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Johnston, Joyce o’Hara ja mi-
nä lensimme Siperiaan. Eric
pyysi mukaansa muutamia sa-
nomalehtien kirjeenvaihtajia,
joilla jo kauan oli ollut harras
halu nähdä vähän maailmaa,
saamatta siihen ennen tilaisuut-
ta. Mukaamme tietenkin liittyi
ulkomaakaupan komissaarin e-
dustaja Zemenkov, virallinen
ohjaaja Kirilov ja se mies, jota
kutsuimme vain nimellä “Nick‘.
Otaksuttavasti Nick ei puhu eng-
lanninkieltä, mutta siitä huoli-
matta hän on joka paikassa
kanssamme syömässä ja juo-
massa ja joka kerta on banquet-
tipöydän päässä istumassa omal-
la paikallaan sekä autolla mat-
kustaessa auton etuistuimella
hiljaisena ja tyytyväisenä. Mu-
kaamme tulleet vanhemmat sa-
nomalehtimiehet tunsivat hänet
ja sanoivat hänen olevan NKVD
(salapoliisilaitoksen) miehen.

Lensimme Uraalin vuoriston
yli, mikä mitenkään ei ole vuo-
risto Kalliovuoriin verraten,
vaan ainoastaan mäkistä, metsää
kasvavaa ylänköä. Näiden taka-
na, eikä kovin kaukana, erääs-
sä laaksossa sijaitsee Magnito-
gorsk, Neuvostoliiton Pitts-
burgh, suurine sulatusuunei-
neen ja savuavine torneineen.

Lentokentältä ajoimme suo-
raan tehtaan johtajan asunnol-
le, jossa vietimme yötä. Matkal-
la sinne sivuutimme pitkät ri-
vit maalaamattomia rakennuk-
sia, jotka näyttävät paljon kur-
jimmilta kuin Pittsburghin
slumit. Tie nousi ylös mäelle,
josta oli hyvä näköala näiden
slumien ja savuavien sulatus-
uunien yli. Automme kaartoi
sementtiselle pihatielle johtajan
asunnolle. Talo oli mahtava ja
suuri, jossa kylpyhuoneet olivat
kunnossa ja puhtaan kiiltävät.
Tämä oli ensimmäinen kerta
kun meillä oli tilaisuus sijoit-
tautua venäläiseen kotiin. Sii-
nä oli kovanpuun parkettilatti-
at. Huonekalut olivat tummaa
puuta ja hyvin vernissatut ja
Marxin sekä Engelsin rinta-
patsaat tulisijan reunustalla.

Täällä voimme lähemmin
myöskin tutustua tehtaan joh-
tajaan. Hän on pitkä ja tukeva
venäläinen, tavallista insinööri-
tyyppiä ja ainoastaan 35 vuoden
ikäinen. Hän kertoi isänsä olleen
tavallisen sepän. Hän kertoi
meille myöskin lähemmin Mag-
nitogorskin kehityksestä. Tämä
laitos ja kylä alkoi vuonna 19-
16, mutta on tämän kylän teh-
taissa nyt 45,000 työläistä työs-
sä, joista 25,000 on rakennustyö-
läistä, sillä alue laajenee niin
nopeasti. Laitoksessa on nyt
kaksikymmentä avonaista su-
lattoa ja kuusi puhallusuunia.

Lunssin jälkeen ajoimme a-
las tehtaille. Matkalla sinne si-
vuutimme suuria työläisjoukko-
ja, sillä sattui juuri olemaan
työvuoron vaihto. Automme
kääntyi ajamaan tiensivua si-
vuuttaessamme pitkän rivin
työläisiä, jotka marssivat riveis-
sä neljä rinnan matkalla teh-
taalle työhönsä. Siinä oli kaksi
mielenkiintoista seikkaa. Ensin-
näkin se, että näiden marssi-
vien edessä, takana ja kumpa-
sellakin puolella marssi sotilas-
vartijat pistimet kiväärien ne-
nään kiinnitettyinä. Toiseksi,
että nämä joukot oli koottu rää-
syihin puetuista naisista, joilla
kaikilla oli sandaalit jaloissaan
ja jotka salavilkkaa loivat mei-
hin autolla ajajiin silmäyksen.

