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Lyhyesti meiltä 
ja muualta

EL AM ABA O, Pakistan — 
Ulkoministeriö ilmoitti tors
taina, tk. 20 pnä., että rau
hanneuvottelut Pakistanin ja In
tian välillä alkavat keskiviik
kona, tk. 26 pnä. Keskustelut 
tulevat tapahtumaan kahden 
johtajan erikoisedustajien kes
ken. Ne ovat alustavia neuvot
teluja myöhemmin tapahtuvalle 
huippukokoukselle Intian pää
ministeri Ghandhin ja Pakis
tanin presidentti Bhutton vä
lillä. • • *

WASHINGTON - - Kongres
sin alahuoneen demokraatit 
torstaina, tk. 20 pnä pitämäs
sään kokouksessaan ylivoimai
sella ääntenenemmistöllä tuo
mitsivat sekä Yhdysvaltojen 
Pohjois-Vietnamiin tapahtuvat 
pommitukset että Hanoin hyök
käykset etelään. He määräsi
vät 30 päivän aikarajan lain
säädännölliselle toiminnalle, 
jonka tarkoituksena olisi saada 
Yhdysvallat vetäytymään so
dasta pois. Äänimäärät olivat 
135 päätöksen puolesta ja 66 
vastaan. • • •

PARIISI — Pohjois-Vietna
min pääedustaja vihjasi tors
taina, tk. 20 pnä, että hänen 
valtuuskuntansa on valmis uu
delleen aloittamaan Pariisin 
rauhanneuvottelut, vaikkei 
Pohjois-Vietnamin pommitta
mista ole lopetettukaan. Leh
distökonferenssissa Xuan Thuy 
sanoi: "Jos Yhdysvallat vastaa 
positiivisesti meidän ehdotuk
seemme kokouksen pitämisestä 
torstaina, huhtikuun 27 pnä, niin 
me tulemme kokoukseen. Mutta 
me tulemme edelleen vaati
maan pommitusten lopettamis
ta."

BANGKOK. Thaimaa — Ken
raali Ne Win, Burman valtion 
päämies, erosi armeijasta 
torstaina huhtikuun 20 pnä ja uu
delleen organisoi Burman hal
lituksen, jonka siviilipääminis-
teriksi hän nimitti itsensä,• • •

INTIAN ja Neuvostoliiton vi
ralliset uutistoimistot News of 
India (UNI) ja Tass ovat alle
kirjoittaneet uutisten vaihtoa 
koskevan sopimuksen.

Kyseessä on ensimmäinen 
intialaisen ja neuvostoliittolai
sen uutistoimiston välillä sol
mittu yhteistyösopimus. Tassin 
uutiset välitetään Delhiin ra- 
diokaukokirjoitinlinjalla. Sopi
muksen mukaan Intian radio ja 
lähes 200 sanomalehteä saa
käyttää Tassin palvelua.• * *

\  crisunnuntai: 
Tapahtumat 
on tutkittu
LONTOO — Londonderryn 

"verisunnuntain" tapahtumia 
tutkinut Widgeryn komissio sa
noi keskiviikkona julkaistussa 
selonteossaan, että sala-ampu
jat avasivat ilmeisesti ensin 
tulen englantilaisia sotilaita 
kohti.

Selonteossa sanottiin, ettei 
ole syytä uskoa, että englanti
laiset sotilaat olisivat avanneet 
tulen, ellei heitä olisi ensin 
ammuttu. Vaikka osa sotilaista 
toimi vastuuntuntoisesti, jou
kossa oli sellaisia, jotka am
puivat edesvastuuttomasti, ja 
surmansa saaneiden joukossa 
oli todennäköisesti monia vait- 
tomia ihmisiä, sanottiin selon
teossa. • • *

Vesakko-
myrkky
kiellettiin
Ruotsissa

TUKHOLMA — Ruotsin 
myrkkylautakunta päätti tiis
taina, tk. 18 pnä kieltää koko
naan amitrol-nimisen vesak
komyrkyn käytön, koska aine 
saattaa aiheuttaa syöpää.

Kahden Ruotsin rautatielal- 
toksen palveluksessa työsken
nelleen miehen epäillään kuol
leen keuhkosyöpään sen jälkeen 
kun he olivat olleet tekemisissä 
amitrolin kanssa. Ruotsin val
tion rautatiet kielsi aineen käy
tön jo 25. maaliskuuta, mutta 
ainetta on loudessa juolaveh- 
nän tuhoamiseen.

S A L T  -istu n to
Sem jonov p a la si

Neuvostoliiton varaulkoministeri V. S. Semjonov palasi per
jantaina, 20. huhtikuuta iltapäivällä junalla Moskovasta Helsin
gissä Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain välillä käytäviin strate
gisten aseiden rajoittamisneuvottelu ihin.

Neuvostoliiton SALT-neuvottelujen päävaltuutettu kertoi Hel
singin rautatieasemalla saavuttuaan, että hän oli työskennellyt 
koko Moskovassa olonsa ajan. Hänen työnsä koski USA:n kans
sa käytäviä neuvotteluja. Hän mainitsi myös tapaavansa amerik
kalaisten päävaltuutetun suurlähettiläs Gerard Smithin myöhem
min perjantaina.

Semjonov matkusti Moskovaan viime lauantaina. Hänen pois
saollessaan eivät valtuuskunnat kokoontuneet. Valtuuskuntien 
työryhmät sen sijaan ovat jatkaneet neuvotteluja.

Neuvostoliiton ja USA:n välisissä strategisten aseiden rajoit
tamisneuvotteluissa on tässä vaiheessa tavoitteena ohjustentor- 
juntaohjusten rajoittamista koskeva sopimus spkä ensimmäinen 
alustava, tiettyjä hyökkäysaseita koskeva sopimus.

Amerikkalaiset toivovat saatujen tietojen mukaan hyökkäys- 
aseneuvotteluissa otettavan käsiteltäväksi sukellusveneiden ra- 
kettiaseet, kun taas neuvostoliittolaiset tiettävästi haluavat neu
votella myös m.m. tukilaivoilta toimivista, ydinaseita kuljetta
vista lentokoneista.

Kreikka vietti 
vuosipäivää

ATEENA - Iskulauseita huutelevat opiskelijat ottivat perjan
taina tk. 21 pnä yhteen poliisien kanssa Ateenan yliopiston ulko
puolella armeijan tukeman hallituksen viettäessä vallankaap
pauksen viidettä vuosipäivää.

Satakunta opiskelijaa osallistui mielenosoitukseen, joka oli 
ensimmäinen yliopistossa vuoden 1967 jälkeen. He huusivat 
iskulausetta "Eläköön demokratia" ja lauloivat Kreikan kan
sallislaulua ennen kuin poliisi hajoitti mielenosoituksen. 15 
opiskelijaa pidätettiin.

Aiemmin Ateenan kaduille levitettiin opposition lentolehtisiä, 
joissa vaadittiin vapautta ja demokratiaa. Hallitusta vastustava 
liike räjäytti torstai-iltana kaksi pommia, joista toinen vaurioitti 
Yhdysvaltan konsulin autoa Pireuksessa ja toinen amerikkalai
sen sotilaan autoa Ateenan lähellä.

Entisen pääministerin ja keskustapuolueen johtajan Giorgios 
Papandreoun poika Andreas lähetti Ateenassa oleville lehtimie
hille julistuksen, jossa arvosteltiin Kreikan liittolaisten "soti
lasdiktatuurille" antamaa tukea ja "todellisen vastarinnan puu
tetta" Kreikassa.

Pääministeri Giorgios Papadopoulos sanoi Kreikan kansalle 
torstaina pitämässään puheessa, että maata hallitaan tänä päi
vänä tavalla, joka vastaa sen kansallisia tarpeita.

Pommitukset lopetettava
KÖÖPENHAMINA - Tanskan hallitus vaatii Yhdysvaltoja lopet

tamaan heti pommituslennot Vietnamissa - ennen kaikkea in
himillisistä syistä, mutta myös sen vuoksi, että se tuntee sy
vää huolestusta pommitusten laajojen poliittisten seurausten 
johdosta, sanoi ulkoministeri K. B. Andersen kansankäräjille 
keskiviikkona tk. 19 pnä esittämässään ulkopoliittisessa selonte
ossa.

Ulkoministeri esitti selontekonsa alustuksena kansankäräjien 
ulkopoliittiselle keskustelulle.

Selonteon Vietnamia koskevassa osassa Andersen totesi, että 
viime viikkoina ja päivinä saadut tiedot uusista rajuista taiste
luista Vietnamissa ovat jyrkässä ristiriidassa Euroopassa tapah
tuvan, jännityksen lieventämiseen suuntautuvan kehityksen kans
sa.

- Etelä-Vietnamissa käydään verisiä taisteluja ja pommit pu
toilevat jälleen Hanoihin ja Haiphongiin. Raskaat henkilövahingot 
ja aineelliset tappiot ovat välitön seuraus yrityksistä saada ai
kaan so tila a llin en ratkaisu, vaikka poliittinen ratkaisu olisi ainoa 
mahdollisuus, sanoi Andersen.

-  Vietnamin kansan itsemääräämisoikeuden turvaavaan rat
kaisuun voidaan päästä ainoastaan neuvotteluteitse, hän lisäsi.

Tanskan hallitus vaatii sen vuoksi kaikkien ulkopuolisten jouk
kojen poistamista sotanäyttämöltä. Se vaatii myös pommitusten 
lopettamista heti, sanoi ulkoministeri Andersen toistaen Tanskan 
hallituksen tarjouksen asettaa joukkojaan kansainväliseen käyt
töön valvomaan rauhan säilymistä Vietnamissa Yhdistyneiden 
kansakuntien alaisuudessa tai muulla tavoin.

Apollo 16
Orion poistui kuusta 

ja telakoi komentoalukseen
AVARUUSKESKUS, H ouston, T exas -  K aksi 

ty ö te liä s tä  a s tro n a u ttia  la u k a is i O rion in  ra k e ti t  
su n n u n ta i- iltan a  tk . 23 pnä ja  te lak o i kom entoalus 
A pollo 16:een klo 10:17. Näin pää tty i A m erikan  
a s tro n a u ttie n  v iides kuum atkailu , joka tek i uuden 
k es täv y y sen n äty k sen  ja  jonka tu lo k s is ta  tie d e m ie 
h e t vo ivat k ir jo it ta a  uutta h is to r ia a  kuun g eo lo g ias
ta .

R etkeilyn  joh ta ja  John W. Young ja  hänen a v u s ta 
ja n sa  C h arlie  M. Duke, J r .  o ttiv a t O rion iin  245 
paunaa kuun k iv iä  ja  m a ap e rän ä y tte itä  ennenkuin he 
p o is tu iv a t kuun p inna lta  klo 8:26 ip .

K auko-oh jattava tv -k a m e ra , joka oli k iin n ite tty 
nä kuuajoneuvoon läh e tti v ä rik u v ia  m aahan h e i
dän lähdostöön ta k a is in  kom ento a lu k see n sa .

K om entoalus K asp e rin  v a ltav a t ra k e t i t  s in k o s i-  
v a t h e idät m a an an ta i- iltan a  pois kuun ra d a lta . H ei
dän odotetaan  laskeu tuvan  Tyyneen V altam ereen  
to rs ta in a  iltap ä iv ä llä , päivää a ik a isem m in  kuin oli 
a lu n p erin  suunn ite ltu .

HILSEILEVÄ
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Honecker
Saksojen
suhteista

ITÄ-BERLIINI — Itä-Saksan 
puoluejohtaja Erich Honecker 
sanoi tiistaina, tk. 18 pnä, että 
hänen maansa on valmis aloit
tamaan Länsi-Saksan kanssa 
neuvottelut suhteiden normaa
listamista koskevasta sopi
muksesta heti, kun Länsi-Sak
sa on ratifioinut Neuvostoliiton 
ja Puolan kanssa tekemänsä 
sopimukset. Honecker esitti 
lausuntonsa Sofiassa Bulgarian 
vierailunsa toisena päivänä.

Itä-Saksan uutistoimiston 
ADNjn mukaan Honecker sanoi 
Itä-Saksan olevan valmis aloit
tamaan mielipiteiden vaihdon 
päämääränä kansainvälisesti 
sitova sopimus. Samalla hän 
mainitsi, että jos Bonn ei ra
tifioi Moskovan ja Varsovan 
kanssa tehtyjä sopimuksia, se 
merkitsisi kaikkien suhteiden 
n o r  maalistamispyrklmyksl e n 
romuttumista.

Huolestusta herättänyt eristyskerroksen hilseily 
laskeutumisalus Orionissa ei tiedemiesten mu
kaan aiheittanut mitään vaaraa astronauttien kuu- 
matkalla.

Perjantain, huhtik. 21 pnä tutkimusretkeen sisältyi ajelu 
kuuajokilla sekä tieteellisten laitteiden asennus. Television- 
katselijat voivat seurata maan pinnalle astronauttien työs
kentelyä kuussa. Retkeä varten on kehitetty uusi 1.6 miljoonaa 
dollaria maksamaan tullut tv-kamera, jonka kuvat syötetään 
tietokoneeseen ennen kuin ne välitetään miljooniin koteihin.

