L A A N

H A U T A K IV IÄ
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Ruotsin Amerikan linjan Stockholm-laiva lähti New Yorkista t.k.
25 pnä mukanaan 400 matkustajaa,
joissa Suomeen menijöitä olivat
seuraavat:
Matti R. Leppo, Mrs. Hulda Abra.
hamson, John V. Ahrnberg, Nestor
Brunström, Mrs. Etty Brunström,
Gerald Brunström, Adolf F. Hanson,
Rulon V. Judd, Kosti G. Koivisto,
Toivo K-oivumäki, Miss Rauha Mat
tila, Mrs. Edith P. Nurmi, Julius
Rauma, Mrs. Fanny Rauma, Yrjö
Sjöman, Miss Fanny Sundström,
Oscar Ahonen, Richard W. Bowen,
Mrs. Taimi Sahlberg, Arvo Hakala,
Mrs. Elvi Hakala, Herman Huuki,
Mrs. Tyyne Huuki, Matti E. Koivu
la, Mrs. Sophie Kulma, Mrs. Mabel
M. Niller, Mrs. Ida Ranta, Mrs.
Lempi Sammalisto. Edward Silander
ja Miss Eini Tiainen.
Sama laiva laski maihin New
Yorkissa t.k. 22 pnä seuraavat Suo
mesta tulijat:
Grant Anderson, Miss Alli Kivelä,
Maria Kerttula, Charles Corby,
Kirsti Corby, Joseph Förnäs, Sylvia
Förnäs, Robert Jacobson, Oiva Kai
nu, Jenny Kainu, Josefina Kangas,
Hilda Koskinen, Teodor Marin, Sig
rid Nyqvist, Svea Nyqvist, Ulla
Nyqvist, Viola Rönnqvist, Inga
Rönnqvist, Edward Saikkonen, Hilja
Siivo, Hilda Toivonen ja Renne Me
riläinen.

QDINCY, MASS.

Miiincsi»ta- \ kopisti »n op'
la sta on ainoastaan vajaa neljä
osa naisia.

TeL 366

G MC
1ROKEJA

FITCHBURG, MASS.

F IT C H B U R G G L A S S W O R K S
R E X A. D O W N E R , o m is ta ja

PORSLIINI-METALLI JA ULKOSEINÄLASEJA - P U O T IE N E D U ST O JA

Liipattua lasia, peilejä, pöytien päällyksiä. Autojen laseja* asetetaan odottaessa.
1436 WATER ST.
Tel. 6015
FITCHBURG, M ASS.

“8 - B E L L S

V IIN IÄ ”

100r f puhdasta
C a lifo rn ia

P o rt— S h e rry— M u s c a te l— To kay
Gal. gal. • Qt. - 5th • P aintJ
Z in fa d e l— B abera— B u rg u n d y — C h ia n ti— Gal. $2.00 • 1 2 gal. $1.10 Q u a rtti 60c

W A C H U S E T T PACKAGE STORE

249 M a in St.

F itc h b u rg , Mass.

Tel. 84

FITCHBURG MOTOR SALES, Inc.
FORDIEN välittäjänne
M YYNTI- JA PALVELUSLIIKE
Eino Virta, suomal. edustaja
21 W ILLO W ST R E E T ,

FITCHBURG,

MASS.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
:
M A T T H E W S M O T O R CO.

■

■ Junnupa

■

Fit» hburgin vanhin autojen välitysliike

CHEVROLET MYYNTI- JA PALVELUSLIIKE

17 S N O W S T R E E T

Tel. 1251

FITCHBURG, M ASS.

— Ruostumattom asta teräk ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I
sestä voidaan vetää niin hienoa
lankaa, että paunasta terästä si
ta tulee 25 mailin pituudelta.

G E O R G E T. P O L L O C K

Sekatavarakauppa

VASTAUKSET TIETO- JA
MUISTU*! .STARIIN

Farmi m yytävänä

432 M E C H A N IC ST.

ja

Gasoliiniasema

Puh. 4457

FITC H B U R G , MASS.

• D o c e k a l T r a v e l S e r v ic e •
239 Main Street — Tel. 6100— 1361
Sopikaa kanssamme matkustuksen järjestelystä Bus— Lento— Juna-matkoille
kaikkiin paikkoihin Yhdysvalloissa. — Täydelliset tiedot Bus-matkoista.

:

S

J
«
5

ECONOM Y

P A IN T

SU PPLY

CO.

Fitchburgin suurin MAALI- ja TAPETTIKAUPPA

Taiteilijoiden tarvikkeita — Pensseleitä.
588 MAIN ST., FITCH BURG
1 PARK ST., LEOM INSTER
Tel. 3959
Tel. 2232

LINCOLN

M YYNTI

PALVELUS

MERCURY,

F O L E Y M O T O R S , IN C .

222 Lunenburg SL,

Phone 4784

Fitchburg, M aia

♦ M IL L R E M N A N T S H O P ♦
KAIKENLAISIA K ANKAITA T E H T A A N HINNOILLA
TEL. 5250

454 MAIN ST R E E T ,

Tervehdys Raivaajalle!

-=H=

=U=

STAR

FITCHBURG, M ASS.

C L E A N IN G

CO.

V A K U U T E T U T K YLM ÄSÄILYTYSHOLVIT
•

36 . 48 tunnin palvelus

•

LEOM INSTER, M ASS.
43 Johnson S t
TeL 8
M

Ye House o f

JOHN L BAILEY

w

.a

t

V A P A A HAKU ja PA L A U T U S

/-A

------

FITCHBURGISSA
994 Main s , TeL 2723
4 D ay Street
11 Lunenburg St., Tel. 4355
110 Fairmount St., Tel. 6041

SS-

ARON Sex-Link Kananpoikia
Mass. (U .S.) hyväksyttyjä pullorum-vapaiksi

A R O ’S

POULTRY

Elm Street, West Townsend, Mass.

FARM
Puh. Townsend 200

Autoja ja Trokeja myydään

F V .-L U T . S E U R A K U N T A P n R IN
U U T ISIA
F itchburg:
Ompeluseuran illassa

Kasteen osallisuuteen ovat saate
tut
Mr. ja Mrs. Edward Korkalan
Suomalainen Apteekki
'apsi Doris May ja Mr. ja Mrs.
Fredrick Fiskaalin lapsi Nancy Eli
758 Main St.
zabeth. Jumalan siunaus levätköön
F itchburg, Mass.
nousevan elämän yllä!
Lauantaiaamuisessa radiohartauS. A. Waris, Reg. P L
dessa puhuu pastori E. J. Hämäläi
nen. Myöhemmin samana aamunr
oast. Hämäläinen puhuu Gardnerin
Reseptit valmistetaan huolella
aseman kautta. Ensi sunnuntaina on
ja kohtuushinnoilla
pyhäkoulu kello 10 aamulla, kello '
iltapäivällä lähdetään ulkoilmajuh
laan Simeliusten maatilalle Ashby
North Worcester County valtatien varrella. Perillä on sisäisen
Construction Co.
ja ulkonaisen olemuksen virkistys
M aalausta, kotien korjausta
tä. Kyytiä tarvitsevat voivat ko.
ja uudistelua
koontua
kirkolle ennen kello kahta.
356 Broad St., Fitchburg.
Kyytiä
antavia
kehoitetaan myöskin
Tel. 288

O ld s issa on k.ukki onko on uutta.

119 HARVARD STREET,

A nja K ujala M avnardissa
touk oku un X p äivän ä

Lehtemme eilisessä numerosst.
näissä Quincyn uutisissa kerrottiin,
että Anja Kujala tulee antamaan
lausuntaillan Veljen talossa sunnun
taina toukokuun 8 pna. Nähtyään
mainitun uutisen Mrs. Kujala il
moitti meille, että hän oli ehtinyt
järjestää menonsa siksi päiväksi
Maynardiin eikä siis voi tulla siiloni
Veljen taloon. Hän pyytää, että tämä
selitys huomioitaisiin min Maynar.
dissa kuin Quincyssakin, ettei tulisi
mitään sekaannuksia. — Raivaajan
toimitus.
»

M O T O R S , Inc.

OLUSMOBILE
kuutosin ja knhdeksnisia

huomattu iMioincu kirkon papp
ja työväen mies, p i l l i t i n (Juincjn
raittiusseuiran talolla- tiistaina 3
p. klo 7..k) illalla. Tri Sirenius
oli Suomen edustajana Helana
re-juhlilla. ja on myös huom attu
raittiitsmicM ja vhteiskunnalli
sen työn tekijä, lian ipuhuu ai
neesta. Taistelu demokratia,sta
Suomessa.
Tulkaa kuulemaan
tatit huom attua puhujaa ja Suo
men edustajaa. — \ . 11

ASHBY. MASS.

Tänäiitana on huhtikuussa synty
neitten ohjelma ja tarjoilu kirkko,
salissa. Kotitekoiset “kahvitiihoset”.
Ohjelmassa soittoa, laulua, lausun
taa ja puhe. Sen kauniin peilin
omistaja myöskin saadaan selville.
Sunnuntaina on ainoastaan pyhä
koulu. Mutta maanantaina pidetään
kuukausikokous. Joitain tärkeitä
asioita. — Kv.

L A H E T Y S SE U R A K U N N A N
K U U L U M ISIA

DELONCCHAM P

T ri S. Sirenius,

1) Tukkityömaa; venäjän kielestä
2) Raivaajan toimitukseen, kont
torin numero on 332.
3) Noin pikkusormen kokoinen.
Ovilahjoja annetaan
4) Sokrates.
5) Nashua.
useampia lauantai-iltana MajaIiaalissa niissä tansseissa, jotka
vanhemmat järjestää koululais
ten hyväksi.
Katsotaan myös
kuka tulee omistamaan sen suu
ren ruokakorini, johon oppilaat
ovat jakaneet onnennumeroi90 eekkeriä maata. 25 eekkeriä
ta. Ilmotus. on ollut jo ennem
min. näistä menoista, vaan un peltoa. Puolivalmista mustikkahottui ovi-lahjat ja kori mainos maata isot alat. Rakennukset hy
tam atta.
vässä kunnossa. Sähkö, juoksuPuhdistustalkoot
vesi, Flush toiletti. Paikka sopis
on ensi sunnuntaina, 1 p. tou
kokuuta. Kaikille jäsenille “ Ma kesähotelliksi. 5 madia kauijrpajan’ puhtaus on
kunna-asia. lasta. Myyllään vanhuuden ja
Osallistukaa myös
ipuhd stus- huonon terveyden takia.
työlhön. Älkää luettako toisten
töihin. Tehkää jokainen osuu
O TTO A. H E L L M A N
tenne yhteisen kokous- ja huviAshburnham, Mass.
kodin kunnossa pitämiseksi. —
Tiedottaja.

P. P A A V A L IN S E U R A 
K U N N A N U U T ISIA

eilen oli tutkittavana 1. Moos. 19
luku. Sen johdolla saatiin kuulla
nuhe aiheesta: “Pakene henkesi
tähden!” Illan tarjoilun oli järjestä
nyt neiti Carolina Salmela.
Ensi sunnuntaina pyhäkoulu klo
9:30 ap., jumalanpalvelus klo 10:30
aamupäivällä ja Luther-liiton vuo
tijuhla klo 7:30 ill. Juhlassa, johon
nuoret järjestävät ohjelman ja tar*
joilun, on vieraana puhujana past.
R. Heikkinen.
Ensi maanantaina seurakunnan
kuukausikokous kello 7:30 illalla.
E. Penttinen.

F IT C H B U R G , MASS.

MOLEMPIA K O RJATAAN
Me olemme Studebaker autojen ja trokien valtuutettuja myyjiä ja karjaamme
kaikenlaisia autoja suuressa ja hyvinvarustetussa korjaamossamme, Josta
pyöriä suunnistaa ja akseleja ja runkoja oikoo laajasti tunnettu taituri
Oscar Johnson.
Farmarit, käykääpä tutustumassa tämän vuoden Studebaker trokeihitti.

Tel. 308

685 Main Street
FIT C H B U R G , MASS.

C O L L ’S

Studebaker Sales & Service

201 Lunenburg Street

JOHN PELTO , omistaja,

Fitchburg, Mam.

K a la s tu s ta r v ik k e ita ,

Autojen osia — Autotarvikkeita — Radioitten korjausta
Television settejä — RCA — Motorola — Fada.
Omat eksperttimme asettavat paikoilleen. Ei odotusta.
Nopea palvelus

N e w H a m p s h ir e s

17 vuoden s iito s rakensi h y ö ty ä tu o tta v a t C o llin N ew H a m p s h lrlt. Ne tosia-in
o v a t korkeassa kurssissa hyö dyn tu o jin a . C o ll’ ln k a n a n p o ja t k e h itty v ä t p a in a 
v ik s i b ro ile re ik s i Ja h y v ik s i s u u rte n m u nien m u n ljo ik s l. C o llin o s ta ja t » ta 
v a t yleensä runsaan m u natu otan non .
100% U .S .-N H . P ulloru m Clean New H a m p sh ire s B a rre d R ocks — R ock-N ew
H a m p shire Crosses. — C hicks S tra ig h t-R u n O R 8 E X E D .
W rite fo r N ew C atalog— O rd e r Now.

C O L L S POULTRY FARM

Bo. F

P E L T O M O T O R S A L E S , Inc.

East Jaffrey, N. H.

K ID D E R & D A V IS

V ic t o r y A u t o S u p p lie s
829 Main Street

Tel. 2750

Fitchburg, Mass.

K e itto u u n i- ja

TeL 5506

lä m m ity s la ito s -ö ljy ä

F IT C H B U R G , MASS.

Casoliinia, moottoriöljyä ja autotarvikkeita.
Rasvausta, uiko- ja sisäkumeja

Kun tahdotte luotettuja huonekaluja, mattoja ja verhoja
oikeilla hinnoilla, niin meiltä saatte niitä

B R A N D T ’S G U L F S T A T IO N

692— 700 M A IN ST.

-

“ F itc h b u rg in V a n h in H u o n e k a lu k a u p p a "

—

R uom slalsla ap ulaisin pa lve luksessa m m e —— —

4

LEO B R A N D T, Omistajat
“RED”
Cor River and Main St».
Fitchburg, Mass

..

- —Jfe
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KUULUMISIA SUOMESTA

on lähettänyt aikaisemman Hel
singissä pitemmän aikaa oles
kelleen kirjeenvaihtajan vahvistukseksi erikoiskirjeenvaihtajan.
Wladitnir Hatunceffin. “Isvestijan" kirjeenvaihtajana on to i
minut Nikolai Pedkov ja Sovin
forinbyron
kirjeenvaihtajana
Alexei Alexandrof.

V a p p u te r v e h d y s !

(Helsingissä, huhtik. 20 p. — taan osoittam asta mielenkiinnos
(Suomi-lSeura.)
ta mainittakoon ,että parin vii
me kuukauden aikana on m aa
Neuvostoliiton lehdistö ja
hamme saapunut
kolme uutta
Suomi
Osoituksena Neuvostoliitolii- venäläistä kirjeenvaihtajaa. \*eu
uutistoimisto Tass Canadan edustus Suomessa
ton lehdistön
maatamme koh vostdliiton
llkoasiainm inisteriön saaman
tiedon, mukaan Canada on päät
tänyt akkredioita lähettilääksi
VAPPUTERVEHDYS!
myös Euomeen Tukholmaan ni
mitetyn lähettiläänsä T. Arcibald Stonen, joille Suomen halli
tus
aikaisemmin on antanut
agremangin.

WOOD’S PACKAGE
STORE

Gronman’s W ayside Furniture
Home Furnishings of all kinds
R t. 93

•Huhtik. 16 päivänä lähtivät
S VK :n puheenjohtajat
Emil
Huunonen ja Väinö Tattari Mos
kovaan saatuaan joitakin aikoja
sitten kutsun osallistua Neuvos
toliiton am m attiliittojen keskus
liiton
10-edustajakokoukseen,
joka alkoi huhtik 19 päivänä.

Babcock Avenue

V äkijuom ia - Viinejä ja O lu tta

V apputervehdys asiakkaillem m e!

DAYVILLE
GRAIN & FEED CO.
P u tn am — D ayville — Danielson

D. BLUMENTHAL

TeL Canterbury 918-J 1
M iriam Pellinen ja Lydia Greenstein, omistajat

nittuna kuningas määräsi Rau
man, Ulvilan, Tammisaaren ja
Porvoon asukkaat m uuttam aan
Helsinkiin.
Täysautomaattinen Suomessa
tehty kutomakone

Kyllin suuri palvelem aan teitä.
Kyllin voim akas suojelem aan teitä.
Kyllin pieni tu n tem aan teidät.

VAPPUTERVEHDYS!

A uton korien ja likasuojien korjausta
Sähkö- ja kaasujuottoa ja m aalausta

❖

PLAINFIELD
NATIONAL BANK

Saunan uuneja valm istetaan

Tel. Moosup 831-W-1
P L A IN F IE L D , CONN.

M E M B E R F.D.I.C.

PHILLIPS GARAGE INC.
Tel. 211-2
P L A IN F IE L D , CONN.

Pontiac - General M otors T rucks

Steinhorst Farm Home Jäädyttäjiä
Stcinhorst Maidon jää hdyttäjiä

Myydään ja korjataan

Y leistä bodien korjausta, fenderien laittoa,
ju o tto a , m aalausta, pesua, puleerausta,
vaksausta
T aijereita, sisäkumeja ja osia

ta. Tämä kutomakone, joka so
v e ltu u sekä puuvillla- että silk
kikankaiden
kutom iseen, on
suunniteltu
yhteistoiminnassa
n äid en
alojen
asiantuntijain
k a n ssa ja sen suunittelusisa on
o te ttu huomioom
erikoisesti
m aam m e kutomateollisuudessa
s a a d u t kokemukset ja sen soveltuvaisuus m aam me kutomateollisuuden luonteeseen.

Suomessa on nyttem m in teh
ty ensimmäinen täysautom aat
tinen kutomakone, joka on La
pinniemen puuvillatehtaan käy
tössä. Tällä koneella kudotaan U u s i suomalainen
2, ja 4-vartisia kankaita, ja se matkailuelokuva
on suunniteltu 110 ja 160 sm. I Ulkoasiainm inisteriö on val
kutomaleveydelle,
joten sillä m istu ttan u t uuden matkailuelovoidaan kutoa leveitä lakana- 1 k u v an , jonka nim enä on “Ter
nakaitakin. Kone on varustettu v etu lo a Suomeen.” Elokuvasta
m.m.. loimilangan vartijoilla, jo on
englanninkielinen
versio,
ten se seisahtuu
loimilangan ' m u tta muillekin kielille on val
katketessa. Yksi kutoja voi, kan m isteilla kopioita tästä Suomen
kaan. laadusta riippuen, saman m atkailun edistämiseen tähtää
aikaisesti hoitaa 1|2—18 konet- v ä s tä elokuvasta^ Sen on val
m istan u t (Suomi-Filmi ja käsi
kirjoituksen on laatinut
Elsa
Soini. Elokuva on paras (Suomea
esittelevistä propagandafilmeis
täm m e.

