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Lentoyhtiöt tulevat 
vaatimaan korotusta
GENEVA - Enemmän kuin 

60 maailman Johtavaa lentoyh
tiötä odotetaan vaativan hinta- 
korotusta. aina 10 prosenttiin 
Asti, kokouksessa Jonka heidän 
kansainvälinen järjestönsä 
IATA pitää täällä heinäk. 17 
P.

Noin kaksi kolmatta IATA:n 
103 Jäsenestä voivat osallistua 
kokoukseen, joka suunniteltiin 
ennen kun OPEC-ölJyntuottaJat 
kokoontuivat Ja päättivät nos
taa öljyn hintaa 18 prosenttia.

IATArn puhemies sanoi että 
bensiinin hinta. Joka on yksi 
neljäs osa lentolinjojen kus
tannuksista, on noussut 50 
prosenttia tämän vuoden alus
ta. Hän sanoi että 5-7 pro
sentin korotus rahdin Ja ih
misten kuljettamisesta - Joka 
hyväksyttiin viime maaliskuus
sa -• ei riitä. Korotus voi 
nousta vielä korkeammaksi.

Englannin laivojen 
annettava apua kaikille 
m erellä oleville
LONTOO - Englannin halli

tus on sanonut englantilaisille 
laivojen kapteeneille, että he 
ovat velvoitetut auttamaan me
rellä kaikkia Jotka ovat vaikeuk
sissa , tähän kuuluen vietnamin 
pakolaiset, ulkoministerin pu
hemies sanoi viime torstaina.

ja  Englannin laivaliikenteen 
yleinen valluusto, joka edustaa 
laivanomistajia sanoi, että kap
teenit englantilaisissa laivois
sa on laillisesti Ja moraalisesti 
velvollisia jatkamaan avunanta- 
mista ihmisille jotka ovat vai
keuksissa merellä.

Kun pyydettiin vastaamaan 
raportteihin, että englantilai
set yhtiöt ohjaavat kapteeninsa 
välttämään laivaliikenne reit
tiä Ja alueita Jossa saattaa löy
tää laivoja täynnä pakolaisia, 
sanoi puhemies ettei hän tiedä 
sellaisista tapauksista.

Pohjois-Korea ei halua 
muita sekaantumaan

TOKIO - Pohjois-Korea pyy
tää neuvotteluja Etelä-Korean 
kanssa yhdistääkseen maat Il
man "vierasta sekaantumista" 
sen Jälkeen kun se Jokseenkin 
hylkäsi kolmlpuollset keskus
telut Korean probleemasta, jota 
esittivät Washington ja Seoul 
Carterin vieraillessa Etelä- 
Koreassa toissa viikolla.

"Jatkamme yritystä tehdä 
kaikkemme rauhallisesti rat- 
kaistaksemme idean suurta 
kansallista yhtenäisyyttä kos
kevien vuorokeskustelujen Ja 
neuvottelujen kautta," sano
taan toimltuskirjoltuksessa 
Rodong sinmunissa, viralli
sessa  Pohjois Korean työläis
ten puolueen lehdessä.

Vähemmän asevoimia 
Bastille päivän 

juhlaparaatiin
PARIISI - Säästääkseen ben

siiniä Ranskan presidentti Va
lery Giscard d'Estaing on an
tanut määräyksen suuresti vä
hentää lentokoneitten Ja he
likopterien määrää sekäpansa- 
roituja joukkueita vuotuisesta 
Bastille päivän militari paraa
tista heinäk. 14 p.

Hallituksen puolesta sano
taan että 97 lentokonetta ja he
likopteria tulee osallistumaan 
paraatiin 161 asemasta, Joka 
alkujaan oli suunniteltu, joka 

’ merkitsee 40 prosentin bensii
nin säästöä, panssarivaunujen 
lisäksi muita aseellisia ja me- 
kaanlllisla Joukkueita tullaan 
myöskin rajoittamaan.

Odottaa 500 vuotta rahaa 
säätiöstä lilan kauan

PHILADELPHIA - Pennsyl
vanian korkein oikeus teki lait
tomaksi sarjan säätiöitä Jonka 
new yorkilainen lakimies oli 
aloittanut Ja Joka olisi tuottanut 
Unitarian kirkolle $2.5 quad
rillion Ja Pennsylvanian ve
ronmaksajille $424 trillioonaa. 
Mutta Jonathan Holdenin testa
mentin mukaan kirkko olisi saa
nut rahan 500 vuoden kuluttua 
Ja Pennsylvanian valtion 1,000 
vuoden kuluttua, jonka 'oikeus 
piti liian pitkänä aikana.

Yhden arvion mukaan sää
tiöillä oli enemmän kuin $12 
miljoonaa vuonna 1971, jol
loin oikeusjuttu testamentista 
aloitettiin. Nyt kaikki raha, 
oikeuden päätöksen mukaan, 
menee Unitarian kirkon hyvän
tekeväisyystyölle.

WASHINGTON - Kuluttajaln 
puolesta taistelijat syyttivät, 
että ruoka-alan valmistajat "o- 
vat enemmän kiinnostuneet suu
rista voitoista kuin terveistä 
kuluttajista," avatessaan
Washingtonissa "junk Food Hall 
of shame" (pannaan julistet
tujen ruokien salin) Jossa eri
koisessa näyttelyssä oli sellai
sia tuotteita kuten Pop Rocks, 
Coca Cola ja aamuruokia Joissa 
on paljon sokeria.

Museontapaisessa näytte
lyssä Washingtonin keskikau
pungilla luetellaan joitakin fyy- 
alllisiä sairauksia jotka aiheut
taa tai tekee pahemmaksi huono 
dieetti - ulottuen syövästä vat
satautiin - ja näyttää joitakin 
ruokia joilla kuluttajaln ryhmä 
luoklttelee olevan alhaisen ra
vintoarvon.

Tuotteet joissa on paljon so
keria ja korkea hinta tai ovat 
alhaista ravinto arvoa ovat: Pop 
Rocks, coca Cola, Fruit Loops, 
Jello, Dream Whip, Frosted 
Flakes, Shake and Bake, Lucky 
Charms, Stove Top Stuffing, 
Cool Whip, jello pudding and 
Pie Filling, Kool Aid, Tang Ja 
Hawaiian Punch.

Ruokalistassa^ Jolla suuret 
korporatslonlt kauppaa vat tuot
teitaan tässä maassa, mainos
taen niitä hyvänä ravintona, hy
vältä maistuvina, hyvän väri
sinä, j.n.e., mutta se on hyvänä

PARIISI - Inflaatiovauhti on 
kiihtymässä läntisissä teolli
suusmaissa Ja huhtikuussa in
flaatio oli pahin kahteen vuo
teen, sanoo Taloudellisen yh
teistyön Ja kehityksen järjestö 
OECD.

OECDjn katsauksesta käy 
ilmi, että Suomessa Inflaatio 
oli huhtikuussa 0.9 prosenttia 
sen oltua maaliskuussa 0.7 pro
senttia. viimeisten kuuden kuu
kauden inflaatio oli 8.2 prosent
tia vuositasolla.

Keskimääräinen inflaatio
vauhti oli OECDrhen kuuluvas
sa 24 läntisessä maassa 1.1 
prosenttia huhtikuussa maalis
kuun 0.9 sekä vuoden kahden 
;nsimmäisen kuukauden 0.8 
prosentin jälkeen.

OECD sanoo, että inflaation 
kiihtyminen aiheutui ennen 
kaikkea energiakustannusten ja 
eräiden tuontitavaroiden hin
tojen kohoamisesta. Sen sijaan 
ruokatavaroiden hinnoissa oli 
huhtikuussa havaittavissa las
kuja.

Ulkomaalaiset saavat nyt 
tehdä sijoituksia Kiinaan

PEKING - Kiina t.k. 7 p. 
hyväksyi kauan odotetun lain 
suojellakseen ulkomaalaisia, 
jotka tekevät sijoituksia Kii
naan. Tämä on toinen kommu
nistinen maa joka sallii suuria 
sijoituksia ulkomailta.

Jugoslavia on sosialistinen 
maa joka sallii ulkomaalaisten 
sijoituksia ja antaa heidän ot
taa voittoja maasta liberaalisil
la ehdoilla.

Länsimaitten diplomaatit sa
novat että ulkomaalaisten sljol- 
tuslait Jotka julkaistiin viralli
sessa  kiinalaisessa uutlspalve- 
luksessa ovat "hyvin liberaali
sia ,"

Diplomaatit ennustivat uutta 
lakia joka Julkistettiin yksi päi
vä sen Jälkeen kun U.S.-Kiina 
allekirjoittivat kauppasopimuk
sen Joka tulee merkitsemään 
amerikkalaisten Ja muiden mai
den sijoittajien suurta ryn
täystä tekemään sijoituksia, 
käyttäen hyväkseen Kiinan al
haista työvoimaa.

Suurimmat ulkomaayhtlöt o- 
vat odottaneet kuukausia ln- 
vestolntilaklen Julkaisemista.

petkutuksena, Ralph Nader, ku
luttajat puolesta esitaistelija, 
sanoi.

Näyttely tulee näyttämään 
lapsille ja aikuisille kuinka kau
niit mainokset Ja hienot pak
kaukset peittävät mitenkä 
tuottajat ovat enemmän kiin
tyneet suuriin voittoihin kuin 
terveisiin kuluttajiin, sanoi 
Michael Jacobson, Center for 
Science in the public Interest.

Jacobson erikoisen ankaras
ti arvosteli teollisuutta. Joka 

'Jcaupittelee ruokia joissa on 
paljon sokeria.

General Foods käytti $300 
miljoonaa vuodessa puskemal
la tuotteitaan ja josta $15 mil
joonaa meni Kool Aid mainok
siin, hän sanoi. Sai paljon ra
haa mainostamalla sokeria eri 
muodossa.

Aamuruu'at Wheaties ja To
tal on näytteillä Ja osoitetaan 
että ne ovat molemmat samaa, 
paitsi että Totaliin on lisätty 
2 sentin edestä vitamiinia ja 
tästä syystä maksaa 35 senttiä 
enemmän.

Toinen näyte koskee perunaa.

"Hinta nousee samalla kun 
ravintoarvo putoaa," sanoi Ja
cobson, kuten tekemällä peru
nasta "chips", kuten Pringles.

Luonnollisessa muodossaan 
peruna on "yksi ravitsevimpia 
ruokia."

OECD:n tilastosta käy ilmi, 
että huhtikuussa Inflaatio oli 
korkein Jäsenmaiden joukossa 
Portugalissa, missä se oli 3.1 
prosenttia, viimeksi kuluneen 
kuuden kuukauden inflaatiopro
sentti oli 22.6 prosenttia.

Yhdysvalloissa huhtikuun in
flaatioprosentti oli 1.1. Länsi- 
Saksassa 0.5 , Ranskassa 1, 
Englannissa 1.7, Italiassa 1.3, 
Espanjassa 1.5, Ruotsissa vas
taava luku oli 0.6, Norjassa 
0.4 ja Tanskassa 0.3 prosent
tia.

Inflaatioprosentti jäi alhai
seksi itävallassa (0.1), Lux
emburgissa Ja Belgiassa (0.2), 
ja Sveitsissä (0.3).

Eräiden maiden osalta hin
nannousuja koskevat tiedot o- 
vat puutteellisia. OECD;n ti
lastosta käy kuitenkin ilmi, että 
kuuden kuukauden inflaatio oli 
korkein Turkissa (44.5 pro
senttia), islannissa puolen vuo
den inflaatio oli 23.6 prosent
tia.
A&P ruokaketju45% länsL 
saksalai sei la, avaa halpa- 
hlntalsla minikauppoja
NEW YORK - A & P  ruoka- 

tavaraketjun, Jonka osakkeis
ta nykyään omistaa Länsi-sak
salainen Tengelmann 42 pro
senttia, päätti vuosikokoukses
sa hyväksyä suunnitelman si
joittaa $12.5 miljoonaa avatak
seen 50 samanlaista kauppaa 
kun Tengelmannilla on Euroo
passa, jotka myyvät rajoitetun 
määrän tavaroita.

Kauppojen nimenä käytetään 
"Plus" jota käytetään Euroo
passa Ja ovat neljännes Ja puo
let normaalin supermarketin 
koosta Ja myyvät ainoastaan 
500 - 1,000 eri tavaralajia ver
rattuna supermarketteihin Jot
ka myyvät 12,000 eri lajia. Li
ha- ja kasvis- ja hedelmäosas- 
to on pieni.

Hintojen sanotaan olevan 15- 
40 prosenttia halvempia kuin 
muissa kaupoissa.

Kauppojen liikkeenhoitajat 
tuodaan Länsl-Saks?sta. En
simmäiset Plus kaupat avataan 
New Jerseyssä Ja Philadelphi
assa elokuussa.

Suomen inflaatiovauhti 
Pohjoismaiden nopein

U.S.Senaatti alkaa välttelyn 5ALT- I I  sopimuksesta, 
Vance varoittaa senaattia yrittämästä kirjoittaa  
uutta sopimusta; Sen. Byrd esittää kompromissin
WASHINGTON - Ulkominis

teri Cyrus vance kehoitti se
naattia maanantaina torjumaan 
halunsa kirjoittaa uudelleen 
SALT-II sopimuksen, sanoen 
että Yhdysvallat ei voi odottaa 
voittavansa etuja venäläisiltä 
lisäyksien kautta.

Mutta Vance, aloittaessaan 
senaatin kuulustelut uudesta a- 
sekontrollisopimuksesta Neu
vostoliiton kanssa, myönsi että 
presidentti Carter olisi velvoi
tettu yrittämään avata uudelleen, 
neuvottelut Jos U.S. senaatti 
vaatii lisäyksiä sopimukseen.

"Emme voi realistisesti o- 
dottaa sopimuksen muuttamis
ta nyt lisäyksien kautta," vance 
varoitti senaatin Ulkomaasuh- 
teitten komitealle.

Vancen lausunto viittaa sii
hen että Carterin hallitus vas
tustaa mitään lisäyksiä Joita 
senaatti vaatii antaaksen hy
väksymisensä SALT-II sopi
mukselle.

Senaattori Byrd, kongressin 
enemmistön Johtaja, ehdottaa 
kompromissia saadakseen 
SALT-II sopimuksen hyväksyt
tyä. Hän ehdottaa että senaatto
rit voisivat lausua varauksia 
asesopimuksesta sen sijaan et
tä ne olisivat lisäyksenä sopi
mukseen Ja 'Jota Moskova ehkä

ei vastustaisi kun ne eivät ole 
suoranaisia lisäyksiä sopimuk
seen, Byrd sanoi CBS;n televi
sio ohjelmassa Face the Nation.

Mutta Byrd Joka oli Juuri pa
lannut Moskovasta Jossa hän oli 
neuvotellut Kremlin in johto
miesten kanssa varoitti että 
suurten muutosten tekeminen 
sopimukseen tulisi Jälleen ava- 
maan neuvottelut Jossa Neuvos
toliitto myös tulisi vaatimaan 
joitakin lisä myönnytyksiä.

Lisäykset joita ei suoranai
sesti lisätä sopimukseen voisi
vat olla merkitseviä ja ne voisi
vat rauhoittaa minua Ja muita 
senaattoreita SALT-II sopi
muksesta, Länsi-Virginian de
mokraatti sanoi.

WASHINGTON - Vara-pre
sidentti Walter Mondalelle on 
annettu työ puhua SALT- 
II sopimukse n puolesta saadak
seen sille kannatusta. Hän läh
tee hpinäk. 15 p. seitsemän 
valtion puhujamatkalle saadak- 
sen kansan kannatusta uudelle 
strategistien aseitten rajoitus- 
sopimukselle.

Mondale viisi päivää kestä
vällä matkallaan puhuu Kali
forniassa, Oregonissa, Kan
sasissa , Nebraskassa, Etelä 
Dakotassa, Tennesseessä Ja 
Pennsylvaniassa.

Sen. Kennedy varoittaa vakavasta tilanteesta ensi 
talvena Uudessa Englannissa lämmltysöljystä

Rosalynn carter keskustelee v.^pres. waiter Monaa ien 
kanssa demokraattien kokouksessa Bardstown.Ky. He edus
tavat presidentti Carter joka itse ei päässyt Camp Davidin
h i i ln n a t ')  VnlrniiVflPPn _

Carterin hallitus kriitillisessä tilanteessa

Inflaatiosta ja energiasta. Camp Davidin huipussa 

yrittävät löytää ratkaisua kriis iin

W ASHINGTON - H arvo in  m aam m e h i s t o r ia s s a  
Y h d y sv a lla t  on niin s e k a v a s s a  Ja k r i i t i l l i s e s s ä  t i
la n te e s s a  kun se  on tän ä  p ä iv än ä . In flaa tio  riehuu 
h illittö m än ä  ja  ta lo u d e ssa m m e  on h a v a it ta v is s a  
la m a n  o ir e it a ;  k an sa  on kap ina tu u le lla  ja  e i  tahdo 
u sk o a  ta i lu o ttaa  m aam m e  jo h ta jiin ; k o n g r e s s i  
m y ö s on kapina tu u le lla  ja  e i n ouse tilan te en  ta 
so l le  an taak se e n  joh toa m a a lle m m e ; ja  opp o sitio n  
eh dokkaat sa a v a t  en em m än  k an n atu sta  kuin p r e s i -

BOSTON - Senaattori Edward 
M Kennedy varoitti että liitto
hallituksen kykenemättömyys 
hoitaa energiaprobleemaa tulisi 
johtamaan "hyvin vakavan tilan
teeseen uudessa Englannissa 
ensi talvena."

Kennedy sanoi että varastot 
tislattua öljyä jota käytetään 
lämmitysöljyn tekemiseen ko
teja varten ovat ainoastaan kak- 
sikolmas osaa siitä mitä niiden 
pitäisi olla.

tönin Columbia pointille.

Hän sanoi että kirjasto tul
laan vihkimään lokakuun 20 p. 
ja se tulee olemaan Bostonin 
suuri juhlatilaisuus.

Kennedy huomautti että kir
jastoa alettiin rakentamaan 
kaksi vuotta sitten ja sen to
teuttaminen on ollut Kennedyn 
perheen Ja miljoonien amerik
kalaisten toivomus sen jälkeen 
kun veljensä kuoli v. 1963.

d en tti.
T ä s s ä  k r i i s i  m ie l i a l a s s a  p r e s id e n tt i ,  p a la ttu aan  

T ok ion  te o ll isu u sm a itte n  k o n fe r e n s s i s t a ,  m eni 
C am p  D avidin  ku tsuen  sin n e n eu vo n an ta jiaan  ja  joh
ta j ia  e r i  su u n n ilta , k y sy en  heidän  m ie lip ite itä ä n , 
o llen  tie to in en  e ttä  h a llitu k se n sa  on k r i i s i t i l a s s a  ja  
hänen p o liittin en  tu le v a isu u te n sa  Ja m aam m e  ta 
lo u d e llin en  hyvinvointi on v a a r a s s a .