Houstonin lennonvalvonta ilmoitti myöhemmin, että tieteel
lisiin tutkimuksiin varattua aikaa sen jälkeen kun Kasper ja 
Orion ovat telakoituneet lyhennetään. Uuden ohjelman mukaan 
Apollo lähti takaisin kohti maata 18 tuntia aiemmin. Laskeutu
minen Tyyneenmereen tapahtuu vastaavasti aikaisemmin.

3.4 biljoonaa avaruussukkulalle
WASHINGTON — Avaruusohjelman kannattajat saivat huo

mattavan voiton torstaina, huhtikuun 20 pnä kun kongressin 
alahuone ylivoimaisella ääntenenemmistöllä myönsi varaja 
avaruustutkimus viraston käyttöön sellaisen avaruussukkulan 
tai aluksen rakentamiseen, joka voisi lennellä edestakaisin 
maata kiertävän avaruusaseman ja maan välillä.

Äänimäärin 277 puolesta ja 60 vastaan alahuone myönsi 
3.4 biljoonaa dollaria NASA'lle (National Aeronautics and Space 
Administration) avaruusukkulan suunnitteluun ja rakentamiseen.

Itse avaruussukkula (space shuttle) on tavallisen lentoko
neen ja raketin välimuoto, joka laukaistaan matkaan kuten 
ammus, mutta joka kykenee palaamaan lähtöpaikalleen kuten 
tavallinen lentokone.

Ohjelman kannattajat väittävät, että koska tätä uutta lento- 
alusta voidaan käyttää monta kertaa, eikä vain yhtä kertaa 
kuten nyt on asianlaita Apollon komponentteihin nähden, niin 
ajan pitkään taloudellinen säästö tulee olemaan varsin huo
mattava. ___________________________________

Pandat kotiutuvat kansalliseen eläintarhaan

Ling-Ung, naaras ja Hsjng-Hsing, koiras, lasilla ympäröidyssä majapai
kassaan Washington eläintarhassa torstaina, tk. 20 pnä jolloin heidät ensi 
kerran asetettiin näytteille.
WASHINGTON - Mrs. Pat Nixon tervehti torstaina huhtikuun 20 pnä kahta jätdläispandaa, 

komunistisen Kiinan ystävyyslahjaa nimittämällä niitä hurmaaviksi ja herttaisiksi eläimiksi. 
Erillisissä ilmastoiduissa ja lasiseinän ympäröimissä majapaikoissaan Ling-Ling ja Hsing- 
Hsing ilmestyivät henkilöryhmän nähtäväksi, jonka muodostui lehtimiehistä, valokuvaajista ja 
kiinalaisten edustajista. Mrs. Nixon oli tietenkin läsnä ja samoin Washingtonin kansallisen eläin
tarhan edustajat.

Pandat eivät kuulleet paljoakaan lasiseinien lävitse. Ne iloisesti söivät kauravelllä, maiste
livat hunajaan kastettu leipää, kiipeisivät tammipölkkykasan päälle Ja Ling-Ling pureskeli bam- 
bunoksaa.
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Vihollisen tankki kolonat 
voittoisia Vietnamissa

SAIGON — B-52 pommittajat jatkoivat hyökkäyksiään Pohjois- 
Vietnamiin maanantaina, tk. 24 pnä. Yhteen koneeseen osui 
vihollisen torjuntatuli mutta se onnistui palata takaisin Da 
Nangiin turvallisesti. Miehistö ei loukkaantunut.

P-Vietnam Haiset joukot katkaisivat maantie 14:n keskisellä 
ylätasangolla. Vihollisten tankkikolonna otti haltuunsa halli
tuksen tukikohdan Tan Cahnissa. Tätä tukikohtaa pidetään 
krUtUlisenä Kontumin ja Pleikun puolustukselle, jotka ovat 
alueen kaksi suurinta kaupunkia.

Kentältä tulevat raportit kertoivat, että 20 panssarivaunua otti 
osaa hyökkäykseen Tan Cahn 
tankkia tuhutui torjuntaluessa ja yks 
tankkia tuhoutui torjunta-alueessa ja yksi tankki kaapattiin.

Amerikan Umavoimat suorittivat yli 300 lentohyökkäystä 
Pohjois-Vietnamiin. Viisikymmentä raskasta B-52 pommittajaa 
osallistui Umaiskuihin ja jokaisella oli 30 tonnin pommilasti.

Pääministeri Tshou 
tapasi senaattorit

PEKING -  Kiinassa vierailulla olevat Yhdysvaltain senaatin 
johtajat tapasivat torstai-iltana tk. 20 pnä ensimmäisenä ker
ran pääministeri Tshou Kn-lain, ja tarkkailijoiden mukaan on 
Umeistä, että neuvotteluissa käsiteltiin Indokiinan sodan kiih
tymistä.

Myös Tshou tapasi nyt ensimmäisen kerran Yhdysvaltain 
johtavia poliitikkoja sen jälkeen, kun presidentti Nixon vierai
li Kiinassa viime helmikuussa.

Ennen Kiinaan saapumistaan senaatin demokraattien ryhmän 
johtaja Mike Mansfield sanoi vastustavansa Hanoin ja Ilaiphon- 
gin alueiden uudelleen pommituksia, kun taas republikaanien 
johtaja Hugh Scott sanoi tukevansa Nixonin päätöksiä.

Senaattorit saapuivat Shanghaista Pekingiin keskiviikkona. 
Heidän vierailumatkansa, josta sovittiin Nixonin matkan ai
kana, kestää kolme viikkoa.

Voimakaksikko 
Brandt ja Scheel

Willy Brandt ja Walter Scheel on Saksan Liittotasavallan voi
makaksikko. LUttokansleri ja ulkoministeri. Sosialidemok
raatti ja vapaa demokraatti. Nämä kaksi miestä ovat tuntuvasti 
vaikuttaneet Euroopan poliittiseen tilanteen, sen. kulkuun kohti 
rauhallisempia aikoja. Tämän parivaljakon suurtmifiar saavu
tukset, joilla on merkittävä vaikutus maailmanpoliittiseen ti
lanteeseen, liittyvät Länsi-Saksan idänpolitiikkaan. Sitkeiden 
neuvottelujen tuloksena Länsi-Saksa ja Neuvostoliitto pääsivät 
sopimukseen ja kohta perään Länsi-Saksa pääsi yhteisymmär
rykseen Varsovassa Puolan kanssa solmittavasta sopimukses
ta toukokuun alussa, jonka jälkeen Berliinin sopimus voitaisiin 
allekirjoittaa. Mutta tilanne on hyvin kriittinen ja monimutkai
nen, sillä tällä hetkellä Brandtin ja Sche?lin takana on vain 
muutaman edustajan enemmistö.

Suomen hallitus 
Vietnamin sodasta

Suomen hallitus esittää lausunnossaan Vietnamin sodan ny
kyvaiheesta osapuolille vetoomuksen Pariisin rauhanneuvotte
lujen jatkamisesta. Hallituksen lausunto kuuluu;

"Sotatoimien kiihdyttäminen Vietnamissa on johtanut tilan
teeseen, jossa erityisen valitettavaa on pommitusten ulotta
minen sivUlikohteisiin. Vietnamin kansan olisi saatava vihdoin
kin rauhassa rakentaa maataan vuosikymmeniä jatkuneiden sota
toimien jälkeen.

Suomen hallituksen vakiintunut kanta on, että Vietnamin 
kysymys voidaan ratkaista ainoastaan rauhanomaisin neuvotte- 
lukeinoin. Tässä tarkoituksessa hallitus esittää konfliktin osa- 
puolUle vetoomuksen rauhanneuvottelujen jatkamisesta Parii
sissa.

Suomen hallitus on huolestunut siitä kielteisestä vaikutukses
ta, jota sotatoimien kiihdyttämisellä voi olla kansainvälisen 
yleistilanteen kannalta. Olisi valitettavaa, jos tilanteessa ta
pahtunut kärjistyminen vaarantaisi viime aikojen myönteisen 
kehityksen suurvaltojen välisissä suhteissa."

Eskman ehdolle 
Kelan johtoon

Sosialidemokraattinen puoluetoimikunta päätti torstaina, tk. 
20 pnä pitämässään kokouksessa esittää kansaneläkelaitoksen 
sosialidemokraattisille valtuutetuille, että eläkkeelle siirtyneen 
johtaja Aku Sumun paikalle nimitettäisiin 2. valtiovarainmi
nisteri, kansanedustaja Margit Eskman.

Puoluetoimikunta keskusteli kokouksessaan myös presidentin 
valintakysymyksestä todeten kuitenkin yksimielisesti, että pää
tösten tekeminen SDP in osalta kuuluu Tamperella 1.-4. kesä
kuuta kokoontuvalle sos.-dem. puoluekokoukselle.

Puoluetoimikunnan edustajaksi sos.-dem. sanomalehtimles- 
liiton liittokokoukseen Naantalissa 10.-IL 5. ja SDP^i maa seu
tu valtuuskunnan kokoukseen Turussa 13.^14. 5. nimettiin puheen
johtaja Rafael Paasio.

Ryun voitti mailin 3:57.1
LAWRENCE, K an. — Huhtikuun 22 pnä. Jim Ryan, huolimana 

viime aikoina vallinneista epäonnistumislstaan, voitti mailin 
juoksun hyvällä ajalla, 3 minuuttia 57.1 sekunttia Kansas'ln 
viestikisoissa, jotka oli omistettu Glenn Cunninghamille.

Kilpailu-uransa aikana Jim nyt 20 kerraan alitti 4 minuuttia. 
Hänen neljännesmaiUn aikansa olivat: 59.5, 6L9, 6L9 ja 
53.8. Kova oli hänellä loppu neljännes.

Tom Von Ruden tuli toiseksi ajalla 3:57.9 ja pronssin otti 
Larry Rose juuri alle neljäin minuutin.

Jim Ryan lila on mallin maailmanennätys 3:5L1 vuodelta 
1967. Mexicon kisoissa 1948 häh ei voittanut, vaan tuli toi
seksi Keinon jälkeen. Se oli hänelle suuri pettymys, josta 
hän ei pariin vuoteen toipunut.
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Nixon ja  katolilaisten kouluapu

P re s id e n tti  Nixon p u h eessaan  e rä ä n ä  päivänä 
ro o m an k a to liia is ten  koulujen jo h ta jille  täh d en si 
o lev an sa  sido ttu  löy täm ään  p e ru s tu s la in  sa llim a n  
tie n  au ttaak seen  heidän  kou lu jensa ta lo u d e llis ta  
a s e m a a . Hän sano i uskovansa s iih en  e ttä  A m erik 
ka ta rv its e e  y k s ity is iä  koulu ja . Jo s  annetaan  
n iiden  su lk ea  o v en sa , hän h uom au tti, n iin  se  tu lis i  
h u o m attav asti koho ttam aan  ju lk is te n  koulu jem m e 
k u stan n u k sia , m ikä m e rk its is i  su u r ta  k o ro tu s ta  v e
ro is s a .

Voi ky llä  hyväksyä p re s id e n tin  v ä itteen  e ttä  
y le is te n  koulujen m onoopoli ilm an  k ilp a ilu a  yk
s ity is te n  ra h o itta m is ta  k o u lu is ta  o lis i paha y le i
s e lle  o p e tu sto im elle  m a a ssa m m e . K oulujen a la lla  
yh tä hyvin kuin liik e m a a ilm a ss a  k ilp a ilu  te h o s ta a  
ja  on hyvänä v a ik u ttim en a . M utta on h a rh a k ä s ity s , 
e ttä  y k sity is ten  o m is ta v a t k o u lu la ito k se t, jo tka 
tu rv au tu v a t h a llitu k sen  apuun v o is iv a t kauan pysyä 
its e n ä is in ä .

P re s id e n tti  pyysi k a to lila is te n  kou lu joh ta jien  o - 
lem aan  k ä r s iv ä l l is iä  s ik s i  kunnes hän lö y tää  k e i
non saad a  h e ille  s e l la is ta  apua joka e i o lis i  v a s 
to in  p e ru s tu s la k ia m m e . T ä ssä  on m u is te ttav a  
e t tä  v iim e k esäk u u lla  k o rk e in  o ikeu tem m e m u is 
tu tti s i i tä  e ttä  p e r ia a te  k irkon  ja  va ltio n  e r i l -  
lä ä n p itä m ise s tä  e i ole vanhentunut. Samana päivänä 
kun p re s id e n tti  puhui avu sta  k a to lila is il le  k o u 
lu il le , liitto v a ltio n  p iir io ik e u s  P en n sy lv a n ia ssa  ju 
l i s t i  e ttä  ra h a -a v u s tu s  o p p ila ille  e i - y le is is s ä  
k o u lu issa  on p e ru s tu s la in v a s ta in e n .

