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Voimisteluesitys aikaisempien vuosien Kesäjuhlilta.
Kuva Wallrid Mäkelän kokoelmista

Sl:n ensiaskeleet 
Etelä-Ameri kassa

Senaatilta
verouudistus

, MAAILMAN ERI 
K U L M I L T A

A c h ille  Lauro- 
o ik e u d e n k ä y n ti 
a lk o i Ita liassa

GENOVA, Italia - Genovassa 
Italiassa alkoi viime kes
kiviikkona oikeudenkäynti lois- 
toristeilijän kaapanneita palestii
nalaisia vastaan. Pales
tiinalaiset kaappasivat italialai
sen loistoristeilyaluksen Achille 
Lauron viime elokuussa.

Oikeudenkäyntiä varjostavat 
tiukat turvatoimet. Kaappausta 
puitaneen ainakin pari viikkoa, 
sillä palestiinalaisia syytetään 
erilaisista rikoksista, mm. yhden 
matkustajan murhasta.

Kaikkiaan syytettyinä on 16 
palestiinalaista ja heidän autta
jaansa. Heistä 11:ta ei ole ta
voitettu. Näiden joukossa on 
mm. Abul Abbas, jota syytetään 
kaappauksen johtamisesta. Ab
bas on Palestiinan vapautusrin
tam an PLF:n johtaja.

Palestiinan vapautusjärjestön 
PLO:n johtajan Ja sse r Arafatin 
epäiltyä epäruoraa osallis
tum ista kaappaukseen ei ole 
otettu mukaan syytelistalle.

Achille Lauro kaapattiin viime 
lokakuun alussa Egyptin ran
nikolla, ja kaappaajat pakottivat 
sen kulkemaan Syyriaan ja ta
kaisin A leksandriaan Egyptiin, 
jossa he vapauttivat panttivan- 
kinsa.

O lo f P a lm e  C e n te r  
T u k h o lm a a n

TUKHOLMA (SIP) - Ruotsin 
ammattijärjestö LO on päättänyt 
kunnioittaa Olof Paimen muistoa 
perustam alla kansainväliseksi 
tarkoitetun Olof Palme Centerin 
Tukholman keskustaan. Laitos 
sijoitetaan erääseen  taloon Olof 
Paimen kadun ja Drottningata- 
nin kulmassa.

LO ostaa K-merkityn kiin
teistön 4.1 miljoonalla kruunulla 
Tukholman kunnalta ja sitten 
kunnostaa sen 20 miljoonalla 
kruunulla. Hanke on esitelty 
LO:n edustajainkokoukselle.

B e n s iin i palo i 
H o lla n n is s a

Rotusorron vastustajat hyök
käisivät viiden Shellin huoltoase
man kimppuun viime viikolla 
Hollannissa. Shellin edustajan 
mukaan vahingot nousevat noin 
400,000 dollariin.

Englantilais-hollantilaista Shell- 
yhtiötä on arvosteltu sen kau
pallisista yhteyksistä Etelä-Afrik- 
kaan. Yhtiö kiistää väitteet, joi
den mukaan sen liiketoimet Ete- 
lä-Afrikan kanssa tukisivat rotu- 
sortopolitiikkaa.

This week in
THE FINNISH-AMERICAN

Sosialistinen internation
aali ei ole kansainvälinen 
superpuolue eikä se siihen 
pyri. Internationaali on kym
menien, keskenään hyvin 
erilaisten puolueiden kan
sainvälinen järjestö, jonka 
toimintaa ohjaa yhteisym
märrys peruskysymyksissä. 
Sosialistinen inter
nationaali on keskus
telufoorumi, jonka ääni 
kantaa yhä kauemmaksi.

Näin kuvaa järjestöään 
internationaalin suomalai
nen pääsihteeri P e n tti Vää
n än en  valmistautuessaan 
Sl:n kongressiin joka jär
jestetään Limassa, Perussa.

Internationaalin kongres
si kokoontuu nyt ensim
mäistä kertaa Latinalaises
sa Amerikassa. Juhannuk
sena eli 20-23. kesäkuuta 
pidettävään kongressiin 
saapui korkean tason val
tuuskuntia inter
nationaalin 75 jäsenpuolu- 
eesta ja -järjestöstä.

Limaan m atkustaa Suomen 
SDP:n puheenjohtaja, pääminis
teri Kalevi Sorsa jatkoksi juuri 
päättyneelle Brasilian vierailul
leen. O sanottonsa ovat vahvis
taneet myös Ruotsin pääminis
teri Ingvar Carlsson, Norjan 
pääministeri Gro Harlem Brundt- 
land, Israelin pääministeri Shi
mon Peres ja Italian sosialisti
sen puolueen johtaja Bettino 
Craxi. Limaan saapui myös 
Tanskan sosialidemokraattien 
johtaja Anker Jörgensenlä se-
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kä useita muita sosialistisia puo
luejohtajia.

Miksi Sosialistinen inter
nationaali päätti pitää kokouk
sensa  Perussa? Pääsihteeri 
Pentti Väänäsen mukaan ko
kouspaikka valittiin poliittisista 
syistä.

- Latinalaisesta Amerikasta on 
tullut vuoden 1976 jälkeen pal
jon uusia jäseniä ja ystäviä sekä 
kontakteja Sl:lle. Sam aan aikaan 
Latinalaisessa Amerikassa on 
tärkeitä p 'o sesse ja , ongelmia, 
kriisejä ja jopa sotia, joissa inter
nationaalin jäsenet ovat muka
na.

- Näissä kysymyksissä SI on 
saanut selvästi roolia. Ei sitä pidä 
yliarvioida, mutta merkitystä 
meillä on.

Mikä on SI?
Sosialistinen internaali on de

m okraattiseen sosialismiin pyr
kivien puolueiden ja järjestöjen 
kansainvälinen yhteistyöjär
jestö. Internationaalin kotipaik
ka on Lontoo. Sen puheenjoh
tajana on Saksan liittotasavallan 
puolueen SPD:n puheenjohtaja 
Willy Brandt.

Sosialistisen internationaalin 
pyrkimyksenä on vahvistaa jä- 
senpuolueiden välisiä suhteita 
ja koordinoida niiden poliittisia 
pyrkimyksiä ja asen te ita  yhteis
ymmärryksen hengessä. Järjes
tössä on puhe- ja äänestysoi
keutta käyttävien jäsen- 
puolueiden lisäksi ns. neuvot- 
televia jäsenpuolueita, joilla on 
puheoikeus. Lisäksi järjestöön 
kuuluu veljesjärjestöjä: Sosialis
tinen naisinternationaali, nuori
soliitto IUSY, sekä kansainvänen 
Kotka-liike, joilla kaikilla on sekä 
puhe- että  äänestysoikeus.

Järjestön organisaatiossa kong
ressi on ylin päättävä elin. Se 
kokoontuu joka kolmas vuosi. 
Kongressille asiat valmistelee 
Sl:n valtuusto, joka kongressien 
välillä SDP:n puolueneuvoston 
tapaan m äärittelee Sl:n linjat. 
Valtuusto tekee ehdotuksen Sl:n 
puheenjohtajasta, varapuheen
johtajasta ja pääsihteeristä. Se 
voi myös päättää erityiskon
ferenssien, asiantuntija- ja alu
eellisten konferenssien järjes
täm isestä sekä tutkimusryhmien 
tai -komiteoiden asettamista, 
jollainen on esimerkiksi Sorsan 
johtama SIDAC.

Laajenemisen aika

Vuonna 1976 internationaalin 
johtoon valittiin Willy Brandt. Tä
mä merkitsi järjestön voimakkaan 
laajentumisen alkua. Järjestön 
selkärankana ovat edelleen län
sieurooppalaiset sosialistiset ja 
sosialidem okraattiset työväen

puolueet.
-Länsi-Eurooppa on Sl:n paina

vin osa. Latinalaisesta Ameri
kasta on tullut parikymmentä 
jäsentä. Merkittäviä puolueita 
järjestössä ovat Australian, Uu
den Seelannin ja Japanin sosi
alidemokraattiset puolueet. Afri
kassa internationaalin vaikutus 
on heikko: Senegalin puolue on 
ainoana mukana.

Pääsihteeri Väänäsen mukaan 
Sosialistisen internationaalin 
merkitys on viimeisen kym
menen vuoden aikana selvästi 
lisääntynyt.

- Jo s  katsotaan aikaa e teen 
päin seuraavat kymmenen vuot
ta niin en usko, e ttä  aivan sa 
manlaista kasvua ja ominais
painon nousua voisi tapahtua. 
Uskon kuitenkin nousevaan tren
diin, 75 jäsenpuolueen ja -jär
jestön pääsihteeri toteaa.

Ei superpuolue
Hänen m ukaansa maailmassa 

on paljon jäseneksi halukkaita 
sosialistisia ja on niitä, jotka ai
nakin haluaisivat solmia kontak
tin internationaaliin.

- Internationaali ei käytä väli
töntä valtaa kansainvälisessä 
politiikassa. Emmekä me siihen 
pyrikään. Emme ole mikään su
perpuolue, joka rajoittaisi jäsen
tensä itsenäisyyttä. Meidän voi
mamme on ennen kaikkea siinä, 
että olemme keskustelufoorumi, 
jota yhä enenevässä  määrin 
kuunnellaan.

- Internationaalin kuten puo
lueiden voima on jäsenissä. Sil
loin kun meillä on vahvoja jäse
niä, jotka ovat vahvoja omissa 
maissaan, lisääntyy järjestön 
arvovalta. Jos nämä jäsenet voi
vat olla yhtenäisiä, se lisää inter
nationaalin äänen kantavuutta.

- Viime aikoina on mennyt aika 
hyvin molemmissa suhteissa. 
Tällä hetkellä parisenkymmentä 
puoluetta on hallituksissa eri 
puolilla maailmaa.

Brandt jatkaa

Liman kongressissa valitaan 
järjestön johto. Pääsihteeri Vää
nänen pitää selvänä, e ttä  Willy 
Brandt valitaan edelleen Sl:n 
johtoon. Brandt on ilmoittanut 
olevansa käytettävissä.

- Pitäisin myös luonnollisena 
sitä, että Kalevi Sorsaa pyyde
tään jatkamaan niissä tehtävis
sä, joita hän on Sl:n piirissä viime 
aikoina hoitanut.

Varmana pidetään myös sitä, 
että pääsihteeri Pentti Väänä
nen jatkaa tehtävässään, johon 
hänet valittiin kolme vuotta sit
ten ruotsalaisen Bernt Car
lssonin jälkeen.

Senaatti hyväksyi tiistaina lä
hes yksimielisesti merkittävän 
lakiehdotuksen, joka radikaalisti 
yksinkertaistaisi valtion verolain
säädäntöä vakiinnuttamalla vain 
kaksi veroluokkaa ja poistamalla 
koko joukon suosittuja vähen
nyksiä ja porsaanreikiä.

Lakiesitys lähetettiin äänin 
97-3 ensi kuussa kokoontuvan, 
sekä senaatin että edustajahuo
neen jäsenistä muodostuvan 
neuvotteluvaliokunnan käsiteltä
väksi. Edustajahuone hyväksyi 
viime joulukuussa oman verouu- 
d istusehdotuksensa, tosin vä
hemmän yksimielisesti. Puhemies 
Thomas P. O’Neill sanoi kuiten
kin olevansa vakuuttunut siitä, 
että kompromissiehdotus löyde
tään ja että se valmistuu Työn 
päivään m ennessä.

"Amerikkalaiset veronm aksa
jat ovat saavuttaneet tänään mer
kittävän voiton”, sanoi presidentti 
Reagan, joka pitää verouudis
tusta toisen vaalikautensa tär
keimpänä tavoitteena. "Tämä on 
suuri päivä Amerikalle. Senaatin 
lakiehdotus avaa kauaskan
toisia näkymiä ja on seuraam uk
siltaan vallankumouksellinen."

I
Sekä edustajahuoneen että 

senaatin lakiehdotukset merkit
sevät huomattavinta m uutosta 
maan verolainsäädäntöön yli 
neljäänkymmeneen vuoteen. Ne 
romuttuvat ennenm uuta käsityk
sen verotuksen, progres- 
siivisuudesta, jonka mukaan hy
vätuloisia verotetaan prosen-

Suomalaiset rauhanjärjestöt, 
ammattiyhdistysliike ja kirkko 
vetoavat Yhdysvaltoihin ja Neu
vostoliittoon ydinkokeiden lopet
tamiseksi. Järjestöt jättivät viime 
keskiviikkona vetoom uksensa 
eduskuntaryhmille ja eduskun
nan puhemiehistölle.

Järjestöt aikovat julkaista ve
toom uksensa maksullisena il
moituksena ilmoituksena New 
York Times -lehdessä. Koko si- 
vunilmoitus maksaa 170,000 
markkaa. (Noin 34,000 dollaria). 
Summa pyritään kerääm ään yk-

tuaalisesti enemmän. Molem
pien kamarien esitykset laskevat 
merkittävästi käytännöllisesti 
katsoen kaikkien yksityishen
kilöiden veroprosenttia, korot
tavat yritysverotusta ja kokonaan 
poistavat veroluetteloista noin 
kuusi miljoonaa kaikkein köyhin- 
tä amerikkalaista.

Senaatin lakiesitys korvaa ny
kyiset 15 erillistä veroluokkaa 
15%:n ja 27%:n luokilla, kun taas 
edustajahuoneen versio esittää 
neljää eri luokkaa: 15%, 25%, 
35% ja 38%.

Dan Rostenkowski (D-III.), edus
tajahuoneen lakiehdotuksen 
pääarkkitehti, sanoi tiistaina, e t
tä mahdollinen kompromissi on 
löydettävissä näiden kahden eh 
dotuksen välimaastosta. "Enää 
ei ole epäilystäkään siitä, etteikö 
presidentti vielä tämän vuoden 
kuluessa allekirjoittaisi verotuk
sen uudistavaa lakia”, hän lisäsi.

Veroprosenttikysymyksessä 
presidentti Reagan on vahvasti 
senaatin ehdotuksen takana kun 
taas  edusta jahuoneen  dem ok
raatit muistuttavat oman ehdo
tuksensa tuovan enemm än hel
potusta keskiluokan asem aan. 
Tämän kiistan ohella neuvot
teluissa tullaan keskittymään 
myös moniin muihin aiheisiin. 
Tällaisia kysymyksiä ovat mm. 
säilytetäänkö ykstyisille myön
nettävä t e läketilivähennykset 
(IRA) kuten edustajahuone halu
aisi vai poistetaanko ne senaatin

sityisiltä henkilöiltä sekä järjes
töiltä.

Vetoomus aiotaan julkaista
Hiroshiman muistopäivän elok. 
6.:n päivän tienoilla, jolloin Neu
vostoliitto on ilmoittanut lopet
tavansa yksipuolisen ydinkokeis
ta pidättäytymisen.

Ruotsalaiset rauhanjärjestöt 
julkaisivat sam antapaisen ilmoi
tuksen pääministeri Paimen 
murhan jälkeen. Ilmoitukseen 
sijoitetut 200,000 kruunua eivät 
m enneet hukkaan, sillä ruot
salaisten vetoomus herätti huo
miota Yhdysvalloissa.

ehdotusta noudattaen; saako 
senaatti haluamansa voimakkaan 
kavennuksen verohuojennuk
siin ja pääomatuloihin, ja missä 
määrin keskiluokka hyötyy vero
uudistuksesta.

’’T ä h t i e n  s o t a ”
m ä ä r ä r a h o j a
s u p i s t e t t u

WASHINGTON - Kongressin 
tietolähteiden mukaan alustavat 
äänestykset ovat osoittaneet, 
että presidentti Reagan ei tule 
saam aan kaikkia niitä m äärära
hoja, joita hän on vaatinut "Täh
tien sota" avaruushankkeensa 
tutkimustyöhön.

Edustajahuoneen asepalvelu- 
komitean viime viikkoisessa ää 
nestyksessä päätettiin, äänin 
8-5, myöntää $ 3.6 biljoonaa 
"Tähtien sota" hankkeen tutki
mustyöhän.

Reagan on vaatinut $ 5.4 bil
joonan määrärahoja tälle stra te
giselle puolustusohjelmalle ensi 
vuoden budjetissa.

Puolustusministeri Caspar 
Weinberger vetosi kongressiin 
pyytäen jäseniä antam aan kan
natuksensa Reaganin budjet- 
tiyaatimukselle. Weinbergerin 
mielestä kasvu on välttämätöntä, 
jotta voisimme pysyä Neuvos
toliiton tasolla.

Ruotsalaiset ovat parasta ai
kaa puuhaam assa rahoitusta 
toiselle ilmoitukselle. Myös län- 
sisaksalaiset järjestöt ovat jul
kaisseet oman ilmoituksensa. 
Nimien keräys jatkuu heinäkuun
puoliväliin saakka. Vetoomus on 
tavoittanut rauhanjärjestöjen 
kautta 15,000 suomalaista. Se 
on myös postitettu sadoille kan
salaisjärjestöille, suurelle joukol
le tiedemiehenä, taiteilijoita, elin
keinoelämän edustajille ja kai
kille urheilujärjestöille. SAK on 
välittänyt vetoomuksen maan 
kaikille ammattiliitoille.

Pages 7 & 8

•  Summer Festival Features
•  65 years ago at the Festival
•  'White Nights' inspires Meritta Koivisto
•  Report from FAHA
•  California sports news

Eduskuntaryhmien edustajat allekirjoittivat viime keskiviikkona vetoomuksen Yhdys
valloille ydinkokeiden lopettamiseksi. Vasemmalta Ensio Laine (kd.), Helvi Koskinen 
(maas.), Jouko Skinnari (sd.) ja Veikko Saarto (kd) lupasivat viedä asiaa edelleen 
omille ryhmineen.

Suom en uutisia

Suomalaiset vetoavat 
ydinkokeita vastaan
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Kesäjuhlatervehdys

Kesä on luvattua kesäjuhla-aikaa. Kansallisen 
FinnFest US:n lisäksi suomalaiset järjestävät lu
kuisia pienempiä kesäjuhlia Amerikan mante
reella.

Tänä kesänä, heinäkuun 5. päivänä .kokoonnu
taan Saiman Puistoon jo 80. kertaa juhlimaan 
Amerikan Suomalaisen Kansanvallan Liiton ja 
Finnish American Club of Saiman yhteisiä kesä- 
juhlia. •

Vuosien mittaan näistä juhlista on tullut vakio- 
tapahtuma. Saiman Puistoon matkustetaan pit
kienkin matkojen takaa, koska luvassa on urhei
lukilpailuja, maukas ateria, iltapäivän kulttuurioh
jelma ja lopuksi vielä kunnon suomalaiset tans
sit.

Alkuvuosina juhlapuheet olivat vahvasti poliit
tisia luonteeltaan, elettiinhän aikoja, jolloin työ
läiset ryhtyivät ajamaan omia etujaan vaatimalla 
parempia työolosuhteita ja koettaen saada ää
nensä kuulluksi. Sosialismi kukoisti noina vuo
sina.

Puheiden sävy on muuttunut pikkuhiljaa, poli
tiikkaa on jäänyt enemmän taka-alalle kulttuurin 
vallatessa tilaa.