Sotatarvetehtaassa tapasim-
me naisia, jotka sorvasivat pu-
naisen armeijan tykistölle pom-
meja, mutta mitään kokoomus-
linjaa täälläkään ei ollut ole-
massa. Joillakin osilla oli jon-
kinlaisia korvikkeita. Kun pom-
mi oli valmiiksi sorvattu, pani
sorvaaja valmistamansa pom-

Selonteko venäläisistä
Suomennos "Reader'» Digest" kuukausijulkai-

sussa painetusta lyhennyksestä pian ilmesty-
västä William L. Whiten kirjasta "Report on the
Russians". Suomennettu Auttajaan mainitun
julkaisun erikoisluvalla.

(Jatkoa)

min eräänlaiseen kaukaloon, jo-
ta myöden sen oli tarkoitus
vyöryä toiseen huoneeseen siel-
lä käsiteltäväksi. Mutta kaukalo
oli niin huonosti tehty, että
pommit usein putoilivat siitä ja
siitä syystä oli asetettu toisia
naisia, jotka poimivat ne ylös
ja asettivat takaisin kaukaloon.

Senjälkeen vierailimme tiili-
tehtaalla ja Eric oli siellä taas
elementissään, sillä hänkin oli
tiilitehtailija Tacomassa, Wash.
Tarkastettuaan tuotteita ja tuo-
tantolinjoja, hän kysyi, kuinka
monta työläistä heillä on työssä
ja kuinka monta tiiltä kuukau-
dessa valmistuu. Sen jälkeen
laski ja vertaili tuotantoa ja o-
man tehtaansa välillä, jossa oli
niinkutsuttu yhtäjaksoinen polt-
tosysteemi ja tuli siihen tulok-
seen, että hänen tehtaallaan tuo-
tanto oli kolminkertainen kuta-
kin työläistä kohden. Heillä ei
ollut mitään uudenaikaisia lait-
tieta ja me katselimme kun nai-
set siirsivät tiiliä toisesta pai-
kasta toiseen heittämällä niitä
kädestä käteen. x

Jäimme ihmettelemään, että
kuinka paljon mahtaakaan poli-
tiikalla olla tekemistä sen kans-
sa, että amamttitaito on jäänyt
näin alhaalle? Ajatelkaa, että
meidän demokraattipuolue ra-
joitettaisiin 4,500,000 jäseneen
ja että kukaan meidän maassa
ei saisi mitään vastuunalaista
tointa, jonka lojaalisuutta de-
mokraattipuolueen sihteeri ja
Kansallistoimeenpaneva komi-
tea ei takaisi, vaan asettaisi ky-
seen alaiseksi. Kuinka monta
nerokasta ja hyvää miestä työn-
nettäisiin sivuun vain siitä syys-
tä, että heihin ei poliittisesti luo-
teta.

Punaisen armeijan lentoko-
neen ohjaaja säikytteli meitä
hiukan. Eilen me luulimme, että
se oli tapaturma, mutta tänään
matkalla Omskiin me saimme
sen käsityksen, että se kuului
tapoihin. Kun Amerikassa as-
tut matkustus-tasoon, kone ta-
vallisesti hyvin lämmitetään en-
nenkuin lähdetään liikkeelle,
niin että lähtö voi tapahtua pel-
käämättä törmäävänsä aitoihin
ja puihin. Kun lentokone läh-
tee liikkeelle, se tavallisesti oh-
jataan suoraan siksi kunnes on
vähintään 500 taikka 1,000 jalan
korkeudessa ennenkuin mitään
käänteitä tehdään. Sen jälkeen
kohotaan tavallisesti 5,000 jalan
korkeuteen ja siinä lennetään
ja josta korkeudesta on paras
tehdä turvallinen maahan las-
ku siinäkin tapauksessa, jos jo-
tain sattuisi tapahtumaan.