V iim e is ten  vuosien  aikana tu o m a rit  p ä ä tö k s is 
sä ä n  ovat la a je n ta n e e t k ä s ity s tä  s i i tä  m inkä v e r ra n  
h a llitu k sen  rah o ja  voi an taa  y le is il le  kou lu ille  ja 
n iiden  o p p ila ille  k ir jo je n  ostoon , o p p ila itten  k u lje t
ta m ise e n  b u s s e is s a  y k s ity is iin  koulu ih in  ja  k o r
v aam iseen  m uiden h a llin n o llis ten  k u stannuksien . 
Y k sity is ten  koulu jen  opp ila itten  o sa llis tu m in e n  y - 
le is te n  kouluje n opetukseen  s a a t ta is i  au ttaa  y k s i
ty is te n  koulujen k r i i t i l l i s tä  tila n n e tta .
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M utta p re s id e n tti  näy ttää  y lenkatsovan  sen  t ä r 
keän  se ik an , e t tä  y le is e t koulu t ovat hyvin k r i i t i l 
l i s e s s ä  r a h a ti la n te e s s a . M yöskin hän unhoittaa  p e
ru s p e r ia a tte e n  e ttä  k irkko  ja  va ltio  on p ide ttävä 
e r i l lä ä n . Sen s ija a n  e ttä  p re s id e n tti  k iin n ittää  niin 
paljon  huom iota y k s ity is te n  koulujen tila n te e se e n  
hänen e n s is ija in e n  v e lv o llisu u ten sa  o lis i  an taa  
päähuom io y le is te n  koulujen ta lo u d e llise n  asem aan  
v a h v is ta m ise k s i.

Ja  p e ru s tu s la illin e n  puoli on kaikkein  tä rk e in . 
On su o je ltav a  e ik ä  y r ite t tä v ä  k ie r tä ä  p e r ia a te tta ,  
joka tu rv aa  valtion  ja  uskonnon. E rillä än o lo n  
m ahtoiko Nixon unhoittaa täm än  vai oliko hän k a- 
k a la s ta m a s sa  k a to lila is te n  ää n iä?

Dita Bear di n sydäntauti
L obbyisti D ita B eard in  osuus I .T .T . ju ttuun on 

k e r r a s s a a n  om itu inen  ja  sa m a lla  m ie len k iin to in en . 
Kun M rs . B eard in  kuu lu isa  m u is tio  tu li ju lk isuu teen  
hän tä e i nähty kah teen  p ä ivään . V iim ein  h än e t löy
d e ttiin  D enverin  s a i r a a la s ta  s a ir a s ta m a s s a  sydän
ta u tia . Hänen y k s ity is lä ä k ä rin sä  vannoi e ttä  M rs. 
B eard in  tilanne  o li n iin  vakava e ttä  jo skus puhui 
m itä  s a ttu i .  T äm ä diagnoosi on ih m ety ttän y t m onia 
sy d ä n sp e s ia lis te ja .

Suurten  v a lm is te lu jen  jä lkeen  ryhm ä se n aa tto 
r e i ta  le n s i D en v eriin . He m en ivä t s a ira a la a n  o t
tam aan  M rs . B ea rd in  to d is tu s ta  s a ira s v u o te e s s a . 
Ennen kuin kuu luste lu  o li m ennyt hyvinkään p it
k ä lle , n iin  hän s a i  pahan koh tauksen . Hänen Den
v e r in  lä ä k ä r in sä  sa n o i, e t te i M rs . B ea rd  voi to 
d is ta a  kuuteen kuukauteen .

M utta s i l t i  m uutam a päivä sen  jä lk een  p o tilas  
o li k y llik s i te rv eh ty n y t nauho ittam aan  te le v is io 
h a a s ta tte lu n . P a r in  päivän  ku lu ttua h än e t p ä ä s 
te tt i in  po is s a i r a a la s ta .

Saadakseen  tie tä ä  vo ita is iin k o  M rs . B ea rd iä  kuu
lu s te l la ,  se n aa tin  ko m itea  p a lk k asi k aksi hyvin 
a rv o s s a  p ide ttyä  sy d ä n sp e s ia lis tia  ta rk a s ta m a a n  
h än tä . L ä ä k ä r it  ovat nyt p ä ä s s e e t  s iih en  häm 
m ästy ttäv ään  tu lo k seen  e tte iv ä t he lö y tän ee t m itään  
p ä tev iä  o ire i ta  sy d än tau d is ta .

S iitä  h u o lim atta  on o le m a ssa  m ah d o llisu u s , e ttä  
M rs . B e a rd  s a i r a s ta a  jo n k u n la is ta  sydänv ikaa . 
M utta on k e r r a s s a a n  outo sa ttu m a  e ttä  M rs , B e a r
d in  m o lem m at lä ä k ä r i t  V irg in ia s sa  ja  D en v e ris sä  
o v a t sy y te tty in ä  M ed icaren  p e tk u tta m ise s ta . V ar
m aa  on , e t tä  M rs . B eard in  k u u lu ste lem in en  e i o le 
en ää  n iin  ta rp e e llin e n  Ju tu ssa  e ttä  hänen  te rv e y te n sä  
a s e te t ta is i in  v a a ra a n . T o ise t to d is ta ja t vo iva t an
ta a  enem m än  tie to ja  I .T .T :s tä  se n aa tin  k o m itea lle .

M utta s i l t i  on vakav ia r is t i r i i ta is u u k s ia  M rs . 
B e a rd in  ja  hänen  I .T .T . W ashingtonin k o n tto rin  
jo h ta ja n  W illiam  M e rr ia m in  to d is tu k s ien  v ä lillä . 
Ne p i tä is i  s e lv i t tä ä . J a  to d e lla  M rs . B eard in  
h a rv in a in en  lä ä k e tie te e llin e n  h is to r ia  l is ä ä  e r i 
k o isu u tta  ju ttuun , joka en n es tään  on hyvin m oni
m u tk a in en  ja  v a ik e a s ti y m m ä rre t tä v is s ä .

K e sk in k e r ta is e t p ä ä se v ä t p itk ä lle , koska he e iv ä t 
h e rä tä  k en essäk ään  ep ä lu u lo ja . DanlefMTSrc

Jutustelua
Paratiisi Pirun• 
saarella

Vaikka viimeiset rangaistus- 
vangit lähtivät Pirunsaarelta 
1952, on tämän Ranskan Gua- 
yanan rannikon ulkopuolella 
olevan saaren nimellä yhä kar
miva kaiku. BBC ;n kirjeenvaih
taja Reginald Turnill käväisi 
äskettäin saarella -  ja tapasi 
hämmästyksekseen englanti
laisen naisen asumassa siellä.

Mrs. Jane Thompson, kotoi
sin Sheffieldistä, kertoi kir
jeenvaihtajalle tarinansa. Hä
nen miehensä oli ollut työssä 
ranskalaisessa Kouroun lento- 
tukikohdassa mannermaalla ja 
hän itse oli ihastunut Pirun
saareen ja jäänyt sinne asu
maan miehen palattua Englan
tiin.

Mrs. Thompson asuu enti
sessä vartijan majassa, käy 
mannermaalla pari kertaa kuu
kaudessa täydentämässä muo
na varasto jaan ja kuluttaa ai
kaansa kalastamalla ja maa
laamalla. Saarella asuu myös 
neljä majakalla työskentelevää 
miestä, mutta matkailijan jos
kus eksyessä saarelle, Mrs. 
Thompson on se, joka näyttää 
vieraalle vanhan vankilan rau
nioita.

Eikö vanhassa rangaistus- 
siirtolassa asuminen tuntunut 
masentavalta? "Se kaikki tapah
tui niin kauan sitten." Paris- 
sakymmenessä vuodessa on 
villisti kasvava viidakko peit
tänyt alleen viimeisetkin rau
niot ja sitten on paratiisi täy
dellinen Pirunsaarella -  aina
kin Mrs. Thompsonin mieles
tä.

Valtakunnan avaimmet
Kerran saapui erääseen Hel

singin kirkkoherranvirastoon 
pieni, herttainen ja kirkassil- 
m äin en tyttönen, jonka nenä ei 
edes ylettynyt kanslian korkean 
pöydän tasolle. Pienokainen o- 
jensi kätensä, jossa oli sadan 
markan raha, ja ilmoitti heleäl- 
lä äänellä, että hän tahtoi os
taa taivasten valtakunnan avai
met.

Kansliassa syntyi yleinen 
hämminki, sillä kukaan ei tien
nyt, miten tällaiseen tapauk
seen olisi suhtauduttava. Pas
tori koetti selittää tytölle, et
tä kysymyksessä oli varmaan
kin jokin erehdys, mutta tyttö 
väitti itsetietoisena, että äiti 
oli lähettänyt hänet ostamaan 
juuri taivasten valtakunnan a- 
vaimia eikä mitään muuta. Vä
hitellen pastori sai selville ty
tön nimen ja osoitteen, joitten 
perusteella hän etsi puhelin
luettelosta asianomaisen pu
helinnumeron. Lyhyt keskuste
lu tytön äidin kanssa selvitti, 
että kysymyksessä olikin ro- 
ninin teos "Taivasten valtakun
nan avaimet," joka tyttösen oli
si pitänyt mennä ostamaan lä
heisestä kirjakaupasta.• • *

LÄÄKÄRIT

- Oletko milloinkaan elämä
si varrella tehnyt kohtalokkai
ta erehdyksiä? kysyi muuan 
mies lääkärituttavaltaan.

- Vain yhden.

- Oliko tapaus vakava?

- Hyvin harmillinen. Pyysin 
häneltä leikkauksesta seitse- 
mänsataa dollaria, mutta huo
masin myöhemmin, että hänellä
olikin mukanaan tuhat dollaria.• • *

Professori selittelee lääke
tieteen opiskelijoille palkkion 
määrää eri tapauksissa.

- •rikoislääkäri saa tieten
kin periä suurimmat palkkiot, 
sanoo professori. - Esimer
kiksi kotikäynnistä hän voi ve
loittaa viisisataa markkaa; jos 
potilas tulee lääkärin luo, hän 
voi ottaa kaksisataa ja puhe
linneuvottelusta satasen.

Hetken hiljaisuuden jälkeen 
kuuluu ääni takapenkiltä; -  Sa
nokaa, professori, paljonko o- 
tatte, kun sivuutatte jonkun ih
misen kadulla?

Ruokatalon pitäjä oli ottanut 
uuden keittäjän ja kysyi häneltä;

-  "Luuletko voivasi vaikeuk
sitta keittää kymmenelle mie
helle?

- "Oh, tietysti. Äitini piti 
farmilla neljäkymmentä «Aaa 
ja minä ruokin ne kaikki" oli 
vastaus.

il* CW-4a« ScMOtjhmi.b«̂
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MATTI TOLONEN;
Sydäntauti ja niiden ehkäisyn mahdollisuudet

Vanhan kiinalaisen tarinan mukaan keisarin lääkäri sai palk
kaa vain niin kauan kuin keisari oli terve; hänen sairautensa 
ajan sai lääkäri olla palkatta. Tähän menettelyyn kätkeytyy suuri 
terveydenhuoltoa koskeva viisaus; sairauksien ennaltaehkäisy. 
Ennaltaehkäisy on noussut tämän päivän terveydenhuollon kes
keiseksi puheenaiheeksi ja tavoitteeksi. Suomen kansalla on sai
ras sydän. Mutta emme silti saa alistua. Meidän on tehtävä tälle 
asialle jotakin.

MAAILMANPANKKI EI EN A A 
LAINAA SUOMEN 
TEOLLISUUDELLE

Maailmanpankki ei enää an
na Suomeen lainoja teoll is ta
rn istarkoituksiin. Maailman
pankki on ilmoittanut, että Suo
mi ei enää ole sen asteen teol
lisuusmaa, jolle pankin rahoja 
lainataan. Muihin tarkoituksiin 
pankki edelleen voi lainata va
roja. Teolli8uu8rahs8ton joh
tokunnan puheenjohtaja Heikki 
Vaivanne arveli, että rahasto 
vastaisuudessa ottaa lainaa 
ulkomaisilta pääomamarkki
noilta noin puolet tarpeestaan 
ja loput kotimaasta.

Teollisuusrahasto on tähän 
asti hankkinut kaiken ulkomai
sen luottonsa Maailmanpankil
ta. Samalla kun rahasto lopet
taa Maailmanpankin rahojen 
käytön, on rahastolla mahdolli
suus muutella omia luottoehto- 
jaan. Tähän asti on Teollista
misrahaston ollut pakko noudat
taa Maailmanpankin ehtoja luo
toissaan ja suuremmissa luo
toissa jopa pyydettävä Maail
manpankin lupa.

Vuoden 1963 lokakuun alusta 
viime vuoden loppuun mennes
sä Teollistamisrahaston teol
lisuusyrityksille myöntämä ra
hoitustuki on noussut yhteensä 
488.8 miljoonaan markkaan. 
Tästä määrästä on Maailman
pankin rahoittama osuus 198.8 
miljoonaa markkaa.

Viimeisen kymmenen vuo
den aikana on työikäisten mies- 
temme kuolleisuus lisääntynyt. 
Eniten lisääntyneitä tauteja 
ovat sydän- ja verisuonisai
raudet. Vain joka toinen suo
malainen mies elää vanhem
maksi kuin 65.3 vuotiaaksi. 15- 
64 vuotiaiden keskuudessa on 
miesten kuolleisuus 2-3 ker
tainen naisiin verrattuna. Kan- 
saneläelaitoksen haastattelu
tutkimuksen mukaan sairastaa 
verenkiertoelinten tauteja noin 
400,000 yli 15-vuotiasta suoma
laista.

