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Islannissa va littiin  ensi 
kertaa  nainen maan

Alkoholi suuri probleem a, 
Ranskassa » 40,000 kuolee 
sen uhrina joka vuosi

PARIISI - Alkoholi surmaa 
noin 40,000 ranskalaista Joka: 
vuosi, aiheuttaen neljäsosan 
Itsemurhista Ja noin 20-40:een 
prosenttia sairaala- Ja psyki
atri potilaista Ja lähes kolmas
osan tie kolareista.

Viralliset tilastot osoittavat, 
että suurin osa vangitsemisista, 
Johtuvat tehdyistä rikoksista 
kun henklld on väkijuoman vai
kutuksen alainen. Kaksi miljoo
naa ranskalaisista ovat alkoho
listeja Ja toinen kolme miljoo
naa Juovat yleisesti liian paljon.

V. 1977, Ranskassa käytettiin 
16 litraa (32 palntla) puhdasta 
alkoholia kutakin henkilöä koh
den -  korkein määrä kokomaa- 
ilm assa. Viinin nauttiminen on 
pudonnut 177 litrasta 95 litraan 
vuoden 1959 Ja 1977 välisenä ai
kana. Oluen Juonti nousee 5 
prosenttia vuodessa Ja whlskeyn 
Ja aperitiflen Juonti on huomat
tavasti noussut.
Kansainvälinen ra ta - ja  
kenttäkilpailu Philadel
phiassa heinäkö 16 -  17 p.

EUGENE Oregon -  Kansain
välinen, rata- Ja kenttäurhellu- 
kilpallut Joihin erikoisuutena 
tulee osallistumaan U.S. Olym
piajoukkueet sekä useista toi
sista maista, Jotka boikottavat 
Moskovan kisoja, tullaan pitä
mään Philadelphiassa helnäk. 
16-17 päivinä. Tledoituksen Li
berty Bell Classicistä teki yh
teisesti Athletic Congress Ja 
University of Pennsylvania, Jo
ka on kisojen isäntänä.

Amerikkalaisista urheili
joista päätettiin U.S. Olympic 
rata- Ja kenttäurheilukilpai- 
luun viime viikonvaihteessa 
ja toiset maat joista odotetaan 
kilpailijoita ovat Länsi-Saksa, 
Kanada, Kenya, Norja, New 
Zealand, Israel, Bermuda, Bar
bados ja Sveitsi.

Samanlainen kilpailu Joka ai
emmin Järjestettiin helnäk. 
22-23 päiviksi peruutettiin sen 
jälkeen kun Kansainvälisen O- 
lympiakomitean virkailijat vas
tustivat sitä, siksi, että ne 
olisivat olleet samaan aikaan 
kun Moskovan kisat, jotka alka
vat helnäk. 19 p. ^

Mielenosoitus ydinjätteitä  
vastaan

ZEEBRUGGE, Belgia - Mle-

Mauno Koivista. -

HELSINKI 
Mauno Koivisto (sd) hallitsee 
edelleen ylivoimaiseen tapaan 
mielipidetutkimuksia Suomen 
seuraavasta presidentistä. Suo
men Gallup Oy:n Suomen Ku
valehden toimeksiannosta te
kemässä tutkimuksessa Koi
visto nujertaa kevyesti 
pollltokot Ja presidentti 
Kekkosenkln prosentti luvuin 
43-13.

Urho Kokkonen

Pääministeri i
Koivisto sai vastaajien ää

nistä 46 prosenttia. Kekkonen 
13, Sdp:n puheenjohtaja Kalevi 
Sorsa 2, ulkoministeri Paavo 
Väyrynen (kesk) 2 sekä Suomen 
Pankin vt. pääjohtaja Ahti Kar
jalainen (kesk), allvaltiosih- 

muut teeri Keijo Korhonen (kesk) Ja 
Urho kaupunginjohtaja Raimo Ilas- 

klvi (kok) kukin yhden prosentin 
kannatuksen.

Tutkimuksessa tiedusteltiin 
952 äänestyslkälseltä suoma
laiselta ketä nämä arvelisivat 
kannattavansa seuraavakslpre
sidentiksi. Vastaajille el esi
tetty mahdollisten ehdokkaiden

Huomattavaa on, että 32 pro
senttia el vielä osannut sanoa 
mahdollista ehdokastaan. Tä
mä ryhmä oli suunnilleen niiden 
keskuudessa, Joka eivät ilmoit
taneet puoluekantaansa.

Kekkonen jättää 1984 presidentin tehtävät
Kysymys presidentti Urho 

Kekkosen seuraajasta kiin
nostaa yhä enemmän Ruotsin 
tiedotusvälineitä. Aamulehti 
Svenska Dagbladet omisti hil
jattain kokonaisen sivun seu- 
raajakysymyksen pohdinnalle.

Kekkonen - mutta entä sitten? 
oli sivun otsikkona. Alaotsik
kona oli Kekkonen esittämä o- 
ma kommentti: "Sillä, Joka eh
dottaa minua vielä vuoden 1984 
jälkeen, täytyy olla aimo annos 
huumorin tajua."

Svenska Dagbladetin apu- 
laiapäätolmlttaja Ola Gummes- 
son oli käynyt Helsingissä kuun
telem assa korvat auki ja nähtä
västi istumassa saunan lauteilla 
niin poliitikkojen kuin muiden 
"asioista perillä olevien lähtei
den" kanssa.

Gummessonln vaikutelma on, 
että Suomessa on toden teolla 
alettu valmistautua Kekkosen 
jälkeiseen aikaan. Presidentin 
toimeliaisuus on vähentynyt, 
hän on Jäämässä yhä ykslnäl- 
semmäksl virka-asunnossaan 
Tamminiemessä, ja tämä eris
tyneisyys lisääntyy kaiken al
kaa.

sekseen ruumiillisesti erino
maisen elinvoimainen, käy kui
tenkin yhä ilmeisemmäksi, et
tei hän asetu ehdokkaaksi enää 
1984 nykyisen virkakauden päät
tyessä," Gummesson kirjoittaa 
kuulemastaan.

KARJALAINEN 
YHÄ VAHVOILLA

Muista ehdokkaista vahvim
pana lehti kertoo pidettävän Ahti 
Karjalaista (kesk), Joka on e- 
delleen ehdottomasti mukana 
presidenttipelissä poliittisesta 
karanteenistaan huolimatta.

Neljä vuotta on kuitenkin pit
kä aika Ja paljon voi tapahtua, 
Svenska Dagbladet muistuttaa. 
Sinä aikana voi ilmaantua uusi 
vahva hahmo kuvioihin. Esi
merkkinä tällaisista muista eh
dokkaista luetellaan KaleviSor- 
sa, Paavo Väyrynen, Mikko Ju
va, Olavi Mattila, Max Jakob
son Ja Jan-Magnus Jansson.

Kirjoituksessa päädytään 
kuitenkin siihen, että tällä 
hetkellä Koivistolla näyttää o- 
levan tietty etumatka, eikä 
Koiviston vastaisella rinta
malla ole helppo sopia sellai
sesta henkilöstä. Jolla olisi

REYKJAVIK, Islanti -  Vigdis 
j Flnnbogadottir, vasemmiston 

puolustaja Ja NATOrn vastus
taja tuli ensimmäiseksi naisek
si maailmassa -  populäärl ää
nestyksellä valituksi hallituk
sen päähenkilöksi voittaen kol
me miestä Islannin presidentti- 
vaaleissa.

Flnnbogadottir, 50 ikäinen,
| Julistettiin voittajaksi maansa 

klrelmmlssä presldenttivaa- 
| leissa sen Jälkeen kun äänten 

lasku oli suoritettu läpi yön.

"Olen ylpeä, en itseni puoles
ta, mutta Islannin naisten puo
lesta," hän sanoi. "Minä ym
märrän, että tämä on ensim
mäinen kerta maailmassa kun 
nainen on valittu tasavallan pre
sidentiksi kansanvaltaisissa 
vaaleissa."

Uuden valitun presidentin 
virka on suurelta osalta Juh
lallinen. Hänellä el ole mitään 
poliittista kokemusta. Hänen 
tehtävänään kuuluu opettaa 
ranskankieltä, olla oppaana 
turisteille, esiintyä televisios
sa ja Johtaa näytöskappaleita.

Mutta hänen vastustajansa o- 
vat enemmän huolestuneita pre
sidentin kannatuksesta vasem
m istolle, Johon kuuluu vaati
mus poistaa NATOrn Joukkueet 
Pohjois-Atlannln maista.

Hän on antanut kannatusta 
kommunistien rauhanliikkeille 
nuoruudessaan ja osallistunut 
konferensseihin Neuvostolii
tossa ja Kiinassa. Hän on otta
nut osaa protesti marssiin vuo
sittain Keflaviklln lentotukkl- 
kohdassa U.S. Joukkueita vas
taan.

Viim eisessä televisiopu
heessaan hän sanoi olevansa yk
sinkertainen "rauhan rakastaja, 
vastustaen kaikkia aseita."

Flnnbogadottir luki Ranskaa 
Grenoblessa, palasi Islantiin o- 
pettaakseen ranskankieltä, 
meni lääkärin kanssa avio
liittoon Ja käyttää kielitaito
aan turistien oppAana.

Menet Euroopon maat 
eivät osallistu kisojen 
a lku - päättäjäisjuhlUn
PARIISI -  Länsi-EuroopanO- 

lympiakomlteat. Jotka lähettä
vät urheilijoita Moskovan kisoi
hin vahvistivat kesäk. 28 p. pää
töksensä olla osallistumatta 
avajals- ja päättäjäisjuhlalli- 
suukslln ja käyttää ainoastaan 
olympialippua, eikä kansallista 
lippuaan.

"Kaikki kansalliset komiteat,

NL:n Brezhnev Ja Länsi-Saksan Schmidt tarkastavat sotajoukkoja.

Länsi-Saksan SchmfdT vetosi Brezhnev!In vetää

lenosoittajat särkivät auto- "Vaikka Kekkonen on ikäi- mahdollisuuksia voittoon. iotka tghän asti ovat ottaneetmaatHaan liiAtain Ia ...........................................  ..... .............  v. 1maanisen luotsin, radarin ja 
radiolaitteita hollantilaiselta 
laivalta, Andrea Smits, kun 
se oli lastaamassa ydinjättei
tä täällä viime sunnuntaina. U- 
selta Ihmisiä loukkaantui mie
lenosoituksessa; kahdeksan 
mielenosoittajaa vangittiin.

Andrea Smits saapui sata
maan sen Jälkeen kun elinym
päristön taistelijat olivat 
saartaneet laivan hollannin ka
navassa t.k. 11 p. Hollannista 
siihen lastattiin 1,800 metri- 
tonnia konkreetilla vuorattua 
teräsiynnyrlä sisältäen alhai
sesta keskimäärään radioakti- 
visoitua Jätettä kaadettavaksi 
Atlanti mereen.

•
Zeebruggessa se oli lastaa

massa ydinjätteitä Belgiasta, 
Sveitsistä Ja Ranskasta Ja Jon
ka pormestari oli määrännyt 
sunnuntaiaamuna poistamaan 
koska hän oli huolissaan että- 
ihmiset Joutuivat olemaan lil
an kauan radioaktiivisuuden a- 
la laina.

Paavi vastasi n iille  
Jotka arvostelivat häntä

ROOMA -  Paavi Johannes 
Paul II:n vastaus arvosteluun, 
että hän käyttää Illan paljon 
alkaa matkustukseen kuin hoi- ■ 
tamaan kirkon asioita:

Paavi, tarkastaen hänen 19' 
kuukauden virkakauttaan, kak
si päivää ennen kun lähti Bra
siliaan seitsemännelle ulko- 
maamtitkalle, sanoi Kardinaa
lien Collegelle Ja muille vir
kailijoille, että hänen vierai
lunsa ovat matkoja uskolle, 
rakkaudelle Ja rauhalle.

Tämä, Ja vain tämä yksin 
on pyhiinvaellusmatkojen tar
koitus vaikka Jotkut ihmiset 
katsovat, että hänellä on toi
sia tarkoituksia. Paavi sanoi! 
kahden tunnin puheessaan.

81 kuoli je t-  
onnettomuudessa

ROOMA -  Italialainen Jet- 
lentokone syöksyi Vällmereen 
90 mallia lounaaseen Naples' 
lata viime perjantaina. Kalkki 
81 ihmistä otaksutaan kuolleen 
onnettomuudessa.

Pahcrlaatuinen paise- 
epidem ia NL:ssa 
surm asi 1,000 Ihmisiä
WASHINGTON D .C ..-  Yh

dysvaltain tledustelujärjestö 
CIA antoi kongressin alahuo
neen komitealle tietoja, Joissa 
sanotaan, että pahaanlaatulnen 
paise-epidemia Neuvostoliiton 
kaupungissa Sverdlovskissa 
viime vuonna Johtui onnetto
muudesta biologisen sodan bak- 
teerllaitoksessa, eikä luonnol
lisista  syistä kuten NL:n 'hal
litus sanoi raportissaan.

Raportissa, Joka tullaan näinä 
päivinä tekemään Julkiseksi CIA 
sanoo NL:n selostaneen taudin 
puhkeamisen johtuneen saatu- 
neesta lihasta joka näyttää ole
van vajavainen parhaammassa 
tapauksessa tekaistu.

Taudin puhkeaminen saattoi 
surmaten Jopa 1,000 ihmistä U- 
ralin kaupungissa. Sen nähtä
västi aiheutti räjähdys lähei
sessä  mllltarike8kuksessa, Jo
ka identisoldaan Military Com
pound 19, Josta vapautui pahan
laatuisia paise-epldemlabak- 
teerelta Ilmastoon. Kongressl- 
m les Les Aspin alakomitean 
puheenjohtaja, sanoi tiedotus- 
todisteiden osoittavan, että 
Moskova on rikkonut v. 1975 
biologista asesoplmusta, Joka 
kieltää tuottamasta suuria mää
riä biologisia agentteja kuten 
anthrax. Yhdysvallat Ja Neu
vostoliitto ovat sopimuksen al
lekirjoittajia. Raportti myös- | 
kln arvostelee Neuvostoliittoa 
täydellisen raportin antamisen 
laiminlyönnistä, kuten allekir
joitetussa sopimuksessa mää
rätään.
Iran in  pakolaisena oleva 

shaahi leikattiin
KAIRO - Iranin maanpakolai

sena oleva shaahi leikattiin el
len, poistaakseen nestettä keuh
koista. Kirurgi sanoi, että 
hänellä on 75 prosentin mahdol
lisuus tervehtyä. Neste aiheutti 
leikkauksesta Joka suoritettiin 
hiljattain. Tilansa katsotaan 
olevan tyydyttävä tarkoin suo
jellussa mllltarisairaalassa 
Kairossa,

Is rae lin  P -m ln isterl Begin 
saanut sydänkohtauksen

JERUSALEM - Israelin pää
m inisteri Menachem Begin kii
reesti vietiin parlamentista lä
heisempään sairaalaan maa
nantaina, kärsien lievästä sy
dänkohtauksesta, lääkärlnsä to
tesi.

Pääministeri Begin, Joka on 
66 Ikäinen, sai sydänkohtauksen 
v. 1977 Ja viime vuonna shokin. 
Kohtaus, jonka hän sai on toi
sessa  osassa sydäntä eilen, rat- 

:kalsevassa kokouksessa Is- 
! raelln Knessetissa (parlament
ti), Jossa hallitus torjui yritys
tä, Joka olisi voinut kaataa hal
lituksen.

Samaan aikaan New Yorkissa, 
YK:n turvallisuus neuvostossa 
vahvistettiin vaatimusta, että 
Israelin on poistettava sotilaan
sa valloitetusta Arabian alueel
ta Ja tuomitsi suunnitelman teh
dä vallatusta Itä-Jerusalemls- 
ta osan yhdistetystä Israelin 
pääkaupungista. Yhdysvallat 
pidättäytyi äänestämästä pää- ; 
töksestä, Jota 14 kannatti ja el i 
yhtään äänestänyt vastaan.

Neuvosto hylkäsl sanat. Jolta 
Arabian maat esittivät vaatien 
diplomaattista Ja taloudellista j  
sanktiota panna voimaan pää
tös estää Yhdysvaltoja käyttä
mästä eittoamls valtaansa.

Firestone yhtiö lopetti
Suomessa kesäkuussa
Helsinki -  Firestone Oy lo

pettaa kesäkuun lopussa toimin
tansa Suomessa ja osa yhtiön 
.kymmenestä työntekijästä Jää 
työttömäksi. Firestone on 
maailman toiseksi suurin ren
kaiden valmistaja Goodyearln 
Jälkeen.

Tolmtusjohtaja Olavi Kukko-1 
nen Firestonesta kertoo, että 
Amerikassa päämajaansa pitä
vä emäyhtlö on lähtenyt kaik
kialla maailmassa laajamit-. 
täisiin uudelleen järjestelyihin.! 
Euroopassa on Jo lopetettu nel
jä tehdasta. Joista kaksi Ruot
s issa , yksi Englannissa ja 
yksi Sveitsissä.

tämän asenteen, yksim ielises
ti vahvistivat päätöksensä," sa
noi Claude Collard, Ranskan 
Olympiakomitean puheenjoh
taja, 19 maan komitean kokouk
sen jälkeen.

Maat, Jotka Julkistivat heidän 
aikomuksensa, ei osallistua 
avajals- Ja päättäjäis Juhlalli
suuksiin eikä käyttää kansallis
ta lippua, symboolla tai hym
niä olympiakisojen aikana ovat: 
Andorra, Belgia, Englanti, 
Ranska, Islanti, Irlanti, Italia, 
Luxemburg, Hollanti, Portu- 
kaall, San Marino, Espanja 
Ja Sveitsi.

Neljä maata eivät vielä teh
neet päätöstään, nimittäin: Itä- 
valta, Tanska, Kreikka Ja Ruot
si.

Kokoukseen osallistuivat 
Länsi Saksan ja Monacon ko
miteat, Jotka ovat päättäneet 
seurata Yhdysvaltain esimerk
kiä poikottaa Moskovan kisoja 
Neuvostoliiton toimenpiteestä 
Afganistanissa.

Olympiaedustajat kokouk
sessaan lausuivat toivonsa, et
tä mennään eteenpäin suun
nitelmassa pitää ensi vuoden 
olympialaiskongressi Baden- 
Baden, Länsi Saksassa.

•  * •

Kauppiaat huolissani 
joulusta

NEW YORK - Jouluun on 
152 "shopping" päivää jälellä, 
mutta vähittäiskauppiaat ennus
tavat ettei se tule olemaan 
erittäin hauska.

Monet vähittäiskauppiaat ovat 
tehneet tilauksensa joulua var
ten Ja suuri osa ostoksista on 
tehty hyvin varovaisesti, sanoo 
Henry C. "Chick" Schwartz, 
Joka on ostaja 275 vähittäis
kaupalle.

Se pelottaa, hän sanoo. En
simmäisen kerran Jälkeen v. 
1974 vähittäiskauppojen toimi
tusjohtajien täytyy suunnitella 
Jouluostoksensa Joulua varten,
kun edessä on lama.

•  •  *

3 5 o 2  m iljoonaa seniori 
kansalaista sai I403% 

korotuksen
WASHINGTON - Social Se- 

curityn 35.2 miljoonalle eläke
läisille postitettiin helnäk. 1 p. 
automaattinen korotus 14.3 pro
senttia, perustuen vuoden ajan 
elinkustannusten nousuun.

Samalla Medicaren alaiset 
maksavat 90 senttiä kuukaudes
sa enemmän korottaen kuu
kauden maksun $9.60 Medicare 
B osasta Jolla korvataan Joita
kin lääkärien Ja lääklntämaksu-
Ja.

SSI shekkien saajat, Jolta Jot
kut köyhemmät eläkeläiset ovat 
oikeutettu saamaan, heidän 
shekkinsä nousee myös 14.3 
prosenttia.

Keskimääräinen eläkeläisen 
shekki Joka asuu yksin, on $330 
korotuksen Jälkeen Ja korkein on 
$659.