TeL 511-W -l

RINNE’S AUTO BODY

General E lectric ja L eo n a rd Jääkaappeja

Kangaspaloja - K an kaita - Ompelu- ja
Virkkaustarvikkeita - Lahjoja

❖

F airbanks M orse-pum ppuja

Canterbury, Conn.

Vapputervehdyksemme!

❖

T el. 988

Canterbury Materials & Yams Shop

PAUL’S CASH MARKET

Täysi varasto lihaa, kalaa sekä
ruokatavaroita
P L A IN F IE L D , CONN.

Connecticut

R au tatav araa — H uonekaluja

Route 93 at 14,

Plainfield, Conn.

VAPPUTERVEHDYS!

C an terb u ry , C onn.

VAPPUTERVEHDYS!

Historiallinen kulkue

Plainfield, Conn.

Moosup — Plainfield — Danielson

Open every day 9 am .—9 p.m.

SAK:n phueenjohtajat
Moskovaan

Kaupunginhallitus on hyväk
synyt Helsingin 400-vuotisjuhlakomitean alustavan ehdotuk
sen juhlaohjelmaksi. Siihen si
sältyy keskeisimpinä m.m. juh
lakulkue, joka kuvaa tapahtu
mia kaupungin perustamisesta
ja
kehityksestä
nykypäiviin
saakka. Asianomainen komitea
on saanut tehtäväkseen jaosto
jensa avulla ryhtyä toimenpitei
siin ohjelman yksityiskohdista.
Saadun tiedon
mukaan en
Suomen koko ensi vuoden m ai
nostus suunniteltu tapahtuvaksi
Helsingin 400-vuotisjuhlien puit
teissä. Pääkaupungin juhlaoh
jelmaan sisältyy käytännöllises
ti katsoen koko vuosi. Jo uuden
vuodenkelloilla julistetaan ju h 
lavuosi alkaneeksi. Keskeisim
mät juhlinnat
järjestettäneen
Helsinkiin helmik. 2 ja kesäk.
12 päivinä.
Ensiksi mainittuna päivänä
1550 annettiin (Suomea varten
inerenkulku- ja
kauppasääntö,
jossa m äärättiin Helsingin k au
punki perustettavaksi V antaan
joen suuhun nvk. Vahankaupungin .paikalle, ja viimeksi mai-

C. D. SALISBURY &
SONS. INC.

Vapputervehdys!

RAPHAEL SENEY
NEW S D EALER
❖
Makeisia, tupakkaa, sikaareja, kirjoitustarpeita, julkaisuja ja p ostikortteja
❖
P L A IN F IE L D , CONN.

Ruotsalainen tunnustus
suomalaiselle saunamiehelle

Tl. M. Ruotsin kuningas on
su o n u t
Vasan ritarikunnan I
luokan ritarimerkin korkeakoulunrehtori Hiflari J. Viherjuurelle tunnustukseksi hänen an
sioistaan saunakulttuurin elvyt
täm isessä yleensä ja erityisesti
Ruotsissa.
Lehtori Viherjuuren täyttäes
sä äskettäin 60 vuotta omisti
R uotsin Kansankylpy-yhdistykse n äänenkannattaja "Follebad”
hänelle pääkirjoituksensa, jossa
m .m . todetaan, että lehtori Vi
h erju u ri “on Suomen huom atta
vim pia sauna-asiantuntijoita ja
sekä kirjailijatoiminnallaan että
ositelmämatkoillaan in.ni. Ruot
sissa, kansainvälisesti tunnettu
ja tunnustettu.”
Kerrottuaan,
m iten lehtori Viher juuri on hy
vin usein pelkästä harrastuk
s e sta ja korvauksetta opastanut
Ruotsista Suomeen tulleita vi
rallisia saunat utkim usretkikuntia samoin kuin yksityisiä sau
na-asian harrastajia asettamalla
rik k a a t kokemuksensa ja vaiku
tusvaltansa käytettäväksi tässä
suhteessa, loipettaa lehti: “Näil
lä
Suonien-inatkoilla,
jolloin
leh to ri Viherjuuri
on tehnyt
ruotsalaisille retkikunnille suu
ria palveluksia, ja esitcliniHään
h änen lukuisilla
matkoillaan
Ruotsissa, on epäilem ättä ollut
huomattavan
suuri merkitys
saunatavan uudelleen elvyttä
m iseksi meidän maassamme.”

R A U T A TA V A R A A — R A D IO IT A
JÄ Ä H D Y T Y S K A A P P E JA
Tow n H all B uilding
D A N IE L S O N , CONN.

BENNYS AUTO STORES
Kuuluisa halvoista hinnoistaan
100V2 M A IN S T R E E T

D A N IELSO N , CONN.

RUDY RECALL ROHDOSKAUPPA
Puhelin 4-2885
100 M A IN STREET — D A N IE L S O N , CONN.

Lääkemääräykset täytetään huoletta puhtaita, tuoreita
lääkkeitä käyttäen, kuten lääkärinne määrää
“ If it’s Rexall, I t ’s right”

Suomeakin puhutaan

Joseph Lähelle Package Store
The Store of Quality
F IN E W IN E , B E E R and LIQUORS
81 Main St.

D A N IELSO N , CONN.

Tel. 741-3

Hauskaa Vappua!
❖ ❖ ❖

BROOKLYN
SAIVNGS BANK
D A N IE L SO N , CONN.

P ro f. Wäinö Sola eroaa
oopperalta

Tämän
toimintakauden lo
p u ttu a
eroaa
Suomalaisesta
Oopperasta prof.
W äinö (Sola,
jo k a kuuluu 75-vuotiaan taide
laitoksemme täm än vuosisadan
ensimmäisiin taiteilijoihin. Ny
kyisen v. 1919 alkaneen Suoma
laisen Oopperan
aikakirioilrn
W äinö Sola on piirtänyt nimen
sä lähteämättiimästi. Jo v. 1911,
kun ryhdyttiin suunnittelemaan
ooppcralaitoksen aikaansaamis
ta , Wäinö Sola kuului niine
Achten ja Aino Achten, Oskari
Merikannon ja Edvard Fazerin
rinnalla sen
perustaiäseniin.
Kun juuri Wäinö Sola oli siihen
aikaan ainoa
tenorilaulajakykyninie. saatiin kotimaisen oop
peran toiminta vakiinnutetuksi
hänen tukemanaan.
Nykyisen
kilven alaisessa taidelaitokses
samm e prof. Sola on kolmen
1 vuosikymmeneni aikana toiinij nut tuloksellisesti1 oopperatai
te e n eri haaroilla. Hän on taii dokkaasti suomentanut 25 oop
peraa. Hän on ohjannut 60 oop
perateosta ja hän on laulanut
j noin HO oopperaosassa, näitten
joukossa kaikki tärkeim m ät te'• noriosat. Taiteilijana Wäinö So-

HAUSKAA VAPPUA!

THE LOBSTER RESTAURANT
Jewett C ity, Conn.
H yvä, kuuma ruoka puhuu puolestaan
Hummeria, jotka ovat erikoisalamme, tarjoillaan
ympäri vuoden

V iinejä - V äkijuom ia ja O lutta

Häätarjoilujp järjestetään
Tel. Jewjett City 93

.t

No. 100 — 45 :s vuosik.

V apputervehdys!
❖

YOUNG BROS. LUMBER CO.

la on aina tehnyt syväluotaustyötä., lian ci ole milloinkaan
tyytynyt pinnalli.siin arvoihin,
siksi monet hänen miltei nerollisella näkemyksellä luomansa
osat, kuten esim. Leoneavalion
Pajatso ja 1’izet’in Carmenin
Don Jose, ovat ainakin meidän
oloissamme muodostuneet esi
kuvallisiksi. Jäähyväisnäytäntön
sä prof. Sola pitää toukokuun
alkupuolella. .

Keystone Cleaners & Dyers
D eport S treet

109 M echanic St.

Puh. 4-9456

D A N IE L S O N , CONN.

o @ c
THE E H. REACH COMPANY
Perust. 1891

R au tatav araa — P u tkitusta
L äm m ityslaitteita

117 M ain S treet

Danielson, Conn.

Suomalaisia tervehtien
♦♦♦ ♦♦♦ ❖

TILLINGHAST
FUNERAL HOMES
❖

❖

C E N T R A L V IL L A G E , CONN,
and
D A N IE L S O N , CONN.

H A U SK A A V A PPU A !

ANDREW E. MEECH
D anielson, Conn.

❖

R au tatav araa - Sherw in-W illiam s-m aaleja.
W estinghouse-lam ppuja - U rheilutavaraa.
Sähkövälineitä

LOUIS WEN’S PARTURINLIIKE
69 M A IN S T R E E T , DANIELSO N, CONN.
Naitparturi apulaisena
IL O IS T A VA P P U A ja HAUSKAA KESÄÄ
kaikille suomalaisille asiakkaillemme!

Sillanpään graniittinen muo
tokuva oli
Ruoisin-näyttelyni
ylivoimainen
suosikki, kertoo
äskettäin Ruotsista kotiutunut
taiteilija Kalervo Kallio. H ä 
nen näyttelyllään on siellä ollut
erinomainen yleisö- ja arvoste
lumenestys:
kaikkiaan 1X.OOO
katsojaa kävi tässä Thurestamsin taidesalonkiin Tukholmassa
järjestetyssä. 32 työtä k äsittä
vässä näyttö,yssä.
Myös isäni ja
äitini kuvat
miellyttivät katsojia. Juho Ve
saisen kasvojen uhmaa eivät
kaikki ymmärtäneet. Urheilua
harrastava yleisö viipyi pitkälti
“Keihäänheittäjän” parissa, ei
kä ihmekään, sillä onhan kei
häs- Mäitim m e ollut sen synnys
sä ratkaiseva tekijä.
Muuten kriitikot nimenomaan
Vesaisen kohdalla etsivät Mic
helangelon antamia vaikutteita
tai väittivät sen uhmassa ilme
nevän
Vcrroicehio-CalJenion,
tämän maailmankuulun ratsa s
tajapatsaan, antamia herätteitä.
Tietysti
tällaiset
maininnat
olivat minulle mielenkiintoisia,
sillä tosiasiassa löysin Vesaiseeni malliksi pohjois-pohjalaisen
talonpojan» jolla olivat juuri sel
laiset kasvot, mitkä kauan aikaa
olin kuvitellut tällä suomalai
sella sissipäälliköllä olleen.
Nyt on Kalervo Kalliolla edes
sään Amerikan matka,, ei näyt
tely-, vaan opiskelumieJessä. S i
tä ennen on vielä tehtävä p re 
sidentti Kallion» taiteilijan isän,
mustaan graniittiin
hakattava
valtava hautamonumentti, Riihi
mäen sankaripatsas,
Urjalan
korvenraivaajapatsas ja m uuta
ma henki,lökuvq.
Amerikkaan
taiteilija Kallio 'ottaa muutamia
töitään, m.m. Silbcliuskcn m uo
tokuvan.

Lähtee sukuloiniaan
Amerikkaan
Vanha emäntä Hilma Seppä.Lassila
Alajärven kurejoelta
lähtee näinä
päivinä vuoden
kestävälle
matkalle Am erik
kaan, aina Californiaan saakka.
Amerikassa olevat Seppä-Lassilan sisarukset ovat lähettäneet
m atkarahat 71-vuotiaalle sisaellecn ja hänen kahdeksannelle
toista t\ ttärelleen Eevalle, joka
seuraa iäkästä äitiään m atkalla
Mainittakoon» että Seppä-Las
.siialla on ollut 20 lasta. Vanhaemäntä on nuorempana käynyt
Am erikassa ja on itse halunnut
vielä käydä tervehtimässä nel
jää Amerikassa
olevaa sisar
taan, joista kolme on Californiassa.

Ensi kevään
kananpoikaset
VAPPUTERVEHDYS!
❖

R. A. TILLINGHAST
PUUTAVARAA

R A K E N T A JIE N R A U T A TA V A R A A
M U U R A R IE N T A R V IK K E IT A
M A A LEJA - K A T T O A IN E IT A
❖
No. M ain Street

Danielson, Conn.
Tel. 4-2484

“ Hyvä alku on puoli tehtäväs
tä”,
on sananparsi joka pitää
oaikkansa myöskin siipikarjata
,omiessa.
Hy,vä alku kanataloudessa ta r 
koittaa paitsi sitä. että bros/dcrihuoneet ja kaikki tarvittavat vä
lineet ovat kunnossa ennen kanan|M>ikasten saapumista, myös
kin huomion kiinnittämistä ka
na n,Kirkasten ostamisessa joihin
tärkeisiin seikkoihin. Ensiksikään ei olisi ostettava m inkälai
sia |*oi'kasia tahansa, kuuhan nii
den hinta on vain mahdollisim
man alhainen. On yritettävä saa
da taattua tavaraa, etutilalla poi
kasia veritestin läpäisseistä ka
noista.
Toinen tärkeä seikka
ou muistettava, että poikasia ei
olisi otettava enempää kuin mitä
kopeissa on tilaa. Noin 400 kanainjAoikasta on riittävä m äärä
huoneeseen joka on 12 jalkaa le
veä ja 14 jalkaa pitkä. Samoin
olisi myös hyvin tarkasti h a r 
kittava. että miten suuren m ää
rän voi kunnollisesti vuoden ym 
päri hoitaa ja ruokkia.

VAPPU- ja KEVÄT
TERVEHDYKSEMME!

QUALITY BOOT SHOP
J. M. Beausoleil, omistaja

♦

Poultry & Dairy Feed

Tel. 730
M OO SU P, CONN.

— Grains —

HAUSKAA VAPPUA!

DESPATHY’S FURNITURE CO.
PROSPECT ST., MOOSUP, CONN.
M A IN ST., D A N IELSO N , CONN.

Puh. 111-J-l
Puh. 4-5946

W estinghouse tuotteiden välittäjänne
H uonekaluja - Sähkövälineitä
T alouskalustoa

PIERCE Laatu-Kananpoikasia

P A IN T S

P o u ltry Feeders

Roofing

F ounts

Insulating

N etting

P an-L -T yl

H ardw are

H ard Board

M edicants

Glass

Fertilizer

INTERSTATE FARMERS
CO-OP EXCHANGE,
Incorporated

MOOSUP. CONN.
O stoksia tehdessä m uistakaa m ainita että
näitte ilm otuksen Raivaajassa

Prof. Elfving USA than
Helsingin yliopiston professosi Erik Custav Elfving on saa
nut kutsun saapua vierailevana
m atem aattisen tilaston profes
sorina luennoimaan
Cornellin
yliopistoon New Yorkin valtios
sa kahden vuoden ajaksi hei
näkuun 1 päivästä 1949 lähtien.
Kiinnostus m atem aattista ti.lastotutkimu.sta kohtaan on Yh
dysvalloissa suuri ja sitä var
ten on perustettu useita tu tk i
muskeskuksia. Tällainen keskus
aiotaan perustaa myös Cornel
lin pyliopistoon» missä tutkimus
olisi kiinteässä yhteistoiminnas
sa maatalouden, tekniikan ja so
siaalisen tutkimuksen kanssa.
Tehtyyn
tiedusteluun pmf.
Elfving on vastannut, ettei hän
suostu pysyväisesti jäämään A,tnerikka%n.

Puhelin 60
Moosup, Conn.

Kalervo Kalliolla paljon suuria
töitä ennen Amerikan-matkaa

❖

Seitsem äs sivu

Raivaaja, P erjantaina, H uhtikuun 29 p:nä 1949

Haudotaan joka viikko ympäri vuoden
Kanatarvikkeita, Pierce’n Poultry Maskia

Esittäkää fägäkarjaprobleeminne meille, me mielihyvin
autamme teitä

O dottaessanne uuden

Kiitämme kaikkia ystäviämme kannatuksestanne

ALDER BROOK FARM

A. D. Pierce, omistaja

BROOKLYN, CONN.

Vappu- ja Kevättervehdys!

MAKI’S PACKAGE STORE
J. K O R K E A M A K I
Phone D an. 4-3167

Brooklyn, Conn.

THE VILLAGE BAR ANO GRILL
WINES, IJOCORS ami BEER
Finnish Home Style Cooking
Greyhound Agency
Telephone Danielson 4-2647
DANCING Fri. and Sat. night
BROOKLYN, CONN.

Route 6

LEO KAURANEN
SÄ H K Ö U R A K O ITSIJA

autonne saapum ista pitäkää nykyinen
autonne hyvässä kunnossa.
T ulkaa m eidän korjauspajaam m e saadak
senne kaikkea autonkorjaukseen kuuluvaa
palvelusta.
T o ttu n eet uusien osien la itta jat
tekevät työn

▼

Vierailkaa uudessa näytehuonccssainmc Ward Avenuella

PAUL W. ROPER & SONS
Tel. 206-J-2

Moosup, Conn.

VAPPUTERVEHDYS!

Gaetan G Gregoire, D.D.S,
★
Prospect Street
M O O SU P, CONN.
X'

HX

XK-

X

S

C

Vapputervehdys!

Sähkötarpeita ja laitteita - Pittsburg maalia

■aa

❖

❖

❖

Rautatavaraa - Plummaustarpeita
Lattian höyläyskone vuokrattavana

Tel. Danielson 4-3118

1

Brooklyn, Conn.