Sepelvaltimotauti on huo
mattavan yleinen verenkier
toelinten sairauksista. Miten 
sitä voitaisiin vähentää? Var
sinaisessa ennaltaehkäisyssä 
näyttävät eri tekijät olevan 
tärkeitä kuin jo sairastuneen 
henkilön kuntoutuksessa ja 
hoidossa.

R i s k i t e k i j ä t
Tiedetään, että sepelvalti

motaudin riskitekijöitä ovat 
sukupuoli (mies), ikä (yli 40 
v.), veren rasvapitoisuus, ve
renpaine, savukkeiden poltto, 
liikunnan puute ja huono kunto, 
lihavuus ja ihmisen perustyyp
pi sekä henkinen paine. Monet 
näistä ovat sellaisia elintapa
tekijöitä, jotka voimme itse 
muuttaa, jos vain haluamme. 
Eikä se maksa mitään pikem
minkin päinvastoin, säästäm
me.

Kun samalla henkilöllä on 
useampia riskitekijöitä, on sai
rastumisen riski moninkertai
nen. Tärkeimmät riskitekijät 
ovat ikä, kohonnut kolestroli, 
kohonnut verenpaine ja savuk- 
keitten (yli 15 savuketta pv) 
poltto.

R a v in to
Suomalaisten ravinto on tällä 

vuosisadalla muuttunut huo
mattavasti. Hämmästyttävää 
vain on se, että se on muuttu
nut epäedulliseen suuntaan. Vil
jatuotteiden kulutus on vähen
tynyt ja rasvojen lisääntynyt. 
Myös sokerin kulutus on li
sääntynyt. Rasvasta ja soke
rista saadaan noin puolet ra
vinnon kalorimäärästä. Vuo
sisadan .vaihteessa niiden osuus 
oli vain kolmannes.

Ravintoa tulisi siis muuttaa 
terveelli8empään suuntaan. 
Siirtyminen eläinrasvasta kas
visrasvaan vähentää veren ko- 
lestrolia noin 50 mg%. Tällai
nen vähennys poistaa erään sy-
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däntaudin riskitekijän. Koies- 
trolin aleneminen 200 mg% ta
solle vähentäisi arvion mukaan 
suomalaisten työikäisten kuole
vuutta sepelvaltimotautiin puo
leen tämänhetkisestä.

V e r e n p a in e
Sydän on omistajansa nyrkin 

kokoinen lihaspumppu. Se työs
kentelee verisuonissa vallit
sevaa painetta, verenpainetta 
vastaan. Kohonnut verenpai
ne vaatii sydämeltä suurempaa 
pumppaustehoa, suurempaa 
työtä. Tämä puolestaan kuor
mittaa sydäntä. Verenpaine
tauti on useimmiten piilevä. 
On arvioitu, että maassamme 
vain puolet sitä sairastavista 
on selvillä sairaudesta ja heis
täkin vain puolet tällä hetkellä 
nauttii oikeaa lääkitystä. Toi
nen puoli on lopettanut lääki
tyksen saatuaan ensimmäisen 
purkin tyhjäksi.

Kohonnut verenpaine on se
pelvaltimotaudin riskitekijä. Se 
voidaan pitää kurissa oikean 
lääkityksen ja elintapojen, mm. 
liikunnan avulla.

ENNATYSLAINA SUOMEN 
VALTIOLLE SAKSASTA 

Suomen valtio laskee kulu
valla viikolla Länsi-Saksassa 
liikkeeseen 100 miljoonan Sak
san markan obligaatiolainan 
Lainan arvo on Suomen rahassa 
129.5 miljoonaa markkaa. Lai
na on suurin valtion ulkomailla 
liikkeeseen laskemista lainois
ta. Lainasta saatavat varat on 
tarkoitus käyttää valtion si
joituksiin suomalaiseen teolli
suuteen.

SALT ULKOILI LAPISSA 
Lämpöasteita, pilvipoutainen 

sää ja talviset ulkoiluharras
tukset loivat puitteet Yhdys
valtain ja Neuvostoliiton SALT
-valtuuskuntien viikonloppu- 
matkalle Lapin S a arise Iällä
Pääosa ryhmästä saapui Ivaloon 
lentokoneella jo lauantaina (15. 
4.) ja tutustui mm. saamelai
sen käsityötaidon näyttelyyn. 
Ivalon kunnan tarjoaman lou
naan jälkeen vieraat jatkoivat 
matkaa Laanilaan, jossa oli ti
laisuus hiihtoon ulkoiluun ja 
saunomiseen. Ensimmäisen 
vierailupäivän ilta päättyi il
lallisiin ja "after- ski"tanssei- 
hin Laanihovissa.
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Työn vaikutusta sepelvalti
motaudin esiintymiseen ei tun
neta vielä riittävän hyvin. Muu
tamien tutkimusten perusteel
la vaikuttaa kuitenkin siltä, et
tä niillä on syy-seura u 8-
suheensa. Räjähdysaineteolli- 
suudessa tunnetaan ns. viikon- 
loppurintakivut (nitroglykoli ja 
nitrokly8eriinialtistus), liuo
tinaineita "sniffanneiden" kes
kuudessa on esiintynyt äkilli
siä kuolemantapauksia, Suo
messa tiedetään sepelvalUov 
tautia esiintyvän erityisen run
saasti raskaassa metsätyössä 
olevilla. Näiden kysymysten 
suhteen on tieteellä vielä pal
jon ratkaisemattomia ongelmia 
edessään.

Englannissa jatkuu 
kaaos rautateillä

LONTOO - Englannin rautatieliikenne oli perjantaina tk. 21 
pnä edelleen sekaisin huolimatta työmarkkinatuomio istu imen 
määräyksestä rautatieläisten hldastuslakon lopettamiseksi. Mo
net rautatieläiset jatkoivat hidastuslakkoaan, ta. työohjeiden ja 
turvallisuusmääräysten tunnon tarkkaa noudattamista.

Rautatieläisten kolme ammattiliittoa kehottavat klertoklr jees- 
»ään jäseniään noudattamaan tuomioistuimen oäätöstä. «««»«« 
kiertokirjeessä todetaan kuitenkin, ettei mikt
pakottaa liittojen jäseniä rikkomaan Englannin rautateiden Johdon 
antamia määräyksiä, joiden rikkomisesta monia on rangaistu an
karasti ja joiden noudattamista vaatii myös yleinen turvallisuus.

Äskettäin perustettu työmarkkinatuomioistuin kehotti torstai- 
iltana rautatieläisiä palaamaan normaaliin työtahtiin kahden 
viikon ajaksi.

Rautatieläiset ovat olleet hidastuslakossa viime maanantaista 
saakka. He ovat tänä aikana myös kieltäytyneet ylityöstä.

Sunnuntaina saapui kolmi
senkymmentä valtuuskuntien 
jäsentä Saariselälle, jossa he 
osallistuivat tunturiretkeilyyn. 
Osa ryhmän jäsenistä vietti päi
väänsä Kaunispään hiihtorin- 
teillä. Iltapäivällä valtuuskun
nat palasivat Ivaloon ja sitä 
kautta edelleen Helsinkiin yli
määräisellä lentovuorolla. Vii- 
konloppuretkeen osallistui 
kaikkiaan lähes sata valtuus
kuntien jäseniä sekä perheen
jäseniä.
TALOUDELLINEN 
SUUNNITTELUKESKUS; 
REAALITULOJEN NOUSTAVA 
SUOMESSA 5% VUODESSA

Suomen yhteiskunnallisessa 
kehityksessä ei kaikki ole koh
dallaan. Mikäli talouskehitys 
jatkuu entisenlaisena tällä vuo
sikymmeneni^*, Suomi lukeutuu 
Euroopan hitaimmin kehitty
vien maiden joukkoon ja muo
dostuu entistä näkyvämmin työ
voimaa luovuttavaksi reuna- 
alueeksi. Näin toteaa taloudel
linen suunnittelukeskus tutki
muksessaan "Suomen kehitys
mahdollisuudet vuoteen 1980." 
Suunnittelukeskus toteaa, että 
pysyttäytyminen muiden mai
den kehitystahdissa merkitsee 
sitä, että reaalitulojen olisi 
Suomessa noustava keskimää
rin viisi prosenttia vuodessa.

Suunnittelukeskuksen mu
kaan tuotannon kasvun ja sitä 
kautta elintason kohottamie n 
rajoitukset ovat maassamme o- 
soittautuneet erittäin suuriksi. 
Valtiovalta ja yksityiset ovat 
viime vuosina toteuttaneet mo
nia tuottavuuden kohottamiseen 
tähtääviä toimia, luotu uusia 
instituutioita mahdollisuuksien 
kanavoimiseksi ja toteutettu 
organisaatiomuutoksia toimin
nan aktivoimiseksi. Kaikista 
kehittämispoliittlsisu pyrki
myksistä huolimana Suomen on 
ollut vaikea» saavuttaa täys
työllisyyden turvaavaa vakaa» 
»loudellista kasvua, todetaan 
arviossa.

Suunnittelukeskus arvioi 
puunjalostusteollisuuden vien
nin volyymin kasvun jäävän noin 
neljään prosenttiin vuodessa. 
Myös tekstiilien ja vaatteiden 
vienti kasvanee lähivuosina ai
kaisempaa hitaammin, viitisen 
prosenttia vuodessa. Kemian 
teollisuuden ja eräiden mui«wm 
uusien toimialojen kasvu on il
meisesti nopeampaa -  noin 15- 
20 prosenttia -  mut» lähtö-

i on verrattain Mt>
»Hlteollliuuden viennin volyy
min pitäisi kasvaa keskimää
rin 13 prosenttia vuodessa, jot- 
»  koko viennin »voltekasvu 
voitaisiin saavuttaa. Arviossa

Kun eräs brasilialainen il
lalla palasi kotiin työstään 
pellolla huomasi hän asunnon 
oven olevan auki. Hänen mie
hensä oli aamuUa ratsastanut 
kaupunkiin ja hän tiesi, ettei 
tämä ollut vielä ehtinyt kotiin. 
Oviaukosta hyökkäsi häntä koh
ti mies pistooleineen, mutta 
naisen onnistui riuhtaista it
sensä irti ja juosta ulos. Nur
kan takaa hän sieppasi käsiin
sä mehiläispesän. Pistooli
mies, joka seurasi häntä kään
tyi salamannopeasti sisään ja 
sulki oven, mutta nainen heitti 
mehiläispesän ikkunasta si
sään ja juoksi tiehensä. Kun 
hän hetken kuluttua palasi tuo
den apua mukanaan, löydettiin 
kaksi miestä makaamassa lat
tialla niin pahoin mehiläisten 
pistäminä, että toinen heistä 
oli kuollut. • • *

POHJANMAAN JOET 
TULVIVAT

Tulvan huippu Etelä-Pohjan
maalla on saavutettu. Tulva
veden alla on nyt peltoja noin
8.000 hehtaaria. Suurimmat 
tulvajärvet ovat Seinäjoen ja 
Ilmajoen sekä Lapuan ja Ala
härmän välillä. Tulva on kat
konut teitä lähes 50 kilomet
rin matkalla.

Yllättäen ja rajuna pari viik
koa normaalia aikaisemmin al
kanut Kiimingin joen tulva Poh- 
jois-Pohjanmaalla hääti hau
kiputaalaisen liikkeenharjoitta
ja Erkki Saleniuksen, hänen 
Kaarinarouvansa ja vuoden 
ikäisen Oskari-poikansa aa- 
muhetkillä vuoteistaan ja ko
distaan. Perhe olisi ilmeisesti 
hukkunut, ellei koira olisi an
tanut hälytystä haukunnallaan. 
Vettä tulvi jo asunnon lattialla 
ja pihalla olevasta autosta näkyi 
vedestä vain katto. Mies joutui 
särkemään ikkunan päästäk
seen ulos. Uimalla, isällä lap
si päänsä yläpuolella, perhe 
pääsi kuivalle maalle.

LAKONUHKIEN PIIRISSÄ
50.000

Voimassa olevien lakonuh
kien piirissä on Suomessa noin
50.000 henkeä. Lakonuhkia on 
tähän mennessä esittänyt kaik
kiaan 13 ammattiliittoa. Huolin- 
tatyönjohtajien, lennonjohtajien 
ja valtion teknillisten virka
miesten keskusliiton (VTK) 
lakonuhat on väistetty sovitte- 
luportaassa, joten voimassa 
olevien lakonuhkien takana on 
vielä yhdeksän ammattiliittoa, 
joista viisi sak-laista, kolme 
tvk-laista ja yksi villin am
mattiliiton. Autokoulunopetta
ja»  liitto (TVK) on ensimmäi
nen tällä kierroksella viralli
sen lakon aloittanut liitto. Au
tokoulunopettajien lakko alkoi 
17. huhtikuuta.