Syynä on tietenkin se, että taistelu on johtanut 
tuloksiin. Olemme saavuttaneet 8-tuntisen työ
päivän, 40-tunnin työviikon ja työväen suo
jelukin. Työmaaturvallisuus on parantunut, nai
set ovat saaneet äänioikeuden, työttömyys- 
vakuutus ja vanhuuseläke ovat toteutuneet.

Vaikka puheiden sävy on muuttunut, ideologi 
elää edelleen. ASKL taistelee edelleen vähem- 
piosaisten puolesta. Maailman muuttuessa tar
peet ja vaatimuksetkin muuttuvat. Nyt tehtävä
nämme on vastustaa rotuerottelua ja kaikenlais
ta syrjintää ja vaatia ihmisoikeuslakien noudat
tamista.

PARHAAT YSTÄVÄT
Kirjat ovat viisaan ja toimeliaan miehen parhaat 

ystävä...Hänen kirjastonsa on hänelle nautinnon, it 
sensä unohtamisen ja  mietiskelyn tyyssija, lyuhyesti: 
hänen ajatustensa pyhättö.

ARVOSTELUN PÄÄTEHTÄVÄ
Arvostelun päätehtäviä on taistella taiteen puolesta  

taidetta vastaan.

Vähään tyytyvä arvostelu on kulttuurin jarruttam ista, 
hellittelevä sen madaltamista, liehittelevä likaamista, 
mutta vaisu ja kalsea, tunnustusta kaihtava arvostelu 
on kuin liekkien päälle painuva tukahduttava suppilo.

Kaarlo Marjanen.

Nimipäivät

Heinäkuun 3 p. Arvo 
Heinäkuun 4 p. Ulla, Ulpu 
Heinäkuun 5 p. Unto, Untamo 
Heinäkuun 6 p. Esa, Esaias 
Heinäkuun 7 p. Klaus, Launo 
Heinäkuun 8 p. Ruro 
Heinäkuun 9 p. Ilta

Lapset viihtyvät 
vanhojen kanssa

Kokeilusta virisi pysyviä 
lasten ja vanhusten suhteita

------------------------------------------------------------------------------ r

Lahjoituksia
Raivaajalle!

TUKFMISRAHASTO 1986: $6,443.50

Ed ja Bertha Hagelberg, Sonoma, C A ....................  $100.00
Aili Jokinen, Fitchburg, MA .........................................  $20.00
Reino Mäki, Quincy, MA ................................................  $5.00
Tekla Leeman, Danielson, C T .....................................  $10.00
Fred ja Jennie Koski, Chester. V T .............................. $10.00

William Kokon muistolle lahjoittavat 
Mrs. William Kokko ja Mrs. J.E.Bartell,
Hyannis, MA ................................................................. $20.00

Vanhempiensa Richard ja Erika S alm en  ja
Erik J . ja Ida Pokin muistolle lahjoittavat
Reino ja Martha Pokki, East Templeton, M A.......  $20.00

Jo h n  Pollarin (Fanny Pollarin aviomies) 
muistolle lahjoittavat Viola ja Tauno Palo,
Newark, DE ..................................................................  $20.00

Aune Lakson muistolle lahjoittaa 
Laina Palo, Fitchburg, MA......................................... $5 00

Tyyne Jalkanen, Voluntown, CT ...................................  $ 1.00
Miina Räsänen, Bronx, N Y ..........................  $1000
Hilja M. Mäki, Plainfield, C T ............... $10 00
Lily ja Kenneth Delphey, Aloany, NY ............... ' '  $ io 'o o
Armas A. Äijälä, New Ipswich,NH & Lantana,FL . . . .  $25.00 
Alma Olen, Hubbardston, MA ....................................... $5 00

K iitos  la h jo it ta jil le !

Vanhat tavoittavat paremmin 
lapset kuin murrosikäiset. Tämä 
selvisi Suom essa kun parin vuo
den ajan vanhusten ja päiväko
tien ja koulujen yhteistyötä ko
keiltiin kolmella paikkakunnalla. 
Lapset suhtautuvat luontevasti 
päiväkodissa vanhukseen ja viih
tyvät tämän seurassa. Heitä kai
vataan päiväkoteihin nykyistä 
enemmän.

"Tuntuu, että vanhat itse tarvit
sevat rohkaisua lähentyä lap
sia”, sanoo projektisihteeri Eija 
Antikainen Vanhustyön kes
kusliitosta. Liitto järjesti kolmella 
paikkakunnalla Tieto - taito -pro
jektin. Sen tarkoituksena oli en 
sisijaisesti lisätä vanhusten ar
vostusta ja välittää vanhoja tie
toja ja kätten taitoja nuorille.

Kokeiluun tulivat mukaan Lem
päälä, Lapua ja Kuhmo. Jokai
nen niistä kehitteli toimintaa it
senäisesti oman paikkakunnan 
tarpeiden mukaan. Lem päälässä 
virisi vilkas tapahtum ien sarja 
sekä päiväkodeissa että  koulu
jen ala-asteella. Vanhojen ja las
ten yhdessäolosta tuli tapa, joka 
jatkuu.

Lem päälässä laajeni lasten ja 
eläkeikäisten yhteiset tapahtu
mat niin, että taloyhdistykset ja 
kylätoimikunnat järjestävät tilai
suutensa korostetusti kaikeni
käisille.

Lapua tuli mukaan myöhem
min, joten kokem ukset ovat sa 
moja kuin Lem päälässä ensim 
mäisenä kokeiluvuonna. Vanhus
tentalossa on viikoittain yhteis- 
tilaisuuksia. Esiintyjät ovat jos
kus lapsia, joskus vanhuksia tai 
joskus yhteisiä.

Kuhmon ainoassa päivä
kodissa vieraili parin vuoden 
ajan iäkäs ukki, joka nyt on vali
tettavasti sairastunut. Hänen ti
lalleen ei ole ilmestynyt ketään. 
Mutta eläkeläiset ovat vierailleet 
joskus kouluissa.

Yhdessäloloa 
tai kättentöitä

Ei toiminta ole mitenkään 
määrättyä tai sidottua”, Eija An
tikainen lohduttaa. "Jotkut ovat 
opastaneet lapsia leipomisessa, 
perinneruokien valm istuksessa 
tai entisaikojen käsitöitten teke
misessä. Kuhmon ukki esim er
kiksi vain oleili lasten parissa, ei 
hän mitään erikoista tehnyt."

Sukupolvien väliseen vuoro
vaikutukseen ei kuitenkaan Eija 
Antikaisen mielestä riitä päivä
kodin lasten vierailut jouluna ja 
äitienpäivänä vanhainkodissa tai 
palvelutalossa. Tietty säännön
mukaisuus on kummankin osa
puolen kannalta hyväksi. 
"Kokemusten perusteella päivä
koteihin ja koulujen ala-asteelle 
sopii paremmin yksi pysyvä kum- 
mimummi tai -ukki tai kum- 
mikerho kuin alati vaihtuvat elä- 
keläisvierailut. Sääntö sopii myös 
päinvastaisena: mitä iäkkäämpi 
henkilö on sitä tärkeäm pää on, 
että lapset ovat tietystä päivä
kodista tai koulusta", Eija Anti
kainen sanoo.

Myös muualla vanhukset ovat 
ryhtyneet vierailemaan päivä
kodeissa. Niin on tehty siellä 
täällä, ainakin Helsingin Kan
nelm äessä. Hyvinkään Kaukai
sissa ja Porvoossa. Kaikkialla 
lapset ovat ihastuneita yhteises
tä ukista tai mummosta.

Yläasteella 
vaikea järjestää

Kouluihin vanhukset kuljet
tivat nimenomaan tietoja ja taito
ja paikkakunnan perinteestä. La
pualla perustettiin vanhusten ja 
koululaisten yhteinen kotiseu- 
tukerho. Myös Lempäälässä van
hat kertoivat kouluissa entisa- 
joista, koululaiset kirjoittivat iso
vanhemmista ja piirsivät kuvia 
vanhuksista. Oli myös kuvataide- 
leirejä, juhlia ja puiden istutusta.

Vanhustyön keskusliitto val
misti koululaisille ja vanhoille 
omat opintovihot. Nuorille tar
koitettua opettajat saattoivat 
käyttää oheismateriaalina yhteis
kuntaopin, kansalaistaidon tai 
uskonnon tunneilla.

"Vanhenemiseen ja vanhuu
teen liittyvien asioiden käsittely 
peruskoulun yläasteella ja luki
ossa ei erityisemmin innostanut 
opettajia. Koulujen opetusoh
jelma on ilmeisesti yläasteella 
niin tiukka, ettei mitään lisää 
voida ottaa mukaan”, Eija Anti
kainen valittaa.

Vanhuksille
opintopiirejä

Murrosikäisiin koululaisiin ei 
projektin aikana juuri saatu  yh
teyttä. Kuitenkin vanhukset hel
posti valittavat murrosikäisistä. 
Tilanteen parantamiseksi Van
hustyön Keskusliitto kannusti 
perustam aan kansalais- tai työ
väenopistoihin opintopiirejä, jois
sa vanhukset pohtivat nuorten ja 
vanhojen välisiä suhteita. Oheis- 
vihkona he käyttävät Nuoruus ja 
hulluus, vanhuus ja viisaus -jul
kaisua.

Kansalaisopistoissa vanhuus- 
ilmiöitä käsiteltiin luentosar
joissa. Perinnepiirientoim intaon 
myös virinnyt, vanhat käsityöt 
ovat nyt kunniassa. Projektiin

osallistuneissa kunnissa levisi 
tarve etsiä kaikki perinteestä tie
tävät vanhukset, jotka välittävät 
kädentaitonsa uusille polville. 
Eräät koulut kutsuivat apuopet- 
tajiksi lähiympäristönsä vanhoja 
taitajia.

Projektin aikana tuli selvästi 
ilmi, ettei vanhusten ja nuorten 
yhteistoiminta suju, ellei ole joku 
vastuuhenkilö. Tämä yhdistää 
tiedot ja tarpeet ja välittää ne 
edelleen. Niin saadaan jatkuvuus.

Eija Antikainen sanookin, että 
uusien toimintamuotojen ja aja
tusten läpivieminen edellyttää 
ainakin yhtä innostunutta ja roh
keaa henkilöä.Tämä valaa uskoa 
muihin . Hän uskaltaa toteuttaa 
hullultakin tuntuvat ideat eikä 
luovuta heti, kun epäilijöitä il
maantuu.

Toimintaa voi vetää vanhusten- 
tai palvelutalon johtaja, kunnan 
kulttuurisihteeri tai sosiaalialan 
työntekijä.

Asenteita
tutkittiin

Projektiin liittyi myös ilmoitus- 
kampanja ja galluptutkimus. Sen 
mukaan puolet suom alaisista pi
tää tärkeänä kontaktien luomis
ta vanhojen ja lasten välille. Pää
kaupunkiseudulla prosentti oli 
jopa 90, mikä osoittanee kontak
tien vähäisyyden juuri Helsingin 
seudulla.

Pääkaupunkiseudulla a se n 
teet ovat myönteisemmät van
huutta ja vanhuksia kohtaan kuin 
muualla maassa. Kuitenkin tut
kimus osoitti, että pääkaupun
kiseudulla asuvat pitävät yhteyt
tä vanhuksiin muita harvemmin.

Suomalaiset epäilevät vanhus
ten kykyä kehittää itseään eri
laisissa harrastuksissa. Gallupin 
mukaan tätä mieltä oli vajaa 
puolet suurhelsinkiläisistä ja 
kolmannes kaikista suom alaisis
ta.

A nna  S u lin

FITCHBURG, MA - Anna(Rau- 
tiainen) Sulin, 91, 30 Cedar St., 
kuoli varhain keskiviikkona, ke- 
säk. 25, 1986 Burbankin sairaa
lassa. Hänen aviomiehensä Frans 
Jalm ar Sulin kuoli 1983.

Vainaja oli syntynyt tammik. 
31, 1895.

Kaipaamaan jäi kolme tytärtä 
perheineen, Airi ja Arthur Spof- 
ford, Gardner, Eira ja John Perko, 
Lunenburg ja Irja ja Veikko Lin
na, Keene, N.H.; kuusi las
tenlasta; 9 lastenlasten lasta ja 
kaksi lastenlasten lastenlasta.

H autauksesta huolehtii Bos- 
kin Hautaustoimisto, 85 Blossom 
St., Fitchtjurg. Hs 
ään perjantaina klo 1:00 iltapäi
vällä.

Lahjoituksia vainajan muis
tolle voi lähettää Raivaajalle.

A nna  J o h n s o n

Eva V. A su nm a a

GARDNER, MA - Eva V. (Felt- 
march) Asunmaa, 78,160 Blanc
hard St., kuoli kesäk. 19, 1986 
Henry Heywood Memorial sairaa
lassa lyhyen sairauden murta
mana.

Hänen aviomiehensä Jorma 
"Jack" Asunmaa kuoli 1955. A- 
viopari työskenteli monia vuosia 
en tisessä Plain View leipomos
sa.

Vainaja kuului Covenant Evan
gelical Lutheran kirkon seurakun
taan.

Kaipaamaan jäi kaksi tytärtä, 
.kicida Milqs,..South..Windham,
T J u T n i. jc T n a r c n  r a y i i c ,  U a iu M C i,
kaksi siskoa; kolme lastenlasta 
sekä useita sisarusten lapsia.

H autauksesta huolehti Smith 
Hautaustoimisto, 69 Vernon St., 
Gardner. Hautaaminen tapahtui 
Crystal Lake hautausmaahan.

WORCESTER, MA - Anna E. 
(Mantilla) Johnson, 77, 33 Hun
tington Ave., kuoli kesäk. 19, 
1986 W orcester Memorial sai
raalassa. Hänen aviomiehensä 
Hilding J. Johnson kuoli 1979.

Hän oli syntynyt Worces- 
terissa Gustav jsa Ida (Finnberg) 
Mantillan tyttärenä ja asui täällä 
koko ikänsä.

Kaipaamaan jäi poika Robert 
E. Johnson, Rialto, Calif.; veli 
Francis Mantilla, Fairfield, Conn.; 
sisar Mary E. Riley, Worcester; 
useita veljen- ja sisarenpoikia.

Hautauksesa huolehti Nord- 
gren Memorial Chapel H autaus
toimisto, 300 Lincoln St. Hau
taaminen tapahtui W orcester 
County Memorial Park hautaus
maahan.

Lahjoituksia vainajan muis
tolle voi tehdä Covenant Evan
gelical Lutheran kirkon raken
nusrahastoon.

H ug o  J o k in e n

0OYALSTON, MA - Hugo J. 
Jokinen, 89, 50 Stockton St. 
kuoli tapaturmaisesti kotonaan 
kesäk. 12, 1986.

Kuolema seurasi vammoista, 
jonka aiheutti raskaan laatikon 
putoaminen hänen päällensä.

Vainaja työskenteli U.S. Steel 
Corp. yhtiön palveluksessa Wor- 
cesterissa. Kaipaamaan jäivät 
ystävät.

Vanhoilla on usein jännittäviä kertomuksia ja lapset ihm ettelevät entisajan menoa. Väinö Hyyrynen pari vuotta sitten 
Hyvinkäällä laston ymnparöimanä

»
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K esä juh la te rvehdys

Edwin E. Kaarela
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K esä ju h la terveh dys!

Finnish American Club 
of

Fitchburg, Mass.

■ a A A i t n a a a i i i
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L a u a n t a i n a , h e in ä k u u n  
5. p :n ä  v ie t e tä ä n  A m e r ik a n  
S u o m a la is e n  K a n s a n v a l la n  
L ii to n  j a  F in n is h  A m e r ic a n  
C lu b  o i  S a im a n  8 0 .  K e s ä ju h l ia  
S a im a n  P u is to s s a  F i tc h b u r -  
g issa .

A a m u p ä i v ä  o n  o m is t e t tu  u r 
h e i lu l le  ja  e lo k u v il le .  V a r 
s in a in e n  ju h la o h je l m a  a lk a a  
k lo  1 :3 0  i l ta p ä iv ä l lä .  T äs s ä  
m u u t a m i a  p o im in t o ja  p ä iv ä n  
ta p a h tu m is t a .

Osmo Kallisia 
juhlapuhujana

Kesäjuhlien pääpuhuja on O s
mo Kallisia, Suomi-Seura r.y.:n 
johtokunnan puheenjohtaja. Hä
nen puheensa teem ana on Suo
men teollinen tilanne.

Vuonna 1921 syntynyt Kallisia 
valmistui asianajajaksi 1947 ja 
työskenteli sen  jälkeen valtiova
rainministeriön palveluksessa 
vuoteen 1978 asti.

Kallisia on edustanut Suomea 
World Bank, International Devel
opment Association ja Inter- 
American Development Bank 
järjestöissä.

Suomi-Seuran johtokunnan 
puheenjohtajan tehtäviä Kallisia 
on hoitanut vuodesta 1975 läh
tien. Tässä toim essaan hän on 
matkustellut laajalti Yhdys
valloissa, Kanadassa, Aus
traliassa ja Ruotsissa. Hän osal
listui myös ensim m äiseen Finn- 
Festiin M inneapolissa vuoden 
1983 kesällä.

Tämä on Kallialan ensim
mäinen tutustum ism atka Fitch- 
burgiin. Täältä hän jatkaa Kali
forniaan, missä hän osallistuu 
FinnFest US ’86:n juhlallisuuk
siin.

Suomi-Seura on poliittisesti si
toutum aton siviilijärjestö, jolla 
on yli 80,000 jäsen tä kautta 
maailman.

Seuran tarkoituksena on au t
taa ulkomailla asuvia suomalai
sia ja heidän jälkeläisiään pitä
mään yhteyttä vanhaan kotimaa
han ja sen  kulttuuriin. Seura kan
nustaa suom alaisten toimia 
muissa maissa.

Mirja Visiiri 
esiintyy

Ohjelman musiikkipuolta edus
taa laulaja Mirja Visuri, jonka ny
kyinen asuinpaikka on Lexington, 
missä hän asuu perheineen. Hä
nen aviom iehensä Kalevi on vie
raileva tutkija MIT:ssä ja perhe 
palaa Suom een tämän vuoden 
elokuussa.

Ms. Visuri, joka on opettanut 
useissa musiikkileikkikouluissa, 
on opiskellut Salme Kotkasen 
johdolla Vantaan Musiikkiopis
tossa.

Pielisen Balladi
Suomalaiset ovat aina arvos

taneet runonlausuntaa, ja se  on 
kuulunut olellisena osana erilais
ten juhlien ohjelmaan.

Tänä kesänä kesäjuhlilla esite
tään moderni, Kaleva-tyylinen ru
no "Pielisen Balladi". Runoilija 
Kaisu Patu-oja kuvailee eläm ää 
pienessä Pielisen kylässä.

Seitsem än esiintyjän joukko 
esittää äitiä, isää, heidän kolmea 
lapseaan sekä iäkästä naapuria. 
Lukijan avulla he kuvaavat elä
m äänsä ja ongelmiaan.

Esittäjät ovat Miriam Lehto, 
Ellen Hangas, Roy Helander, 
Raija Helander, Armas Kauko
ranta, Toivo Erkkinen ja Marita 
Cauthen.