Dr. ROMAIN 0. COYETTE
H A M M A SLÄ Ä K Ä RI

Rayland Gas Station and Garage
Complete ESSO Service
Route 6

Brooklyn, Conn.
Tel. D anielson 4-2613

Ernest Johansson

M archesseault Block, Main S treet
M O O SU P, CONN.
Puhelim et: K onttori 100-J-l - Koti 100-J-2

KaE3eEsas sivu
MAASEUDUILLA OLI
HALIA A VIIME YONA
Viime yoiiu lampuilla la .keentui
hallan puolelle. Riinlgetien varrelta
Fitchburgin laidalla tuotiin lehtem
me toimitukseen sellaisia tietoja,
että siellä elohopea oli painunut
27:ään asteeseen Fahrenheitissä. Eräs
westminsterilainen kertoi lämpötilan
olleen 22 astetta ja Townsendista
J A Y M P Ä R IS T Ö
saatiin uutinen, minkä mukaan
lämpötila varhain tänä aamuna oli
Lyhyesti sanottua:
ollut 20 astetta. Täällä Fitchburgis— Huomen-iltana Saiman talossa sakin aivan keskikaupungilla läm
saadaan nähdä operetti "Elokuun pötila oli jäätymäpisteen paikkeilla
yön unelma”, jossa näyttelevät
Maynardin parhaat operettinäytteli— Spencerissä kiinteisövero tänä
jät. Esitys aloitetaan kello 8, mutta vuonna tulee olemaan sama kuin
lippuluuku avataan jo kello 7:30.
viime vuonnakin, $57 tuhannen dol
— Kello 2 huomenna iltapäivällä larin omaisuusarvosta.
— Toimitsijat näyttämölle kello
haudataan Baldwinsvillessä kuollut
Matti Saares Greenlaw n hautaus 6:30 tänä iltana, kunnostamaan
maahan Gardnerissa. Muistoseremo- näyttämöä “Elokuun yön unelma"
niat toimitetaan Bengtsonin hau- esitystä varten.
— Saamamme tiedon mukaan
tauskodissa, Gardnerissa.
Rainer Mäkirinne, Saiman entisen
— Ashbyssä asuville Mr. ja Mrs.
musiikkitirehtöörin Jukka Mäkirin
Tauno Hegelbergille on syntynyt
teen
ja tämän puolison Naimin poi
poika Monadnock Community-saika,
saapuu
Sparreholmissa, ruotsa
raalassa Peterborossa, N. H., keski
laisessa rahtilaivassa, Bostoniin huo
viikkona. Mrs. Hagelberg on entinen
Elvie Muhonen, täällä Fitchburgissa menna. Hän on ammatiltaan lentä
jä ja matkalla Minnesotaan suku
talossa 377 Elmkadulla asuvien Mr.
ja Mrs. William Muhosen tytär. Mr. laistensa luokse, mutta saattaisi
käydä täällä Fitchburgissa tapaa
Hagelberg on ashbylaisten Mr. ja
massa isänsä ja äitinsä vanhoja ys.
Mrs. August Hagelbergin poika. Nä
täviä.
mä nuoret vanhemmat kutsuvat tä

Massachusetts — Aurinkoista ja
lämmintä säätä tänään Iltapäivällä,
Korkeata pilvisyyttä ja kyiau-mpM
yön aikana. Lisääntyvää pilvisyyttä
ja lämpimämpiä lauantaina.

FITCHBURG

tä toista poikaansa nimellä William
August.
— Talossa 24 Omenakadulla asu
van Mrs. Elina Hannulan tytär Miss
Nancy Hannula, joka opiskelee kol
mannella luokalla Fitchburgin kor
keakoulussa, täyttää tänään 17 vuot
ta.
— Kysymys siitä, saako Fitchbur
gin kaupunki periä maksun niiltä,
jotka pysäköivät autonsa kaupungin
parkkeeraustontille Boston and Mai
ne rautatieaseman ja Moranin torin
välillä, käsitellään korkeassa oikeu
dessa toukokuun 15 päivänä. Viime
joulukuussa
pormestari
Stanton
yritti järjestää mainitun tontin tu
lolähteeksi kaupungille, mutta Kaup
pakamari vastusti yritystä ja kau
punginlakimies Howard W. Portei
selitti pormestarin meiningin lakiyastaiseksi. Kysymys jätettiin oikeu
den ratkaistavaksi.
— Francis Walter Johnson, 27
yuoden ikäinen mies kuoli polku
pyörän ja auton yhteentörmäykses
sä eilen Framinghamissa.
Autoa
ohjasi 18 vuoden ikäinen Russell
Blamire, Johnson ajoi pyörällä.

“CANADIAN PACIFIC”

talo

lähellä korkeakoulua.
4-4-4 suurta huonetta, erittäin hyvässä
kunnossa. Kuumamlman lämpö
alakerrassa.

Alkaa H U O M E N N A
4 p ä v ä n ä ainoastaan

r ABBOTTCOSTEUCI

'HoldThef
K G 6 o sr\

A. S. TAYLOR, Realtor

SWEETHEART
ICE CREAM BAR

O FUN FILLED

£ LAUGH HITS!

nyt avoinna kesäkaudeksi.

• •
K uulusa puhtaudestaan.
Kuuluisa
— ja —

jättiläiskokoisista
jäätelö-coneista.

• •

803 Main Street,
Fitchburg, Mate.
Konttoritunnit: I—3 ja 7—8 j.pp.
Kesldv.: 10—11 ap. ainoastaan.
TaL Koottorii Fitchburg 1747
Koti: Leominster 1009

PENNY B R YN |
Food Shoppe
Tuoreita ruokia suoraan
uunistamme teille.

•

H»" "I
»OSALINO

,*

ViaCINIA

educe

/

A
A tALART
PICTURE

ii

Re-Released by Eagle lion Films

J a tk u v a sti kello l i i t ä
S u n n u n ta in a kello Z ilta

n

----♦----

338 Main S t Tel. 1834

FITCHBURG

FITCHBURG, MASS.

L A S K U K O N E IT A
M a tk a m a lle ja
S hek k ik o n e ita
K o n e ita v u o k ra ta a n
K irJ . koneen n a u h o ja

SMITH BROS.
Puh. 5343

Fitchburg

W IL S O N

COR. LAUREL 6 PUTNAM STS.,

CO.

FITCHBURG, MASS.

PLUMMAUSTA, LÄMMITYSLAITOKSIA ja PELTITYÖTÄ
FAIRBANKS MORSE LÄMMITTÄJIÄ.
FAIRBANKS MORSE PUMPPUJA.
ÖLJYPOLTTIMOITA - ÖLJYPOLTTIMOITA BOILAREIHIN asetetaan.
WILLIAMS OIL O MATIC, DELCO RED WING
Liikepuhelin 352. Kotipuhelin: Townsend 25-M 4 R ehti palvelus a in a .

•

L A T T IA M A T T O J A •

A C M E M A IN T E N A N C E & S U P P L Y CO.
21 LUNENBURG ST.

Naiset ovat onnistuneet saamaan
tähän illanviettoonsa puhujaksi ai
van hiljattain Suomesta tuleen tri
Sigfrid Sireniuksen, jolla puhujana
on aivan erikoinen maine Suomes
sa. Hänet ehkä monet vielä muis
tavat siitä kesäjuhlasta, mikä vie
tettiin Delawarejuhla-kesänä Sai
man puistossa. Hän oli yksi niistä
Suomen Delaware-juhlaedustajista,
jotka kävivät juhlassamme puhu
massa.
Maanantai-iltana hän tulee puhu
maan aiheesta “Demokratian taiste

Miss Verna Piponiu . New Yorkin
Työväentalon Näyttämön johtajatar
tulee tänne Fitchburgiin tänä ilta
na ia neuvottelee Saiman kesäjuhlakomitean ja Saiman näyttelijäin
kanssa Saiman talossa kesäjuhlanäytelmästä. Kysymys on: valitaanko
puhenäytelmä vai operetti. Miss Pi■poniuksella kuuluu olevan useita
operetteja, joista valinta voitaisiin
toimittaa, jos operetti otettaisiin.
Kesäjuhlakomitea kutsuu kaikkia
näyttelijöitä kokoukseen kuulemaan
Miss Piponiuksen selostusta ja lau
sumaan mielipiteitään saatavissa ole
vista näytelmistä.

Marketing and Broiler
Raisin puheen aiheena

United Cooperative Farmers, Inc.,
järjestää kokouksen, joka varmaan
kin tulee kiinnostamaan niitä, jotka
kanoja kasvattavat. Kokous tulee
olemaan osuuskunnan omassa kont
torissa numerossa 339 Broadkadulla
tiistaina, toukokuun 3 päivänä, al
kaen kello 8 illalla. Kananhoidonneuvoja Gay T. Klein tulee selosta
maan markkinoimista ja broilerien
kasvattamista ja valaisee selostus
taan eräillä aivan uusilla taikalyhtykuvilla.
MRS TAIPALEEN VIIME
MATKALTA
Kirkkoherra Erkki Penttinen toi
mitti muistoseremoniat talosta 229
Milk-kadulla kuolleelle Mrs. Mary
Taipaleelle, Sulo Taipaleen puoli
solle, Sawyerin hautauskodissa ei
len iltapäivällä ja siimasi ruumiin

hautaan Forest Hiilillä, jossa hauta
kukitettiin niillä kukkalaitteilla,
joilla omaiset ja ystävät kunnioi
tustaan ja suruaan tulkitsivat
Kantajina olivat Wäinö Sipilä,
Otto Manninen, John Lahti, Mikko
Lämsä, William Harju ja Oscar
Niemi.

TEL. 5533

ASHBY, MASS.
Guernsey hieho myytävänä. Poikii
kahden tai kolmen viikon sisällä.
Oikein hyvännäköinen. — Oiva Mur
to, Turnpike Road, Mason, N. H.
Tel.: Greenville, N. H., 24 ring 14.
FITCHBURG
3-henkinen perhe (entinen sotilas)
haluaa 3 tai 4 huoneen asunnon.
Puh.: 5249, Mohawk Restaurant tai
puh. 5093, Lampilan Juvelikauppa.

ASPHALT TILE - RUBBER TILE - CONGOLEllM

FITCHBURG

INLAID LINOLEUM

Halutaan

ostaa

broilereita sekä
keittokanoja. Tel.: Fitchburg 5135 tai
Leominster
1655. — Desrocbers

Poultry Co.

Laurin parturinliike, 121 Laurel
St., Fitchburg, tulee olemaan auki
vakituisesti tästä alkaen. — Lauri
Järvi.
Pianojen ja huonekalujen muuttoa.
— Finnish Trucking Company. Pu
helin: 634 tai 5132-W.

William Jacobson, tehdastyöläinen,
kuoli tapaturmaisesti Troyssa, N. H.,
keskiviikkoiltana kello 6 ja 8 välillä
plänkettimyllyssä. Saamassamme tiedoituksessa kerrotaan tapauksesta
seuraa vaa:
Kukaan ei ole tapausta nähnyt,
mutta kun mies katosi odottamatta
eikä häntä kuulunut takaisin, niin
ryhdyttiin häntä etsimään ja pian
löydettiinkin hissiaukosta, mihin pu
dotessa häneltä oli taittunut niska.
Hän oli kuollut jo löydettäessä.
Mr. Jacobson oli syntynyt täällä
Amerikassa noin 35 vuotta sitten.
Hänen vanhempansa ovat kuolleet
Troyssa. Lähimmin tätä näin onnet
tomalla tavalla kuollutta parhaassa
iässä ollutta miestä jäivät kaipaa
maan puoliso ja kaksi lasta, nuorin
lapsi vasta kahden kk:n ikäinen,
vanhin neljän taikka viiden vuoden
ikäinen.
— Southborossa varhain eilis
aamuna joku autoilija, joka oli
mennyt menojaan, oli ajanut kuo
liaaksi 66 vuoden ikäisen Louis H.
Graltonin. Poliisit eilisiltana etsivät
erästä nuorta miestä Hudsonissa
syylliseksi epäiltynä tuohon yliajoon.

13/ a clear pine com plete

w ith m ld g ..................................8 % c lin. ft.

Bronze plastic screen c l o t h ........ 10c sq. ft.
Com plete screen for 2 4 x 4 6 w in d o w
would cost a p p ro x im a te ly ................$2.25

W. B. LAMBOT LUMBER & SUPPLY CO.
Pomfret Center, Conn.

Tel. Putnam 1802

SODASSA KAATUNUT TUODAAN
TÄNNE HAUDATTAVAKSI

F itchburG

Kello 4:25 tänään iltapäivällä tän
ne Fitchburgiin tuodaan Saksassa
toisen maailmansodan taistelussa
kaatuneen ensimmäisen luokan so
theatre^-fitchburg
tamiehen Eugene F. Rintalan ruumis ja se kello 10 huomenaamuna
yksityisesti haudataan Forest Hii
TÄNÄÄN Ja HUOMENNA
huhtik. 29 ja 30 pnä
lille Sawyerin hautauskodista.
Sotamies Rintala oli talossa 514
Rollstonekadulla asuvien Mr. ja Randolph Scott, Jane Wyatt, "Miss
Mrs. John ja Hilda Rintalan poika.
Mink oi 1949”, Jimmy Lydon ja
Hän kaatui marraskuun 12 päivänä
Lois Collier elokuvassa
1944 siinä taistelussa, mikä tunne
taan nimellä “battle of the bulge”.
“ Canadian Pacific”
Rintalan Eugene oli 21 vuoden ikäinen.
Uutiskuvia

HUOM ATKAA!
Savustettuja kinkkuja

Alkaen sunnuntaina, toukokuun 1 pnu

pauna

eikä 49 senttiä, kuten eilisessä ilmoituk
sessamme virheellisesti mainitsimme.

POHJOLA GROCERY,

169 High Street,

Brand N ew
10 0 % W ool
Weight 3 ’/ j to 3 3/< lbs.
Oversized 54x82

«
A Great Value For Cabins, Hotels,
Resorts, Homes, Cam ping.

$ ^ .7 5

Medical: Color, Blue.
Military: Coior, 0.

D.

No reworked wool; no used wool;
no reprocessed wool.

A MEL BARGAIN

►2* only

White Tee Shirts
2 for 99c
QM 32" Fits 32, 34, 36
QM 36" Fits 38, 40
They are of luperier quality.
Tour money bach it net
pleated. A fortunate putchase ot a limited amount of
Tee Shirts that did net
past Inspection by the N.
T. Quartermaster Purchasing
Office.

“ A Connecticut
Yankee”

“Ma and P a Kettle”
----- Sek* —Warner Baxter elokuvassa

“ The Crime Doctor’s
D ia ry ”
Uutiskuvia ----

Lähettäkää postikortti osoitteella:
THEODORE HANNULA
P.O. Box 37, Townsend Harbor, Mass.

LUNENBURG, MASSACHUSETTS
=H=

Sun
Glasses

(W **«d i, M id . el
DuPont
Nylon —
'( Guaranteed 25 lb.
* Toot.
Aggr. 1500
’ Poet.

Bing (joshy, Rhonda Fleming,
William Bendix, Sir Cedric Hardwick,
Murvyn Vye ja Virgnia Field
elokuvassa

---- - Ja ----Marjone Main ja Percy Kilbride
elokuvassa

tomaatin taimet, joita meillä on kahta la
jia. Myöskih Iceberg salaatin taimia Ja
pippurin taimia. Taimet valmistuvat tou
kokuun 28 päivän ajoissa.
Minulla on myöskin voimasaha tukkien
ja puiden kaatamiseen ja sahaamiseen.

Air Corps Type
Guaranteed

NYLON
FISHING LINE

Fitchburg

N T T ON M IK A
T IL A T A

BLANKETS

L E V I N F A R M E Q U I P M E N T CO.
FARMI-. PAANA- JA MAITOTALOUSTARVIKKEITA
INTERNATIONAL McCORMICK-DEERINQ
MYYNTI JA PALVELUS SEKA OSIA
T IL 285
LU N EN BU R G , MASS.

« 0 25
CASE t 910
With

Voluo
Ideoi for Golfing, Driving, FMiing,
SiMboll.
for Sofo Optical Performance Look
for I h i l National Seal af Certifica
tion.
• Cold Plated Frames with Sweat
Band.
• 4-Sa»e Ground S Poliahad la n t ti
• Guarantee Certificate with every
pair.

Service Oxfords

4

Our $15 Valua
$J .9 O
S p ecial...............
Navy Black, Army Brown

4k

M -

-

-W-

M

H illtop Service Station

Ostoksia tehdessä muista
kaa mainita, että näitte
ilmoituksen Raivaajassa!

Taijereita - Pattereita
Tarvikkeita

▼

Mass. Ave.
r«l. Lun. 190. Lunenburg, Mass.

Contractors’ No. and Inspec
tor’s Name in Every Pair.
P. P. 25< Pair
f u l l g r a in
calfskin leath
er lined, made
by fine thee
manufacturers
Slues » te 12

Handkerchiefs-Khaki and White
10 for $1.00
A ll W ool Gabardine

PANTS- $ 8 .9 5

B A K E R 'S

I

1

All Colors.

Suntan Pants

LUNENBURG, MASS.
“Peilaamattomia” heiniä myytä
vänä. — John Berkiö, West Town
send Rd. Puhelin 7-14.

Large Assortment of

Voittoisaa munatuotantoa varten
käyttäkää todellakin suurenmoisia
Sex-Link pulletteja Cob’s Pedigreed
Chicks, Inc., Concord, Mass. — Puh.
Littleton 66. Edust. William Jämsä, i
Westminster, Mass. Puh. 154. Tilat- '
kaa ajoissa kevättarpeitanne varten

3/4 x

SCREEN STO C K

3 9 c

LEOMINSTER, MASS.
Halutaan ostaa keitto- ja paistinkanoja korkeimmalla markettihinnalla ja maksamme käteisellä far
millanne. — Puhelin: Leominster
2474.

WESTMINSTER, MASS.
Veneitä ja tarvikkeita. Ulkolaitamoottoreita, voima-nurmenleikkuukoneita, puutarha-traktoreita. Myy
dään vähittäismaksulla. — Jack
O’Neil, Leino Park, Westminster.
Tel. 36-3.

“ BUILD WITH THE B E S T ”

Suomalainen kuollut
tapaturmaisesti
Troyssa, N. H.

— Simonds Saw and Steel yhtiö
on tiedostanut konttorissaan Bosto
nissa, että yhtiön nettotulo tänä
vuonna ensimmäisen neljänneksen
aikana ovat olleet $695,118, mikä
kutakin 497,00 osaketta kohti on
$1.30. Viime vuonna vastaavana ai
kana Simondsin netto oli $733,653.

Tavalliseen taloustyöhön tottunut
nainen saa paikan. Asuttava työ
paikassa, 2 lasta, suositukset vaadi
taan. Soittakaa Townsend 40.

R. V. WESTLIH, M. D.

D.

Tohtori Sirenius puhuu

Halutaan taloudenhoitajatar. Asut
tava työpaikassa. Oma huone, hyvä
palkka. Soittakaa osoitteella: Mrs.
David Lubin, Leominster 2033.

i

Townsend Harbor, Mass.
Route 119_____________ Tel. 236

A.

Saiman naisten illanvietossa ensi
maanantai-iltana esitetään runsaasti
arvokasta ohjelmaa ja sen takia,
kun ohjelma eräältä osaltaan tulee
olemaan aivan harvinaista, se suo
ritetaan isossa salissa. Mutta tar
joilu, jonka järjestävät Mrs. Mari
Roiko ja Mrs. Amanda Rautio, tulee
olemaan ravintolassa, kuten ennen
kin.

Mrs. Eino Ahon kautta on saa
tavana kotiapulaisen paikka heti
kahden hengen perheessä, joka asuu
kesät Ashbyssä, talvet New Yorkis
sa. Hyvä palkka. Soittakaa heti:
Ashby 43-14.

«h

voileivistään ja paistetuista
dämseistään

455 Main St.

Naisilla mainio
ohjelma ensi
maanantaina

Käytettyjä huonekaluja, korjattu
ja sähkö-jääkaappeja, 1 vuoden ta
kuu, sähkö-jääkaappeja kesäasun
noille $30.00 alkaen, radioita $5.00
alkaen, Apex ja Easy pyykkikonei
ta, Gate Leg pöytä ja 4 tuolia, levy
soittimia, stoveja ja muita huone
kaluja. Avoinna iltaisin klo 6:30—9
i.p. ja lauantaisin klo 9 a.p. klo 5
Lp. Tulkaa katsomaan! 57 Harrison
Ave., City.