Lakkoon ovat uhanneet ryh
tyä huhtikuun loppupuolella el
lei määräaikaan päästä yksi
mielisyyteen kirjatyöntekijät, 
Alkon myyjät, matkustajalai
vojen päällystö, putkimiehet,
autoliikenne ja satamat, sa
noma- ja aikakauslehdet, uu
tis- ja kuvatoimistot, nahka- 
ja kumiala. Toukokuun alussa 
ovat vuorossa matkatoimisto- 
virkailijat, teollisuusvartijat 
ja ilmailualan unioni (Finnair.)

Joko lentäen tai laivalla 
R A I V A A J A N  

M A TK A TO IM ISTO
mielihyvin auttaa teitä 
matkanne järjestelyssä!

Edustamme:

— . . .  ja pysiköintivaikauksia 
oi juuri o ta . . .

Työmarkkinatuomioistuimen valtuudet 
hyväksyttyyn työmarkkina lakiin.
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Swedish American Line 
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Ottakaa yhteye:.
Raivaaja Travel Bureau 
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Fitchburg, M ass. 01420 
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Clevelaad,
KUOLLEITA;

EVELYN A. PA 
Kangas, Arthur P 
ki, kuoli pitkän 
sittyään. Jälkeen 
poika ja lastenlapsia 
ja Ojala. Mrs. Pal 
nut. täällä 60 vuc 
maalisk. 30 p. Kno 
m Istoon miehensä
hau»us seremonia 
Vainaja oli ystävä 
deny, entinen osa 
sen ja Raivaajan

VÄINÖ LATUKK 
kuollut aikaisemin 
jäi tytär Ja poika, 
mlk. 22 p. Sunset 
Park kalmistoon.

EINO POLKKI, 
puoliso ja kolme 
Elvi Kovalainen, C 
veljiä ja siskoja 
Hau»us huhtik. 5 
hautaustoimiston

ANDREW G. R 
keen jäi puoliso 
Lin»la ja sisko ja 
u us seremonia 
kirkossa jonka 
o IL Tätä pitkäaikal 
lista paikkakun 
omaisten lisäksi 
piiri.

MARTIN RAJA 
huhtik. 9 p. J* 
Arthur Riley, 
Hautaus Chambers 
miston kauna

I Corbett Oil
»■Hari ja liika 
. O. Box 329. N 
Winklar läami 
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Valtion Opistolla muutamia 
vuosia sitten perustettu Suoma
lainen Kulttuurikeskus järjes
ti Suomen kulttuuriattasea Tatu 
Tuohikorven myötävaikutuksella 
viime viikolla nelipäiväisen 
kulttuurinäyttelyn. Tapaus oli 
laatuaan sekä laajuudeltaan 
ensimmäinen tällainen Ja mo
nista eimakkoepällyksistä huo
limatta toimikunta onnistui vie
mään järjestelyt yksityiskohtia 
myöten onnistuneeseen päätök
seen. ‘

Varsinainen avaus oli edelli
senä sunnuntaina Jolloin Fitch- 
burgln Taidemuseoon oli ase
tettu näytteille Suomen nyky
taitein jäin graafisia töitä. Gra
fiikka on täkäläiselle "tavalli
selle kansalle" hieman vieras 
ala, sen ymmärtäminen ja oi
kean arvioimin antaminen vaa
tii asiantuntemusta.

Kunniavieraana olivat Tatu 
Tuohikorpi puolisoineen. Suo
men konsuli Edwin Kaarela 
puolisoineen, kaupunginjohtaja 
Carleton Blackwell puolisoi
neen, tri Miettinen rouvineen 
ja Taidemuseon johtavia jäse
niä.

Torstaina alkoi varsinainen 
paikallisnäyttely Valtion Opis
ton McKayn koulun tilavissa 
saleissa. Alakerroksen luok
kahuoneista oli luovutettu näyt
telyä varten kuusi salia, lisäksi 
toisessa kerroksessa oleva 
kirjastosali.

Tällä näyttelyllä oli takanaan 
pari-kolmivuotinen valmiste- 
luaika. Aluksi ajateltiin järjes
tää vain kuvaamataiteen näytte
ly ammattilais ta sotöistä. Alku 
näytti hyvin hankalalta, en
simmäinen pulma oli sopivan 
huoneen löytänfinen, sillä Tai
demuseo ei vielä ollut kypsy
nyt ehdotusta hyväksymään. 
Hapuiltiin, suunniteltiin, pää
dyttiin lopulta ajatukseen että 
ei pidetä kiirettä, aika on u- 
sein hyvä ratkaisija.

Niinkun olikin. Valtion Opis
ton presidentti James Hammond 
oli sitä mieltä, että näyttely 
on saatava järjestetyksi Opis
ton suojiin, koska opisto on kult
tuurikeskuksen toimipaikka. 
Tulkoon tässä yhteydessä mai
nituksi myöskin se, että Mr. 
Hammond on Suomalaisen Kult
tuurikeskuksen aloitteentekijä 
ja syntysanojen lausuja. Hän on 
ollut aikoinaan hyvä, henkilö
kohtainen ystävä sekä Oskari 
Tokoin että Henry Purasen 
kanssa. Näiden kuoltua Mr. 
Hammond esitti ajatuksen

mulnoklrjaston perustamisek
si näiden arvostamiansa suo
malaisten nimelle, joka samal
la olisi kunnianosoitus tämän 
kaupungin suomalaisten osuu
delle Fitchburg in hfafnrlnnng  
Ja sen kehityksessä. Muistokir- 
JastoaJatus sai kuitenkin o säk

een eräiltä tahoilta paheksu
mista, Josta ei ole syytä tässä 
yhteydessä enempää mainita.

Ensimmäinen suomalaisten 
esiintyminen tapahtui Valtion 
Opistossa joitakin vuosia sit
ten, ohjelmatilaisuus kauniis
sa, juuri valmistuneessa Col- 
legean juhlasalissa.

AJATUS LAAJENI 
ODOTTAMATTA

Kesken taidenäyttelysuunni- 
telmia, kun oli jo miltei lyöty 
lukkoon yksityiskohdittain 
näyttelyn järjestäminen, tuli 
mukaan lisäaineksia. Mr. Ham
mond oli sitä mieltä että Mc
Kayn koulun suojia voitaisi 
käyttää lomaviikon aikana. 
Tämä ratkaisi ajankohdan.

Toinen ratkaiseva tekijä oli 
Suomen kulttuurilähettiläs Ta
tu Tuohikorven mukaan tulo. 
Tuohikorpi on ensimmäinen 
Suomea edustava kulttuuri- 
lähettiläs tässä maassa. Hänen 
tehtävänsä on välittää tietoja 
ja näytteitä Suomen kulttuuris
ta nimenomaan englanninkieli
sille. Samalla laajeni koko oh
jelmasuunnittelu, oli ikäänkuin 
alettava jälleen alusta.

On selvää, että tällaisen 
laajan ja monipuolisen ohjel
man järjestäminen vaatii taak
seen suuren, toimeliaan ryh
män työn tekijöitä. Komitean 
johdon otti käsiinsä Mrs. Irma 
Rahnasto. Tällä kertaa jääköön 
muiden nimet mainitsematta, 
koska heitä on jo mainittu ja 
ehkä vielä mainitaan myöhem
min. Jokaiselle komitean jäse
nelle tuli oma yksityiskohtainen 
tehtävänsä. Jokainen suoritti o- 
sakseen tulleen järjestely- 
tehtävän suorastaan suurem- 
moisella tavalla.

TODELLINEN
KULTTUURIHENKI

Kun astui viime torstaina il
tapäivällä McKayn koulun va
loisaan käytävään, näki heti et
tä koulun oppilaatkin ovat olleet 
työssä kalkin volminsa. Pre
sidentti Hammondin ajatuksena 
olikin, että koululapset ovat mu
kana Suomi-tuntemustaan laa
jentamassa.

Käytävän seinillä oli mm. 
piirrokset runoilija V. A. Kos- 
kenlemestä, kirjailija Sillan
päästä ja Mika Valtarista. Kat
toon oli muovailtu värikäs ja 
eloisa Suomen kartta, käytävän 
ja huoneiden seinillä oli esit
telyjä Suomesta, kaupunkien 
kuvia, tietoja elinkeinoista, e- 
läimistä, taiteesta, kulkuneu
voista ym. Olipa erään luok
kahuoneen ovessa suuri tau
lukko johon oli kirjoitettu suo
menkielisiä lauseita, ja pikkui
sista tavausvirheistä huolimat
ta lasten työlle on annettava 
täysi tunnustus.

Huolimatta avauspäivänä 
vallinneesta räntäsateesta, tu
li yleisöä paikalle ihan tyydyt
tävä määrä. Kaikki totesivat 
heti että näyttely oli todella, 
kulttuurihenkinen, taidolla jaa- 
s iän tuntemuksella esille ase
tettu ja työt esittämisen ar
voisia. Kullekin työlajille oli 
annettu oma tilansa avarissa 
saleissa.

OHJELMATILAISUUDET

Jokaisena iltana oli ohjel
maa. Ja pitkin päivääkin oli 
elokuvia ja esityksiä toisen ker
roksen juhlasalissa. Kirjas
tossa oli näytteillä Iittalan la
situotteita, psykologisia pikku- 
leluja ja kirjoja.

Filmien esityksissä tapahtui 
järjestäjille harmia tuottanut
ta sekaannusta, sillä postipal
velu oli auttamattomasti myö
hässä.

Torstai-iltana oli ensimmäi
nen ohjelmatilaisuus.

Sirkka Höglund luki Suomen 
suurlähettiläs Olavi Munkin 
sähkeen Fairille. Fitchburgin 
pormestari Carlton Blackwell 
ja Fitchburgin State Collegean 
presidentti James Hammond 
pitivät lyhkäisiä tervehdyspu
heita.

Opiston johtaja Mr. Ham
mond lausui puheessaan että 
tämä suomalaisten kulttuuri- 
näyttely on toivottavasti alku
na ja yllykkeenä muiden kan
sallisuuksien samanlaisille e- 
sittelyille omista kulttuureis
taan. Sillä vain sillä tavoin 
me voimme rakentaa rauhaa 
ja yhteisymmärrystä.

Marimekkonäyttely oli koon
nut miltei salin täydeltä kiin
nostunutta yleisöä. Paljasjal
kaiset nuoret tytöt pyörähteli

vät somasti ja tekivät kierrok
sen salissakin. Esittelyä hoiti
vat Mrs. Olli Miettinen ja Mrs. 
Paul Hansiin.

PERJANTAINA
U John Perän johtama kuoro 

esitti suomalaisia laulu ja. Kau
korannan k ansan tanhuryhmä e- 
sitti kolme kansantanhua, Lem
pi Ikävalko lausui Kalevalan 
Kullervo runon, jonka Roy He
lander esitteli ensin englannin
kielellä yleisölle. Kullervo esi
tys otettiin vastaan valtavin ap- 
loodein. Se olikin ohjelman ai
noa suomenkielinen esitys.

LAUANTAINA

Newport, N. H.
MRS. HANNA SULKKO 94, 

KUOLLUT

Mrs. Hanna Sulkko, 94, joka 
matkusti kotimaahansa Suo
meen helm Jk. 23 p. 1972 on 
kuollut maaliskuun 25 p. Kauha
joella, hoitokodissa.

Hän oli syntynyt Suomessa 
heinäk. 14 p. 1877, tullut USA:han 
1914 ja täällä 58 vuotu asunut. 
Hän meni naimisiin John Sulkon 
kanssa Newportissa, N. H. 1919.

Sulkot ostivat farmin jossa 
he asuivat 42 v., kasvattaen 
kanoja ja muita farmituottei- 
ta, joita myivät kulunajllle. 
Heillä ei ollut itsellään lap
sia, mutu Hanna piti lapsis- 
u .  Kesänaikana oli heidän huol
lossaan täysihoidossa nuoria 

joille Hanna 
kasvatusäiti.

Lauantai-iltana oli sali täyn
nä yleisöä. Ohjelma oli vilkas- 
u  ja värikästä. Miriam Lehto | tyttöjä ja poikia 
toimi esittelijänä. Toini Laak-f oli nimenomaan 
son johuma tyttöryhmä esitti 
monta kaunista ja veikeää oh
jelmanumeroa. Wendy Laakso 
ja Colleen Rarals esittivät pari 
tanssinumeroa. Roy Helander 
soitti ja lauloi lämpimällä ta
vallaan. Hän oli myöskin päi
vällä pitämässä filmien yhtey
dessä esitelmiä suomalaisten 
säveltäjien elämästä ja työstä.

Mrs. Puputti oli järjestänyt 
pukunäyttelyn, joka oli värikäs 
ja monipuolinen. Miriam Lehto 
esitti Kalevalaa englanninkie
lellä.

Lopuksi Mrs. Lehto kutsui 
kansallispukuiset lavalle #esi
tellen kunkin kansallispuvun 
kotiseudun. Paraati oli värikäs 
piste ohjelmassa. Paul Hansiin 
toimi esittelijänä.

Sitten tuli vielä erikoisuus: 
simatarjoilu, kotileivottujen 
pikkuleipien säestyksellä. Oli 
suorastaan ihmeteltävä emän
tinä toimineiden antaumusta 
tehtävään, kun tällainen joukko 
sai nauttai supisuomalaista si
maa maukkaiden ja mureiden 
piparikakujen kanssa.