Elokuvia
Kesäjuhlien ohjelmistoon kuu

luu myös neljä elokuvaa. Komi
tean toiveena oli saada uusi suo
malainen kokoillan elokuva, mut
ta niitä oli saatavissa vain video
kaseteilla, joten ajatuksesta piti 
luopua.

Filmeistä kaksi esittelee Suo
mea: toinen Alvar Aaltoa ja hä
nen tuotantoaan, toinen Karl 
Ludvig Engelin arkkitehtuuria 
Helsingissä. Kummassakin on 
englanninkielinen selostus.

Mainetta ja kiitosta saavutta
neen "Finnish American Lives” 
elokuvan lisäksi juhlavierailla on

tilaisuus nähdä toinenkin ameri
kansuomalaisia kuvaava eloku
va, "Children of Labor”.

Taidenäyttely
Kesäjuhlilla esitellään myös 

vuosittain suom alaissukuisten 
taiteilijoiden töitä. Tämän kesän 
taiteilija on fitchburgilainen tai
demaalari Robert F. Johnson.

Johnson tunnetaan Uutta Eng
lantia kuvaavista akvarelleistaan 
ja tem pera m aalauksistaan. Hän 
on saanut päästötodistuksen 
Butera taidekoulusta ja on opis
kellut myös W orcester Craft 
cen ter’ssä.

Hän on Cushing Academyn tai- 
deosaston johtaja ja' hänen töi
tään on ollut näytteillä useissa 
Uuden Englannin alueen galle
rioissa.

Viime vuonna esiteltiin kahden 
suomalaisen taiteilijan, newjer- 
seyläisen Reino Aarnion ja 
ashburnhamiläisen Sirkka Hög
lundin, töitä.

Sirkka Höglund toimii tämän 
vuotisen taidekomitean johdos
sa. Eugene Höglundin ja Voitto 
Järven tehtävänä on ollut valmis
taa Ravintolarakennuksen näyt
telytilan paneelit.

Parhainta menestystä 
Kesäjuhlille

toivottaa

FEEDS

tICF...The Farmers’Co-op
Visit Your UCF Farm A Garden Center at:

78 River St. 
Fitchburg, MA 01420  
617-343-4802

1155Stafford St. 
Rochdale, MA 01542  

61 7-753-7587

Rte. 119
Littleton, MA 01460  
61 7-486-3573

73 Commerce Ave. 
Danielson, CT 06239  

203-774-9684

Toivotamme hyvää säätä ja juhlien onnistumista

Amerikan Suomalaisen Kansanvallan Liiton

80. KESÄJUHLILLE
Saiman Puistossa heinäkuun 5. p:nä

< r\ ,

Henry J. LeBlanc Insurance Agency
Complete Insurance Service

376 Summer Street Dial 343-4853  

Fitchburg, Massachusetts 01420

Kaikenlaisia vakuutuksia

Persoonavakuutuksia, niihin 
sisältyen henkivakuutus 
sairaala-, tapaturma- Ja 

matkavakuutuksia

Suomea puhuvia virkailijoita:

Eino Niinimäki 
Glenn Niinimäki

Mikä onkaan mukavampaa kuin toimittaa 
asiansa selvällä suomenkielellä. Yllämainitut 
virkailijat ovat ystävällisiä ja iloisia, joten 

heidän kanssaan tulee hyvin toimeen.

Kaikenlaisia liikevakuutuksia

Tähän kuuluen Workmen’s Compensation 
farmi-, koti- sekä kaikenlaisia palo

ja edesvastuuvakuutuksia
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Kesäjuhlilla esitettävä elokuva 
"AMERIKAN-SUOMALAISTA 
ELÄMÄÄ"tutkii etnisen historian 
henkilökohtaista merkitystä, 
ikääntymistä ja ihmisten välisiä 
suhteita. Filmi tallentaa perin
teistä amerikan-suomalaista kult
tuuria Ylä-Michiganissa samalla 
korostaen "perheen" yleis
maailmallista merkitystä • sitä 
haurasta menneisyyttä, jonka 
vanhempamme ja isovanhem

pam m e omin silmin ovat näh
neet.

Filmi kuvaa kuuden henkilön 
elämää Michiganissa, lähellä Iron- 
woodia sijaitsevalla maatilalla, 
jolla asuu  kolme sukupolvea. 
Saam m e seurata näiden hen
kilöiden työtä, juhlaa, mietteitä 
sekä heidän yhteyksiään toinen 
toisiinsa ja koko yhteisöön.

Erkki Vuoremaa on 92-vuotias 
isoisä, joka tuli Suom esta Ame

rikkaan uskoen, että tämä oli 
suurien mahdollisuuksien maa, 
jossa kadutkin oli katettu kullal
la. Hän muistaa yhä katkeran 
köyhyyden niiltä alkuvuosilta, 
jolloin työskenteli M arquetten ja 
N egauneen malmitelakoilla s e 
kä Munisingin metsäkämpillä 
ennen kuin asettui asum aan 
m aata viljelemään farmilleen.

Erkki Vuorenmaan unelmat 
pirstoutuivat. Hän teki työtä lujas
ti eikä rikastunut. Perhe - poika, 
miniä ja kolme lastenlasta - te 
kee hänet kuitenkin rikkaaksi. 
Häntä rakastetaan kunnioite
taan ja hoivataan ja hän puoles
taan on aina valmis jakamaan 
tietojaan ja taitojaan sekä kerto
maan tarinoitaan. Hän on se 
linkki, jonka kautta perhe on 
yhteydessä m enneisyyteensä.

Harold Vuorenmaa, Erkin poi
ka, haluaisi lastensa menevän 
naimisiin suomalaisten kanssa 
ja jäävän asum aan lähiseudulle. 
Mutta lapset kuluvat jo toiseen 
sukupolveen. Se, mikä piti Ha
roldin farmilla, ei ehkä enää 
houkuttelekaan seuraavaa suku
polvea.

Haroldin kaksi tytärtä ovat rau
hattomia. He ovat valmiita läh
tem ään  läm pim än ilm aston 
alueille, missä he arvelevat ole
van paremmat elämisen- 
mahdollisuudet, aivan samoin 
kuin heidän isoisänsä arveli 
m uuttaessaan tänne Suomesta. 
"Täällä ei ole mitään tekem istä”, 
he mutisevat. "Täällä on tylsää”. 
Pojanpoika puolestaan on jo 

om aksunut perheen ja maan 
perinnön. Hän on innokas jää-

Tervehdys ju h la v ie ra ille !

Veikko Lampila
Pistäytykää

Kulta* ja Kellosepänliikkeessämme 

Myymme Suomalaisia Koruja

635  M ain S tre e t F itch b u rg , Mass.
Tel. 343 -3202

K esä ju h la terveh dys

FAMILY’

and Loan Association

Fitchburg - Needham - Stow

Savings insured up to 100,000 by FSLIC

mään perhen pariin ja asum aan 
tilalla, jonka perhe on onnistunut 
raivaamaan Ylä-Michiganin ka
ruun eräm aahan.

Filmin tuottaja ja ohjaaja tri 
Michael Loukinen sanoo: "Vas
takohdat siirtolaisten, heidän 
lastensa ja lastenlastensa välitä 
heijastavat amerikan-suomalais- 
ten perinteisen kulttuurin jat
kuvuutta e ttä  sukupolvittain 
tapahtuvia muutoksia. Kaivau
tumalla syvälle sukupolvien väli
siin tunnesiteisiin löydämme jo
tain yleismaailmallista."

Loukirien on sosiologian pro
fessori Northern Michigan Ylio
pistossa. Tutkimustensa välityk
sellä hän on tallentanut ainut
laatuista ja historialisesti merkit
tävää tietoutta suomalaisista siir
tolaisista, jotka saapuivat suur
ten järvien alueelle tämän vuo
sisadan alussa.

"AMERIKAN-SUOMALAISTA 
ELÄMÄÄ" painottaa etnisen his
torian ja perinteisen kulttuurin, 
m aaseudun elämäntavan, ikään
tymisen,sukupuoliroolien ja kak
sikielisyyden sosiologian sekä 
kielelisen uskollisuuden merki
tystä, koska ne kaikki ovat yhtey
dessä kansalliseen identiteettiim
me.

K u o h u v a t  v ir ra t

Kuovuvat virrat, kuljette kiirein, 
pyrkien, pauhaten vilisevät vuonne, 
rajoista viis, yli kuningasparein 
uurratte uomanne tänne ja tuonne.

Kuohutte uhmaten, riehutte toimin, 
ta istelun intoa niin koko retki, 
murratte sulkuja yhteisin voimin, 
voittajan riemua jokainen hetki.

M innekkä matkanne, suottako vainen 
rauhaton rintanne riehuu ja pauhaa, 
suottako taistelu tuo samanlainen, 
miksette tyydy jo  suvannon rauhaan?

Eespäin on matkamme, voittajan hyvään, 
missä on toivoton taistelu laannut, 
merehen riennämme, suureen ja  syvään, 
missä on kahlittu vapauden saanut.

Ei vaihda pyrkijä vapautta rauhaan 
jonka on ehtona tyytymys uomaan, 
ennemmin, va ikk 'iä t'ta is te lu  pauhaa 
pyrkii se uhmaten onnensa luomaan.

Nousispa kahlitut kuohujen innoin, 
yhtyispä orju tu t virtojen voimin, 
niin taiston uhmasta kuohuvin rinnoin, 
niin vapauttansa vaativin toim in!

Yhtyen kuin vedet tietänsä kyntäisi 
aukeisi uomansa, sulkunsa raukeis, 
Yhtyen kuin vedet yhtäänne ryntäisi 
vapaus, kuin meri e teensä aukeis.

Aku Päiviö

Työkansan Kustannusosakeyhtiön vuonna 
1914 julkaisem asta kirjasta "Kuohuvat Virrat”.

T e r v e h d y s  j  u ftT ä v T & rä n ie T

Eastern Propane, Inc.
Route 12

Winchendon, MA. Puh. 297-0529

N.H. Toll free 1-800-223-4427  
Maksuvapaa puh. 1-800-922-8309

Parhain tervehdys 
80:lle Kesäjuhlille!

N ie m i In s u ra n c e  
A g e n c y , In c .

135 Main St. Westminster, Mass. 

Puhelin: 874-2921

Hoidamme kaikenlaisia vakuutuksia.
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P a r h a in  t e r v e h d y k s e m m e  

k e s ä ju h la v ie r a i l l e

Git Matkatoimisto

69 Main St., Leominster, Mass. 01453  
(vastapäätä postikonttoria)

Puh. 537-4536

Ystävällinen ja luotettava palvelu.
Kysykää Alex Paulia. Hän puhuu hyvin 
suomea ja hänen kanssaan on miellyttävä 
keskustella matkaa koskevista järjestelyistä.
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Onnea ja  m enestystä

S u om ala isten  kesäjuh lille!

The Finnish Cultural Center

of

Fitchburg State C ollege

P.O. Box 455  

Fitchburg, Mass.

# * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  l
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H einäkuun 5. p.

Saiman puistoon

ASKL:N 80  

Kesäjuhlaan

Mielenkiintoinen, nautintorikas, arvokas ohjelma

U rh e ilu a  - S o itto a  - Lau lua  * P u h e ita  - Tanssia

T ava taan  K esä ju h lilla !

In Tomi

i

^ w k i )  YiOM
iHm

•AN EQUAL OPPORTUNITY LENDER »ALI DEPOSITS INSURED IN FULL

• 1 1 5  M A I N  S T .,  F I T C H B U R G  34S1021 
M O  F A I R M O U N T  ST ..  F I T C H B U R G  343 5810 
•313 P L E A S A N T  ST..  G A R O N E R  632 9200 
• 1 1  W E S T  M A I N  ST..  O R A N G E  5442188

Ystävällinen, luotettava palvelu vuodesta 1914 alkaen
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V o ik u k a n  j u u r t a  
m a k s a v a i v o i h i n

Monissa maissa rikkaruohona vainottu voikukka on mai
nettaan parempi. Sitä jopa viljellään salaattikasvina Sak
sassa, Ranskassa, Italiassa ja Amerikassa.

Rohtona se tuli tunnetuksi Euroopassa vasta varhaisella 
keskiajalla arabilaisten lääkäreiden käyttämänä. Esimer
kiksi puolestatoistasadasta saksalaisesta sappi- ja mak- 
salääkkeistä sisältää voikukkaa.

Rohdoksena käytetään tavallisesti voikukan juurta (Radix 
taraxaci), joka kerätään myöhään syksyllä, puhdistetaan 
sekä paloitellaan ja kuivataan täysin kuivaksi.
Myös koko kasvia (Herba taraxaci) on käytetty rohdoksi 
joko kuivattuna tai tuoreena. Lehdet irrotetaan kuivattaessa 
juuresta ja levitetään kuivumaan niitä rutistamatta. Ehkä 
tehokkainta on tuoreesta voikukasta puristettu mehu.

Voikukkaa käytetään etenkin maksavaivoissa ja keltatau
dissa sekä monissa muissa vatsaontelon ja rauhasten tau
deissa, jopa peräpukamienkin hoidossa. Se vaikuttaa "verta 
puhdistavasta. Kevätkuuriin on suositeltu voikukkateetä: 
kupilliseen vettä 1 - 2 tl kuivattua voikukkasilppua, kiehaute
taan. Juodaan vuoropäivinä nokkosteen kanssa. - (Lähde: 
Toivo Rautavaara - Miten luonto parantaa. Kuva: Aaltonen- 
Arkko: Yrttiopas).

F i n n i s h  M e m o r i a l  j u o k s u
FITCHBURG, MA - Urheilu 

seura Reipas järjestää Kesä- 
juhlien yhteydessä 8. vuotuisen 
Finnish Memorial juok
sukilpailun.

Se juostaan lauantaina, hei- 
näk. 5. p:nä klo 6:00 ill. ja se  saa 
alkunsa Saiman Puiston Finnish 
Memorial Field urheilukentältä.

Palkintoina jaetaan Converse 
jalkineita kilpailun ensim
mäiseksi ja toiseksi parhaalle 
juoksijalle, parhaalle naisjuoksl- 
jalle, sekä m iesten että naisten 
mestariluokkien parhaille juoksi
joille.

Hupulliset Bud L/ghfurhellu- 
paidat 3-5 parhaalle juoksijalle, 
2-3:ksi sijoittuneille naisjuoksi- 
joille, ensim m äiselle mietsen ja 
naisten senior-luokan juoksi
jalle, ensimmäiselle juniorille s e 
kä miesten että  naisten luokas
sa.

Näiden palkintojen lisäksi kaik
kien osallistujien kesken arvo
taan ybsi 19" väritelevisio' kaksi 
Converse urheilukenkäparia, kol
me hupullista Bud L ight urheilu- 
paitaa.

Ajanottamisesta on lupautu
nut huolehtimaan Central Mass 
Striders urheiluseura.

Ilmoittautumismaksu on $ 4.00 
heinäk. 1 :een päivään m en
nessä, $ 5.00 sen jälkeen.

Ilmoittautumismaksun voi lä
hettää osoitteella:

Reipas Field Fund 
Box 2231
Fitchburg, MA 01420

Lisätietoja saa soittamalla nu
meroon (617) 756-9614.

Suom essa
tiedustellaan

Oskari Seppä, syntynyt 6. 
syyskuuta 1887 Säkkijärvellä, 
Viipurin läänissä, kuollut 10. syys
kuuta 1965, haudattu Woodlan- 
din hautausmaahan, Everett, Masa 
Puolison nimi Riikka, poika John 
Seppä.

Muita sukulaisia: sisar Siiri 
Bergman, Mrs. Elli Morgan (vii
meisin tiedossa oleva osoite 561 
- 41 Brooklyn, 32 N.Y.), Matti 
Kokko, synt. 23.9.1876 Säkki
järvellä, puoliso Mandi, tyttäret 
Alles ja Stella. Iivari Kokko, synt. 
8.12.1883 Säkkijärvelä, puoliso 
Helmi, tytär Mitä ja kasvattipoika 
Urho Antti (Andrew) Kokko.

Edellä mainittuja henkilöitä tai 
heistä jotain tietäviä henkilöitä 
pyydetään ottamaan yhteys Suo
mi-Seuraan osoitteella Marian
katu 8, 00170 Helsinki, Finland.

H e n k ilö tie d u s te lu

Suomen New Yorkissa, NY, 
oleva pääkonsulinvirasto (osoite: 
Consulate Ceneral of Finland, 
540 Madison Ave., New york, NY 
10022 - Puh.: 212-832-6550) 
pyytää tietoja seuraavista hen
kilöistä jatai omaisis
taan:

CARLSON, Alba Kristiina, 
o.s. Takala eli Lakso; s.24.2.1867 
Kittilä; asunut Minneapolik- 
sessa, Minnesota; lapset: 
CARLSON, Erick Jr., Charles ja 
Lillian Maiml.GRANV1K ^

Sofia; a  a i2 .1 8 6 9  Teriä rv USA: 
hän v. 1888;
GRANVICK, Anna Alina; s. 20.2. 
1872 Terjärv; USA:han v. 1890- 
luvulla.
GRANVICK, Ida Maria; s. 22.8. 
1877 Terjärv; Usa:han v. 1897; 
GRANVICK, Johanna Emilia; s. 
30.3. 1882 Terjärv; USA:han v. 
1900
GRANVICK, Hilma Eufemia; s. 
30.3.1882 Terjärv; USA:han v. 
1906; avioitunut USA:ssa;

GRANVICK, Emma Lovisa; s. 
18.2.1889 Terjärv; USA:han v. 
1907: asuneet New Yorkissa, 
mahd. Bronxissa.

HÄYHÄ, August; s. 8.9.1892 Vii
puri; 24.6.1946 New York; am 
matti: merikapteeni; 1940-luvul- 
la pitänyut 'Häyhä & Petersen  
Shipping Co.' -nimistä tukkulii
kettä Brook-lynissä, New York.
KORPINEN, (Korpi), Onni Mati
as; s. 12.1.1888 Laukaa; USA: 
hän v. 1913; lapset:
KORPI, Tauno ja Uuno; asuneet 
Bessem erissä, Alabama.

K esäjuh la  tervehdys!

Sawyer-Miller
Hautauskappeli

129 Elm St., Fitchburg

123 Main St. 
Westminster

763 Mass. Ave. 
Lunenburg

Palvellut monta suomalaista sukupolvea 
Howard J. Miller Hautaantoimittaja 345-6778

P a rh a in ta  m e n e s ty s tä Parhainta m e n e sty s tä

K e s ä ju h lille ! K esäjuhlille

Moorcroft Bosk
Hautaustoimisto Hautaustoimisto

31 Myrtle Ave., Fitchburg, Mass.

Puh. 343-7137

Ystävällinen palvelu

Parkkauspaikka

Richard C. M oorcroft 
Stephen R. M oorcroft

85 Blossom St. Fitchburg, Mass. 

Puhelin 342-3635
U ru illa  v a ru s te ttu  k a p p e li • Y ks ity inen  p ys ä k ö in tip a ik k a

Kesäjuhlatervehdyksemme!

>  vluL ,yst i

There’s some 
pretty fast banking 

going on at 
Shawm ut Worcester 

County Bank.
It's called

Shawm ut/Cash/Action

Look to us for ACTION 24 
throughout Worcester County.