Tel. 3800

K irjo itu s k o n e ita
Ca le u la a tto re ja
K ä y te tty jä ko n e ita
Jä lje n n ö sp ä periä

Valtiomme autoreki .teriön hoita
ja Rudolph F. King on julkaissut
sellaisen varoituksen, että kaikki
ne autot, joissa ei ole tarkastustodistusta eli n-s. stickeriä, tyyrätään
maantieltä pois sunnuntaina. Val
tion maantiepoliisit tulevat olemaan
visseillä strategisilla paikoilla ja he
pysäyttävät kaikki sellaiset autot
joissa tätä todistusta ei ole. Lain
rikkojat haastetaan oikeuteen.

N ÄYTTELIJÄT
KOKOUKSEEN

UUTISILMOITUKSIA

470 Main Street, Fitchburg

J HETI SAATAVANA

Autoilija, hanki
.'sticker heti

Fitchburg-teatterissa tänään ja
huomenna esitetään otsakkeessa
mainittua elokuvaa, missä pääosia
näyttelevät Randolph Scott ja Ja
mes Wyatt.
Sunnuntaina, maanantaina ja tiis
taina esitetään "A Connecticut Yan lu Suomessa”.
Ennen tohtori Sireniuksen puhet
kee”, jossa nähdään useita filmin
ta
esitetään elokuva ja Miss Emily
kirkkaimpia tähtiä, m.m. Bing
Lehtinen laulaa.
Crosby.

M yytävän ä

3 perheen
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D A IR Y ,

Inc.

Tel. 147
Westminster, Masa.
ERIKOISEN RIKASTA MAITOA ia KERM AA
Palveluksemme käsittää
FITCHBURGIN - WESTM1NSTER1N - GARDNERIN

HANSEN’S DAIRY BAR Josta saatte hyvän jäätelön —
HANSEN’S SANDWICH SHOPPE josta saatte h y v ä t ruoat

Nopean, puhtaan ja luotetun palveluksen saatte meiltä.

Hansen’s Dairy Bar & Sandwich Shoppa

Fishing and Camping Equipment
MEN’S BRIEFS. .

3 (.r 99*

s
a "ms T

MEN’S SO C K S.. 5 pairs for $1.00
SURPLUS
-1 6 - Q a y S t r e e t ,

GOODS

STORE

F itc h b u r g

M is s .

Route 2 — Westminster, Mas*.

•

W e s tm in s te r S o c o n y S e r v ic e •
GEORGE

R

H Y D E , o m is ta ja

MOBIL GASOLIINIA - MOBIL ÖLJYJÄ - MOBIL RASVOJA

P a tte re ita Ja p a tte rie n la ta a m ilta .
A u to je n pesua ja ra d ia a tto rie n p u h d is ta m is ta . P ie n tä

a u t o je n korjausta

MAIN STREET - WESTMINSTER, MASS.

JOHNIE’S

MARKET

B urtt s G arage

RUOKATAVARAA - LIHAA
VIHANNEKSIA
T Y D O L —-VEEDOL
---- 4---gas — oil
T e l. 54
Main St.,
Westminster, Mass.
T e l. 186
M a in Street
W e s tm in s te r, M a s *.

1

r
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RUOTSI VALMISTAA PENISILLIINIÄ

MIEUPDEMUODOSTUKSEMME
PSYKOLOGISTA TAUSTAA
Sangen usein kuvitellaan m’elipiteittemme pysyvän a iästä,
paikasta tm s, seikoista nippumatta samana. Vieläpä kootaan
eri henkilöiden lausumia arvos
telmia, varm ana siitäs että näi
den takana aina on todellinen
ja pysyvä vakaumus. Saatuja t u 
loksia käytellään sitten täysin
pätevänä ja
todistuskelpoiseua
aineistona haluttaessa näyttä;;
määrättyjen mielipidevirtausten
olemassaoloa. Jos yksilöt saisi
vat täysin harkiten ja "riippu
mattomina” toimien tuoda asen
teensä esille, niin voitaisiin tu o
ta "gallupoimista” ehkä pitää
melko antoisatta periaatetulkkina, mutta niin ulkonaiset kuin
sisäisetkin
hämmentäjät teke
vät parhaansa, jotta huom atta
via poikkeuksia syvimmän tu n 
temuksemme tielle sattuu.
Sielullis-ruumiillinen vuorovai
kutus esiintyy selvimpänä mielipidemuodostukseen vaikuttavana
tekijänä.
Erityisesti on tällöii
huomattava sisäeritysrauhasten
toiminta tunnetilojemme ja m ie
lenvireemme ohjaajan asemassa.
Lisäksi keinotekoisten kiihok
keitten alaisten henkilöiden m ie
lipiteet on pakko jättää omaan
arvoonsa. Kiihtym ys esim. lisää
veren adrenaliinipitoisuutta tem
maten pois pohjan vakavalta
normaalilta
suli taittumiset tain
me eri Asiantiloihin. Jos tuol
loin yritetään saada esille hen
kilön kanta jonkin kysymyksen
suhteen, saattaa vastauksena o!
la kenties täydellinen pidätty
niinen "suhtautum isesta” tai ai
nakin mielipiteeni hyvin olennai
nen eriäminen.
tavallisuudesta.
'Sattuu usein, että tilapäistä “tuu
Ien m uutosta”
pidetään asian
omaisen peruskuvaan kuuluvalla»
ja kehitetään haitallinen tilanne
niin henkilölle
itselleen kuin
mahdollisten mielipidetilastojen
tarkkailijoille.
Tunnettua on, miten m ielihy
väni tai pahan "ajat” kuvastuvat
ihmisen ajattelutavassa. Usein
kehon kunto tai kunnottomuus
on suoraan verrannollinen maa
ilmankatsomuksemme muodos
tuiniseen m äärätyn suuntaiseksi.
Jcs jompi kumpi puoli ihmisessä
on jatkuvasti
vallitsevana, e :
saatu henkilökuva
tietysti m i
tenkään kärsi,
sillä silloinhan
meillä on ja ta k in “pysyväistä”
punnittavanamme. Sen sijaan
juuri erilaiset sairaudet, huolet
yms., joiden voi katsoa olevan
ohimeneviä, saattavat haitalli
sesti sumentaa, paitsi asianomai
sen henkilön itsensä ajatteluta
paa, myös kyseessä olevaa y k 
silöä lyhytnäköisesti arvostele
vaa lähestyjää. On luonnolli-est!
olemassa ihmisiä, joiden m ieli
piteitä eivät horjuta ylitä vähän
rauhastoiminnat
kuin huolet
kaan, m utta yleensä on syytä
vain varoen tehdä yleisesityksiä
täm änkaltaisista “tervaskannois
ta.”
Ajankohta ja
paikka, jolloin
ja jossa pyritään saamaan luon
teeseen persutuva käsitys ihm i
sen maailmankatsomuksesta on
edellä esitettyjen seikkojen li ■
säksi syytä o ttaa joko "keven
tävänä tai raskauttavana asian 
haarana” huomioon. Niinpä esi
merkiksi keskikesällä
suhtau
diunnie varm asti moneen k y sy 
mykseen optimistisemmin kuin
talvella.
Pallinkin epäili » ka
odottaa valon ja lämmön lum oa
pa tavallisesti osan arkista vastustusasennettaan. Vielä eri vuo
rokauJenaikojen, äärimmäistapaukset koskettavat mielipidettäm
me sille erilaatuista sävyä nnta
en. Hyvin väsynyt henkilö e :
paljonkaan p iittaa
siitä, mitä
maailmassa tapahtuu ja mikä asemte hänen tulisi siihen ottaa.
Epäilemättä juuri yö painaakin
meihin selvän leimansa eikä m o 
nikaan varm aan haluaisi unisia
aatoksiaan laajemmalti tunnetuk
si.
Seruaavina tarkastelukohteina
meillä ovat jonkin verran pinnal
lisemmat, m u tta silti yhtä pal
jon mielipiteen horjuttamiseen
liittyvät vaikutteet. Yllättäen esitetty kysym ys häkellyttää u
usein vastaajan. Asianomainen
haastateltava saattaa- juuri o la
syventyneenä aivan "toisiin maa
ilmoihin", kun hänet vedetään
takaisin m a a n pinnalle eikä äkil
linen, kysym ys ole kypsyttänyt
häntä tilanteen tasalle. Tämän
tietäen useat vaikutusvaltaisemniat henkilöt pyytävät saada esittää mielipiteensä kirjallisesti,
jotta väärinkäsitysten. ja hätäi
syyden h a ita t
jäisivät ilm ene
mättä. T avalliset kuolevaiset ei
vät välitä ehkä
uitiin tarkoin
tarkkailla, m iten ja niitä asioita
"ulos sa attav a t,” mutta niinpä
todellinen henkilö erityispiirtei
lleen ei m yöskään tule ulkom aa
ilman tietoon yhtä luotettavana.
Kun tarkoituksena on katsella
mielipidemuodostusta
lähinnä
kohdeyksilölle vieraamman hen

Yhdeksäs sivu
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Kirj. fil.maist. O. Erik Virtanen

kilön näkökulmasta,
on syytä
kiinnittää huomio
myös kysy
myksen asetteluun.
Ihminen
suggeroitiin nimittäin helpcm
min kitin luullaankaaii "talutet
tavaksi", jos vain osataan vetää
sopivasta nuorasta. Täi iän pe
rustuu m.nt. rikollisten kuulus
lelu, jossa välistä sattuu, että
täysin syytään henkilö vähitellen
alkaa “muistaa” itsensä tekoon
syypääksi. E ritoten on huoma,
tava ero kyvyssä vastata joh
lonmnkaisesti suoraan tai epä
suoraan kysymykseen. Henkilön
syvintä mielipidettä on vaikea
vetää esiin lisäksi sen vuoksi
että käytettiinpä kumpaa taltan
sa "lypsykeinoa”, on epäluuloi
suus värittämässä asenteen ot
tamisfamme ja tekemässä mo
nesti tyhjäksi nidon ja persoo
nin löytämisen.
Suomalaisten
jäykkyys ja arvoituksellisuus on
tässä mielessä
hyvin tunnettu.
Sen vuoksi on
meikäläisten
"yleiseen
mielipiteeseen” suh
tauduttava
vieläkin varovam
min,» s.o. vähemmän
yleistäen
kitin muuten.
Jo edellä on
puhetta kysy
myksen laadun
suggeroivasta
mahdista. Nyt on vielä k atso tta
va, miten tieten tahtoen kehitel
ty mielipidemuekkaaja, uiainona, "sekoittaa konseptit.”
On
elvääi. että mainonnassa pyri
tään käyttämään ihmisten heik
kouksia mahdollisimman voima,eräisesti
hyväksi.
Useinkin
toimimme vastoin parempaa tie
toamme ja tahtoamme, jos m e s
sä kyllin tehokkaasti liikutetaan
jotakin tällaista kieltä. Ja tämä
samainen mainosvoima
jättää
jälkensä
maailm ankatsomuk
semme hetkittäiseen
hei'alite'uttn, jopa eräiden yksilöiden perusvakaumukseen sitäkin enem 
män^ mitä läheisemmästä ajas
ta ja asiasta on kysymys. T ark 
kaavainen mielipidetutkija ky’lä

Tohtori W illiam H. Kilpatrick, edustaen järjestöä, joka tunnetaan nimellä Bureau for Intercultural
Education, antaa Mrs. Eleanor Rooseveltille ansiomerkin tunnustukseksi siitä, että hän on erikoista
huomiota herättäneellä tavalla yrittänyt saada kaikki ihmiset ymmärtämään toisiaan.

huomaa, milloin
asianomainen
kohide on maittoi,nau pakkopai
dassa eikä anna ve-ää itseään
harhaan. Monesti silli tällaista
analyysiä on vaikea tai m ahdo
ton tehdä, joten ei käy selville
miten "kannettu vesi kaivossa
pysyy.”
Vihdoin mi vielä tärkeä :ä liito
tilata ihmisen sangen erilainen a
senteen ottaminen eri ky-ymyk
siitt joukon vaikutuksen alaisiin
tiessä tai siitä riippumatta. Edel
lista Ituuni ehtii selvä dinkautn
ntiisprosessi joukon mielipitee
seen.
Koska toisaalta älyllinen
puoli yksilössä on jotakin myn
häisvntyistä,, omakohtaista, ja to
saalta
tunnepuoli "lattin.ivaN
toista”, on helppo havaita, että
myös niemet käsityksemme sen
raavat näitä latuja. Jos isiis h a 
lutaan "löytää ihminen", on hän

tä haettava mahdollisimman pal
erilaisista paineista riippu
matta, jopa niin,
ettei silloin
myöskään mennä toiseen ääriin
mäisyvteen, vankilan yksinä:koppihaasta-tteluun, sillä siellä
kln sitoo oma voittSmaton pai
najainen ihmisen. Näyttäisikin
hyödylliseltä suositella tode'lisctt
persoonaani hakijaa
hakemaan
kohteensa tunnepuolen peittele
mättomät ilmentymät joukkojen
keskellä
oltaessa ja älyllisen
kerrostuman
"valitut
palat"
rauhallisten
työkammioiden ja
harrastuskylläi syyden piiristä.
Yksilön mielipide on kaiken
kaikkiaan jotakin sellaista, jo
’nmt puuttuminen
vailla asian
laajempaa .tarkastelu;, voi antaa
vain hämärän kuvan siitä, mitä
m, "kaiken takana.” Kun tiede
tään, miten moninaiset voimat
jo it

pyrkivät muuntamaan
' n,
muksiamme asioista, on -e tark 
kailijoille kehoituksena entistä
varovaisempaan “'teilaaniseeii’
ja yleistykseen sekä -iteii eut stä suurempaan
ymmärtämyk
seen, sillä aina ilmenee tilantei
ta. jotka
pakottavat poikkea
maan m rmaalilta
radaltamme
Jos jokainen jaksaisi tarpeeksi
v ah v -ti luottaa siihen, että “vai
kei-sakin tapauksissa” on usein
vain joku erikoinen ‘‘mielipideui' odostusvaihe” kyseessä, muut
tuisi elämä varmaan valoisam
maksi niin tutkijoista kuin tu t
kitta vi-takin. — Alpo Sinkko.
M aapallon pyörimisvauhti
toishtaan ki htyv syistä, joita tie
demiehet eivät tiedä. Mutta yieensä se hiljenee, noin 1/1000
sekunttia sadas-a vuodessa.

Äskeisellä Skandinavian-matkallani sain tilaisuuden tutustua mm.
Stockholms Bryggerier AB-konserniin kuuluvan Kärnbolaget AB:n ra
kentamaan Ruotsin ensimmäiseen
penisilliinitehtaaseen, joka sijaitsee
Tukholmassa Tehdas on ainakin
toistaiseksi ainoa alallaan Ruotsissa
ia sen rakentaminen aloitettiin v.
1946. Jonkin aikaa sitten saatiin ra
kennustyöt siihen vaiheeseen, että
tehdas pystyi aloittamaan jatkuvan
penisilliinin valmistuksen. Tehdas ei
kuitenkaan kykene vielä nykyisessä
koossaan tyydyttämään Ruotsin pe
nisilliinin tarvetta — joka v. 1947
.rvioit in 3611,000 miljoonaksi kan
sainväliseksi yksiköksi — puhumat
takaan viennistä, mutta yhtymällä
un parhaillaan rakenteilla uusi suu
rempi tehdas, jonka yhdessä ein.
tehtaan kanssa on laskettu tyydyttä
vän koko Ruotsin taipeen. Huomat
takoon. että yllämainittu kulutus kä
sittää vain ihmisten käyttöön tar
vittavan määrän. Tämän lisäksi tu
lee vielä eläinlääkintään käytetty o
sa, joka nykyään on myös melko
huomattava.
Vasta valmistunut tehdas on syn
tynyt usean vuoden tutkimustyön ja
tähän perustavan kokeilun tulokse
na. Eikä tämä työ suinkaan ole vielä
lopussa, vaan tehtaan laboratoriossa
jatkuu työ edelleen kuumeisella
kiireellä. Mm. on tehtaan palveluk
seen tällä hetkellä kiinnitettynä
kuuluisa suomalainen tutkija, prof.
Alvar Wilska, jolla on käytössään
oma ajanmukainen laboratoria pää
asiassa juuri pennisilliinitutkimuksia
varten.
Valmistusmenetelmä on, kuten
kaikkialla muuallakin, edelleen bio
loginen ja penisilliininmuodostajahomeena on tehtaassa käytetty Ame
rikasta saatuja Penicillium chrysogenum ja Penicillium notatum kan
toja. Teknillinen valmistus jakautui
kolmeen vaiheeseen: käyminen, uut
taminen ja kuivaus.
Käyminen tapahtui ns. syvävilje-