C a r t e r  p eru u tti te le v is io p u h e e n sa  e n e r g ia s t a  i l 
m an  m in k ä ä n la is ta  s e lo s t u s t a ,  jonka hänen o li p i
d e ttäv ä  h ein äk . 5 p . Hän on o llu t y li v iikon  C am p 
D a v id is s a .

joa öljypuhdistamoita ei 
määrätä puhdistamaan enem
män, tuleemme näkemään kaik
kein kurjimman tilanteen tänä 
syksynä Ja talvena valtiossam
me ja alueellamme Jota olem
me nähneet minun elämäni ai
kana, pahin jälleen 30-luvun 
suuren lamakauden, Kennedy 
sanoi reporttereille Ja noin 100 
kutsuvieraalle jotka olivat ko
koontuneet paikalle missä edes
menneen veljensä ja p resi
dentti John F. Kennedyn rruis- 
to lie rakennetaan kirjasto Bos-

John Fitzgerald Kennedyn 
kirjaston suunnittelijana oli 
kuuluisa arkkitehti I, M. Pei.

Kysymys tuleeko hän olemaan 
presidenttidhdokas v. 1980 tuli 
esille. Johon hän toisti vastauk
sen jonka hän on aina antanut 
että hän tulee kannattamaan 
Carterin valintaa toiseen vir
kakauteen;

«■
Vaimonsa Joan Kennedy sanoi 

että hän kannattaisi miestään 
jos hän asettuu ehdokkaaksi.

P re s id e n tt i  J im m y  C a r te r in  k e r ro ta a n  san on een  
r y h m ä lle , jo tk a  hän o li kutsunut C am p  D avidiin  
v iim e  viikon v a ih t e e s s a ,  e ttä  hän o li "m en ettän y t 
h a llitu k se n  kon tro llin  ja  e ttä  h än e llä  e i o llu t to d e l
l i s t a  jo h ta jan  kykyä k an san  k e s k u u d e s s a ."

Y k si s e i t s e m ä s t ä  jo h ta v a sta  k a n s a la is e s t a  Jo ita  
p re s id e n tt i  o li kutsunut C am p D avidin  kokoukseen  
v iim e  lau an ta in a  sa n o i e ttä  C a r te r  a v a te s s a a n  k e s 
k u ste lu t tunnusti e ttä  "Hiin on käyttän yt a ik a n sa  
tu lla k se e n  h a llitu k se n  jo h ta ja k s i ,  m utta e i k a n sa n " 
. . . hän p y y si m e itä  san o m aan  m itä  m inun h a l l i
tu k s e s s a n i  on v ä ä r ä s s ä ?

Maailmankuulu Arthur Fiedler kuollut R y h m ä, joka k e rä ä n ty i su u ren  ta m m e s ta  tehdyn 
k o n fe re n ssip ö y d än  y m p ä r ille  L a u r e l  L o d g e s s a  k ä
s i t t i  C iiffo rd in  l i s ä k s i ,  L an e  K irk la n d , A F L -C IO :n  
s ih te e r i- r a h a s to n h o ita ja ;  John  G a rd n e r , entinen 
kap in etin  jä s e n  Ja C om m on C au sen  p e r u s t a ja ;  B a r 
b a r a  N ew ell, W elle sle y  C o llegen  p r e s id e n tt i ,  joka 
h ilja tta in  n im ite ttiin  HEW ;n a p u la is m in is te r ik s i ;  
R o b e rt K ee fe , d e m o k raa tt ie n  lo b b y sti ja  p o liittin en  
n eu vo n an ta ja ; J e s s e  Ja c k so n , v e te ra a n i ja  m u sta  
s iv ii l io ik e u k s ie n  t a i s t e l i ja  ja  Sol L in o w itz e , X e ro x  
yhtiön p e r u s ta jia  ja  entinen  su u r lä h e t t i lä s  se k ä  P a 
n am an  kanavan so p im u k se n  n e u v o tte lija .

BOSTON - Maailman kuu
luisa musiikkimies Arthur 
Fiedler kuoli 84 ikäisenä ko
tonaan Brooklinessa sydänhal- 
vaukseen tiistai aamuna.

Arthur Fiedler oli ikuistut- 
tanut nimensä Johtamalla puo- 
lisataa vuotta Boston Pops 
konsertit, jotka seuraavat Bos
tonin sinfonia orkesterin se
sonkia Ja myöskin siitä että 
hän perusti ja johti populääri- 
set ulkoilma konsertit Charles 
Joen Esplanaadilla.

Tiistai-iltana Pops konsertti 
pidettiin ilman sen kuuluisaa 
johtajaa. Harry Ellis Dickson, 
Fiedlerin ystävä Ja apulaisjoh
taja vuodesta 1932, kello 8;05 
illalla käveli kapelimestarin 
paikalle Ja tiedoitti että Fiedler 
oli kuollut sinä aamuna Ja var
maan olisi halunnut että kon
serttia ei peruutettaisi sen ta
kia.

Sitten Dickson tiedotti että 
mulstokonsertti Fiedlerille pi
detään Hatch Shellillä EsPla- 
naadilla ensi sunnuntaina 15 p. 
kello 7:30 Illalla, Jolloin or
kesteri toistaa Fiedlerin kuu

luisan heinäk. 4. 1976 konsertin 
ohjelman.

Lopuksi Dickson pyysi y- 
leisöä seisomaan Ja soitti edes
menneelle kapelimestarille hy
vin läheisen kappaleen "Stars 
and Stripes Forever", joka a- 
lussa soitettiin hyvin hiljaa Ja 
Dickson jätti lavan ja orkesteri 
soitti lopun konserttia ilman 
johtajaa, joka oli nyt poistunut 
iankaikkisuuteen.

PARIISI - Ensimmäinen 
painos "Kommunistista mani
festista" myytiin täällä huu
tokaupassa viime viikolla, hin
ta ollen $65,000. Ainoastaan 
tusina on Jäljellä tätä kuuluisaa 
manifestia jonka kirjoittivat 
Karl Marx ja Friedrich Engels 
ja joka julkaistiin Saksan kie
lellä Lontoossa v. 1848.

Nikolai Leninin kirjoittamat 
kaksi kirjaa, "Kapitalismin ke
hitys Venäjällä" ja "Materia
lismi Ja kokemusperäinen ar
vostelu - kritiikki" myytiin 
sam assa huutokaupassa hin
noista $14,400 Ja $7,400.

Carter päättänyt ei 
poistaa bensiinin 
hlntakontrollin

WASHINGTON - Raivaajan 
mennessä painoon on tullut tie
to että presidentti Carter on 
päättänyt vastaan liittohallituk
sen hlntakontrollin poistamista 
bensiinistä Ja on sitä mieltä että 
on liian aikaista käyttää vero- 
vähennyksiä torjuakseen en
nustetun laman, presidentin 
pääpuhemies kertoo.

Carter ja kolme kapinetin 
jäsentä kokoontuivat camp 
Davidissä liikemiesten, am- 
mattiunioitten johtajien, ta
lousmiesten Ja pankkiirien 
kanssa keskustellakseen ylty
västä inflaatiosta Ja häämöt
tävästä lamasta.

Jälkeenpäin, valkoisen talon 
lehtislhteeri Jody Powell sanoi 
lehtimiehille, että viikon aikana 
Marylandin vuoristossa carter 
oli tehnyt ainakin yhden päätök
sen, ettei hän poista hlntakont- 
rollla bensiinistä nyt. p resi
dentti perusti päätöksensä sillä 
että bensiinin hlntakontrollin 
poisto aiheuttaisi enemmän in
flaatiota, työttömyyttä ja va
hingoittaisi talouttamme kuin 
mikään muu mitä Carter voisi 
tehdä energia probleemasta.

Hlntakontrollin poisto ben
siinistä veisi muutamia biljoo
nia dollareita taloudestamme 
Ja korottaisi bensiinin hinnan 
$1.10 - $1.50 gallona,

Tähän astlpresldenttl Ja Val-| 
kolsen talon neuvonantajat ovat 
kivenkovana olleet hintakont- 
rollln poistamisen kannalla, 
mutta laajalti kansan keskuu-. 
dessa kuluttajat ovat olleet s i
tä vastaan. Hlntakontrollin 
poistamlata puolustettiin sil-

Mekslko, Kanada , Saudi 
Arabia lupaa lisää öljyä

WASHINGTON - Kun presi
dentti carter esittää uuden e- 
nergla ohjelmansa televisiossa 
uskotaan, että hän tulee tiedot
tamaan että Yhdysvallat on saa
nut tehtyä sopimuksen Meksikon 
ja Kanadan kanssa saada lisää 
raakaöljyä.

Lisäöljy kahdesta naapuri
maasta, Carter sanoi, tulee 
auttamaan tiukkaa asuntojen 
lämmitysöljy tilannetta ensi 
talvena. Tämän vuoden ensim
mäisenä kolmena kuukautena 
Yhdysvallat on saannut Meksi
kosta 451,000 tynnyriä päivässä 
ja Kanadasta 548,000 tynnyriä.

Samaan aikaan tulee luotet
tavilta tahoilta raportti että 
Saudi Arabia on lisännyt tuotan
toaan yksi miljoona tynnyriä 
päivässä seuraavan kolmen 
kuukauden aikana. '

Saudi Arabia on suurin OP EC 
-maitten öljyntuottaja ja suurin 
lände mistä Yhdysvallat ostaa 
öljyä.

lä että erikoinen vero bensii
nistä puhdistomoitten tasolla. 
Jonka ennustettiin tuottavan $25 
biljoonaa vuodessa Ja käytettäi
siin Social Securityn hyväksi. 
Tästä nyt on luovuttu.

Powell sanoi että Camp Da
vidin huippukokouksen yleinen 
mielipide oli että on liian ai
kaista käsitellä liittohallituk
sen toimenpiteitä torjuakseen 
odotettua lamaa taloudessam
me. Hän sanoi että on saatava 
parempi idea taloutemme 
laukusta ennen kun ryhdytään 
toimenpiteisiin.

SÄHKÖAUTO - Energiavirasto paljasti tämän kokeenalaisen 
sähköauton. Josta on toivo kehittää kulkuneuvo lyhyitä matkoja 
varten. Joka olisi osittain ratkaisu nykyiseen bensiini puuttee
seen.

Auto tunnetaan ETV-1, nelihenkilön auto, Joka kulkee enemmän 
kuin 100 mailia aina 60 mallin nopeudella tunnissa ennen kun sen 
patteri on täytettävä uudelleen Ja kulutus kustannukset tulisivat 
maksamaan saman verran kuin bensiiniä käyttävä saman kokoi
nen auto.
Christer Corp. suunnittell auton. General Electric valmisti 
moottorin Ja kontrollit Ja Globe-Union huolehti 18 lyijy- happo 
patteria.
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U u s i  ase M X - s u o e r o h j u s

TRB on yksi maamme en s ilu o la n  pakinoitsijaa  
Washingtonin p o liitt isesta  e läm ästä . TRB kirjoit
taa viikottaisen pakinan l ib er a a l ise l le  "The New 
Republic" viikkolehdelle . Keäk. 30 p. num erossa  
hän kirjoittaa hyvin m ielenk iinto isen  Ja se lven tä 
vän pakinan tästä hyvin kom pleksista , m odernista ,  
M X-superohjuksesta. TRB pakinasta lainaamme

I J u tu s te lu a  \

PYSYI KUIVINA

OLIN auorittanut ostokseni suu
ressa vallntamyymäläsaä Ja 
lähdössä pois, kun harmikse
ni huomasin ulkona sqtavan 
kaatamalla, sateensuojani oli 
auton etuistulmella. Seistessä
ni ovella yrittäen alistua kas
tumisen ajatukseen kuulin kai
uttimesta ilmoituksen» Voisiko 
henkilö. Jonka auton rekisteri
numero on se Ja se (omuni), 
tulla ylelsöpalvelupöydän luo. 
Lähdin huolestuneena peläten 
kuulevani, että Joku oli kolhi
nut autoani. Mutta pöydän luo
na olikin hymyilevä nuori mies 
sateensuojani kädessään. "Näin 
tämän autossanne ja ajttelln, 
että varmasti tarvitsette tätä 
ulos tullessanne yhtä paljon 
kuin minä sisään tullessani". 
Hänen kekseliäisyytensä ansi
osta pysyimme molemmat kui
vina!

seuraavan;
Yrittäessään saada Yhdysvaltain senaatin hauk

koja kannattamaan SA LT-II sopim usta asek ontro l-  
l is ta  Carter e s it t i  heille  MX-superohJuksen. Ohjus 
tu lis i  olemaan m aassa , ampumahautolssa joita 
ven ä lä iset  e ivät vo is i hävittää, koska he eivät vo is i  
mitenkään tietää täsm älleen  m issä  ne ovat.

Näitä ih m ee ll is iä  M x-superohjuksia, Joilla on 
yhtä paljon räjähdysvoimaa kuin 100;lla rautatie-  
vaunulastilla TNTitä, Joka o lis i  noin mailin pitui
nen, tulee olem aan 200.

Jokainen ohjus o lis i  ladattu liikkuvaan laukaus-  
alukseen jotka vedetään 20 m ailin  pituisia maan
a la is ia  raiteita  pitkin. Tämä m erk itsee  4 ,000  
m ailia  ra ite ita , joka o lis i  yhtä pitkä rautatie kuin 
itä rannikolta länsirannikolle . Maanalainen hauta 
johon M X-superohjukset sijo itetaan on noin yksi  
kahdeskym m enes m ailia le v eä . Hauta tu ltaisiin  
peittämään sem en til lä ,  ainakin niin suunnitellaan.

PARASTA OLLA HYVÄ

AIKUISKASVATUS kerhom
me kokoontuessa eräänä ilta
na paikkakuntamme koululla 
raivosi myrsky Ja satoi kaata
malla. Olimme kuunnelleet lu
entoa Jo neljännestunnin , kun 
ovi yhtäkkiä avautui Ja vettä- 
valuva myrskyn tulvertamn Ja 
Itsekseen mutiseva naisihmi
nen vääntäytyi sisään, sulki o- 
ven Ja alkoi riisua kahisevaa 
sadetakkiaan.

Sams saa hän tunsi huonees
sa vallitsevan hiljaisuuden 
Ja huomasi nyt vasta kalkkien 
katsovan häneen. Kääntyen o- 
pettajaan päin hän murahti; 
"Esitelmän on s i t t e n  parasta 
olla tosi hyvä".* * •

Alkuperäinen laskelm a on että tämä ihm eellinen  
maam m e turvallisuutta takava ase  tu lisi m aksa
maan $30 biljoonaa, mutta jokainen kohtuullinen 
arvio on että se  tulee maksamaan paljon enem 
män, Jotkut sanovat kaksi ja to ise t  kolme kertaa  
enem m än.

Yhden version  mukaan tu lisi olemaan 4000 s a 
mantapaista s i lo a ,  joista tämä kauhea ase  voi 
lennättää kauhean pirunsa he lvetis tä . Tämä p i
tä is i  tyydyttää kaikkein kiihkoisemmankin so ta -  
haukan.

Mutta tä ssä  e i ole v ie lä  kaikki. 20-m ailin  MX- 
m aanalaisia  linjoja ei p itäisi panna liian lähekkäin  
että ven ä lä iset  ICBM eivät v o is i  tuhota useita s a 
malla kertaa. E l, ne p itä isi olla mailin päässä  
to is is taan , rinnakkain. Tämä ottaisi paljon tilaa. 
Yksi elinym päristön asiantuntijan arvio on että se  
vaatis i 3,000;sta 4,000;een n eliöm ailiin . Vertailuk
s i  v o is i  mainita että Connecticutin va lt iossa  on 
5,000 ne liöm ailia .

Kukaan e i v ie lä  ole päässyt niin pitkään että pää
tettä is iin  mihin MX-superohjus sijoitetaan.

Tästä saa kuvan tästä ihme a se e s ta ,  jota p r e s i 
dentti es it tää .

* * *
Entinen ulkom inisteri Henry K issinger  on v ih

jannut ystäv illeen  että hän tulee antamaan C arter
in kamppanjalle kannatuksensa SALT-II sopimuk
sen  hyväksym isen puolesta, jonka katsotaan olevan  
suuri avustus ju lk isesti sanom alla kannattavansa 
sopim usta . Entinen ulkom inisteri tulee m a in itse 
maan muutamia varauksia mutta niiden ei katsota  
olevan tarpeeksi vakavia o llakseen  esteenä sop i
muksen hyväk sym ise lle .

* * *

KOIRAN JA KISSAN ERO

KISSALLA olisi paljon ope
tettavaa nykymaailmalle. Se ei 
suostu pilaamaan päiviänsä 
yrittämällä pysytellä naapuri
ensa tasalla, vaan viettää van
han ajan munkkien tavoin kol
manneksen ajastaan nukkuen tai 
mietiskellen. Jäljelle Jäävän a- 
Jan se Jakaa syömiseen, met
sästyksen Ja rakastamisen kes
ken, ja liikenevinä Joutohetki- 
nä se omistaa huomaavaisuu
tensa sitä rakastaville ihmisil
le. Ihminen pitää itseään ä- 
lykkäänä - mu:ta kissa on hän
tä paljon viisaampi ja tietää 
sen. Lyhyesti sanoen; "Koira 
kunnioittaa ihmistä, kissa suh
tautuu häneen alentuvasti".

* *  * f |H  /tr*'.
MIKSI MOLEMMILLA 

KANAVALLA
KUUSIVUOTIAS veljeni pi

tää suunnattomasti television 
lastenohjelm ista. Eräänä päi
vänä lastenohjelman tilalla  hä
nen suureksi närkästyksekseen 
olikin selostu s po liittisesta  ko
kouksesta. Hiin ilm aisi kova
ään isesti paheksum lsensa. Ja 
äiti yritti lepytellä häntä; "X- 
lähän nyt. Täm ä on tärkeä oh
jelm a. Tuossa kokouksessa teh
dään h istoriaa", vihaisena vel
jeni tiuskahti; "P itääkö sitä his
toriaa tehdä kummallakin ka
navalla"? * • *

NAINEN naapurille miehen 
lähtiessä matsästysretkelle; 
"Jussilla ei olisi sydäntä am
pua ainuttakaan elävää olentoa. 
Hän menee metsälle vain sen 
tähden, että pääsee viikoksi a- 
Jamaan partaansa".* * *

Vaikka monet k on gressim ieh et yk s ity isest i  usko
vat että hallituksen rahapaja tekee enemmän  
uusia Susan B. Anthony dollarin kolikoita kuin ih
m ise t  ovat valm iita hyväksymään, hyvin harvat 
uskaltavat lausua m ie lip iteen sä  ju lk isesti .  M iksi?  
He pelkäävät että arvostelu  tu lisi aiheuttamaan  
suuttumusta naisilta  jotka ihailevat naisten ääni
oikeuksien e s ita is te l i ja a .

t « i
Öljyteollisuuden virkailijat kertovat että nimi 

Jota kaikkein eniten mainitaan mahdollisena Jam es  
Schlesingerin  t ila lle  en erg iam in ister ik s i  on W. 
Graham Clayton. Hän on nykyään la lvaston m in is-  
te r i ,  jolla on maine etevänä v iraston  hoitajana.

* * *
Carterin perheellä  on sam at probleemat kuin

to is i l la  am erikkala isilla  perheillä , kustannukset
jatkuvasti nousevat. Valkoisen talon ylöspito tu
lee  maksamaan tänä vuonna $2.7 miljoonaa, joka 
on 54 prosentin korotus vuodesta 1975. Ensi vuon
na kustannuksiin on lisättävä $274,000. A m erik
kalaisen kodin ylöspitoon meni 8.7 prosenttia  
perheen tuloista v iim eisen  neljän vuoden aikana. 
Valkoisen talon ylöspito nousi 11.4 prosenttiin . In
flaation l isä k s i Valkoisella  talolla on erikoinen  
probleem a; Siivota 5,000 v ierailevan turistin jäl
jestä  v i is i  päivää v iik ossa .