4 ^ S h a w m u t  W o r c e s t e r  C o u n t y  B a n k
Member F.D.I.C.

t »'1
i l l  fci e i I no t

F irs t  S e rv ic e  B a n k  

T o iv o tta a  M e n e s ty s tä  

K e s ä ju h lil le !

"At Your Service"

First Service B a n k ®
Connecting All Depts.

15 Monument Sq., Leom. - 5 3 4 - 4 9 4 3  
288 Main St., Fitch.— 3 4 2 - 8 7 4 1

Branch Office - Searstown, Leom. 537-4377  
Branch Office - 160 Pearl St., Fitch. 345-6191 

Branch Office - 131 Main St., So. Lane. 365-6391

Branch Office - 21 Main St., Lunen. 582-4501
Branch Office - 37 Main St., Sterling 422-8171
Branch Office - 222 Main St., Townsend 597-8985

24-HOUR
TELLER

Toivom m e hyvää säätä ja  m enestystä

K e sä ju h lille

FIRST
SAFETY
FUND
N A T IO N A L  B A N K  —

FITCHBURG LEOMINSTER GARDNER WORCESTER

Safety Fund Means Business

Member FDIC
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S a im a  P a rk July 5

Summer Festival Features
Films

This year the Summer Festival 
will feature two recent Finnish
American films. ■

Finnish A m erican Lives

At 3 p.m. on Saturday, July 5 
will be shown "Finnish American 
Lives", the 1982 film produced 
and directed by Dr. Michael 
Loukinen, a third generation Fin
nish American sociology profes
sor.

"Finnish American Lives” ex
plores the personal meaning of 
ethnic history, aging, and inter
personal relationships. The film 
docum ents traditional Finnish 
American culture in the Upper 
Peninsula of Michigan, but high
lights the universal importance 
of "family" - - that tangible and 
fragile past as  w itnessed by our 
own parents and grandparents.

The film depicts six members 
of a three-generation farm house
hold near Ironwood, Michigan. 
We watch them work, celebrate, 
reflect, and relate with one an
other a s  well as  the community.

Erkki Vuorenmaa is the 92- 
year-old grandfather who came 
to America from Finland believ
ing that this was the land of easy 
opportunity and gold paved streets. 
He recalls the early days of bitter 
poverty when he worked the ore 
docks in M arquette and Negau- 
nee and the Munising lumber 
cam ps before he settled on the 
farm edging the encroaching 
forests.

The patriarch’s dream s are 
shattered. He worked hard and 
did not becom e rich. Yet through 
his family (his son, daughter-in- 
law and three grandchildren) he 
is rich. He is loved, honored, and 
cared for as an elder who freely 
gives his knowledge, skills, and 
Stories. He is the family’s- link 
with the past.

Harold Vuorenmaa, Erkki’s 
son, wants his children to marry 
Finns and stay in the area. But 
those children are of another 
generation. What kept Harold on 
the farm may no longer hold the 
next generation.

The two granddaughters are 
restless. They are ready to move 
to warmer climates where they 
expect better opportunities, 
much like their grandfather ex
pected from his move here from 
Finland. "There is nothing to do 
here." they murmur. "It’s boring.” 
The grandson, on theotherhand, 
is already part of the heritage of 
the family and the land. He is 
devoted to staying with "family” 
and what their family has carved 
out of the rugged Upper Penin
sula wilderness.

Producer-director of the film, 
Dr. Michael Loukinen said, "The 
contrast between the immigrants, 
their children, and their grand
children illustrates both the con
tinuity of Finnish American tra
ditional culture as well as  g e 
nerational change. By going 
deep  into the emotional bonds 
betw een the generations, we 
have have hit upon something 
universal."

Loukinen is a professor of 
sociology at Northern Michigan 
University. Through his studies 
of Finnish America, he has pre
served the unique and his
torically significant experience 
of Finnish immigrants who se t
tled the Upper Great Lakes re
gion in the early part of this 
century.

"Finnish American Lives" em 
phasizes ethnic history and tra
ditional culture, rural lifestyles, 
the sociology of aging, sex roles, 
and bilingualism and language 
loyalty as they are* related 
ethnic identity.

A rt e xh ib it

The 80th Summer Festival will 
feature a display of work by artist 
Robert F. Johnson of Fitchburg.

Johnson specializes in New 
England watercolorand tem pera 
painting. He is a graduate of 
Butera School of Art, studied un
der Phillip Kelsey, watercolorist, 
Marshall Joyce, and Morgan 
Chickering. At the W orcester 
Craft Center, he studied enam el
ing under Donald Andrick.

Johnson is currently head of 
the art departm ent at Cushing 
Academy in Ashburnham. He 
has a gallery at 44 Mechanic 
St., Fitchburg.

Robert Johnson has exhibited

works in several galleries in the 
New England area and has won 
an award from the Copley So
ciety. In 1969 he was com 
missioned to paint the U.S.S. 
Lexington. His paintings are in 
public and private collections all 
over the world.

Exhibition of artists of Finnish 
extraction is becoming an an 
nual feature of the Summer Fes
tival at Saima Park. Last year 
works of Reino Aarnio of New 
Jersey  and Sirkka Höglund of 
Ashburnham, MA were on dis
play.

Sirkka Höglund has been res
ponsible for planning the Sum
mer Festival art display. Eugene 
Höglund and Voitto Järvi are 
constructing panels for the dis
play which will be in the Ravin
tola at the Park.

This film has won numerous 
awards, including the Margaret 
Mead Film Festival, CINE Gold
en Eagle Award, Red Ribbon 
(American Film Festival, 1983), 
"Best Film” (National Endow
ment for the Arts Media Panel, 
1982), and a national merit 
award from the American Asso
ciation for S tate & Local History.

C h ild ren  o f Labor

"Children of Labor" is a docu
mentary about the history of Fin
nish immigration to the United 
S tates. Produced during the 
mid-1970s in the Midwest, it has 
never been shown in the Fitch
burg area.

Two versions of this film exist. 
There is the original and there is 
an edited version which is owned 
by Donald Wirtanen, consul of 
Finland in Duluth, MN.

The Summer Festival commit
tee  could not locate the original 
film, but we have been able to get 
the copy from Consul Wirtanen.

"Children of Labor" will be 
shown on Saturday morning'at 
11 a.m. There will be time after 
the film for discussion if anyone 
is so inclined.

Two other short films will be 
shown during the day, "Empire 
Style in Helsinki" and "Alvar 
Aalto”.

"Empire Style", 13 minutes 
and produced in 1976, is about 
the Helsinki buildings designed 
by architect Karl Ludvig Engel. 
"Alvar Aalto”, a film about the 
great Finnish architect, is 19 
minutes.

All the films shown at the Fes
tival are in English. The Festival 
Committee had hoped to show a 
recent fejature-length Finnish
■fi-lrM,!S&riray’July 4'

However, the only films that 
were available to us are on video 
casse ttes. Since we did not have 
any equipm ent (and were not 
able to find any) to show these 
videos to a large audience, there 
will be no movies on Friday, 
July 4. All the Festival events 
this year will take place on Satur
day, July 5.

Slides by Roy Helander
Raivaaja readers will remem

ber Roy H elander’s delightful 
account of his trip to Finland last 
fall. Come to the Festival and 
travel with Roy to Helsinki, Kuu
sankoski, Lahti, Kuopio, Ikaali- 

and Tampere. The slidenen,
show will begin at noon.

65 years ago at Saima Park

O n  J u ly  5 is th e  8 0 t h  a n n u a l  S u m m e r  F e s t iv a l  s p o n 
s o r e d  b y  th e  F in n is h  A m e r ic a n  L e a g u e  fo r  D e m o c r a c y  
a n d  th e  F in n is h  A rh e r ic a n  C lu b  o f  S a im a .  8 0  y e a r s  o f  s u m 
m e r  fe s t iv a ls  iff q u i te  a t ra d i t io n  a n d  a h is to ry  s h o u ld  b e  
w r it te n  a b o u t  th e m  s o m e d a y .

W e  d o n ' t  h a v e  th e  t im e  o r  s p a c e  to  d e lv e  in to  r e s e a r c h 
in g  s u c h  a  h is to ry  r ig h t  n o w . B u t  f o r a  ta s te  o f  o n e  o f  th o s e  
fe s t iv a ls  o f  o ld  w e  w o u ld  like  to  s h a r e  w ith  y o u  th e  fo l lo w 
in g  a c c o u n t  f ro m  a F itc h b u rg  Sentinel p u b l is h e d  6 5  y e a rs  
a g o  o n  J u ly  5, 1 9 2 1 .

S u m m e r Fe stiva l S pecial

iittakaOfinland

Present this ad for 
a 25% discount 

on any iittala purchase

miscellanea
gifts-occessories-fascinations

Center East Mall Rte 2A Ac top 263 I064 
Searstown Mall Leominster-537 2I80

More than 3000 Finnish-speak
ing people attended  the three- 
day annual festival of the Finnish 
Socialists in this city from Satur
day to Monday. The cities and 
towns represented by large de
legations were Gardner, May
nard, W orcester, Quincy, Pea
body and Fitchburg.

The festival was supposed to 
start with a parade Saturday at 2 
o’clock, but it was called off on 
account of the spasm odic show
ering.

In the afternoon there were 
water sports. The first event was 
a 200-m eter swimming contest 
for men, which was won by Kalle 
Aronen of this city in three min
utes and 43 seconds. Vilho 
Vehkoja of Gardner was second 
in three m inutesand45seconds, 
and Uno Lahtinen of thiscity was 
only a fraction of a second be
hind the Gardner swimmer.

In the girls 50-m eter swimming 
contest, Miss Nelli Wikstedt of 
this city was first in 52 seconds. 
Vera Asiala of this city was s e 
conds, and Signe Nevala also of 
this city, was third, 60 seconds.

After the sports F. J. Syrjälä,
editor of "Raivaaja,” spoke. I n the 
evening a play, "Gypsy rover,” 
was presented in the Lyric Thea
ter by a cast of Fitchburg people. 
Dancing was also enjoyed at the 
farm in the evening with music by 
the Maynard orchestra.

Recitations, music and speak- 
| ing waf&o
day niom&gui Mills "Ilf 
maa of Brooklyn, N.Y., a pro
fessional reader, entertained in 
her usually pleasing m annerand 
Moses Hahl, editor of "Nykyaika,” 
spoke. The Quincy and W orces
ter bands gave a joint concert 
and the Gardner glee club sang 
several selections.

More sports and an address by 
W. M. Feigenbaum, of the New 
York Call featured the afternoon 
entertainment. The speech  was 
first and then five bands played a 
joint concert with the Maynard 
band completing the concert a- 
lone. The sport program includ
ed the shot put, the broad jump 
and the 110-yard high hurdles 
for points. In all three events, 
Emil Alatalo of Maynard was first 
with 218 points. Kalle Aromaa of 
Maynard was second with 217 
points and Eino Virta of Gardner
was third with 212.

Twenty were entered for the 
events, but Alatalo had them all

k e e n 's  country living
TWIN CITY MALL, LEOMINSTER 

537-451» I 4)00-922-8490 in Mass. 

Electric ui Wood heaters and Sauna accessories

SAUNAS fo r  every BUDGET and  situation 
ranging fro m

KITS to OUTDOOR CABANAS

SHED ROOF GABLE ROOF
OUTDOOR C ABANA UNITS

on the jump trying to keep up 
with him. He won the 12-pound 
shot put with a push of 12 meters, 
29 centim eters. He also won the 
broad jump with a drive of 6 
meters, and the hurdles in 18.9 
seconds.

Sunday's program ended with 
a concert at the Lyric Theater in 
the evening, at which all who 
could squeeze in were present. 
The joint bands opened the con
cert with three selections, and 
other entertainers were the Wor
cester Glee club; Theodore Fran- 
dila, violinist; theSaim a m aleand 
female choruses, the Maynard 
Glee club, the Maynard orches

tra, Ida Jokinen, soprano; the 
Worcester male chorus and the 
joint choruses.

Monday forenoon’s entertain
ment consisted of a concert by 
the Saima band, chorus singing, 
and a speech by Victor Annala. 
The best sports of the festival 
were scheduled for the after
noon. There were three wres
tling m atches and a five-kilo
meter run. Ross D. Brown, a 

colored socialist, spoke at 1:30 
oclock, and dancing was enjoyed 
from 2 to 5 while the sports were 
being run off.

The festival came to a close 
Monday evening in the Lyric 
Theater with a long program 
under the auspices of the Young 
People’s Socialist leagues. Mu
sic by the Fitchburg Y.P.S.L. or
chestra opened the program, 
and the words of welcome were 
delivered by Sävele Syrjälä. 
Other numbers included a Rus
sian dance by Sarah Kane and 
Frans Kerttula, a recitation by 
Nancy Harju, selections by the 
Maynard male quartet, an xylo
phone solo by Vaino Linna of 
Maynard, a tenor solo by Vaino

Tofferi of Maynard, selections by 
the Gardner instrumental trio, a 
recitation by Vieno Raatikainen 
of Fitchburg, a viofln solo by Aino 
Nestor of Fitchburg, a vocal solo 
by Aune Ranne of Fitchburg, a 
recitation by Lilja Kauppinen of 
Gardnerand a dance byGardner 
young people.

Following that a one-act play, 
"The rector of St. Jude's" was 
presented by Fitchburg young 
people. The cast included Aarne
Paakkari as Dr. Gordon, Toivo 
Tikkala as Bill Toggart, a striker, 
Sointu Syrjälä as Theodore 
Stuyvesant, a mill owner, and 
Sarah Kane as Marjorie, Stuy- 
vesant’s daughter. Presentation 
of a labor film, "the contrast," was 
the last number.

In the sam e issue of the Fitch
burg Sentinel which reported the 
above account of the prohibition- 
era Summer Festival, the District 
Court news reported that a 29- 
year-old Finnish man paid a $50 
fine for "illegal liquor keeping at 
thö Saima Farm Sunday after
noon where he solicited sales of 
moonshine to those present.”

F estiv a l s c e n e s  from  th e  ’2 0 s

Left to right in this 1922 photo taken at the park: Theodore Lindström, Elsie Reinikka, 
Theodore Rajala, and is that Bruno Johnson behind that watermelon?

Photo courtesy ot Theodore Lindström

Fun at Saima Park, 1921. Photo courtesy ot Victor Lander

Sports Pioneers
A History of the Finnish C anadian 

A m ateur S ports  Federation , 1906 - 1986
on nyt valmis.

Teksti on englannin kielellä ja on aikakirja Canadan ensim 
m äisestä urheiluliikkeestä, monipuolinen. Yli 500 valokuvaa 
otettu Quebecin, Ontarion, (Prairies) ja British Columbian 
toiminnasta.

Julkaisija ALERTS AC HISTORICAL COMMITTEE
PAINOS ON RAJOITETTU. Tilatkaa nyt. Liittäkää raha- 
lähetys tilauksiinne. Postitilaukset USA:han $ 19.00

Saatavissa:

Raivaaja Publishing Co. 
P.O.Box 600
Fitchburg, MA 010420-0600

Visit Raivaaja’s book table at the Festival

P em b ro ke , MA
Uljas Koitto Tem perance So

ciety, at its June meeting, listed 
the dinner schedule for this sum
mer at the camp lodge at Fur
nace Pond, Pembroke.

A smorgasbord will be held on 
June 29. Other dinner dates are 
July 13 and 27, August 10 and 
24.

The 60th anniversary of the 
Camp will be celebrated on Au
gust 10. The Revontulet Folk 
Dancers have been invited to 
perform. Further details will be 
advertised later.

Joan Tuori p resented two 
scholarship awards from UKTS, 
at the Pembroke Campus, Silver 
Lake Regional High School 
Awards Night, June 3rd. Reci
pients were Gary Nourse and 
Judean Miner.

Walter O. Nisula
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’W hite N ig h ts ’ in sp ire s  M eritta K oivisto

Many Finnish students have 
com e to study in various Ameri
can institutions of higher learn
ing over the years. They have 
specialized in numerous fields, 
but rarely have we had anyone 
coming here to study drama. But 
during the 1985-86 school year, 
Meritta Koivisto, of Kouvola in 
southeastern  Finland, studied 
acting at Drama Studio London 
in Berkeley, California, a pres
tigious professional school with 
an intensive program.

Ms Koivisto, now age 30, told 
me in an interview that she was 
pursuing a successful career as 
a building engineer when the 
acting bug struck her in 1984. 
That year she was hired as a 
stand-in for Isabella Rossellini in 
the American feature film "White 
Nights", a portion of which was 
shot in Finland over a four-week 
period.

Although her previous acting 
experience had been confined 
to two childhood roles at the 
Kouvola Municipal Theater, Ms 
Koivisto immediately fell in love 
with this art form as the vocation 
to which she wanted to dedicate 
her life.

Having shown previous talent 
as  a painter in the modern, ab 
stract mode, and having written

poem s and short stories which 
she had never attem pted to have 
published, she said she had al
ways felt possessed  of a crea
tive, artistic inner motivation. It 
was in acting that she finally dis
covered her ultimate form of ex
pression.

After "White Nights", Ms Koi
visto continued on her engineer
ing job, but took evening classes 
for a four-month period from 
Marja Korhonen, a leading Fin
nish stage actress. And she did a 
little TV and video work. But 
then she took the big plunge to 
come to the United S tates for the 
first time for a year’s demanding 
full-time study at Drama Studio 
London.

She spent her 1985 Christmas 
holiday vacation in Finland and 
was featured in a big two-page 
spread in "Me Naiset”, Finland’s 
leading women’s magazine, as a 
promising new actress.

Prior to leaving for a brief post
graduate visit to Finland in late 
May, she engaged a theatrical 
agent in Los Angeles. Her plans 
are to return to Southern Califor
nia to pursue her beloved dream 
of a career on screen and stage.

Meritta Koivisto was born the 
daughter of Leo and Annikki Koi-

M eritta Koivisto

Meritta Koivisto herself Photo by Harri Siitonen

visto in Kouvola in 1956. Her 
father, employed in building con
struction m anagem ent, died in 
1975. Her gifts obviously have a 
genetic basis. Her mother as a 
young woman had acted on the 
stage in Seinäjoki and still loves 
to recite poetry at family gather
ings. H erfatherhad  hadaflairfor 
painting, and she has a brother 
with a gift for line drawing artis
try.

Meritta says that she has the 
full support of her family in her 
new career choice, which is very 
important to her, especially when 
she was living alone and study
ing her art in a new and strange 
country. It isn’t often that we see 
sfemöone dropping out of a se 
cure professional career and 
willing to venture out into the 
uncertain, highly competitive 
pursuit of acting.

But the m use has always been 
a powerful voice within Ms Koi
visto. Now it has come to the fore

and she realizes what her true 
vocation in life is. She observes 
that this passion strikes some 
earlier, others later. And she has 
no doubts or regrets about her 
decision to embark into the new 
world and new adventure she 
has chosen. She im presses me 
as having the true "sisu” of a 
daughter of The Kalevala.

Ms Koivisto struck me as a 
mature, thoughtful woman with a 
common sensical approach. She 
is no star-struck impetuous in
genue. Yet she  radiates a posi
tive, cheerful, and optimistic 
outlook in all her inner and outer 
beauty. Her confidence is im
pressive. S he.attribu tesher life- 
loving exuberance to her Kareli
an ancestry, her mother being a 
native of Räisälä.