Suurin SJS.I. shekki korotuk
sen Jälkeen yksityiselle on
$238.20, pariskunnalle $357. • * *
18 ja  19 Ikdisten miesten 

on re'c! steerattava  
heinäkuun aikana

WASHINGTON -  President
ti Carter kesäk. 27 p. allekir
joitti rekisteerauslaln, Jonka 
mukaan neljä miljoonaa maam
me 18 Ja 19 v. ikäisten nuorten 
miesten on reklsteerattava pal
kallisissa postitoimistoissa 
heinäkuussa tai heitä tullaan 
rankaisemaan.

Carter oli pyytänyt että 
rekisteeraukseen vaaditaan 
miehet sekä naiset, mutta 
kongressi hyväksyi ainoas
taan miesten reklsteerauksen 
Ja myönsi $13.3 miljoonan ra
haerän sen suorittamiseksi.

American Civil Liberties U- 
nlon yritti lllttovaItäin oikeu
dessa estää reklsteerauksen, 
välttäen että se oli sukupuo
lista syrjintää, mutta epäon
nistui.

Lakiesitys nostatti kilre- 
ää väittelyä kuuden kuukauden 
aikana Jona siltä välteltiin kong
ressissa .

Presidentti otti askeleen re
kisteeraukseen, sen Jälkeen 
kun Neuvostoliitto asevoimin 
sekaantui Afganistaniin.

Kongressi myönsi $3.1 
mll-Jo hermokaasun 
uudelleen tuottamiseen

WASHINGTON - Kongressin 
alahuone äänesti varojen puo
lesta alkaa uudestaan tuotta
maan hermokaasua, Jonka Ri
chard Nixon keskeytti v. 1969.

Se myönsi $3.1 miljoonaa ra
kentaakseen hermokaasutuo- 
tantolaitoksen Oak Bluffiin, 
Arkansas arsenaaliin, Joka oli 
osana $4.8 biljoonan mllltari 
rakennus-ohjelmasta Jonka 
kongressi hyväksyi. Laitos tu
lee valmistamaan tykistö pat
ruunoita, Jotka sisältävät her
mokaasua.

sotajoukot Afganistanista saadakseen kriis in  
ratkaistua Lähi~Idässä

MOSKOVA -  Länsi-Saksan kansleri Helmut Schmidt alkaes
saan viime maanantaina kahden päivän vierailun täällä, vetosi 
NL:n Johdolle tehdä täydellinen sotilasJoukkueltten vetäytymi
nen Afganistanista Ja sopia neuvottelusta keskikokoisista ohjuk
sista Euroopassa "liman minkäänlaisia ehtoja."

Neuvostoliiton presidentti Leonid I. Brezhnev el peräänty
nyt kovasta asenteestaan molemmissa kysymyksissä ensim
m äisessä kokouksessa.

Brezhnev sanoi keskustelevansa ohjuskysymyksestä Schmid
tin kanssa seuraavana päivänä, mitta hän vetosi länsimaita yksi
puolisesti "lopettaa kehittämästä uudentapaisla aseita Ja sys
teemiä, olkoon ne ohjuksia, neutroonla, kemikaalia tai muita 
aseita."

Kansleri Schmidt Ja ulkoministeri Hans-Dietrich Genscher 
saapuivat keskipäivällä maanantaina saaden tervehdyksen pu
naisine mattoineen Moskovan Vnukovo lentokentällä, missä 
Brezhnev eloisana ja reippaana, mutta kalpeana vaaleassa 
puvussaan kätteli lämpimästi Saksan Johtomiehlä Ja saattoi 
kanslerin läpi militaristisen Juhlallisuuksien-.. Schmidt on en
simmäinen korkea länsimaitten johtaja Joka vierailee Mosko
vassa sen Jälkeen kun Neuvostoliitto aseellisesti sekaantui 
Afganistaniin viime Joulukuussa Ja vierailu aiheutti hanka
luuksia presidentti Carterin kanssa.

Kahden maan johtajat tasoittivat erimiellsyyksiään Venetsian 
huippukokouksessa viime viikolla. Mutta tämä saatiin aikaan ai
noastaan sen jälkeen kun kansleri Schmidt vahvisti Jälleen, ettei 
hän aikonut perääntyä NATOrn päätöksistä Jotka oli tehty viime 
Joulukuussa, lisätä 572 uutta amerikkalaista ohjusta Keskl- 
Eurooppaan v. 1983 mennessä vastatakseen NL:n SS-20 ohjuksia 
Joista 200 on Jo käytännössä.

"Kukaan ei olisi voinnut olla epäselvä meidän huolesta tämän 
vaaran kehittymisestä," sanoi Schmidt. NATOrn päätös sisä l
tää esityksen aseitten rajoittamisesta, hän sanoi kokoontuneille 
Neuvostoliiton johtajille.

Brezhnev sanoi Länsi-Saksan pääministerille, että poliitti
seen ratkaisuun voidaan päästä esityksien perustalla Jonka 
Marxist Kabulin hallitus teki toukokuun 14 p., Joka vaatii että 
Irani Ja Pakistan tunnustavat Babrak Karmal hallituksen. 
"Kysymys NL:n sotilaitten poistamisesta," Tass siteraa 
Brezhneviä, "täytyy olla yllämainittujen poliittisten ratkaisujen 
puitteissa."

Afganistanista, Schmidt sanoi Länsi Ja suurin osa maailmas
ta kannattaa YK:n vetoomusta, että Neuvostoliitto poistaa soti
laansa. Päätösten tavoitteena on uudelleen perustaa itsenäinen 
Afganistan, joka ei ole liitossa kenenkään kanssa, Joka on Af
ganistanin kansan Ja naapurimaiden toive, Schmidt sanoi.

Hän lisäsi, "Olen varma että te, yleinen sihteeri, avustai
sitte huomattavan merkitsevästi vähentämällä kriisiä, Jos 
te voisitte lausua Joittenkin NL:n sotilaitten veäytymisen a- 
loittaa Jatkuvan prosessin, Joka Jatkyisi kunnes kaikki on 
poistettu.

H allitus voi katkaista Medicare ja  Medicaid 
* sairaskodeilta jos ne eivät vastaa stondardeja

WASHINGTON - Hallitus voi 
katkaista sairaskodeilta Medi
caid Ja Medicare ohjelmia il
man, että ensin annettaisiin 
kuulustelu asukkaille, U.S. kor
kein oikeus päätti.

Seitsemän yhtä vastaan oi
keuden tuomarin päätöksessä 
sanoi, että potilas sairasko
dissa el ole perustuslalllises- 
tl oikeutettu kuulusteluun ennen 
kuin hallitus löytää, että laitos 
ei vastaa valtion Ja liittohalli
tuksen asettamia standardeja.

Hallituksen päätös sairas
kodeista olevan kelpaamaton, 
sanoi tuomari John Stevens, 
Joka kirjoitti enemmistön pää
töksen, tulee pakolttamaan a - . 
sukkaita muuttamaan muualle 
missä he voivat osallistua Me
dicaid Ja Medicare ohjelmiin, 
mutta se el voi ottaa pois heil
tä näitä hyvityksiä. Sairaskodin 
potilaalla el ole omaisuus- 
oikeutta pysyä kodissa Jonka 
hän on valinnut, tuomari Ste
vens sanoi.

ranomalset ovat 
kieltää siltä valtion 
hallituksen avun.

päättäneet 
Ja Hitto-

Patruunat tulisivat olemaan 
uudenaikaisia "binary" aseita. 
Jotka sisältävät vaarattomia ai
neksia Jotka kehittyvät kuolet
tavaksi vasta sen Jälkeen kun ne 
on räjäytetty Ja yhdistyvät.

Pentagon haluaa rakentaa täl
laisia aseita vastatakseen NL:n 
valmistamia kemlkaallaselta.

* •  •

Oikeuden päätös ei koske nii
den oikeuksia, Jotka saavat Wel
fare apua. Tuomarit ovat ai- 
elmmin sanoneet, että welfare 
hyvityksistä nauttijoilla on pe
rustuslaillinen oikeus kuuluste
luun ennen kuin he menettävät 
hyvityksen. Päätös myöskin 
koskee sairaskodin oikeutta 
kuulusteluun omasta puolestaan 
sen jälkeen kun hallituksen vi-

Korkein oikeus päätti Phila
delphian Town Court Nursing 
Center, Inc. Jutussa, että koti 
Jossa asui 180 eläkeläistä el 
vastaa asetettuja vaatimuksia. 
V. 1977 omasta Ja m jutamien a- 
sukkaltten puolesta oikeuden 
kautta yritettiin saada Medi
care Ja Medicaid Jatkumaan. 
Oikeus päätti ettei Medicare Ja 
Medicaid maksuja tehdä sairas
kodeille Joiden hoitotasoon ala
puolella hallituksen asettamien 
standardien. Ja Jonka henkilö
kunta ei täytä ammattivaatl- 
muksia Ja terveys- Ja turvalli
suussääntöjä.

Lcpsllisät nousevat 
Suomessa lokakuussa

Lapsilisät nousevat halli
tuksen esityksen mukaisina. 
Hallituspuolueet ratkalslvatop- 
poslton eduskunnassa aiheut
taneet pulmat palaamalla hal
lituksen päätöksen taakse.

Hallituksen esityksen mukai
sesti ensimmäiset korotukset 
nostavat lapsilisät lokakuussa 
ensimmäisestä lapsesta 1,300 
(n. $420), toisesta 1,504 (n.$500) 
kolmannesta Ja kustakin seu
raavasta lapsesta 2,236 mark
kaan (n.$750) vuodessa. Seu- 
raavat korotukset toteutetaan 
vuoden kuluttua heinäkuussa.
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Y h d e n  a i n o a n  s a n a n :  S O I T A !

T ä y ttä en  p ien en  r in ta n sa  i lm a lla  hän k o h o tta u 
tu i v a r p a i l le e n  ja h u u si yhden  a in oan  sa n a n  -  
SO ITA'

T ä m ä  on huippukohta k a u n 's s a n a ls e s s a  k e r t o - 
m u k s e a n i  joka tek i P h ila d e lp h ia n  L ib e r ty  k e llo n  
y h d e k s i m a a m .n e  vapauden ja Isä n m a a n  s y m b o o 
l i k s i .

T ap ahtu m a on P h ila d e lp h ia n  v a l t lo ta lo s s a  -  t a r 
k e m m in  san ottu n a  In d ep en d en ce  H a llin  t o r n is s a .  
D r a a m a n  h en k ilö in ä  on k a k s i ih m is tä  Ja p ä ivä  on 
h e ln ä k . 4 p . ,  1776. Y k si t o r n is s a  o le v is ta  on v a lk o -  
h a p s in s n  v a n h u s , jonka k a sv o t  o v a t au r in g o n  p aah 
ta m a t  . . . puettu  hyvin  va a tim n tto m  a s t i .  Kuka
on  hänen  v ie r e s s ä ä n ?  P e lla v a tu k k a in e n  p o ik a , jo lla  
on n a u ra v a t ja ta iv a a n  s in i s e t  s i lm ä t .

Ja k o sk a  r a k a s te tta v a  van h u s e l  o sa a  T ukea, 
lu k e e  poika h ä n e lle  raam atu n  sa n a t jotka  on k a i
v e r r e t tu  k e llo o n  -  " J u lis ta  vap au d en  kautta m aan  
k a ik in e  a su k k a ille ."  K y llin  y le v ä t  sa n a t m ille k ä ä n  
k e l lo l le  ta i m -.a lle .

A lh a a lla  kadu lla  s in ä  k e s ä is e n ä  p ä ivän ä  ovat  
h u o le s tu n e e t  k a n sa jo u k o t. Vanha m ie 3  od ottaa  huo
l i s s a a n  tu lta is ik o  k e llo n  e n n u stu s  to teu tta m a a n , 
Hiin lä h )" tä i  p e lla v a tu k k a ise n  pojan a la s  s a l i in  
j o s s a  is tu u  C o n tin en ta l K o n g r e s s i .

M ies  joka k e r to o  k e r to m u sta  on G eo r g e  L ip p a rd , 
h y v in  m o n ip u o lin en  ja p id e tty  s e n  ajan  p h ila d e lp h ia 
la in e n  s a n o m a le h t im ie s .  K ir ja s s a a n  " W ash ington  
and H is  G e n e r a ls ,  or  L e g e n d s  o f the A m e r ic a n  
R e v o lu tio n "  L ip p ard  k e r to o  k e r to m u s ta  k e l lo s ta  
u n h o itta m a lla  in n o lla . T aru n  loppu kuuluu s e u r a a 
v a s t i  ;

Puhum  me p o ja sta  jo lla  on n a u ra v a t s i lm ä t .  Kun 
v an h u s k ä sk e e  häntä m en em ä ä n  a la s  ja tek em ä ä n  
r a p o r t in , e i  häntä tarvim ut to is ta  k e r ta a  k ä s k e ä .

P o ik a  h y p p ä si a la s  vanhan  k e llo n s o itta ja n  s y l i s 
tä  ja h iip i p im e itä  ra p p u sia  a la s  t o r n is t a .

• ' - • -.nO’tBKC Valu
V anha k e llo n s o itta ja  on y k s in . M in uutit k u lu iv a t. 

N o ja ten  to rn in  rap p u sten  kaidepuuhun o li hänen  
k a s v o n s a  k ään n etty  C h estn u t katuun p ä in . K iih 
k e ä s t i  hän e t s i  p o ik a a . A ika ku luu , p o ik aa  e i  nä
k y n y t. Sankat joukot k e r ä ä n ty v ä t  v a lt io n ta io n  
k atu jen  ja n u rm ik on  y m p ä r il le ,  m utta  p o ik aa  vaan  
e i  n ä k y n y t.

"A h", v a l it t i  v a n h u s, "hän on .u n h o ittan u t m in u t. 
N ä id en  van h ojen  ja lk o jen  tä y ty y  k öm p iä  a la s  v a l -  
t io ta lo n  to rn in  ra p p u sia  ja  k iiv e tä  ta a s  y lö s ,  ja 
k a ik k i la p s e n  ta k ia ."

Kun näm ä sa n a t o liv a t  m u o d o stu n e e t  hänen  huu
l i l l e e n ,  kuulu i i lo in e n , so in tu v a  nau ru  a lh a a lta .  
S ie l lä  ih m is jo u k o s s a  kadu lla  s e i s o i  s in is i lm ä in e n  
p oik a  tap u ttaen  p ien iä  k ä s iä ä n  ja tu u li p u h a ls i hänen  
p e l la v a is ta  tu k k a a n sa .

Ja s it t e n  tä y ttä en  p ie n e n  r in ta n s a , k o ro tta u tu i  
hän v a r p a i l le e n  ja h u u si yhden  a in oan  san an  -  
SOITA'.

*  *  *

N äin k e llo n  s o ito l la  j u l is te t t i in  204  vuotta  s it t e n  
m a a ilm a lle  Y h d y sv a lta in  i t s e n ä i s y y s j u l i s t u s ,  joka  
on y k s i  m a a ilm a n  h u o m a tu im p ia  vap au tta  ja kan
s a n v a lta a  p u o ltava  a s ia k ir ja  J o ssa  on k ir jo ite ttu ;

" P id ä m m e  i t s e s tä ä n  s e lv in ä  to tu u k s in a , e ttä  
k a ik k i ih m is e t  on luotu  t a s a - a r v o is ik s l ;  e ttä  

h e id ä n  L u ojan sa  on su on u t h e i l le  t ie tty jä  lu o v u t
ta m a tto m ia  o ik e u k s ia ;  e ttä  n ä id en  jo u k o ssa  ovat  

e lä m ä ,  v a p a u s ja p y r k im y s  on n een ; e ttä  n ä id en  

o ik e u k s ie n  v a r m is ta m is e k s i  ih m is te n  p a r iin  on  

p e r u s te t tu  h a ll i tu k s ia , Joiden  o ik eu d en m u k a in en  

v a lta  p e r u stu u  h a llittu je n  su o s tu m u k s e e n ;  e ttä  m i l 
lo in  m in k ä ä n m u o to in en  h a llitu s  käy tu h o isa k s i  
n o ille  ta r k o it u s p e r i l le ,  k a n s a lla  on o ik e u s  m u u t
taa ta i k u k ista a  s e  ja p e r u s ta a  u u si h a lli tu s  la s k ie n  
s e n  p e r u sta n  s e l l a i s i l l e  p e r ia a t t e i l le  Ja J ä r je s 
tä en  se n  v a lla n  s iih e n  m u o to o n , Joka tuntuu to d en 
n ä k ö is im m in  tu rv a a v a n  k an sa n  tu r v a ll is u u d e n  Ja 
on n en ."

K o n g r e s s in  jä s e n e t  ovat su u ttu n e e t  s a a d e s s a a n  
t ie t ä ä ,  e ttä  h a llitu k se n  E n e r g la v lr a s to  m yy  h a l l i 
tu k se n  o m is ta m a a  ö ljy ä  a v o n a is i l la  m a r k k in o illa  
$41 ty n n y r iltä  -  k o r k e a m m a lla  h in n a lla  kuin  k e s 
k im ä ä r ä in e n  m a a ilm a n  h inta  -  kun s a m a lla  a ik aa  
Y h d y sv a lla t  k eh o ltta a  t o is ia  p id ä ttä m ä ä n  e n e r g ia  
h in ta a . *  *  *

S en a a tin  d e m o k r a a tit  Jo o va t v a lm iita  t e r o i t t a 
m a a n  k ir v e e n s ä  s iin ä  ta p a u k s e s s a , jo s  k o n g r e s 
s in  a lah u on e  h y v ä k sy y  e s i t y k s e n .  Joka a n ta is i  
$ 4 2 0 ,0 0 0  y llä p itä ä k s e e n  e n t is tä  p r e s id e n t t i  N ix 
o n ia  e n s i  vuonn a. M onet k o n g r e s s lm ie h e t  tu leva t  
v ä lttä m ä ä n , e ttä  N ixonin  b u d jetin  e l  p itä is i  o lla  
e n e m m ä n  kuin e n t is e n  p r e s id e n t t i  G er a ld  F o r d in , 
Joka on $ 3 3 3 ,0 0 0 .

I J u t u s t e l u a
:.............— ...........— — >■

ROKKI ROLLAA Suomessakin

Olen sellainen vanhanaikai
nen musiikin rakastaja jolle 
kelpaa vain kolme B:tä Ja kol
me S sää; Bach, Beethoven, Bra
hms, Sibelius, Shostakovich, 
Stravinsky. Ja onhan niitä mul
takin säveltäjiä Joista pidän, 
mutta rajansa kaikella. Roc
kia en voi sietää, kun m ieles
täni siinä el ole musiikkia ei
kä ymmärrettäviä sanojakaan.

Nuorempi polvi on kuitenkin 
Ihastunut s 1 1  hen. Plöröplörö- 
plöröpumpumpum, lovelove- 
lovehumpaantuu! Mitä tuollai
sessa  lepertelyssä on sisällä.?

Surullinen velvollisuuteni on 
nyt Ilmoittaa että rock on nyt 
vallannut Suomenkin. Siellä pi
detään vaikka kuinka monta 
rock-festivaalia vuosittain.On
neksi el kenenkään ole pakko 
mennä niihin — mutta nyt rock 
tunkeutuu suomen kieleenkin, 
niin että näen tällaisia sanoja 
Tampereen arvokkaassa Aamu
lehdessä (katsokaa että diggaat- 
teko niitä):

Säpinä: tarkoittaa toimimaa 
Tilittää: selittää 
Sauhuta: olla vauhdissa 
Spittari: teräväkärkinen 
kenkä
Juntti: Maalainen eli farmari

Jenkkipannu: USA:n auto, 
myös "amerikanrauta"
El dlggaa: el nauti tai el 
ymmärrä
Julkkis: Julkisuutta haluava 
tai Julkisuutta saanut henkilö 
(celebrity)
Futis: jalkapallo (ilm eisesti 
sanasta football)
Pesis: pesäpallo (vähän sa- 
manlaita kuin baseball)

Nuo kolme viimeistä sanaa 
ovat Suomen nuorten is-päät- 
telstä slangia. Sanat tulivat ar
tikkelista, Jossa kerrottiin 
Maukka Perusjätkästä. Usko
kaa tai ei, se on miehen ni
mi! Aamulehti sanoct e t tä  
Maukka on "roteva miehen Jär
käle, jota saattaisi hämäräs
sä hätkähtää". Hän on atleet
tinen nuori mies, Joka tekee 
Jotakin Joka huvittaa nuorisoa. 
En oikein päässyt selville mi
tä hän tekee. Esiintyessään hän 
käyttää moottorisahaa Jollakin 
tavalla — ehkä hän laulaa sen 
säestyksellä. Eihän taida ollak- 
kaan suurta erotusta rock-mu
siikin Ja moottorisahan äänen 
välillä.