* * * ’
YK:n y le is e l lä  s ih teeril lä  Kurt Waldheimllla  

on paljon vaikeuksia saada Aasian maita sop i
maan ketkä osa ll is tu is iv a t  konferenssiin  Indo- 
Kiinan pakolaisten kurjasta asem asta  Ja m issä  
se  pidettäisiin  ja Jotkut virkailijat uskovat että 
sitä el koskaan pidetä.

♦ * *
Rahastonm inlsterlön expertit ovat valm istau

tum assa  suureen titkimukseen r lo r id a n  pankeis
ta, joista joldenklr uskotaan "puhdistavan" m obs-  
ter len  ja huumausaineitten välittäjäin rahaa, e i 
vätkä tee raporttia toiminnasta kuten uusi l i it to 
hallituksen laki vaatii .

Pleased to meetcha, USA 
—hauska tutustua.

A nice place to visit, but 
I wouldn't want to live there 
— kiva käydä, mutta enpä 
haluaisi asua siellä..

Näinhän USA:n kävijä 
usein sanoo. Sanonnassa 
ei ole muuta vikaa kuin et
tä se sopii lähes mihin 
maahan tahansa.

Ja kyllä "nice place" on 
liian lievä sanonta. USA oi
keastaan on aikamoinen: 
kiihottava, upea, rehevä, 
hilpeä...

Ei, eipä ladella enempää 
laatusanoja. Jokainen ha
kekoon omansa Amerikas
ta. On yhtä monta Amerik
kaa kuin Amerikan-kävijää,

"Olkaa hyvä ja ymmärtäkää -  em m e halua että 
mitenkään sekaannutte pyhään p ot ila s-d o llar i suh
teeseen ."  .

PHILADELPHIAN HISTORIALLINEN PUISTO

Philadelphia, Jonka maine 
näihin asti on elänyt pääasial
lisesti maan ensimmäisenä 
pääkaupunkina Ja Liberty Bel
lin - vapauden kellon - paik
kana, on laajentanut historial
lista mllenkiintolsuuttaan. Ny
kyään ei tarvitse enää pitää 
phlladephiaa "yhden päivän" 
käväisypaikkana. W.C, Fields 
sanoi kerran; "Minä menin phi- 
ladephiaan sunnuntaina, mutta 
se oli suljettu."

Nyt voivat turistit suunnis
taa philadephiaan jo pyhäisln- 
kln. Kansallispuisto- palvelu 
kulutti $ 30 miljoonaa 200-vuo
tisjuhlien $105 miljoonan bud
jetista Independence National 
Historical parkin (Historialli
sen Itsenäisyyspuiston), Ja In
dependence Hallin (itsenäisyys- 
talon), Jossa kuuluisa Llberty- 
Bell sijaitsee p muodostami
seksi historialliseksi keskus- 
nähtävyydeksi.

Historiallinen puisto sijait
see paikassa mlsää maan en
simmäinen kongressi kokoontui 
v. 1774, palkalla jossa Itsenäi
syysjulistus annettiin. Ja jossa 
13 valtion yhteishallitus ko
koontui vallankumouksen aika
na. Maan perustuslaki hyväksyt
tiin siellä, valtiopäivät kokoon
tuivat siellä 10 vuotta, vuoteen 
1800, jolloin kongressi muutti 
Washingtoniln. Siellä ‘myöskin 
kokoontui maan ensimmäinen 
ylioikeus, U.S. Supreme Court.

Kongressi perusti puiston v. 
1948 " Amerikan kansalle".Kol- 
me vuotta myöhemmin Kan
sallispuisto-palvelu alkoi ostaa 
Itsenäisyystalon ympärillä si
jaitsevia rakennuksia ja his
toriallista aluetta. Kaikki ei- 
hlstorlalliset rakennukset hävi
tettiin - yli 100 - Ja kolme 
kaupungin korttelia kartoitet
tiin. Kalkki rakennukset. Jotka 
ovat olleet paikalla 1774-1800 
vuosina, on uudistettu Ja enti
söity!

Niinpä palkalle onkin nyt 
muodostunut vaiVutt»vn Meto- 
rialllnen nähtävyys, Joka ulottuu 
Independence Hallista Delaware 
joelle.

Independence Hallin restau
roinnissa sekä muiden histo
riallisten muistomerkkien en
tisöinnissä on noudatettu suur
ta huolellisuutta, arkkitehdit 
tutkivat yli 4,5 miljoonaa kä
sikirjoitusta ja vertailivat tut
kimuksissaan n.100,000 korttia.

Paitsi Independence Hall, 
puistoon on rakennettu uusi 105 
Jalkaa korkea tlilltomi, johon 
Liberty Bell on sijoitettu. Kel
lo oli näytteillä Independence 
Hallin ensimmäisessä kerok- 
sessa vuodesta 1846.

Liberty Bell painaa 2,080 
paunaa. Se on valettu Lontoos
sa 1752. Sitä on soitettu ai
noastaan 17 kertaa kellon 266- 
vuotisen historian aikana. Kel
loon tuli halkeama heti ensim
mäisellä kerralla, kun sltäkoe- 
soitettiin, 1752. vaikka kaksi 
philadephian a s i a n t u n t i ja  
miestä korjaili kelloa, se hal
kesi uudelleen, korjaamatto
maksi, 1846, jolloin sitä soi
tettiin Washingtonin synty
mäpäivän kuuniaksi.

Historiallisessa puistossa on 
monta muuta rakennusta, mm. 
Betsy Ross House, (lipun luo
ja), Kveekarien (Free Quaker) 
kokoustalo vuodelta 1762, palo
kunnan museo sekä philadep
hian laivastomuseo.

200-vuotis Juhlien Jälkeen tu
ristien määrä ei ole ollut niin 
suuri kuin olisi ollut toivotta
vaa. Nähtävästi vieläkin monet 
turistit ovat sitä mieltä, että 
philadephia on "vain yhden 
päivän" kohde, jossa ei ole 
muuta nähtävää kuin Indenpen- 
dence Hall ja Liberty Bell.Siel- 
lä on monta mielenkiintoista ja 
historiallisesti arvokasta koh
detta,

Kuopion kauoungin hallituksen tervehdys

Kuopion kaupunginhallitus e- 
sittää Yhdysvaltojen Ja Kana
dan suomenkieliselle lehdis
tölle kunnioittavan tervehdyk
sensä.

Kuopion kaupunginvaltuus
ton uudeksi puheenjohtajaksi 
on valittu hovioikeudenneuvos 
Esko Kilpeläinen.

Edellisessä Kuopion kaupun
ginvaltuustossa oli vasemmls- 
toenemmistö äänin 24-23. Uu
den valtuuston koko nousi vuo
den alussa 59;ään ja se Jakaan
tuu äänin 30-29 el-sosiallstls- 
ten puolueiden enemmistöksi.

Puoluekohtalsesti Kuopion
uudessa valtuustossa on seu-
raava kokoonpano;

SDP .....................................16
Kokoomus .............................15
SKDL .....................................13
Kesk.......................................  9
Krisi;........................................ 3
Liberaalit ................................2
SMP .......................................... 1

yht. 59

Vuoden alussa astui voimaan 
Suomessa uusi kunnallislaki. 
Joka merkitsee sitä, että kau
punginjohtajat menettivät ääni
valtansa kaupunginhallituksen 
kokouksissa Ja tilalle kaupun-* 
glnvaltuusto tulee valitsemaan 
puheenjohtajan ja kaksi vara
puheenjohtajaa. Kuopiossa näitä 
ei ole vielä valittu.

Viime vuodelta Kuopiolla on 
miellyttävää kerrottavaa; Suo
men Kaupunkiliitto teki tutki
muksen Suomen kaupunkien Ja 
kauppaloiden (uuden kunnallis
lain myötä kauppalat muuttui
vat myös kaupungeiksi) kult-

tuurimenolsta. Kuopio oli tutki
muksen mukaan useilla sekto
reilla ykköspaikalla Suomessa.

Pyydämme välittämään kun
nioittavan tervehdyksemme lu
kijoillenne.

Kuopion Kaupunginhallitus;
Juhani Koskinen, Sosiaalinen 

apulaiskaupunginjohtaja.

Helkki Viitala, Kansliasih
teeri.

* • *
Ihmisoikeuksien tilanne

• NEW YORK - Amnesty Inter
national v. 1978 raportissa si
sältäen 111 maan toimintaa, sa
notaan että presidentti Carter
in ihmisoikeuksien korosta
minen ulkomaapolltilkassa on 
nostattanut huomiota ihmisoi
keuksien rikkomiseen Yhdys
valloissa.

Alkulauseessa Thomas Ham- 
marberg, kansainvälisen toi
meenpanevan komitean pu
heenjohtaja, myöskin sanoi 
raportissaan että uudet suun
nat mahdollisissa tai todelli
sissa  rikkomisissa sisältää; 
Enemmän tapauksia toisinajat
televien panemista mielisai
raaloihin Itä-Euroopassa,, ter
roristi vastaisia lakeja, Jotka 
saattavat Johtaa lhmiBoikeuk- 
jslen rikkomiseen Länsi-Eu
roopassa, myöntää valtaa ter
roristisiin tekoihin Joissakin 

'latinalais-Amerikan hallitus
ten taholta Ja Joittenkin mait
ten hallitusten taholta pidättää 
poliittisia vastustajia.

Muistakaa Raivaaja 
lahjoituksin

Suomen uutisia
(Suomi-Seura)

' ENERGIAOHJELMA 1980- 
LUVULLE

Energiakriisi on koetellut 
jmaailmaa lähes kuusi vuotta 
Ja energian hinnat ovat nous- 
,seet inflaatiovauhtia nopeam- 
|mtn. Kriisin seurauksena teol
listuneet maat, niiden mukana 
myös Suomi, ovat Joutuneet tar
kistamaan energiapolitiikkaan
sa tavoitteet. Niinpä Suomes
sakin valtioneuvosto on hyväk
synyt enrgiapolitiikan neuvos
ton valmistelemaan energiapo
liittisen ohjelman. Jonka tavoit
teena on energian säästäminen 
Ja kotimaisen energian lisäämi
nen.

Suomi on eräs maailman e- 
nlten energiaa asukasta kohti 
käyttäviä maita. Syynä tähän on 
kylmä ilmasto, teollisuuden 
runsaasti energiaa käyttävä ra
kenne, pitkät liikenneyhteydet 
Ja korkea elintaso. Järkevän 
energiatalouden toteuttaminen 
on siten suomalaisille erityisen 
tärkeätä.

Nykyään kotimaisuusaste e- 
nergiatuotannossa on vajaan 30 
prosentin luokkaa. Neuvosto a- 
settaa asteen nostamisen suh
teellisen väljiin rajoihin* ,30- 
40 prosentin välille, vuoteen 
1990 mennessä.

E ritellessään  eri kotim ai
sia  energiamuotoja neuvosto 
päätyy siihen, ettei vesivoim aa 
voida enää lisätä m erkittäväs
ti nykyisestä. T oissa  vuonnave- 
sivoiman osuus koko energia
tuotannosta oli 13 prosenttia. 
O hjelm assa vesivoiman osuus 
arvioidaan laskevan 9-10 pro
senttia vuoteen 1990 kokonais
kulutuksen lisääntym isen myö-

Ohjelmassa kotimaisen e- 
nergiam uoto Jen voimakkain 
kasvusektori löytyy turpeesta. 
Jonka osuus toistaiseksi on ol
lut vajaan prosentin luokkaa. 
Turpeen osuutta pyritään nos
tamaan ensi vuosikymmenellä 
voimakkaasti 25-30 miljoo
naan kuutiometriin vuodessa, 
mikä vastaisi 2,5 - 3 milj. 
öljy tonnia.

O hjelm assa otetaan tavoit
teeksi myös puun käytön lisä ä 
minen. Neuvosto toteaa .kuiten
kin, että puun käyttöä energian 
lähteenä voidaan kaksinkertais
taa puunkorjuutekniset seikat 
huomioiden.

Kotim aisen energian käytön 
lisääm iseen  Ja polttoainaiden 
k u l u t u k s e n  vähentämiseen 
päästään ohjelman mukaan o- 
sin m yös siten, että ensi vuo
sikym m enellä edistetään yhdis
tetyn sähkön Ja lämmön tuo
tannon rakentam ista.

SUOMI SAI 61. 
HALLITUKSENSA

Pääminsteri Mauno Koivis
to (sd) otti hallitusohjakset kä
siinsä 26. toukokuuta, kun ta
savallan presidentti Urho Kek
konen myönsi erön Kalevi Sor
san (sd) 741 vuorokautta elä
neelle hallitukselle.

Vaikka hallitus vaihtuikin niin 
suurin osa Sorsan hallituksen 
ministereitä Jatkaa Koiviston 
hallituksessa; 17 ministeristä 
yhdeksän istuu uudessakin hal
lituksessa. Naisia hallitukseen 
tuli nyt kolme.

Uudessa neljän puolueen kes
kustan - vasemmiston hallitus
pohjassa on uutta vain se, että 
liberaalit siirtyvät oppositioon 
ja ruotsalaiset palasivat run
saan vuoden tauon jälkeen hal
litukseen.

Keskustapuolue sai hallituk
seen eniten salkkuja, yhteen
sä kuusi, suurin eduskuntapuo
lue Sdp sai viisi ministeriä, 
Skdl kolme Ja Rkp kaksi. Li
säksi hallituksessa on yksi si
toutumaton keskustalainen am
mattiministeri, ulkomaankaup
paministeri Esko Rekola. Kes
kustalla on ammattiministerin 
tuella hallituksessa niukka e- 
nemmistö 9-8.

Neljällä hallituspuolueella on 
eduskunnassa yhteensä 133 kan
sanedustajaa eli oppositiolle jää 
täpärästl 67 kansanedustajal
laan yhden kolmasosan määrä- 
vähemmistö, Jolla voi haitata 
hallituksen lainsäädäntöä.

UUSI H A L L IT U S
pääminsteri Mauno Koivisto, 

sd, 55; Ulkoasiainministeri 
Paavo Väyrynen,' kesk, 32; 
Oikeusministeri Christoffer 
Taxell, r, 31; Sisäasiainmi
nisteri Eino Uusitalo, kesk, 54; 
2. sisäasiainministeri Johannes 
Koikkalainen, sd, 64; puolus- 
tusmlnsterl Lasse Älkäs, kesk, 
47; valtiovarainministeri Ahti 
Pekkala, kesk, 54; 2. val-
tlovaralnmlnsterl Pirkko Työ
läjärvi, sd, 40; opetusminis
teri Pär Stenbäck, r, 37; 2.
opetusmlnsterl Kalevi Kivistö, 
kd, 38; Maa- ja metsätalo
usministeri Taisto Tähkämaa, 
kesk, 54; Liikenneministeri 
Veikko Saarto, komm, 44; 
Kauppa- ja teollisuusministeri 
Ulf Sundqvist, sd, 34; Ulko
maankauppaministeri Esko Re
kola, sit, 59; Sosllaali- Ja 
terveysministeri Sinikka Luja- 
Penttllä, sd, 54; 2. s osiaall- 
ja terveysministeri Katrl- 
Helena Eskelinen, kesk, 54; 
Työvolmamlnlsteri Arvo Aalto, 
komm, 47;

UhfetmiM

j  konttoritta puhutaan

Raivaajan tukumi »rahalta
yhtaun «ä; $ 4 ,5 3 3 .4 5

Ella ja Lawrence Kemp, Jot
ka ennen asuivat Guild, N.H. Ja 
nykyisin asuvat Porissa, Suo
messa toivovat, että Raivaaja 
ilmestyisi vielä monia vuosia 
Ja lahjoittavat sen toiminnan
tu k em isek si.................$20.00

Kiitos lahjoittaJlll^ej ___ '
Hallituksen m uodostam iseen 
Kului yli kaksi kuukautta

Kun hallitus nimitettiin, oli 
kulunut 68 yuorokautta eduskun
tavaaleista. Hallituksen muodos
taja Mauno Koivisto teki työ
tä kaksi viikkoa, mutta ennen 
häntä ehti Sdp;n varapuheen
johtaja veikko Hslle tunnus
tella hallituspohjaa ja -ohjel
maa lähes kuukauden. Vaalien 
voittajalta Harri Holkerilta 
(kok) oli kulunut aluksi pari 
viikkoa omaan selvitystyöhön- . 
sä, jonka Jälkeen ilmeni, ettei - 
Holkeri pystynyt luomaan poh
jaa enemmistöhallitukselle.
Mauno Koivisto Suomen 
talouspolitiikan muotoilijana

Suomen pankin pääjohtaja, 
filosofian tohtori Mauno Koi
visto on ollut 1960-luvun puo
livälistä keskeisesti mukana 
Suomen talouspolitiikan muo
toilussa. Vuodesta 1966 hän on 
osallistunut päätöksentekoon 
valtiovarainministerinä, p ä ä 
ministerinä Ja keskuspankin 
pääjohtajana.

Koivisto syntyi 25. m arras
kuuta 1923 Turussa. Ylioppi
laaksi hän tuli vuonna 1949. 
Filosofian kandidaatin tutkin
non Koivisto suoritti vuoden 
1953 keväällä ja filosofian li
sensiaatin tutkinnon saman vuo
den syksyllä. Filosofian tohto
ri hänestä tuli vuonna 1956. 
Väitökirjan aiheena olivat Tu
run sataman sosiaaliset suh
teet.

Ministeriksi Koivisto tuli en
simmäisen kerran vuonna 1966 
Ja toisen kerran 1972. Kummal
lakin kerralla hän hoiti Ra
fael Paasion hallituksissa val
tiovarainministerin tehtäviä. 
Päämlnsterlnä Koivisto oli vuo
desta 1968 vuoteen 1970. Täs
sä enemmistöhallituksessa oli
vat mukana sosiaalidemokraa
tit, keskustapuolue, kansande
mokraatit Ja TPSL.
Ministerin palkka 11.416 
markkaa

Kesäkuun 1. päivänä on uuden 
hallituksen ministerien ensim
mäinen tilipäivä. Heille mak
setaan tuolloin kesäkuun palkka, 
joka toistaiseksi on B 9, mut
ta lokakuussa tulee kaksi uutta 
palkkaluokkaa ja ministerit 
nousevat muutamien korkeim
pien virkamiesten kanssa palk
kaluokkaan B 11, Jolloin heidän 
palkkansa n o u se e  13,815,65 
markkaan kuukaudessa.

Ne ministerit. Jotka ovat
myös kansanedustajia, saavat 
lisäksi puolet kansanedustajan 
palkasta eli 2,772-3,257 mark
kaa kuukaudessa. Helsingin ul
kopuolella asuvat ministerikan- 
sanedustajat menettävät kansan
edustajan verottoman päivära
han, Joka parhaimmillaan voi 
nousta 2,700 markkaan kuukau
dessa.