Neuvosto-Venäjällä lento ta-
pahtuu jotenkin seuraavalla ta-
valla: Sinä nouset huoneeseen.
Ovi paiskataan kiinni. Sen jäl-
keen ohjaaja alkaa koneen niin-
kuin auton koneen edeltäkäsin
lämmittämättä sitä, siitä missä
se oli yön seisonut. Jollei kone
ala ollenkaan, hän päästää jar-
rut ja antaa koneen laskea alas
myötämaata olevaa lähtörataa,
kunnes pääsee alkuun. Siinä saa
juuri senverran vauhtia, että
kone voi hiukan kohota maasta
ja ylittää vaivoin lentokentän
ympärillä olevan aidan. Ja juuri
tässä korkeudessa ohjaaja tekee
käänteen ja ohjaa konetta niin,
että toinen siipi kaivaa perunoi-
ta lähellä olevan kolhoosin pel-
losta ja toinen siipi viiltää pysty-
suorassa ilmaa ja jatkaa lentoa
50, korkeinta 100 jalan korkeu-
dessa pelottaen kollektiivi-far-
marin pellolla olevat lehmät ja
valtion farmin Sovhosin kanat
sekä matkustajat. Kun huomau-
timme tästä ohjaajalle, hän au-
kasi silmänsä ja sanoi: “Mikä
teitä vaivaa, pelkäättekö te
kuolla?”

Tähän Joyce vastasi: Kyllä
minä tavallisesti pelkään, mut-
ta jos minun täytyisi elää Venä-

jällä, niin ehkä muuttaisin mie-
leni”.
Kuinka vapaat ovat vaalit
Venäjällä?

Keskustelimme Omskin por-
mestarin kanssa. Hän on 44
vuotiasta tämä on hänen toinen
virkakausi. Sitä ennen hän oli
autoteiden tierehtööri, joka tit-
teli ihmetyttää meitä, koska ei
Venäjällä ole montakaan autoa
eikä juuri lainkaan maanteitä.

Kysyimme häneltä, millä ta-
ialla hänet valittiin virkaan ja
saimme heti nopean vastauksen,
että kansa on hänet valinnut.

“Mutta miten?” kysyimme.
Hän meni asiain yksityiskoh-

tiin. Ehdokkaita oli viisi,, yksi
kunkin ammattiunion asettama.
Jokaisella Omskissa on äänioi-
keus, hän sanoi ja lisäsi, että
äänestys on myöskin salainen.

“Oletko te puolueen jäsen?
kysyimme.

“Tietenkin”, oli vastaus “ja
eräs ehdokas oli toinenkin puo-
lueen jäsen, mutta tämä meidän
ystävämme oli puolueen viral-
linen ehdokas, joka oli saanut
puoluejärjeston kannatuksen.

Me kysyimme, että onko kos-
kaan ja missään venäläisessä
kaupungissa valittu sellaista
pormestaria, joka ei olisi ollut
puolueen jäsen.

Hän mietti hiukan ja vastasi,
että hänen tietääkseen missään
vähänkään huomattavassa kau-
pungissa sellaista ei ole tapah-
tunut, mutta hän oli kuullut, et-
tä jossakin maalaiskylissä por-
mestariksi on valittu sellainen-
kin, joka ei ollut puolueen jä-
sen.

Kuinka voivat vaalit olla va-
paat silloin, kun yksi puolue
kontrolloi kaikkia sanomalehtiä
ja radiota. Olen varma, että täl-
laisen järjestelmänvallitessa vaa
li voi olla salainen ja että äänet
myöskin lasketaan oikein ja
tunnollisesti. Mutta jos ilmaan;
tuisi yksikään ehdokas, joka
vaaliagitatsionissaan tarm ok -

kaasti arvostelisi puolueen aset-
tamaa ehdokasta, hän löytää it-
sensä lukkojen takaa ja häntä
syytetään hyökkäyksestä neu-
vostojärjestelmää vastaan ja
ennenkuin vaalia olisi toimitet-
tukaan, hän kaivaisi suolaa jol-
lakin valtion suolakaivoksella.
Salliiko puolue kansalaisten
leikkiä kansanvaltaisilla muo-
doilla? Ja kun ihmiset eivät tie-
dä muunlaisesta kansanvallas-
ta, niin he uskovat, että tämä
on sitä ainoaa ja oikeaa.