Maukka on sligPJulkkl8  joka 
pitää spittareita Ja ajelee Jenk- 
kipannulla Ja tekee Jotakin mi
nulle tuntematonta säpinää 
lavalla. Jos Joku lukija on 
hiljattain käynyt Suomessa Ja 
nähnyt siellä Maukun, mahdolli
sesti hän voisi tilittää meille 
kalkille Maukun säpinää??

-Simo C. Rissanen

OIKEUDESSA

Tuomari (poliisille): Te siis 
vangitsitte tämän miehen Ja tar
kastitte ettekä löytänyt minkään 
kaltaista asetta häneltä, ette e- 
des revolveria?

Poliisi: Se on oikein, herra 
tuomari, en revolveriakaan.

Tuomari: Sitten on viisainta 
viedä tämä mios sairaalaan Ja 
antaa lääkärin tarkastaa hänen 
mielentilaansa.

* •  *

ABYSSINIA LA IN EN SATU
Tietenkin Abysslniassa eli 

Etiopiassa, kuten nyt yleisesti 
tunnetuksi tullut entinen Saban 
kunlngattaren valtakunta on ni
meltään, samoin kuin muualla
kin, äidit kertovat lapsilleen 

i  satuja. Esitämme lukijoillem
me niistä joitakin näytteeksi, 

Isillä niiden avulla helposti saa 
selville sen ilmapiirin, mis
sä Etiopian mustat äidit Ja lap
set liikkuvat.

*  * •

K yllä  m e vaan  p e lo t im m e  kotkan p o is

Liikenne surmaa nuoria
GENEVE - Nuorten lukumää

rä kuolemaan Johtaneissa lii
kenneonnettomuuksissa osoit
taa "suhteetonta nousua" 30 
maata koskevassa tilastossa, 
Jonka Maailman terveysjär
jestö Julkaisi. Englantilai
sen lääkärin J.D.J. Harvardin 
suorittamassa tutkimuksessa, 
Joka perustuu WHO:n keräämiin 
tilastoihin, verrataan kahta vii
den vuoden Jaksoa 15-20-vuo
tia iden nuorten osalta.

Ensisijassa syynä onnetto
muuksiin on tutkimuksen mu
kaan alkoholin käyttö. "Ajo
neuvojen kuljettajat tässä ikä
ryhmässä ovat kokemattomia 
ajajina, kokemattomia alko
holin vaikutuksen alaisina",sa
notaan tutkimuksessa.

Tutkimuksessa verrataan 
toisiinsa liikenneturmien Ja 
muiden onnettomuukisen ai
heuttamia kuolemantapauk
sia 26 teollisuusmaassa. Ver
tailun kohteina ovat viisi- 
sivuotiskaudet 1955-59 Ja 1970- 
74. Liikenneonnettomuuksissa 
kuolleiden lukumäärä on kai
kissa maissa kohonnut tuntu
vasti nopeammin kuin muissa 
turmissa kuolleiden.

SUOMI 20:N JOUKOSSA

Prosenttisesti eniten lisään
tyi liikenneonnettomuuksissa 
kuolleiden nuorten luku Mek
sikossa. Kolmenkymmenen 
maan tilastossa on toisena 
Thaimaa, jota seuraavat Por
tugali, Hollanti, Venezuela ja 
Belgia. Suomi on 19. sijalla.

Suomessa kuoli 95 nuorta 
liikenneonnettomuuksissa vuo
sina 1955-59 Ja 228 vuosina 
1970-74, mikä merkitsee 140 
prosentin kasvua. Muiden on- 
nettomukkslen aiheuttamia 
kuolemantapauksia sattui vas
taavasti 146 ]a 167 (lisäys vain 
14,4 prosenttia).

1 Hasten v iim eisin ä  ovat Sak
san liittotasavalta Ja sitä ennen 
Ruotsi. Nämä ovat ainoat maat, 
Joissa nuorten liikennekuollei
suuden nousu jäi alle 50 pro
sentin. Muualla kuin liikentees
sä tapaturmaisesti surmansa

120 vuotta sitten Suomelle oma raha

Lammin Kallesta oli aikoi
naan liikkeellä mitä ihmeelli
simpiä juttuja. Kun Kalle oli 
80-vuotias hän meni lääkäriin 
ja valitteli vanhuuttaan ja haki 
siihen ihmelääkettä.

— Ai onko tähän vanhuu
teen lääkettäkin? Kalle ihmet
teli.
— Kyllä, kyllä. Saapa sitten 
nähdä mitä emäntä asiasta sa
noo, varoitteli lääkäri.

— Jaa Lyyli. Enpä todella 
tiedä, kun en ole kahteen viik
koon ollut ydtä kotona, Kalle 
totesi.

Niin kummalliseslta kuin se 
kuulostaakin oli aika, jolloin 
rahaa ei tarvittu lainkaan.: Sil
loin yhteiskunta tuli toimeen 
sillä, mitä se sai hankitukai 
luonnosta tai osasi omin käsin 
tai omin apuneuvoin valmis
taa. Vaata kun tavarain vaihto 
naapureiden Ja naapurikansojen 
kanssa tuli ajankohta laeksi,huo
mattiin että tarvitaan toki mak
suvälineeksikin Jotain. Tuo sen
sijaan "raha" oli silloin taval
lisesti turkiksia tai karja. Suo
men kielen rahakin on alku
jaan tarkoittanut oravannahkaa, 
Vielä 1500-luvun puolivälissä 
oli olemassa eräänlainen sen- 
ajan pörssitaksa tai turkis- 
raha taksa.

Tämän turkisrahataksan mu
kaan eri eläinten nahoilla oli 
eri arvoyksikkönsä. Niinpä hir- 
vennahka oli 5-7 arvoyksikköä, 
ahman 4, ketun 3, saukon 3, 
näädän 2 , hillerin Ja oravan 
nahan alle yhden arvoasteikon. 
Vähitellen vakiintui kuitenkin 
maksuvälineeksi metalli, joka 
oli varsin kestävää Ja helposti 
kuljetettavaa. Suomikin on ko
kenut olemassaoloalkanaan u- 
selta rahakausla. Ruotsissa lyö
ty raha tuli maassa käytän
töön ristiretkien aikana. Turus
sa sljaistl Jopa rahapajakin, 
Jonka kuningas Eerik XIII pe
rusti vuonna 1409.

Venäjän vallan aikana käy
tettiin Suomessa ensin Ruotsin 
rahan kanssa rinnan ja vuo 
desta 1840 yksinomaan Venäjän 
rahaa, eli ruplia Ja kopeekko
ja. Kaksikymmentä vuotta myö
hemmin v. 1860 Suomen silloi
nen senaatti teki Venäjän hallit
sijoille esityksen oman rahayk
sikön saamisesta. Perustelut 
laati silloinen valtiovaralntoi- 
mlkunnan päällikköFablan LAn- 
gensklöld Ja häntä virassa seu

rannut Johan Vilhelm Snellman. 
Heidän laatimansa esitys o- 
man rahan saamiseksi oli tai
tavasti tehty, ottaen huomioon 
senajan Suomen ja Venäjän ar
kaluontoiset suhteet.

Niinpä sitten "armollisella 
ilmoituksella" Suomen omaksi 
rahayksiköksi vahvistettiin 4. 
päivänä huhtikuuta 1860 mark
ka Ja penni. Suomen Pankki 
oikeutettiin laskemaan liikkee
seen 1 Ja 3 markan seteleitä. 
Oravannahkakausi oli kaukana 
takanapäin. Rahayksikön ni
meksi vahvistettiin senaatin eh
dottamat nimet markka Ja pen
ni. Olihan niillä Jo kummal
lakin vanhat perinteet Suomes
sa. Oli toki muitakin ehdotuk
sia, kuten esimerkiksi sellaisia  
nimiä kuin taalari, raha, s a- 
taikko, heljo, helkka, suomo, 
valio, Julkio, kölkkä, kauni, lopo

saaneiden muorten määrä puo
lestaan väheni kummassakin 
maassa.

NAISET

Tutkimus osoittaa naispuo
listen nuorten liikennekuollei
suuden kasvaneen nopeam
min kuin miespuolisten. Vain 
kolmasosa tutkimuksen koh
teina olevista maista Ilmoitti 
nuorukaisten kuolemantapa
usten lisääntyneen yli 50 pro
senttia. Naispuolisten 15-20- 
vuotiaiden osalta vastaavan 
kasvun raportoi kolme neljäs
osaa näistä maista.

Tutkimuksesta käy myös il
mi, että onnettomuudet, Joiden 
toisena osapuolena oli pieni- 
moottorlnen kaksipyöräinen a- 
Joneuvo Ja nimenomaan mope- 
di, lisääntyivät selvästi. Nä
mä kaksipyöräiset kulkuneuvot 
nauttivat nuorten suurta suosi
ota Euroopassa ja leviävät par
haillaan myös Yhdysvaltoihin.

Tutkimuksessa annetaan ym
märtää, että viranomaiset suh
tautuvat yleensä lilan pas
siiv isesti 1 1  ik e n n e onnetto- 
m tukalin Ja vedotaan heihin, 
että uhrien lukumäärä saa
taisiin pienenemään. Tähän as
ti viranomaiset ovat pitäneet 
liikenneturmia välttämättömä
nä pahana tyytyen lähinnä huo
lehtimaan uhrein ensiavusta Ja 
hoidosta. Heidän tulisi ryhtyä 
yhä enemmän ennalta ehkäi
seviin toimiin onnetto uuk- 
slen estämiseksi, sanotaan ra
portissa. *

Asennemuutoksia tarvitaan 
myös ajoneuvojen kuljettajien 
keskuudessa. Tutkimuksessa 
viitataan vuonna 1973 alkanee
seen energiakriisiin ja pide
tään "mielenkiintoisena osoi
tuksena ajajien käyttäytymi
sestä", sitä seikkaa että ener
gian säästämiseksi voimaan 
tulleita nopeusrajoituksia nou
dattamaan paremmin kuin sel
laisia rajoituksia, Joiden tar
koituksena on kuolemantapa
uksia ja vammautumisia ai
heuttavien onnettomuuksien eh- 
k äiseminen.

Suomen uutisia
(Suomi-Seura)

RUOTSI SUOMEN 
PARAS YSTÄVÄ

Maalls-huhtlkuussa kysyttiin 
suomalaisilta myös 'mikä tai 
mitkä maat ovat mielestänne 
Suomen ystäviä'. Listasta tuli 
seuraava (suluissa vllmevuotl- I 
nen prosenttimäärä):

Ruotsi 72 (6 6 )
N-liitto 64 (65)
Norja 53 (47)
Tanska 36 (34)
Englanti 19 (19)
USA 18 (18)
Länsi-Saksa 16 (24)
Unkari 11 (13)
Puola 6  (7)
Ranska - (2)
Muut 14 (15)

Suomalaiset näkevät siis 
pohjoismaat entistä läheisim- 
pänä ystävinä. Viime vuodes
ta lisääntyi Ruotsin, Norjan Ja 
Tanskan yhteinen prosentti
määrä 14:llä. Kaksitoista pro
senttia haastatelluista ei esit
tänyt mitään listaa Ja 7 pro
senttia piti kaikkia maita Suo
men ystävinä.

LKÄJUNIA
HELSINGISTÄ MOSKOVAAN

Kaksi ylimääräistä kisaju
naa asetetaan liikenteeseen 
Helsingin Ja Moskovan välille 
olympiakisojen huippupäivinä.

konttoritta pidätän

Raivaajan tukamiirdhärto 
yhtään (ä: $10,490.05

LYYLI LINNAN MUISTOLLE 
'f' kuoli kesäkuun 27 p., 1980 

Fitchburgissa, Mass.
Hilja Ja Vieno Kokko, Mil

ford, N.H. . . $10.00
Toini Ja Rudy Laakso, 

Fitchburg, Ma. $10.00 
Ina D. Hansen . . $2.00 
Martta Tenander, Fitch

burg, Ma. . . . $5.00 
Rachel Ja Sävele Syrjälä, 

Centerville, Ma. $10.00 
Naeml Puranen, Fitch

burg, Ma. . . . $5.00 
Senja Lampi, Fitchburg,

Ma.....................  $2.00
Emmi Lamminen, Fitch

burg, Ma. . . . $2.00 
Aune Ja Eino Kärkkäinen, 

Ashbumham . . $5.00 
Martha Sulkanen, Fitch

burg, Ma. . . . $2.00
Hilma Nikula, Fitchburg,

Ma..............................$2.00
Yhteensä . . . .  $55.00

Hiljalsimpina kisapäivinä lii
tetään aikataulun mukaisiin 
Helsingin Ja Moskovan väliä 
liikennöiviin pikajuniin lisä- 
vaunuja.

Kisajunat ovat 10-17 vaunun 
mittaisia Ja suurimmillaan 
palkkoja on noin 500 matkusta
jalle. Suomalaisten lisäksi Ju-
napaikkoja ovat Jonkin verran ivibi nio „ aiw iuiu  wwiiii> 
varanneet muista pohjoismaista  ̂ ^ '$2 *6 . 0 6
tulevat kisavieraat.

Mrs. Hilma Turtiainen, New 
Durham, N.H................. $5.00

Ennie Ja Leo Bloom, Citrus 
Springs, Fla..................... $5.00

Äidin ja isän, Helmi Ja Kalle 
Tikan, sekä veljensä Tenho Ti
kan muistolle lahjoittaa Toini 
Maijala, Waterford, Conn.

Yksityiskohtainen kuljetus- 
suunnitelma laaditaan Suomen 
Ja Neuvostoliiton viranomais
ten yhteistyönä Ja se valmis
tuu lähiaikoina.

•  •  •

LYHYESTI

-Öljyn hintatilanteen odo
tetaan selkiintyvän parin vii
kon kuluessa.Silloin hahmottuu, 
kuinka paljon Opec-muiden äs
ken tekemät päätökset kas
vattavat Suomen öljylaskua. 
Tällä hetkellä tilanne on hy
vin sekava, kertoi apulaisjoh
taja Ulf Schmidt Neste Oy:sta.

Suöml ostaa noin kaksi kol
mannesta öljystään Neuvosto
liitosta, Jonka reaktiota Opec- 
päätöksiin odotellaan N estees
sä. Tosin maailmanmarkkina
hintoja seuraava Neuvostoliiton 
öljy on Jo nykyisellään hieman 
kalliimpaa kuin Opecin suosit
tama 32 dollaria tynnyriltä.

Neuvostoliitto nosti raaka- 
öljyh hintaa viimeksi huhtikuun 
alussa. Nesteen mukaan Neu
vostoliitto on Ilmoittanut eräil
le länsimaille uusista korotuk
sista muutama viikko sitten, 
mutta Nesteelle tällaista il
moitusta ei ole tullut.

Suomi tuo tänä vuonna 
raakaöljyä Neuvostoliitosta 
noin 7 miljoonaa tonnia. Sau
di-Arabiasta tuodaan 2 mllj. 
tonnia ja Irakista 1,2 mllj. ton
nia. Iranista tuodaan 1 mllj. 
tonnia, kuten Pohjanmerel- 
täkin. Näiden lisäksi Neuvos
toliitosta tuodaan jalosteita 3 
mllj. tornia.

Suomi maksaa eniten irani
laisesta öljystä, Neuvostoin- j 
ton ölj / on toiseksi kalleinta. 
Seuraavana on irakilainen öl
jy Ja S^.jdi-Arabian öljy on hal
vinta.

•  *  *

Suomi saanee korvauksli 
neuvostoliittolaisen säiliöaluk
sen Antonio Gramscin aiheutta
mista 15 miljoonan markan öl
jy tuhoista vain kolme miljoonaa 
markkaa. Neuvottelut Suomen 
Ja Neuvostoliiton välillä käytiin 
Helsingissä, mutta päätös Ju
listettiin toistaiseksi salaisek
si.

Maksaako /ahingon aiheu- »- 
Ja summan, ei vielä paljastet
tu. korvausta voitaisiin ha
kea myös oikeusteitse, mutta 
se tie on katsottu lilan hi
taaksi. Suomi ei kuulu kansain
väliseen öljyntorjuntarahas- 
toon, Joka on korvannut Ruot-

Kiitos lahjoittajille!

Heinäkuussa olisi ollut erit
täin runsaasti matkustajia, ker
rotaan Saimaan Laivamatkois
ta. Kisojen aiheuttama tauko 
merkitsee sitä, että noin puo
let purjehduskaudeksi suunni
telluista risteilyistä Jää teke
mättä.

* •  •

Suomen ampujien parin vii
me vuoden hyvät esitykset nä
kyivät selvästi Moskovan Olym
pia Jou kkuetta täyden nettäes sä. 
Olympiakomitean hallitus siu- 
nasi kokouksessaan yhdeksän 
ampujan klsamatkan. Lisäksi 
kolmelle ampujalle annet
tiin tilaisuus llsänäyttöön, jo
ten Moskovassa saatetaan näh
dä peräti 12 ampujaa kun Mont
realissa suomalalsampujia o li  
vain neljä.

Suomen olympiajoukkueessa 
on nyt kahden vallntatilaisuu- 
den Jälkeen 39 nimettyä urhei
lijaa. Kaikkiaan Suomi lähettää 
kisoihin 115-120 urheilijaa.

•  *  •

Ja suppu. Pennille ehdotettiin j 8in öljyvahingon Jo 80 miljoo-
mm. nimiä; 
Ja pii.

äyri, osa, rahtu

Ensimmäiset suomalaiset 
kolmen markan setelit painet
tiin 1861 Ja ensimmäiset ho- 
peamarkat lyötiin Suomessa 
marraskuussa 1864, Merkille 
pantavaa on, että niissä alusta 
alkaen oli suomenkielinen mer
kintä, mikä oli J.V, Snellmanin 
vaikutusta.

Helen Gahagan kuollut
NEW YORK CITY - Helen 

Gahagan, näyttelijätär Ja en
tinen kongressinainen. Jonka 
häviö v. 1950 Yhdysvaltain se
naattoriksi Kaliforniasta sin- 
kauttl Richard M. Nixonin kan
salliseen huomioon, kuoli vii
me lauantaina Memorial Sloan- 
Kettering Cancer keskuksessa. 
Hän oli 79 vuoden ikäinen.

♦ •  •

Tilatkaa Raivaaja!

nalla markalla. Vaikka SUoml 
saisikin kolmen mil Joonan kor
vauksen, Jää valtion tappioksi 
vielä 1 2  miljoonaa markkaa.

Antonio Gramscl ajoi karille 
helmikuun lopulla viime vuon
na kotisatamassaan Ventspll- 
8 lssä. Itämereen valui n.5,500 
tonnia raakaöljyä, Josta osa a- 
Jautui Ahvenanmaalle. Saaris
tosta kerättiin puhdistuksien 
yhteydessä 500 tonnia öljyjä
tettä.

•  * a

Moskovan olympialaiset ra
joittavat suomalaisten Viipurin 
matkoja tuntuvasti helnäkuus- 1 
sa. Neuvostoviranomaisten il
moituksen mukaan Jo suunni
teltuja risteilyjä Lappeenran
nasta Viipuriin el tehdä hei
näkuun 10. ja elokuun 5. päi
vän välisenä aikana. Syy vi
ranomaisten mukaan on olym
pialaisten liikenne.

Suomen metsäteollisuudelle 
kertynyt Neuvostoliiton vaunu- 
pulan vuoksi yli kuukauden tuo
tannon ylimääräinen varasto. 
Metsäteollisuuden vienti Suo
mesta Neuvostoliittoon hoide
taan yleensä neuvostoliittolai
silla umpivaunuilla, mutta nii
tä ei ole yhtä paljon kuin mai
den välinen kasvanut kauppa 
edellyttäisi. Teollisuuden päi
vittäinen tarve on noin 2 0 0  vau
nua, mutta niitä saadaan Suo
meen vain 120-150 vuorokau
dessa.

Kuljetuksia ei voida hoitaa 
suomalaisilla vaunuilla, sillä  
Neuvostoliiton rautatlelaltos. 
Lokakuun Rautatiet, e l ota nii
tä vaataan, koska vaunujen pa
lauttaminen aiheuttaisi suuria 
valkeuksia.