Minlsteripalkkalakl on huo- 
.miolnut päämininisterin ras
kaan työtaakan Ja Mauno Koi
visto saa ministeripalkan pääl
le 20 prosentin pääminsterlll- 
sän, Jolloin hänen brutto- 
palkkansa n o u se e  13,699,56 
markkaan kuukaudessa. Tämä 
on yli 10,000 markkaa vähem
män kuin suomen Pankin pää
johtajan palkka, mutta aikai
semmin on ollut tapana, että 
Suomen pankki maksaa minis
terilleen osan palkasta, ettei 
heidän elintasonsa laske.

61 hallitusta - 35 pääminis
teriä

Koiviston hallituksen nimit
tämisen Jälkeen Suomella on 
ollut Itsenäisyyden aikana 61 
hallitusta, Sorsan 11 hallitus 
mukaanluettuna, p l t k ä a lk a l -  
sin hallituksista istui jo 1930- 
luvulla, jolloin T.M. Kivimäen 
johtama vähemmistöhallitus 
pysyi pystyssä miltei 3 vuot
ta 10 kuukautta eli 1,393 vuo
rokautta vuosina 1932-1936.

Toista sijaa hallitusten i- 
kätilastossa pitää Kalevi Sor
san I hallitus. Joka hallitsi 
maata 1,012 päivää, syyskuus
ta 1972 kesäkuuhun 1975. Ly- 
hytaikalsn tähänastisista hal
lituksista on ollut Antti Huc- 
kzellin ministerlstö, jolle vuon
na 1944 kertyi ikää vain 44 
päivää. Sorsan II hallitus si
joitu! ikätllastossa 8. sijalle.

Vaikka hallitusten lukumäärä 
on 61. on päämlnstereltä ol
lut vain 35, sillä 16 henkilöä 
on ollut useamman kuin ker
ran päämlnsterlnä. useimmin 
pääministerin salkkua on kan-' 
tanut nykyinen tasavallan pre
sidentti Urho Kekkonen, Joka 
1950-luvulla oli hallituksen Joh
dossa viidesti. Neljästi on pää
ministerin tuolilla istunut Kek
kosen puoluetoveri, presidentti 
Kyösti Kallio. Kolme kertaa 
ovat pääministerinä olleet pre
sidentti J.K. Paasikivi, pääjoh
taja a.k. ejander, valtioneuvos 
k.a. Fagerholm Ja maaherra 
Mt rttl Miettunen.
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MANHATTAN - Te Ja ystä
vänne voitte nauttia kulttuuri 
rikkaasta päivästä parastaikaa 
on kiinnostava Ja mahtava Al
var Aallon näyttely Cooper- 
Hewitt museossa 2 East 91 
St. aivan 5 Avenuen varrella.

Alvar Aalto on ympäri maa
ilmaa tunnettu suomen mes
tari-arkkitehtinä. Tämä eri
koinen näyttely alkoi kesäkuun 
12 päivänä ja kestää syyskuun 
12 päivään saakka. Alvar Aal
to syntyi vuonna 1898 Ja kuoli 
vuonna 1976. Hän oli todella 
20- vuosisadan suur'miehiä. 
Hänen taiteelliset kykynsä oli
vat monipuolisia.

Näyttelyssä näette alku
peräiset piirustukset, kuvia, 
Ja keromuksla yli 50 erikoises
ta rakennuksesta. Joita olivat 
kirkot, kirjalalnastot, koulut, 
kerrostalot (apartment) Ja toi
mistotalot, k on se rtt ih aa llt , 
museot ja monet monet muut. 
Hänen itsensä piirustamana - 
oma koti Helsingissä on kaunis 
ja uudenalkaisestl suunniteltu. 
Hän kuoli tässä kodissa.

. Aalto oli myös taidemaa
lari Ja veistäjä ja Joka sanoi; 
"Maalaus ja veistos lähtevät 
samasta puusta Jonka runko on 
arkkitehti".- " p a in t in g s  and 
sculpture are all branhes of 
the same tree, the trunk of 
which is architecture".

Nähtävänä on myös moder
nia huonekaluja, o li mukava is
tua 3 jalkaisissa pikku puu- 
tuoleissa ja ihailla kuvia ja pii
rustuksia. Lasitavaraa - kau
niit vaasit tuoreine kukkineen, 
valaistukset Ja muut esineet 
olivat kiinnostavia tarkastella. 
Tämä näyttely on kulkenut vii
me vuonna Euroopassa.

Kaikki rakennukset oli suun
niteltu k ä y tä n n ö llis t i .  Suu
rin osa töistä on Suomessa 
niinkuin Finlandia Hall - Hel
singissä, Imatran kirkot ja uu
distukset koko Imatran seu
dulla. Te suomalaiset tiedät
te kaikista näistä kotimaan ra
kennuksista.

Tässä maassa Alvar Aalto 
myös suunnitteli v. 1939 maa
ilmannäyttelyyn Suomen pa
viljongin. Ikävästi 9e revittiin 
alas jälkeenpäin - niinkuin kaik
ki mautkin rakennukset sopi
muksen mukaan.

Massan institute of Techno- 
logylle hän suunnitteli Confe- 
renssi huoneet ja Baker Hou
se student Dormitory'n vuosi
na 1947 - 1948.

Lainasto - Benedictine yli
opistossa Oregonissa vuosina 
1965 - 1970.

Ehdotan että menisitte tlis- 
tai-iltisin silloin on vapaa si
säänpääsy. Muina aikoina mak
saa $1.50 henkilöltä.puhelin on 
Area 212-860-6868. Tässä ko
meassa museossa joka oli 
moni-miljonääri Andrew car- 
negien asunto on paljon muuta 
nähtävää, jos on aikaa katsella.

Jälkeen syyskuun tämä näyt
tely viedään Chicagoon, Dallas- 
Texasiin ja San Franciscoon 
myöhään 1979 ja 1980.

Kun lähdette Cooper - He
witt Museosta voitte mennä 
Metropolitan Museum of Art 
ehkä paras maailman taidemu
seo. Se sijaitsee 82 katu Ja 
5 Avenue. On lyhyt matka voi 
melkein kävellä, pysähtykää 
Information Both niin saatte 
kartan - floor plan - niin hel-

THE FINLANDIA FOUNDATION 
Metropolitan Chapter Inc. 

Meetings every 2nd Friday of 
the month, from Oct. through May. 
593 Pork Ave. at 64th St. N.Y.C. 

Mailing address for information 
P.O. Box ?590 

GRAND CENTRAL STATION 
New York, N.Y. 10017

posti löytää maalaukset ja o- 
sastot. Myös on kalenteri saa
tavana, jossa kertoo mitä on 
menossa minäkin päivänä. Tlls- 
tai-ilta on vapaa niin on paras 
mennä, on kaunis ruokasali Jon
ka keskuksessa on pool - nuo
rista neitopatsiaden edestä 
suihkuva vesi antaa vilpoisen 
vaikutuksen. Ruoka on kallis
ta - tietysti riippuu mitä ha
luaa syödä, virvokkeita on saa
tavana. Viehättävä paikka vie
dä esim. suomi- tai muut vie
raansa.

Hupaista kesänvlettoa toivoo;
Iris

MANHATTAN - Kerron vie
läkin New Yorkin museoista. 
Niitä on monta viidennen Ave
nuen varrella alkaen suurim
malla Metropolitan Museum of 
Art , 83 katu Ja 5 Ave. Siel
lä voitte nähdä maailman kuu
luisimpia maalauksia ja muu
ta taidetta. Normaallsiti siellä 
käy vieraita kahden Ja kolmen 
tuhannen välillä joka päivä.

GOETHE HOUSE 5 Ave. ja 
83 katu jossa on parasta aikaa 
näytteillä puuveistoksia by ce- 
rald Huth.

Y.I.V.O. Institute for Jewish 
Research, 5 Ave. ja 86 katu. 
Nähtävänä on "image Before 
My Eyes" - kuvia Juutalais
ten elämästä puolassa.

SOLOMON R. CUGGENHEIM 
Museum, 5 Ave. Ja 88 katu. 
Erikoisnäyttely nykyaikaisten 
mantereiden m a a la u k s ia  
Ranskassa. Aina innostuttava 
paikka mennä.

NATIONAL ACADEMY ' of 
Design, 5 Ave. Ja 89 katu. 
Näyttelyt 18th vuosisadalta. 
Ranskalaisia piirustuksia ja 19 
David Aronsonin maalausta.

CHURCH of the Heavenly Rest 
5 Ave. ja 90 katu. Tähän kau
niiseen kirkkoon voi istahtaa 
ja huilata ja uudistaa henkiset 
voimat ja ajatukset, niin pal
jon on rikasta nähtävää, et
tä pitää hetken miettiä - Jäl
leen jatkaakseen katselemista.

COOPER - HEWITT Muse
um , 5 Ave. Ja 91 katu. Al
var Aallon näyttely Josta ker
roin. Tiistai-iltaisin 7 Ja 9 vä
lillä vapaa sisäänpääsy.

THE JEWISH MUSEUM 5 
Ave. Ja 92 katu. Maalauksia 
ja värillisiä Ikkunoita ja pal
jon muuta.

INTERNATIONAL Center of 
Photography, 5 Ave. ja 94 ka
tu, "Avarat Tilat" Marvin New
manin 35 valokuvaa. Mainit
sen vielä tässä, että se oli 
tässä centerissä kun minun pik
ku pojantytär, Sasha Alexand
ra Wilson - Rich syntyi huh
tikuun 16 p., 1978.

MUSEUM of the city ofNew 
York, 5 Ave. ja 103 katu. Iha
na näyttely vanhoista nukeis
ta. A Hundred Years of Dolls", 
myös - chied Stars - Lapsi 
tädet, Goldand Silver - Kultaa 
Ja Hopeaa ja New York Seen 
- New York nähtynä.

Arvokas museo johon opet
tajat New Yorkin kouluista u- 
seasti vievät koululaisia oppi
maan monista aiheista. Tämä 
on ainoa museo Joka erikoi
sesti käsittelee New Yorkin 
kaupungin historiaa, ihmeellis
tä on että turistit käyvät siel
lä enemmän kuin New Yorkin 
asukkaat.

EL MUSEO del Barrio, 5 
Ave. ja 105 katu. Tämä on pää
asiallisesti puerto r ik o  l a i s 
ten museo. Valokuvia EastHar- 
lemin taiteilijoilta Ja uskon
nollisia veistoksia.

Siis huomaatte kuinka kult- 
tuuririkas on New Yorkin 5 A- 
venue. Sitä sanotaankin Museo 
Mile - Museo malli.

Hupaista kesää kalkille Ral- 
Ivaajan lukijoille toivoo; -Iris

T-he Robert H.

Auchmoody Funeral Homes
Main Street Fishkill, N .Y . Tel. 896 - 6166
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Toimita kaikki pankkiasiasi yhdellä kertaa 

samassa pankissa
Monipuoliseen palvelukseemme kuuluu mm. 

S H E K K IT IL I 
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LO M A KLUBI 
JO ULUK LU BI 
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PKKSOONALAINAT
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F I S H K I L L  N A T I O N A L  B A N K
BEACON, N.Y. . COLD SPRING, N.Y. H -n b .r  F . D. I. C.

Cold Springs, Fislckill, Beacon, Hopewell Junction, Brinckeroft.

Kreikkalaistutkija:

S u o m a l a i s e t

v a p a u t u v a t

u j o u d e s t a a n

l o m a m a t k a l l a

— lomamatka ulkomaille saa 
suomalaisissa aikaan suuremman 
muutoksen kuin minkään muun 
maan kansalaisissa. Täällä koti
maassaan suomalaiset ovat ujoja 
ja hiljaisia multa Kreikassa he 
vapautuvat, nauravat ja jultele- 
vat sekä toistensa että paikallis
ten asukkaiden kanssa.

Näin kertoo muutaman viikon 
visiitille Suomeen tullut ateena
lainen sosiologian opiskelija Fa
nis M a n e s i o t i s , joka. te
kee Kreikan viranomaisille tutki
musta eri turistiryhmistä ja nii
den käyttäytymisestä maassa. 
Kreikassa käy vuosittain yli S 
miljoonaa turistia, joten kyseessä 
on merkittävä elinkeino jota kyl
lä kannattaakin lutkia.

Suomalaisten jurouteen Mane- 
siotlsilla on oma selityksensä: — 
Suomalaisilla on heikko itsetun
to, koska he oval istoriaslaan 
niin suuren osan olleet vieraan 
vallan. Ruotsin lai Venäjän, alai
sina. Samaa omanarvontunnon 
puutetta on havaittavissa kreik- 
kalaisissakin, jotka Turkki alisti 
400:ksi vuodeksi.

Skandinauvisisla turisteista 
Manesiotis sanoo saaneensa kai
ken kaikkiaan erittäin myöntei
sen kuvan. He käyttäytyvät ystä
vällisesti, käyttävät rahaa melko 
avokätisesti eivätkä valita pikku
asioista. Suomalaiset (osin jos
kus juovat reilunlaisesli mutta 
Mauesiolisin mukaan se ei ole ai
heuttanut ongelmia. Kreikassa 
viinin ystäviin suhtaudutaan ym- 
märtäväisesti.

— Amerikkalaisia turisteja on 
kahdenlaisia. Toisel kylvävä! ra
haa ostoksiin ja kiertelevät kat

somassa nähtävyyksiä isot kame
rat kaulassa. Toiset ovat paljas
jalkaisia hippejä, joilla yleeasä 
on huumeita tuliaisinaan, kertoo
Manesiotis.

Saksalaisia Manesiotis moittii 
karusti "rasisteiksi". Heille ei 
Manesiotisin mielestä ole merki
tystä sillä, onko jonkun iho mus
ta vai ruskea.

— Kreikkalaiset ovat saksalai
sille alempiarvoisia roina siinä 
kuin neekeritkin eivätkä saa 
osakseen ystävällistä suhtautu
misia, Manesiotis sanoo.

" K a n to je n  m ie h e t"  
y llä t t iv ä t
Suomessa Manesiotis» yllälli se, 
että kirjakaupoista löytyi ai ia 
paljon kreikkalaisia lunaaöskir- 
jallisuutla. Toinen yllätys oli räh
jäinen viinalle (aoksahteleva 
mies, joka luli hotellin edessä 
kerjäämään markkaa oluen os
toon ja syleili Maaesiotisia sydä
mellisesti sen saatuaan.

— En odottanut tapaavani täl
laista Suomessa. Oaloa oa myös 
se, että umpihumalaisia joudu
taan korjaamaan kaduilta ambu
lanssein ja poliisia loimesta, ih
mettelee aleenalaisopiskelija.

Myönteisenä seikkana Maaesi- 
olis on kiinniltäayt huomiota {ol
kisten palveluiden, mm. pääkau
pungin liikenteen, hyvään orga
nisointiin. Manesiotis sanoi oppi
neensa liikkumaan Helsingissä 
muutamassa päivässä, vaikka se 
Ateenassa luottaa käaetle hanka
luuksia vielä 15 vuoden kaupun
gissa asumisen jälkeenkin.

f

Raivaaja ei Ilmesty 
heinäk. 26 piri.
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H O O S E ’ S  A G W A Y
300 RT. 52 E., R.D. # 3 ,  BOX 315 

FISHKILL, NEW YORK 12524
J

NEW YORKIN SUOM. EV.
LUTH SEURAKUNTA 

KIRKKO; 106 E, 86TH St.

Säännölliset tilaisuudet 
SUNNUNTAISIN Jumalanpalve
lukset klo 3. Kahvitarjoilu klo4.jj 

Joka toinen torstai: 
Seurakuntatilai suu s ja kahvi- 

tarjoilu klo 4 ip.
T ervetuloal

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

Tel. CE-8-6247, Brooklyn, 
N.Y. 11220
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Spencer N.Y.
HEINÄKUU on jo hyvällä a- 

lulla mutta silti on ollut kyl
miä öitä Ja niin kuin sanotaan, 
että Umoista puhutaan nykyään 
kalkista enemmän Ja Ilmoille 
el voi mitään, mutta sanon et
tä jos on kylmä niin pistää li
sä-jakkua päälle ja Jos on kuu
ma niin koettaa vähentää. Sa
detta on ollut kovin vähän täl
lä ympäristöllä ettäkasvlsmaat 
kärsii, ja sitten eläimet ovat 
vahingoittaneet nUn Juuri-,kuin 
multakin kasviksia siinäkin me
nee työ hukkakn.

MRS. AINO SAARI Ja tytär 
Mrs. Helen Rose, Las Vegas, 
Nev. palasivat kotiinsa oltu
aan täällä jonkun viikon vel- 
jellään Mr. ja Mrs. Isaac Mal- 
lulla. Mrs. Liisa Laivo Ja Mrs. 
Helky Frangella palasivat Suo- 
mimtakaltaan he olivat nautti
neet matkastaan. Mrs. Laivo 
tuli tähän maahan 56 vuotta 
sitten, Joten kalkki oli muut
tunut ja yleensä kalkilla su
kulaisilla Ja tuttavilla oli kau
niit kodit Ja he salvat kierrel
lä monessa palkassa näke
mässä nähtävyyksiä. Hänen 
oma kotipaikkansa oli metslt-' 
tynyt ja autio, mutta sekin tu
li nähdyksi, parhaillaan Suo
mi-Matkalla ovat Mr. Ja Mrs. 
Jorma Uotila Ja tytär sekä 
Mr. Ja Mrs. Väinö Salmi. Toi
votaan kalkille onnea matkalle 
Ja jälleen kotiin paluuta.

KUOLLEITA;

MRS. EDLA SALMI 84-vuo- 
tias kuoli kesäkuun 13 p.,1979. 
Hänen ruumiinsa löydettiin ve
den pinnalla pienessä lammi
kossa kotinsa lähellä. Jälkeen 
jäi miniä Ja pojan lapsia. Yk
sityiset hautajaiset pidettiin 
Candorln hautausmaalla.

VÄINÖ VAINIO 74-vuotias 
Trumansburg, N.Y. kuoli kesä
kuun 29 p., 1979 jättäen Jäl
keensä vaimonsa Elsan Ja kak
si poikaa sekä siskon ja muita 
sukulaisia.

HERBERT SAVUNEN 66- 
vuotias kuoli pitkällisen sai
rauden Jälkeen'Jättäen Jälkeen
sä vaimon Helmin, tyttären Ja 
kolme poikaa, viisi siskoa Ja 
multa sukulaisi. Yksityiset 
hautajaiset pidettiin Spencer E- 
vergreen hautausmaana.

KIHLAUTUNEET ovat Miss 
Marie pasto, Coming, N.Y. ja 
Mr. David Andrews, pine c i
ty. Nuoret ovat kumpikin gra- 
duoineet yliopistosta ja ovat 
hyvissä ammateissa. Onnit- 
telemmel

Hiukan hiljaisempaa on ol
lut tälläkin ympäristöllä auto
jen kanssa, kun on Jonkun ver
ran muka - tuota kaasupulaa, 
mutta täytyy opetella kävele
mään. Jos ei sitä lasketa enem
pi markkinoille, tai olla sitten 
kotona. -Aika näyttää.' Aino

Ylipaino on kuin 
lumipallo) 

kama sitä mukaa 
kun itse sitä pyörität

S A M P O  S E U R A N  S U U R J U H L A T

New Yorkin Uutisten ja Raivaajan hyväksi

Lauantaina, heinäkuun 28 p.
SAMPO SEURAN OMALLA TALOLLA

Route 169, Canturbury, conn.
OHJELMA

Star Spangled B a n n e r .............................................. Yleisö
T ervehdys................................................. '. . John Kivelä

Sampo Seuran presidentti
Rainakuvia............ Arkkitehti, professori Reino Aarnio
L a u lu a ................................................... Mrs. Sylvia Aarnio

Säestää Ellen Inkeri Slonski
p u h e ...........................................................  , Sakari Nurmi

New Yorkin konsulaatista
E s i t t e ly ..................... Mr. Mauno Laurila, N.Y. Uutiset

Mr. Sävele Syrjälä, Raivaaja
VÄLIAIKA! Arpojen myyntiä!