JATKUVAA MENESTYSTÄ!
General Electric toivoo jatkuvaa menestystä Raivaajalle, Fitchburgin suurelle suomenkieliselle sanomalehdelle.
Kautta vuosien Raivaaja on antanut enemmän kuin oman osan
sa sille hyvälle työlle mikä on tehnyt Fitchburgista kaupungin, johon
osana kuulumisesta General Electric on ylpeä.
Olkoot tulevat vuodet yhtä menestyksellisiä Raivaajalle kuin Rai
vaaja on menneisyydessä ollut hyödyksi Fitchburgille.
Me yhdymme yhdyskunnan ääneen onnitellessaan tätä Raivaajaa
44:nä syntymäpäivänään.
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lysmenetelmää käyttäen, joka mene
telmä on jo kaikkialla syrjäyttänyt
aikaisemman ja penisilliininvalmistuksen alkuaikoina yksinomaan käy
tössä olleen pintaviljelysmenetelmän.
Syvä viljelysmenetelmässä
pakote
taan home kasvamaan ravintoliuok
seensa uponneena isoissa suljetuissa
käymistänkeissa, joita sekoletaan te
hokkaasti ja joiden läpi puhalletaan
jatkuva voimakas ilmavirta Ennen
käyntnnpanoa steriloitiin tankit, elatusaii^e ja eri laitteita yhdistävät
osat huolellisesti kuumalla höyryllä.
Myös ilma, jota suuret kompressorit
painoivat jatkuvasti käymisliuoksen
läpi, steriloitiin ennen kuin se pääsi
käymistankkeihin. Koska voimakas
ilmastus olisi pannut liuoksen kovasti
vaahtoamaan, lisättiin elatusaineeseen ainetta, joku pienensi vaahdonmuodostuksen minimiinsä. Elatusaineena oli käymistankeissa — ku
ten amerikkailaisissa ja englantilaisissakin tehtaissa — maissimehua
(maissitäi kkelyksen valmistuksessa
syntyvä jäte), maitosokeria ja tiet
tyjä mineraalisuoloja. Valmistuspro
sessin käyntiinpano tapahtui seuraa
vasti. Koeputkesta, jossa oli homepuhdasviljelystä, siirrettiin viljelys
tä vähitellen asteettain yhä suurem
paan astiaan, kunnes se joutui ns.
ymppäystankkiin, joka oli raken
teeltaan joka suhteeesa aivan varsi
naisen käymistankin kaltainen, mut
ta tilavuudeltaan vain 1 20 tästä.
Ympäystankkia
ilmastettiin noin
vuorokauden verran, jonka jälkeen
koko sen sisällys laskettiin käymis
tankkiin, jossa oli valmiiksi steriloi
tua elatusainetta. Ensimmäisen vuolokauden kuluessa lisääntyi home
voimakkasti tehden liuoksen paksun
ryynimäisen puuron kaltaiseksi. Noin
kahden vuorokauden kuluttua alkoi
liuokseen muodostua penisilliiniä,
jonka ulkonaisena merkkinä oli liu
oksen värjäytyminen samanaikaisesti
keltaisenvihreäksi.
Penisilliinin
muodostusta seurattiin jatkuvasti ot
tamalla näyte tunnin väliajoin ja kun
maksimi oli saavutettu, keskeytettiin
käyminen poistamalla home liuok
sesta sopivalla suodattimena. Kirkas
liuos, joka sisälsi penisilliinin, jääh
dytettiin nopeasti +4" C:een ja pum
pattiin varastosäiliöihin, jotka pidet
tiin samassa lämpötilassa. Tämä sik
si, että penisilliini tuhoutuisi taval
lisessa huoneenlämpötilassa hyvin
nopeasti.
Nyt seurasi valmistusprosessin toiI nen vaihe, uuttaminen. Tämän tarkoituksena oli puhdistaa ja väkevöidä käymistietä saatu mieto, vain
muutamia sadasosaprosentteja peni
silliiniä sisältävä liuos. Tämä tapah
tui neljässä vaihessa, ja periaate on
seuraava. Kun penisilliinin vesiliuos
tehdään tarpeeksi happameksi jolla
kin väkevällä hapolla, ei penisilliini
enää pysykään liuoksessa, vaan erottuu. Jos tällaista liuosta nyt ra
vistellaan jonkin liuottimen kanssa,
joka ei sekoitu veteen, siirtyy pe
nisilliini tähän liuottimeen. Koska
i vesiliuoksen määrään nähden hyvin
pieni määrä liuotinta riittää uutta
miseen ja kosko useimmat epäpuh
taudet jäävät vesiliuokseen, saadaan
siis täten aikaan penisilliinin väke
vöityminen ja puhdistuminen. Pro
sessi voidaan uusia saattamalla vain
penisilliini välillä takaisin vesiliuok
seen, joka tapahtuu seuraavasti.
Liuotin, joka sisältää penisilliinin,
saatetaan kosketuksiin vesiliuoksen
kanssa, joka sisältää neutraloivia
suoloja. Tällöin penisilliini siirtyy
takaisin vesiliuokseen. Tämä tehdään
sitten taas happameksi, uutetaan liu
ottimelle jne. Kuten sanottu Kärn
bolaget AB:n tehtaassa tämä tapah[ tui neljässä vaiheessa, joista kaksi
liuottimilla ja kaksi vesiliuoksilla.
Kaksi ensimmäistä uutosta tehtiin
monimutkaisella, jatkuvasti toimi
villa keskipakakokoneilla, kaksi vii
meistä taas tavallisilla sekoittajilla
varustetuilla tankeilla. Kaikenkaik
kiaan pieneni alkuperäisen liuoksen
tilavuus näiden neljän uutoksen ai
kana 1 1000:uan, ts. penisilliinivä! kevyys, joka alkuperäisessä liuokses
sa oli esim. 0,01%, kasvo! 10%:ksi
puhdistumisen ollessa samanaikai
sesti noin 300-kertainen.
Uuttamisen jälkeen seurasi val
mistusprosessin kolmas vaihe, kui
vaus, joka tapahtui tehtaan ns. ste
riilissä osastossa Jotteivät bakteerit
saisi tällä missään jalansijaa, oli
lattiat, seinä ia katto rakennettu ko
konaan kaakeleista ja lasista. Kaik
ki osastoon tuleva ilma joutui kul
kemaan suodattimen läpi, jossa siitä
poistettiin pöly ja bakteerit. Sitä
paitsi osastoon pumputtiin min pal
jon ilmaa, että siellä jatkuvasti oli
pieni ylipaine, joten esim. joudutta
essa avaamaan ovia epäpuhdas ilma
ei päässyt tunkeutumaan sisälle. Li
säksi oli katossa tavallisten valaisi
mien lisäksi ultraviolettivaloa sätei
leviä kvartsilamppuja, jotka tarvit
taessa voitiin kytkeä "päälle" steri
liteetin varmistamiseksi.
Ennen varsinaista kuivausta las
kettiin uuttamisosastolta saatu puh
distettu ja väkevöity penisilliiniliuos
suodattimen läpi, jossa siitä poistet
tiin kaikki mahdolliset bakteerit ja
(Jatkuu seuraavalla sivulla.)
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muut pikku oliot. Tämän jälkeen
liuos tuli steriilin osaston huoneessa
olevaan metalliseen täyttökaappiin,
jossa sisällä paloi kvartsilamppu ja
jossa täyttökone automaattisesti mit
tasi tietyn määrän liuosta (väkevyy
destä riippuen) etukäteen pestyihin
ja steriloituihin ampulloihin. Liuok
sen pitoisuus määriteltiin ennen
täyttöä ja tämän perusteella säädet
tiin sitten täyttökone toimimaan si
ten, että koneen kuhunkin ampullaan mittaama liuosmäärä sisälsi esim. tasan 200,000 yksikköä penisil
liiniä.
Täytetyt ampullat vietiin sitten
steriileissä metallilaatikoissa jääkel
lariin, jossa niiden sisällys jäätyi
—30" Ctssa. Tämän jälkeen ne jou
tuivat etukäteen jäädytettyihin kuivauskaappeihin, joissa niistä poistet
tiin jää sen pääsemättä välillä su
lamaan. Kysymyksessä on sama il
miö kuin jäätyneiden vaatteiden
kuivaminen, jää muuttuu suoraan
höyryksi, sulamatta välillä vedeksi.
Tämä saatiin tapahtumaan hyvin
nopeasti poistamalla kylmästä uu
nista ilma mahdollisimman tarkkaan
tehokkailla tyhjöpumpuilla. Täten
saatiin jää nopeasti haihtumaan
muutaman sadasosa mm:n paineessa
huolimatta siitä, että lämpötila oli
koko ajan alle 0" C., ja pulloon jäi
lopuksi vain se penisilliini, jonka
liuos alkuaan sisälsi. Syy, että käy
tetään näin monimutkaista tapaa
veden poistamiseen, johtuu siitä, et
tä vesiliuoksessa penisilliini on erit
täin arka tuhoutumaan jo tavalli
sessa huoneen lämpötilassakin.
Kuivauksen jälkeen ampullat sul
jettiin kumitulpilla, joka t oimitus
tapahtui myös steriilin osaston huo
neessa. Penisilliinisuolojen hygros
kooppisuuden tähden on tärkeätä,
että huoneessa oleva ilma on paitsi
steriiliä, myös vapaa kosteudesta.
Tämän
aikaansaamiseksi
olikin
osastossa
laitteet
kosteuden
jatkuvaksi poistamiseksi. Lopuksi
ampullat varustettiin metallikapse
leilla ja etiketöitiin.
Kokonaisuudessaan vaikutti teh
das erittäin hyvin suunnitellulta ja
rakennetulta. Henkilökuntaa oli noin
30 henkilöä ja kaikki työt näyttivät
käyvän hyvin automaattisesti. Oli
tosiaan ilo katsella tällaista suur
teollisuutta, jossa kaikkialla huokui
vastaan mitä mallikelpoisin järjes
tys ja siisteys.
H A L P A A AJANOLOON

Eräs englannitar oli vierailulla
Amerikassa. Hän oli saanut niin
»•eriinsä korttisysteemin, ettei sitä
unohtanut täälläkään. Niilipä kun
hänen sukulaisensa päivitteli munatusinan kohoamista 90 senttiin, loh
dutti Englannista tullut: “Mutta,
eihän tuo nyt toki ole asia eikä
mikään valitettavaksi. Mitä mer
kitsee 90 senttiä kolmen kuukau
den aikana!”

Hämeen viimeistä
noitaa haastat
telemassa

’ ’ Oikea elävä noita-akka nykyhet
ken Hämeessä! Tuntuu leikinlaskul
ta tai liioittelulta, mutta voin va
kuuttaa teille, että sadan kilometrin
päässä Hämeenlinnasta, eräässä syr
jäisessä kylässä elää noita eli poppaämmä, kuten paikkakuntalaiset sa
novat, nainen, joka tekee taikoja,
saa ihmiset niihin uskomaan ja itse
väittää osaavansa lentää luudanvarrella, mutta on pidättäytynyt siitä,
koska — pelkää poliisia.
Olemme kierrelleet neljän p^äjän
rajaseutuja rnääritelläksentf^e, Eräs
tä hiukan hämärää murrertojaa, olemme etsineet käsiimme vanhoja ih
misiä ja saaneet nämä kÄtOppun
lapsuutensa ajoista. Jokaisena'olem
me kyselleet, vieläkö viime vuosi
sadan loppupuolella tehtiin taikoja,
ja useassa paikassa saaneet naurunhörähdyksen vastaamme: — Kyllä
kai niitä taikoja silloin tehtiin, kos
kapa täällä omalla seudulla vielä elää noita-akka. Ei siitä pitkä aika
ole, kun se juhannusyönä keritsi ta
lojen lampaitten päitä ja kävi nave
tassa lehmiä lypsämässä.
— Mitä taikaa sellaisessa sitten
on? Eikö se ole tavallista varkautta?
— Kyllä sillä ämmällä itselläänkin
tarpeeksi lehmiä ja lampaita on. Tai
koja tehdäkseen se toisten navetois
sa käy. Ettekös sitä tiedä, että jos
vieraan lehmän juhannusyönä lyp
sää ja sitten siitä maidosta voita kir
nuaa pohjoiseen antavassa ojassa,
niin lypsyonni siirtyy kirnuajalle.
Lampaan päävilloja taas luultavasti
käytetään tautien parantamiseen.
— Uskotteko te siis noihin taikoi
hin?
— Kai niihin on uskottava, kun
niissä taloissa, joissa riitaa on noidan
kanssa tullut, elukat sairastuvat, ja
se taas toisissa karjan parantaa, jos
kauniisti pyytää. Tämä viimeinen
noita ei olekaan mikään niin paha
velho kuin jotkut hänen edeltäjänsä,
joita oikein pelättiin. Kerrankin sel
lainen noita oli mennyt juhannus
yönä navettaan lampaita keritse
mään ja kun piika lähetettiin sitä
sieltä pois ajamaan ja tämä oli teljennyt noidan lukkojen taakse, niin
velho oli luvannut antaa piialle val
koisen puseron, jos tämä päästäisi
hänet navetasta pois, ja kun piika
herkkäuskoisuudessaan oli avannut
ovet, oli' noita iskenyt sille keritsemet vatsaan niin että suolet valuivat
maahan. Kyllähän senkin kaikki
muistavat, miten naapurin Vinha emäntä nuoruudessaan sokeaksi tuli,
kun samantapainen noita oli tuikan
nut sille keritsimet silmiin..
Eräässä toisessa kyläsg&J*errottiin miesnoidasta, joka oli elänyt pi
täjän rajakylässä ja ollut ahkera

kalastaja. Kun hän oli sokea, hänel
lä oli aina mukanaan muudan poika
nen soutajana. Eräänä päivänä oli
joku ilkimys tehnyt tarpeensa tie
täjän ruuheen, juuri sille tuhdolle,
millä tietäjä tavallisesti istui. Tie
täähän sen, että kalaan lähtiessään
tietäjä ryvettyi ja siitä kovasti suut
tui. Silloin se oli käskenyt pojan tuo
da käärmeen pääkallon ja karhun
karvoja, ja ne kädessä se oli lukenut
jonkin luvun. Heti syyllisen takapuo
li oli tullut niin kipeäksi, että sen
elämä oli tullut mahdottomaksi ja
se oli mennyt pyytämään tietäjältä
anteeksi. Tämä olikin leppynyt, voi
dellut kipeää palkkaa tekemällään
voiteella ja lukenut pyörtösanat. Ääkiäpä ilki työntekijä oli taas paran
tunut ja uskoi entistä paremmin
vanhan kansan taikoihin.
Monta muuta hauskaa tai mystil
listä kertomusta kuultuamme pää
timme lähteä tapaamaan Hämeen
viimeisiä noitaa. Velhon taloon ei
tietenkään pääse linja-autolla, ci edes naapurikylään, turha sinne on
yrittää yksityisautollakaan ja hevosenkin kuljettavaksi tie osoittautui
hankalaksi. Paras oli jalkapatikka.
Ja siinähän se sitten lopulta oli noi
dan talo peltojen keskellä, vanhan
kaskimaan vieressä. Pellava kukki
ikkunan alla ja nurkan takana kasvoi rehevää Amersfoortia. Hännätön
harmaa kissa otti pihan tantereella
vastaan aiheuttaen meille pettymyk
sen. Olimme tietenkin odottaneet ta
paavamme mustan. Mutta kun noita
oli pyytänyt meitä käymään sisään
ja keittänyt meille kahvia, hän ker
toi mustan kissansa kuolleen eikä
uutta ollut helppo löytää. Jos siinä
nimittäin oli yksikin valkoinen kar
va ei se kelvannut mihinkään.
Mihinkä mustaa kissaa sitten käy
tetään? Ei sen ihmeempään kuin
Amorin tehtävään. Kun joku tulee
noidalta pyytämään, että tämä aut
taisi rakkauden asioissa, hän lähti
matkaan musta kissa mukanaan ja
ketä tämä musta kissa raapaisi, sen
rakkaus oli kokonaan noidan val
lassa. Hän takoi tuon onnettoman ra
kastumaan asiakkaaseensa, joka tie
tenkin korvasi onnensa rahassa tai
jyvissä. Noituus on näet ammatti.
Siksi tämä meidänkin velhomme oli
hyvin salaperäinen taikoihinsa näh
den, mutta suli sentään meidän kyn
sissämme ja raoitti mystillisen maa
ilmansa ovea.
Mutta minkälainen oikeastaan on
ulkonäöltään oikea noita? Juuri sel
lainen kuin miksi heidät satukir
joissa kuvataan. Köykkyselkä, väkäleuka, suussa vain yksi ainoa suuri
hammas, joka on kuin raatelemiseen
luotu, simat päässä, kiiluvat ja vilk
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kaat, ilme pistävä. Mutta, kuten sa

nottu, tällä kertaa noita oli hyvällä
tuulella.
Kun oli asian alkuun päästy, ky
syim m e suoraan osasiko hän taikoa

— Mikäs, onhan siihen opittu. Äite-vainaa sen opetti, vaikken minä
niin taitava ole kuin hän. Kyllä mi
nä sellaiset taudit paranemaan saan,
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W o rcester C ounty