*  *  •

Kahden kuukauden tiiviiden 
neuvottelujen tuloksena Rau- 
ma-Repola Oy:n Mäntyluodon 
t e h ta a t  ja kalifornialainen, 
maailman suurin öljynet- 
sljä Global Marine Inc. ovat 
allekirjoittaneet 350 miljoonan 
markan puoliuppotyyppisen öl
jynporauslautan toimittamiaso- 
plmukaen Texasiin.

Sopimuksen mukaan Rauma- 
Repola toimittaa lautan vuo
den 1982 puolivälissä. Lautan 
kotimaisuusaste tulee olemaan 
yli 80 prosenttia, sillä kaikki 
porauslaitteet Ja ankkurlvins- 
slt valmistetaan Suomessa.Uu- 
den lautan kokonaispituus on 
79,3 metriä, korkeus pääkan- 
teen 35,4 metriä. Porausveden 
syvyys voi olla 91,5-305 met
riä. a a •

Oletteko muistaneet 
tehdä lahjoituksen 

Raivaajan tukemiseksi?
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J u n a - J u s s i n  t a r i n o i t a

. H

Arvoisat Hangonlehden luki
jat, suomalaiset Ja ruotsalai
set yhdessä nipussa. Minä läk
sin ih«n varta vasten Amerikas
ta tuomaan teille kalkille luki
joille suulliset terveiset, vaikka 
ei minun ääneni kuulukkaan lu
kijan korvaan, niin olkaa hyvät 
Ja olkaa kuulevinänne minun 
ääneni. Siis paljon terveisiä 
Atlannln meren tuolta puolen. 
Meitä amerikansuomalaisia tu
lee tuhatmäärin tämän kesän 
Aikana tänne meidän entiseen 
kotimaahan, tuomme terveh- 
dyksemme sieltä Mr. Carterin 
valtakunnasta Ja Jokainen tu
lemme mielihyvin katsomaan 
sukulaisiamme Ja entisiä asuin- 
Ja synnyinsijojamme.

Sitä ei voi sanoin kuvata, 
minkälaisen äläyksen se antaa, 
kun saa laskeutua Suomenmaan 
kamaralle, suomenkieli kor
vissamme kuuluu kuin Sibeliuk
sen säveltämä musiikki. Kaik
ki on ihan kuin vanhoja tut
tuja, avokatseisla, hymyileviä, 
tytöt sieviä kuin keijukaiset ja 

laikassa saa ystävällisen 
lun. Ainakin minä voin it

se tämän asian todistaa. Jou
duin näet heti menemään sai
raalaan, mihin olin etukäteen 
tehnyt tilauksen. Meni toista 
viikkoa heti Helsingin Meilah
den sairaalassa, Ja kiltit toh- 
torisedät korjasi Jjna-Jussln 
suonikohjuiset takakäpälät, Ja 
siellä sain niin hyvän hoidon, 
ruoka maistui ihan suomalai
selle Ja kiltit sairaanhoitajat- 
taret niin hellästi hoiteli Ja pi
telivät isoa miestä kuin syli
vauvaa konsanaan.

Minulle on sanonut Yhdysval
loissa lääkärit, että Suomessa 
on parhaimmat sairaalat Ja e- 
tevimmät kirurgit, Ja nyt uskon 
sen itse, kun olen saanut sen 
kokea, kun meistä suomalai
sista on sanonta, että suoma
lainen ei usko, ennenkuin hän 
itse saa koittaa, vaikkapa vaan 
sormella.

Pa, .kohtelu

Suomi-Seura näitä 
lentoja järjestää Ja

ryhmä- 
niitä on
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Tässä ehkä operetin vauhdikkain tanssikohtaus. Yleisö suorastaan räjähti aploodeihin nuo
ren, miltei nukkemaisen sievän pojan irtonaisissa lennoissa.

Juna-Jussi eli Mr. John Watanen New Yorkin LaurensIs- 
ta, N.Y. on nyt saapunut viettämään kesää synnyinsijoilleen. 
Regatanrannan siirtolaismuistomerkin luona muistui mieleen 
päivä, Jona Jussi-poika, muitten Suureen Länteen lähtevien 
Joukossa, vilkutti Jäähyväiset kotikamaralleen. Nykyään Juna- 
Jussi on vaihtanut valtameret ylittäessään tupruttavan höy
rylaivan Finnairin moderneihin koneisiin.

ympäri vuoden etukäteen jär
jestetty, on edullista olla Suo
mi-Seuran Jäsen, sillä saamme 
tuntuvan alennuksen lipuissa ja 
Finnair-koneet kulkee aikatau
lun mukaan, kahdeksan tuntia 
Ja kymmenen minuuttia oli len
toaika Kennedyn kentältä Seu
tulaan. Ja sain kuulla, että len
to oli 20 minuuttia myöhästy
nyt. Minä en aina kerinnyt edes 
silmiäni ummistamaan, oli 
miellyttäviä keskusteluystäviä 
Ja ajan kulua en huomannut 
ensinkään...

Lukijat hyvät.’ En osaa löy
tää niin kauniita lauseita. Joil
la voisin kiitellä Ja kehua 
kotlkaunklnl kauneutta. Ja sit
ten limojen haltija, on antanut 
Ihan säästämättä auringonpais
tetta Ja ei ole myrskytuulet 
ulapalta puhaltanut, siis sään 
suhteen ilmat on ollut suotui
sat, Joka parempaa pyytää 
menköön sitä muualta hake
maan. Itse olen sataporosentti- 
sesti tyytyväinen kaikkeen, mi
tä olen tähän asti saanut ko
kea entisessä kotikaupungissa
ni,,Tänä aamuna kun kävin pos
tinsa ja pankissa ja muissa liike 
paikoissa, sain vain hymyileviä 
kasvoja nähdä ilokseni Ja 
OLKAA HYVÄ JA KIITOKSIA 
JA NÄKEMIIN.

Olen nyt majoittunut sisareni 
Ja hänen miehensä asuntoon ja 
tässä minä olen niin kauan, 
että kerkiän virkistyä Ja en kyl
lä aio karata täältä aivan heti 
palkalla pois, sillä  kesähän on 
vasta alkanut.

Siis, tässä on minun ensi
vaikutelmat enisestä kotikau
pungistani, olen Jo kerinnyt näh
dä rakkaimmat muistopaikat, 
vaikka olenkin vähän päässyt 
liikkumaan. Mutta, kuten mai
nitsin, kesä on vasta alussa, 
Joten annanl isätietoja sekä ker
ron naäkemislstäni myöhem
min. Kaikille hauskaa kesää 
Ja olkaa varovaisa, ottakaa au
rinkoa, mutta älkää polttako 
ihoanne!

Monin terveisin
Amerikan Juna-Jussl.

Näyttelijät harjoituksissa, koossa on näytelmän koko henkilökunta.

Teatteri elää Suomessa ny
kyään hyvin vilkkaana ja mo
nipuolisena. Tuntuu siltä, kuin 
se osittain etsisi itseään. Mon
ta vuotta on Jo hapuiltu uutta, 
sekä muodossa että sisällössä  
—jos mitään uutta aurongon al
la onkaan? -  mutta riyt tuntuu 
alltä, että uuden hakemisen rin
nalla on käännytty myöskin van
haan, koeteltuihin Ja hyviksi 
havaittuihin.

Viimeksi mainittuun voita
neen laskea se riemukas e- 
lämys minkä tarjoaa Töölön- 
rannan Kesäteatterin operetti 
"M asurkka". Eli "Puolalaiset 
häät". Ohjaus on Floridassa tal- 
viaan viettävän Ari Laineen.

f
Alfred Grundwaldin kir- 

v v v v v v v y v v r v t v a

Joittama, Laura Kivijärven suo
mentama operetti on ainakin 
allekirjoittaneen mielstä täys
osuma. Siinä on kaikkea mitä 
kesäiseltä teatterielämykseltä 
voidaan vaatia: Kaunis lavas
tus, erinomaisen loisteliaat pu
vut (Warsovan teatterin mu
kaan tehtyjä), kauniita Ja reip
paita lauluja,erinomaisia tanssi- 
suorituksia, reimastuttavia 
kommelluksia, kuten, hupailuun 
kuuluu. Ja kun kaikki tämä on 
suoritettu erittäin taitavin voi
min, veden päällä olevalla näyt
tämöllä, Töölönlahden vjhreä 
vastaranta tuoksuvana taustana, 
ylimääräisenä kuliss ina, pois
tuvat kaikki näytännöstä hymy
huulin. Yleisön suosiosta ker
toivat myöekin ne alituiset 
aploodit, Joilla esitystä palkit-

— J ^ i i t o ä

1

Kun minulla on vaikeuksia henkilökohtaisesti kiittää 
teitä kaikkia minulle osoittamastanne ystävällisyydestä 
saavutettuani 80:nen syntymäpäiväni, pyydän täten saada 
kiittää teitä kaikkia lahjoista, kukista ym. onnentoivo
tuksista, sekä siitä että niin suurella Joukolla saavuit
te Juhlimaan kanssani. Kiitos myös Kirstille kauniista 
sanoistasi! Iloisena Ja syvästi liikuttuneena ystäväl
lisyydestänne

F O C U S .
on old houses of Ashburnham 

by Kaino Kauppinen Waltari

Kaunis runsaasti kuvitettu 
teos Ashburhamin vanhoista 
ja historiallisista kodeista 
ja muista rakennuksista.

HINTA $10.00
(Lisäksi 50c postikuluja ja 
30c myyntiv. massalai silta.)

TiIatk aa o soitteella: 
Raivaaja Publishing 

Compnnv
ilox 600, r  itchbu'rg, Mo. 

01420

\
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, R.l Box 145 Sweetwater 
Hamvnonton, N.J. 08037

S u o ma  I ai  nen 
Pai^anvHlitystoimisto

HYVIÄ PAIKKOJA SAATAVANA 

Soitto», aa puh. BU 8-6562
(area co4e 212) tai kirjoittakaa 

o soitteell a:
Finnish Employment Aqcncy 

HILDA KOTILA ja 
VIRGINIA KOTILA MUHLBF.RG 

954 Madison Avenue 
NEW YORK, N.Y. 10021

RACHEL RAHI-QUERNS

« im .... .................. ...................Uine
I  THE FINLANDIA FOUNDATION |
1 |= Metropolitan Capter Inc.
§ Meetings every 2nd Friday of the 5
1 month, from Oct. through Moy - |
|593 Park Ave., at 64th St. N .Y .C f
= Mailing address for information =

P.O. Box 2590
I  GRAND CENTRAL STATION 

New York, N .Y. 10017 
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Kauheata, kuinka sinä olet alka
nut menettää sulktasi. Istuva Här 
kä!

r~~

THE FISHKILL NATIONAL BANK
B E A C O N ,  N E W  Y O R K  1 2 5 0 8  '

"Where you are Number One1 
A Full Service Bank - To Meet All Your Needs 

Checking Accounts Mortages
Savings Accounts Safety Deposit Boxes
Certificates of Deposit Travelers Checks
Vacation Clubs Bank Checks
Christmas Clubs Foreign Checks
Busin ess Loans Collections
Personal Loans U. S. Savings Bonds

Your Independent, Locally Owned Community Bank With Offices At 
Beacon, Fishkill, Brinckerhoff, Hopewell Junction,

‘ WW? Cold Spring, Dover Plains and Wingdale
* Member FDIC

H O O S E ’ S A G f  A Y
300 RT. 52 E., R.D. # 3 , BOX 315 

FISHKin, NEW YORK 12524

Muistuttaen 30-luvun suurta lamukautta, David Anderson, 
Portland, Oregonissa, syö omenaa kadun kulmassa. Anderson 
toivoo dranutlsoida täten hänen yritystään m_odostaa apuryh- 
mä työ;töm'en hyväksi, Jota hän kutsuu "Jobless Anonymous" 
(tuntemattomat työttömät).

T f f e  R o b e r t  H

AuthmoodyFuneral Homes
Main S ir» ! Fishkill, N.Y. T»l. 896-6164

EDW. C. HALVORSEN, Inc.
Funeral Diredors

Gli 5-2276-2277
S31C-12 8t*. Ave, BrooMwn, N.Y, 11220

Ollut sop j p  perheen omistuksns su v. 1849 lähtien

-*■ -*■ -
NEW YORKIN SUOM. EV.

LUTH. SFURAKUMTA 
KIRKKO, 106 F. Sr.

Säännölliset tilaisuudet 
SUNNUNTAISIN Jumalanpalve
lukset klo 3. Kahvitarjoilu klo 4. 

Joka toinen torstai: 
Sourakuntatilaisuus ja kahvi - 

tarjoilu klo 4 ip.
T ervetuloal

PENTTI G. PALONEN, past. 
750 44th. St.

Tel tic-b-6247, Brooklyn, 
N.Y. 11220

tiln pitkin linjaa.

Töölönrannan Kesäteatteri 
on ainutlaatuinen Suomensa. Se 
on nimittäin teatteri, Jonka o- 
mlstaa yksityinen liikemies, 
Viljo Tikkanen. Teatterin yh
teyteen kuuluu myöskin vllh-
ty isä^nikkpfaV lntol^ .tai pi
täisikö sanoa päinvastoin: te
atteri kuuluukesäravintolan yh
teyteen. Esitykset ovat näyt
telijöille täyttä työtä, viitenä 
iltana viikossa, sunnuntaisin li
säksi pälvänäytäntö. Mutta pä
teviä näyttelijöitä Ja tanssijoi
ta on teatteri onnistunut aina 
saamaan palvelukseensa. Eikä 
ansio ole suinkaan vähäisin oh
jaajankaan, Ari Laineen koh
dalla. -L .I.

se o e e o o o o o o o o o e o o o o M

S A M P O  S E U R A  
Rt„ 169 Canterbury, Conn,

PIG BARBECUE
Saturday, July 12. 1980 -  5:00 p„m„-l2„00 midnight|

5:00 p.m. PROGRAM 
* I 6:30 p.m. BARBECUE

8:00 p.m. DANCE 

DONATION
$7.00/per8on $3.50/child under 14

Free/chlld under 5

Connecticutin uutisia
Ehdottaisin että olette varo

vaisia kun ajatte Connecticutin 
teitä. Uusi ajonopeus laki lä
päisi Conn. Assemblyn Ja tuli 
voimaan heinäkuun 1 p.

Pitäkää silmällä - nemuuttu
vat tuon tuosta yht.'äkkiä ennen
kuin huomaattekaan - sakko on 
tavattoman korkea. Se on an
karin laki mitä on koskaan ol
lut Ja valtio uskoo tienaavan
sa tällä tavoin $20 miljoonaa.

Sakko on $3.00 Jokaista y- 
llnopeus mailla kohden. Keski
määräinen sakko tulee olemaan 
$75.00 -  $90.00 jopa ylikin.

Viime vuonna valtion poliisit 
antoivat ylinopeudesta 109,974 
sakkoa. Ympäristö p a ikkakun 
tien poliisit antoivat 200,000. 
Kymmenen prosenttia menee 
kalkista rahoista takaisin kau
pungille, Jossa pidätys on ta
pahtunut.

REP. NAOMI OTTERNESS I
LED YARD - Demokraatti- 

puolueen Connecticutin valtion 
e d u s t a ja  Naomi Ottemess 
haluaa edelleen pysyä viras
saan, sanoen olevansa ylpeä 
saavutuksistaan. Hän kuuluu 
seuraaviin komiteoihin: Ener
gy 8t Public Utilities, Hv.mani 
Services Committee Ja Educa
tion Committee. Re-election 
committee on valittu Ja tekee 
parhaansa että Naomi taas ää
nestetään 42 District edustajak
s i. Naomi on suomalaista su
kuperää, Isänsä oli sanomaleh-j 
timies keski,- lännellä. Naomi 
asuu perheensä kanssa Sllss 
Deane Road, Ledyard.

DANIELSON - Sunnuntaina, 
kesäkuun 22 p. pidettiin kym- 
menvuotis Round-Up Qulnebaug 
Valley Senior Citizen Cente
rissä . Juhlasta nautti yli 400 
henkeä. Oli puheita, senio- 
reitten omaa ohjelmaa Ja pik- 
nic-lounas. Paljon suomalaisia 
oli Joukossa.

BROOKLYN - Kahta mestari- 
puutarhuria voitte puhutella, 
Windham County Extension 
Centerissä, Wolf Den Road. He 
ovat Patricia Felthan Ja Art
hur Manthorne Ja vastaavat il
maiseksi teidän kysymyksiinne 
pihamaan hoidossa. Voitte soit
taa maanantaisin tai perjantai
aamuisin klo 9 - 12. Puhelin 
numero on 774-9600. Voitte 
myös viedä itse kasvisnäytteen,

1 jossa on Jotain vikaa ettekä 
tiedä sitä -  mentävä samaan 
aikaan maanantai- tai perjan
tai aamuisin.

STERLING -  Hilja Niemi Jou
tui takaisin Day Kimball sai
raalaan. Hän Ikävästi kaatui 
kotonaan ja lonkkaluuhun oli 
pistettävä neula. On ollut pal
jon kipuja, mutta toivomme, 
että se ajan kanssa paranee 
Ja Hilja pääsee kotiin poikapuo
lensa Arvo Niemen hyvään hoi
toon.

DANIELSON - Killingly 
Brooklyn Ambulanssi yhtiöön 
erittäin tarpeellinen m eille, se 
antaa ympäri vuorokauden va
paan palvelun asiakkaille. Se 
sijaitsee Furnace Street, Ame
rican Legion Hall'in vierellä. 
Sinne saa mennä mikä aika ta
hansa Ja he mlttaavat heti 
verenpaineen Ilmaiseksi. Jos 
on tarpeellista, vievät ne heti 
sairaalaan. On aina hyvä mie
li, kun tietää että kalkki on 
normaali kunnossa.

Tilan ahtauden vuoksi yhtiö 
muuttaa pian Westcott Roadil- 
le. Asukkaat mielellään lah
joittavat rahaa tähän tärkeään 
palveluun. Vuotuinen keräys on 
nyt käynnissä. r

Muuttaneet iäisyyteen:
DANIELSON  ̂ WILFRED 

KANERVA, 35-vuotias kuoli ke
säkuun 22 p., 1980 St. John's 
sairaalassa, Joplin, Mo.

Hän oli syntynyt New Yor
kissa, maallek, 29 p„ 1945 Ja 
oli Jeanne Ja Karl E. Kaner
van poika. Asuivat Foster, R. 
I. Kanerva oli työssä United 
Van Lines.

Muistotilaisuus oli Tilllng- 
hast kappelissa, Danielson. 
Hautaus oli Line Cemetery, Fos
ter, R.l. Kaipaamaan Jäi vai
monsa Marcella Kanerva, High 
St., Danielson, äitinsä Jeanne 
Kanerva, yksi veli; Paul Ka
nerva, Hilton, N.Y., 2 sisar
ta, Mrs. Susanna Long, Killing- 
ly. Conn. Ja Miss Karen Ka
nerva, Foster, R.l.

Foster, R.l. -  MARY S. 
KERTTULA 95-vuotias kuo
li kesäkuun 22 p., 1980 Lake- 
view Health Center sairaalas
sa Harrisville, R.l. Hän oli 
edesmenneen Simon Kerttulan 
leski Ja syntynyt Vaasassa,Suo
m essa, Joulukuun 6 p., 1884.

Mrs. Kerttula oli Brooklynin 
St. John's Lutheran kirkon Jä
sen. Muistotilaisuus oli Tll- 
llnghast kappelissa Ja kahvi
tarjoilu St. John's kirkolla.

Vainaja kätkettiin haudan po
veen Phillips hautausmaahan 
Foster, R.l. Ikävöimään Jäi yk
si poika; John Kerttula, Bos
well Road, Foster, R.I., yksi 
tytär; Mrs. Nancy William,Lutz 
Florida,-5 lastenlasta Ja 5 las
ten lastenlasta.

Kuumin kesäterveisin, -Iris

Suomessa tiedustellaan
Suomen New Yorkissa, N.Y. 

oleva pääkonsulinvirasto, osoi
te?’540'Madison Avenue, New 
York, N.Y. 10022, pyytää 
tietoja seuraavista henkilöistä:

RAIVO, Samuel Rikhard, 
1.7.1892 Laitila, k. 25.4.1? 
USArssa. Vaimo:
RAIVO, o .s. Lahtonen, Lemj 
Maria, s. 4.1.1894 Pyhärant 
Tytär:
SIMONSEN, Alli Maria, s. 
9.1916, asunut Voluntown'ssl. 
CT.

i
RANTANEN, Vilho Oskar, s . 