K a n san lau lu ja ............................................................Yleisö
Mrs. Sirkka Keto Johnsonin johdolla

L a u l u a ......................... ........................... Hannu Mäkipuro
L a u lu a .............................. Ellen Inkeri Slonski
M aam m elaulu............................................................. Yleisö

OHJELMA alkaa klo 3 ip.
KANA BAR-BE-QUE ohjelman päätyttyä
TANSSIA lopuit»!................VIOLA AALTO Soittaa

S u o m a l a i n e n  
Paikanvälitystoimisto
fYVIA PAIKKOJA SAATAVANA!

Soittakaa puh, BU 8-6562 
(̂area code 212) tai kirjoittakaa 

osoitteella:
Finnish Employment Agency 

HILDA KOTILA ja 
[VIRGINIA KOTILA MUHLBERG 

954 Madison Avenue 
NEW YORK, N.Y. 10021

EDW. C HALVORSEN, Inc.
Funeral Directprs

GE 5-2276-2277
5310 12 8th Ave, Brooklyn, N.Y. 11220

Ollut saman perheen omistuksessa v. 1849 lähtien

Tilatkaa Raivaaja!

DANIELSON OIL CO.

ATLANTIC Polttoöljyä
RecappingI

|i
Commerce Ave. |

DANIELSON, CONN.

^*Ree(Jer Hearing Aid Center I
Enterprise 6089

1 2 7  O N  E C O  S T R E E T  

(ai Clinic Drive)
N O R W I C H ,  C O N N .  0 6 3 6 0  

T E L :  2 0 3 -  8 8 6  1 4 6 1

7 6 V ,  M A I N  S T R E E T  

P U T N A M ,  C O N N .  0 6 2 6 0  

T E L  2 M  9 2 8  6 6 3 6
J llurolij*! lUHHniun, Kilun V. Plaeu-
j mpiui, •Ut) uiiL V. Pell inen, fu l ler  

C. M ok u m III 
SueW wkielto puhutaan

Canterbury, Conn.
CANTERBURY - SampoHaa- 

1111a pidettiin porsas - barbe- 
que kesäkuun 30 päivä. Juhla 
aJkoi lyhyellä , mutta hyvällä 
ohjelmalla. Aatos Autio lau
loi viola Aallon säetyksellä - 
Release Me Ja Spanish Eyes. 
Sampo haalin Jäsenet Ja ystä
vät esittivät kaksi kaunista tan
hua, -Lintu lensloksalle ja Tule 
tule kultani. Viola Aalto soitti 
hanurilla Kaksi Kitaraa Ja Bye 
Bye Blues, ohjelman kuulut
tajana toimi Aatos Autio.

Sää ei ollut paras mah
dollinen, mutta telttakatoksen 
alla ruoat pysyivät kuivina. 
Huolimatta säästä yleisöä oli 
yli 170 henkeä. Porsas-tykö- 
tarpeineen maistui mainiol
ta. John Kivelä teki suuren 
työn Juhlien onnistumiseksi. 
Yhteinen kiitos kalkille ruoan 
laittajille Ja työssä mukana ol
leille sekä ohjelman esittäjille.

Illan hämärtyessä alkoi tans
si musiikki soida. The Finn A's- 
Aatos Autio Ja viola Aalto huo
lehtivat tahdista, viola soitti 
komeasti hanurilla ja Aatos Jäl
leen kerran lauloi Itsensä kaik
kien sydämiin kauniilla äänel
lään.

Seuraava tilaisuus kuulla tä
tä orkesteria on lauantaina, hei
näkuun 28 päivä. Silloin Sam
po Haali järjestää New Yorkin 
Uutisten Ja Raivaajan hyväksi 
yhteisen juhlan, Josta kaikki 
tulot menevät näiden lehtien 
hyväksi, ohjelma alkaa klo 3 
lp., jonka jälkeen on kana-bar- 
beque dinner ja lopuksi tans
sia. ohjelman esittäjät Ja or
kesteri esiintyvät ilman maksua 
lehtien hyväksi. Seuratkaa il
moituksia tässä lehdessä. Ter
vetuloa lehtien yhteiseen Juh
laan.' - M-L-H.

Voluntown, Conn.
Aura Seuran kesä-tanssit, 

Aura Haalilla, lauantaina, hei
näkuun 21 p „  klo 8 ill. Ström
holm soittaa. Kalkki tervetul
leita. • * *

MANHATTAN, N.Y.

T A

om.

— Mitä muut miehet sanoisivat jos 
varastaisin seuranne koko illaksi.

Dr. Donald Wuori
MANHATTAN- Mr. ja Mrs. 

Francis Wuori saavat olla yl
peitä poikansa saavutuksista. 
Nuori Donald Wuori on saanut 
erikoisen maininnan Yhdysval
tain jaycee yhdistykseltä. Tämä 
on nuorten miesten lilkeyhtlö 
Joka palvelee paikkakuntia. He 
ovat valinneet tohtori Donlad 
Wuoren yhdeksi kymmenestä 
suur' saavuttajaaa v. 1979.

Hänen vanhempansa asuvat 
Arden Street, New York. Toh
tori Wuori graduoi kansakou
lusta numero 173 ja Geor
ge Washington korkeakoulus
ta, ja Jälleen State Universi
ty of New York, Doconstate 
Medical Center, Brooklyn, Jos
sa oli kunnialistalla. Hän siir
tyi Denver, Colorado Jossa hoi
ti y k s i t y i s v a s t a a n o t t o a .  
Hän toimii lääkärinä myös 
John F. Kennedy centerissä 
ja lastensairaalassa Denver, 
C o lo . ,  Develpment Ja E- 
v a lu a t io n  k l in ik a l la .  
Nvt hän toimii a p u la is 
professorina - Assistant Pro
fessor of pedratrlcs - Neb
raskan Yliopiston Medical Cen
terissä, Omaha, Nebraska. Hä
nen erikoisalanaan on vajaaky- 
kyisten lastenhoito.

Kunniaklrjeessä joka tuli Jay
cee pääosastosta, sanotaan, 
että tohtori Wuoren elämäker
ta julkaistaan kirjassa "Awar- 
de Volume of 1979 outstanding 
Young Men of America". Pal
kinto osoittaa huomiota tri. 
Wuorelle hänen ammatissaan 
ja sairaalalle, jossa hän on 
työssä. Hän tulee saamaan 
palkintotodistuksensa ja mai
ninnan Amerikan sanomaleh
dissä. Ajatelkaa, yksi kymme
nestä, koko Amerikassa! Kirje 
onnittelee häntä valinnasta ja 
sanoo bän on nykyajan ja myös 
tulevaisuuden johtohenkilöltä.

- Iris

Nelivuotias Minna pääsi sai
raalaan vauvahuoneeseen kat
somaan Jussi-sedän poikavau
vaa. — Onpas paljon pieniä 
Jusseja, tuumi Minna.

h u o m io : a u r a  s e u r a n

k e s ä  -  TANSSIT
AURA HAALILLA, VOLUNTOWN, CONN. 

Lauantaina heinäk. 21 p. klo 8 ill. 
STRÖMHOLM SOITTAA

Sisäänpääsy $2.50

S A M P O  S E U R A  O F  

Canterbury Connecticut
f

announces the following program for 
GALA BENEFIT JULY 28th for our cherished ethnic 

Finnish newspapers
NEW YORKIN UUTISET and RAIVAAJA

Star Spangled Banner
G re e t in g s ..................................... president John Kivelä
Dramatic slide presentation . . Architect, professor

Reino Aarnio
S o n g s .................................................................Mrs. Sylvia Aarnio

Accompanied by Ellen Inkeri Slonski
T a l k .........................................................Honorable Sakari Nurmi

Deputy Consul from New York
introducing;.......................................Mr. Mauno Laurila

Mr. Mauno Laurila, N.Y. Uutiset 
Mr. Sävele Syrjälä, editor of Raivaaja

INTERMISSION (To sell Raffle tickets)
Folk s o n g s ....................................................... Audience

led by Mrs. Sirkka Keto Johnson
Songs .................................................... Hannu Mäkipuro
S o n g s ................................................ Ellen Inkeri Slonski
"Maamme" laulu

DANCE M U S IC .............................. Viola Aalto

T I L L I N G H A S T -  Hautaustoimisto
Danielson, Conn. oof*VW ’A  0  Central Village 
Tel. Prescott 4-3^84 ' ^ « ® ^ | T e l .  Logan LO 4-2147

j T h e  A n d e r s o n s  w e l c o m e  you
i to
| T A M A R A C K  L O D G E

B e a c h  Pond  
Voluntown, Ct. 06384

Enjoy our relaxed country atmosphere, cottages, sauna, 
pool, tennis courts and excellent food,'

Visitors to the Voluntown area are welcome to Join us 
'for Scandinavian dancing on Saturday night and our famous 
sour hour and roast beef dinner on Sunday, afternoon. Or, 
come and enjoy our Sunday evening Smorgasbord. Reaer- • 
vatlon required.

Please write or phone for additional info.

20303-376-0224 J
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Lantana-Lake Worth, Florida

v/or
TURISTIKLUBIN

LIEPEILTÄ
Päätin, että näin kesähelteel

lä en kirjoittaisi Joka viikko. 
Mutta Ihminen on vähän has
su Ja merkillinen olento. Kun 
kolttaa keskiviikko Ja vaikenee 
torstal-aamu - tunnen kumui
lla ta syyllisyydentunnetta.Tie
dän, että täällä Joukossamme 
on monta vanhaa Ralvaajalals- 
ta, Jotka eivät enää jaksa tul
la mukaan yheislin rientoi
himme. He odottavat hartaas
ti lehteään saadakseen siitä 
nähdä, mitä seuroissamme on 
tapahtunut ja mitä tulevaisuu
dessa puuhaillaan.

Kirkkaat, kuumat kesäpäivät 
vallan vilistävät alta. Väitetään 
että aika kuluu nopeammin kun 
vanhenet - ja onhan tässä tul
lut jo alkaa sitten täytettyä 
39 vuotta! Jo s olet tyytyväinen 
oloosi ja eloosi niin aika ku
luu myös nopeammin. Kait' me 
sitä täällä etelässä olemme! 
Usein Ihmettelen kun näen Jou
kossamme happamiakln naa
moja - noilla ihmisillä on hy
vä koti, hyvä toimeentulo, hie
no auto oven edessä, he ovat 
kohtuullisen terveitä ja kui- 
tenklri, missä vika? Eivätkä he 
jokaisena Ihanana auringonnou
suna muista kiittää tekijään
sä uudesta päivästä.' Mitähän, 
jos he lukisivat yhden kirjan., 
ehkä he seuraavalla viikolla 
haluaisivat lukea toisenkin ja 
tuntisivat itsensä rikkaanani'Ic- 
sl!

Siinäpä ihan tarpeeksi täl
laista Arklfilosofiaa - ei kait' 
maailma siitä parane, että koe
tamme toisia parannella. Se pa
ranee kun koetamme itse täyt
tää' velvollisuutemme ihmisinä.

HEINÄKUUN neljättä, Ame
rikan 203. itsenäisyyspäivää 
juhlittiin vanhan kauniin tavan 
mukaan Turistiklubilla. Ohjel- 
matolm.lkunta oli tehnyt paras
taan, vaikka suurin osa esiin
tyvästä väestämme on Suomes
sa tai pohjoisessa, eivät kuo
rot vajain äänin laula, eivä; 
orkesterit soita. Julian aloit
ti nuori ja reipas Tim saari
nen haitarineen virttämällä A- 
merlkan kansallislaulun ja sit
ten Jotain kevyempää, kesäi
seen juhlaan soveltuvaa. Rovas-. 
ti Viljo Helman, jonka sekä 
puheet että persoonallisuus o- 
vat meille mieluisia, oli aivan 
viime hetkellä kutsuttu Juhla
puheen pitäjäksi varsinaisen 
puhujan sairastuttua. Hän täyt
ti Jälleen tehtävänsä lämpimäs
ti Ja miellyttävästi. Onpa Jo 
harmaantuneella prelaatilla 
huumorintajuakin. Puheensa a- 
lussa hän mainitsi olevansa e- 
räänlalnen "pappilan hätä
vara", Jonka nimisen Jälki- 
ruoan kaikki suomalaiset tun
tevat, sillä hänen oli valmis
tettava puheensa vain kiirei
sesti - ihan viime hetkessä! 
Hän muistutti puheessaan, että 
me suomalaiset olemme velkaa 
paitsi tälle suurelle, hyvälle 
maalle, uudelle kotimaallem
me, Joka on meille niin run
sain mitoin antanut myös toi
nen toisellemme. yksi Ja toi
nen kuulijoista lienee ajatel
lut allekirjoittaneen tavoin, että 
me olemme myös kiitollisuuden 
velkaa tälle miellyttävälle hen- 
genmiehelle, Joka on luok
semme asettunut.

PAUL OKSMAN, säestä-
Jänään Viola Suisto antoi kau------- - - -

NORTH FUNJERAL HOME
24 tunnin ambulanssipalvelu 

Puh. 849-2291 
W. A, NORTH, johtaja 

302 „W. M A IN  ST. r  
NEW PORT RICHEY, FLA. 

«51 E. TARPON A V E , 
TARPON SPRINGS, F L A

".......nuotiasusteita varten!"
Lake  Worlh- Twin Ci ty  Mull 

Palm B each Mull 
Boynton B each  F u  P ie rce

niin laulutuokion nostaen siten 
juhlan arvoa. Hän lauloi - Be
autiful America, valkama ve
denjakajalla, suvinen saari Ja 
O' what a Beautiful morning. 
Kerttu Blomqulst lausui har
taasti myötäeläen b  ulun - A- 
merica - suomeksi ja Kosken
niemen runon - Suomen va
paudelle. Helmi Lepikkö lau
loi kaksi kaunlta laulua, -Ke
säilta 'Ja Onnelliset, vlolan sä
estämänä. sitten asteli lavalle 
pikkuinen poika käsissään pik
kuinen haitari ja soitti pikkui
sen lauleman. Tämä pieni ja 
nöpö herrasmiehen alku oli 6- 
vuotias Mikael Ampuja, Ja li
sää el tippunut vaikka kuinka 
pyydettiin.

Ohjelman esittelijänä toimi 
ensi kertaa mutta sievästi Ja 
miellyttävän asiallisesti Salmi 
Vitikainen.

Emäntinä klubin ravintolassa 
hääräilivät kuuman heinäkuun 
Kalevan Naisten reippaat tyt- 
täret. Ellen Nurminen, Aune Sa
lo ja tietysti Ahti aina mukana, 
Alli Holso, Maria Lebendig ja 
tarpeen mukaan toisiakin, ra
vintolan kassaa holtelee Kau
ko Nurvala, oviliput myy Paa
vo Tuominen Ja topakkana ovi
miehenä on Tahvo salomaa.En
nen Ja Jälkeen ohjelman olem
me saaneet maistella paitsi pul
lakahveja myös herkullista rii
sipuuroa hedelmäkeiton kera.

UUSIA Ja miellyttäviä asuk
kaita olemme saaneet jouk
koomme, m.m. waukegannilai- 
set ovat perustaneet tänne kak
si kotia. Toisen kodin omistaa 
Aune Honka, joka rakkaan mie
hensä Paavon menetettyään 
tuntuu melko hyvin kotiutuvan 
kauniiseen "condominiumiln- 
sa " . Jonka Paavo Tuominen on 
rakentanut Lake Worthin A- 
kadulle. Toinen perhe on puu
hakas pari Tellervo ja Arne 
Kemppi. Arne on Lepokotimme 
toinen uusi talonmies. Toinen- 
han on miedän kalkkien tunte
ma Martti Saarnio. Toivotam
me näille hyville pojille on
nea uudessa virassaan ja on
nitelemme Lepokodin väkeä! 
Parempia ja sopuisempia uu
rastajia ei olisi mistään löy
tynyt.

FOURTH of julyn juhlaan on 
hypähdettävä vieläkin - sillä 
Lantanan paraatissa olivat kai 
ensi kertaa myös suomalaiset 
mukana. Aivan sydän sykähti 
kun korkealla päiden yläpuo
lella hulmusi Suomen sinival
koinen lippu Pohjalaisten ko
mean puheenjojtajan Esa Ha
kalan kantamana. Kalkki poh
jalaiset marssivat kauniissa, 
värikkäissä kansallispuvuis
saan, miehetikin. Heitä seura
si reippaasti astellen urheilu- 
asuissaan nuorekas urheilu
seuramme - Pohjantähti-North 
Star. Muuten oli paraatissa e- 
nimmäkseen nuoria, olihan päi
vä ennen kaikkea nuorten mo
ninaisten urheilukoltosten päi
vä.

BENSIINIPULA on ainakin 
hetkeksi helpottunut Ja Flori
dassa poistettiin Jo parillinen- 
pariton-lukujärjestelmä. Nyt 
saa jokainen täyttää säiliönsä 
milloin haluaa ja mistä sattuu 
saamaan. Ainoa hankaluus on 
se, että viikonloppuisin lähes 
90 prosenttia huoltoasemista on 
suljettuna. Mutta pula on sen
tään haitannut yllättävän vähän 
hotelli- Ja motellialaa. Matkus- 
tushalulset lentävät, tulevat 
busseilla Ja Junilla. Ja  suoma
laiset vaikka uivat yli rapa
kon sillä aina täällä on suo
malaisturisteja.

Kun tuli tieto trokinkuljetta- 
Jien lakon loppumisesta varhain 
seuraavana aamuna esim. klu
billamme alituisesti puuhaavat 
Kyllikki Ja Ed Hoimlo suun- 
tasivat autoineen matkaan kohti 
kesähuvilaansa canadassa.Le
pokodin Ystävistä ykkönen -

TONNI E' FLORIST
621 West Main St.

New Port I t ichcy, F lu .
Puli. a i t - l  100

KUKKIA kuikkiin li la in au k s i in  
TOIMITAMME S Ä H K E I T S E

5S S S S 55S 53
>11

Puhelin JU 2-4431 
6th Ave. & F.E.D. Tracks 
Box 846 Lake Worth. Fla.

First Marine
National Bank and Trust Company
114 NC. "J" STREET 

*1682-5641
LAKE WORTH, FLORIDA 

Member F.D.I.G

i LAN TA N A N  TURISTIKLUBI!
) 301 Central Avenue Lantana, Florida ^
|  A V OI N N A  K A U T T A  V U OD E N |

I  Ovet avataan torstaisin ja sunnuntai sin klo 12 päivällä' I
|  Kirjasto avataan klo 5:30 ip. samoina päivinä. j
I  Sunnuntaisin ohjelma-ja näytäsilta klo 7:30 illalla. |

• KAHVIA JA VIRVOKKEITA AUKIOLOPÄIVINÄ ♦
|  Vapaaehtoisen tyän ja toiminnan jäsenyhdistys. Puolueista vapaa.

V I E R A I L I J A T  T E R V E T U L L E I T A !