Menimme tarkastamaan teh-
dasta, joka valmistaa kahdeksan
tänkkiä päivässä. Se näytti puh-
taalta paljon yläpuolella
kaikkia niitä tehtaita, joita olim-
me tähän asti Venäjällä näh-
neet.

Mutta täällä jouduin koke-
maan ihmeellisiä asioita. Tas-
sin edustajana Omskissa oli e-
rittäin miellyttävä ja mielen-
kiintoinen nainen, joka seurasi
meitä täällä. Hän oli noin 25
vuoden ikäinen, vilkas ja hyvin
sivistynyt, ja kun hän lisäksi pu-
hui saksaa, tulimme toimeen
keskusteluissa. Kuljimme teh-
taalla yhdessä keskustellen asi-
oista ilman tulkkia. Kaikki su-
jui mainiosti kunnes hetkeksi
jätin hänet keskustelukseni
Ericin kanssa, huomasin, että
Ulkoasiain komissarin mies Se-
menkov ja se aina mukana ole-
va salapoliisi Nick olivat otta-
neet hänet haltuunsa pitäen
häntä välissään, ahkerasti ja
ankarasävyisesti luennoiden hä-
nelle.

Tässä maassa on olemassa niin
monta mahdollisuutta tulla lei-
matuksi rikolliseksi, että on
mahdoton päättää, mitä vastaan
hän mahdollisesti oli rikkonut.
Arvelen, että se on mahtanut
ollä jotakin puolueen sisäistä
sääntöä vastaan, kun hän mah-
dollisesti oli rikkonut, ehkä
tahdittomasta esiintymisestään
ulkomaalaisia kohtaan. He kui-
tenkin päästivät hänet irti ja
pienen tauon jälkeen me taas
kävelimme yhdessä ja minä y-
ritin päästä uudestaan keskus-
telun alkuun siitä, mihin olim-
me lopettaneet, mutta hän oli

nyt kokonaan toinen ihminen,
eikä hän edes vastannut kysy-
myksiäni, eikä edes uskaltanut
katsoa minuun. Yritettyäni vie-
lä pari kertaa, minun oli luovut-
tava yrityksistäni, miettien
mielessäni mitä tämä nainen o-
likaan mahtanut seurustelles-
saan ja puhellessaan kanssani
tehdä. Sanomalehtikirjeenvaih-
tajat nauroivat minulla, sillä he
olivat nähneet kaiken.

“Etkö sinä tiedä? Et suinkaan
sinä usko, että he sallivat sinun
puhella ihmisten kanssa?”

(Jatk.)
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Brantwood, Wisc.: Pitkäper-
jantama oli täällä jumalanpal-
velus ja H. p. eht. vietto. Väkeä
oli tavallista runsaammin mu-
kana, 50 henkeä, joka oli paljon
olosuhteisiin nähden. Illalla ko-
koonnuttiin mr ja mrs Urho
Wästin asunnossa. Jokseenkin
yhtä suuri osanotto täällä kuin
kirkossakin. Mrs Wästi oli nyt
ottanut pastorin vastaan mr ja
mrs Frank Aallon vuorolla,
heillä kun on pienet tilat. Talon
poika, Wilbert, joka palvelee
meriväessä oli kahden vuoden
poissaolon jälkeen kotona lo-
malla. Oli saanut olla 3 viikkoa
kotona. Pääsiäismaanantaina pi-
ti taas lähteä. Hän on palvellut
Tyynellä merellä. Hauska oli
Wilbertia tavata. Hän oli hyvin
miehistynyt tuolla ajalla, ollen
18 v. seutuvissa antautuessaan
vapaehtoisena palveluks ee n.
Samana iltana muistettiin myös
vanhinta poikaa Eugenia, joka
on taistelukentällä Europassa.
Sattui samana päivänä, maalisk.
30 p., hänen 25:des syntymäpäi-
vänsä. Edellisenä sunnuntaina
oli ollut äidin, mrs Wästin 50.
syntymäpäivä, joka myös tilai-
suudessa mainittiin. Jumalan
siunausta sekä äidille että po-
jille.

Lauantaina lämmitti sotilas
Wilbert saunan ja me ensim-
mäisinä siinä kylvettiin. Kiitos
Wilbertille palveluksesta!