I have a feeling we’re going to 
hear much more about Meritta 
Koivisto in the theatrical worlds 
of both Finland and the USA.

Harri A. Siitonen

California Sports News
By Harri Siitonen

San  Francisco

Helena Uusitalo wins N ational C olleg iate  
C ham pionship in javelin

The Finnish im pact on Golden G ate Fields  
Horse Race

Helena Uusitalo, of the Univer
sity of Washington, won the 
women’s championship in the 
javelin in the NCAA Outdoor 
Track & Field Championships in 
Indianapolis on June 6.

Ms Uusitalo, with a winning 
throw of 193-1, was the only per
son of Finnish name origin of 
either sex who placed as a me
dalist in these intercollegiate 
national championships.

Second in the women’s javelin 
was Käryn Szarkowski, Univer
sity of Nebraska, with 185-8; 
third was Solvi Nybu, University 
of Florida, 184-7.

It looks like we have new Tiina 
Lillak emerging on U.S. soil in Ms 
Uusitalo. As we know, Ms Lillak 
of Finland was until recently the 
women's world record holder in

the javelin, and took a silver at 
the Los Angeles Olympics in 
1984 despite a severe leg in
jury.

Also at Indianapolis, Karl Ni
sula of UC Berkeley placed fifth 
in discus at 189-11 on June 7.

Jari Matinolli (UCB) was fifth in 
hammer at 220-6.

Cindy Seikkola third  
in Oakland 10k run

Cindy Seikkula, of Pleasant 
Hill, nailed third place in the open 
women's division of the Bacardi 
Rum 10K Run in Oakland, CA, on 
June 15. Her time was 40:36. 
Winner was Honor Featherston, 
of Mill Valley, in 39:17, second 
place going to Barbara Schubert, 
of Walnut Creek, in 40:19.

An obvious Finn scored a sen 
sational victory in the $114,800 
Countess Fager Handicap at the 
Golden G ate Fields race track in 
Albany, CA, on June 15.

No, the Finn w asn’t the jockey, 
it was the horse. Sauna was the 
moniker of the sturdy steed 
which pulled ahead in the last 
1/16th mileof theclosingstretch  
to sweep ahead by a half length 
at the finish. The jockey’s name 
was Chris McCarron, absolutely 
not a Finn.

According to McCarron, Sauna 
was quite fractious at the start
ing gate (clearly a trait of the pro
verbial "stubborn Finn") but he 
said "she’s a pleasure to ride 
once sh e’s out of the gate." 
Sauna negotiated the 1-1/16-

mile distance in 1:42 and 3/5 
minutes. Not all that shabby. 
She's no slouch in any case, as 
she entered the race a 9-5 fa
vorite, and has won eight out of 
19 career starts. This Sauna 
definitely is out to give the other 
horses a bath.

Report from:

The managem ent review com 
mittee has been working for 
several months, reviewing appli
cations for new FAHA and FAHA 
Manor managing couples. Kris 
Huff our present m anager and 
Toivo Valtatie, assistant m anag
er will be leaving us to return to 
school. In behalf of the board and 
FAHA's membership, I "Thank" 
both Kris and Toivo for the ser
vices they have rendered us 
these past twp years.

In response to our advertising 
for new managing couples, we 
received 138 requests for job 
applications, of which 38 were 
com pleted and returned. An ad
ditional information question
naire was mailed to 14 of those 
received of which nine were re
turned.

The first personal interviews 
were made of this area 's  appli
cants on April 20, resulting in the 
selection of Jack Aho and Kathie

F itc h b u rg  M o s a ic  
Videos a v a ila b le  
a t lib ra ry

Fitchburg - V ideocassettes of 
the Fitchburg Mosaic Slide Pro
grams, produced by Professor 
Gunther Hoos of Fitchburg S tate 
College, are now available for 
loan at the Fitchburg Public Lib
rary. The twelve programs tell 
the story of the ethnic groups 
that participated in the project 
funded by the National Endow
ment for the Humanities from 
1981 to 1983.

The original slide programs 
were shown at the library, to 
community groups and at the 
Festival of Nations held at the 
George R.Wallace, Jr. Civic C en
ter in 1983. F ltchbiM ^State 
College recently fräftäfbYfgd the 
slide programs to VHS Video
ca sse tte s  to encourage their 
continuing use in homes, c lass
rooms and at small group m eet
ings.

Each program tells something 
about the country from which the 
group came, why the people left, 
w hytheysettledin Fitchburg, the 
problems they faced, con
tributions individuals made lo
cally and to the nation. Photo
graphs of community leaders 
and organization m em bers are 
included in all of the programs.

Their length varies from fifteen 
minutes to forty minutes, but 
most programs are about thirty 
minutes in length.

Included in the series are pro- 
gram sabout theAfro-Americans, 
Armenian, Finnish, Franco 
-American. German, Greek, His
panic, Irish, Italian, Jewish, Scot
tish and Southeast Asian com 
munities of the greater Fitchburg 
area.

A thirteen!!-! program, "A Cele
bration of our Ethnic Roots," 
summarizes the immigration ex- 
periences common to all groups 

The Fitchburg Mosaic Video
ca sse tte s  are located with the 
regular videocassette collection 
on the main floor of the Wallace 
Library and may be borrowed for 
three days without charge.

Sonoma, CA

Roemer of Stockton, CA as the 
new managing couple for FAHA, 
with responsibility for the Heri- 
tage/Cultural Center, adjacent 
grounds, sauna, guest units, R.V. 
area, etc.

Many of our FAHA mem
bership will remember"Katie" as 
one of our former caretaker 
managers. Jack’s mother is a 
resident of FAHA Manor. He has 
been a member of FAHA for 
some years.

Other action by the board at 
this special meeting, was to au
thorize sending Martha Maki, 
board secretary, and me, to the 
middlewest for personal inter
views of applicants from that 
area. These interviews were 
made on April 26 and 27 and 
another special board meeting 
was called to evaluate the "taped" 
interviews and of our personal 
observations and reactions of 
the applicants there. (Jack and 
Katie will be on duty June 15.)

The board members present 
unanimously selected  Gordon 
and Adeline Kauppila, of Calu
met, Michigan as the new man
aging couple for FAHA Manor. 
Adeline is currently and has 
been for the past five years the 
administrator of an elderly faci
lity there, with 17 em ployees res

ponsible to her, one of them 
being her husband who for the 
past year was in charge of the 
total m aintenance after having 
retired a year ago from 31V4 
years as an Industrial Arts teach 
er. They are expected to be on 
duty by Septem ber 1.

Kris Huff andToivo Valtatie will 
both remain on duty until August 
1. The interim of one month is 
being planned for.

Many other com m ittees have 
been working diligently on their 
respective assignm ents, all of 
which are doing a fine job. 'Thank 
you" for helping with the many 
tasks and a "Thank you" also to 
the FAHA Ladies, for always be
ing there when needed.

There is something for every
one at FAHA-Juhannus, Sum
mer Camp, Swim, Sauna and 
much more. Please enjoy the 
facilities and the activities of 
your choice.

Paul J. Makela, 
Board President

From FAHA News

For those of you who are going 
to Finnfest '86, be sure to take 
some time to visit the Finnish 
American Home Association, 
197 Verano Ave., Sonoma, CA.

Kalenteri
C A L IFO R N IA

July 7 - 13 - Finnfest USA '86, University of California, Berkeley. 
Theme: Finns of the West. *

C O N N EC T IC U T
July 5 - Fourth of July Dance, 8 pm, Aura Seura, Voluntown.

Music by Hentilä & Mäkipuro. Buffet.
July 19 - Chicken Barbecue, Aura Seura, Voluntown.

, , .,,, i . uvi i e, H l«»v iin . . .
M A SSA C H U SE T T S

June 28 - Dance, 8 pm, Sovittaja Park, Demond Pond, Rutland. 
Music by Nils Lundin.

June 29 - Turkey dinner, 12 noon to 1:30, Kaleva Campgrounds, 
Fort Pond, Lancaster.

July 5 - 80th Summer Festival, Saima Park, Scott Rd., Fitch
burg.

M IN N E SO T A
May 18 - July 18 -  Finnish Women's Handcrafts: Past and Pre

sent, an exhibit at the Goldstein Gallery, McNeal Hall, 
University of Minnesota, St. Paul.

N EW  M EX IC O
July 26 & 30 -  The American premiere of Aulis Salinen’s opera 

"The King Goes Forth to France," presented by the Santa 
Fe Opera, Santa Fe.

RH O DE ISLA N D
July 10 - Olli Mustonen, piano, at the Newport Music Festival 

’86, Newport.

V IRG IN IA
June 19-Aug. 17 - Alvar Aalto: Furniture and Glass, an exhibit at 

the Chrysler Museum, Olney Rd., Mowbray Arch, Norfolk.

| Village/ "Wine &  Spirits
Forbush Mill Rd., Bolton, MA

Across from Nashoba High Schoo l on Rt. 117 
10 a.m. to 10 p.m. Monday thru Saturd^ 

ART HAANPAA 
779-51 50,

Finnish Sum m er F estival

C h i c k e n  B a r b e q u e
Saturday, July 5, 11:30 a.m.

S aim a Park, Scott Road, Fitchburg

Tickets $4.50 in advance $5.00 at door

Tickets available at:
Raivaaja, 147 Elm St. (P.O.Box 600), Fitchburg, MA 0I420- 
0600 (when ordering by mail, enclose a stamped, self- 
addressed envelope) and Walfrid Makela, 291 Marshall St., 
Fitchburg, MA.

Matt Latltry Mafabucka 
Daily Numtwn

S p e c i a l  S u b s c r i p t i o n  O ffe r
Three months for five b u ck s! Introduce yourself or a friend to the Finnish American weekly 
new spaper Raivaaja. W hether you read Finnish or English, Raivaaja  will keep  you in touch with 
your roots, current Finnish American activities and ev en ts  in Finland. S ubscribe today!

N a m e ____________________________ ,____________________________________________

A d d r e s s _____________________________________________ _________________________

Note: This offer is limited to new su bscribers only and expires on S ep tem ber 15, 1986. Regular 
subscrip tion ra tes are $ 20.00 a year, $ 13.00 for six m onths, and $ 9.00 for th ree  m onths.
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F loridan  ku u lu m is ia
L A N T A L A ,F L O R ID A

fcf n is ie n  

C u p ft #  a . 5 5
Kun Auringottaren Tuvan jäse

net saapuivat vuoden ensimäi- 
seeen  Kokoukseen oli tupamme 
lupataulu verhottu surunauhalla. 
Siskot palasivat juuri muis
totilaisuudesta, jossa he olivat 
jä ttäneet viime jäähyväisensä 
Bertha Keskiselle kalevais'ten ri
tuaalein. Bertha-sisko oli ollut 
uskollinen ja tarmokkaasti toimi
va Kalevan Nainen terveytensä 
päivinä.

Toimintamme alkoi ripeäs- 
ti.Totesimme, että kevätkausi 
tuo runsaasti haasteita. Ilok
sem m e oli palveluskuntaamme 
ilmestynyt uusia kasvoja. Sano
taanhan, että uudet luudat lakai
sevat paremmin.

Helmikuun 28 p:nä olimme 
jälleen toisten seurojen kanssa 
järjestäm ässä Kalevalajuhlaa. 
Ohjelma oli arvokas ja sen aloitti 
Turistiklubin Naiskuoro laululla 
Kalevainen Tervehdys, Karin Ka- 
hill'n johdolla. Pastori Törmälä 
piti alkurukouksen, jonka jälkeen 
Eric Saarm an esiti laulua. Meri 
Alhanen lausui Kalevalasta Ru
non No. 41, jossa Väinämöinen 
soittaa kalanluista kannelta. Rov
asti Heiman piti jälleen kauniin 
puheen ja reippaat Katrillit tan
husivat taitavasti. Floridan Lau
lumiehet päättivät ohjelman ko
measti. Juh lassa kerätty kolehti 
tuotti $421, joka lahjoitettiin Le
pokodille ns."Kallein rahastoon".

Kalevaisten kahviaiset St. And
rew’s kirkolla pidettiin maalisk. 5 
p. Oh/elma oli kaunis ja mieliin- 
painuva ja tulot kahvipöydästä 
lahjoitettiin kirkon suomalaiselle 
seurakunnalle.

Maalisk. 10 p:nä Kokouk
sem m e jälkeen saivat Auringot
taren Tuvan siskot luovuttaa Yli- 
Tuvan puolesta 25-vuotisneulan 
ja kunniakirjan Pohjolattaren 
Tuvan (Fairport, O.), siskolle Bertha 
Saarelle uskollisesta ja antau
muksella tehdystä työstä Kalevan 
Naisten riveissä. Tähän kaunii
seen  tilaisuuteen olivat siskot 
pukeutuneet juhla-asuihinsa ja 
suoritivat rituaalipuheet ja onnit
telut tapojem m e mukaan. Rita- 
riveljet olivat myös läsnä ja Yli- 
Majan ritari Alfons Ukkonen piti 
puheen kunniavieraallemme. Ti-

kinä jäsenm äärän vähenemistä 
toiminnan jatkuvuudeelle. Taini 
Ukkonen, Ylituvan nuori-emäntä 
ja myös oman tupamme kirjuritar 
lausui runon ja Irja Heinoja Alfons 
Ukkonen esittivät duettoja. Terttu 
Voskressensky esitti laulua ja 
Patricia Siikarla loihti säveleitä 
pianosta. Ja  roast-beef-päivälli- 
nen oli kerrassaan oivallinen. Kuk
kia oli saapunut runsaasti juhlaan, 
jotka seuravan päivänä toimitet
tiin lepokodin vanhuksia ja sai
raita ilahduttamaan. Mikä kaunis 
ajatus ja toteutus!

Huhtik. 5-6 päivinä pidetyt Fin
landia Päivät toivat Kalevan sis
koille kevään rasittavimman teh
tävän. Neljä kahvipannua porisi 
lakkaamatta kehtena päivänä 
klo 10-6 ja pullaa myytiin 268 pit
koa ja kymmenittäin kakkuja. 
Mutta kun päivät olivat ohi, niin 
hymyiltiin tyytyväisinä ja kiitolli
sina, että sää oli ollut mitä ihan
teellisin, yleisöä paljon päiviäm
me seuraam assa  - ihan tuhat 
määrin, kahvi ja pulla hyvin kaup
pansa tehnyt.

Huhtik. 28 p:nä kokouksen 
jälkeen vietimme 7-kertaista 25- 
vuotiskunniajuhlaa, jolloin saim
me antaa oman tupamme seit
semälle siskolle Yli-Tuvan 25-vuo- 
tiskunniakirjan sekä neulan us
kollisesta ja uhrautuvasta työstä 
Kalevan Naisten työsaralla. Kun
nioituksen kohteena olivat sis
kot: EnniÄyräväinen, Aino Karhu, 
Maria Lebendig, Kerttu Ruusu
nen, Aili Tokkola, Esteri Vanamo 
sekä Anna-Liisa Ketonen, joka ei 
sairautensa vuoksi voinut olla 
läsnä. Nämä keskuudessam m e 
vietetyt juhlahetket, jotka monile 
tulevat yllätyksenä, ovat erään
laisia virstan pylväitä, jotka kan
nustavat jatkam aan toimintaa 
seuram m e hyväksi.

Toukok. 2 p:nä saimme suruvies- 
tin, että sisko Julia Sorsa oli 
saanut iäisyyskutsun. Auringot
taren Tuvan siskot suorittivat 
jäähyväisserem onit sisko julialle 
hautajaisten aattoiltana hauta- 
kappelissa.

Toukok. 26 p:nä vietimme Vai
najien Muistopäivää yhdessä ri- 
tariveljien kanssa. S am assa 
tilaisuudessa olemme jo mon-

laisuuden p.ää.tt8ftksi.Qjiyattää(* ena vuotena myös jakaneet Ka-o
lä vierailevat Pohjolattaren Tuvan 
siskot järjestäneet kauniin kah
vitarjoilun.

Kalevaisten kahviaisefLepoko- 
din hyväksi pidettiin maalisk. 13 
p:nä. Kaikkien näiden toimien 
lom assa tupam m e päätti viettää 
myös omaa 30-vuotistoimintan- 
sa  juhlaa maalisk. 21 p:nä Lake 
Worthin Tu-Tu ravintolan ban- 
quet-salissa. Kaikki läsnäolleet 
kiitivät juhlaa onnistuneeksi niin 
ohjelmansa kuin tarjoilunkin puo
lesta. O sanotto  juhlaan oli run
sasta. Pastori Törmälä aloitti 
ohjelman lyhyellä rukoushet
kellä, jonka jälkeen Yli-Tuvan 
em äntä Liisa Lahtinen piti pu
heen: Mitä kalevaisilla on odo
tettavissa tulevaisuudessa? Hän 
tähdensi, että kalevaisten olisi 
pyrittävä lähemmäksi nykypäivää 
ja piti erittäin hälyttävänä merk-

levan Ritarien ja Kalevan Näisten 
stipendit niille suomalaisille op
pilaille, jotka keväisin päättävät 
koulunsa kunniakkaasti ja ryhty
vät jatkam aan opintojaan. Sti
pendin saajat olivat; Petri Annala 
ja Mikko Laari. Stipendin suu
ruus oli $400. kummallekin. 
Emännät olivat kattaneet kau
niin ja runsaan kahvipöydän, jon
ka ääreen siirryttiin seurustele
maan. •

lll-asteen Suvettaren Tuvan 
toiminta kevätkaudella on ollut 
myös vilkasta. Maalisk. kokouk
sessa  oli runsaasti omia ja vie
railevia siskoja. Yli-Tuvasta olivat 
yli-verottajatar Aili Leivo sekä yli- 
em äntä Liisa Lahtinen sekä yli- 
nuori-emäntä Taimi Ukkonen, jo
ka myös on oman tupamme kir
juritar. Alkutoimitusten jälkeen

Yhtä sun toista . . .

Tulee tässä  miettineeksi yhtä 
sun toista, esimerkiksi sitä, että 
miksi seksi ja väkivaltaisuus lii
tetään aina toisiinsa. Ne luoki
tellaan suurin piirtein samalla 
tavalla kuin esimerkiksi omenat 
ja appelsiinit, siis niillä on jollain 
tavalla jotain yhteistä.

Sanonta "seksi ja väkivaltai
suus” on niin jokapäiväistä, että 
emme enää erittele niitä toisis
taan. Ajattelemme niitä yhtenä 
kokonaisuutena.

Missä ja miten ryhmittely sai 
alkunsa? Seksi ei suinkaan ole 
väkivaltaa. Eikä väkivalta ole 
aina seksiä. Seksi liittyy rakas
tam iseen. Väkivaltaisuus on vi
haa ja inhoa. Miksi emme puhu 
seksistä ja rakkaudesta seksin ja 
väkivaltaisuuden asem asta?

Onko kyseinen ryhmittely jon
kun puritaanin keksimä idea vai 
olemmeko an taneet pornogra
fian vallata ajatusmaailmamme 
siinä määrin, ettem m e osaa enää 
ed es eritellä hyvää pahasta?

Seksin ja väkivaltaisuuden ryh
mittely tekee niistä toisiinsa ver

rattavia asioita. Voisimme aivan 
yhtä hyvin puhua "suutelem ises
ta ja verisistä auto-onnettomuuk
sista” tai "halaam isesta ja vai
mojen hakkaam isesta”. Niissä
kin liitetään hyvä ja paha toisiin
sa.