Tillie Miller matkustelee Ca- 
llfornlassa ja Canadassa Ja Le
pokodin jäsenistä Ja lahjoituk
sista niin tarkkaa kirjaa pi
tävä Viola Karhu palasi jo tyy
tyväisenä pohjoisen lomaltaan.

PERJANTAINA, kesäkuun 29 
pnä lähti kalkissa riennois
samme niin toimelias Alfons 
Ukkonen suomeen mukannan 
Joitakin kymmeniä kansalaisi
amme. Tietysti lennettiin si
nivalkoisin siivin. DC-kymplt- 
kln ovat Jo ilmassa- eurooppa
laisten lentoyhtiöiden nimit
täin.

KÄTEVÄT emännät, Ja mik
si el Isännätkin, näperrelkää- 
pä jotakin sopivaa pitkinä ja 
valoisina kesäiltoina sillä t u -  
ristiklubln syysmyyjäiset ovat 
lokakuun 20 pnä. Hankimme 
taas jotakin tarpeellista saa
millamme varoilla.

Lepokodissamme on viime 
kirjeessäni mainitsemieni li
säksi tietysti myös entiset may- 
nardilalset Alma Ja Matti Erk- 
kinen - muuten hyvissä voi
missa, mutta Matille muisti 
tekee tepposia.

Hyvää kesää ja lämmintä sää
tä sinnekin pohjoiseen.’

Anna Lisa

Suonen uutisia
-  (Suomi-Seura)

Kokonaan uuden, prosessin 
kehittämisen Ja DDR ;Stä tuo
tavan uuden raaka-aineen avul
la pystyy Outokumpu tuotta
maan Kokkolan tehtaillaan noin 
6.5 prosenttia koko maailman 
kobolttltarpeesta. outokumpu 
Oy on Kokkolassa tehnyt mer
kittäviä laajennus- ja sanee
raustöitä, joiden myötä kobolt- 
tltuotannon nousu ja jatkuvuus 
on mahdollistunut Suomessa. 
Kobolttitehtaan tuotanto tulee 
nousemaan tänä vuonna noin 
1,200 tonniin. Sivumetallelneen 
se vastaa noin 390 miljoonan 
markan liikevaihtoa.* • *

Työttömien työhakijoiden 
määrä on vähentynyt huhti
kuusta noin 24,0C0jlla. Työ
voimaministeriön ennakkotie
tojen mukaan työttömiä oli 
toukokuussa 147,800. Näistä oli 
pakkolomalla 7,500 Ja lyhenner 
tyllä työviikolla 8,100. pakko- 
lomautettujen määrä oli laske
nut huhtikuusta 4,500;llä.• * •

Ulkomaan liikenteen turva
tarkastukset nopeutuvat Hel- 
sinki-Vantaan lentoasemalla. 
Kentälle odotetaan kesäkuus
sa kahta uutta matkatavaroiden 
tarkastusröntgenlä, jotka mah
dollistavat kahden passlntar- 
kastuslinjan yhtäaikaisen käy
tön. Myös lentoaseman po
liisi on varautunut passintar
kastuksen jouduttamiseen. Len
toasemalla on käytössä vain 
yksi käsimatkatavaran tarkas- 
tusllnja. Sen sijaan matkusta
jia varten on kaksi metallin
ilmaisinta.

* * * *
Ilmoittakaa juhlanne 

Raivaajassa!

Tuliko
tilaus

UUSITTUA

VI red’d Pohja laistoi ml ntaa Floridassa 
5 vuotta

Floridan pohjalaisilla päät
tyi Juuri 5. toimlntavuoai Ja 
seura valmistautuu ensi talvi
kautena Juhlimaan sitä eri muo
doin.

Viime syyskausi aloitettiin 
perinteelliseen tapaan caslnon 
avajaistanssellla Halloween- 
naamiaisten merkeissä, väkeä 
oli enemmän mitä Caslnon tiloi
hin sopi. Suosittu yhtye Flnn- 
Brothers huolehti tanssimusii
kista. Tilaisuudessa esiintyi 
myös täällä vieraileva ilona 
Porman kantele-yhtye Suomes
ta.

V A L I T U T  P A L A T

Marraskuussa järjestettiin 
Floridan Karjalaisten kanssa 
yhteirten heimojuhla "PohJa- 
lais-Karjalalnen-ilta" Joka sai 
myönteisen vastaanoton Ja on
nistui hyvin. Tilaisuudessa esi
tettiin ensi kertaa Heikki Per
tun aäveltämä ja sanoittama 
kappale "Made in Pohjanmaan" 
Joka on omistettu Floridan poh
jalaisten tunnuslauluksi.

Marraskuussa myös nau
hoitettiin Floridan Suomalai
selta Lepokodilta ohjelma Suo
men Yleisradioon nimellä "Aa
mu Floridassa" Jonka oli suun
nitellut ja juonsi Esa Hakala. 
Ohjelma esitettiin Suomen Y- 
leisradlossa joulukuun 10päivä. 
Ohjelman oli tuottanut Pohjan
maan Alueradio Ja Helkki His- 
sa. Seuran toimesta pantiin 
alulle ystävyyskaupunkia jatus 
Lantanalle Ja yksimielisestieh- 
dotettlin Lapuaa.

Joulukuussa seura vietti pik- 
ku-Joulua Turistiklubin suojis
sa sopivalla ohjelmalla.

Tammikuussa saimme Etelä 
-Pohjanmaan Nuorisoseuran 
välityksellä filmin "Käsi-Sydä- 
mellä" Joka käsitteli Suomen 
Itsenäisyys juhlatilaisuutta Sei
näjoella. Filmi esitettiin Poh
jalaisten iltamien yhteydessä 
Turistiklubilla ja sai hyvän 
vastaanoton. Illan tulot meni
vät Lakeuksien Lukon näytte
lijöiden matkakassaan.

Maaliskuussa saimme Poh
janmaan Alueradiolta ohjelman 
"Amerikan-iltamat" Joka esi
tettiin WEAT 850 AM aseman 
välityksellä. ohjelman oli 
suunnitellut ja juonsi Heikki 
Hisaa.

Maaliskuun 15 päivä saapui 
Floridaan lähes 80 hengen ryh
mä lakeudelta mukana "Lakeuk
sien Lukko" näyttelijäjoukko 
noin 44 henkeä. Kahden viikon 
aikana esitettiin Lukkoa kolme 
kertaa ja pohjalaiset iltamat 
kaksi kertaa Ja yleisöä-oli Jo
kaisessa tilaisuudessa salin 
täydeltä, seura sai vastaanot
taa eri kuntien lähettämiä ter
vehdyksiä ja seuralle luovutet
tiin lähes 13 kunnan viirit. Toi
mittaja Leena Hautala teki mat
kasta juttua Ilkka lehteen ja 
"Harri-Herra" Manne Heik
kilä Vaasaan. Floridan poh
jalaiset järjestivät lukkolais- 
ten kunniaksi lihapulla päiväl
lisen Turistiklubille jossa Ja 
lasjärven Pelimannit viihdyt
tivät päivällisyleisöä. .

Osallistuttiin yhdessä luk- 
kolaisten kanssa st. Andrews 
Lutheran Church suomen
kieliseen jumalanpalvelukseen 
Jossa saarnasi seurakunnan 
pastori Wilbert Törmälä. Ti
laisuuteen tuotiin Lapuan Hiip
pakunnan piispa Yrjö Sariolan Ja 
lukuisten seurakuntien terveh
dyksiä.

Helmikuussa seuran edusta
jat olivat Lantanan kaupungin 
kokouksessa selostamassa ys- 
tävyyskaupunkiajatusta Lapuan 
kanssa. Kaupunginvaltuusto hy
väksyi ajatuksen lähettäen vi
rallisen kirjelmän Lapualle.

Seuran 5. toimintavuosi päät- 
tyi perinteellisiin kevät tans- 

Supmenki el I send $10.93 vk| selhln vapun merkeissä Lake
■*1 Worth Casinolla jotka onnistui- 

Engl. kielisenä $8.93 vkl vat hyvin, vaikka turistit oli
vat Jo palanneet sitä ennen koh
ti pohjoista.

Tilatkaa osoitteelta:

RAIVAAJA PUBLISHING 
COMPANY 

Box 600, Fitchburg, 
M ass. 01420

First Federal
S A V IN G S  

L O A N
ASSOCIATION OF 

IA KE WORTH
ADMINISTRATIVE CENTER

2601 10th Avenue N orth, Lake Wurth

964-6400

Floridan Pohjalaiset ovat ko
koontuneet kerran kuukaudessa 
kokoukseen Turistiklubille, ko
kouksen jälkeen on nautittu seu
ran tarjoamat kahvit Ja seurus
teltu. Yhteistoiminta Turis
tiklubin kanssa on ollut veljel
listä. Huhtikuun kuukausiko
kous oli tavallista Juhlava mpl, 
Mukana oli täällä vieraileva 
Lapuan Hiippakunnan piispa 
Yrjö Sariola Ja Rovasti Viljo

NgMCE HARDWARÊ »

L A A T U T U O T T E I T A  
1212 Lantana Road, Lantana, Fla. 

Puh. 585-0247
WSNMIMMMMNMWMMSMIIMMM

1
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knollwood groves
Hedelmäpakkauksia • Kauniita hedelmäkoreja 

Tilauksia täytetään pyydettäessä 
10 eri loatua olevia sitrus-hedelmiä. 

Lahjatavarakauppa, jossa yli 1000 valikoima. 
Junamatkoja appelsiinitarhaan 

Avoinna 7 päivää viikossa: Maatwnt.- lauant. klo 9 ap-5:30 ip.
Sunnuntaisin klo 11-5 ip.

8053 Lawrence Rood 
Yksi maili etelään Hypoluxo t]<ltä 

Boynton Beach, Florida 33436 • Puh. 965-1660

k f l l r  t
Topi Mäki-Jokela, Esa Hakala, 
Pekka Lehtonen, Pohjalaisissa 
tunnelmissa.

Helman puolisoineen, sekä Vaa
sa lehden lukijamatkalaiset toi
mituspäällikkö Erkki Malmi- 
vaaran Johdolla.

piispa Yrjö Sariola piti kau
niin tervehdyspuheen. Joka läm
mitti Jokaisen mieltä. Toimi 
tuspäällikkö Erkki Malmivaara 
esitti aluksi Finnairin Vaasan 
toimiston tervehdyksen ojen
taen Finnair viirin seuralle. 
Seura sai myös vastaanottaa 
5 kappaletta mltallia Vaasan 
lehden lahjana jossa luki "Ete 
läpohjalalsta sananvapautta."

Floridan Pohjalals Seura on 
myös lunastanut $300,00 Jäse
nyyden Floridan Suomalaiseen 
Lepokotiin.

Floridan Pohjalaiset ovat toi
mineet vireästi Floridassa 5 
vuotta pohjalaisen hengen Ja 
kulttuurin vaalijana ja valmis
tautuvat seuran 5 vuotisjuhliin 
Joka keskittyy ensi helmikuun 
23 - 24 päiviin, joka on parasta 
turistikautta täällä Floridassa.

Lauantaina 23 päivä oli suu
ret juhlatanssiaiset Lake 
Worth Casinolla Jonne saimme 
vieraaksi Kaustisilta tunnetun 
kansanmusiikki yhtyeen.

Sunnuntaina 24 päivä oli Tu
ristiklubilla Floridan pohja
laisten 5 vuotisjuhla arvokkaal
la ohjelmalla.

Floridan Pohjalaisilla on 
myös suunnitelmissa tehdä seu
ran nimissä yhteinen lentomat
ka suomeen kesällä 1980 Ja ot
taa osaa eri tilaisuuksiin Etelä- 
pohjanmaalla.

Hyvää kesää toivotellen,
Floridan Pohjalaiset
Esa Hakala, puheenjohtaja

— El minulla ole mitään minkkiturk
kia vastaan kun löydät jonkun joka 
sen sinulle ostaa.

— Nyt tämä saa riittää. Olen liittynyt 
keittiöhenkilöstön ammattiyhdistyk
seen.

Mika olisi välttämättä halun
nut jäädä mummolaan yöksi. 
Mummo: — Se ei nyt oikein 
käy, kun mummo ei ole ihan 
kunnossa. Mika: — Sinun pi
tää mennä sitten korjaamolle.

Ilmoittakaa Raivaajassa!

B A D C O C K
, HOME FURNISHING RENTER 

1630 South Pixie Hwy.
Phone 588-2717 

LAKE WORTH FLORIDA
William K. Kins, Dealer '

ARVO PAANANEN
Funeral Director

131 SOUTH LAKESIDE DR. 

LAKE WORTH FLORIDA 

Puheli n 582-6633

Lantana-Lapua solmineet 
Si sarkaupunkusuhteet

Suomen ja Amerikan liput 
Juhlistivat kesäkuun 11 päivä
nä Lantanan kaupungintalon 
edustalla tilaisuutta Jolloin 
Lantanan majuri I. Ashauerja 
Lapuan kaupunginjohtaja Kim
mo Karttunen allekirjoittivat 
sisar- Ja ystväyyskaupunklso- 
pum uksen Lantanan Ja Lapuan 
välillä.

Tilaisuudessa oli mukana 
Floridan pohjalals-seuran e- 
dustajla, lehdistöä, 5 WP TV 
Ja 12 WPEC uutiskuvaajat, Suo
men kunnia konsuli Edwin Lam
mi sekä Lantanan kaupungin e- 
dustajla.

Tilaisuus alkoi klo 2 lp. jol
loin kummankin kaupungin joh
tajat allekirjoittivat sisar- Ja 
y s t ä v y y s  kaupunkisopimuk- 
sen. Kaupunginjohtaja Kart
tunen luki sopimuksen suomen 
kielellä Ja Majuri Ashauereng- 
lainln kielellä.

Sopimus kuuluu seuraavasti;

Sisar- Ja ystävyyskaupunki- 
sopimus.

Sen jälkeen kun Floridassa 
olevan Lantanan kaupungin val
tuusto Ja Suomessa olevan La
puan kaupungin valtuusto ovat 
tehneet yhtäpitävän päätöksen 
solmia keskenään sisar- Ja ys
tävyyskaupunkisuhteen, halu
amme me allekirjoittaneet 
Lantanan kaupungin pormestari 
L. Irving Ashauer Ja Lapuan 
kaupunginjohtaja Kimmo Kart
tunen tällä sopimuksella vah
vistaa tämän sisar- Ja ystä
vyyskaupunkisopimuksen.

Tämä sopimus rakentuu 
asukkaiden yhteiselle vapau- 
denrakkauden ja keskinäisen 
kunnioituksen periaatteelle Ja 
sen tarkoituksenaan lisäämäl
lä keskinäistä tiedonvaihtoa Ja 
edistämällä kaupungin asukkai
den henkilökohtaista tapaamis
ta, lisätä ellntapojensa ja kult
tuurin tuntemusta ja tätä kaut
ta osaltaan auttaa kansojen on
nellisen, vapaan ja riippumat
toman tulevaisuuden luomisen 
myöskin tuleville sukupolville.

Olkoon tämä sopimus myös 
Suomesta Lantaanaan muut
taneille siirtolaisille ja heidän 
jälkeläisilleen siteenä entiseen 
kotimaahansa.

Lantanassa, kesäkuun 11 päi
vänä 1979 —

I. Irving Ashauer, pormestari 
Kimmo Karttunen, kaupungin
johtaja

Tilaisuuden päätteeksi kau
punginjohtaja Karttunen luovut
ti Lantanan kaupungille kuva
teoksen Suomesta sekä Lapuan 
kaupungin viirin.

Saman päivän Iltana olivat 
Floridan Pohjalaiset Järjestä
neet juhlalllalllsen F in lux - ra
vintolaan kaupunginjohtaja Ja 
rouva Kimmo Karttusen kun
niaksi. Kaupunginjohtaja Kart
tunen puhui nyt solmitusta ys
tävyyskaupunkisuhteesta Ja 
toivoi että Floridan pohja
laiset edelleenkin vaalisivat 
näillä palmurannoilla poh
jalaista henkeä- Ja kulttuuria 
Ja toivotti niin Lantanan kuin 
Lake Worthinkin suomalaiset 
tervetulleeksi Lapualle.

Ilta jatkui vapaan seuruste
lun merkeissä Ja kaupunginjoh
taja Karttunen luovutti myös 
Floridan Pohjalaisille Lapu
an kaupungin viirin.

Esa Hakala

s m i

Raivaaja ei ilmesty 
heinäk. 26 pnd.

1Siistiä ja hyviä 
SAUNANKIUKAITA |

pohjoisesta i
BRUCE MFG., INC. • 

NIPPA SAUNA HEATERS I 
* Bruce Crossing, Mi. 49912 i 
» Valmistettu saunamaan sydä- f 
| messä vuodesta 1930 lähtien! 
.Puu-, kivihiili-, koksi-, kaasu- .
V tai sähkökoyttöifciä. 5 vuoden t 1 
| takaus. Ensiluokkainen työ, j 
I nopea toimitus. Pyytäkää I I - !
I  maista esittelyvihkosto tai soit-1 
L __* i a2 j9°£) 827-3348^__ J

L o u i s  A* B o d n a r  
& Son .

HAUTAUSTOIMISTO 

Perustettu 1927

AMBULANSSIPALVJEU 
päivisin ja öisin

3929 Lorain Ave. Cleveland, O

Puh. 631-307$

Troy, N. H.
"Suomenkielinen jumalan

palvelus Troy'n suomalaises
sa lähetysklrkossa, Dort Street, 
klo 7S30 lauantai-Iltana, heinä
kuun 21 p. Tarjoilu kokouksen 
Jälkeen. Kalkki tervetulleita."

pastori Keijo Aho.

NEWPORT N.H.
Täältä el ole usein mitään 

kirjoitettavaa. Toukokuun lo
pulla matkustivat Suomeen El
la Ja Lawrence Kemp, Guil- 
din asukkaat Ja Mrs. Anna 
Mäkelä sekä tyttärentytär 14 
v. Kathy Blaine Ja myöskin 
impi Ja Oscar Kainu Newpor- 
tlsta joilla on kuuden viikon 
matka. Kempit Jäävät pysyväs
ti asumaan Suomeen, jossa El
la emännällä on kaunis koti 
p orissa . Ennen lähtöään he P 1- 
tlvät mainiot Jäähyväiskek- 
kerlt josta sukulaiset ja ys
tävät tavattomasti nauttivat.En- 
nen lähtöään he myös uudisti
vat Raivaajan tilauksensa kah
deksi vuodeksi. Tulemme kai
paamaan tätä iloista ja hert
taista pariskuntaa Ja toivomme 
heille kaikkea hyvää siellä Suo
m essa.

MRS. SELMA AHTILUOTO, 
entinen Newportin Ja Enfieldln 
asukas matkusti Suomeen jol
takin vuosia sitten. Hänen mie
hensä kuoli useita vuosia sit
ten. Kevät talvella Mrs. Ahti- 
luoto kuoli Reposaaren lepo
kodissa 91 vuotiaana. Hänen toi
vomuksensa mukaan hänen tuh
kansa lähetettiin tänne Ja tou
kokuun lopulla haudattiin mie
hensä viereen. Eino Kainu 
puhui kauniit sanat haudalla vai
najan muistolle.