16.11.1891 Uurainen, k. 16.3. 
1974.

RANTATUPA, Pentti Antero, 
a. 8.3.1951.

SALO, Johan Leonard, ent. 
KERÄNEN, Johannes L„ s .16. 
12.1883, muuttanut USA:Han v. 
1911 Suomussalmelta. Viimei
nen tunnettu osoite: 504 2nd 
Ave. E., Duluth, MN.

STRÖM, Anders Edvin, s. 
13.5.1897 Jepua, vllm. tunnettu 
osoite: v. 1970 2960 Lake
Osborne Drive, Lake Worth, 
FLA.

SUOM', Sofia Katarina, s. 18.
4.1885 Uuslkirkko, muutta
nut Amerikkaan v. 1910. 
ESTIMONA (SUOMINEN), Pia 
Birgit, s.15.4.1962 Mynämäki, 
v. 1977 ottolapsena Amerikkaan.

VARJONEN, Akasi, s. 7.6, 
1880 Laitila. Muuttanut USA :han 
v. 1980, k. 29.1.1956 Aberdeln, 
W A
NURMJ, Maurlta, s. 4.9.1882 
Laitila, muuttanut USA:Han eh
kä 1918 Jälkeen. Kuollut. 
SUNDGREN, Amanda Aleksand
ra, s. 14.5.1891 Laitila. USA;han 
v. 1911. Kuollut.

VIHTINEN, Elna Ilona, a. 
30.5.1902 Tampere.Muuttanut 
Amerikkaan v. 1903. Vanhem
mat: Anna Gustava, o.a. Hut
tunen, Ja Juho Elias Vihti 
nen.

VIRTANEN, Kaarle (Kalle), s
20.12.1885 Hartola, muutti USA: 
hän v. 1921, k. 30.7.1925. Asu
nut ehkä Itärannikolla.

DANIELSON OIL CO,

Polttoöl jy a 
Recapping 

Commerce Ave. 
DANIELSON, CONN.

K

T I L L I N G H A S T  - Hautaustoimisto
Danielton, Conn. ^  Central Village
Tel. Preicott 4-3284 4 ^ ^ g # ^ ^ T e l. Logan LO 4-2147

Central Villac
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New York Times jatkaa 
paperin ostoja Suomesta ■ENNEN MAAILMANLOPPUA!

f
J wi h :  # P

-Mika Waltori
Jatkokertomuksen toinen osa

Kello oli kahdeksan aamulla pyys i* TarJo l,*Ja

*

t r

\'t

W

Myyntijohtaja Peik Gästrin (vas.) Finnpapista ja New York Ti
mes Companyn puheenjohtaja, julkaisija Arthur Ochs Sulzber
ger.

Helsinki - New York Times 
jatkaa edelleen aikakausilehti
paperin ostojaan Suomesta, va
kuutti New York Times Com
panyn puheenjohtaja, toimitus
johtaja Ja julkaisija Arthur Ochs 
Sulzberger Vieraillessaan äs
kettäin Suomessa.

Lehti on vuosittain ostanut 
Suomesta noin 30,000 tonnia 
klllloitettua aikakausilehtipape
ria, ns. sc-paperla. Paperin o- 
vat toimittaneet Myllykoski Oy, 
Kymi ja Metsäliiton Klrkniemen 
tehdas.

Myllykoski Ja New York Ti
mes rakentavat parhaillaan Yh
dysvaltoihin yhteistä sc-pa- 
perltehdasta, Jonka kapasitee
tiksi tulee 190,000 tonnia vuo
dessa. Tämä on saanut suoma- 
laistehtaat pelkäämään, miten 
viennin tulevaisuudessa käy. 
Sulzberger kuitenkin arvioi 
Helsingissä, että New York 
Times tulee ostamaan uudel
ta tehtaalta ehkä vain 10,000 
tonnia vuodessa. Loput markki
noidaan Finnpapin New Yorkin 
toimiston kautta.

Mainen osavaltioon lähelle 
New Yorkia rakennettavan Ma
dison Paper Mills-tehtaan kus
tannusarvio on 185 miljoonaa 
dollaria. Rahoitus hankkeeseen 
on saatu kahdelta yhdysvaltalai
selta ja kahdelta kanadalaisel
ta pankilta.

New York Times omistaa 
Madison Paper Millistä 40pro- 
senttia. Myllykoski Ja NYT il
moittivat yhteistyöstään tämän 
vuoden helmikuussa^ Pääo
mistaja Myllykoskelle hanke on 
vanhempaa perua, sillä yhtiö 
osti vuonna 1977 silloisen Ken
nebec Pulp and Paper Com
panyn. Pienehkö 42,000 tonnin 
tehdas seisoi ostohetkellä käyt
tämättömänä kannattamatto
muutensa takia.

Madisonin paperitehtaasta 
tulee Pohjois-Amerikan suu
rin sc-paperin tuottaja. Teh
taan pääkone on tilattu Valme
tilta ja muita laitteita Wärt- 
silältä ja Tampellalta.

''Täydellinen avioliitto"

New York Times käyttää sc-

paperia aikakausilehdessä, joka 
jaetaan lehden sunnuntainume
ron mukana.

"pari vuotta sitten teimme 
päätöksen lehden painoasun pa
rantamisesta. Väri-ilmoitukset 
eivät tavanomaisella paperilla 
tahtoneet onnistua ja varsinkin 
ruokailmoitukset olivat sen 
näköisiä, että niitä aterioita 
ei kukaan olisi syönyt", Sulz
berger kertoo.

Apu ongelmaan löytyi Suo
mesta ja sc-paperista. "Ero 
entiseen painojälkeen oli valta
va. Ilmoittajat suorastaan ra
kastavat sc-paperia", Sulzber
ger kehaisee suomalaisia tuot- 
mittajia.

Yhteistyö Myllykosken kans
sa tiivistyi, kun New York Ti
mes alkoi etsiä paperin toi
mittajaa, joka olisi Suomea lä
hempänä. Nykyistä Järjestelyä 
Sulzberger kuvaa täydelliseksi 
avioliitoksi" ja "tilaisuudeksi 
kerran elämässä".

New York Times on vähem
mistöosakkaana myös kolmes
sa kanadalaiessa paperiteh
taassa. New York Times-leh
teä Julakiseva pääyhtiö omis
taa myös 14 paikallista sano
malehteä, kolme televisioase
maa, lukuisia aikakaus ilehtiä 
jä kolme kirjankustantamoa. 
to  i -

Ja tilasimme tietysti heti la- i 
sin iset. Oli Juotava mitä sai 
Ja milloin sai. Adlonin baa
riin kerääntyi joka päivä Jono, j 
kun päivän annosta alettiin Ja
kaa. Se loppui neljännestun- i  
nissa. Sen jälkeen saattoi vain [ 
rosvohintaan saada valkoviini- 
pullon, jos oli hyvissä väleissä i 
hovimestarien kanssa. Tarjoi
lija katsoi minuun haikeasti kuin ; 
vanha koira, Jonka hampaat ei- | 
vät enää pysty tuoreeseen luu
hun. "Ottakaa lasillinen itsel- 
lennekin, kehoitln. Sääli ei ol
lut kuollut minussa. Päinvas
toin, hetki hetkeltä, tunti tun
nilta se kasvoi yhä pakahdutte- j  
vammaksi Jossakin sisimm äs
säni. Siksi tilasin toisen lasil
lisen heti Juotuani ensimmäi
sen. Se oli erinomaista rans
kalaista vermouthla.

toi tarjotti
mella koko vermouthpullon Ja 
vapisi liikutuksesta kaataes
saan laseihin. "Minulle on 
suuri kunnia," hän sanoi. Nyt 
tunsin Jo ulkonäöstä naisen. Mi
nun olisi tietysti heti pitänyt 
tuntea hänet, mutta elokuva- 
tähdet ovat luonnossa aivan 
toisenlaisia, pienempiä Ja mi- 
tättömämplä kuin valkokan
kaalla. Hänen kasvojaan täytyi 
katsella tarkkaavasti ennen 
kuin huomasi, miten elävät ne 
olivat maalauksesta huolimat
ta.

EI OLE 
hetkeä,
Johon ei olisi 
kätketty 
timantteja, 
ei päivää,
Jonka suuresta 
sisällyksestä 
eivät kukat kuiskailisi. 
Joka on kypsynyt, 
sen suurin Juhla 
on elonaika. .
Jonka tähkä on
kullankeltainen,
kuiskaa:
Sirppi.

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

KUULO T ARK ASTUKSIA

5ENIO RI- 
K ANSAL AISILLE

BELTONE HEARING AID 
konttorissa, 301 Lake Ave. 
Lake Worth, Florida suori
tetaan ilmaisia kuulotarkas- 
tuksia elektronilaitteilla 
tiistaisin, keskivlikkosin Ja 
torstaisin klo 10 ap. - klo 4|| 
ip. Välttääksenneodottamis-j; 
ta sopikaa ajasta etukäteen: 
soittamalla puh. 582-5357.1

Tehtaassa koulutettu kuu-: 
lolaltespesiallstl suorittaa j 
tarkastuksen. Hän on Florl-i 
dan valtion lupakirjalla va 
rustettu tarkastaja. Jokai-: 
nen, jolla on kuulovaikeuk-j 
siä, on tervetullut tarkas-: 
tukseen, joka suoritetaan: 
uudenaikaisilla elektroni- 
laitteilla Ja joilla saadaan: 

|  selville. Josko pieni moderni: 
I kuulolaite voi auttaa. Jokai-!

sen, jolla on vähänkään kuu-: 
: lovaikeuksia, tulisi antaa: 
{kuulonsa tarkastaa ainakin- 
: kerran vuodessa. Myöskin: 
jne henkilöt, joilla joonkuu- 
{ lolaite sekä myös ne, joille 
s on sanottu, että mitaa'n ei 
: voida tehdä kuulon paranta- 
{miseksi tulisi antaa kuulonsa 
: tarkastaa saadakseen se i-s  
: ville mikä näistä nykyaikai-j 
sista menetelmistä parhai-' 
ten voi auttaa heitä kuule
maan paremmin.

5
KÄYMME MYÖS KOTONA j 

SUORITTAMASSA 

KUULOT ARKASTUKSIA

Finnish Cultural Contorin 
kustantaa ara 

Hauskasti kuvitettu

NAURU PIDENTÄÄ 'IKÄÄ1

Kokoelma suomalaisia 
sananlaskuja

Saatavana Raivaajan 
konttori sta
147 Eim St., 

Fitchburg, Ma 01420
tai tilaamalla: 

Education Comm. Finnish Cultu' 
ral Center of Fitchburg State 

College P.O. BOX 455, Fitchburg, 
Ma. 01420

Hinta: $2.25 sekä postikulut

"........muoti asusteltu  varten!
Lake Worth - Twin City Mall 

Palm Beach Mall 
Boynton Beach - Ft. Pierce

"Terveiset Lappiin," sanoin 
Ja kohotin lasini. "Olen käynyt 
siellä  Joskus rauhan aikana on
kimassa." Koetin turhaan 
muistutella mieleeni Jotakin Jo
kea tai paikannlmeä, mutta 
muistini oli kuin harsokangas- 
puBii täynnä tuhkaa.

"Lohia," sanoi upseeri vil
kastuen. "Me pökerrytämme 
ne käsipommellla. Se on ur
heilua."

Se on urheilua, hän sanoi 
tosiaan innokkaasti. Join la
sini pohjaan Ja ajattelin tu
hannennen kerran että minun 
maailmani oli hajonnut eikä 
palaisi enää koskaan.

"Toin mukanani poronsar- 
vet muistoksi äidilleni, Jotta 
hän sa isi panna ne kaapin pääl
le tai kiinnittää seinään, ker
toi luutnantti käyden haikeaksi 
kuten saksalainen aina puhues
saan äidistään. Hän nykälsiol- 
kapäitään. "El ollut enää kaap
pia, ei seiniäkään," hän lisäsi 
asiallisesti. "Tuskin edes äitiä. 
Mutta tytöt, hän maiskauttl kie
lellään lohduttautuakseen.

Vääntyneestä ovesta tuli hy
vin kaunis nainen kalliit tur
kikset yllään Ja kädessä sian- 
nahkainen lentomatkalaukku. 
Hänen soikeissa kasvoissaan 
oli täysi maalaus, vaikka oli 
vasta varhainen aamu. Hän 
katseli hymyillen ympärilleen, 
tuli luokseni ja mainitsi ky
syvästi nimeni. Nousin.

"Minulle ilmoitettiin Pr7että 
odotatte Jo täällä," hän sa
noi kevyesti. "Se oli ihan 
turhaa. Olisin voinut noutaa 
teidät autollani hotellista, jos 
vain olisi ollut puhe. Läh
demme aivan kohta."

Hän edellytti ilm eisesti että 
tunsin hänet, sillä hän ei sa
nonut nimeään. Luutnantti vie
ressäni teki tyrmistyneitä 
merkkejä silmillään ja käsil
lään Ja aukoi äänettömästi suu
taan.

"Lasi vermouthla," tarjo
sin. "Täällä sattuu olemaan 
erinomaista vermouthla. Olisi 
vahinko Jättää se tänne."

"Ihanaa," hän sanoi. "Joim
me Magdan luona samppanjaa 
aamuun asti." Hän oletti mi
nun ilman muuta tietävän, kuka 
oli Magda. Tällainen luottamus 
mairitteli minua. Tarjoilija tuli 
luoksemme haltioituneesti ku
marrellen Ja nainen hymyili 
hänelle tyttömäisesti.

"Schmidt," esitti luutnant
ti äänekkäästi itsensä, pon
nahti seisomaan niin että pöytä 
oli kaatua Ja kalautti kantapään
sä yhteen kumartaen sotilaalli
sesti. "Jos sallitte minun sa
noa. Joka pojalla Lapissa on 

J teidän kuvanne. Ihailemme tei
tä. Rintamalla näemme ensim
m äiseksi kalkki uudet elokuvat. 
Lähtö aamunkoitteessa, oh, 
olitte ihana. Kalkki rakas
tuimme teihin."

Joimme vermouthla. Luut- 
1 nantti Schmidt tuijotti eloku- | 

vatähteä niin ihailevan an
taumuksen vallassa että sai ! 
Juoman väärään kurkkuun.; 
"Yksityiskone edustusmat-1 
kalle lähtee kahden minuutin : 
kuluttua," karjui kovaääninen! 
ärtyneenä lohkeilleesta sei- j» 
nästä. "Olkaa hyvä Ja kiireh
tikää ottamaan paikkanne."

I

v'.nnta"" JSrv'npSS.a. Elno A” md* “ *ry La.kao Ja Kalaa

Keskellä hajoavaa maailmaa 
Ja Berliinin kalmankarvalsta 
sumua loisti vermouthin au
rinko sydämessäni. Hän oli 
tosiaan hurmaava nainen Ja 
tuoksui hyvältä vanklkopln ly- 
soolinhajun jälkeen. Hänen sil
mänsä olivat pursuavastl ilos
ta siniset. Hän kirjoitti kul
taisella täytekynällä Schmld- 
tille nimikirjoituksensa pai
nettuun ruokalistaan. Josta u- 
selmmat lajit oli pyyhitty ylit
se tuhruisella anillinikynällä. 
"Sydämeni lentää Lappiin," hän 
kirjoitti horjuvin kirjaimin Ja 
vasta silloin huomasi^ että 
hän oli tuhkapäissään. Schmidt 
palnol ruokalistan sydäntään 
vasten Ja kaksi kyyneltä kieri 
hänen silmistään taikinamalsll- 
le poskille. "En unohda teitä 
koskaan," hän vannoi. Ajatte
lin Lappia Ja kahta kolvukalik- 
kaa ristissä  sorakummun yllä. 
Maailma oli mieletön. Kova
ääninen mylvi uudelleen her
mostuneesti seinästä.

"Ne kutsuvat meitä," sanoin 
sävähtäen. Kovaääninen kar
jui meitä molempia nimeltä.

"Odottakoot," sanoi eloku- 
vanäyttelijätär tyynesti. "Ei
vät ne kuitenkaan lähde ilman 
meitä. Tämä vermouth on en
siluokkaista. Juokaa tekin. "Sen ' 
hän sanoi tarjoilijalle, Joka 
tahrainen liina käsivarrella oli 
ontuvaa jalkaansa lepuuttaen 
Jäänyt pöydän lähettyville tui
jottamaan haltioituneena hä
neen.

Suunnattoman kookas ja vi
hainen mies tuli nopeasti harp- 
poen sisään vääntyneestä o- 
vesta ja suoraan luoksemme. 
Häntä seurasi kalmankalpea, 
kapeakasvoinen mies propa
gandaministerin siisti vir
kapuku yllään kantaen sinetöi
tyä pakettia. Iso mies tarttui 
näyttelijätärtä käsivarresta, 
kiskaisi hänet seisomaan Ja ra
visteli häntä.

Cleveland, Ohio NewPort' N- H-

"Kone odottaa," 
ti. "Taas olette 
Pitäkää varanne."

hän rähäh- 
humalassa.

"Magdan luona," sanoi elo- 
kuvatähti ylpeästi, vaikka hiu
kan sopertaen Ja koetti kiskoa 
itseään irti. "Joimme samp
panjaa aamuun asti. Pitäkää 
itse varanne."

"Pakettinne," sanoi virka
m ies kohteliaasti Ja yritti 
turhaan tarjota hänelle sine
töityä kääröä. Lopulta hän kat
soi minuun. "Tahtoisitteko 
ystävällisesti pitää huolen täs
tä paketista," hän pyysi. "Hän 
ottaa sen perillä tai sitten joku 
muu. Joka on tietoinen asiasta."

Juhlalliset kirkkohäät vietet
tiin kesäkuun 14 päivänä. Faith 
Lutheran kirkossa, Hilliard 
Road. Leena E. Vehkakangas, 
Alli Ja Eric Vehkakankaan ty
tär Ja Jeffery L. Mau, Darvin 
Ja Pricilla Mau'n poika, vihit
tiin avioliittoon. Maid of Ho
nor oli Judl Destro Ja Best 
man oli Rich Clarke. Viehättä
vät morsiusneidot olivat Susan 
Vehkakanjtas Ja Gall Lindamood 
Ja usherina toimivat Leo Vehka- 
kangas Ja Mike DiEgidlo.

Ennen vihkimistä Irene Two- 
hig lauloi "Sunrise-Sunset" ur
kujen säestyksellä. Juhlallisen 
"Lohengrin" sävelten soidessa, 
kaunis Ja vaalea morsian, pu
ettuna ihanaan helmillä koris
teltuun morlsuspukuun, lyhyeen 
huntuun ja kukkavihko kädessä 
asteli isänsä saatamana, kynt
tilöin Ja k u k in  koristellun alt
tarin eteen, missä sulhanen o- 
dotti. Pastori Marvin E. Wilt 
toimitti vihkimisen Ja sen Jäl
keen hän lämpimin ja sydämel
lisin sanoin puhui nuorelle pa
rille avioliiton myötä- Ja vas
toinkäymisistä sekä rakkauden 
Ja yhteisymmärryksen tärkey
destä uudella elämän tiellä. 
Mrs. Twohlg lauloi vaikutta
vasti "The Lord's Prayer".

Hääjihlaa vietettiin Foun- 
tainbleau Party Centerissä, 
Avon Lake. Yli kaksisataa kut- 
suvi erästä täytti suuren juhla
sali!). Vieraita oli New Yorkin, 
Pennsylvanian, Floridan, Mic
higanin, W. Virginian Ja Ohion 
valtioista. Kohotettiin maljat 
Leena Ja Jeffin  onneksi, nau
tittiin maukkaasta päivällisestä 
Ja ihailtiin jjääkakun kauneutta 
ja korkeutta. Orkesteri oli mai
nio - sen tahdissa hääväkl tans
si "discoa" -  olipa valssit ja 
polkatkin ohjelmassa.

Leena on Lakewood korkea
koulun Ja Whiting Business Col
legen graduaatti Ja Jeffery E- 
lyria korkeakoulun Ja Ohion N. 
UniverBityn graduaatti. Heidän 
koti on Rosewood Ave., Lake- 
wood. -Toivotamme onnea!