Mutta se siitä . . .

Pistäytyjän poimintoja

knollw ood g ro ves
H e de Im apak k auk si o - Kauniita hedelmäkoreja 
Tilauksia täytetään pyydettäessä 
1 0 eri laatua olevia sitrus -hedelmiä 
Lahjatavarakauppa, jossa yli 1000  valikoimaa

Avoinna maanantaista lauantaihin, klo 9 ap. • 5:30 ip.

8053 Lawrence Road 
Yk si maili etelään Hypoluxo tieltä 

Boynton Beach, Florida 33436 - Puh. (305)734-4800

pyydettiin yli-emäntää jatka
maan kokousta, mutta hän kiitti 
kunniasta ja luottam uksesta ja 
sanoi kokouksen sujuvan jous
tavammin oman palveluskunnan 
ohjatessa. Sen sijaan hän pyysi 
saada lausua runon, jonka hän 
tulkitsi elävästi ja lämmmöllä.

Tupa päätti pitää kahviaiset 
Minnie Pertula-M äen stipen
dirahaston hyväksi huhtik. 13 
p:nä, Altai Motellit pihapuis
tossa. Sää oli jälleen aurin
koinen ulkoilmakahviaisten vietolle 
ja kutusa olikin noudatettu run
saslukuisesti. Sisko Irma Nur- 
valalle suuret kiitokset a n ta e s 
saan jo toisen kerran pihansa 
kahviaisten pitopaikaksi. Stipen
d irah as to a  voitiin k artu ttaa  
$317.14. Kiitokset myös palve- 
luskunnalle ja yleisölle, joka oli 
noudatanut kutsua.
Auringottaren Tuvan puolesta

M e ri A 'h a n e n
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Voihan sitä näinkin virkistyä! Kuvan nuori mies päätyi tälläi- 
seen metodiin päätettyään 30-kilometrin kilpajuoksun 
Canadaigua, N.Y.:sta Geneva, N.Y.din.

Raleigh, N.C. - Yksi Amerikan 
rakastetu im m ista  isänm aalli
suuden symboleista, laulaja Ka
te Smith kuoli tiistaina, kesäkuun 
17 pnä. Smith oli kuuluisa eri
tyisesti laulun "God Bless Ame
rica" tulkinnastaan.

Vaikka Kate Smithillä ei ollut 
lainkaan musiikillsta koulutusta, 
hän oli yksi kaikkein suosituim
mista rradioesiintyjistä 30-ja 40- 
luvuilla. Itse hän kutsui ääntään 
"Jumalan lahjaksi".

Hänen laulujaan esitettiin Hit- 
tiparaatissa yli 700 kertaa. Kaik
kein suosituimpia lauluja olivat 
"The Music Goes Round and 
Round", "White Cliffs of Dover" ja 
hänen tunnuslaulunsa "When 
the Moon Comes Over the Moun
tain". Parhaiten hänet kuitenkin 
tunnettiin laulusta "God Bless 
America", jonka hän kohotti käy
tännöllisesti katsoen toisen kan
sallislaulun asem aan.

Kun presidentti Franklin D. 
Roosevelt esitteli Kate Smithin 
vierailulla olevalle kuningas Ge
orge Vl:lle, hän sanoi: "Tässä on 
Kate Smith - tässä  on Amerikka”. 
Ja  yli 40 vuotta myöhemin, lo
kakuussa 1982, presidentti Rea

gan myönsi hänelle Vapauden
mitalin (the Medal of Freedom), 
valtion korkeimman siviilikunni- 
amerkin.

Miss Smith oli kärsinyt aivo
vaurioista vaivut tuaan sokeritau
din aiheuttam aan tajuttomuusti- 
laan v. 1976. Tästä syystä hänen 
oli vaikea kävellä ja puhua. So
keritaudin takia jouduttiin myös 
amputoimaan hänen oikea jal
kansa viime tammikuussa. Kate 
Smith kuoli hengityskatkokseen 
tiistaina, 17. kesäkuuta Raleigh 
Community sa iraalassa  en sia
vussa, jonne hänet oli viety sen 
jälkeen kun hengitysvaikeudet 
kotona alkoivat. Miss Smith oli 
kuollessaan 79-vuotias.

. kun karttakeppiä käytettiin  
m uuhunkin . . .

J a n a k k a la -p a k e ttiin  koo ttu a  tie to a  a in a  u h rile h to je n  
a ja s ta  n ykyp ä ivään . K an s ak o u lu la ito k se n  s y n ty jä  h is 
toria  ta r jo a v a t täm ä n  pä ivän  kou lu la is ille  kor- 
viahörisyttäviä tarinoita ajoista, jolloin rihvelitaulut ra 
p is iva t ja  k a rtta k e p p iä  käy te ttiin  m u u h u nk in  kuin  
o p e tta m is e e n .

- A . - A .

Hitaaksi moititut hämäläiset 
ehtivät Uno Cygnaeuksen koti
kunnassa perustam aan yhden 
maan ensim m äisistä kan
sakouluista Hamppulaan, mistä 
kerrotaan seuraavaa:

Lukkarikoulun työtä ei pidetty 
riittävän sivistyksen antajana. 
Pitkät katkot nähtiin sen suure
na heikkoutena. Hamppulan 
koLriMjdrioiSWunoiteltin. „ , kak
sivuotiseksi ja oppilaiden iäksi 
sovittiin 8 - 1 3  vuotta. Koulutyö 
voitiin aloittaa vuonna 1861 ja 
opettajaksi valittiin A. Sohiman.

Oppiaineita olivat suom en kie
li, kristillisyyden taito, kirjoitus 
Suomen historia ja m aantietoja 
luvunlasku.

Oppilaiden piti itse hankkia kir
jansa. Vuonna 1891 johtokunta 
päätti an taa köyhimmille kirjat 
ilmaiseksi, varakkaampien torp
parien ja työm iesten lapset sai
vat osittaisvapauden. Ruoan 
oppilaat saivat koulusta. Leipä 
tosin oli tuotava kotoa.

Kun opettaja 
Nurmela ehdotti

Janakkalan koulun johtokunta 
käsitteli vuonna 1879 Kouluyli
hallituksen kirjettä, jossa teroi
tettiin koulujen velvollisuutta 
nostaa  opetaja in  palkkausta. 
"Esimiehen kysyttyä mitä opet
tajat lausuvat tähän asiaan? 
Tähän vastasi‘opettaja Karl Sohi
man ja opettajatar Neiti Gus- 
taava Ingerman ettei he tahdo 
mitään palkan lisäystä, että he 
nykyisellä palkalla, kuitenkin ny
kyään tulevat toimeen....

Hieman enemm än kotiinpäin 
oli opettaja Nurmela vuonna 
1906 valittaessaan koulun- 
johtokunnalle, että kellarien sei
nien saum at olivat niin hataria, 
että perunain, juurikasvien ja 
muiden elintarvikkeiden säilytys 
käy mahdottomaksi, kun rotat 
pääsivät niitä turmelemaan.

Luokassa oli hiljaista ja työn Iloa, 
kuului vain rihvelltaulun rapinaa.

ACE HARDWARE
1212 Lantana Rd. 

Lantana, Florida 33460

" W e  s t o c k  s a u n a  h e a t e r s "

Puh. 585-0247

La ke sid e  C hape !
Funeral D irectors

1 31 South Lakeside  Dr. 
Lake W orth Florida

Puhelin 582-6633

Marmorisia ja graniittisia 
hautakiviä

BOLSTER Monumental Works 
JOHN A. PRATT, omistaja

Route 26, Oxford, Maine 
Puh. Norway 7 43-2673

M O O D Y 'S  D IN ER
and

CABINS

Erikoisia päivällisiä. 
Curb- palvelus

KOTITEKOISET LEIVOKSET 
WALDOBOKO, MAINE
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Opinnäyte eli eksaami pidettiin ensimmäisen lukuvuoden jälkeen. Tai
dot punnittiin muun muassa laskennossa.

Opetajalla oli rat
kaisuehdotuskin: mainittu kivi
seinä vuorattaisiin sisältäpäin 
tiiliseinällä, mutta tähän johto
kunta ei ollut myötämielinen. Eh- 
dottipa joku johtokunnan jäsen, 
että opettajat hankkisivat kisso
ja rottien kurissapitämiseksi.

Samainen Nurmela ehdotti, 
että "asuinhuoneet tulisi jakaa 
niin, että kullakin perheellä olisi 
edes yksi huone etelänpuolella".

Johtokunta käsitteli asian ja "piti 
ehdotusta suurena hullutuksena 

eikä päättänyt sen toteut
tamiseksi varoja kustannusar
vioon ottaa".

...ja Juho antoi eksaamin

Kaikista vastauksista  huoli
matta oppia annettiin ja saatiin. 
Opinnäyte eli eksaami annettiin 
ensm m äisen kouluvuoden pää
tyttyä. Löyttymäen koululla paik
kakuntalaiset seurasivat vuonna 
1879 taidonnäytteitä las

kem isessa ja maantiedossa, joi
ta koulun opettajana toiminut 
August Alho kuvasi: Opettajatar 
Aleksandra Wikman kirjoitti luok- 
kataululle sellaisen las
kuesimerkin, johon liityi monta 
eri laskutapaa ja Juho Kajander 
määrättiin se ratkaisemaan. Meillä 
muilla oli sillä aikaa lukemisen 
näyte.

Sillä aikaa Juho teki taululla 
komeita, tanakoita numeroita, 
veteli viivoja vapaalla kädellä, 
kirjoitti alleviivatun tuloksen ja 
jäi kiinteästi tuijottamaan opet
tajaan, että tuliko oikein. Kuun
telijat supattelivat jotakin toisil
leen: ihmettelivät kaipojan tai
toa. Ja  täytyihän sitä ihmetel- 
läkin, kun taulu oli täynnä nume
roita.

Välitunnin jälkeen kyseltiin vie
lä maantietoa. Minä sain tulla 
näyttämään Euroopan lahtia, sil
lä opettaja tiesi, että oli n ne 
hauskojen nimien takia päntän

nyt päähäni, vaikka en vielä kuu
lunutkaan isoihin poikiin. Tunsin 
poskieni kiusallisesti punehtu
neen, kun nuotikkaasti näytin ja 
luettelin: Piskajan lahti, Enklan- 
nin kanaali, Pohjanmeri, Skaa- 
kerak, Kattekak, Juutinraum a, 
Iso Pelt, Vähä Pelt ja Itämeri.

Näin oli minunkin sesamini on
nistunut. Paikalle m ennessäni 
katsahdin Kajanderin Juhoon, 
että huomasitkos?

Piirrokset Timo Syrjänen

DANIELSON OIL CO.

ATLANTIC Polttoöljyä
Recapping

Commerc e Ave.
DANIELSON, CONN.

IMATRA SEURA
740-40 St. Brooklyn, N Y. 11232 

Puhelin 212-438-9426 
Mauno Laurila, puh.joht.
SAUNA TILAUKSESTA! 

PÄIVÄLLISET
joka sunnuntai klo 2 ip.

Newton-Bartlett
HAUTAUSTOIMISTO

.Tel. 836-2113 
42 Mam St., Newport, N H

THE FINLANDIA FOUNDATION 
Metropolitan Chapter, Inc.

Meetings every 2nd Friday of the 
month, from Oct. through May

593 Park Ave. at 64th St. N.Y.C. 
P.0. Box 2590

GRAND CENTRAL STATION 
New York, N.Y. 10017

SUOMALAINEN 
PAIKANVÄLITYSTOIMISTO

M i l l )  v k<> III . \ ju
\ i n t . i \ i  \ k o t i i. \ ui n i .m : lit,

Hyviä paikkoja saatavana 
Soittakaa (212)288-6562 

tai kirjoittakaa osoitteella:

FINNISH EMPLOYMENT 
AGENCY INC.

206 East 85th St.
New York, N.Y. 10028

T I I L I N G H A S T  - Hautaustoimisto
Danielson. Conn. 
Tel. 774-3284

Central Village 
Tpl. 564-2147

NIPPA SAUNAKIUKAITA
Laatuvalmistetta sitten 1930 

Nippa Suprem e huoneenläm- 
mittäjiä, Nippa Energy-Maid 
keskuslämmityslaitteita, Nippa 
Wildfire Campstoves, saunakiu- 
kaita ja saunan tarpeita.

Nopea toimitus 
Bruce Mfg. Inc. P.O. Box 213 
Bruce Crossing, Ml 4991 2 

(906) 827-3906  
Jälleen myyjiä halutaan

The Robert H

Auchmoody Funeral Homes
Main Street Fishkill N. Y. Tel 896 6166

GF 5 2276 -2 277

E d w . C . H alvo rse n , Inc.
F li N TR AL DIRECTORS

310 12 8 lh  AVENUE BROOKLYN 20 N Y

In Continuous Service to the Community Since 1849
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K aihom ielisyys voi o lla  vaara llis ta
Erään  d in o sa u ru ks en  a a to ks ia  s ad e s s a a n  tie tää , e ttä  h ä 
n e s tä  tu lee  isoisä

Suomentanut Roy Helander

1 0  *  *  Raivaaja,to rs ta in » , k e s ä k u u n  2 6  p ., 1 9 8 8  T h u ra . J u n e  26 , 1 9 8 6

Olen joskus istunut takan ää 
ressä Joulupäivänä sen jälkeen 
kun olemme avanneet lahjat ja 
sulatellen kalkkuna-ateriaamme, 
ja mietiskellyt mitä on tapahtu
nut vanhoille ystävilleni, vanhoil
le toiveilleni, ja vieläpä vanhoille 
kengillenikin, jotka olivat niin 
mukavan sopivat.

Kun ainoa poikani ja hänen 
vaimonsa ilmoittivat, että he 
odottavat ensim äistä perilistä, 
huomasin miten tärkeätä on 
pohtia näitä asioita.

Ette voi käsittää, minkä hai
keuden lapsenlapsen tulo voi 
aiheuttaa.

Kaihomielisyys on vaikea juttu. 
Kun muistelet vanhoja ystäviäsi 
tai nuoruuden sankareitasi, et 
voi olla vertailematta nykyaikaa 
ja sitä entistä hyvää aikaa, jolloin 
kasvoit isoksi.

Jo s  olet kokenut tämän, niin 
silloinhan tiedät, mitä tapahtuu. 
Näet kolmannen sukupolven. Mo
net entiset ystävät ja sankarit 
ovat hävinneet pois. sinä olet 
dinosaurus.

Kun olin varttum assa miehek
si, minun sankarini eivät ehdot
tomasti aina olleet hoikkia, kau
niita, ylöspäin pyrkiviä hölkkää
jiä, jotka osasivat pitää lasillisen 
valkoviiniä ja palasen brie-juus-

toatasapainossa BMW -autonsa 
moottorin suojuksella. Dinosau
rukselle on hyvin vaikeata suh
tautua tämän kaltaisiin kaverei
hin.

Frank Perdue enemmän muis
tuttaa minua vahoista ystävistä
ni. Hän ei ole kaunis. Lyön vetoa, 
että hän ei hölkkääkään. Ja var
maankin aina joskus hänen vai
monsa joutuu muistutamaan 
häntä, ettei hän vetäisi jalkaansa 
"noita kamalia ristirantuisia hou
suja!” Ihmiset olivat tosiaankin 
rumempia silloin kun minä olin 
nuori. Nykyän kaikki, paitsi di
nosaurukset sekä patriarkat, 
ovat niin kauniita että sanat eivät 
tahdo riittää heitä kuvaamaan. 
Minun täytyy myöntää että kai- 
paan noita vähemmän kauniita 
nuoruuden kavereitani.

Jopa presidentitkin ovat erilai
sia. Lapsuusvuosinani oli pai
kalla FDR. Paitsi HarryTrumania 
ja John kennedyä, meillä ei ole 
ollut sen  jälkeen presidenttiä, 
jo s ta  e d e s  k a n n a tta a  m ainita. 
Kun politiikasta tuli "ruma sana", 
jotakin hyvää katosi "pyöreästä 
toim istosta”.

Maan hallinta pitäisi antaa 
sellaiselle, joka sitä osaa hoitaa. 
Golfin pelaajat pelatkoon golfia, 
pähkinän viljelijät viljelkööt päh

kinöitä, jääkaapin kaupustelijat 
kaupitelkoot jääkaappeja ja laki
miehet tehkööt sitä mitä lakimie
het yleensä tekevät Presidentin 
tulisi polttaa sikaaria. John Ken
nedy poltti sikaaria. "Jelly beans” 
namuset ovat lapsia varten pääsi
äisaamuna.

Nykyään koiratkaan ei ole niin
kuin ennen. Nyt ihmisillä on 
koiria, jotka tulevat jostain Tibe- 
tistä tai Mongoli-Kiinasta. Meillä 
oli ennen koira, joka tuli Bristol, 
Connecticutt'sta.

Mutta myöntää täytyy, että pa
ras koiramme tuli New Hamps- 
hiren osavaltiosta. Se se  vasta 
oli koira. Hän pudotteli karvo
jaan matolle. Joskus hänestä 
levisi niin paha löyhkä, että kar
kotetun kellariin. Erikoisesti hän 
piti alkupaloistamme kun vietim
me coctail tuntia.

Tietääkseni hänelle ei kos
kaan asete ttu  sellaista rusettia 
kaulaan, joka olisi olut sam asta 
kankaasta kuin em ännän mekko. 
Häntä ei koskaan köytetty "Koi
rien Kampaamossa". Ne koirat, 
joita muistelen ja joita rakastin 
olivat tavallaan kuin Yogi Berra ja 
Bill Cosby. Pelkään pahoin, että

nykyajan koirat m uistu ttavat 
Yves St. Laurent’a.

Elokuvatkin ovat mainit
sem isen arvoisia. Nykyään nitä 
kyllä sanotaan "filmeiksi". Kun 
minä olin poikanen, filmi pistet 
tiin kameraan. Me umosauruk- 
set, harvoja lukuunottamatta, em
me koskaan ed es nähneet edes 
naisen napaa ennekuin menim
me vihille. Tänään filmit tarjoavat 
hyvin kuvitetun naistentautien 
oppitunnin ilmaiseksi noin vain 
sivuasiana.

Toinen ilmiö, joka panee ajat
telem aan ovat T-paidat. Kun olin 
tulossa täysikasvuiseksi, T-paita- 
han kuului alusvaatteisiin. Ei 
niitä pidetty näkyvissä. En kos
kaan nähnyt täysikäistä naista T- 
paidassa ennenkuin täytin 23 
vuotta. Ja  sitten vielä; se  mitä 
näet tekstattuna näihin T-paitoi- 
hin nykyään, sitä ei ennen
vanhaan löytynyt muualta kuin 
jalkakäytäviltä, liidulla piirrettynä.

Lapsenlapsen tulo todistaa, 
että sinä olet dinosaurus. Se 
myöskin todistaa, e ttä  jotkut 
asiat eivät muutu. Vauvat eivät 
muutu. Rakkaus ei muutu. Ja 
Jum ala lähettää lapsenlapsia 
dinosauruksille m uistuttaak
seen  heitä näistä totuuksista.