joihin ei lääkäri pysty, reumatismin, ja alkaa hyppiä lattialla. Sitten hän mieleen, sitten iso hannystaikiki.
Piiiseet ja pahat ihottumat. Joa ken- istuutuu uudestaan, tällä kertaa vie kylläkin koin syömä. Siinä tul:
nen sika tulee syömättömäksi, niin reemme ja kuiskaa:
ilmi elävänä Airolan Ville s il
minulle se tuodaan ja kyllä palanee
— Kyllä minä olen ottanut selvää mieni eteen, ison naurun hop m
— Mitäs te sellaiselle sialle sitten siitäkin, miten se tehdään ja joskus sa kanssa. Sitten sellainen leveä
annatte?
•
on tehnyt mieleni koettaa, mutta sii ryniipätty hame. ja Moksenin
— Teen rohdon jauhetusta rapa» tä syntyisi sellainen kohu, että tai Lempi
seisoi edessäni. Sitten
kivestä ja yrteistä ja eräistä muistu taisi tulla poliisikin kimppuuni. Kat juustokanlkaasta tehty valkoiner.
uineista, joista ei paran* puhua, se sokaas, ei nykyaika enää meitä noi puku naj«pineen, niin Luurin’ I '
kun on salaisuus ja menettää voi* tia tarvitse niin paljon kuin ennen ien. Nukkena ja Piklki Pyhimvkmantu jos siitä puhuu.
eikä se meistä tykkää. Täytyy olla sen kuoro jxiikain valkoisella ris
— Eikös koskaan tapahdu, että vähän niinkuin hissiin kissun.
tillä varustetut mustat satiinirohtonne olisivat olleet tehottomia?
Lupaamme yrittää parhaamme ednstat. ja ruskea pitkä -olakk.i
— No, silloin ne tietenkään eivät löytääksemme emännällemme koko puku hemiosuineen, niin silloin
auta, jos joku niihin ei usko. Uskosta naisen mustan raamatun ja sanom (Vei,ia pyrällrteli edessäni. Le
se kaikki riippuu, ja nämä nyky me hyvästi. Jos jollakin lukijoistani veitä punaisia voita, joita pit
ajan ihmiset ovat niin epäileväisiä, sellainen olisi ja hän haluaisi sen Hannes Siira ja Huugo Ko|x>ne'i
mustalaislauluja
etteivät luota minuun enkä minä lahjoittaa Hämeen viimeiselle noi kun lauloivat
niille mitään mahda.
dalle, niin lähettäköön sen tämän unkarilaisissa näytelmissä. Oli
Miten moderni noita! Hän tietää lehden toimitukseen. Sieltä se kyllä han siellä yksi oma p kuinkin,
jontka olin jättänyt sinne pikku
suggestion suuren voiman, vaikka ei löytää tiensä oikeaan paikkaan.
tyttönä ollessani, mutta nvt siitä
ole koskaan kuullut sellaisesta pu
olisi tullut kaksi pukua itselleni,
huttavankaan. Jokainen lääkärikin
jos se olisi ollut ehyt, sillä on
tietää olevansa jossakin määrin pop
siinä vahan enempi kangasta km:
pamies ja suggeroi potilaansa.
on paino lähellä kaksisataa pau
— Ettekö te myöskin tee taikoja
naa, kun se että nyt vähän tois
sanan mahdilla?
tasataa paunaa. Sitten ne miir.tr
— Totta kai. Määrätyt luvut on
luettava, kierokset tehtävä ja suoloja
Aivan kuin väliin}.missä j o t i - korjaamat valkoiset liivit jofhin
heiteltävä. Jos vain tietää oikeat sa (luin elämään menneet ajat 1111- olin laittanut nauhat kainaloiden
nat, niin ne kyllä tepsivät. Minua destaan. ( luinen vanlliaan siell i alle että ne toisen kerran sopi
niin harmittaa, kun olen saanut kä Monesstmssa oli ryminää ja roi- Vuolaan Vennulle, toisen kerran
siini vain revityn, vaillinaisen mus kinaa, ja hulinaa ja hälinää, ja sitten Lehdolle, heilläkin kuin oli
tan raamatun. Siinä niitä on hyviä se oli jo ikäänkuin unohtunut noin sata paunaa eroa painossa. (
fripäiväisestä elämästä, mut ja toisen Icenran oli herrasmies
reseptejä. Jos herra hankkii minulle
ta
kun spencer-vanetteniläiset »olafkka. ja toisen .kerran väliemkokonaisen mustan raamatun, niin
kävivät viime kesänä siellä van män solakka. Ja sitten niitä
kerron enemmän näistä taioista.
halla
kotiiperukalla. ja sieltä kun heqvsuisia h air«oi r kuja joita oli
— Eikös se ole sama kirja, jota
kadonnut
suurempi toimitila, vuoroon Mäenpään Lyylillä. Nie
on
sanotaan “pirun raamatuksi”?
men Hiljalla ja Karasen Hilmal
—Juuri se sama. Ymmärtäähän tai paljolla pienentynyt, ja siellä
la, ja oli siellä tekx(kukkien jou
oli
entisen
Monessenin
haalin
sen, että paholaiseltahan se voima
kossa morsiusknkkakeöiän rip
näyttäniöipuivusto
siirretty
Osuus
saadaan yliluonnollisiin tekoihin. Ei
farmille, ja kun siellä vähem peitä. joita o‘li päässäni, kun olin
sitä auta kieltää.
Ellana Rymättylän häissä. (M uu
— Ettekö pelkää joutuvanne pa män jos ollenkaan näytellään, ta k ertaa ei ole ollutkaan morniin
sieltä
pistivät
sen
entisen
holaisen omaksi kuoltuanne?
siu silmuuni a ja Itarsoa päässäni.)
Noita päästää karmivan nauru- näyttämön puvuston matkailijoi Samoin oli siellä ruttuinen silkden
kärryille
ja
toivat
tänne
hohotuksen ja tuntuu olevan mielis
kistormari, joka oli 1’ättiniemen
sään suorasukaisesta puheestamme. Van EtTenin häalille, jossa sit- Vihtorilta sulhasenani.
te näytelmäkerho valitsi parhaat
Kuiskaten hän vastaa:
Niin, olin ja elin koko iltapäi
— Osaan minä sanat siltäkin va ja käyt.tokelvolliset vaatteet pu vän vanhojen muistojen keskellä
vustoonsa
ja
sitten
antoivat
kuralta, kun se minua kuoltuani tulee
iissimiehelle, Matille, m ääräyk ja olisin kaiketi ollut kauemmin
noutamaan. En minä sen kynsiin jää.
sen viedä tumppaan loput, mutta kin, maitta jo Matti tuli huutele
— Minähän oikein alan pelätä tei
kun Matti tuli kotiin niin hän maan, että lehmät ammuu ja iltatä. Kunpa ette noituisi minuakin!
kysyi että tuoko hän ne tänne valiot on jo kanoilla päällä e ttä
Uusi karmiva nauru. Sitten noita kotiin poltetta vaksi vai mitä hän pitäisi lähteä a-ikareille. Sellai
kumartuu lähemmäksi:
niillä tekee, niin sanoin, että tuo nen äkkinäinen katkeama unel
— Te olettekin mukava mies. vain kotia, minä rakastan lump miini löi minua kuin ällikällä, e t
Kunpa nyt olisi se musta kissa, niin puja, ja niin hän toi suuren laa tä en oikein tahtonut tietää t n i antaisin sen raapia teitä!
tikollisen kellariin, ja sitten mi hinlkä päin lähtisin. Olin kuin
— Olkoon menneeksi, ja häämat nulle ijo alkoi, kuu niitä aloin unessa, siis muistojenkin jou
kalle lähtisimme luudalla ajaen Hel yksitellen katselemaan, että saa kossa meni hauska päivä. Nyt
sinkiin. Saisimme varmasti hääku- ko niistä edes maton kuteita, joi kun saan ne lumput pestyiksi ja
vamme lehtiin. Osaattekos te lentää ta sainkin. Mutta ensiksi tuli matoiksi teetettyä, niin k.vnka
luudalla?
sellaiset tiuikat pitkät lousut. arvokkaita ne ovatkaan minulle
Noita innostuu, nousee seisomaan jolloin tuli Seppeliinin Oskari muistojensa vuoksi. — Arno.

muistellessa

O NNITTELU M M E R A IV A A JA L L E !

44-vuotiaalle

578 M ain S tre e t — F itch b u rg , M ass.
47 P a r k e r S treet — Gardner» Mass.

R A IV A A J A L L E !

MOTOR
CO.
❖

Phone 1251
17 Snow Street
FITCHBURG, MASS.

R aivaajalle!

RITTER FOR FLOWERS

j

!

UNION SCREEN
PLATE CO M PANY

M A TTH E W S

44 vuotta jaloa työtä suorittaneelle

T elf. F itc h . 5543-W, G ardner 2800

“Everything Electrical”

Raivaajalle

V apputervehdys ja K ukkaseppele tässä

Kevättervehdys ja onnittelu

Kimmel Electrical Appliances

Vilpitön tervehdys

Phone 415
360 M ain Street
F itchburg, Mass.

Rehellisestä työstä vilpitön tunnustus
RAIVAAJALLE!

and
H AU SKAA VAPPUA / 2
•

-----ja ------

r

*w

Onnea ja Menestystä edelleenkin
R A IV A A JA L L E
44:nä vuosipäivänään

UNION M A C H IN E
COM PANY

I

toivottaa

A. Z. GOODFELLOW

❖

CHRISTIE AND THOMPSON
OF FITCHBURG, INC.
A utotarvikkeiden ja kaikenlaisten
m oottorikoneiden välittäjät.
❖

b

Pitkäaikaisella palveluksella oletam m e

<. U-

osoittaneem m e luoteta vaisuutem m e

1 4 6 W a te r S t.

F itc h b u r g

/

Phone 1190

200 L unenburg St.

F itchburg, Mass.

Phones 210 211

sivu

R aivaaja, P erjan ta in a, H u h tik u u n 29 p :n ä 1949

K ahdestoista sivu

'k "" 111*r

■m------- *=

Vapputervehdyksemme!
------ j a ------Rehellisestä työ stä kiitollinen tunnustus
R A IV A A JA L L E !

FITCHBURG
MUTUAL FIRE
INSURANCE

Tel. 230

781 Main Street

Matti S:

Pienen kansan edustaja puhui

“Vaikeni aallot, vaahtoa vaUet,
satugen saari saartavat sun.”

Tiedättekö missä maassa on
maailman
vanhin k ansa neduskunta,ait<is eli parlam entti? Se
on Islannissa. Sen m aan edus
kunta
kokoontui ensimmäisen
kerran kesäkuussa v. 930, joten
se on siis toistatuhatta vuotta
vanha. tSiellä on pidetty latusi
maista kansanvaltaa kunniassa.
Yleinen äänioikeus vallitsee ja
kansanvalistus on korkealla kan
nalla. TL011 yksinäisen '.saaren
historia ulottuu hämärään mui
naisuuteen.
Siellähän
lähti
mvös norjalainen Leif Ericson
vuonna 1.000 ja purjehti Amerik
kaan,
“Vimmaahan”,
saakka
Sanotaan hänen käyneen Massan
valtion rannikolla, perustaen pie
nen.
siirtokunnan siilien paik
kaan m iissä on nykyinen New
Itedfordin kaupunki.
Nykyaikana on Islanti tullut
huomatuksi ia hyvin tärkeäksi,
koska se sijaitsee kaukana aa
valla m erellä pohjoisen lentolin
jan kohdalla tai sen tuntumassa.
I litler-Stalin liiton aikana sak
salaiset halusivat saaren miehit
tää, khten Norjankin miehitti
vät. m utta siihen eivät heidän
voim ansa• riittäneet, koska eng
lantilaiset
kykenivät suojele
maan.
Kun Islannin parlamentti äs
ken keskusteli Pohjois-Atlantin
Liittoon yhtymisestä, niin pieni
joukko kommunisteja hiipi kivet
kourissa kokoustakin ulkopuolel
le huutam aan ja häiritsemään
tuon ikivanhan ja kunnianairvoiseti kanisanvallan pyhätön toi
mintaa. Aikansa melut tilaan hei!
telivät parlamenttitalon ikkunat
rikki, koska he sanoivat aja
vansa tällätavoin—rauhan asiaa!
Nyt huhtikuin 4 :nä päivänä
allekirjoittivat Atlantin Liittoon
yhtyneiden maiden ullkomi liiste
rit sopimuskirjan W ashington isä
ja tällödn kukin heistä puhui ly
hyesti perustellen liittoon yhty
mistään. Islannin ulkoministeri

maila huudetaan suulla rauhaa,
ei ole islantilaisen perinnäistavan
mukaista, eikä se vastaa länsi
maisen kulttuurin mukaisia ta 
poja. Me kaikki kyllä tielläni
me m istä tuollaiset tavat alku
jaan tulevat.
Mutta ei ainoastaan vielä tä 
m äkään maailman rauhaa vas

taan oleva uhka ole se, j’oka mei
tä yhdistää, eikä sekään, että
elämme samalla maailman koi
kalla. On olemassa
vieläkin
voimakkaampia yhdyssiteitä.
Kuulumme
kaikki samaan
kulttuuripiiriin. Mieluummin k u o 
lisimme kuin menettäisimme yk
silöllisen tai kansallisen vapau
temme. Uskomme kansojen yist. iälliseen yhteistoimintaan. H a
luamme maailman rauhaa ja ih
miskunnan hyvinvointia.
Sen vuoksi kokoonnuimme tääl
lä tänää toivorikkaina allekirjoit
tamaan tämän juhlallisen ja ar
vakkaan sojiitnuksen.

N o . 100 — 45: s. vuosilc.

Partiammial onnittehimiiie

RAIVAAJALLE!

J IV

Parhain onnittelu
4 4 -v u o tia ^ e R aivaajalle

WORCESTER NORTH
SAVINGS
INSTITUTION

Y stävältänne!

Depot Square
Fitchburg, Mass.

B jam i Benediktson

FITCHBURG, MASS.
li

Vapputervehdys!f
—

ja —

Kauan eläköön Raivaaja!

M. A. C.
PLAN
IN C .

LM
-AC]
.P ,
Tn»

lan

280 Main S treet

Phone 1400

Fitchburg, M assachusetts

Onnittelumme Raivaajalle
44:nnen vuosipäivän johdosta
★★★

WILEY & FOSS, INC.
Y leiset urakoitsijat

Central- ja B rook-katujen kulmassa
F IT C H B U R G , MASS.

lausui tällöin seuraavaa:
Kansakunnat, jotka ovat nyt
muodostamassa tätä veljesliittoa,
ovat
erilaiset monella tavalla
Eräät näistä ovat maailman suu
rimpia ja voimakkaimpia kanso
ja, toiset taas ovat pieniä ja heik
koja.
Islannin kansa on kaikista
pienin ja heikoin. Meidän kansa
on aseistamaton ja on ollut aseis
tam aton
aina viikinkiesi-isäin
päivistä alkaen. Meillä ei ole
emmekä voi pitää yllä sota-ar
meijaa. Emme ole kosikaan käy
neet sotaa mitään kansaa vas
taan. Kun olemme aseistam at
tomia, emme kykene emmekä
tahdo julistaa sotaa ketään vas
taan. Tämän sanoimme jo si!
loin
yhtyessämme VSrtvneklen
Kansakuntain Liittoon. Olemme
kerrassaan kykenemättömiä, it-'
seämme puolustamaan ulkoa tu 
levaa aseellista hyökkäystä vas
taan.
o
Sen vuoksi epäilimme olisiko
meillä mitääij paikkaa osallistu^
tähän puolustusliittoon. Mutta
meidän maamme on määrätyissä
tilanteissa hyvin täräeä PohjoisAtlantin alueen puolustukselle.
Viime sodassa Iso-Britannia otti
Islanin
puolustuksen hoitaak
seen ja myöhemmin teimme Yh
dysvaltain hallituksen kanssa so
pimuksen Islannin sotilaallisesta
puolustuksesta viime sodan a i
kana. Nyt tähän liittoon osallisttimisemme osoittaa, että il
'em m e ja toisten turvallisuuden
vuoksi haluamme samallaisia jär
jestelyjä uuden sodan sattuessa
— vaikka toivomme ja rukoi
lemme. ettei sitä koskaan tiliisi.
Tähän liittoon yhtymistämme
eivät ole kuitenkaan määränneet
v.ksinomaan näinä mainitut tosi
asialliset ja silmin n! liitävät svtvt.
Me halaamme lisäksi tehdä täj
>in selväksi, että kuulumme ja
haluamme k t t 1 lua tähän vapaiden
kansojen perheeseen, jota nyt vi
rallisesti tässä perustetaan. On
m onta seikkaa, jotka sitovat mei
tä yhteen, vaikka, kuten jo sa
noin,
olemme monella tavalla
erilaisia. Sama vaara on meitä
kaikkia uhkaamassa. Nvkyises
sä maailmassa, jossa välimatkat
ovat lyhentyneet, rauhan takaa
minen ia rauhan asia on kuiten
kin tärkein ja jakamaton.
Samat reoiväit am.ek.set ovat
kaikkialla
katalassa työssään.
Vaikka koetamme turvata rau
haa. niin he syvttävät meitä yh
tenään sotkin liet-< öiksi.
Islamiin eduskunnassa, kun k es
kustelimme. tästä 'ooimuksestn.
niin nämä saniaiset ainekset ko
ettivat väkivalloin häiritä tämän
historiallisesti arvokkaan edus
tuslaitoksen työtä. Sellaista vä
kivaltaa ei ole ennen koskaan
banjo it ett1' tätä tuhannen vuotta
vanhaa eduskuntaa vastaan. iSe
väärään jölidettu
joukko, joka
väkivaltaa harjoitti, oli kuntavi
naan rauhan puolesta, mutta sel
lain e n käyttävt viluinen, että he:] teilaan käsillä kiviä, kun sa-1

* A ' »l
LEOMINSTER - FITCHBURG, MASS. . KEENE, N. H.

LINCOLN STORES, h e .

Raivaajalle ja Raivaajan lukijoille
if

parhaat tervehdykset1

F itch b u rg , Mass.

475 Main S tre e t

F. M. JOHNSON LUMBER CO.
h

Incorporated

Wholesale and Retail Dealers
Dupont Maaleja

River S treet

H. L. SAWYER CO.
R. M. L IV E R S A G E ,
O w ner & D irector

12 BROOK S T R E E T
F IT C H B U R G , MASS.
Tel'. 387

I

•

F IT C H B U R G , M A S S A C H U S E T T S Telephone 1535—ISM

Onnittelut Raivaajalle!

F. H. LANE CO.
530 Main S treet

F itchburg, Mass.

IIIIIIH H IIIIH IH IH U U lllin i

No. 100 — 45 :s vuosik.

" IL A P E N N A N E N :

Tervehdys R aivaajalle!

MAGNUS META1. DIVISION
of the
NATIONAL LEAD CO.

Tel. 124

.

DUETTO

\ anliannikaiiifii, kojliiiiu ],»•
ätyskello tikutti jx»y»lällä ja kirailija tu ijo tti siihen piinautuleena. H ä n e n ajatuksensa na
kuttivat sam aa tahtia kuin iijä
käs k iu s a ttu kello raukka. Van
ia tah ti, vanha kello: ra h a t, näi
tä, lapsi, kiire.
— M ik si he tulivat tänä itänä
nikseivät tulleet huomenna?
U in o lisi tahtonut ta v a ta hei
lat, nuo k a k si ystäväänsä, ja oli
si n a u ttin u t heilan seurastaan
uutta sy v ä lle nojatuoliin vajon
nut viekas oli estänyt h äntä. Vie
ras eli tik u tta n u t kuin kello, hä
nen silm ä n sä olivat tuijottaneet
ja vaalea hiussuortuva oli hei
lahdellut kärsiinättoinästi otsal
la. K irja ilija tiesi: tuo toinen ajatteli s a m a a kuin hankin, rahaa
nälkää k iire ttä. Hän oli kään
n y ttän y t estävänsä ovelta pois
M utta tuolla toisella ei ollut eI.ävää la s ta viereisessä huonees
sa nukkum assa, hänellä ei ollut
mitään e ik ä ketään. Vain tu ijo t
tavat siilm ät ja levottomat kädet,
jotka väunfelivät toisiaan. Uu
pum aton halu tehdä jotakin..
Ehkä
vaaleatukkaisella
oli
syntym ät toiniä lapsia jossakin.
Ehkäpä hänellä oli kiire heidän
luoksensa.
—- J ly v ä että he vihdoinkin
lähtivät.
— N y t m e aloitamme.
— K irjo ita .
Nainen pujotti liuskan konee
seen.

kello? T ikuttiko vanha k ello ’
tuuria kello, vanha kello .

— M itä sinä kirjoitat?
— K ahdesta ihmisestä jotka
tah to iv a t kirjoittaa yhdessä.
—M ie h e stä ja naisesta?
— N iin .
N aisen nopeat, kouliintuneet
sorm et kiisivät täsmällisin, vir
h e e ttö m in iskuin näpoäimillä, ri
vit k a sv o iv a t vierekkäin ja alekkain. 'Paperi, uusi paperi. Ri
vejä, riv e jä , rivejä. N ainen osa
si k irjo itta a , hänellä oli lahjak
k u u tta. h än et tunnustettiin kir
jailijaksi.

Raivaajalle parhaat onnittelut
'
t ■■
44:nä vuosipäivänä!

MORAN SQUARE DINER
6 M yrtle Avenue

F itchburg, Mass.

★
TeL 514
Tarjoilemme ainoattaan parhaita ruokia mitä rahalla taa.
Tulkaa tapaamaan yltäviänne ja nauttimaan

hyviltä raoittamme

Raivaaja eläköön kauan!

THE BOOK SHOP

536 M ain S treet

F itchburg, Mass.