SAIRAINA ovat olleet; Mrs. 
Rosa savolainen Newportin sai
raalassa useita viikkoja Ja on 
nyt New London, n .H. sairaa
lan Intensive care  Unit hoi
dettavana. Myös mieheni Jack 
oli kaksi kertaa sairaalassa 
ja on nyt kotihoidossa.

HELEN SAARNI JOKI, New 
Rochelle, N.Y. oli äitinsä A- 
mandan luona viikonloppu vie
railulla.

Kesä terveisin, - Impi

El bensiinipulaa 
Scandinavian 

maissa

Scandinavian National Tou
rist toimisto tiedottaa, että 
Scandinavian maissa el ole min
käänlaista bensiinipulaa tai 
säännöstelyä tämän matkailu- 
kauden aikana, suomi, Ruotsi, 
Norja, Tnaska ja Isalnti kaik
ki ovat tiedottaneet heillä ole
van riittävästi bensiiniä mat
kailijoita varten eikä minkään
laista säännöstelyä ole näissä 
maissa olemassa. Bensilnln- 
kulutusta on huomattavasti vä
hennetty vapaaehtoisten mene
telmien avulla, joka el mil
lään tavalla vaikuta turistilii
kenteeseen.

Ruotsissa on ajonopeus alen
nettu 55 mailiin tunnissa. Ai
kaisemmin se oli 65 mailia 
tunnissa.

Bensiinin hinta Scandinavian 
maissa valhtelee $ 2.00 - $2.50 
gallomalta, riippuen oktaanipi- 
toisuudesta Ja mistä maasta 
on kysymys.

Lisätietoja asiasta saa otta
malla yhteyden Scandinavian 
National Tourist Office, 75 Roc- 
kerfeller Plaza, New York,N.Y.

i \ 1” / ^
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"Mirkku on hylännyt minut iki
vanhan kaksitoistavuotiaanvuoksi!" ’

Marmori »ia ja graniittisia 
hautakiviä

^BOLSTER Monumental W<
JCHN A. PRATT, omistaja 

Route 26, Oxford, Maine 
Puh. Norway 743-2673

MOODY'S DINER
and C A BIN8

Erikoisia päivällisiä, Curb- 
palvelus

kotitekoiset leivokset
VVALDOBORO, MAINE

Newton - Bartlett 
HAUTAUSTOIMISTO

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

ADAMS FUNERAL 
HOME m ,

CHESTER, VERMONT

t



Gardner, Mass.
MRS. AINO PIENIMAA, 36ROU- 

ville Ave., Gardner on päässyt 
kotiin Gardner Manor Nursing 
kodista.

Mrs. pienimaa asuu tyttä- 
rensä Ja vävynsä, Thelma ja 
Robert Duncanln luona, jossa 
heidän tyttärensä Kathy Pray 
on parasta alkaa vierailulla 3 
kk. ikäisen plkkupoikansa 
Christopherin kanssa. Mrs. 
Pienimaalle on varmaan suuri 
ilo nähdä perheen uusi tulokas 
Ja jo neljännessä polvessa.

EMIL JA TYYNE OJA vie
railevat poikansa ja miniänsä 
Reino Ja Aune ojan luona Man
chesterissa, N.H. He viettävät 
parasta aikaa kauniita kesäisiä 
päiviä ojien huvilalla winnepe- 
sauke Järven rannalla.

HILJA LUUKKONEN, Lake 
Worth, pla. oli myös kesäjuh
lilla mukana Ja vierailee aina
kin tällä hetkellä Mrs. Aune 
Ojan äidin, Mrs. Kosken luona, 

lanchester, N.H.
^Anne Ja Andrew Andersonil- 

202 Pearl St., Winchendon 
on sukulaisia vierailulla Suo
mesta. He ovat Dagmar ja Nii
lo Stolp. Kalajoelta, ja rouva 
Stolpln sisko Ester Junnikka- 
la. Seinäjoelta sekä worceste- 
rllalnen Raimo vetoniemi, 
Stolpien poika, joka on Mrs. 
Andersonin serkku Ja Mrs. stolp 
ja Junnlkkala ovat hänen täte- 
jään. Aikomuksena on kierrel
lä Uutta Englantia mahdollisim
man paljon kunhan vain bensii
niä saadaan. Toivomme heille 
hauskaa ja nautintorikasta vie
railua täällä. E.L.

Äshburnham, Mass.
MK. Ja MRS. OTTO E. 

STROM viettivät 60 v. hääpäi
väänsä ystävien ja omaistensa 
parissa heidän omassa kodis
saan 343 Lake Road, Ashburn- 
ham. vieraita oli noin viitisen
kymmentä, jotkut melko pit
kienkin matkojen takaa, kuten 
New Yorkista, Connecticutista 
Ja New Hampshirestä.

Entinen Sandra Erkus ja ot
to E. Strom olivat lapsuuden 
aikaisia ystäviä Vaasassa,suo
messa. Heidän tiensä erkani
vat joksikin aikaa Amerikan 
matkan Johdosta, mutta tapa- 
sivat toisensa uudelleen Gard- 
nerlssa, jossa heidät vihittiin 
kesäkuun 28 p „  1919 luterilai
sessa  kirkossa.

Mr. Strom tuli Yhdysvaltoi
hin 1915 kun hänen veljensä, 
joka oli täällä järjesti hänelle 
matkan. Hän oli yhdestoista lap
si kaksltoistapälsestä lapsilau
masta ja kasvo! isänsä maa
talossa lähellä venäjän rajaa. 
Kun ryssät miehittivät hänen 
kotikylänsä ensimmäisen maa
ilmansodan aikana kärsivät mo
net perheet suuria vaikeuksia.

Peläten tulevansa värvätyk
si Venäjän armeijaan hän pa
keni 16 saman ikäisen nuorukai
sen kanssa Ruotsiin. Oli erit
täin kylmä ja ankara talvi kun 
he hiihtivät Pohjanlahden yli 
Ruotsin puolelle, mukanaan 
vain mitä selkäreppuun nah- 
tui. Matka kesti kaksi päivää.

Hänen vaimonsa Sandra, jo
ka myös oli yhdestoista lapsi 
perheessä, tuli tähän maahan 
v. 1916, kun hän oli 23-vuoti- 
as. Vaikka hän oli joutunut työs
kentelemään paikallisissa teh
taissa pitkiä työpäiviä oli hä
nestä kuitenkin kehittynyt hy
vä hiihtäjä ennen tähän maa
han tuloaan ja hän vieläkin säi
lyttää aarteinaan niitä monia 
palkintoja, jotka hän ehti voit
tamaan murtomaahiihdossa.

Hän myöskin löysi aikaa New 
Yorkissa ollessaan työskennel
lä tuhansia tunteja vapaaehtoi
sena Toisen Maailmansodan 
aikana.

pariskunta on asunut Ash- 
burhamissa 1946 lähtien. Heil
lä on kolme lasta; Axel Strom, 
Äshburnham, Lisa Deaiuto, New 
York Ja Gertrude Bean, Le
ominster. Lisäksi heillä on kuu
si lastenlasta ja viisi lasten- 
lastenlasta.

Mr. Ja Mrs. Edmund F.Strom 
ja Joan Kotas olivat heille juh
lan Järjestäneet.

M A Y
Hautaustoimisto

WINSLOW F. MAY, lohtaja
Palvatusta Norwoodilla ja 

ympäristöllä
85 Nichols St., Norwood, M pu  

Puhelin 762-150»

Boston, Mass.
JA YMPÄRISTÖ

Lämpimät kesäiset ter
vehdykset täältäpäin. onkin ol
lut erityisen suotuisat ilmat 
tätä nykyä, ettei ole tarvinnut 
hikoilla liikaa tähän asti. Sa
detta sattuu aina silloin tällöin 
joka pitää ilman raikkaana.

Myöskin terveisemme kesä- 
juhlilta, jotka pidettiin taval
liseen tapaan Fitchburgissa. 
M ass. Sunnuntaiaamuna satoi 
kovasti. Jopa luulimme että ei 
kaiketi Juhlista tule mitään Ja 
meinasimme että emme lähde 
sinne ollenkaan, vaan se sama 
kaipuu kuitenkin pakotti mei
dät lähtemään, sillä emme ole 
olleet poissa tästä Juhlatilai
suudesta kun ainoastaan Suoml- 
matkojemme Johdosta.

Oli ihme nähdä kuinka paljon 
yleisöä oli saapunut jo alkai
sin sinne sateesta huolimatta. 
Siellä vähän aikaa odotellen ja 
kahvia juoden sekä tuttavia ter
vehtien alkoivat pilvet haihtua 
ja aurinko pilkistämään tai
vaalta. Se teki iloisen vaiku
tuksen jokaiseen, olimme iloi
sia niiden puolesta, jotka oli
vat tehneet niin paljon työtä 
tämän Kesäjuhlan onnistumi
seksi. söimme maukkaan kana- 
päivällisen, tapasimme Ja seu
rustelimme ystäviemme kans
sa Joita emme olleet nähneet 
kymmeniin vuosiin.

Tapasimme myös entisen 
hyvän tuttavamme Aarne Lu- 
canderin, hänkin oli tullut Flo
ridasta asti juhlimaan, oli 
erityisen mukavaa kuulla hä
nenkin elämänsä kertomukset. 
Samalla tutustuimme Aamen 
poikaan vlhoon ja hänen vai
moonsa sekä 3 poikaansa. En 
voi olla vielä mainitsematta 
hyvää ystäväämme oiva Rinnet
tä ja hänen vaimoaan, jotka 
tulimme tuntemaan ennen car- 
verlssa, Mass, asuessamme ja 
West warehamln haalilla tans
seissamme. E ttä  eläköön Ke
säjuhlat - siellä tapaamme en
tisiä tuttaviamme Joita emme 
muuten olisi tilaisuudessa ta
vata.

Saimme myöskin nähdä sen 
ihanan uuden tanssi haalin Sai
man puistossa, siellä oli teh
ty kunnollista työtä- siis kun
nia nuorille yrittäjille.'

Quincy, Mass.
MB TA Virkamies Robert 

Foster ilmoittaa, että maana
laisen maksuja nostetaan kak
sinkertaisesti tulevan vuoden 
alussa. Ashmontln linjan mak
su on .500, Quincyn $ 1.00 
ja Braintreen linja joka avataan 
tämän vuoden lopussa tulee ole
maan $ 1.50 Bostoniin. Tämä 
on ainoa keino saada yleiset 
kulkuneuvot käyttöön uudelleen 
Ja tehdään bensiinin vähyy
den takia. Nousu varmasti 
tulee antamaan happamen naa
man monelle MBTA matkus
tajalle.

SUOMI-vieraita ovat saaneet 
Mary Ja Taisto Mäki sekä Os
mo Ja Stella pihlajamäki, he 
ovat Taiston veljenpoika ja ty
tär. Ensin he katselivat Suur 
New Yorkin pilvenpiirtäjät Ja 
sitten aikovat vierailla meidän 
pääkaupungissamme Washlng- 
tonlssa sekä muissa eri pal
koissa Jos alkaa riittää. Toi
vomme teille hyvää lomaa - on
han sitä meillä täälläkin pal
jon katselemista ja että teillä 
olisi muistorikas matka.i

KUOLEMA VIERAILLUT:

Hinghamlssa asuva Antti 
Honkalahti, 80-vuotias kuoli 
Harvest Lane, South shore sai
raalassa, Weymouthissa lyhyen 
sairauden jälkeen. Hän oli syn
tynyt Karstulassa ja asui quin- 
cyssa 50 vuoden ajan. Muiste
lemaan jäivät 2 poikaa Harold, 
Hinghamlssa Ja Oswald, quin- 
cyssa, 1 tytär Helvi Nicker
son, Buzzards Bay, 2 siskoa 
ja 1 veli Suomessa, useampia 
lastenlapsia. Hautaus oli Han- 
nelin hautauskodlsta. pastori 
Keijo Aho siunasl vainajan 1- 
kilepoon Mt. Wollaston in hau
tausmaahan. Kukkien asemesta 
voitte tehdä lahjoituksen West 
quincyn Lähetyskirkon muisto
rahastoon.

- Pauline

Ilmoittakaa Raivaajassa'.

RICE FUNERAL HOME
ROCKLAND, MASS.
15 V/ebster Street 

Puhelin
TRiangle 8-0055

THE

CORNWELL MEMORIAL CHAPEL
ARVOKAS HAUTAUSPALVELU 

Cafitar Street Tel. 295-.1810 Warehdrrt, Mass.

QUINCY SAVINGS BANK
1374 HANCOCK STREET - 371 HANCOCK STREET 

QUINCY, MASS.
Abki klo 9 op. - klo 3 ip. moanantaiito perjantain iltapäivään. 

Auki torstaisin klo 5:30 • 7:30 illalla.
Sääetö- ja klubitilejä • Kiinne- ja persoonalainoja.

So. Carver, Mass.
SUOMENKIELINEN Raamat

tu viikko pidettiin kesäkuun 24- 
29välisenä aikana camp clea- 
rilla, south carverlssa, Ma. 
Ilahduttava määrä osanottajia 
oli saapunut Mainen, New 
Hampshiren, Massachusettsin 
Ja New Yorkin valtioista. Lei
rin johtajana oli past. Eino 
Salo. Hänen raamattutunti aa 
korven profeetasta, Johannes 
Kastajasta olivat syvästi Raa
mattuun pohjautuvia Ja slsäl- 
törikkaita. Johannes Kastajan 
tunnuslause oli: "Hänen, Jee
suksen, tulee kasvaa, mutta mi
nun vähetä". Joh. 3;30. Avus
tajina olivat Mrs. Signe Bro
man, Mrs. Miriam Mayblom, 
Mrs. Kerttu K op s a la , Mrs. 
Sirkka Salo, Mrs. Rauha Sep
pänen, MIbs Eva Härmä Ja past. 
Ja Mrs. Väinö välkiö. Leirin 
vanhin osanottaja oli Mrs. An
na Watka, Joka täytti Joku ai
ka sitten 85 vuotta. Leirin 
vakinaiset naiset olivat vuorol
laan emäntinä Ja valmistivat 
maukasta ruokaa, suomenkieli
nen Raamattuviikko päättyi vai
kuttavaan ehtoollisjumalanpal
velukseen perjantai-Iltana, 29 
kesäkuuta. Pastorit Saloja Väl
kiö puhuivat ehtoollisen merki
tyksestä, a te r la y h te y d e s tä  
Kristuksen kanssa. Kiitämme 
Jumalaa onnistuneesta suo
menkielisestä Raamattuleiris- 
tä.

Lasten leiri alkoi 8. heinä
kuuta, nuorten leiri on elokuun 
5 - 1 8  päivinä Ja perheviik- 
ko on elokuun 19 - 25 päivinä. 
Vllkkomaksu on $ 50.00 Johon 
sisältyy täysihoito. Mainitta
koon, että suomalaisen Raamat- 
tuviikon viikkomaksu oli vain 
15 dollaria.

Camp cleariakoskevissa a- 
sioissa voitte kääntyä Mrs. 
Margaret Keräsen puoleen o- 
soitteella, Mrs. Margaret Ke
ränen, 26 Staten Rd„ Brain
tree, Ma. 02184 (1-843-1468).

V.V.

Brooklyn, Conn.
JUMALANPALVELUS pide

tään sunnuntaina, heinäkuun 15 
pnä, klo 3 lp. Mr. Ja Mrs. 
Ensio Leemannin kodissa. Sy
dämellisesti tervetuloa.'

V.Välkiö

MRS. PHOEBE B. WIRTANEN 
85 VUOTTA

MRS. PHOEBE B.WIRTANEN 
o.s. Yli-Heikkilä on syntynyt 
1 p. heinäkuuta 1894 Armas- 
saaren kylässä, Yli-Torniossa. 
Phoebe saapui quincyyn. Ma. 
10. lokakuuta 1912. Ensimmäi
sen avioliiton hän solmi ottq 
Bjorkin kanssa 12. tammikuuta 
1931. Avioliiton yhteinen taival 
kesti 18 vuotta, otto Björk kuo
li äkkiä 12. tammikuuta 1949. 
Toisen aviloiiton phoebe sol
mi Martin Wirtasen kanssa 1. 
tammikuuta 1960. puoliso Mar
tin kuoli 1. elokuuta 1976. Maal
listen tehtäviensä ohella pho
ebe on toiminut innokkaasti seu
rakuntatyössä quincyssa, Ma. 
Golgatan Lähetysseurakunnas- 
sa, Brooklynissä, N.Y. Ja myös 
West Barnstablessa, Ma. Mrs. 
Wirtancn korkeasta iästään 
huolimatta on erittäin nuorekas 
ja toimlntatarmoinen. Itse hän 
hoitaa suurta puutarhaansa, jo
ka oli loistavassa väririkkau- 
dessaan hänen syntymäpäivä
nään. Niinpä Phoebe lausahti 
ihaillee samme hänen moni
värisiä kukkiaan; "Kukille on 
puhuttava Ja niitä on hoidet
tava, sitten ne kasvavat".t

Suurenmoinen syntympäivä- 
Juhla pidettiin 1. heinäkuuta 1979 
Mrs. phoebe Wirtasen miellyt
tävässä kodissa, West Barns
tablessa, Ma. Ystäviä oli saa
punut läheltä Ja kaukaa, m.m. 
Mrs. wirtasen sisar, Mrs. He
len Rolund, Wheaton'ista, 111., 
Mrs. Esther Walkama, Roan- 
oke'sta, Virginiasta ja monilta 
paikkakunnilta Massachusett
sin valtiosta, juhlan Johti past. 
Väinö välkiö. onnittelupuhei- 
ta pitivät Mrs. Kerttu Rapo, 
Mrs. Kerttu Kyllönen Ja Mrs. 
Nanny välkiö. West Paris Con
gregational - seurakunnan puo
lesta esitettiin myös onnitte
lu Ja seurakunnan pastori piti 
alunaa van rukouksen. Mrs. Sig
ne Broman Ja Mrs.Nanny Väl
kiö lauloivat pari rohkaisevaa 
laulua - Sun Henkesi sateen 
alla Ja - on kesän kirkas huo
men. Suuremoinen oli synty- 
mäpälväkakku ja tarjoilu. Mrs. 
Phoebe Wirtanen kiitti sy
dämellisesti Ja liikutettuna su
kulaisiaan Ja ystäviään, jotka 
muistivat häntä 85-vuotissyn- 
tymäpäivänä. Mrs. Wirtanen 
korosti puheessaan Jumalan ih
meellistä rakkautta, armoa Ja 
huolenpitoa, jatkuvaa onnea ja 
siunausta reippaalle ja nuorek
kaalle phoebe lie.' "Niinkuin on 
päiväsi, niin on voimaatkin o- 
leva". V.V.

—i< iiii

W. S. P IK  E
FUNERAL SERVICE, 

Inc.
HAROLD N. PIKE, Director

L

61 Middle Street 
•GLOUCESTER, MASS.

rtih . 283-0884

FACS rakennusrahasto

Varojen keräys uuden klubi
talon rahoittamiseksi on par
haillaan menossa, jäsenet toi
vovat suomalaisten ja el-suo- 
malaleten kannattavan tätä ke
räystä, Jotta voidaan aloittaa 
toiminta mahdollisimman pie
nellä velalla.

Lähettäkää lahjoituksenne o- 
soltteells; Finnish American 
Club of Saima Building Fund, 
c/o Workers' Credit Union, 
Box 485, Fitchburg, Ma. 01420.