Pääsiäispäivänä oli jumalanp.
kirkossa klo 10 ap. Taaskin suu-
ri osanotto. Oikein juhlapäiväl-
lisen nautittua Wästissä lähti
mr Wästi vanhempi saattamaan
Prenticpen. Kiitokset Wästin
perheelle palveluksista!

Samana päivänä illalla oli ta-
lossa lähtiäispaartit Wilbertille.
Siinä tilaisuudessa varmaan
huoneet tuntuivat liian ahtail-
ta. Onnea ja Jumalan siunausta
Wilbertille tärkeässä kutsumuk-
sessaan!

Hopea joki, Wisc. Prenticessä
oli mr Väinö Noukki vastassa.
Jumalanp. H. p.‘ eht. yhteydessä
alkoi klo 2 ip. Pääsiäispäivänä.
Kirkko näytti olevan melkein
täynnä kuulijoita, noin 50 hen-
keä. Senjälkeen mentiin Noukin
taloon, joka tällä kertaa oli
kortteerina. Mrs Noukilla oli
nyt apulaisena tyttärensä mrs
Helmi, eli Pearl Carlson, jom-a
mies Gordon Carlson on armei-
jassa kersanttina. Siis poika
Väinö ja tytär Helmi ovat nyt
äidin kanssa talon asujamina.
Nuorin pojista Reino on armei-
jassa Europan puolella korp-
raalin arvolla.

Illalla oltiin taas kukossa.
Runsas kuulijakunta tälläkin
kertaa.

Pääsiäismaanantaina kokoon-
tui suuri kuulijakunta, lähes 50
henkeä, Noukin taloon kello
7:30 ill. Iltaa vietettiin myöhäis-
tunneille lauluja veisaten ja
keskustellen. Tarjoilu oli seu-
rakunnan hyväksi.

Päivällä menimme mrs Nou-
kin kanssa, Väinö autonajurina,
mr John Lehtoa katsomaan. Hän
on ollut kovissa tuskissa reuma-
tismin kanssa, joka on vuosi-
kymmeniä häntä vaivannut. Ve-
li halusi saada H. p. ehtoollista
uskonsa vasvistukseksi. Siihen
osallistuivat myös vaimonsa ja
tyttärensä Katri, jotka eivät
voineet edellisenä päivänä saa-
pua kirkkoon. Virkistävä hetki.
Lopuksi laulettiin muutamia S.
K. lauluja. Mr ja mrs Jac:b
Salmi olivat myös tyttärensä
Joannen kanssa mukana. Juma-

la veli Lehtoa vahvistakoon
iankaikkisen elämän ihanalla
toivplla..

Jumalalle kiitos, joka antoi
kauniita keväisiä ilmoja koko
juhlien aikana. Vasta maanan-
tai-iltana alkoi kylmetä, ollen
tiistaina 23 ast. yläp. Samana
päivänä klo 10 seutuvissa alkoi
hiljaa satamaan lunta, joka päi-
vän päälle kiihtyi myrskyksi
tuulen noustessa. Illalla oli lun-
ta noin 4 tuumaa. Saman päi-
vän illalla Väinö ja Helmi saat-
toivat matkamiehen Westbo: **n

asemalle.
Kiitokset Noukin perheelle

kaikista palveluksista! Lähties-
säni Väinön kanssa keskustelus-
sa päätettiin, että tulen touko-
kuussa toisen sunnuntain aika-
na paikkakunnalle. Siis tulen
toukok. 11 p., perjantaina, West-
boron asemalle klo 5 seutuvissa
aamulla. Samana päivänä on
hartaushetki mrs Elina Niemen
asunnossa klo 7:30 ill. Sunnun-
taina, 13 p. jumalanp. kirkossa
klo 10 ap. Brantwoodissa
sunnuntaina, 13 p. jumalanpal-
velus kirkossa klo 2 ip. ja har-
taushetki mr ja mrs Sam Met-
sälän asunnossa. Prenticestä saa
tulla vastaan siinä klo 1:30 ip:
bus-asemalta. Toivon, että tämä
muutos ajassa ensimmäisen sun-
nuntain vaihtuessa toiseen ei
ketään loukkaisi, kun tärkeä a-
sia tätä vaatii.