KESÄISET soittokunnan kon
sertit Lakewood Park'ssa al
koivat t.k. 14 päivänä. Spon
sorina ovat Cleveland Fede
ration of Musicians Ja City 
of Lakewood. Konsertit alkavat 
sunnuntaisin klo 7 111. Meille 
kaikille tuttu Wayne Mack on 
Jälleen ohjelman Juontajana. 

Pitäkääpä mielessänne.

MUUTAMA viikko sitten me 
Newportin "ikä nuoret" saim
me kutsun Helen Jawxilho Hok
kaselta tulla viettämään päivän 
heidän luonaan, picnic lunch 
muodossa, Jota me ilomielin 
noudatimme. Ennen syöntiä Ei
no Kainu piti puheen kiittäen 
talon väkeä tästä tilaisuudes
ta, että näin paljon meitä voi 
vielä kerran olla yhdessä. Hän 
myös mainitsi kuinka monta 
kertaa Mrs. Hokkanen Ja hänen 
sisar Siigri Meianer olivat aut
tamassa Osaston kahvlaislssa 
silloin kun niitä vielä oli.

Ruokapöydässä oli kaiken
laista syötävää -  kylmiä lihoja, 
baked beans, parhaimpia mi
tä olen ikinä syönyt, monet 
salaatit Ja casseroles aivan 
lanttulaatikkoa myöten. Apu
laisena Mrs. Hokkasella oli 
Siigri Meisner ja Helga Log- 
ren, Joka o li myös tehnyt kahvi- 
leipää iltapäiväkahvia varten, 
Jossa myös oli paljon muuta hy
vää syötävää.

Meidän kaikkien sydämelliset 
kiitokset teille Jotka tuon suu
renmoisen juhlan meille laitoit
te. Myös voin mainita että ta- | 
lon isäntä Wilho on sokea, mut
ta nauttii hyvin paljon seurasta, ! 
tuntee monia ystäviään äänestä, i

VIR G IN IA , M IN N .

Kaleva is järjestöjen ylikokouk- 
set Virginiassa, Minnesotassa, 
heinäk. 27 p. -  elok. 2 p. 
1980

Kalevaisten joka toinen vuo
s i pidettävät yllkokoukset. Joi
hin saapuu edustajia eri puo
lilta USA:ta ja Kanadaa, jär
jestetään tänä vuonna Virgini
assa, Minn. heinäkuun 27. Ja 
elokuun 2. päivien välisenä ai
kana.

Kokoukset ja niiden yhteyteen 
liittyvä ohjelma pidetään histo- 
tlallisella Kaleva talolla. Osa 
ohjelmasta tapahtuu sen ulko
puolella kuten banquetti Elk's 
Clubilla, iltatilaisuus Kaleva 
saarella Evelethin lähellä s i
jaitsevalla Long Lakella Ja kir
konmenot Gethsemane Lut
heran kirkossa.

Järjestelykomitean puheen
johtajina toimivat Eli Ranta 
Pohjolaisen Majasta No. 25 ja 
Tyyne Lothberg Solnnuttaren 
Tuvasta No. 32. Sihteerinä Sa
die Martin. Muut komitean Jä
senet: Eva Lammi, Lempi Kär
ki, Ruth Vilklnsalo, Ina Vai- 
nik, Clarence Beck, David 
Kess, Dr. H.E. Lager, Paul 
Järvi, William Kärki Ja Gun
nar Vilklnsalo.

S EUR AA VIA sairaita on ol
lut Claremontln sairaalassa: 
Mrs. Impi Pollari Ja John Pa- \ 
sonen. He ovat Jo kotihoidos- j 
sa, toivottavasti paremmassa 
voinnissa.

NEWPORTIN sairaalassa 
oli Mrs. Lillian Niemi. Hän 
on kotiutunut ja voi tavallisen 
hyvin. Siellä myös on Charles 
Honkala.

MRS. KAISU VANNINEN, 
Järvenpäästä, oli muutaman 
päivän vierailulla Mary Akko- 
lan luona. Mrs. Malja Liisa 
Äijälä, Worcesterlsta, toi hä
net tänne Ja taas tuli hakemaan 
takasin, Joten Mrs. Äijälä myös 
oli mukana Hokkasten piknekls- 
sä Ja saimme tilaisuuden tutus
tua häneen. Mielestäni on aina 
mielenkiintoista tavata vieraita 
Ihmisiä.

Järjestelytoimikunta toivoo, 
että kalevaiset kautta man
tereen osilllistulslvat kokouk
siin runsaslukuisina. Mainit
takoon, että sanotut yllkokouk
set on aikaisemminkin pidet
ty Virginiassa, Minn. -vuosi
na 1954 Ja 1972.

(

VESILLÄK IN  
VAARA VAANII.'

m
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HYVÄÄ KESÄÄ kaikille,
-Impi

Nainen levitti turkisvlittan- 
sa hänen hartioilleen Ja taputti 
hänen poskeaan. "Pidelkää tä
tä, niin olette kiltti," hän

TONNIE’s FLORIST
42ii Weit Main St.

New Port Itirhey, Ida.
Puh. XI9-1100

KUKKIA kaikkiin tilaisuuksiin 
TOIMITAMME SÄHKEITSE 

_  KUKKIA KAIKKIALLE! ‘ 
t *  * * * * *  A *  A A A A A j ^AAA *  A 9

NORTH FUNERAL'HOME 
24 tunnin ambulanssipalvelu

"Tietysti," sanoin avuliaas
ti. "Mielelläni." Paketti oli 
niin yllättävän painava että o- 
lin pudottaa sen saatuani sen 
käsiini. Se oli sinetöity mus
talla lakalla Ja nelikulmainen, 
mitoiltaan noin kaksi kertaa 
kaksi desimstrlä. "Hitto, mi
ten se painaa," sanoin.

Jatkuu seuraavassa numerossa

Pui, 849-2291-W.A.NORTH,job.. 
302 W. MAIN ST.

NEW PORT RICHEY, FLA 
651 E. TARPON AVE., | 

TARPON SPRINGS, FLA. I
- * fV -v \\ r

First Federal
S A V IN G S  

LOAN
ASSOCIATION Oh 

I AKI WORTH
ADMINISTRATIVE CENTER

2601 loth Avenue North, l.jke Wurth

964-6400

T ila tkaa  Raivaaja*

L 4 A TUTU OTT EI TÄ  
1212 LantanaRoad, Lantana, Fla. 

Pub. 585-0247m
f i g

and Thut Company
’ "‘JE PALM BEACHES  

WORTH OFFICE
Lake Worth, Fla. 

305/582-5641-Tv

ARVO PAANANEN
Funeral Director

131 SOUTH LAKESIDE DR. 

LAKE W ORTH FLORIDA  

Puhelin 582-6633

Ehkä tämän lehden lukijat tie
tävät että Wayne Mack erosi 
WDOK henkilökunnasta, missä 
hän oli ollut kolmisenkymmen
tä vuotta. Nykyään hän on 
WZAK 93.1. Suomalaiset mie
lellään kuuntelevat Wayne'ä o- 
lihan hän usein suurissa juh
lissamme ohjelmien osanotta
jana. -  On Juhannus! tulee 
mieleen entiset Juhannus-Juh
lamme. Surullista kun 'vain 
muistot ovat jäljellä, sillä suo
malaisten toiminta Clevelan
dissa on hävinnyt olemattomiin 
lukuunottamatta Taikoa. Se ei 
vielä virallisesti ole lopettanut 
toimintaansa. Viime kokouk
sessa  päätimme kokoontua ai
nakin pari kertaa vuodessa,kes- 
klkesällä Ja Suomen Itse
näisyyspäivän tienoilla. Myös
kin entisen Getshemane kirkon 
naiskerhot Ruth Ja Sarah vielä 
kokoontuvat kerran kuukaudes
sa. Sarah-kerho Juuri lahjoitti 
$100.- Lutheran Home for the 
Aged rakennusrahastoon.

Nauttikaa kesästä, Joka Juuri 
nyt on kauneimmillaan.' -L.S.

Lehtemme puhdin;
Toimitus ja Konttori

343-3822
f C: T im  ■

A
— Oletko 
ulos?

päästänyt Jo kissan
KUNTOTOIMISTO

r -

RAKKAUS 

on sitä, e ttfi

AUT0HU0LT0ASEMA
Leslie E. Allen, Chester, Vt. 
Autorenkeite —  gesoliinie 
pattereita— tek i autojen 

korjausta
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ADAMS FUNERAL 
HOME INC

CHESTER, VERMONT

Siistiä ja hyviä 
SAUNAN KIUKAITA 

pohjoi sesta 
BRUCE MFG..INC. 

NIPPA SAUN/. HEATERS 
Bruce Crossing, Mi. 49912 

Vai mistettu saunamaan sydä
messä vuodesta 1930 lähtien. 
Puu-, kivihiili-, koksi-, kaasu- 

j tai sähkäköyttäisiä. 5 vuoden 
I takaus. Ensiluokkainer työ, 
jnopea toimitus. Pyytäkää ilmais-j 

ta esittelyyihkosta
j tai soittakaa (906)827-3996. |

J 14.
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HAUTAUSTOIM ISTO ► 
Perustettu 1927

AMBULANSSIPALVELU

päivisin ja

3929 Lorain Ave. Cl

Puh. 631-3
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Nevvton-Bartlett 
H A U TA U S TO IM IS TO

Tel. 863-2113 
42 Main St., Newport, N.H.

MOODY'S DINER 7
and CABINS 

E rikoisia päivällisiä, 
palvelus

Curb-

k o t it e k o is e t  l e iv o k s e t  {
j____ WALDOBOBO, MAINE
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Maynard, Mats. Ajokorttlm aksu nousee

Carol Morgan, Joka oil eh
dokkaana rahaatonholtajan vir
kaan viime vuoden vaaleiaaa 
mutta hiivlal Albert Hodgessel- 
le, on nyt nimitetty rahaaton- 
holtajaknl viratta eroavan Al
bert Hodgeaen tilalle. Nlmltya 
kestää aeuraavlln kylämme 
vaaleihin, Jolloin tulee tehdä 
lainmukainen valinta.

Stow —  William Kelley, kou
lulapsiin tunnettu ykalnkertal- 
aeatl "Bill”, nuorlttl viimei
sen bussikyytinsä viimeisenä 
koulupäivänä, kun hän päätti 20 
vuotisen uransa koulubussin 
kuljettajana. Stowln koululapset 
ja heidän vanhempansa sekä 
kouluvlrkallijat kokoontuivat 
juhlimaan uskollista päivätyön
sä suorlttanutaa "BlH"Kelleya.

MAYNARDESA aloitettiin 
postljakelu talosta taloon 1920. 
Siihen asti asukkaat itse haki
vat postinsa postikonttorista 
vuokraamistaan laatikoista. 
Laatikot olivat numeroidut Ja 
vain sinä voit ne avata, kos
ka sinulla oli ohjeet siihen. 
Silloin oli tapana mennä pos
tia hakemaan Illalla ennen pos
tikonttorin sulkemlsalkaa Ja 
tavallisesti samalla reissulla 
saatiin kuulla myös palkalliset 
uutiset. Noin v.1900, mikäli 
Maynardln historia kertoo, kul
jetettiin posti kaksipyöräisillä 
kärryillä junasta postikontto
riin miesvoimalla. Maynardln 
postipalvelu on käynyt lävitse 
monet valheet, postikonttori ta
vallisesti oli siinä kauppahuo
neen yhteydessä, m issä kauppi
as milloinkin oli postimesta
ri. V. 1963 Maynardlln raken
nettiin United States Post Of
fice Main kadun varrelle. May
nardln postikonttori työllistää 
14 vakituista postlnjakajaa ny
kyään. Vuonna 1920 heitä oli 
neljä.

HAROLD D. RUBLE, 70-vuo
tias, 51 Brook St., Maynard, 
kuoli kesäkuun 14 p„ 1980 E- 
merson* sairaalassa pitkäaikai
sen sairauden murtamana.

Hän oli syntynyt Parkers
burg, W.V., mutta asunut May- 
nardlssa pitkät ajat. Hän toi
mi MCI Concordlssa puutyö- 
osastolla työnjohtajana 31 vuot
ta ennen eläkkeelle Jäämistään. 
Hän oli Jäsenenä Framingham 
Barber Shop quortet Jäsen Se
nior Citizen kerhossa ja s il
loin kun All American clubl 
oli toiminnassa hän esiintyi 
suomenkielisissä näytelmissä 
ja laulukuorossa, sillä hän oli 
itse-opplneeksl harvinaisen 
hyvä suomenkielestä.Häneltä Jäi 
Jälkeen äiti Ja vaimonsa Syl
via (Lindfors) Ruble Ja tytär 
Diana ,  Gonong. Groton. Kaksi 
siskoa; Nina Lind Ja Aipha An- 
ter, Concord. Hautaus oliGlen- 
wood hautausmaahan. -Ed.

SUOMENKIELINEN radiohar- 
taus sunnuntaiaamuisin WEIM 
radioasemalta, 1280, klo 9:45 
-  10:00.(Luther Hour) Ericv
Vlncentin johdolla.

•  e e
SUOMENKIELINEN aamuhar
taus WEIM radioasemalta, 
1280 klo 8:30 -  8:45. (The 
Finnish Gospel Hour) Matti 
Salomaan johdolla.

BOSTON -  Massan autoilijoi
den on helnäk. 1 p. alkaen mak
settava $20 ajokortista. Koro
tus $10:stä $20:een on yksi mo
nesta korotuksesta Jotka ovat 
$6 biljoonan budjetissa, jonka 
valtion kuvernööri King allekir
joitti hiljattain.

Korotuksiin kuuluu A-luokan 
ajokortti, joka antaa luvan ajaa 
nuorma-autoa Jonka paino on yli 
18,000 paunaa, on korotettu 
$10:stä $25:een; A-luokan 3 lupa 
ajaa semitralieriä on korotettu 
$10:stä $30:een. Maksu saada 
kopio ajokortista on nostettu 
$3:atä $5:een.

Registry of Motor Vehicles 
virkailijat arvioivat että ajo- 
korttimaksujen korotukset tule
vat tuottamaan $10 miljoonaa 

! lisää vuodessa valtiolle.

Senaatin Ways and Means ko
mitean arvion mukaan Massan 
valtion asukkaat maksavat 1,100 
erilaisia maksuja. Suurin osa 
tulee State Collegen koulumak- 
suista valtion rahastoon, $43 
miljoonaa.

Kingin hallitus on esittänyt 
nostaa suuren määrän muita 
maksuja Joista lalnlaatijakun- 
nan on vielä päätettävä.

s

Quincy, Mass.

NOUSUA...NOUSUA...' .
$20.00 nousu päivää kohden 

ykstylshuonelssa on hyävksytty 
Qulncyn kaupungin sairaalassa 
Ja alkoi heinäkuun 1 p., nous
ten $167.00:stä 187.00:ääa van
hassa osassa sairaalaa nousu 
on $172.00:sta $192.00:aan Ja 
kalkkein halvimmasta Jossa tu
lee olemaan 4 vuodetta nou
su oli $155.00:stä $175.00:een. 
Ykstyisholto nousi $362.00:sta 
$400.00:aan päivää kohden. Tä
män nousun hyväksyi valtuus
to. Vaikka hinnat nousevat niin 
sittenkin valtuusto antaa lau
suntonsa, että sairaala on vie
lä vajauksessa $400,000 tule
valle vuodelle 1981. Sanon mi
nä "pojat Ja hohtimet" el kan
nata olla sairaslistalla, koite
taan pysyä terveinä kuin suin
kin mahdollista -  eikös Juu?

HUOMAUTUS:
Nyt kun matkustatte maa-a

la is e 11a Bostoniin, niin hinta on 
noussut 25(5, el ole vielä var
maa tuleeko matka Brain tr een 
asemalle saakka nousemaan $1. 
Näinä päivinä kun lukee 'avii
sia' niin aina vaan on uutisia 
nousuista, tulipaloista sekä 
murroista. Tässäkin naapuri- 
kauppalassa Randolphlssa, 12 
vuotiasta poikaa Joka oli leik
kinyt tulitikuilla syytetään 7 
miljoonan dollarin tavarata
lon tulipalosta. Tulipaloa sam
muttaessa oli painajaisena 
Qulncyn palokunnalla alhainen 
vedenpaine, joka esti veden 
saantia. Gerber rakennus paloi 
maantasalle ja useampia pa
lomiehiä sai aavumyrkytykaen.

Majuri Tobln määräsi Par
kingway Kustom TV Ja Eric's 
Camera rakennuksen puretta
vaksi, sillä osa siitä on vaa
rallinen olemaan pys^yss^j.lne

Tässä miten kiropraktikko hoitGa 
N IV E LR E U M A T ISMI A
ht vei reumattani an joko äkillinen tai pitkä

aikainen niveltulehdus. Tulebdis voi olla joko 
kaikissaniveleen johtavissa elimissä td vain 
muutanissa kuten luustossa, nistossq kelvossa,
Iihdesessa tai muissa
Kiioprcktikko keskittää hoitonsa peruspi steeseen.̂
Se on kohd stettu normaali n 

hermotoimimai pci au ttwri seksi, 
antaen tila suudan luonnon aittaa 

! patnemi svaihetta suori stand la 
: selkärankaa oikea® a sortoonsa,
: Tetdbn kiioprdctikkanne on koulutettu 
hoitonaan nivelreumat) snia ja huojentamaan 
tämän taudn aiheuttamaa kipua Kiioprdctikon 
hoidin alaisena monet vaivat voiva* tula 
autetuiksi.

Dr. Ja m es  F. W eresuk, D.C. 
5 L eom inster  S tree t, 

W estm inster, Ma.
Dial 874-0$66

Hours: M o n d a vi Friday, 8 to 5, 
Tuesday S  Thursday 8 to 7
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KESKUSTASSA 
SIJAITSEVA M A Y

M*FRANK H.

COMPANY |
115B MAIN ST. HOLDEN, MA. §

Hau tau stoimituksi a 
vuodesta 1896 

Mtmiiijjjjiiig

Hautaustoimisto 2
WINSLOW F. MAY, (ohtaja j

Palvatusta Norwoodills ja 
ympäristöllä

85 Nichols St., Norwood. Mass. 
Puhalin 762-1509

THE

CORNWELL MEMORIAL CHAPEL
ARVOKAS HAUTAUSPALVELU  

Cantor Street Tel. 295 -1810  t Wareham, Mass.

f ♦ Quincy: 371 Hancock Street,
1200 Hancock Street,

S a v in g s  Ha"cocJ;138 Franklin Street,
B a n k  461 Washington Street or 

A REDi-BANK Hanover: Rte. 53 and Broadway.

Gardner, Mass.
Keaäjuhlat! Kesäjuhlat!
Salman Puistossa tavataan — 

Siis tapaamisin!

Mr. Ja Mrs. Louis Vlncen- 
tlllä, 213 West kadulla, on vie
raita Ruotaiata. Martha KJel- 
lebrlng Ja Anna Björn. lapa
sin heidät Golden Age Clubin 
kokouksessa viime viikolla ja 
oli lysti Jutella heidän kans
saan. Ilmeni nimittäin, että 
Mrs. KJellebrlnglllä on sukulai
sia Maynardlssa Ja hän oli soit
tanut Maynardln kaupungin ta
lolle, koettaen saada tietoja, 
mutta ei onnistunut saamaan 
apua. Lupasln tiedustella. May
nardlssa oli Stabell nimisiä yh
teen aikaan, sillä muistan näy
telmissä esiintyneen tämän ni
misen henkilön. Mrs. KJelle- 
bringln sukulainen on Ida Sta
bell Ja hän asui tai asuu 4 
East St. ell road. Hänellä oli 
tytär Alli Ja poika Arvi. Ovat- 

l ko heistä ketkään enään May
nardlssa? Jos Joku muistaa tai 

, tietää Stabelleista niin olisitte
ko hyvät Ja antaisitte tietää? 
Vlncentit vieraineen ovat Juuri 
matkalla Hawaille, mutta saa
puvat tämän viikon lopusaa ta
kaisin Gardenrlln. Lupasivat 
kalkki tulla kesäjuhlille, Jossa 
tapaavat paljon suomalai
sia. Voitte ottaa minuun yhtey
den puhelimella: 632-0274, Ja 
toivottavasti tavataan Juhlilla.