TeL 2775

❖
Täydellinen valikoima kirjoituitarpeita.
Lahjatavaraa, Kortteja, Victor, Decca ja Capitol
äänilevyjä
Kaikkia uusimpia kirjoja

A

Television

M ikä piru hänet panee kir
jo itta m a a n
miiluni tahdostani?
Mitä v a r t e n hän kirjoittaa tuol
laista j u tt u ja minun niinelläni?
S a n e le n k o mjnä koneelle, ininä
joka en itse osaa k irjo itta a mi
tään s iitä kaikesta, m ikä minus
<a asuu ?
•Ma a la n k sen kalpeakasvoi. cn
tyttö liik a u tti äänettöm ästi kät
tään, t u o ta kättä, joka oli kuin'
(loikki ranteesta. Hänen puner
tava n e n ä n sä ja tummat silmän
a lu k se n sa alkoivat elää, hän tul
sa n a tto m a n pelästyneen näköi
seksi.
H än ei edes uskaltanut
huutaa. Kyyneleet vain vierivät
hänen, silmistään.
H än hoki:
‘päästä minut", mutta ei ääneen
vaan k uiskaten pelosta, e ttä van
hem m at kuulisivat..
H ä n k ö se olikin, tuo ty ttö , jo
ka kevätaam ussa nojasi
sillan
k a ite e s e e n ? Hän, kolm entoista
vuoden tak a a ?
— E n osaa kirjoittaa, nainen
uanoi yh täk k iä, ja riisti lirskan
ko n eesta. Paperi ru tistu i kire
äiksi p allo k si hänen sormiensa
välissä ja singahti nurkkaan.
— M ik si et kirjoita its e ? Mik
si et k o sk a an kirjo ta its e ?
— S ik s i etten osaa kirjoittaa
— M ik si et osaa? S inussa on
jotakin merkillistä, jo ta k in ky
k e n e jn ä tö n tä siitä huolima ta et
lä olet älykäs. Mistä se johtuu?
— K irjo ita. Ota uusi liuska ja
k irjo ita.
— M ik si aina tahdot katsella
kun k irjo ita n näitä m eidän yli
fis iti juttujam m e?
— Se ilahduttaa m inua.
Ä änet tömyvs.
— M itä minä kirjoitan ?
— K irjo ita pojasta jo k a kaks:
toistavuotiaana oli
rakastunu'
nelitoistavuotiaaseen ty ttö ö n ja
teki tä lle väkivaltaa.
,
— O n k o sellainen m ahdollista?
— O n.
V ap isev in kuivin sorm in n^:
nen k ie r s i liuskan koneeseen ja
rapina alk o i taas.
M iksi hänen täytyi k irio itta -1
tuolle vaaleatukkaiselle? Siksikö
•ttei h än ellä ollut tarpeeksi ra
haa ru o k a a n itselleen ja lapse'
leen, sik sik ö että vaaleatukkai
nen o tti hänen Id ro itu k s ' nsa jr
myi ne epämää äis in lehtiin jo'
ka m ak so iv at hvvn?
Mies il
m oitti kirjoittajaksi itsensä ja
m aksoi naiselle puolet rahoista
Asia lu is ti hyvin, näm ä lehdet
m ak so iv a t paremmin k u in sää
dyllisct. Siksi hän tie te n k n kir
joitti.
Hän sai helposti rahaa
m utta ei pilannut nim eänsä .
R opise, rapise, rapise. Rahaa,
rahaa, rahaa.
Ti'k-tak, t:k-tak... T ikutti'o [

m ä tö n h e tk e n -e lä .i ä ja n u n ru u -

o i il 1..1 . p u u

Mies i toi ja tuijotti liil.anta
nutta maalaukseen. I uijntti, jo
uijiitti. .Mutta olisipa edes vm
närtänyt kuteella hauta, häntä,
oka k irjoitti, jonka nopeiden k i
sien alla
kirjoituskone rapisi
kiihkeätä vauhtia kertoen kuu
mista
sairaista te o is ta ... Ei
vaaleatukkainen
ytimiä tänvt
mitään, ei, hän katseli vain ku
van kalpeata tyttöä.
Teinkö sinulle pahaa, Elise?
löi tark o ittan u t sitä. Minä ra
kastin sinua niin mielettömästi
kuin vain voi rakastaa olento,
joka juuri niuode luu lapsesta
nuoreksi. Jolla on lapsuuden sil

n.i

ja

Mutta entä
t e it

o h ii i a

sinä minulle

lu ih u ta t a a j a t il.o n

>i
i

Compliments

nun iaiitieinp.i l l o i v a t ja potki
vat Hiilinä, kunnes rr. nutiini oli
sininen ja vertavuotava, mutta
se ei ollut mitään sen vamman
rinnalla, jonka sieluni sai, kun
näin sinun kauhistuneet kasvosi
ja ranteesta taittuneen kätesi.
Minähän vain rakastin sinua..
"Minkätahden et kykene kir
joittamaan ?”
‘"Minkäti.lidcn et kykene <de
maan yhteiskunnan jäsen ?”
“ Miksi keinottelet toisten tyui
lä sen sijaan että tekisit itse jo
takin ?”
(Jatkuu seuraavalla sivulla.)

of

V IL P IT Ö N T U N N U ST U S
rehellisestä työstä
44-vuotiaalle Raivaajalle!
m

❖

H. A. HATCH & SON
PA U L J W 0 0 D C 0 M E

•Miehen silmät erkanivat nai
sesta ja kohdistuivat seinällä
riippuvaan maalaukseen. Käsi.
R a n te e sta taipunut kalva» käsi.
K irjoituskoneen rapina
yhtyi
kellon tiksutukseen raivoisana
vliäänenä. joka vähitellen tukeh
dutti heikomman kuulum asta.
Kone ra p isi, raha, raha, 'raha.
Nimi, niniii, nimi. M itä vielä?
N a k u ttik o se ‘‘tvtt t y t t ö ” vai
"käsi, k ä s i, käsi"?

Magnavox Radio

K olm astoista sivu

R aiv aaja, p erjan tain a, H uhtikuun 29 p :n ä 1949

All kinds of
IN S U R A N C E

Tel. 5090-930

470 M A IN ST.

Fitchburg, M assachusetts

O NNITTELUT RAIVAAJALLE!

FITCHBURG OFFICE SUPPLY
695 Main S treet

Fitchburg, Mass.

P hone 2598-W
❖
Uusia laskukoneita saapuu.
K irjoituskoneita saatavana heti

Onnittelut 44-vuotiaalle
RAIVAAJALLE

ONNITTELUMME RAIVAAJALLE
-----ja -----RAIVAAJAN LUKIJOILLE

❖

Brandt’s Gulf Service Station

FAMILY MARKET

Main ja River katujen kulmassa,
F itchburg, Mass.
Tel. 5500

M EATS, G R O C E R IE S and F R E S H
VEGETABLES

R ED & LEO B R A N D T , omiitajat

❖

Tel. 1060
137 L unenburg St.

Gulf gasoliinia, öljyjä, läm m itysöljyä,
taijereita, p atte re ita ja auton osia

Fitchburg, Mass.
~U "-

■I <1

O NNITTELU T!

♦

I

QTY CLEANERS & PALACE
UHi

LAUNDERERS

655 Water. S tre e t

Fitchburg, Mass.

T el. 394-395-396

-M

-

‘H-1-—

X --- -----

Raivaajalle parhaat onnittelut!
★★★
DELONGCHAMP MOTORS, Inc.
O L D S M O B IL E
kuutosia ja kahdeksaisia

C A D ILLA C - G.M.C. T R O K E JA
139 H arvard St.

T el. 366

F itch b u rg
» ---------M-

No. 100 — 45 :s. vuosik.

R aivaaja, P erjan tain a, H uhtikuun 29 p :n ä 1949

N e ljä s to is ta sivu
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Onnea miehuuden ikään tulleelle

'iSf W? -i'-i

VAPPUTERVEH D YS
ja

R A IV A A J A L L E !

O N N IT T E L U T R A IV A A JA L L E

JAMES HESLAM CO. !*■

D. M . DILLON
Steam Roiller Works Inc,
Yhdysvaltain valtiosihteeri Dean Acheson allekirjoittaa Pohjois-Atlantin sopimusta. Hänen rinnal
laan vasemmalta oikealle seisovat varapresidentti Barkley, presidentti Truman ja Jolui W . Pol«y,
jonka tehtävänä valtiovirastossa on antaa neuvoja ja ohjeita sopimuksia koskevissa asioissa. Taus
talla istuu niiden maiden ulkoministerejä, jotka allekirjoittivat mainitun sopimuksen. Oikealla on
huomattuja diplomaatteja.

25 C U SH IN G S T R E E T
P hone 4260-4262

D U E T T O ...

(Jatkoa edelliseltä sivulta)

F IT C H B U R G , MASS.

Ei, ei ,ei. Minähän vain teen
palveluksia tuolle vanhenevalle
naiselle, joka
tarvitsee rahaa
lapselleen. Hän kirjoittaa rivoja
juttuja nerokkaasti kuin Bulzac,
hän kiihottaa, ärsyttää, heku
moi ja tyydyttää, tämä poropor
varillinen
naiskirjailija,, tämä
sovinnainen
nuorisoromaanien
tekijä. Hän haluaa kirjoittaa nii
tä, minä haluan nähdä nimeni
painettuna niiden alle.
Minusta tuntuu kuin olisin ne
itse kirjoittanut.
Elise, teinkö
sinulle pahaa?
Anna anteeksi.

O N N IT T E L U M M E
R A IV A A JA L L E !

GROSSMAN’S
W estm inster S treet

*

F itch b u rg , Mass.

Tel. 3111

Onnittelut Raivaajalle!
WACHUSETT PACKAGE STORE

Nainen nuolaisi huuliaan, lak
kasi hetkeksi kirjoittam asta ja
vilkaisi väristen
ympärilleen
Miksi hän olikaan langennut täl
laisia kirjoittam aan? Tällaisista
jutuista tuli kuuma kylmyys,
syyllisyydentunto ja häpeä. Oli
ko hänen mahdotonta
ansaita
tarpeeksi kunniallisilla kirjoituk
sillaan? Oli. Oli
Tietysti, ja
hänenhän
täytyi elättää lapsi
kun hänen
miehensä oli hänet
jättänyt.
Rip-rap, tik -tak .. Kellon ää
ni voitti kirjoituskoneen äänen.
Tikuta, tikuta, vanha kello, niin
kuin tikutit jo kotona, tikutit
tasaisen, hiljaisen elämän ylis
tystä, tikutit, kun lapsi illalla
pantiin aikaisin nukkumaan eikä
uni ottanut tullakseen, nakutit
kun
ty ttö sunnuntaiaatnuisin
käsi äidin ruskeaan hansikkaa
seen puserrettuna lähti hitaalle
kävelylle, ja hansikas oli kuu
m a ... Jyskytit kuin moukarilla

kun surumielinen ylioppilasnei
tonen yksikseen istuskeli kirjan
sa ääressä isättömässä k o d is a ja
odotteli äitiä palaavaksi, ja nuo
ret kävelivät ulkona kuutam os
sa .
Tikuta nytkin minulle
muistutukseksi työstä ja velvol
lisuudentunnosta. .
Työtä on tehtävä,
rahaa on
saatava, 'miksei siis tälläkin ta 
valla,?
Hiljaa, kello, rapise, kone. An
na tulla
rivejä, rivejä, rivejä.
Kerro kaksitoistavuotiaasta po
jasta, joka heittää pois kaiken
ja heittäytyy äskenkasvancen ja
äskenheränneen ruumiinsa rak 
kauden ja riemuntunnon vietä
väksi . . .
— Onko se valmis?
— On. Tuossa. Kuusi liuskaa.
— Hyvä. 'Saat rahan heti kun
pääsen käymään.
Minä lähden
nyt.
— Etkö jää vähäksi aikaa is
tumaan ?
— Mitä varten
minä jä ;sin?
Et sinä minusta huolisi kuiten
kaan.
Nainen ei vastannut. Mies oJotti hetkisen, veti takin ylleen
ja meni ovelle. Hänen kasvoli
haksensa kiristyivät hiem an: ol:
kuin hän olisi pelännyt mennä
ulos.
— Näkemiin.
— Näkemiin.
Keijo tikutti. Tik-tak. tik-tak.
Maalauksen tyttö paleli ja värisi
kylmässä kevätaamussa ja h ä
nen kätensä oli ikäänkuin ran 
teesta poikki.
Kirjoituskone
vaikeni mykistyneenä ja pelok
kaana kellon tikitystä kuunnel
len.

Suosii sikojen
ristisiitosta
Minnesotan yliopiston maatalousprofessori L. M. W inters se
losti äskettäin valtion farmiliiikkeenlhoitaijien yhdistyksen ko
kouksessa, eyä sikojen ristisii»
tos on osoittautunut parhaaksi
menetelmäksi.
Suosi ttaessaan
ristisiitosta hän varoitti, ettei
pitäisi käyttää alkaa-ya-lt,pcttaa
menetelmää, vaan olisi sitä j a t
kettava — (jodia kahden tai kol
men taikka mahdollisesti neljän
eri rodun vuorottaisena ristisiitokseua.

Newcastle taudin oireet
Minkälaisia ovat Newcastletaudin oireet ja mitä tulisi tehdä
torjuakseen tuon taudin. Onko
kanoissa, jotka hengittävät ras
kaasti. tuota tautia?
Kanoissa, jotka ovat saaneet
Newcastle-taudin. tartunnan,, il
menee henigityselinvikoja, mutta,
samanlaisia vikoja ilmenee sil
loin kun kanat sairastavat hen
ki tor ventulehdus ta.
M utta jos kanoissa on Newcastle-tauti, laskee niiden munatuotanto mitättömiin muutaman
päivän aikana. Tuotanto nousee
entiselleen kolmen viikon kulut
tua, ellei kanoissa
ole jotain
muuta vikaa.
Jos kanoissa on 'Newcastletauti, on
ensimäinen telitävä
saada ne kuluttam aan mahdolli
simman paljon ruokaa. Ruoka
halun lisääminen ofi parasta lää
kettä tässä tapauksessa.

J. L. McMurrey, Mgr.

249 Main Street

P ho n e 1701
F IT C H B U R G , MASS.

ONNITTELUMME RA IV AAJA LLE

H. L LAWRENCE
RADIO SERVICE

351 L unenburg St.
F itch b u rg , Mass.
T el. 2312
Me teem m e ensiluokkaista rad io itten
k o rjau sta

Onnittelut Raivaajalle!

BARNEY ROSEN
M IE S T E N ja N A IS T E N

F itch b u rg , Mass.

Onnittelut 44-vuotiaalle!

VAATEK AU PPA
F itch b u rg , Mass.

706 M ain Street

❖

Onnittelut Raivaajalle!

“ Suuri lehti suuremmaksi”

PARHAIN TERVEH DYS
RA IV A A JA LLE !

SOL’S MODEL FUR SHOP

h e l e n ’s
381 Main S treet

F itchburg, Mass.

L

JOHN CARTER
& CO., Inc.
Paperin tukuttain myyjät

Onnittelut Raivaajalle!

❖
VICTORY AUTO
SUPPLIES STORE
829 Main S treet

524 M ain Street

Tel. 3266

F IT C H B U R G , MASS.

O N N IT T E L U T
44-vuotiaalle R aivaajalle!
— * —

INDEPENDENT CAB CO.
BO STO N,

F itchbuig, Mass.

F itchburg, Mass.

13 P richard S treet

Phone 3500
Bernard D. Moynihan, omistaja
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Armas Äikiän likaiset kädet kulttuurin
kukkatarhassa
Huolimatta niistä monista vai
keista
sisä- ja ulkopolittisistä
vaiheista joiden kautta kovia ko
kenut Suomen ikänsä on saanut
kulkea itsenäisyytensä lyhyeni
vaihckauttena, on kulttuurielämä
Suomessa sentään ollut suhteel
lisen vapaata ottamatta huom i
oon kansalaissodan jälkeistä ly
hy ttä vaihekautta. sekä lappa
laiskautta.
joitten yhteydessä
kaikki työväestön knlttuitriliarrastukset yritettiin tukahduttaa,
tai tunkea määrättyyn uomaan.
M atta yleensä voidaan samoa,
että hallitusvallan taholta on har
voin sekaannuttu minkään puo
lueen tai ryhmän kulttuuriharrastuksiin.
Niinpä esimerkiksi
kommunistit ovat saaneet erit
täin vapaasti esittää omia ideo
logisia
katsonuiksiaau vastaa
vaa ohjelmaa. Siksi Suomen
työläisille eivät ole laisinkaan vie
raita sellaiset laulut kuin V ar
sovalainen, Barrikaadin marssi.
Ei sellaiset runot 'kuin Usikos'ota.miehen Torpeto ja monet sa
man kaltaiset vallankumoukselli
sen runouden helmet. Näyteltiinpä aikanaan Työn näyttäm öl
lä sellaisiaikin näytelmiä kuin
Veonu JolkimOhon kirjoittam a
Ristiinnaulitse ja Veljesviha, se
kä muita vasemmistolaisen työ
väenliikkeen ideolaogisia katso
muksia vastaavaa ohjelmistoa.
Samoin porvaristo om alta puo

leltaan taas on koittanut m uo
nittaa Omia ideoloogisia katsoinuksiaan, edes silloinkaan .kun
työväestöllä on ollut avainase
mia poliittsessa ja hallinnollises
sa elämässä.
/
Tästä joihtuukin, että Suomen
kansa on tottunut verrattain va
paasti valitsemaan omakohtai
sesti jokainen yksilö ihanteitaan
ja katsomnilksiaan vastaavan niin
poliittisen kun taiteellisenkin ra 
vinnon,
valtiovallan sekaantu
matta sen määrittelemiseksi pa
remmin Ohjaavaan kun raljoittavaankaan
toimintaan.
Joten
voimme samoa, että kaikista ta 
loudellisista ja poliittisista vai
keuksista huolim atta Suomessa
viimeisien vuosikymmenien aika
na on vallinnut verrattain laaja
kulttuuridemokratia, joka perus*
ol emi ukseltaan
on nojautunut
vastaavassa suhteessa länsimai
sen demokratian
olemukseen,
huolimatta Suomien maantieteel
lisen ja taloudellisen aseman eri
koisuudesta.
Edelläolevat seikat pitäisi Suo
messa myöskin erikoisesti kiin
nostaa
kommunistien mieltä.
Varsinkin sillä perusteella, e ttä
he laajasta kulttuuridem okrati
asta huolim atta ovat Suomessa
aina olleet ensimmäisiä vaati
massa aikaisemmissa kehitysvai
heissa kulttuurialueen laajenta
mista. Mistä johtuu nyt, e ttä

JA T K U V A A M EN ESTY STÄ JA
O N N IT T E L U T

O n n ittelu m m e
R a iv a a ja lle
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Come and R elax in O ur N ew H eywoodW akefield Seats

Your tried the rest now try the best

CUMMINGS THEATRE

M ilk

-

D a ir y P r o d u c ts

— C ream

BOSTON 29, MASS,

❖
F itch b u rg

Tel. 3400

RICE & CO.
F. W . RICE

350 M ain St., F itch b u rg

❖ ❖ ❖
I t costs no m ore to buy Q u ality a t Rice’s,
, F itch b u rg ’s F inest and O ldest
Jew elry Store

Hamilton Watches
Onnittelut Raivaajalle
❖ ❖ ❖

EARL R. PORTER, INC.
Headquarters for every
automotive need

Phone 8
F itc h b u rg , Mass.'