Sarah B. Crafts

Sarah B. Crafts, Kenneth ja 
Ruth Craftsin tytär ja Lydia 
Tikkasen tyttärentytär, sai tä
nä keväänä Gardner High 
Schoolin päästötodistuksen. 
Hänet oli myös valittu pitä
mään puhe koulunsa päättä- 
jäistilaisuudessa. Hän sai myös 
vastaanottaa useita palkin
toja, kuten Gardner High 
School Award-palklnnon erin
omaisesta vieraiden kielten ja 
englannin hallinnasta, Mas
sachusetts School Superinten- 
dent’s-palkinnon sekä Ro
tary Clubin ja Union-Camp yh
tiön myöntämät stipendit.

Kouluaikanaan hän toimi 
Pro Merito-seuran pre
sidenttinä. Syyskuussa hän 
aloittaa opinnot Tufts yliopis
tossa.

Liisa A. Liedes

"Älkää siis murehtiko sanoen: 
'Mitä me syömme?' tahi 'Mitä me 
juomme?’ tahi: 'Millä me itseäm 
me vaatetamme?’ Sillä tätä kaik
kea pakanat tavoittelevat. Teidän 
taivaallinen Isänne kyllä tietää 
teidän kaikkkea tätä tarvitsevan. 
Vaan etsikää ensin Jum alan val
takuntaa ja hänen vanhurskaut- 
taansa, niin myös kaikki tämä 
teille annetaan." Matt. 6:31-33)

Olin kaupungilla asioilla. Ajoin 
erään asuntolan ohitse. Raken
nuksen edustalla, asfalttipeit- 
teisellä pihalla seisoen kaksi 
pikkupoikaa heilutteli innokkaas
ti kahta pahvitaulua, joissa luki 
"Yard sale”. Levitettynä kuumalla 
asfalttipihalla oli muutama pari 
pikku farmarihousuja ja muita, 
luultavasti pikkupojille kuuluvia, 
tavaroita. Pojat olivat pys
tyttäneet itsellensä katukaupan!

Lasten touhut huvittavat mei
tä. Me jopa ihailemme tällaista 
kekse liä isyy ttä  ja ahkeruu tta .

Maailma yleensä ihailee sellais
ia ihmisiä, jotka kykenevät mie
likuvituksensa ja kykyjensä avulla 
saavuttam aan jotakin - rahaa, ta
varaa, asem aa, kunniaa.... Me ih
miset olemme ahkeria etsiessäm
me maallista hyvää itsellemme. 
Kuten ylläolevassa tapahtum as
sa ilmenee, tämä etsintä alkaa 
varhain, aivan lapsuudesta saak
ka.

Raamattu opettaa toisin. Yllä
olevassa raam atunjakeessa tu
lee esille Jeesu k sen  ajatukset 
tästä aiheestam m e. Jee su s  ke- 
hoittaa opetuslapsiansa etsimään 
ensin taivasten valtakuntaa ja 
Jum alan vanhurskautta; sitten 
vasta tulee huomiomme kohdis
tua maallisiin asioihin.

Me olemme kääntäneet tämän 
aivan ylösalaisin! Ei ole ihme 
että m aailm assa on niin paljon 
köyhyyttä ja kurjuutta. Kun ih
minen poikkeaa Jumalan suun
nitelmasta, niin hänen aina käy 
huonosti.

HUHTALA OIL CO.
MAIN STREET, EAST TEMPLETON

Low
competitive

prices

FUEL OIL
CASH ON DELIVERY

o r w i th in  10 Days 
w ith  e s ta b lis h e d  c re d it

MINIMUM 150 GALLONS
FULL SERVICE CASH ON DELIVERY

632 1221 632-1226
24-HOUR 

BURNER SERVICE
D i / w i u l u h i l l t y  ftu  over 

■W YEARS

Our 3rd Generation
LOCALLY OWNED
Automatic Delivery is the same price as cash 

Minimum 150 Gallons 
8 Llcensea technicians 

New Customers Welcomed
Our service area is from North Rutland to Orange ,

LYDON S HAASE CO.
209 Fulton Street, Norwood, Mass. G2C62 Ph. 76 9-0719 

KAIKENLAISIA PUTKITÖITÄ ja LAMMITYSLAITTEITA

Kylpyhuoneita ja keittiöitä uudistetaan . Talouskoneita, Amana 
jääkaappej a ja pakastajia, Kitchenaid astianpesukoneita

© N O R D G R E N
H A U T A U S T O I M I S T O  

300 L i n c o l n  S t r e e t ,  W o r c e s t e r ,  M a s s .  
P u h e l i n  852-2161
ARTHUR R. N0RGREN

Kaikenlaisia vakuutuksia . . . .  Puhutaan Suomea

M l
NIEMI 
INSURANCE 
AGENCY INC.

135Moin Street, P.O. BOX 449 
Valitetaan myös kiinteistöjä

Westminster, MA 
Puhelin 874-2921

HENRY J. LEBLANC Insurance Agency, Inc

Täydellinen vakuutuspalvelu
KIINTEISTÖ - IRTAIMISTO 

KODINOMISTAJIEN
AUTO - PALO - HENKIVAKUUTUKSIA

376 Summer St., Fitchburg, MA Puh. 343-4853 
SUOMEA PUHUVIA VIRKAILIJOITA

Ei ole Jum alan tahto, e ttä  me 
olemme köyhiä ja kärsimme kur
juutta ja kaikenlaista puutetta. 
Jum ala on hyvä Jumala. Hän jat
kuvasti siunaa niin hyviä kuin 
pahojakin ihmisiä. Koska hän 
haluaa, e ttä  ihmiset tulevat tun
tem aan hänet ja hänen rakkau
tensa heitä kohtaan, Jumala tar
joam alla tarjoaa  ihmisille kai
kenlaista hyvää. Jum ala ensin 
kutsuu ihmistä luoksensa hyväl
lä, niinkuin maallinen isäkin te
kee.

Mutta jos tottelem attom uus 
jatkuu, tulee vihdoin aika kurituk
seen , kuitenkin su u ressa  rak
kaudessa. Monella ihmisellä on 
sellainen harhakuva Jum alasta, 
että hän ei haluaisi ihmisillä ole
van mitään maallista hyvää. Tä
mä on sa a ta n a ll is ta  valhetta . 
Jum alan tarkoitus on, että ihmi
set eläisivät onnellisina, terveinä 
ja yltäkylläisinä - hänen hyvän 
suunnitelm ansa alla, hänen tah
tonsa mukaisesti. Mutta tot
telem aton ihminen useimmiten 
seuraa omia mielihalujaan ja 
joutuu tappiolle.

Meidän tulee ensin etsiä Ju 
malan valtakuntaa ja hänen van
hurskauttaan. Käytännössä tämä 
tarkoittaa, että me luovutamme 
elämämme täydellisesti Jumalan 
johtoon, otamme Jeesuksen vas
taan Jum alan vanhurskautena, 
ja annamm e hänelle kaikki syn
timme, sairautem m e ja sur
keutemme. Jeesuksen veri au
kaisee meille pääsyn Isän per
hekuntaan ja hänen huolen
pitonsa alle. Tämä on Jumalan 
valtakunnan etsimistä. Sitten tu
lee kaikki muu mitä me elämi
seen  tarvitsmme. Onko Jee su s  
ensim m äisenä sinun arvojesi lis
talla? Toimi nopeasti. Valitse 
Jeesus; valitse elämä!

Pick your own
strawberries

Fresh H arvest
Farm

Rt. 2A, Westminster, MA

874-0705

f% f%

Edestakainen lentomatka 
Boston - Los Angeles 

Boston - San Francisco

$ 278
soittakaa ja kysykää 

yksityiskohdista

GIT MATKATOIMISTO

169 Main St., Leominster 
Puh. 537-4536

JOYCE I. HANNULA
Personal Financial Planner

79 East Rd. P.O. Box 500 
V/estmin ster, MA 01473

874-0629 or 832-6368

ID S B .

S yöpää ei 
p a ran n e ta  
e lä in k o k e id e n  
avulla

Syöpää vastaan ei pystytä tais
telem aan eläinkokeiden avulla. 
Näin sanovat pohjoismaiset koe- 
eläinsuojelijat, jotka ovat olleet 
koolla Oslossa.

Syövän tutkiminen elävien e- 
läinten avulla on pohjoismaisten 
koe-eläinsuojelujärjestöjen mie
lestä kuitenkin epäjohdon
mukaista, koska eläimille ko
keellisesti aiheutettu  syöpä ei 
vastaa ihmisen syöpää.

Pohjoismaiset eläinsuojelijat 
olivat koolla O slossa edellis vii
kon loppuna.

Tanssit
Sovittajan Puistossa

Demond Pond, Rutland, MA' 
Lauantaina, kesäk. 28 p:nä 

klo 8 -  12 yöllä 

Nils Lundin soittaa
Kaikki tervetu lle ita! 

Finnish American Club of Saima

Vihitty

K ay-R ahnasto
FITCHBURG - Karen Lee Rah- 

nasto ja Barry Clagett Kay on 
vihitty Emanuel Lutheran kirkos
sa Fitchburgissa.

Morsiamen^ vaphemjnat ovat 
Mr, ja Mrs. T a u rif l*  iRkWfesto, 
Fitchburg. Sulhasen vanhem
mat ovat Mrs. Milton D. Kay, An
niston, Ala. ja edesm ennyt Mr. 
Milton Kay.

Nuoripari teki hääm atkan Bar- 
badosiin ja asuu nyt BrooklineS-
sa.

K a lk k u n a p ä iv ä l l in e n

Sunnuntaina, kesäk. 29 p:nä 
klo 1 2 - 1 :30 iltap.

Kaleva Huvilalla
Fort Pond, Lancaster, MA

Aikuisilta $ 4.95 $ 2.00 Lapsilta

K e s ä ju h lie n

K a n a  B a r b e q u e  p ä iv ä l l i n e n
Lauantaina, heinäk. 5. p:nä alk. klo 11 :30 aam. 

Saiman Puistossa, Scott Rd., Fitchburg

Liput $ 4.50 etukäteen  $ 5.00 paikalla

Lippuja saatavissa:
Raivaaja, 147 Elm St. (P.O.Box 600), Fitchburg. MA 01420- 
0600 (jos tilaatte postitse, muistakaa liittää mukaan pos
timerkillä ja nimellä varustettu kirjekuori) ja Walfrid Mäkelä, 
291 Marshall St., Fitchburg, MA .

F its  the  w ay you live !

C O M F O R T  S H O E

MYRNA $ 27.90
B lack  3-121 W h lta  4-121 

H ea l h a ig h t l  2 /8 ”

Soft glove leather. 
Made in USA. 
M -5to  10,11,12 
W - 5 to 10, 11, 1 2 
WW- 5 to 10, 11, 12

$ 21.98

Neutral
N - 5Va to 1 0 ,1 1 ,1 2  
M - 4 to 10, 11, 12 
W 5 to 10, 11, 12

Many other styles in stock

D O W  S H O E  S TO R E
220 West St., Rte. 68 N, Gardner 632-2794

Martha E. Crafts

Martha E. Crafts, Sarah 
Craftsin vanhempi sisar, suo
ritti hiljattain B.A.-tutkinnon 
Rivler Collegessa, Nashua, 
N.H., oppiaineinaan erityis
kasvatus ja alkeiskasvatus. 
Hän oli aktiivisesti mukana 
Student Education yhdistyk- 
sentoiminnassa ja hänen tule
vaisuudensuunnitelmiinsa kuu
luu työskentely erityiskas
vatuksen alalla.

L o is to h o te lli 
valm is  kah d en  
vu oden  k u lu ttu a

Wärtsilän ja Finnairin yhdessä 
rakennuttama loistohotelli val
mistuu kahden vuoden kuluttua. 
Hotellin paikka on Helsingin Ha
kaniem essä aivan Pitkänsillan 
kupeessa. helsingin raken
nuslautakunta on hyväksynyt ho
tellin rakennusluvan. Hotellin 
tulee parisataa huonetta ja ra
vintolapalveluja.

F i t c h b u r g  
ja  y m p ä r i s t ö

Tulevia
tilaisuuksia

Tanssit Sovittajan Puistossa, 
Rutland, Ma, lauanataina, kesäk. 
28 p:nä klo 8 - 12 yöllä. Nils Lun
din soittaa. Järjestäjä FACR. 
Kaikki tervetulleita!

*

Kalkkunapäivällinen Kaleva 
Huvilalla, Fort Pond, Lancaster, 
MA, sunnuntaina, kesäk. 29. p:nä 
klo 1 2 - 1 :30 iltap. Kaikki terve
tulleita!

U utispa lo ja

Virastaan erotettu Fitchburgin 
koulujen entinen ylitarkastaja 
Joseph  L. McDevitt on ilmeisesti 
päättänyt vaikeuttaa uuden yli
tarkastajan pestaam ista.

Viime viikolla McDevittin asian
ajaja pyysi Worcesterin korkein
ta oikeutta kieltämään Fitchbur
gin koulukomiteaa nimeämästä 
uutta ylitarkastajaa sillä aikaa 
kun McDevittin erottamisjuttua 
käsitellään m uutoksenhakutuo
mioistuimessa.

Worcesterin korkeimman oi
keuden tuomari John F. Moriar- 
ty päätti asiasta tämän viikon 
tiistaisessa istunnossa.

Koulukomitea on ilmaissut toi
vovansa voivansa aloittaa kan
didaattien haastattelun tämän 
kuun lopulla.

Kirkollisia

Messiah Luterilainen 
seurakunta

Sunnuntaina, kesäkuun 29 p., 
klo 7:45 aam. Suomen kielinen 
Lutheran Hour - WCMX, 1000 
Leominster. Klo 9:15 aam. Sun
nuntaikoulu ja raamattu tunti. Klo 
10:30 Englanninkielinen juma
lanpalvelus ja H.P. Ehtoollinen. 
Klo 4:00 ip. Vuotuinen suom en 
kielinen Naistenliiton 'mansikka- 
juhla'. Ohjelmaa ja lopuksi kah
vitarjoilu mansikkakakun kanssa. 
Kaikki tervetulleita.

Huom! Heinäkuun 1 päivästä- 
syyskuun 30 päivään,tiistai-iltai- 
sin klo 7 - 9 kokoonnutaan k ir
kolle valmistamaan, myyjäis- 
tavaroita. Naisjäsenem m e tul
kaa joukolla mukaan! Jo s  on 
kysymyksiä voitte ottaa yhtey
den Linda Sällillä - 342-4493 tai 
Jean  Marie Galing - 537-1076.

Elm St.
Lähetysseurakunta

Sunnuntaina, kesäkuun 29 p., 
klo 8:30 ap.radiohartaus NEW 
LIFE -asem alta WEIM, 1280 
Fitchburg. Jum alanpalvelus klo 
9:30 ap. saarnaa pastori David 
Wuori. Klo 10:30 ap. kahvi- ja 
mehutarjoilu. Klo 10:45 ap. Py
häkoulu kaike.....

MOORCROFT. 
HAUTAUSTOIMISTO
31 Myrtle Avo Fitchburg, Ma. 

Puh 343 7137

Ystävällinen palvelu

PARKKAUS PAIKKA

Richard C. Moorcroft 
Stephen R. Moorcroft

Tiistaina, heinäkuun 1 p., klo 
7:30 ill. Aikuisten kuoroharjoitus. 
Klo 7:30 ill. Viikkoillan hartaus- 
tilaisuus. Kahvitarjoilun kustan
tavat Mr. ja Mrs. Waldemar Tiilik- 
kala. Pastori William A. Sumner 
puhuu.

Bethel-seurakunta
Suomenkielinen radiohartaus 

HYVÄT UUTISET -lähetetään jo
ka sunnuntaiaamu asemalta 
WEIM, 1280 Fitchburg, klo 
8:45.

Yleinen (suomenkielinen) ju- 
mälänpnlvfeliis pidetään Kaleva 
Kodissa. 107 Mechanic St.. Fitch
burg, sunnuntaisii . alkaen klo 2 
iltapäivällä E rikoistilai su uksista 
ilmoitetaan aina tarvittaessa.

M ay
Funeral Service

HAUTAUSTOIMISTO

WINSLOW P. MAY johtoja 
Palvelusta Morwoodille ja 

ympäristölle

85 Nichols St., Norwood, Mass. 
Puhelin: 726-1509

KESKUSTASSA
SIJAITSEVA

M FRANK H.

COMPANY
1158 MAIN ST. HOLDEN MA

Hautato imit uksi a 
vuodesta 1896

SAWYER-MILLER 
FUNERAL HOMES

129 ELM ST., FITCHBURG
Howard J. Miller, Director Phone All Branches 345-6778

BOSK FUNERAL HOME
85 BLOSSOM ST FITCHBURG, MA TELEPHONE: 342-3635 

Serving All Faiths

FUNERALS • CREMATIONS • REMOVALS
Services Within Your Means 

Local or Distant
Our convenient location, 

easily accessible from 
all parts of city and 

suburban towns 
Ground Level Entrance

AMPLE OFF STREET AREA FOR PARKING 

IN COMPLIANCE WITH FTC
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S u o m e n  uutisia S u o m en  uutisia S u o m en  uutis ia

K iu ru l l e  o s o i t e t t u  
k i r j e p o m m i  rä jäht i

Pääjohtaja Sakari Kiurulle osoitettu kirjepommi räjähti 
Yleisradion toimitalossa Helsingin Kesäkadulla v iim e v ii
kon maanantaiaamuna. Pommin räjähdyksessä toukkaan 
tui lievästi pääjohtajan sihteeri Tanja Eriksson, joka oli 
avaamassa pommin sisältänyttä kirjelähetystä.

Helsingin rikospoliisin mukaan 
pommi oli paksuhkoon kirjee
seen  pakattu heikkotehoinen rä
jähde, joka saapui tavallisen 
postin joukossa. Lähetyksen 
avannut pääjohtajan sih teeri sai 
räjähdyksessä lieviä vammoja 
käsiinsä ja kasvoihinsa.

Helsingin rikospoliisi on jat
kanut tutkimuksia Yleisradioon 
kirjepommin läh e ttän een  jäljit
tämiseksi. Komisario Paul Ko
kon mukaan saa ttaa  kulua useita 
päiviä, ennenkuin tutkim uksista 
voidaan tehdä varm em pia joh
topäätöksiä. Poliisilla ei ole vielä 
tarkkaa tietoa, miltä paikkakun
nalta kirjelähetys on postitettu.

Kokko sanoo tutkim uksia teh
dyn monilla alueilla. Teknisten 
tutkimusten avulla pyritään saa 
maan mahdollisimman tarkka ku
va postilähetyksestä ja  sän  si- 
sälllöstä. Tutkimuksissa on kui
tenkin jo vahvistunut, e ttä  kir
jepommi on lähetetty Suom esta.

Tehostettu valvonta Yleis
radiossa aloitettiin heti kir- 
jepommitapauksen paljastuttua.

Kirjeen ulkonäköä tai käytet
tyä räjähdettä poliisi ei tutkin
nallisista syistä halua tarkemmin 
kertoa. Myöskään pom m in lä
hettäjästä ei m aanan taina ollut 
tietoa. Rikospoliisi ja tk aa  tapa-

K eskustapuolueen
p u o lu e k o k o u s

Keskustapuolue piti edellis- 
viikonlopulla L appeenrannassa  
puoluekokouksensa, jo s s a  ulko
ministeri Paavo Väyrynen nimi
tettiin odotetusti p u o lu een  pre
sidenttiehdokkaaksi vuoden 1988 
presidentinvaaleihin.