Kaiken kaikkiaan: tästä suur
yrityksestä jäi mieliin myön
teinen muisto. Kulttuuriyhdis
tys sai sata uutta jäsentä, näyt
telyssä myydyistä esineistä 
tullut prosentti sekä arpojen 
myynti auttoivat varmasti suu
resti järjestelystä koituneiden 
kulujen peittämisessä.

Onnistunut, kaikin tavoin 
kunnialla loppuun viety suur- 
ohjelma.

-Lempi Ikävalko

Usein sunnuntaisin Hanna 
valmisti suuren päivällisen 
vierailleen joita saapui joko 
kutsusta tai muuten farmin ke
säistä luontoa ihaileen.

Cleveland, Ohio
KUOLLEITA:
EVELYN A. PALMER, o.s. 

Kangas, Arthur Palmerin les
ki, kuoli pitkän sairauden kär
sittyään. Jälkeen jäi tytär ja 
poika ja lastenlapsia, sisko Sen
ja Ojala. Mrs. Palmer oli asu
nut. täällä 60 vuotta. Hautaus 
maalisk. 30 p. Knollwood kal
mistoon miehensä viereen, 
hautaus seremonia haudalla. 
Vainaja oli ystävällinen ja pi
detty, entinen osastomme jä
sen ja Raivaajan tilaaja.

VÄINÖ LATUKKA, puoliso 
kuollut aikaisemmin. Jälkeen 
jäi tytär ja poika. Hautaus hel- 
mik. 22 p. Sunset Memorial 
Park kalmistoon.

EINO POLKKI, jälkeen jäi 
puoliso ja kolme tytärtä, sisko 
Elvi Kovalainen, Canadassa ja 
veljiä ja siskoja Suomessa. 
Hautaus huhtik. 5 p. Daniels 
hautaustoimiston kautta.

ANDREW G. RAJALA, jäl
keen jäi puoliso Mary, o.s. 
Lintala ja sisko ja veli. Hau
taus seremonia Gethsemane 
kirkossa jonka jäsen vainaja 
oli. Tätä pitkäaikaista ystäväl
listä paikkakuntalaista kalpaa 
omaisten lisäksi laaja tuttava- 
piiru

MARTIN RAJALA kuoli äkkiä 
huhtik. 9 p. Jälkeen jäi veli 
Arthur Riley, Detroit, Mich. 
Hautaus Chambers hautaustoi
miston kautta huhtik. 13 p.

-NJC.

Port Chester, N.Y.
VIIME KOKOUS muodostui 

mielenkiintoiseksi kun olim
me onnistuneet saamaan Port 
Chesterin korkeakoulun vaih
to-oppilaan Mr. Kari Pyyn näyt
tämään meille kuvia Suomes
ta. Nuorimies Pyy, reipas 
Suomen poika edusti Suomea 
asiallisesti, esittäen ottami
aan kuvia ja selostaen niitten 
merkityksen ja tuoden meille 
Suomen terveiset. Oli kiitol
lista havaita miten hyvin hän 
puhui englanninkielenkin. Us
kallanpa ennustaa että Kari 
Pyy edistyy pitkälle elämäs
sään, mille uralle hän sitten 
valmistuneekin.

MRS. GERTRUDE SAARI 
oli järjestänyt tunnetun taiton
sa mukaan kahvipöydän joka oli 
kuin hääpöytä. Kiitos vaivois
tasi, Gertrude. Kiitos myös
kin niille emännille jotka 
avustivat maukkailla amiinil
laan. Kaikin puolin oli meillä 
hupaisa iltapäivä.

Seuraava iloinen tilaisuus tu
lee olemaan Danish Clubilla 
kesäk. 3 päivänä. Yksityis
kohdista myöhemmin. Seu
raava kokous on Koskella. Ter
vetuloa.

TULI TIEDOKSI että jäse
nemme ja entinen paikkakunta
la isemme Mrs. Aini Salo on 
ollut sairaalassa hoidettavana 
selkä viastaan. Toivomme Ai
nille pikaista tervehtymistä.

FLORIDASTA talvilomaltaan 
palasivat Millerit ja Salot. Oli
vatpa molemmat parit osta

neet palasen Floridan maanka
maraakin vastaisuuden varal
le, samoin osti Irja Bror 
Nelson condominiumin ja muut
tavat West Palm Beachin alu
eelle ensi syksynä.

MUUTTOHOMMISSA Flori
daan ollaan meilläkin, vaikka 
en vieläkään käsitä mitä var
ten, sillä missä on sen kau
niimpaa ja leppoisempaa kuin 
Uuden Englannin alueilla, Meil
lä on ihanat keväät, väririkkaat 
syksyt ja suopeat kesät. Näit
ten lisäksi ovat nämä seudut 
vielä Amerikan suojaisampaa 
ympäristöä luonnonvitsausten 
kannalta katsottuna. Miksi siis 
Floridaan? Luulenpa että ih
miseen on kätketty muurahais- 
ominaisuuksia. Kun yksi uskal
taa uurtaa uran, seuraavat toi
set viivana perässä, olipa muu
tos sitten eduksi tai vahingoksi. 
No, "sais nyt sit nähdä."

Kokouksessa tavataan, -Alina

Erinomainen käsikirja Suomaan 
matkustavilla!

FINNISH far TRAVELLERS  
Hinta $1.25

postitsa lisäksi 25i kuluja vartan 
Tilatkaa hati:

RAIVAAJAN KIRJAKAUPPA 
Box 600

Fitchburg, Mass. 01420

Hannaa suremaan jäi mie
hensä John Sulkko ja Lee Salo
nen, joka lapsesta asti kuului 
perheeseen, kävi koulunsa Su- 
napeessa ja hoiti farmia Johnin 
kanssa. Hannan sukulaisia on 
USA:Ssa: sisko Ida Salonen,
Walpole, Mass., sekä muual
la, myös suuri tuttava piiri 
täällä.

Hannan viimeinen leposija on 
synnyinmaansa mullissa, Kau
hajoki, Päntäne Uro, 61990, jos
sa John Sulkko nyt siskonsa 
Lempi Latvaniemen luona asuu.

Samalla kun toivomme John 
Sulkolle jatkuvaa terveyttä ja 
hyvinvointia kotimaansa ka
maralla, muistamme edesmen
neen vaimosi kanssa tehtyä 
työtä A.S.K.L. Newportin, N. H. 
osastossa.

TIMI JA ROVIN TAIMI, Ore
gonista vierailevat äitinsä 
Doris Taimin ja Taisto Tai
min sekä isoäidin sukulaisten 
luona täällä. He matkustivat 
junalla Canadan kautta.

HULDA JA VICTOR LEH
TISEN vävyn Mr. ja Mrs. Bob 
Mayerin perhe vieraili täällä 
Mrs. Mayer'in vanhassa kodis
sa pääsiäisenä.

OSASTON kokousväki lausuu 
kiitoksensa Amanda Saarni- 
joelle kestityksestä pääsiäi
senä.

SEURAAVA OS. KOKOUS pi
detään toukok. 14 p. Aino Nie
men talossa 118 Sunapee St.

-Mackey

Tuliko
tilaus
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'Corbett Oil Co. Inc.
»nttori ja liile» Belknap Ava. 
j O. Box 329, Nowport, N. H. 

Winkler lämmityslaittoita * 
Mobil*haat öljyä - Mobilfloma 

pui lokaasua.

Newport, N. H.

ADAMS FUNERAL 
HOME, INC.

CHESTER.VERMONT

Newton-Bartlett 
HAUTAUSTOIMISTO

Tai. 863.2113 
42 Main St., Newport, N; H.

MAI NE A D V E R T I S E M E N T S

H u t 
P U K U J A

S A D E T A K K E J A
McGregor

U R H EILU A SU STEITA  
Arrow P A I T O J A  

Stetson H A T T U J A  
Florsbeim K E N K I Ä

CARL W. HALL
HimUSPILVELUS

533 NO. PARK AVE 
WARREN, OHIO — Tel.: 4465-C

AMBULAMSSIPAL.VELUS 
YÖLLÄ JA PÄIVÄLLÄ

Kaunis Ja arvokas palvelu

Marmorisia )■ graniittisia-banlakiviä

BOLSTER M0Ö tal
MAURICE M. FLOOD, omistaja 
Routa 26 .  OXFORD, MAINE 

Puh, N«rway, Puh, X C ^L tt!

Surren ilmoitan, että rakas mieheni

HENRY U. KUJALA
nukkui ikuiseen 
Madison, Ohio,

uneen, Broadfleld Manor lepokodissa, 
perjantaina, maaliskuun 24 p. 1972.

Hän oli syntynyt Suomessa, Peräseinäjoella, Kihniön- 
kylässä huhtikuun 29 p. 1884. Hän oli Ashtabulan entinen 
asukas 67 vuotta.

Lähinnä suremaan jäin minä, hänen vaimonsa Hed
vig, kaksi lastenlasta: Maxine Whitney, Farmington, 
N. M., Gerald Kujala, Geneva, Ohio, yksi veli Arnold, 
yksi sisko Lydia Aunela, Ashtabula, Ohio, pojan vaimo 
Mrs. Viljo Kujala, Hollywood, California ja seitsemän 
lastenlastenlasta.

Hänet haudattiin perhehautaan Edgewood hautausmaa
han, maaliskuun 27 p. Muistotilaisuus oli Potin Memorial 
Kappelissa. Pastori Howard Petterson Messiah Lutheran 
kirkosta suoritti jäähyväispalveluksen.

Elon tuskat häipyi pilvien taa 
Nuku, Hanry unta rauhaisaa.

Vaimosi HEDVIG
You ora not forgotten Pappa 
Nor will you aver be 
As long as life and memory last 
Wa will ram am bar thao

GRANDCHILDREN and 
GREATGRANDCHILDREN

KI I TOS
Sydämellinen kiitos kaikille, jotka muistivat edes

mennyttä niin suuri lukuisesti, kukilla, korteilla ja 
läsnäolollaan. Kiitos Kertulle ja Murielelle kun lai
toitte kauniin kahvipöydän vainajan muistolle hänen 
kotiinsa.

Teitä kaikkia kiittäen
HEVIG KUJALA

404 S. Broadway Geneva, Ohio

T IL A T K A A  R A IV A A J A n

M OODY'S DINER
CANN8

pUvUUsH , Curb-

ii ■*

KOTITEKOISET LEIVOKSET 
WALDOBORO, MAINE

Louis A . Bodnar 
& Son

HAUTAUSTOIMISTO.
Pingotettu t s y r  '■

AMBULANSSIPALVELU
päivisin ju öisin- 

1929 Lorain Avo., Cleveland, O, 
Puhelin MEIrosa 1-3075

NORWOOD CO-OPERATIVE RANK
24 Guild Street Norwood, Mass.

Edistää säästäväisyyttä Ja kodin 
omi stusmahdol 11 suuksia!

Pani slallu 1889
Kolmo-hyväksi Vannottaa-s ää  s t ö t a p a g  sovollutattuna 

teidän, tarpeisiinne

Ville Aho kotiutettu 
sairaalasta

Olemme saaneet tietää että 
Raivaajan johtokunnan jäsen Ja 
kirjeenvaihtaja Ville Aho Joka 
leikattiin Norwoodin sairaa
lassa on tervehtynyt niin pal
jon että pääsi viime torstaina 
kotiinsa.

Toivotaan että muutaman vii
kon kuluttua hänen voimansa 
ovat palautuneet siihen pistee
seen että hän pääsee merelle 
kalaan Ja saamme häneltä jäl
leen uutiskirjoituksia Norwoo- 
dlsta.

Westminster, Mass.
K U O L L U T

PASTORI EMANUEL P. 
AHO, 83-vuotias, MerrianRoad 
kuoli lauantaina Heywoodin sai
raalassa Gardnerissa lyhyen 
sairauden jälkeen. Hän oli syn
tynyt Suomessa.

Hän toimi pastorina Aposto
lic Lutheran kirkossa New 
Ipswich, N. H. useita vuosia 
ennenkuin muutti Westminste- 
riin lähes kymmenen vuotta sit
ten.

Suremaan jäi kolme poikaa; 
Aarne, Westminster ja Theo
dore sekä Paul Aho, Fitchburg, 
kolme tytärtä Mrs. Wäinö Wii- 
nikainen, Westminster, Mrs. 
Ernest Nappila, Lake Worth, 
Fla., ja Mrs. Ellen D. Nappila, 
Fitchburg, kaksi veljeä, pasto
r i Matti Aho, Ashbumham ja 
Wäinö Aho, Lake Worth, Fla., 
30 lastenlasta ja 79 lasta nel
jännessä polvessa.

Siunaustilaisuus pidetään 
keskiviikkona, tk. 26 pnä klo 2 
lp. Apostolic Lutheran kirkos
sa, New Ipswich, N. H. Vie- 
railutunti tiistai-iltana Nelso
nin hautaustoimistossa Main 
Street, Greenville, N. H.

Viimeisenä lepopaikkana on 
Smithville Cemetery, New Ip
swich.