HEDSTROM
UNION
COMPANY

F IT C H B U R G

25 Blossom S treet

Continuous Daily 1:30 to 10:30

44-V U O T IA A L LE R A IV A A JA L L E !

United Fanners
of New England, Inc.

R A IV AAJA LLE TERVEHDYS!

562 M echanic St.
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kun kommunistit ovat saaneet
vissiä vaikutusta maan p o liitti
sessa ja kulttuurisessa elämässä,
he esittävät vaatimuksia ku lt
tuurialueen supistamisesta.
Ei
vaan vapaassa ja kriitillisessä demöteratisessa kulttuurikeskuste
lussa, vaan nojautumalla provokaattorisesti
ulkopuolisiin voi
miin, niinkuin teki kommunisti
nen "runolija ja kulttuurikritiko” Arlmais Äikiä, arvostellessaan
Kansallisteatterin ohjelmistoon
otetua Sartren Likaiset kädet ja
Sihvon Jääkärin morsianta, jota
jo lähes kolmekymmentä vuotta
on näyltelty eri teattereissa. Mi
nä uskon, että ketään rehellistä
ja oikein ajäbttekvaa tiyöttistä ei
pelolta Jääkärin morsiamen porvarillisnaltionttalistinen tendenssi.
Ja uskooko herra Äikiä todella
kin, että Suomen työväestö oi’
niin alhaisella kulttuurisella ta 
solla, ettei se itse osaa valita it
selleen
teatteriolijelmaa ilman
hänen sisä- ja ulkopoliittista o h 
jaustaan. Täm ä on ehkä suurin
erdhdtys,
tai onko Äikiä ulko
maan matikoillaan toisissa olo
suhteissa
unohtanut Suomen
työväestön enemmistön kulttuuriharrastnkset tai onko hän niitä
todellisesti
koskaan tu n ten ut
kaan? iSiltä Äikiä on koko ikän
sä tuijottanut silmänsä sokeaksi
\ h teen pisteeseen. Omaan kes
kiöönsä. josta johtuu, ettei hän
tunne poinvarillis-demokraattitsen
kulttuurin olemusta, paremmin
kuin sosialistisenteaan kulttuurin
olemusta, sillä hän on ollut liian
laiska
ja liid ät syventymään
kunvpaa/ikaan,
pulhuniattamaan
sitten molemmista. Tästä joh
tuukin, e ttä hän käyttäen ulteopoliJttisia teonijunte't'uuria hyväk
seen
ja ala-arvioidessaan työ
väestön enemmistön k u lttu uri
sen
tason pyrkii puristamaan
työväenluokan ja koko Suomen
kansan kulttuurielämän fascistiseen pakkopaitaan, onnistum atta
kuitenkaan siinä. Sillä se osc
joka Suomien kansasta ja var
sinkin Suonien työväestöstä on
niin alhaisella, tasolla että muo
nittaa itseään herra Äikiän ru o 
kalistan mulkaan. niin se käy il
man |pakotteitakin torikokouk
sissa ja muissa konununiwtien
klt.il Wuurit iIa is u utes is sa
k uu n t e lomassa f ascistis-ikan saiwle tuoteraattisen prof. Yrjö Ruudun ja
muiden Ifäncntealtaistcnsa teul’tuuriporsiooniallisuiiksicn
m oni
vaiheisia esitelmiä ja kulttuuriselostuksia, ja tyydyttää taiteel
lisia tarpeitaan käymällä katso
massa suojelu skun ta jehun Klaus
U.
Suomelan näytelmää, yhä
vaan
indcUcen ja uudelleen
'U raalille”. Olemme sitä mieltä
että Äikiän 07 aivan tarpeetonta
huolehtia tämänkin ryhmän hen
kisesti muonitukselta. s>c etsii
eväänsä itse. noin laati ilman
aikojaan. Sensijaan lienee p al
jo» tärkeäm pää seurata ja ohja

ta Yrjö Ruodun ja Kians V. Suomelan laisia kulttuuripersoonal lisuuiksia,
että he pysyvät sel
villä proletaarisilla linjoilla, m u t
ta siihen tuiskin tarvitsee k ä y t
tää sanomaleOitipolemiitkkia jkirennmin kuin ulkopoliittista apua
kaan, sillä heidänkaltaisensa h e r
rat ovat aina osoittautuneet san
gen norjaselkäislksi.
iSanamen vielä Sartren näytel
mästä "Likaiset kädet’’. Olisi
ko Sartre koskaan voinut ajatel
la, että hän saa kahdelta eri u s 
kontokuntaan kuuluvalta Paavil
ta aivan samanaikaisesti näytelmälleen pannajulistuksen. Olisi
ko hän (koskaan uskonut, e ttä
hänen
näytelmäänsä "Likaiset
kädet” tunkee joku Annas Ä i
kiän
lainen kulttuurikritiikko
vielä likaisemunat kätensä. J a
että joku korkealla kulttuurita
solla oleva suurvalta asettaa dip
lomaattinen arvovaltansa vaaka
laudalle, puolustaesaan poliitti

silla pakotteilla jonkun Armas
Äikiän*laisen kulttu-uripersoonallisuuden arvovaltaa. Jos laihem
m in
tutkii S artren näytelmää
“ Likaiset kädet”, syventymällä
se n filosofis-spekulatiivisecn ai
h e e n käsittelyyn ja Annas Äi
k iä n siitä antamaan arvosteluun,
n iin tekee mieli kysyä hiukan
rohkeasti ja karkeaastikin: Ei
k ö h än sitenkin ole päästetty sika
kukkatarhaan ?
Eiköliän A nnas Äikiän olisi
s y y tä ensin hiukan spekulatiivi
sem m in ja sikeptilliseniniin suh
ta u tu a omiin käsitteisiinsä enn e mk un alkaa henkisesti muonit
tam a an Suomen kansaa uiko- ja
sisäpoliittisilla
keinoilla. Sillä
o lisi
ainakin toivottavaa, että
Ä ikiä vihreän Huoruutensa ajoil
ta
ainakin m uistaisi sen. että
Suomessa on m uitakin lukutai
to isia, kuin ainoastaan pappi ja
puoluesihteeri.
Väinö Salmi.

—

Kun Andrew Carnegie a
haastateltiin
Eräs kirjeenvaihtaja, joku tapasi
Carnegien, huomasi, että tuo tun
nettu miljonääri titenkin halusi pu
hua rauhasta.
“Rauhaa”, sanoi Carnegie, “täy
tyy julistaa (saarnata) sävyisästi ja
ystävällisesti. Te ette voi koskaan
käännyttää ihmisiä suututtamalla
heidät. Te ette voi taistella rauhan
hyväksi.”
Esimerkkinä siitä, miten taisteluinto epäonnistuu ajaessaan rau
hanasiaa, Carnegie kertoi seuraavan
tarinan.
Eräs rauhansaarnaaja, ylen har-

GARDNER

ras ja innokas, piti eräillä juhlapäi
vällisillä jotensakin kiivaan puheen.
Illan lopulla eräs vanha mies astui
esiin ja puristi puhujan kättä, lau
suen innokkaasti seuraavat onnittelusanat:
“Herra, te piditte hyvin hienon
puheen.”
“Monet kiitokset! Hauskaa, että
piditte siitä.”
“Kyllä”, vastasi vanha mies, “mi
nä pidin sitä ensiluokkaisena, mutta
— ettehän vain pane pahaksenne
kysymystäni? — kummallako puo
lella te-oikein olette — rauhanko
vai sodan?”
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MARSHALL FARM INC.

Marshall R o ad

T el, 420

F IT C H B U R G , MASS.

E. K. WILLARD
F O R D T R A K T O R E IT A
D EA R B O R N F A R M IK A L U S T O A
NEW ID E A F A R M IK O N E IS T O A
CLARK Ä K E IT Ä
P A P E C K A T K A S IJO IT A

Onnittelut Raivaajalle!

LIGGETT BROOKS’
R e x a ll D r u g s

U N A D IL L A SILO JA
S U R G E L Y PS Y K O N E IT A ja
M A ID O N JÄ Ä H D Y T T Ä JIÄ

1 1 6 0 M a in S t r e e t
Tel. 2230

Cor. Main a n d Oliver Sts.

L eom inster, M a ss.
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M A A TA LO U S

Onnittehitviidettävuosikym m entä
vaeltavalle Raivaajalle

FITCHBURG
PAPER
COMPANY

642 River Street Fitchburg, Mass.
Tel. 11

■Itti Rikkeitä jotka ilmoittavat Raivaajassa

Vaikkakin aikaisempina vu >maattisten, laitteiden aviflla ko
sinä Minnesotassa kehitettyjen
ko kasi ukautensa ajan.
Kymmenn viik« n arkana poi lajien tilalle on tullut myöhem
kasille syötettiin aut.m aattises min kehitettyjä parempia laje
niin vähintäänkin Mf> lajia
ti 26 pros, proteiuipitoista mäs ja.
Vähemmän aikaa
ti nnus'tetann
puutarhaviljely k
k i l i kokonaisten kaurojen ja sär
kanojen parissa
jetyn maissin kera. Mitään r e  selle tärkeiksi.
hun jauhattam ista tai sekoitta
Kaksi
Minnesotassa kehite
Me havaitsemme, että kanat mistä ei ole. Kuitenkin kotikas- tyistä lajeista, l.atham-vaarain
ovat suuressa määrin ihmisten vuista rehua käytettiin hm m ät
ja R'ed Lake viinimarja ovat tä 
kaltaisia — ne eivät tykkää sii tävä määrä tarkoituksella pitää
tä, että niitä häiritään toimessa kustannukset mahdollisimman a : nään johtavia lajeja koko Pohjois-Amerilkassa.
ollessaan. Kanat ovat iloisia sil- Itäisinä.
IKIolme uutta perunalajia ia
I loin kun niillä on kylliksi ainet
Täm ä farmari antaa
arvoa kaksi kukkalajia on aikaisemmin
ta työskentelyään varten, hyvät puhtaudelle, m utta samalla hän
tänä vuonna asetettu näytteille.
työksntelyolot ja kun saavat ol tietää, että
kana'huoneen puh
Uusi
Oriole-omena sanottthn
la häiritsemättä ollessaan, inuni- taana pitäminen, kysyy työtä ja
olevan “mehukkaan ja erikoisen
mishom missä.
aikaa. Eikä se kuitenkaan ole laadultaan joko siltaan syötvnä
Todistus
tämän m entte'yta- suureksikaan avuksi tautien to r tai käytettynä liemenä tai piira
van
paikkansapitävä isyydestä jumisessa.
koissa. Puu on kestävä ja joka
saadaan eräältä iovvalaiselta fa r
Joten hän omaksui systeemin vuosi hedelmää kantava.”
marilta, joka oli yhteistoimin joihon sisältyy paksu kuivikekerGolden Spies päärynä on pien
nassa va.t onsa koeaseman kans ros. Hän käytti 8 tuuman pak
tä keltaista lajia. Puu on kestä
sa.
suista kerrosta, joka rakentui
Kahden vuoden kokemukset m urskatuista malssinkävv:stä ja vä, tuottoisa ja hedelmät kypsy
vät syyskuun puolivälissä.
ovat osoittaneet, e ttä autom aat pienennetyistä oljista.
Kuivike
Orient, Minnesota No. 63, on
tisesti toimivat ruokintalaitteet vaihdettiin vain kolme kertaa
pensas-kirsikka, joka on kehitet
ja m uut tvötäsäästä,vät välineet koko aikana. Hän kuitenkin li
Naotking-kirsikasta.
Sitä
ovat suure-.ti vähentäneet kus säsi kuiviketta ja kohenteli sitä ty
voidaan
istuttaa
puutarhaan
se
tannuksia ja vähentäneet aikaa silloin tällöin.
kä
hedelmäksi
että
koristeeksi.
joka kuluu kanain hoitamisessa
Askareita vähennettiin sillä
ilman että niunatuotanto olisi kin, kun poikaset olivat puhtaal Usein se jo toisena vuotena is 
hiluistakaan vähentynyt. Tämän la laidunmaalla^ siten että muni tutuksen jälkeen tuottaa hedel
farmarin 485 hyhriwlipulettia mu vat kanat pidettiin huoneessa. Se miä. Hedelmä on kirkkaan pu
ni keskimäärin 259 munaa kanaa tarkoitti sitä, että poikaset voi nainen, noin puoli tuumaa läpimikohti v. 1947. Hän kulutti vain tiin pitää lähellä munivia kano taten ja kypsyy heinäkuun alku
kolme neljättäosya tuntia kanaa in, m utta eivät kuitenkaan olleet puolella.
Redglow, Minnesota No. 101,
kohti niiden hoitamisessa.
Ta kosketuksissa niiden kanssa, ei
vallinen farmari, joka kasvattaa vätkä saaneet minkäänlaista ta r on suuri keskikesän luumu, vä
riltään tumman punainen. Leh
kanoja Iowan valtiossa, joutuu tuntaa vanhoista kanoista.
distö)
on hyvä, m utta saa hel
käyttämään 2 ja puoli tuntia ka
Yhtäkkiä asioita
ajatteleva
posti
lehtiruostetta.
South Danaa kohti hoitotehtävissä.
varmaan luulee, että tämä far
Kysymyksessä oleva farmari mari löi Ipimin poikasten huolta kota-laji on keskikokoinen luu
laski, että hänen on joko saata misen kriitillisenä aikana. Mutta mu, kirkkaan punainen.
va laskemaan se aika, jonka hän rekordit torjuvat sellaiset olet
Kuuden kuukauden Menestyykö apila
joutuu käyttämään kattojen, hoi tamukset.
keskuudessa rukiin kanssa
tamiseen, taikka sitten luovutta Ikäisten pulettien
va keko kanataloudesta. Kanata oli kuolevaisuus vain 12.3 pros.,
Jos halutaan kylvää apilaa
lous, nähkääs, ei ole 'hänen ainoa joten hänen menetyksensä cocruispeltoon,
niin parasta olisi
cidiosin
ja
muiden
tautien
ta

toimeentulonsa. H än on sekafarapilan siemenen kylvää varhain
mari Iowan hedelmällisellä far- kia, olivat suhteellisen pienet.
keväällä. Apila mahdollisestimialueella. Hänen muut toimen
kin silloin nousisi varsin hyvin
sa ovat myöskin
tuottoisia ja
siksi hänen on tarkasti lasket Minnesotassa kehitetty sen jälkeen kun ruis on leikattu.
Sitävastoinen yleinen kokemus
tava, kuinka paljon aikaa kuluu uusia hedelmiä
näyttää, puhuvan sitä vastaan,
kanataloudessa.
Minnesotan yliopiston maata että minkäänlaista apilaa olisi
Ne oikotiet, joita tämä fa r
syyskauden aikana.
marimme käytti vähentääkseen loudellisen koeaseman toimesta kylvettävä
kanojen hoitamisessa kulutettua on kehitetty viisi uutta hedel Kun siemennys tapahtuu elo
puolivälin jälkeen, niin
aikaa, ovat monenlaiset.
Hän mää, ilmoittaa \V. II. Alderman, kuun
useinkaan
ei apila pääse sellai
puutarhaviljelysosaston
päämies.
ryhtyi kasvattamaan
poikasia
Nämä uudet hedelmät ovat seen kasvun vauhtiin, että se
helmikuussa. Se on, aika. jolloin
häneltä riittää enenimnä aikaa Minnesotan ilmastoon soveltu kesitäisi talven. Ja ruispeltoon
muilta farmitöiltä.
Hänellä oli vat Oriole-omena, Golden Spies syksyllä kylvettynä mahdollisuus
1,600 poikasta. M utta jo silloin, päärynä, Orient-kirsiWka «ja Red- apilan juurtumiseen on vieläkin
kun hänellä oli enemmän aikaa, glow ja South Dakota luumu. pienempi. Siis apila ruispeltoon
kylvettävä vartain k e
hän ryhtyi toimenpiteisiin, joi Ne on kehitetty Exelsiorin lä olisi
väällä.
den avulla voi ruokkia poikaset hellä sijaitsevalla koefamnilla.
Kaikkiaan on tällä koeasemal
täydellisesti yhdellä ruokinnalla
— Los Angelesin lentokenttä
päivässä ensimmäisen 8 viikon la kehitetty tähän mennessä 122
aikana. Kun hän ennen kantoi uutta lajia hedelmiä, vihanneksia käsitteli toitnintakautensa en 
vettä kaksi kertaa päivässä, niin ja koristekasvia, sanoo Aider- simmäisten 22 kk. aikana yli 2,000,000 m atkustajaa.
nyt poikaset saivat vettä auto man.
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Onnittelumme viidettä vuosi
kymmentä taivaltavalle
Raivaajalle!
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M a ssa c h u se tts

Ostoksia tehdessä m uistakaa m a in ita että
n äitte ilm otuksen Raivaajassa

p u a ju h lie s s a t u l e e m u i s t a a —
rt

että osuuskunnan teh täv ä on valvoa jäsentensä etua.
M utta heidän etujaan voidaan valvoa ainoastaan siinä
tapauksessa, että he k äy ttäv ät hyväkseen osuuskunnan
palveluksia. M itä suurem m at joukot k äy ttäv ät hyväk
seen osuuskunnan palvelua, sitä suurem m an hyödyn ku
kin jäsen saa.

ta se pitäisi saada selväksi jokaiselle, että om an liikkeen
palvelun käyttö on osuusliikkeen m enestym isen salai
suus.
Niissä piireissä, joissa osuuskauppaa vielä p idetään vain
“yhtenä m onista kaupoista” eikä käsitetä, että se on oma
kauppa, usein n ärk ästy tään pienistäkin asioista ja m en
nään “m uualle”. O suustoim intaan kuuluvan yh teish en 

T ätä kuitenkaan ei aina m uisteta ja siksi aina silloin tä l
löin, varsinkin näin juhla-aikana, on syytä korostaa m i
ten suuriarvoinen on uskollisuus omaa osuuskuntaa koh

gen m ukaista kuitenkin on neuvotella joko liikkeenhoi
tajan taikka osastopäällikköjen kanssa silloin j’os jotain
sellaista huom aa, mikä ei 100-prosenttisesti ty y d y tä.

taan. Kun osuuskuntiin liittym inen ja niistä ostam inen

V appuna, kansainvälisenä työnpäivänä, sopii itsekunkin

on vapaaehtoista, niin ei tässäkään osuuskunnassa tie 

pysähtyä arvioim aan m iten suurim erkityksinen ostous

tenkään pyritä m illään tavalla holhoam aan jäseniä, m u t

kollisuus ja solidarisuus on osuustoim innassa.

United Cooperative Farmers, Inc.

P u h e lim e t: 4 6 7 0 - 4 6 7 1

F itc h b u r g , M a s s a c h u s e tts
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