Väyrynen totesi kiitos- 
puheessan pyrkivänsä p residen 
tin linnaan tosissaan jo  vuonna 
1 $88. V aalikam panjassaan Väy
rynen toivoi puolueen su h tau 
tuvan muihin ehdokkaisiin asial
lisesti, erityisesti p residen tti Koi
vistoon.

Keskustapuolueen varapuheen
johtajiksi valittiin maanviljelijä 
Matti Pura, kansanedusta ja  Han
nele Pokka ja professori Juha 
Pentikäinen.

H e ls in k i
ta ip u m a ss a
m a ak a a su u n

Helsingin kaupunki o tti ener
giaratkaisussaan a sk e le e n  kohti 
maakaasun valintaa, kun kaupun
ginvaltuusto päätti hyväksyä 
valtuuston puheenjohtajan  Harri 
Holkerin kom prom issiesityksen.

Holkerin esityksessä  lisättiin 
kaupunginhallituksen esityk
seen  kannanottoja m aakaasun  
puolesta ja maininta N e ste es tä  
mahdollisena voimalakumppani- 
na.

Valtuuston päätöksen mukaan 
Helsinki rakentaa lähivuosina 
kolme pientä tai yhden suuren 
maakaasuvoimalan.

S u o m a la is e t
k iin n o s tu n e ita
p o litiik a s ta

Suomalaisten kiinnostus poli
tiikkaan on kasvanut 1980-luvulla 
Suomen Gallupin m ielipidetut
kimuksen mukaan. Keväällä 
tehdyn tutkimuksen m ukaan  52 
prosenttia suom alaisista on jon
kin verran tai hyvin kiinnostunut 
politiikasta.

Tutkimuksen m ukaan politiik
kaa seuraa yhä useam pi luke
malla sanom alehtiä ja s e u ra a 
malla radiota sekä televisiota.

S c h n a b e l o ik o i  
v ä ä rin k ä s ity k s iä

Yhdysvaltain Suom en - suur
lähettiläs Rockwell A. S chnabel 
on vakuuttanut amerikkalaisille, 
ettei Tshernobylin ydin- 
voimalaturma 26. huhtikuuta 
m issään vaiheessa u h an n u t ter
veyttä Suomessa.

Sanomalehdille New York Ti
mes, Los Angeles Times ja  Inter
national Herald Tribune läh e ttä 
m ässään kirjeessä S ch n ab e l ar
velee, että Yhdysvalloissa on 
vallinnut huomattavan paljon 
väärinkäsityksiä turm an vaiku
tuksista Suomessa.

uksen selvittämistä, se e! oliĝ i- 
nut minkäänlaista kantaa leor̂ n 
motiiveihin.

Aivan amatööri pomminraktn-»- 
taja ei poliisin mukaan ole ollut.*, 
sillä lähetys räjähti pakettia ava-i - 
tessa, mutta ei sensijaan kulje-- - 
tettaessa.

Poliisin mukaan Yleisradioon  
kirjepommin kaltaisen pommien  
voi rakentaa vaikkapa pioneefi--—  
aselajien varusmieskoulutuksti-— 
la.

Puolustusvoim issa asiasta * 
ollaan kuitenkin toista mieltä.

- Kyllä kirje- tai pakettipommln * 
rakentam iseen vaaditaan joko *  
pitemmälle vietyä koulutusta In ; 
asiaan perehtyneisyyttä, toteaa 
everstiluutnantti Jouko Eskola 
pääesikunnan pioneeriosastolta

Edellisestä 
pommista vuosia

Pommin lähettäminen poj. -  
titse on Suomessa erittäin her- - 
vinaista. Vuonna 1979 sai pj. - 
rikkalalainen metsuri surmansa 
ja kolme muuta aikuista sekä 
kaksi lasta loukkaantuivat, kuu 
postitse tullut paketti räjähti. Ponv 
min lähettämisen syyksi paljas, 
tui myöhemmin mustasukkaisuus

T iin a  Lillak  
on kunnossa

Suom en yleisurheilun ykS| i 
suurimmista toivoista tämän k*. - 
sän Stuttgartin Euroopan mej. 
taruuskisoissa on Tiina Lillak,joka 
on saanu t harjoitella monta kuu. 
kautta ilman loukkaantumisia.

Tiina avasi kautensa Kokkolan 
kisoissa, mutta ei itse odottanut 
hyvää tulosta, koska voimanhan, 
kinfakausi oli. tuolloin, vielä pa. 
hasti kesken. Tästä johtuenTiinj 
yllättyikin iloisesti kun keihäj 
lensi 71,28. Tulos on maailman, 
tilaston kakkonen tänä vuonna,

SAK valitsi 
v an h at johtajat

Suom en ammattiliittojen keŝ -- 
kusjärjestö valitsi edustajako^-- - 
uksessaan  entiset johtajat pu
heenjohtajiksi. Puheenjohtajiksi- i 
valittiin edelleen Pertti Vilnan*„r» 
ja ensimmäiseksi varapuheenjoh
tajaksi Olavi Hänninen sekä toj--— 
seksi varapuheenjohtajaksi 
mo Kantola.

Viinanen ja Kantola valittiin)}. -  
simielisesti, mutta Hännisen pj,. -  
kasta  jä rjestö  joutui äänesi}. -  
mään. Hänninen voitti vaalin jip -  
voimaisesti äänin 427-6, Viinj. -  
nenja Kantola ovat sosiaalid). - 
mokraatteja ja Hänninen kot,. - 
munisti.

H ankkija saneera^
Raskaita tappioita viime vuo. 

sinä kärsinyt Hankkija aikoo tg. 
levinä vuosina saneerata yhtiön, 
sä toimintaa rajusti.

Uutta organisaatiota muoto! 
taan kesän aikana, jolloin selviä} 
myös irtisanottavien määrä. V}. 
keäaiotaan vähentää niin pä}. 
konttorista kuin myyntikonttoreij. 
takin.

Hankkijan uuden pääjohtajan 
Pertti Tuomalan mukaan tarko! 
tus on että, yhtiö on päässyt 
tappiokierteestään vuoteen I98j 
m ennessä.

Parlamentaarinen 
poliisikomitea 
jätti mietintönsä

M aaherra Jacob Södermanin 
johdolla toiminut parlamen
taarinen poliisikomitea jätti mie
tintönsä sisäministeri Kaisa Raa
tikaiselle. Mietinnössä ehdote
taan poliiseille mm. lupaa kuun
nella törkeistä rikoksista epäilty
jen puheluja.

Komitea esittää lisäksi lakia 
erityissuojelusta, mikä merkitsisi 
Ety-kokousten yhteydessä voi
m assa oleiden säännösten tuloa 
pysyviksi. Komitea perusteleo 
esityksiään sillä, että ne noudat- 
telovat yleiseurooppalaisia pää
linjoja.

Komitea ei kuitenkaan ollut 
täysin yksimielinen, vaan eräät 
jäsenet jättivät eriävän miellpi- ' 
teensä tiettyihin asioihin.
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RAUTALAMPI 425 V LOTTA

Rautalammen kunta juhlii 425- 
vuotisjuhlaansa sunnuntaina, 
heinäkuun 20. p:nä. Rautalampi 
on se  paikkakunta, mistä ensim
m äiset suom alaiset Amerikan 
siirtolaiset ovat lähtöisin.

Mikäli kesäsuunnitelmiinne 
kuuluu matka Suomeen ja satu t
te  olem aan lähistöllä, poiketkaa 
ja o ttakaa osaa päivän juhlalli
suuksiin.

Ohjelma alkaa aamulla tor- 
visoitolla, jumalanpalveluksella 
ja Delaware-muistomerkin kun
niakäynnillä. Varsinainen pääjuh
la alkaa iltapäivällä kello yksi.

Ohjelman lisäksi vierailla on 
tilaisuus tutustua moniin erilai
siin näyttelyihin.

Asiasta kiinnostuneet voivat 
pyytää lisätietoja kirjoittamalla 
o so itteeseen :

Kulttuuritoimisto 
PL 4
SF-77701 Rautalampi 
Finland

Luontojumppa
2.
Ota puusta kiinni. Sei
so haara-asennossa, 
taivuta ylävartaloa 
noin 90° kulmaan, 
jousta kevyesti. Ojen
taudu ja tee uudelleen.

Nojaa käsillä puuhun. Ota toisella ja 
lalla askel eteen, jousta kevyesti jalko 
ja alaspäin. Sama toisella jalalla.

TYÖVÄEN K U N T O U m O  ry.

Nojaa puuhun. Nosta jalkaa ylös ja jousta 
kevyesti. (Voit pyytää toveriasi tehostamaan 
liikettä niin, että hän nostaa jalkaasi ylös.) 
Sama toisella jalalla.

Kurota käsiä venyttäen kohti 
puun oksia.

Ota puusta tukea. Heitä jal
kaa rennosti eteen ja taakse.

R u o tsa la is ju h laa  S o p ii  o lla  
J u ko la s sa  su o m a la in e n

Uusi oikeuskansleri A alto  
ju h a n n u k s e k s i o ik eu s k an s le riks i

T a v a ra ta lo t m yivät 
1 3 ,5  m ilja rd illa

Suom alaisten tavaratalojen 
myynti oli viime vuonna yhteen
sä  13,5 miljardia markkaa. Suu
rimman tavarataloryhmittymän 
uodostivat SOK-tavaratalot ja - 
marketit, joiden myynti oli 4,5 
miljardia. SOK:lla oli viime vuon
na 94  tavarataloa.

Toiseksi suurin ryhmittymä oli 
O suuskun ta Eka, jonka myynti 
oli 1,7 miljardia markkaa. Yksit
tä is is tä  tavarataloista kohosi yk
köseksi Stockmanin Helsingin 
tavaratalo, jonka myynti oli 628 
miljoonaa.

Puolustusvoim ien. .  ) mriuNtiiiijov
lippujuhla Oulussa

Puolutusvoimien perinteinen 
kesäkuun 4. päivän valtakunnal
linen paraati pidettiin tänä vuon
na Oulussa. Paraatin otti vastaan 
Pohjois-Suom en sotilasläänin 
kom entaja Erkki Laatikainen.

Paraatiin osallistui 2200 mies
tä , ja siinä tuotiin esille Pohjois- 
S uom en  erityispiirteet, kuten 42 
telakuorm a-autoa. Lumessa hy
vin liikkuvia telakuorma-autoja 
o n  runsaasti pohjoisten joukko
je n  käytössä.

J u h a  K an kku n en  
lis ä s i jo h to a a n

Suom en Juha Kankkunen on 
lisän n y t joh to aan  ralliaitoilun 
ajajien  maailmanmestaruuskil
pailu issa voitettuaan Kreikassa 
a je tu n  Akropolis-rallin. Kankku
s e n  kartanlukijana oli Juha Piiro
nen.

Kankkunen oli ainoa suomalai
nen , joka pääsi maaliin saakka, 
s illä  sekä Timo Salonen että 
M arkku Alen joutuivat keskeyttä
m ään.

Neljän osakilpailun jälkeen Ju 
h a  Kankkusella on koossa 56 
p is ttä  ja toisena olevalla Rans
k an  Bruno Sabylla 38. Markku 
A len on 27 pisteellään kolman
te n a .

.T e o ll is u u d e s ta  
k a to a a  3 6 ,0 0 0  
ty ö p a ik k a a

Elinkeinoelämän tut
k im usla ito s Etla ennustaa, että 
te o llisu u d e s ta  katoaa 36.000 
ty ö p aik k aa  vuoteen 1990 men
n e s s ä .  Lisäksi ennustuksessa 
v e ik a ta a n  Suomelle vuosikym
m e n e n  loppuun asti2,5 prosen
t i n  vuosikasvua, kun se muissa 
teo llisu u sm aissa  on 3,5 prosent
t i a .

E tla veikkaa, että öljyn hinnan 
la s k u  hyödyntää Suomea pitkän 
p ä ä l le .  Työttömyyden ennuste
k a a n  olevan vuonna 1990 noin 
*>,4 prosenttia.

“T e id e n  rita rit
Liikenneturva, poliisi, Autoliit

t o  ja  N este  ovat yhdessä järjes
t ä n e e t  kampanjan maanteillä ja 
joukkoviestim issä, jossa etsitään 
t ö i d e n  ritareita.

K am panjan tarkoituksena on 
ti e liik en teen  sujuvuus ja tur
v a ll is u u s . Kampanja kestää tä
m ä n  vuoden loppuun. Kampanjan 
t u n n u s t a  hallitsee sydän, joka 
s y k k i i  auton ratin keskellä.

Tämän vuotinen Jukolan viesti 
juostiin Tam pereen lähistöllä ja 
viestioli jälleen ruotsalaisjuhlaa, 
sillä voiton vei miesten kisassa 
suurin ennakosuosikki IFK Sö
dertälje.

Toiseksi sen tään  tuli suom a
laisjoukkue Kouvolan Rasti, mutta 
seuraavat kaksi sijaa menivät jäl
leen Ruotsiin ja toiseksi paras 
suomalaisjoukkue Rastikarhut 
Porista oli viides.

Tiesittekö, e ttä  suomalaiset 
ovat kohteliaita, joustavia, taiteelli
sesti lahjakkaita, tehokkaita, vau
raita ja yleensä hyvännäköisiä. 
Näin kirjoitti San Franciscossa 
ilmestyvän Examinerin toimittaja 
Suomesta. Lehden levikki on noin
720.000.

Eikä Los Angeles Times -leh- 
tikään katso alta lipan. Lehti 
suosittelee ostam aan suomalai
sia turkiksia. Lehden levikki on
1.332.000.

Eläkkeelle siirtyvän oikeuskans
leri Kai Kortteen seuraaja on 
tarkoitus nimittää juhannukseen 
mennessä.

Vahvin ehdokas tällä hetkellä 
on eduskunnan oikeusasiam ies 
Jorma S. Aalto. Hänellä katso
taan olevan virkaan vankin asi
antuntem us ja kokemus.

Ainoa miinus hänellä on se, 
että apulaisoikeuskansleri on 
keskustapuoluelainen ja Aalto
kin katsotaan keskustapuolueen 
mieheksi.

Tasavallan presidentti Mauno 
Koivisto on nimittänyt eduskun
nan oikeusasiam ies Jorm a S. 
Aallon seuraavaksi oikeuskansle
riksi.

Viran nykyinen haltija Kai Kor
te jää eläkkeelle heinäkuun lo
pussa. Uusi oikeuskansleri on 
syntynyt vuonna 1935 ja ollut 
eduskunnan oikeusasiamiehenä 
vuodesta 1974. Sitä ennen hän 
toimi mm. tutkijana ja yliopiston 
opettajana.

TILAUS JA OSOITTEENMUUTOS

osoitteen m uuttuessa 
liittäkää vanha osoite mukaan

NIMI
3 I ( »J O O ■

. , .  ftiliaimrli ijlr.fi ia

OSOITE

POSTINUMERO

UUSI TILAUS □ UUDISTUS □

MAKSU $
USA: 12kk $20.00, 6kk $13.00. 3kk $9.00 
U lkom aille 12kk $24.00, 6kk $17,00

R A I V A A J A

P.O . Box 600 
Fitchburg. MA 01420 

Puh. (617) 343-3822

FINNEXPRESS
FINNTASTIC GROUP FLIGHTS

FINNAIR SCHEDULED SERVICE
WEEKLY DEPARTURES—WEEKLY RETURNS 

MINIMUM STAY1 WEEK — MAXIMUM STAY 1 YEAR 

LOWEST AVAILABLE AIRFARES FROM 
NEW YORK S 7 1 o  • SEATTLE $ 7 9 0  

LOS ANGELES S 8 9 0  • MONTREAL $ 6 1 5 *
*  R U L E S  A V A IL A B L E  U PO N  R E Q U E S T

CHILDREN 50% — INFANTS 10%
MONEY SAVING TAX-FREE CONNECTIONS FROM 

ALL OTHER AIRPORTS IN NORTH AMERICA
SEATS ARE LIMITED — RESERVE YOURS EARLY

FOR RESERVATIONS CONTACT:

TRAVEL H a n s  L i N
SERVICE

40 East 49th Street New York, N.Y. 10017 
Telephones:

212 832-8989 800 223-0567

FLY SAS  
TO FIN LA N D

Enjoy w ide body com fort from our five gatew ay cities—  
New York, Chicago, Los Angeles, S eattle  and Anchorage.

M ake  convenient connections throughout Scandinavia  
to the principal c ities  in Finland.

Ask your Travel A gent about Scandinavian Airlines con
venient schedules, low air fares and traditional hospitality 
and service.

S4S



Amerikan Suomalaisen Kansanvallan Liiton ja 
Finnish American Club of Saiman 80.

S a im a n  P u is to s s a  - F itc h b u rg , M a s s .
80th Finnish Summer Festival

Osmo Kallisia

Saima Park - Fitchburg, Mass
Lauantaina, heinäk. 5. p:nä 

Saturday, July 5

U rh e ilu ta p a h tu m ia :

Urheiluseura reippaan 72. vuotuiset 
9:00 aam. Kenttä- ja rataurheilukilpailut

6:00 ill. ’’Finnish Memorial” juoksukilpailu

S p o rts

9:00 am T ra c k  a n d  F ie ld  M e e t  

6:00 pm F in n ish  M e m o r ia l R o a d  R a c e

K a n a  b a rb e c u e  p ä iv ä llin e n  k lo  1 1 :3 0  C h ic k e n  b a r b e c u e  1 1 :3 0  am

1 0 :0 0  Elokuvat ’’Alvar A alto” ja ’’Em pire S ty le” 
1 1 :00  Elokuva ’ ’C hildren of Labor”
1 2 :0 0  Roy H elanderin  diakuvia Suom esta  
1 :00 Kansantanhua

10:00  Films ’ ’A lvar A a lto ” and ’ ’Em pire S ty le ’ 
11:00  Film  ’’C hildren of Labor”
12:00  Roy H e lan der’s slides 
1:00 Folk Dancing

Mirja Visuri

Juhlaohjelm a
aikaa klo 1 :30 iltap.

Tervehdys

Pielisen Balladi ...........Miriam Lehto, Roy Helander,
Ellen Hangas päärooleissa

Lau lua ............................................................ Mirja Visuri
Roy Helander säestää

Juhlapuhe................................................Osmo Kalliala

Juontajana toimii Marita Cauthen

Festival Program
starts 1 :30  pm

Greeting...............................................................................

Pielinen Ballad .............Miriam Lehto, Roy Helander
Ellen Hangas staring

S in g in g ................................. ; ..................... Mirja Visuri
Roy Helander, accompanist

Speech .....................................................Osmo Kalliala

Marita Cauthen, Master of Ceremonies

3 :3 0  Elokuva ’’Finnish Am erican Lives’ 3 :30  Film ’’Finnish Am erican Lives” by Michael Loukinen

K okko

, a L u
n <Un

Bonfire

Kirjoja m yytävänä Art Exhibit

T a iden äytte ly
Arvonta illalla Raffle in even in g Raivaaja B ook Table