Westmlnsterllälnen Vilho 
Ojala on ollut hoidettavana Bur- 
bankln sairaalassa. Hänen vel
jensä John Ojalan vaimo tie
dotti että Vilhon vointi on nyt 
Jo paljon parempi ja hyvällä 
parantumisen tiellä. Vilho lu
kee ahkerasti kalkki tiedot Rai
vaajasta ja aina käy uusi
massa lehden ja joulu on
nittelut. Siis pikaista parantu
mista Vilho Ja näkemiin!

Lukijalle

läheinen;

Raivaajal

tr IYDON S HAASE 
COMPANY

NORWOOD, MASS.
90 Broadway

P u t k i t y ö l i i  j u  I uniin i ty h I ui to las i  a.  
P ii ik i  lv i i l a r p e i  lu .  • Y n u n  k s  lo  wn 
k e i t t i ö i t ä ,  - ( , . K . a ä i i k n l u v a r a a

ÖLJYPOLTTIMOIOEN 
MYYNTI JA PALVELU
Puhalin: Norwood 7-0719 

itnmiimi'nni'iiinu

W. S. P I K E
FU N ERA L SERVICE  

Inc.
HAROLD N. PIKE, Director

61 Middle Street 
GLOUCESTER, MASS.

Fuh. 283-0884
konttori avoinna 
vöitä ja päivällä
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Kris A. Hales, Joka aloittaa 
seniorlvuotensa University of 
Massachusetts yliopistossa, on 
nimitetty Beta Gamma Sigman 
Jäseneksi . Edellämainittuun 
yhdistykseen pääsee ainoastaan 
10 prosenttia gradueeraavan 
luokan Jäsenistä ja ainoastaan 
niistä oppilaitoksista, Jotka o- 
vat American Assembly of 
Collegiate Schools of Business.

Tähän kunnlayhdlstykseen 
pääseminen on kaikkein korkein 
opintojen perusteella annettu 
kunnia, jonak oppilas voi saa
da kauppatieteiden alalla.

Krls'ln vanhemmat ovat Ire
ne Ja Roger Hales, Ellis Rd„ 
Westminster, Mass. Hänen äi
tinsä esiintyy kesäjuhlilla sun
nuntaina, niinkuin viime vuon
nakin. Mrs. Htles on tunnettu 
laulaja, hän on Baptist kirkon 
kuoronjohtaja Ja kovin pidetty 
esiintyjänä. Mrs. Halesin äiti 
Ja isä ovat Fltchburgln suo
ni alaien KIK jäseniä ja Mr. 
Wilfred Hill usein soittelee har
monikallaan jäsenten tilaisuuk
sissa . Vielä kerran — juhlilla 
tavataan.' -Elsa

p h i l l i p s t o n ; m a s s .
Phlllipston, Mass. —  Miss 

Leena Aho, Keuruulta,Suomes
ta vierailee täällä Elizabeth 
(Laine) Ja James Blsbeen luo
na.

Miss Aho on Elizabethin 
serkku Ja on Yhdysvalloissa 
Rotary klubin vaihto-oppilaana. 
Hän viettää kuukauden Deca
tur, Illinoisissa ennen Suomeen 
palaamistaan.

W. Wareham,Mass.
Heinä- Ja elokuun aikana aa- 

mujumtlanpalvelus on Joka sun
nuntai klo 10 Lähetysklrkosaa. 
Samaan aikaan on pyhäkoulu 
lapsille kirkon alasallaaa. Ru- 
kouskokous joka torstal-llta klo 
7:30 past. Ja Mrs. Weedenin 

|kodissa.

Pastori Juhani Erlksaon Ja 
Mr. Ralph Koakl puhuivat West 
Warehamlsss kesäk. 11, 12 Ja 

i 15 päivinä Ja keaäk. 13 pnä 
Miss Ester Flinkmanin kodls- 

i sa, Centervlllessa. Heillä on 
ollut kokouksia myös Qulncyn 
Lähetysklrkosaa kesäk. 8 Ja 

110 pnä, Broolynlsaä, Conn, ke- 
i aäk. 4 pnä Ja Canterburyssä, 
[Conn, kesäk. ,15 pnä, Mr. Ja 
Mrs. Aarne Äijälän kodissa,

, W orcesterissa, Mass, kesäk.
116 pnä, Ja Fltchburgln Lähetys- 
i kirkossa kesäk. 17 pnä. He o- 
vat vierailleet kesäkuun alus
sa Golgatan Lähetysklrkosaa, 
Brooklynissa, N.Y., kesäk. 22- 
28 välisenä aikana West Parl- 

1 aisaa Ja Thomastonlssa, Mal- 
nessa Ja Maynardlssa, kesäk. 

j29 pnä.

Heinäkuun alussa on kokouk- 
| siä Torontossa, Thunder Bays- 
sa ja Kanadan muillakin paik
kakunnilla. Veljien Erikssonin 
Ja Kosken matka Jatkuu Keskl- 
Lännelle Ja myöhemmin Cali- 
fornlaan saakka. Past. Erik- 
ssonnllla Ja Mr. Koskella on 
ollut julistettavana Raamatun 
kaventamaton sanoma pelasta
vasta Ja parantavasta Kristuk
sesta.

V.V.

Dayville, Conn.
Kesäjuhla pidetään sun

nuntaina, helnäk. 20 pnä klo 
3 lp. Mr. Ja Mrs. Charles 
Virtasen kauniissa Ja avarassa 
pihassa, sateen sattuessa s i
sällä.

Onnistunut Is ienpälvä Juhla
pidettiin Sampo Haalllla, Can
terburyssä, Conn, sunnuntaina 
kesäk. 15 pnä. Ystäviä oli saa
punut runsaasti Is Ienpälvä Juh
laan. Alkusanat lausui Sampo 
Seuran puheenjohtaja John Ki
velä. Past. Väinö Välkiö Johti 
kokouksen. Past. Juhani Erik
sson puhui pelastavasta Ja an
teeksiantavasta Kristuksesta. 
Hän lauloi useita lauluja kita
ransa säestyksellä. Mr. Ralph 
Koski kertoi rukouksia kuule
vasta elävästä Jumalasta. Pia
nistina oli Mrs. Ellen Slonskl. 
Martat olivat valmistaneet erit
täin hyvän tarjoilun Juhlan Jäl
keen. V.V.

W. Barnstable, Mass.
Mr. George Wirtasen hau

tauspalvelu pidettiin tlistal-aa- 
muna, 24. kesäkuuta Frist Lut
heran kirkossa. Kirkko täyttyi 
sukulaisista ja ystävistä. Mr. 
Wlrtanen oli syntynyt West 
Barnstablessa, Masa. 23. syys
kuuta 1911 Ja kuoli 21. kesäkuu
ta 1980 omassa kodissaan. Nuo
rena poikana George oli autta
massa West Barnstablen ev. 
lut. kirkon rakentamisessa Ja 
kävi rippikoulun edellämaini
tussa kirkossa. Hän oli toisen 
maailmansodan veteraani. Hän 
työskenteli "the State Highway 
Departmentin" palveluksessa. 
Mr. Wlrtanen oli tunnollinen 
kaikissa tehtävissään Ja hyvä 
perheen Isä Ja naapuri. Hänet 
haudattiin West Barnstablen 
hautausmaahan. Pastori Väinö 
Välkiö toimitti siunauksen. Kai
paamaan jäivät pojat; Edward 
Ja Allan Wlrtanen Ja tytär; Mrs. 
Margaret Bookstein, kolme las
tenlasta, neljä sisarta; Mrs. 
Eleonor Higgins, Mrs. Martha 
Campbell, Mrs. Esther Cash 
Ja Mrs. Evelyn Casheen sekä 
veli Frank Wlrtanen, monia 
muita sukulaisia Ja ystäviä. 
Muistotarjoilu, oli Mr. Ja Mrs. 
Edward Wirtasen kodissa. V.V.

R a iv a a ja  -  T o r s t a in a ,  heinäkuun 3 p. 1980 -  T h u r s .  Ju ly  3 , 1930 *  *  5

FITC HB U RG , MASS JA YMPÄRISTÖ

K irjaston toimintaa Biologien kandidaatti

Kela Ahti
Englannin

Frekvenssi-
SANAKIRJA 

Hinta $9.75
(Postikulut 50c, myyntiv, massa* 

laisilta 49c)
Tilatkaa osoitteella:

RAIVAAJA PUBLISHING CO. 
Box 600

Fitchburg, Ma. 0141 0

Vanhanaikaiset myyntlpälvät 
lähestyvät. Ne pidetään heinä
kuun 24 -  25 p. Sen Johdosta 
kirjasto ottaa mielellään vas
taan lahjoituksina kirjoja, levy
jä, talde-ealneltä ja käsitöitä. 
Kannattakaa Kirjaston Ystäviä, 
Joiden tehtävänä on näiden 
myyntlpälvien järjestelytyöt. 
Kirjat Ja levyt voidaan Jättää 
Wallace kirjaston aulaan. Jos 
teillä on vapaata alkaa niin 
käyttäkää se mukavasti lupautu
malla auttamaan myyntlpälvien 
aikana. Soittakaa 343-3096 klo 
9 ap. -  klo 4 lp. välisenä ai
kana Ja lupautukaa auttamaan.

James Turner, Kirjaston Ys
tävien presidentti sanoi "Me 
turvaudumme niin paljon nii
hin varoihin. Jolta saadaan vuo
tuisista klrjamynnelstä raholt- 
taaksemme kirjastossa pidet
täviä konsertteja Ja multa eri- 
kolstilaisuuksla, Jotka tuovat 
niin paljon nautintoa tämän a- 
lueen /  asukkaille. Oodotamme 

: Jälleen sitä suurta kannatusta, 
jota olemme vuosien varrella 
saaneet kuten lahjoituksia, apua 
järjestelyissä Ja yleisön kan
natusta.

Burbank saa 5 dialyysi -  
laitetta

Ensimmäinen askel munu- 
alsdlalyyslpalvelun laajenta
m iseksi Memorial sairaalasta 
Burbanklin otettiin viime viikon 
tiistai-iltaisessa Central Mas
sachusetts Health Systems Joh
tokunnan kokouksessa.

Johtokunta ei vielä voinut an
taa hyväksymistään suunnitel
malle, koska riittävästi Jäse
niä ei ollut saapunut koko
ukseen. Sensijaan komitea 
päätti kannattaa suunnitelmaa 
Ja esittää se seuraavassa joh
tokunnan kokouksessa.

Tämä suunnitelma on ollut 
vireillä Jo monien kuukausien 
ajan, sanoi Scott Bullock, Bur- 
bankln sairaalan apulaisjoh
taja. "Toivottavasti heinä- tai 
elokuussa voidaan ottaa seuraa- 
va askel", hän Jatkoi. Fede- 
raallhallltus tulee suurimmak
si osaksi rahoittamaan dla- 
lyysllaitteet. Toivottavaa olisi, 
että kalkki tarpeelliset hyväk
sym iset suunnitelmalle saa
daan lokakuun 1 päivään men
nessä. Tammikuun 1 päivä on 
se päivä Jolloin toivotaan dla- 
lyysllaittelden olevan valmiit 
palkallisten Ja ympärlstöpotl- 
laiden käytettäväksi.

C lark  politikoim assa

Walthamin pormestari Art
hur J. Clark aloitti viime 
viikon tiistaina vaalikamppai
lunsa täällä Fitchburgissa. Hän 
yrittää päästä yhdysvaltain
kongressin neljännen piirin 
edustajaksi.

Clark, Joka on toiminut 6 
virkakautta Walthamin por
mestarina, pyrkii nyt Yhdys
valtain edustajahuoneen jä
senen Robert F. Drinanin ti
lalle. Hän, kuten Drlnankin ha
luaa edustaa alueensa köyhiä, 
työttömiä, vanhoja Ja invaliide- 
Ja.

Clark, Joka on yksi viidestä 
ehdokkaasta, sanoi ymmär
tävänsä erikoisen hyvin Ih
misten tarpeita, koska on niin 
läheisesti työskennellyt näi
den asioiden kanssa.

Clark suosii puolustusvoi
mien lisäämistä, reklsteera- 
usta asevoimia varten, kivihii
len lisääntyvää käyttöä Ja ta
sapuolisempaa h a l l i t u k s e n  
määrärahojen myöntämistä, 
koska maan koillisosan tarpei
ta on laiminlyöty Jo Illan kauan, 
varsinkin sellaisissa asioissa 
kuin vesivarastojen parantami- 

I sessa  ja likaviemärlverkosto- 
j hankkeissa.

Nykyinen kongresslmies Ro
bert F. Drlnan, Joka paavin 
määräyksestä Joutuu lopetta
maan poliittisen uransa, kan
nattaa Barney Frank'la tilal
leen.

Todd D. Peltonen, Walter Ja 
Helen Peltosen poika Fitch- 
burglsta sai äskettäin "bache- 

i lor of science" arvon "magnai 
cum laude arvosanoin Bates' 
Collegen 114. promootlotllal- 
suudessa Lewlstonlssa, Maine.

Peltonen, Joka pääaineenaan 
opiskeli biologiaa oli "dean's 
list" oppilas Ja yhtenä lukukau
tena saavutti täydellisen 4.0. 
Hänet valittiin arvovaltaisen 
Phl Beta Kappa yhdistyksen Jä
seneksi.

Peltonen oli myös shakklklu- 
bln Ja pöytätennisklubin Jäsen 
sekä osallistui opistojen väli
siin koripallopelelhln Ja kuu
lui "soft ball" Joukkueeseen. 
Hän työskenteli opiskeluaika
naan palkallisen eläintentäyt
täjän liikkeessä kolmen vuoden 
ajan.

Kirkollisia uutisia

Messiah Lutherilalnen  
seurakunta

..■'nnuntaina, heinäkuun 6 p„ 
klo 8:15 aam. Suomenk. Juma
lanpalvelus Ja H.P.Ehtoollisen 
vietto. Klo 9:15 aam. Sunnun
taikoulu Ja Raamattu luokat. 
Klo 9:45 aam. Suomi. Luteri
lainen tunti radioasemalta 
WEIM - 1280 -  AM. Klo 10:30
aam. Englk. Jumalanpalvelus 
ja H.P. Ehtoollisen vietto.

Huom! Taasen järjestetään 
viikkolllan hartaustilaisuuksia 
Mäntyrannassa, keskiviikkoi
sin, ensimmäinen on heinäkuun 
9 p., keskiviikkona, klo 7:30 
ill.

Ilmoitamme, että past. Ja 
Mrs. Joel (Sue) Holls, seura
kuntamme ensimmäinen vlkaa-

FACS lahjoituksia
Lahjoituksia FACS rakennus

rahastoon otetaan edelleen
mielihyvin vastaan. Ne voi
lähettää osoitteella: Finnish
American Club of Saima Build
ing Fund, c /o  Workers' Cre
dit Union, Box 485, Fitchburg, 
Ma. 01420.

Raimo Ja June Ahti, Lunen
burg (Muurarimestarl Matti Jo
kelinin muistolle) . . $100.00 

Laila Ja Karl A. Mäkelä, 
Fitchburg (Matti Salon muis
tolle) .........................  $100.00

Frank E. Luokkala, Fitch
burg (Frank J. Ja Hilda (Nie- 
monen) Luokkalan muistolle) 

$75.00
Ina Ja Raymond Sllwlnski, 

Fitchburg . . . .  $50.00
Gerald E. Kumm Ja Mari

anne R. Kumm, Beverly, Ma. 
(Martti Ja Armi Harvan muis
tolle) ................................$35.00

Frederick R. Ja Neysa Mil
ler, Westminster (Isänsä 
George H. Millerin Ja veljen
sä George J. Millerin muis
tolle.) ............................. $25.00

Toivo A. Reinikainen, West
minster (Albin Ja Ida (Kauppi
nen) Reinikaisen perheen muis
tolle) ................................ $25.00

Ellen K. Wintturl, West
minster (Miehensä Walterln
m u is t o l le ) ....................... $25.00

Mamie Clarey Ja Alli Fors, 
Fitchburg (Vanhempiensa Mr. 
Ja Mrs. John Johnsonin muis
tolle) ..........................  $20.00

Eino Ja Elha Mäkelä, Strat
ford, Conn..........................$20.00

Marion K. Mäki, Proctor, 
Vt. (Miehensä Viljon Ja 
'niecen' Tyyne K. Aallon muis
tolle) ................................ $20.00

Beverly A. Ja Kenneth W. 
Michelson, Westminster$15.00 

Dr. Laura G. Forman, Fitch
burg (Mr. ja Mrs. K. E. Gran- 
dahl'n muistolle) . . . $10.00 

Fanny ja Helen Hakala, Fitch
burg ................................  $10.00

Mr. ja Mrs. Wilho T. Lehtola, 
W o rcester ........................ $10.00

Irene  ̂ E. Mäki, Fitchburg rl lomailevat Mäntyrannassa qq
Miss Slrie Pulkkinen, Brigh-helnäk. 7-14 pp. Past. Holls 

saarnaa englk. jumalanpalve
luksessa, sunn. helnäk. 13 p.

Elm  Sto Lähetys- 
seurakunta

Sunnuntaina, heinäkuun 6 p„ 
klo 9:30 ap. Jumalanpalvelus 
Ja H.P. Ehtoollsen vietto. Vie
railevana puhujana tulee ole
maan pastori Walter Stone.

Tiistaina, heinäkuun 8 p„ klo 
7:30 111. Viikkolllan hartaus
tilaisuus. Kahvitarjoilun kus
tantaa Mrs. Edith Matson.

ton, Ma........................... $10.00
Earl Ja Helen Raitanen, N.

Clarendon, Vt................ $10.00
Mr. Ja M-rs. V. John Rikkola, 

Salem, Ma. (Anton Ja Matilda 
Rikkolan muistolle) . . $10.00 

Mr. Ja Mrs. Martin W. Sivu
la, F itchburg...............$10.00

Oiva Ja Irja Tofferl, Ludlow,
Vt....................................  $10.00

Helen B. Hansen, Newton,
N.J..........................................$3.00

Victor A. Wallenius, New
burgh, N.Y. (O.H. Akun Ja Eetl 
Pulkan muistolle) . . $25.00 

Arthur Nurmi, Fitchburg, 
Ma. . . . . . . .  $5.00

Missä vaimosi uskoo sinun olevan töissä?
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiu iiiiiim iim iiiiiiM iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM iM iiim iiiiiiiiiiiiiH iiiiiiH iiiiiiiii

N A P P E J A  R A I V A A J A N  H Y V Ä K S I

= Raivaajan 75. Juhlavuoden kunniaksi myydään ylläolevia _ 
I nappeja $1.00 kpl. Niitä saa Raivaajan konttorista, |
I kesäjuhlilta Ja lähetetään myös postitse. Tilatkaa |
|  osoitteella: Raivaaja Publishing Co. |

Box 600
Fitchburg, Ma. 01420
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H A L U T A A N  
M Y Y T Ä V Ä K S I

perhetaloja, maata ja farmeja 
Gardnerissa, Westminster!ssä, 
Ashburnhami ssa. Hubbardsto- 
nissa, Tempietonissa, Etelä* 

New Hampshiressa ja ympäristö- 
alueilla Ostetaan käteisellä.

THOMAS J. KYMÄLÄINEN 
29 Union Square, Gardner, Mass. 

01440 * Puh. 632*3106

1 »IIIIIUIIHtllllllllltlltlllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIE

jjRiCE FUNERAL HOME f
ROCKLAND, LASS. 
15 Webster Street

Puhelin
TRiangle 8-0055

an iiim iiH iiiiiiii iii iii iii iii iii iii iii iii im iii iii ili im m ii:
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iS m ith  F u n  e r a lH o m e f

^ 111111111 ■ 111111111 ■ 11 111 ■ 11111111 ■ 1111111 ■ I > 11 ■ 11 >■ 111 ■ 111 ■ IIB

j R. w. b i c k f o r d J
I  INSURANCE AGENCY INC. |  

4  ventral Street
A i!.bii.-tiham, Massachusetts I  

01430 1,
I  i

Telephone 827- 5909 I.
« Ill lll lll lll lll lll lll llli iu n ...... ■h ih ii............ Hiinmnijt

Kaikenlaisia vakuutuksia .