T i e d u s t e l u

KRONQVIST, Karl Vilhelm, 
s. 5.4.1896 Uudessakaarlepyys- 
sä. Kelloseppä.

ROOS, Bertel Arthur, s. 9. 
10.1893 Rantasalmella. Posti- 
virkailija.

SJÖSTRAND (ent. Björk
lund), Johan Edvard, s. 5.4. 
1892 Raippaluodossa. Meri
mies ja metsätyöläinen.

AMAN, Juho Artur, s. 17.2. 
1889 Kuivaniemelleä.

AMAN, Viktor Edvard, s. 27. 
11.1897 Yhdysvalloissa.

KALLIO, Karl 
3.1891 Paraisilla.

Väinö, s. 3L

MOLIIS, Knut Alarik Krysos- 
tomus, s. 2.8.1880 Eckerö, Ah
venanmaalla.

W f f gf f f f r ,  M m ,

NOIN 350.aocavastalsia yli
oppilasta mellakoi viime tors
tai-iltana kasarmin ulkopuolel
la, 761 Lincoln kadulla. Kasar
missa oli illallinen Ja puhetilai
suus Jossa LL Kenraali Vaughn 
puhui Vietnam-sodasta Ja muis
ta armeijan asioista. Nuori nai
nen sai luvan tulla puhumaan, 
mutta puhe keskeytettiin kun ae 
muuttui sodanvastaiseksi. Erää 
pappi oli myös lavalla. Kun he 
alkoivat mellaatelemaan niin 
heidät vangittiin. Pahempia 
seurauksia ei tapahtunut.

MRS. OSCAR SALMINEN 
Leicesteristä, loukkaantui pu
dotessaan kotonaan joku viikko 
sitten. Häneltä murtui lonkka- 
luu ja on nyt hoidettavana Me
morial sairaalassa. Salminen 
on noin 8 4-vuotia s. Toivomme 
Salmiselle pikaista parantu
mista.

MR. UNO JOHNSON, jolle 
suoritettiin vaikea leikkaus 
muutama viikko sitten, on nyt 
kotihoidossa ja voi kohtalaisen 
hyvin, mutta voi vielä mennä 
pitkän ajan kuin pääsee normaa
li kuntoon. Hänen miehensä on 
Kultaisen Iän Kerhon puheen
johtaja. Toivomme Mrs. John
sonille kaikkea parasta.

SHREWSBURYSSA aloitetaan 
pian rakentamaan asuntotaloa 
iäkkäille N. Quinsigamond Ave
nuelle. Talo tulee olemaan 9. 
kerroksinen, käsittäen 120 a- 
suntoa ja valmistuu ensi vuon
na.

LINCOLN PARK TOWERS, 
11 Lake Ave., joka on iäkkäit- 
ten asuntotalo ja jossa asuu 
useita suomalaisiakin, oli vii
me torstaina vapaa hampaitten 
tarkastus. Tufts koulusta oli 
16 nuorta lääkärioppilasta 
suorittamassa mainitun tar
kastuksen. -Jallu

Leominster, Moss.
LEOMINSTER — Ensi sun

nuntaina, huhtikuun 30 pnä täs
sä kaupungissa polkupyö- 
räillään. Massan edusjakama- 
rin jäsen Martin A. Linsky sil
loin johtaa pyöräilyä, joka ta
pahtuu hitaasti kehittyneiden 
lapsien hyväksi.

"The Ride a Bike Day" alkaa 
klo 8 aamulla Veteraani pää
majan kohdalla West Streetillä.

Pormestari Ralph W. Gross
man on jo etukäteen harjoitel
lut tätä ulkoilua varten. Hän 
tulee johtamaan paikallisia kun
nan virkailijoita ja muita sil
määtekeviä henkilöitä.

Qmoittaumiskaavakkeita on 
saatavana kaupungintalolla ja 
useissa täkäläisissä pankeissa 
sekä Leominster Bicycle 
Shop'ssa, Exchange Street.

Kaikki mukaan pyöräilemään 
lasten hyväksi.

Tilatkaa Raivaaja'.

KONSERTTI
VIKING CLUBILLA

VEI KKO AHVENAI NEN

Yksi Euroopan kuuluisimpia haimonikkataitalijoita esiintyy

toukok. 4 p. kallo 8 illalla

410 Quincy Ava. Quincy, Mass.

TANSSIA KONSERTIN JÄLKEEN

LEVYJÄ SAATAVANA 0VILAHJ0ITUS $2.00

Nordgren Memorial Chapel
HAUTAUSTOIMISTO

309 Lincoln Stroot, Worcester, Moss. 
Puhelin PL 6-3561 

ARTHUR R. NORDGREN

LINDQUIST

M AY
Hautaustoimisto

WINSLOW F. MAY, H *a|a
►

•5 N id i*
762-1SD9
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LYDON A H A A SI 
COM PAQIT
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Muistakaa!

KESÄAIKA - Day- 
light Saving Time - al
kaa tämän kuun vii
meisenä lauantaina klo 
12 yöllä. Siirtäkää siis 
lauantaina tk. 29 pnä 
kellojanne tunnin eteen

p ä in ._________________
FINNISH CULTURAL FAIRISTÄ 

KERROTAAN 3;LLA SIVULLA
Finnish Cultural Fairista, 

joka vietettiin viime viikolla 

McKayn kansakoulussa, on niin 

paljon kerrottavaa että katsom

me parhaaksi jakaa käsittelym

me siitä kahteen osaan.

Tänäpäivän Raivaajassa jul
kaistaan ensimmäinen osa si

vulla 3 ja ensi perjantain Vappu 

numerossa tulemme tekstin li

säksi julkaisemaan useita kuvia 

Finnish Cultural Fairistä.

A VAJ AIS-TANSSIT
ASHBYN M AJALLA  

Lauantaina, huhtikuun 29 p .  

"SILVERST ARS Lowel lista

soittavat

Ovipalkintojal Tervetuloa!

Ashby Maja Sod ai Club

NOTICE OF LOST PASSBOOK 
4-15087 issued by the Fidelity 
Co-operative Bank, is hereby given 
and application has been made for 
issuance of a duplicate passbook. 
Payment on the original passbook 
has been stopped. Fitchburg, Mass. 

April 25, 1972 FirWity Co-op Bank

NOTICE OF LOST PASSBOOK 
12580 issued by the Fidelity 

Co-operative Bank, is hereby given 
and application has been made for 
issuance of a duplicate passbook. 
Payment on the original passbook 
has been stopped. Fitchburg, Mass. 

Apr. 18,1972. Fidelity Co-op Bank

Ainoa suomalainen huonekaluliike 
F  i t c h b u r g i  s s a  

ER N IE ’S FURN ITURE CO 
345 Main St. Puh. 343-7100

Perustettu 1868 
Puh. Diamond 5-4324

SA W Y ER IN
Hautaustoimisto
Tunnollinen palvelu

PARKKAUSTTLA VARATTU 
12 Srook Street, Fitchburg

fcfemen Vakuutusliike j
Suqpiea puhuva vakuutusasia-*' 
mies. Hoidan kaikenlaisia va- ' 
kuutusasioita. Voitte käydä 

.konttorissani tai tulen käymään 
tkotonanne.
137 Main St., Westminster, Mass. 

T e l. 874-2312

DEPOT PACKAGE STORE
______ 2, State Rood
WESTMINSTER, MASS. 

VÄKIJUOMIA — OLUVIA — VIINEJÄ 
AVOINNA: M aanantaista-T orstai h in 

klo 10 ap . - klo 10 ill. - Perjan taisin  Ja 
L auantaisin  klo 10 ap. - klo 11 ill.

F.siintyvät Saiman Vappujuhlassa
Vasemmalta oikeaan Gary Kaukoranta, Cindy Kaukoranta, 

Carol Kaukoranta ja hanurin kanssa Darlene Kaukoranta.

Saimon 78. Vappujuhla ensi sunnuntaina
Ensi sunnuntaina 30 p. Co

op Centerissä on Työväen yh
distys Saiman Vappujuhla al
kaen klo 2 ip.

Kaukorantojen nuoret tulevat 
huolehtimaan musikallisesta 
puolesta. Cindy ja Darlene e- 
sittävät pianosooloja; Gary 
soittaa hanuria ja Carol klari
nettia.

Toivo Linden pitää avauspu
heen ja toimii ohjelman esitte
lijänä.

Raivaajan päätoimittaja Sä
vele Syrjälä pitää lyhyen juh

lapuheen.

Sitten seuraa rainakuva esi
telmä Syrjälän hiljattain teke
mästä lomamatkasta Califor- 
niaan sekä Hawaille. Matkalla 
pistäydyttiin Los Angelesiin, 
Hawain saarille Oahun ja 
Kauain ja paluumatkalla San 
Franciscoon.

Ohjelman päätyttyä nautitaan 
kahvitarjoilusta jonka kustanta
jina ovat Valma ja Urho Kaup
pinen, Gardnerista.

Kaikki tervetulleet Saiman 
Vappujuhlaan ensi sunnuntaina 
Co-op Centerissä.

Filmi Kalevalasta 
torstaina kirjastossa
Meille on tiedoitettu, että 

noin tunnin kestävä värifilmi 
Kalevalasta "The Day the Earth 
Froze" joka näytettiin Finnish 
Cultural Fairissä tullaan esit
tämään ensi torstaina 27 p. klo 
12 päivällä Fitchburgin kirjas
ton salissa.

Kalevala -filmin lisäksi näy
tetään useita muita filmejä.

Sisäänpääsy on vapaa.

Puhdistustalkoot Saiman Puistossa
Saiman Puistossa pidetyt 

puhdistustalkoot viime sun
nuntaina oli parhaimmat tä- 
hänasti pidetyistä talkoista.

Työväkeä saapui suuri jouk
ko, jota varhaisaamun sade ei 
peloittanut pois. Märkä maa 
haittasi jonkun verran hara
voimista.

Neljä isoa kuivunutta elm- 
puuta kaadettiin ja kuljetettiin 
pois. Martti Mäki ja hänen 
poikansa Raymond auttoivat

LEH D EN JAKAJA  

T Y TT Ö  tai POIKA 

saa paikan.

Läh. Raivaajan konttori 
811 Main St.

Fitchburg, Muss.

Eläkkeellä oleva nainen tai 
mies saa asunnon luonani, 
täysihoidolla, tai voi itsekin 
laittaa ruokansa.

MRS. MARI E NIEMI 
Tilton Ave., Lunenburg 

Puhelin 345-6077 
Postiosote: Fitchburg, Mass. 

01420

kahden kuorma-autonsa ja 
traktorinsa kanssa. Mäet ovat 
lupautuneet kaivamaan uuden 
rakennuksen perustukset lah
joituksena Saiman Puiston ra
kennusrahaston hyväksi.

Talkooväelle tarjottiin läm
min päivällinen.

Ensi sunnuntaina tk. 30 pnä, 
pidetään taasen talkoot. Muu
tamia puita kaadetaan vielä se
kä suoritetaan haravoiminen 
loppuun. Lämmin ruoka tar
jotaan talkoissa.

Tarkoitus on saada Saiman 
Puisto mahdollisimman puh
taaksi koska tämä on sen 
ostamisen 60. juhlavuosi.

Juhannuksena, kesäk. 24 pnä 
tulee kuluneeksi 60 v. kun Sai
man puistossa pidettiin ensim
mäinen "piknikki". 2,000 hen
kilöä oli silloin juhlimassa.

Tulkaa joukolla taikoihin en
si sunnuntaina moottori saho
jen- ja haravien kanssa. Mitä 
enemmän, sen hauskempaa!

f ̂ 0̂ 0*

HAUTAKI VI Ä

HAUTAM ERKKEJÄ fB A R R E' 
NIMIKOINTIA [G U IL D ]

N O L A N
MEMORIAL CO.

465 West St., Gaginer, Mass. 
Puh. 632-1323

Smith Funeral Home
PHILIP A. BJURUNG, 

hautajaisten johtaja
«  Vernon 8L, Gardner. Masa. 

TeL 632-0377

Robert W. Bickford
INSURANCE AGENCY, INC 

Central Street

BOS*
H A UT A U S K O T I

85 Blossom St.

FITCH BU RG . MASS. 
Pub. 342-3635

HAUTAUKSIA
POLTTOHAUTAUKSIA

HYVÄ P A L V E L U  
SÄÄSTÖHINNOILLA  
Tilava paikoitusalue

Notre Damen oppilaitten 
vanhemmat hyväksyvät 
uuden suunnitelman

Yli sata oppilaitten vanhem
paa keskiviikkoillan kokouk
sessa, tk. 19 pnä hyväksyi suun
nitelman, jonka mukaan Notre 
Damen korkeakoulusta tehdään 
osuustoiminnallinen oppilai
tos, jonka hallintoa tulee joh
tamaan maallikkojäsenistä 
muodostettu johtokunta.

Notre Damen Action Com
mittee nimitti johtokuntaan 12 
jäsentä, jotka läsnä olevat van
hemmat yksimielisesti hyväk
syivät.