Duluthissa, juna myöhästyes-
sä lähes tunnin, olin keskiviik-
ko-aamuna. Edellisenä päivänä
klo 3:men seutuvissa iltap:llä o-
li täälläkin hiljaa alkanut lunta
satamaan, kiihtyen yöllä myrs-
kyksi ja jatkuen vielä aika py-
räkkänä tänne saapuessani. Il-
lan tullen ilma asettui. Seuraa-
vana päivänä oli taas ihana au-
rinkoinen kevätpäivä. Ilma oli
siis vain “Aprilfoolia”, pelotti
talvella, vaikka sillä valmisti
lämpimämpiä keväisiä päiviä.

Kristikunnan surimmat muis-
topäivät ovat taas ohi. Julistettu
on suurimmasta taistelusta ja
suurimmasta voitosta. Sanka-
rimme Jeesus on voittanut vi-
hollisemme ja voittonsa hedel-
mät lahjoittanut meille. Hän on
myös voimamme siinä taistelus-
sa, joka on meidän osaksemme
jätetty. Iloitkaamme ja riemuit-
kaamme tästä voitosta.

Rauhan tervehdyksin! Vel-
jeydellä, W. W .Wilen

Kettle River, Minn.
Townien kevätvaalissa 13 p.

maaliskuuta valittiin Kalevalas-
sa supervisoriksi Gust Konsti
veljensä Edward Konstin tilal-
le, joka halusi virkalomaa; Ed-
win Manni verottajaksi; mrs
And. Ruotsalainen ja John Man-
ni uudelleen kassanhoitajaksi.
Edward S. Anderson toimii kir-
jurina, F. W. Gran ja Jack Salo
supervisoreina ja Wm. Leppioja
konstaapelina, joiden virka-aika
ei vielä päättynyt. Automba
townissa valittiin Leonard
Kauppila supervisoriksi, mrs
Margaret M. Peters (mrs John
Peters) rahastonhoitajaksi; Axel
Koski verottajaksi ja And. Kaa-
salainen konstaapeliksi. John
Kärki toimii kirjurina, Axel
Pietilä ja Peter Peterson su-
pervisoreina, joiden virka-aika
kestää vielä vuoden.

Punaisen Ristin keräyksessä
alueella, johon kuuluvat Kale-
vala ja Automba townit, saa-
tiin kerätyksi vaadittu $400.00
summa jo 15 p:vään mennessä,
jonka rahan mrs Edwin Manni,
keräyksen järjestäjä, lähetti
kauntin keskusvirastoon Clo-
quetiin. Kerääjinä toimivat: mr
ja mrs Kaino Kaski, summa
$53.25; mrs Frank Erickson,
summa, $17.10; Clarence Wuor-
nos, $24.50; mr ja mrs Eino
Lund, $17.00; mrs Arvi Lampel,
$14.00; Reino Peterson, $27.58;
mr ja mrs Einard Kovanen, $38.-
00; mrs C. W. Mäki, $14.00; mrs
Emma Jacobson, $16.75; mr ja
mrs Edwin Manni, $44.00; mrs
Jack 3alo, 53.00; Wm. Ansala ja
Hjalmer Leppioja, $20.00; mrs
F. W. Gran, $25.00; mrs Wm.
Leppioja, $24.00; Andrew Mik-
kola, $18.75.

Kettle Riverin kauppalan ja
Silver townin alueella johtaa
tätä keräystä mrs Roy Peura
useampien avustamana, joiden
nimet ja keräyssummat eivät o-
le tiedossani. Vaadittu summa
on $600.00.

En satu muistamaan näin var-
haista lumen lähtöä täällä, mil-
loin lunta on ollut jonkunver-
ran, joskin melkein lumettomia
talvia on toisinaan sattunut.
Jäät lähtivät Kattila joesta jo
maalisk. puolivälin seuduissa,
joka tavallisemmin tapahtuu
vasta huhtikuun ensi viikolla.
Koulut ottivat pääsiäis-lomaa
huhtik. 3:teeri päivään asti,
mutta vielä tiet ovat ajo-kun-
nossa.