Huhtala OH Company
East Templeton 

Puh. 632*1221 
Perustettu 1945

kPolttimoiden tehokkuus!arkastus) 
suoritetaan puhdistuksen 

yhteydessä.

Puhutoan suomea

I El. D EN  J. B J U u L l i ' G  
i 69 Vernon St. Gardner, Mass. 

Tel. 632-0777
ilttUUtlltlltlMillllllllllMIlUXMIIlYllllllMilllllMllllllli

II

N IE M I INSURANCE AGENCY, INC. 
135-Main Street P.O„ Box 309

WESTMINSTER, MASS. •’’ UHF.LIN 874*2921 
Välitetään myös kiinteistöjäv uiireraon myös Klinreisro|a ^

^rs**ess*essesse*s*esssesess*eess»*s**s*eess**s*s»eeeeee*tstt»seitit

51 Main Struct Westminster. Mu. 014711 Pitäne: 874-0450
Open Sundays 9* 2 p.m. • Weekday Eves, 'til 8 

........................................... ................... ..............................
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FITCHBURG
JA YMP JUUSTO

Huomio l
Ralvaajcn konttori 

tulee olemacn suljettu 
perjantaisin heinä- ja  
elokuun ajcn. Auki m aa
nantaista torstaihin klo
8:30 cp. -  klo 3:30 lp.

* * *

Tulevia tilaisuuksia j

Kaleva Huvilalla, Fort Pond, 
Lancaster on Joka keskiviikko
ilta kahvialset Ja tanssit hei
nä- Ja elokuun ajan. Ne alka
vat klo 8 Illalla Ja sinne on 
kalkki tervetulleita.

Torstaina, heinäkuun 3 p„ 
Fourth of July tanssit, Saiman 
Puistossa. Palosolnaa. Järjes
tää FACS.

Lauantaina, heinäkuun 5 p. 
Kesäjuhlatanssit. Nils Lundin 
orkesteri soittaa. Järjestää 
FACS ja Kesäjuhlatoimlkunta.

Sunnuntaina, heinäkuun 6 p., 
tanssit klo4-8 ill.Flnn Rhythms 
soittaa. Järjestää Kesäjuhla-
toimikunta Ja FACS.

*  *  e
KESÄJUHLAT Saiman Puis

tossa, heinäkuun 3, 5 Ja 6 p. 
Pääjuhla on sunnuntaina ilta
päivällä heinäkuun 6 p.

*  * *
Tanssit Sovittajan Puistossa, 

Rutlandissa, lauantaina, heinä
kuun 12 p. Soundabouts soitta
vat. Jäljestää Finnish Ameri
can Club of Rutland.

*  *  *

Tanssit Sovittajan Puistossa, 
Rutlandissa, lauantaina, heinä
kuun 26 p. Walter Erikssonin 
orkesteri soittaa. Järjestää 
Finnish American Club ofRut- 
land.

Nim ipäiviä
Heinäkuun 8 p. Turo 
Heinäkuun 9 p. Ilta 
Heinäkuun 10 p. Saima, Salmi 
Heinäkuun 11 p. Elli, Eleonoora 

Noora
Heinäkuun 12 p. Hermanni, Her

man, Herkko
Heinäkuun 13 p. Ilari, Lari 
Heinäkuun 14 p. Aliisa * * *

Jeffrey L. Wlita, 371 Shel
don Road, Fitchburg on saanut 
kauppatieteiden kandidaatin ar
von tänä keväänä Northeas
tern Universltystä.

K E S Ä J U H L A T  SAIMAN PUISTOSSA
Fitchburg, Mott.

helnäk* 3, 5 ja  6 päivinä
heinäkuun 3 p. -TORSTAINA,

4th of July TANSSIT 
orkesteri soittaa

Saiman Puistossa -  Palon

LAUANTAINA, heinäkuun 5 p. -  
Kesäjuhlatanssit Saiman Puistossa -  Nils Lundlnln 
orkesteri soittaa

SUNNUNTAINA, heinäkuun 
Klo 8:30 ap. Rata- Ja 
College Urheilukentällä

6 p. -
Kenttäurhellukilpallut State

Klo 9:30 ap. 
Road Race

- Toinen vuotuinen Finnish Memorial

Klo 10:00 ap. - Rainakuvia viimevuotiselta Kulttuuri
matkalta Suomeen. Näyttää tri Lilaa Liedes uudessa 

a kerhotalossa.
■

Klo 10:00 ap. - Kansantanhu esityksiä

2  Klo 11:00 ap. -  Kana Bar-B-Que

S  Klo 1:30 l.p. -  Juhlaohjelma 
■

Klo 4:00 -  8:00 ill. -  Tanssit - Finn Rhythm soittaa. 

| Lisäksi, paljon muuta.

Heldenlt Longsjo 
pyö'räkilpai luihin

. /.wwAvoorooeowwow

B .F . Brown kunnialista

B.F.Brown koulun kunnialis
talla olivat seuraavat suoma
laiset:

9.1uokka -  Kunnialistalla Da
na Lehtonen, William Wonkka.

8.luokka -  Korkealla kunnia
listalla James Hautala, Robert 
Jokela, Scott Oja Ja Patricia 
Raatikainen. Kunnialistalla Pe
ter Oksanen.

7.1uokka -  Korkealla kunnia- 
listalla Amy Alitalo, Melissa 
Sulin.

Eric Heiden

Eric ja Beth Heiden, kautta 
maan tunnetut veli ja sisko, 
tulevat osallistumaan 21. vuo
tuisiin Longijjo pyöräkllpallul- 
hin, Jotka pidetään täällä Fitch- 
burgissa sunnuntaina , hei
näkuun 6 päivä.

Yhdysvaltain olympiajoukku
eiden pikaluistelijat, Eric Ja 
Beth päättivät ryhtyä pyörälle- 
mään talviolympialaisten Jäl
keen, Joissa Eric voitti 5 kul
tamitalia pikaluistelussa, jota 
suoritusta el kukaan aikaisem
min ole tehnyt.

Eric tuli 10:lle tilalle Wit
ches Cup pyöräkilpallulssa 
viime sunnuntaina Salemlssa 
Ja Beth tuli toiseksi.

Ericin kokemattomuus pika
juoksussa ei estänyt häntä tu
lemasta toiselle tilalle olym
pialaisten karsintakilpailuissa 
1000 metrin pikajuoksussa Ja 
lisäksi sai itselleen paikan o- 
lymplalaisten Yhdysvaltain 
pyöräilyjoukkusessa.

Kuuluen sekä talvi- että ke- 
säolympiajoukkueeseen,' sekä 
luistelijana että pyöräilijänä, 
Heiden on saavuttanut harvinai
sen tuloksen, jonka ensimmäi
sen kerran saavutti Arthur 
M. Longsjo, Jr., Fltchburgista, 
Jonka muistolle kilpailut ovat 
järjestetyt.

KESAJUHLA TIED O ITU S
Viime viikolla tiedotimme et

tä Keäjuhlakomltea oli saanut 
järjestettyä Senior Vanin kyy
ditsemään eläkeläisiä kaupun
gista Saiman Puistoon. Leh
temme mennessä painoon tuli 
tieto että se peruutetaan.

Keholtamme Kesäjuhlille 
menijöitä ottamaan eläkeläisiä 
autoonsa, että pääsevät Juh
lille.

Jos on eläkeläisiä Jollia ei 
ole kyytiä Kesäjuhlille ehdo
tamme, että he sunnuntaina 
kello 9:45 a.p. kerääntyisivät 
WCU (Luottoyhdlstyksen) park
keeraus alueelle, Josta heille 
järjestetään kyvtf.

Panemme tähän Saim in Puis
ton puhelinnumeron Jos Jollakin 
on vaikeuksia päästä Kesäjuh
lille. Numero on 343-9568. * * *

Taiteilija S>lrkka Höglund lah
joitti Raivaajalle sen 75. vuo
sijuhlan kunniaksi öljyvärl- 
maalauksensa Raivaajan enti
sestä rakennuksesta Wallace 
Avenuen varrella, Jossa Rai
vaaja toimi 1911-1970. Maa
lauksen vastaanotto Ja paljas
tustilaisuus oli toukokuun 4 p., 
Saiman Puistossa, jossa tilai
suudessa oli läsnä mm. Suo
men Suurlähetystön tiedotus
sihteeri Frank Hellsten, Was
hington, D.C.:stä.

Fitchburgin kaupungin kir
jasto on asettanut näytteil
le Mrs. Höglundin maalauksen 
ja samalla kuvia ja lehtilel- 
keitä Raivaajan liikkeenhoita
jista Ja toimittajista.

Raivaajan lehtitalo Wallace 
Avenuen varrella, Jossa se  
toimi 59 vuoden ajan, oil Fitch
burg Athletic Clubin rakenta
ma 1895. Tässä viisikerroksi
sessa  rakennuksessa oli sisä
rata, voimistelusali, kesäteat
teri rakennuken katolla, bil- 
Jardisali, kellarata Ja lukuisia 
yksltyslhuonelta klubitoimintaa 
varten sekä lisäksi h issi. Sii
hen aikaan kun se rakennettiin 
oli se yksi hienompia raken
nuksia kaupungissa.

Klubitalo ei ollut taloudelli
sesti kannattava. Se teki kon
kurssin. Useita liikkeitä piti

$
Taiteilija Sirkka Höglund (vasem
malla) ja kirjaston henkilökunnas
ta Martha Koval, joka järjesti näyt
telyn.

sitä hallussaan lyhyitä aikoja. 
Raivaaja, joka aikaisempina 
vuosina Joutui kilpailemaan 
Pohjan Tähden kanssa, joka oli 
alkanut ilmestymään aikaisem
min ja jolla oli hyvä kanna
tus, päätti Ilmestyä Joka päivä, 
osti rakennuksen Ja muutti s ii
hen 1911.

Vuonna 1963 Raivaaja myi 
rakennuksen perustamalleen 
Workers’ Credit Untolle, mut
ta Jäi toimimaan silti siihen 
vuoteen 1970 saakka, Jolloin ra
kennus myytiin Fitchburg Hou
sing Authorltylle, purettiin Ja 
tilalle rakennettiin 14 kerrok
sinen Wallace Towers, Josta 
eläkeikäiset voivat edullisesti 
vuokrata huoneistoja.

Mrs. Höglund alkoi har-

rastamaan taidemaalausta käy
dessään salraanholtajatarkou- 
lua Bostonissa. Mentyään avio
liittoon täällä hän muutti Ber
mudaan, jossa asui 11 vuotta 
Ja Jona aikana el tullut kehl-. 
tettyä näitä hänelle luontaisia 
lahjoja.

Muutettuaan takaisin tänne 
hän Ja hänen miehensä ryhtyi
vät maalaamaan Ja tätä on Jat
kunut 28 vuoden ajan Jona ai
kana Mrs. Höglund on opis
kellut taidemaalausta mm. 
Fitchburgin Taidemuseossa, 
Worcesterlssa Ja Bostonissa 
Ja on kehittynyt hyväksi a- 
lallaan.

Raivaajan koskevan materi
aalin näytteille asettamisessa 
on ollut päätekijänä klrjasto- 
vlrkilija Martha Koval. Mate
riaali on näytteillä kuukauden 
ajan.

Fitchburgin kirjaston näytte
ly kunnlolttaakseen Raivaajan 
75 vuotta tulee olemaan näh
tävänä koko heinäkuun ajanj 
Kirjasto on auki maanantaista | 
torstaihin kello 9 at. kello 9 j 
111. Perjantaina klo 9 ap. -  klo ! 
5:30 lp. Suljettu lauantaisin Ja ] 
sunnuntaisin.* * *

Lyyli Linna kuollut

MRS. LYYLI M. LINNA, o. 
s . Lahti, 86-vuotias, Russell 
Hill Road, Ashbumham Vuoli 
perjantaina, kesäkuun 27 p„ 
1980 Burbankln sairaalassa. Jo
hon hänet oli viety hieman ai
kaisemmin sairauskohtauksen 
seurauksena.

Mrs. Linna oli syntynyt Ori
vedellä, Suomessa maaliskuun 
25 p., 1894 Adolf Ja Amanda 
Lahden tyttärenä Ja asui vii
m eiset kaksi vuotta Ashbum- 
hamlssa. Sitä aikaisemmin hän 
asui Townsendissa Ja Fltchbur- 
glssa. Hänen miehensä Andrew 
H, Linna kuoli 1972.

Edesmennyt kuului Jäsenenä 
Suomalaiseen Kultaisen Iän 
kerhoon. Työväenyhdistys Sai
maan ja Reippaan urheiluseu
raan. Hän oli tunnettu myös 
kirjailijana Ja runojen lausu
jana. Linnat rikastuttivat usei
ta suomalaisten tilaisuuksia oh
jelmanumeroillaan.

Lähinnä häntä Jäi kaipaamaan 
yksi poika Veikko A. Linna, 
Keene, N.H. Ja tytär Mrs.Sirk
ka E. Höglund, Ashburnhamls- 
sa, Jonka luona edesmennyt a- 
sui. Lisäksi Jäi neljä lastenlas
ta ja kolme lastenlastenlasta.

Perinnöksi lapsilleen Mrs. 
Linna jätti mm. ihailtavan kau
niin suomenkielen taidon ja rak
kauden vanhempiensa syntymä- 
maahan Ja sen kulttuuriin.

Hautajaiset pidettiin sun
nuntaina Iltapäivällä Townsen
din Knight-Anderson hautaus- 
kapplelssa. Unton Methodist 
kirkon pastori Charles D.Mac- 
Lagan toimitti papilliset tehtä
vät.

Raivaajan päätoimittaja Sä
vele Syrjälä muistopuheessaan 
koskettell Lyyli Linnan elä
män valheita Ja John D. Per
ko soitti trumpetti soolona Si
beliuksen "Finlandia".

Lyyli Linna haudattiin mie
hensä Antti Linnan viereen 
Townsendin Hillside hautaus
maahan.

Haudalta suruväkl siirtyi 
Veikko Linnan kesähuvilal
le Vinton Pondln rannalle, Jo
hon oli järjestetty kahvitar
joilu edesmenneen muistolle.

C ivic  Day paraati 
huomenna

Huomenna perjantaina on 
Fitchburglssa suuri paraati Yh 
dyavaltaln Itsenäisyyspäivän 
eli 4th of Julyn kunniaksi.

Paraati lähtee kello 10:30ap., 
satoi tai pastol Summer ja 
Boutelle katujen risteyksestä 
Ja kulkee pitkin Main katua 
Upper Com monille.

Hallituksen apua tulossa
Suunnilleen noin 100 Marga

ret’s Doll Clothing Inc.:n työ
läistä, Jotka Joutuivat työn vä
hyyden takia pois työstä viime 
tammikuussa, ovat oikeutettuja 
saamaan $76,800 hallituksen a- 
pua Yhdysvaltain työvoimalau
takunnasta.

Yhtiö tulee myöskin olemaan 
oikeutettu saamaan taloudellis
ta apua $10,000, Joka tulee käy
tettäväksi teknillisiin tarkoi
tuksiin, Jotta tehdas pystyisi 
Jälleen kilpailemaan maailman 
markkinoilla.

M em orial Jr» High 
School

Kouluvuoden päättyessä Ja
ettiin palkintoja erikoisesti o- 
plnnoissaan ansioituneille op
pilaille. Heidän Joukossaan oli
vat mm. 8. luokan oppilaat Ka
ren Pelto Ja Deborah Salo, Jot
ka olivat olleet kunnialistalla 
koko kouluvuoden ajan Ja sen- 
Johdosta salvat palkinnon. 
Lisäksi Karen Pelto sai maan
tiedon, terveysopln Ja taide
palkinnot. Hlstorlapalkinnon
sai Alicla Aho.* • •
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SUOMALAINEN SAUNA
348 Elm Street. 343-9880 
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Civic Day kuningatareksi 
valittu 18-vuotias Chirstlne M. 
Cormier seurueineen tulee o- 
salllstumaan paraatiin, samoin 
kuin myös suomalaiset kansan- 
tanhuujat ja monet, monet muut 
ryhmät Ja seurat. Soittokuntia 
on useita, Ilmapalloja myydään, 
Joten muistakaa mennä kat
somaan paraatia ja Ilmoitta
kaa siltä myöskin sella isille  
Jotka eivät saa tätä Raivaajaa 
ennenkuin lauantaina.
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TANSSIT
SOVITTAJAN PUISTOSSA 

Deir.ond Pond, Rutland

Lauantaina, heinäkuun 12 p.

KAIKKI 
F nnish A

SOUNDABOUTS
soittavat

TERVETULLEITA

4 ►
4
4

Suomea puhuva f
> •

4 MRS. BARBARA FANNING •
< • >
< voi auttaa teitä kiinteistön ►
i ostoa tai myyntiä koskevissa ►
< asioissa. > ,
4
< Myäs-arvioi kiinteistöjä. >

►
< Kotipuhelin 345-5411 >

. < FosterHealey Real Estate,Inc.
»1 < 470 Majn St., Fitchburg >

Puh. 345-6511 >
►

Estä ja Arvo Arjanen, omist. ^

T I E D O I T U S

Kaikki maksamattomat vesilaskut ja muut veloi
tukset tulevat automaattisesti muuttumaan kiin
teistään kohdistuvaksi velaksi ja tullaan ne 
liittämään kiinteistoverolaskuunne, jos ne eivät 
ole maksetut heinäk.31 p., 1980 mennessä.

Fitchburg W ater Division

JOHN A. BOSK,
I*iti»4*rill Dim*lorn ami \iirfteors

INC.

MOORCROFT 
HAUTAUSTOIMISTO

31 Myrtle A ve., Fitch burg,Mass. 
Puh. 343-7137

Ystävällinen palvelu

PARKKAUSPAIKKA
Richard C. Moorcroft 
Stephen R. Moorcroft

GIT MATKATOIMISTO
69 Main St. Leominster, f/a. 01453 

(vastapäätä postitoimistoa) Puh. 537-4536
■ uotettava ystävällinen palvelu, kysykää Alex kaulia.

SAWYER-MILLER 

HAÖTAUSKAPPELI

i 11

85 BLOSSOM STREET 
FITCHBURG, MASS. 01420 

Puh. 342-3635

HAUTAUKSIA  
PO LTTO H A U TA U K SIA *
Hyvä palvelu Säästöhinnoilla 

Tilava paikoitusalue

l m

Hautaan toimittaja

CHRISTIE and THOMSON
OF FITCHBURG. INC

AubilurvikMOm jh U ik .n l ui sun muolkmktmeiiJiK vuhtLijil.
h'i «lelttmii OHoilliineenine luötetUvmuMiUntm-.1‘ i lk u a ik a iR . l lu  p u lv i- lu k

Puh. 343-3716 359 Summer S},, Fitchburg, Xia.

■ H e n ry  J. LeBlanc Insurance A g en cy  lnc.5
Tuydolliner vakuutuspalvelu
KIINTEISTÖ - IRTAIMISTO 

KODINGMISTAJIEN
AUTO - PALO-HENKIVAKUUTUKSIA

WORKERS’ CREDIT UNIONSRN0 JAM

A Iti tarvitsee mielen lujuutta Ja
rohkeutta ja suvaitsevaisuutta Ja Joustavuutta
ja kärsivällisyyttä Ja päättäväisyyttä Ja melkein
kaikkia muita inhimillisen siulun rohkeita ominaisuuksia.

-Phyllis McGlnley

UfCtf MAKSAA ENEMMÄN

Henkiläkuntaan 
kuuluu tuomea 

puhuva henki lä
12 Brook St. Fitchburg

376 Simmer St. Fitchburg, Matt. - Puh. 343-1853 
SUOMEA PUHUVIA VIRKAILIJOITA

•A  e

Palvellut monta suomalaista sukupolvea 
Howard J . M ille r  Hautaantolmittoja 345-6678

TAVALLISILTA EI-IRTISANOTTAVILTA 
SÄÄ3TÖTILEILTÄ

7 . 0 8 %
6.75*

korkoa korolle  
laskettuna

vuotuinen
orkokanta

Kalkki säästöt täysin vakuutetut Massachusettsin lain mukaisesti

UfCU
W ORKERS' CREDIT UNION

815 Main Street -  Fitchburg -  345-1021 
45 Pleasant Street -  Gardner -  632-9200  
Il W u Main Street -  Orange -  544-2188