Äänestys päätti tämän toi
mikunnan tehtävät, jotka F. John

fn l]
INSTANT

MAXW ELL 
io... H O U SE

C O F F E E  s|19
WITH THIS COUPON 

$1.59 »without coupon
1 hi Ptnon .

Coadat
CO-OP MAMETS 

THRU 4-29-72
T [ I 1 T [» • 1 » * r I r • T T

PASSINHAKIJOIDEN
HUOMIOON
€

21 Massan paikkakun
nan asukkaat voivat nyt 
anoa passia paikalli
sessa postitoimistossa.
Seuraavat postitoimistot ot

tavat vastaan passihakemuksia: 
Boston, Arlington, Brockton, 
Brookline, Cambridge, Eve
rett, Fall River, Fitchburg, 
Framingham, Haverhill, Mal
den, Medford, Newtonville, New 
Bedford, Quincy, Revere, So
merville, Springfield, Wal
tham, Weymouth ja Wor
cester.

Hakemuksia otetaan vastaan 
erikoisesti merkityissä luu
kuissa postitoimistojen yleis
aulassa klo 9:00 a.p. - klo 
4:30 i.p. kaikkina arkipäivinä 
mutta ei lauantaina.

Seuraavat asiakirjat on ol
tava mukana kun anoo passia:

Kansalaispaperit, syntymä- 
todistus, tai vanha passi. Avio
puolisot voivat anoa yhteistä 
passia.

Lapset alle 18 vuotta liite
tään vanhempien passiin, sitä 
vanhempien on anottava omaa 
passia.

Alle 18 vuotiaitten mukana on 
oltava toinen vanhemmista tai 
joku isovanhemmista.

Henkilöllisyystodisteena voi
daan käyttää myöskin ajolupaa 
tai työpaikasta saatua henki
lötodistusta.

Mukana on oltava myöskin 
Social Security kortti.

Kaksi valokuvaa, vaalealla 
taustalla, pienin koko 2 1/2 x 
1 1/2 tuumaa, suurin koko 3 x 3  
tuumaa. Kuvat eivät saa olla 
puolta vuotta vanhempia. Myös
kin värikuvat hyväksytään.

$10 joko sekkinä tai maksu
määräyksenä (Money Order), 
lisäksi $2 käteisrahana tai sek
kinä.

Nykyisin annetaan passit ta
vallisesti viideksi vuodeksi.

. 1 . 1 . 1 .  KT.

Henry J,Le Blanc Insuranceftgency
Täydellinen vakuutuspalvelu 

KIIN TEISTÖ  -* IRTAIMISTO - KODINOMISTAJIEN 
AUTO- PALO- ja HENKIVAKUUTUKSIA  

7o Summer St., Fitchburg, Mass. Pub. 343-4853
Charles C . Amos, pras. Eine E . Niinimälci. varapres. 
Robert J . Ailoin, treasurer Eine A . Tofferi, assoc. 

SUOMEA PUHUVIA V IRKA ILIJO ITA !

WITH TMS COdrOM 
89c without coupon

I Per Panon 
Seed at

CO-OP MARKED 
Thru ,4-29-72

WITH TMS COUPON
59c Without coupon

I per Panen 
atCO-OP MARKETS 

THRU; 4-29-72
f j . r . T . n . t . t . M  v -  l . M . i - i j i . l ,\  -----  — 1 1 *“  »*»*i *1*1» T  * '* • i

/ . C O U P O N  * J *|  * *

NESTLES

T

RO BIUARD'S PHARM ACY

O'Rourken muodostamana oli 
aloittanut viime tammikuussa 
suunnitella koulun kohtaloa kun 
pyhän sydämen veljeskunta oli 
päättänyt sulkea koulun varojen 
puutteessa. O'Rourke, joka on 
koulun urheilujohtaja ja eng
lannin opettaja sanoi, että kou
lun arvo on 1 miljoonaa dolla
ria.

Hän edelleen mainitsi, että 
kouluun voidaan ottaa korkein
taan 300 oppilasta ja 16 opet
tajaa ensi syksynä. Johtokun
nan jäsen Paul J. Keating il
moitti että lukukausimaksu tu
lee olemaan 600 dollaria.

Tilatkaa Raivaaja

T E N D E R L E A F  
T E A  BAGS

'M ' .  I f -  „75*
WITH tMS COUPON

S 1.05 without coupon
I P«r Panun 

Good oi
CO-OP MARKETS 

Thiyi 4-29-72

Ashby Majan
avajais-tanssit

Ashby Maja Social klubi jär
jestää kevät- ja kesäkauden 
"Avajais Tanssit" Ashby Ma
jalla, Erickson Road, ensi lau
antaina, huhtikuun 29 p. alkaen 
klo 8 Alalla.

Musiikista tulee huolehti
maan Lowellilainen orkesteri 
Silverstars joka on muodostet
tu nuorista soittajista joiden 
vanhemmat kuuluvat tunnetuun 
Polkateera orkesteriin. He 
soittavat Skandinaavialaista 
sekä uutta tanssimusiikkia.

Tarjoilua väliajalla.
Tans8ikomitea: Mrs. Elma 

Aho, Ashby; Mrs. Tyyne Hjelm,

Kaleva!Sten uutisia
Torstaina, tk. 27 p. kello 

7:30 on Kalevan Ritarien ja 
Kalevan Naisten yhteinen ko
kous Kaleva Kodissa. Tämä ko
kous on hyvin tärkeä joten jä
seniä kehoitetaan tulemaan ko
koukseen.

Lauantaina, 29 p. pidetään 
pennin myynti kello 8. Hyvä 
kahvitarjoilu. Kaikki tervetul
leita. «A.

Ashbumham; Mr. ja Mrs. Rod
ney Burnap, Ashby ja Mr. ja 
Mrs. Walfrid V im . Fitchburg.

Esivaalit
Kaupunginsihteeri Ire

ne Bordenave Ilmoittaa, 
että kaupungin äänes
tyspaikat ovat avoinna 
tiistaina, huhtikuun 25 
pnä klo I0:stä aamulla 
klo 8:aan illalla Massan 
valtion esivaaleja var
ten.

SUOSIKAA 
lUMOrmUlARIMI

Meidän
AUTOLAINAMME

antavat teille  
eniten kaikkein vähemmällä!

Suurin osa ihm isistä katselevat uusia autoja eri liikkeis
sä ja vertailevat niiden hintoja saadakseen kaikkein eni
ten dollarillaan.

Muistakka myös verrata rahoituskustannuksia.

Oikea autolaina voi säästöä teilje niin paljon rahaa, et
tä voitte ostaa jotain ylim ääräistä autoonne, jota ette 
olettaneet voivanne ostaa.

Työläisten Luottoyhdistyksessä kaikki ehdot ovat hyvin se
litetty eikä ole mitään peitettyjä kustannuksia. Alhaisten 
lainakustannuksien lisäksi teille taataan nopea palvelu, ys
tävällinen kohtelu . . . .  ja  lisäksi mukavat maksuehdot, 
jotka soveltuvat teidän tuloihinne.

VERRATKAA RAHOITUSKUSTANNUKSIA....
• • • •  • •  • • • •  • • • •  • •

ja SÄÄSTÄKÄÄ TAALLA

W o r k e r s ’  C r e d i t  U n io n
Elm ja Academy katujen kulmassa, Fitchburg.

PUH. 345-1541 Vapaa parkkaus
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U.5. GOV’T INSPECTED Netted Boneless 3 to 6 lb. sizes

LAMB LEGS
Stock Your F reezer SPECIALS:

Back Bone Removed 
FRESH BREASTSCHICKEN

LB. .78
LB. .59 
LB. .49FRESH CHICKEN LEGS

FRESH - Grade nA" CHICKEN I D 
WINGS Bar-B-Q Special LD
ROASTING CHICKENS ' I D 

^  6 to 8 lb. sizes ^  ®
WiLSON - SINCLAIR - Extra lean Short Shank Fresh

PORK SH O U L D E R  ROAST LB. .3 9

f r e s h  M EA TY  PORK HOCKS LB. .4 3
FRESH GROUND A1.L BEEF ■

HAM BU RG  In Units of 3 ,4 . & 5 lbs. LB. .6 8

DELICATESSEN  
Old Fashioned DUTCH LOAF lb. .88 
Colonial Chunk style 

Liverwurst o r Bologna lb. .68
FISH D E P A R T M E N T

Fresh Atlantic Boneless 
COD FILLETS . . . lb. .85 

Fresh Maine Steaming Clams lb. .33
BAKERY

Co-op Baked Whole Wheat
BREAQJ.6 oz. loaf . . . .39

FROZEN EOODS
Fresh Frozen Bluebird ORANGE 

JUICE 3 / 12 oz. cans for 1.00 
Banquet DINNERS: Turkey,

Chicken, Chopped Beef,
Salisbury Steak, Veal 
Parmizan II oz. pkg. .39

DAIRY /
Blue Bonnet MARGARINE lb. .29 
Kraft TEEZ PIPS 8 oz. pkgs. .29

PR O D U C E
Florida Honey TANGERINES 12/ .59 
Florida Temple ORANGES 12/ .59 
Cherry TOMATOES pint basket .39 
Crispy Slicing CUKES 3for .29

Homestead Lawn FERTILIZER
10-6-4 40 lb. bag 1.69 
5-10-5 40 lb. bag 1.69 
20-10-5 20 lb. bag 1.69 

All Chemical 20-10-5 22 lb. 2.29

G R O C E R Y
Purina CAT FOOD: Che* Delight, 

Kidney Liver, Chicken &
Fish 8 / 6-1/2 oz. cans 1.00 

Little Friskies CAT Dinners
4 lb. b a g ...................  .59

Co-op King Size White Bread 4/1.00 
Co-op Pure ORANGE Juice qt. .33 
Oxford Sweet Mixed 

PICKLES 28 oz. .35
Wishbone Italian Dressing 16 oz. .49 
WOOL IT E Liquid 16 oz. .98
Woo'ite SPRAY FOAM Rug 

CLEANER 22 oz. . . . 1.15
Stretcn'n Seal Clear 50 sq. ft.

roll Food W r a p .........................29
Gulf WINDOW Cleaner 12 oz. .25 
Ajax WINDOW Cleaner 15 oz. .45 
P lanters (bcktail Peanuts 13 oz. .59 
Betty Crocker Ginger Bread

M i x .........................  .39
Cott Cola qt bottles 4  for 1.00 
Cott Beverages 12 oz. cans 10/1.00 
N.B.C. Premium Saltlnes

3 / l-lb . pkgs.....................  1.00
Campbell's Old Fashioned 

BEANS 5 / 16 oz, cans . . 1.00

cö ifö p
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Perjantaina,

L yhyesti 
ja  mi

UPIN VÄUTTi 
mukaan on Ki 
johdossa tapaht 
via puhdistuksia, 
vat joutuneet jät 
aenkymmentä 
puolueen keskus 
liittlsen toimi
ylimmän sotilaaj •  •

U-VUOTIAASTi 
laiapojasta tuli 
lantilalaten 
Pohjois-Irlanni 
sairaalassa 
saamiinsa vami 
näkijöiden kertoi 
englantilainen 
arvioi» 300 grs 
sen kumikuulan poj 
ti. • •

VÄESTÖNLAS1 
MISTON ilmoit 
laaki syntyväiaj 
loissa viime 
alimmalle taso] 
jälkeen. Maini 
ritettiln ensimmä 
laskenta.

Tiedonannossa 
tä vuonna 1971 vt 
oli kaikkiaan 0.̂• •

M A AP ALLOMMl 
vaa jatkuvasti, 
»liittolainen tutki) 
renski uutistoiml 
antamassaan 
Hän mainitsi, et 
500 miljoonan 
kosminen pöly on 
pallon painoa pre 
osalla. • •

EEC-MAISSA 
na 2,1 miljoonaa 
nee raportista, 
lamentti käsine] 
la. Vuonna 1970 
oli 1,7 miljoonaa.]

Työttömyyden 
kasvun syynä 
ai, muutokset 
tavoissa ja rt 
gelmat eri alol 
portissa.

Ulkomaiset työ 
vät tilanteesta 
heidät irtisanot 
seksi, kun »le 
huononee.

Raportti suosi 
aktiivisempaa 
tilkkaa ja uuden 
mahdollisimman 
jestämistä. • •

LIBYA RAKI 
maailman ensi 
voimala-aseman, | 
autiomaan tekei 
kelpoiseksi. Eg 
yhteinen yritys
maan sähkönjakel m •

TANSKAN 
suur lähettiläs 
lekirjoittl 
Iestä Moskova 
putoavien esine! 
mien vahinkojen)
tuuta koskevan •  •

Soutuvf 
Y h d y * 
Ausl
SYDNEY — 

aouta javeteraanl I 
ja
Cooke saapuivat |

Australian rt 
vuoden souti 
ciacosta yli 
»kilometrejä 
kertyi noin 12,1

Fairfax ja C< 
Franciscosta 
viime vuonna.
Jo pelättiin 
remyrakyn 
nen aaapum 
rannikolle hei 
mekai 28. helmi

Fairfax on 
kävijä. 1969
mM—«n

vat vuorotellen.]

S T pxnS mSl1*
hai F
f a x l i_______
entänyt soudun