Vasta-alkavien lasten koulu-
tus alotetaan huhtik. puolivä-
lissä, kuten useampana edelli-
senäkin vuotena, ja heitä tulee
opettamaan mrs Helen Holm-
berg (Peters), kurssi kestäen 6
viikkoa. Ovat syksyllä jo “talon
tavoilla” ja opetus sujuu sitten
hyvin.

Paljon on tämän alueenkin
poikia mukana nyt käynnissä
olevassa hyökkäyksessä Reini-
joen yli Saksan alueella. Ottaa
aikaa ennenkuin tiedetään hei-
dän kohtalostaan.

Mr ja mrs Matt Reed ovat saa-
neet tiedon, että heidän poikan-
sa Edwin Reed, on saanut 2nd
luutnantin arvon lento-osastos-
sa maalisk. 11 p. Pampassa,
Texasissa. Heidän vanhin poi-
kansa Lt. John Reed sai sur-
mansa taistelussa Saksassa.
Pfc. Raymond Reed on Mariini-
en leirillä Californiassa, ja nel-
jäs veli T.S gt. Arnold Reed on
Italiassa. Heidän tyttärensä
Gladys Reed tuli lomalle ko-
tiin Renton’ista, Wash., ja on
tarkastuksessa hyväks yll y
WAC-osastoon, mennen pian

Maybe Yön Know...j
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SINCE PEARL HARBOR, JUNIOR
RED CROSS HAS PRODUCED 25
MILLION SERVICEMENS COMFORT
AND RECREATION ARTICLES-PING *

TABLES, GAME BOARDS, LAP BOARDS
CANES AND SUPPERS-fOR CAMPS AND ; -f
HOSPITALS OVERSEAS. IHEY ARE CHANNELED THROUGii iiLD
CROSS AND HOSPITAL COUNCILS TO MEET MILITARY REQUcSTS*

IBiAMeQICAIv HepOES

I CjEORGE A. VICKERS, master of the SS Greene, h«j a Merchant Marine Distinguishcd Service Medal for heroic maneuver-mg of that ship durmg eleven months when it delivered munition*
o/erseas. Surviving 10 torpedo plane and bomber attacks, two sub-manne and four torpedo onslaughts, it was finally cripplcd on a trioto Algerian ports, but the master successfully beached it. Ladcn with

[ carR° l^at War Bonds helped to buy for our fighting men, it wa* *struck by two torpedoe», yet Vickers got it ashore.
V. S. Trrarury Drp*rtm**f j

No. 15
RUNO GOLGATASTA
Golgatalla tuskain alla,
Murtuu pyhä Karitsa.
Isä antaa Pojan kantaa
Maailman kivut ruumiissaan.
Pyhä veri, armon meri,
Haavoistaan nyt kuohuaa.
Elämää se tarjoelee,
Sairaat kaikki parantaa.

Katso tuota Isän luota,
Tänne tuskiin tullutta.
Tähtesi Hän kärsimähän,
Astui alas taivaasta.

Kipuin mies, tuskat ties,
Sun myös tuntee tuskasi.
Kaiken aivan maailman,
Vaivan päällensä Hän säilytti.

Siispä juoksi ristin luokse,
Sieir on lääke parahin.
Haavoistansa Herran kansa,
Avun löytää kipuihin.

Veri ylkä ei sua hylkää,
Vaan avun sulle tuo!
Veri haavat parantavat
Kaikki, kaikki kivun sun!

Hilda Mackey
Ashtabula, Ohio

harjoitukseen.
Isä, saarnaaja Matt Reed, läh-

ti kuun jamassa idän-valtoihin,
pitäen seuroja siellä New Yor-
kin, Massan, New Hampshiren
y.m. valtioissa suomalais-paik-
kakunnilla. Talvella hän ja mrs
Reed tekivät matkan länsiran-
nikolle, Washingtoniin, Ore-
goniin ja Califomiaan, ja oli mr
Reed jonkin aikaa työssä sota-
tarve-tehtaassa Renton, Wash.

J.M.

yigi
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VÄgJs PAY DAT

c\T>* BOND DAY

Sivu 2