Armas Ja Elthea Luoma, Det
roit, Mich. (Armaksen vanhem
pien Einar Ja Taimi Luoman Ja 
veljensä Reino Luoman muis
tolle) ................................. $120.

Elna Ja Raymond Edwards, 
F itch b u rg ..........................$100.

Lily Ja Arvo Huhtala, Fitch
burg ...................................$100.

Henni Lappalainen, West 
T ow nsend ..........................$100.

Kaarle Hjalmar Lehtinen, 
Newport N.H........................$100.

Dagny JaUrhoNykänen, Tem
pleton ................................ $100.

jalm ar Sakki, quincy(quln- 
cyn t .Y. Veli Seuran muistol
le) ........................................$100.

Ina Ja Unto savolainen, Attle
boro (Inan vanhempien Lempi 
ja c a r l Helstenin muistolle) 
............................................ $100.

Laina R. Woltra ja Aili M. 
Narici, Spring Hill, Fla. (Franz 
Ja Arviida Relanderin muis
tolle) ..................................$100.

Gertrude Ja Eino Lakso, 
Fitchburg(Lakso veljeksien Ja 
Victor Oinosen perheen muis
tolle) .....................................$50.

Aune Karl Certo, Staten 
island, N.Y. (Urho Soisalon, 
käyttänyt myös nimeä Fred Al
drich, ja Albert Soisalon per
heen, Chester, muistolle) . $25.

Finnish American cultural 
Soc. of L.I., Inc. St. Jam es, 
N.Y. (Tämän yhdistyksen muis
tolle) ...................................$25.

Irene K. Laakso, peabody 
(George W. Laakson muistol
le) , . . . . . . . .  $25.

Mrs. william (plrkola) Lue- 
der, Clinton (Selma (plrkola) 
Rajalan muistolle) . . . .  $25.

Rose Meyer, Fitchburg . $25.
Miriam orava, Fitchburg . 

(Toivo oravan muistolle) . $25.
Sylvia Fibel, Liberty, N.Y.

. ............................................$25.
A. A. Pauline Salmi, May

nard .................................... $25.
Lempi M. Sievänen, Gard

ner ........................................$25.
Bertha Ryhänen Smith, 

Brooklyn, Conn. (Helen Ja Erik 
Ryhäsen muistolle) . . . $25.

Arne Werner Kask, Fitch
burg (Henry Purasen muistol
le) ........................................$25.

Hilma Kemppinen, Maynard
. $20.
Aino Lindros, Danielson, 

Conn. . . . . . . . . .  $20.
Arvo L u om a....................$15.
Bob Turve, Long Beach, Ca

lif............................................. $15.
Irene ja Ruben Aromaa, May

nard (Kusti Aromaan muistol
le) ....................  $10.

Glenn ja Kim Järvi, Bald- 
winsville, N.Y........................$10.

Toivo ja Violet Lahti, Fitch
burg (Äidin, Alina Maunu Wii- 
nlkaisen muistolle) . . . .  $10.

Hanna Lehtola, Worcester 
(Mölylän muistolle) . . . $10.

Frank Lindgren, Centerville 
. . . . . . . . . . . .  $10.

Theodore Ja Linnea Mäki, 
Braintree (Kaarlo Ja Sanni Mä
en, quincy, muistolle) . . $10.

Terho Ojanperä, Westmins
ter ........................................$10.

Mr. Ja Mrs. Wayne A. Orava, 
Whiting, N.J. . . . . .  $10.

Anselm M. Pajari, Tolland, 
Conn........................................ $10.

Laila perä, Äshburnham $10.
Philip n . Reynolds, Ruther

ford, N .J................................ $10.
Mr. Ja Mrs. Leslie B. Rivers, 

W. Simsbury, Conn. . . . $10.
Harry Siitonen, San Francis

co, calif. (Vanhempiensa Antti 
Ja Hanna Siitosen muistolle) $10.

Wäinö Tastula, Peterbor
ough, N.H. (Saiman puistossa 
hauskojen aikojen muistolle) 
..............................................$10.

Lydia Tikkanen, Gardner , 
(Aarne Tikkasen muistolle) $10.

Bill Ja Bertha Williams, Ash
by (Toivo Hietalan muistolle) 
..............................................$10.

H. Helen Heikkilä, Pembroke 
Ma. (Vanhempien Hilda Ja An
selm Heikkilän muistolle) $5.

Fanni Kajander, Liberty, 
Maine (Miehensä Kusti Kajan
derin muistolle) . . . .  $5.

Valio Perttula, Hartford, 
Conn..........................................$5.

Elma Rautanen, Baltimore, 
Md. (Harlan Weeksin muiscol-
1®) • « '•  • • • « • •  $5»

Elna E. Saari, Fitchburg $5.
Sally Wälltalo, Baraga, Mich. 

(Arvo R. Wälitalon muistol
le) ..........................................$3.

Mr. Ja Mrs. EdwardNumme- 
lin, W orcester....................$10.

Mr. Ja Mrs. Einar Nummelin 
Lake Worth, Fla....................$10.

Sally Jerpe, Brooklyn, N.Y. 
..............................................$10.

IYDON & HAASE 
COMPANY
NORW bOD, MASS.

M Broadway,
Putkityöt! ja  lim m ityalaitokaU. 
PutkityöUupalta. —  Youngstown 
keittiöitä. -  G. K. aOhkötavaraa.

O UYPO LTtTM Ott>EN  
M Y Y N TI JA PALVELU
P uN in ; Norwood 7-0711
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Mr. ja Mr*. Marit Roy

Janice Minkkinen vihitty avioliittoon

The pilgrim covenant kir
kossa, Lunenburgissa vihittiin 
avioliittoon Janice glaine 
Minkkinen ja Mark Roy. 
Pastori James Willis suo
ritti vihkimisen, Jonka
jälkeen siirryttiin Eastwood 
klubille hääjuhlaa viettämään.

Morsian on Mr. Ja Mrs. Ge
orge Minkkisen tytär, 660 Ash- 
bumham St., Fitchburg. Sulha
nen on Mr. Ja Mrs. Roland 
Royn poika, chicopeestä.

Karen Minkkinen, ocean
Bluff, morsiamen sisar oli 
"maid of honor" ja muut mor
siusneidot olivat sulhasen s is
ko Pamela Secore, Troy, N.H. 
Joan Hanson, Leominster ja 
Toni Tobiassen, Wilton, Conn. 
Lisa Minkkinen ja Anna Mink 
kinen, morsiamen veljentyt- 
täret olivat myös hääseuruees

sa.

Sulhaspoikina olivat Jeffrey 
Dumais, Derry, N.H. " best 
man", Steven Minkkinen, mor
siamen veli, Fitchburg, Willi
am Secore, Troy, N.H. Ja Ja
mes page , Duxburysta.

Nuoripari asettuu asumaan 
Hyde parkiin palattuaan hää
matkaltaan Cape Codille.

Mrs. Roy on seniori Gordon 
Collegessa, jossa hän opiske
lee kansakoulualaa ja myös psy
kologiaa.

Mr. Roy on v. 1974 Keenen 
korkeakoulun graduaattl Ja Fi
nance American Norwoodin haa
rakonttorin johtaja.

Morsian on Mr. John Mäke
län tyttärentyär.

• i • <iav  m a d ia ’ > »jju
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la n ta la  - Averso
MARI-ANN AVERSO, Mr. ja 

M rs. Benny Averaon tytär 
Fitchburgista ja David Rantala, 
Mr. Ja Mrs. Toivo Rantalan poi
ka, Ashbystä vihittiin avioliit
toon cathedral of Pines pyhä
kössä, Rindge, N.H. (Mäntykir- 
kossa).

Kunniamorslusneitona o li  
Sandy Laberge Ja morsiusnei
toina Joanne Badagllacca ja Jan

— ■ - -  - — ■ ^ .^ ——1- -  - —i- w —-W—» 1^.

Westminster, Mass.
SEN IORIKANSALAI STEN 
UUTISIA

Verenpaineklinikka, tiistai
na, heinäkuun 17 p., klo 12;30 - 
1:30 ip. sekä myös virtsanäyt
teiden testausta sokeritautia 
varten V.F.W. haalilla. Tar
kastus on maksuvapaa kalkille 
aenlorikansalaisllle. Sen Jär
jestää Westminster council 
on Aging ja tarkastus toimite
taan Gardner visiting Nurse 
Associationin avulla.

Westminster council on Ag
ing pitää seuraavan kokouksen
sa keskiviikkona, heinäkuun 18 
p., klo 7 ill. Town Haalilla. 
Kalkki asiasta kiinnostuneet o- 
vat tervetulleita kokoukseen.

Helan a Ahti 
Englan nin 

Frekvenssi-

s a n a k ir j a

Hinta $9.75
(Postikulut 50c, myyntiv. massa- 

laisilta 49c)

Tilatkaa osoitteella:
RAIVAAJA PUBLISHIhG CO. 

Box 600
F itchburg, Mass. 01420

KESKUSTASSA 
SIJAITSEVA

I
FRANK H.

COMPANY,
1158 MAIN ST., riOI .DIM, M ASS. ' 

ll<uluuMUiiiiiituk!>iu vuodettu |H%

Sessions. Sulhaspoikana oli A- 
lan Rantala, sulahsen veli sekä 
marsalkkoina Barry Averso Ja 
Jorma Rantala.

Hääjuhlaa vietettiin nuoren
parin tulevassa kodissa Stic- 
kney tien varrella Fitchburgis
sa. Häämatkalle he lähtivät 
kuukaudeksi Kaliforniaan Ja 
muihin etelä-valtioihin.

Bourque esittää 
uutta lakia

Gasoliinivarkaudet ovat vii
me aikoina huimaavasti lisään
tyneet kalliin hinnan johdosta. 
Valtion lainlaatijakunnan jäsen 
George J . Bourque ( D - 
Fitchburg) on sen vuoksi esit
tänyt lainlaatijakunnalle laki
ehdotuksen, jonka mukaan olisi 
asetettava pakollinen sakko Ja 
v an k ila ran ga istu s gasolii- 
nivarkaille.

Hän ehdottaa asetettavaksi 
$ 200 sakon jokaiselle, Joka 
saadaan kiinni gasoliinivarka- 
udesta. Jos henkilö Joutuu toi
sen kerran kiinni gasolllnlvar- 
kaudesta hänet olisi lähetettä
vä 30 päiväksi vankilaan.

"E i voida mitenkään sallia, 
että tavalliselta työläiseltä va
rastetaan gasolilnia ja sen Joh
dosta joutuu olemaan pois työs
tä", sanoi Bourque.

Raivaaja ei ilmesty 
heinäk. 26 pnä.

Smith Funeral ifttne
E L D E N  J. B J U R L I N G  

69 Vernon St. Gardner, Mas*. 
Tel. 632-0377

Hedley Bray

Bray porm estari- 
ehdokkaana

Entinen pormestari Hedley 
Bray on virallisesti ilmoittau
tunut pormestarin ehdokkaaksi 
tuleviin kunnallisvaaleihin. An- 
sioikseen hän luettelee koke
muksensa ja toimintansa.

Bray on kolmas. Joka on tä
hän menessä Ilmoittautunut 
ehdokkaaksi. Kaksi edellistä o- 
vat nykyinen pormestari David 
M. Gilmartin Ja entinen kau
pungin valtuusmies Richard J .  
Ryan.

Bray sanoi, että häntä on pai
nostettu ryhtymään ehdok
kaaksi, jotta hän, valituksi tul
tuaan, voisi auttaa kaupunkia 
selvlämään niistä monista vai
keuksista, jotka sitä lähitule
vaisuudessa odottavat.

"Ihmiset sanovat minulle, et
tä he tarvitsevat verohuo
jennusta ja kiinteistöverot tu
levat olemaan kaikkein tär
kein asia ja ensimmäisellä si
jalla odottamassa ratkaisua", 
hän sanoi. Jos el kiinteistö
veroihin saada huojennusta mo
net Joutuvat luopumaan kodeis
taan.

"On totta, että olen pyrkinyt 
pormestariksi monia kertoja ja 
joka kerta kun olen voittanut 
ovat kiinteistöverot alentu
neet", sanoi Bray. Jokaisella 
on Joku taito jossa he ovat 
hyviä ja minulla on taito vä
hentää kunnallaisla menoja, o- 
len tehnyt sen aikaisemminkin 
Ja voin tehdä sen nytkin. "Nol
la" korotus menoarviossa 
on pääpyrkimykseni sekä hy
vien suhteiden ylläpitäminen 
valtuuston ja koulukomitean 
kesken sekä kalkkien kaupun
gin  e r i o s a s t o je n  kesken 
"Brayllä on Jotain ylimääräis
tä tarjottavana' Jota Fitchburg 
tarvitsee", hän päätteli lopuksi. 

•  *  *
Vihittyjä

KARIN L. SUOKKO Ja James 
R. Brittell vihittiin avioliittoon 
Krsituksen kirkossa, Fitchbur
gissa. vihkimisen suoritti pas - 
tori Samuel Hale, edellämaini
tun kirkon past, sekä Dennis 
Rochford, St. camillus seura
kunnasta, Fitchburgista.

Morsian on Mr. Ja Mrs. Ar
nold Suokon tytär, 714 North- 
field Rd„ Lunenburg Ja sulha
nen on Mr. ja Mrs. Clarence 
Brittellin poika, Ashbystä.

Brenda Suokko, Keene, N.H. 
oli sisarensa "maid of honor" 
ja Kevin Honkala, Kalifornias
ta oli "best man".

Morsiusneitoina olivat Joyce 
Suokko, Lunenburg, morsiamen 
sisar, Mary Flagherty, Rock
land, Michelle Riley, Bridge- 
water sekä Judy Brittell, sul
hasen sisar, Ashbystä.

"Ushereina" olivat Glenn 
Suokko, Bostonista, morsiamen 
veli, Robert Annan, Keene, N. 
H., Paul Ruscetta, Kalifornia 
Ja Nat Tupper, Portland, Mai
ne,

Morsian on Fitchburgin Val- 
tionopiston graduaattl Ja eri- 
koisopetusalalla H ln sd a le n  
korkeakoulussa, Hinsdale, N. 
H.

Sulahsella on kandidaatin 
arvo Massachusetts Maritime 
Academystä ja on merenkulku- 
insinööri, työskennellen Cleve
land Tanker CO;n palvelukses
sa, Cleveland, Ohio.

Nuoripari tulee asumaan 
Lyndonvillessä, Vermont, palat
tuaan carribeaniin tekemältään 
häämatkalta.

R. W. B I C K F O R D
INSURANCE AGENCY, INC. 

4 Central Street
Äshburnham, Massachusetts 

01430
Telephone 827-5909

^ooäcoooCcoooooooo^ooäoooooooooooooocoooooooöoooi,

Kaikenlaisia vakuutuksia Puhutaan suomea

N IE M I  INSURANCE AGENCY. INC.
135 Main Street R.O. Box 309

WESTMINSTER, MASS. PUHELIN 874-2921 
Välitetään myös kiinteistöjä
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FITCHBURG

Ilmoittakaa Raivaajassa!

"ROAST BEEF" 

PÄIVÄLLINEN
KALEVA HUVILALLA 

Fort Pond, Lancaster 
Sunnuntaina, heinäkuun 15 p. 

klo 12 . 1:30 ip.

Hinta $3.50 aikuisilta 
$1.75 lapsilta alle 12 v.
KAIKKI TERVETULLEITA!

Luottoyhdistykselld uusi presidentti Arno J. Hangas 
Tofferl pyysi eroa pystyäkseen nauttimaan 

eläkepäivistään

HUOMl
KIRJEENVAIHTAJIEN JA 

ILMOITTAJIEN HUOMIOON
RAIVAAJA ei ilmesty hei

näkuun viimeisellä viikolla, eli 
torstaina, heinäkuun 26 p. Kaik
ki tähän lehteen tarkoitetut uuti
set Ja ilmoitukset olisi saatava 
tänne mahdollisimman pian. 
Jotta saisimme ne t.k. 19 päivän 
lehteen.

Raivaajan konttori on suljet
tuna heinäkuun 23 - 27 päivään 
kesälomien takia.

Hauskaa kesää kaikille Rai
vaajan lukijoille!

Tulevia tilaisuuksia
Tanssit Sovittajan puistossa, 

Demond Pond, Rutland, lauan
taina, heinäkuun 14 p. Soun- 
dabouts soittavat.

e • •
puistokonsertti coggshall 

puistossa, sunnuntaina, heinä
kuun 15 p. klo 2 ip. Fitchburg 
Military soittokunta soittaa.

"Kuusamon" soittolavalla 
torstaina, heinäkuun 12 Ja 19 
p. klo 7 ill. Fitchburg Mili
tary Band soittaa.

• • • •
Finnish Cuicural Centerin 

Suomalainen Kirjastohuone 
Fitchburg State collegen kir
jaston yhteydessä tulee ole
maan suljettuna heinä- Ja elo
kuun ajan. Syyskuussa kirjas
to tulee olemaan auki keskiviik
koisin kuten tähänkin asti.

Suomalaiseen Kirjastohuo
neeseen kuitenkin pääsee hei
nä- Ja elokuun aikana pyytä
mällä avaimen valtion opiston 
Hammond kirjastosta, Jonka yh
teydessä Suomalainen Kir
jastohuone on.

Kopsalat vierailevat 
täällä

Sanni ja Martti Kopsala, To- 
holammilta vierailevat täällä 
6 viikon ajan poikansa Veijo 
Kopsalan perheessä. Kopsalat 
asuivat aikaisemmin täällä 
Fitchburgissa muuttaen ta
kaisin Suomeen noin 4 vuotta 
sitten. He ovat kuitenkin Joka 
parin vuoden päästä käyneet 
täällä, jossa erikoisena veto
voimana ovat heidän poikansa 
lapset, Joita on neljä. Kaksi 
vanhinta tyttöä vierailivat iso
vanhempiensa luona viime ke
sänä neljän viikon ajan. Aluk
si oli pieniä hankaluuksia kun 
koti-ikävä tuppasl vaivaamaan 
koska he eivät osanneet sanaa
kaan Suomea, mutta pianhan 
siitäkin selvittiin ja lapsilla 
oli hauska ja muistorikas mat
ka.

Mr. Kopsalan veli Niilo asuu 
Fitchburgissa, mutta toinen 
veli Aimo muutti täältä myös 
takaisin Suomeen muutama 
vuosi sitten.

Kopsaloitten mukana vierai
lee täällä myös Mrs. Kopsa
lan veljentytär Miss Hannele 
Kleemola, joka tänä keväänä 
sai valkoisen lakkinsa ja aikoo 
syksyllä mennä kauppaopis
toon, Josta valmistuu merko
nomiksi. m iss Kleemolalla oli 
tilaisuus tuttavien ansios
ta päästä näkemään Yhdysval
toja melko laajalti keski-val- 
rioihln.

Eino A. Toffetl
Työläisten Luotto yhdistyk

sen presidentissä tehtiin muu
tos Johtokunnan kokouksessa 
viime tiistai iltana. Eino A. 
Tofferl, Joka viimeiset 40 vuot
ta on ollut johtokunnan jäsen, 
joista viimeiset 15 vuotta pre
sidenttinä, alisti kirjeen pyy
täen eroa molemmista viroista, 
nyt eläkeläisenä tahtoen viettää 
enemmän aikaa Maineessa' ja 
vapautua vastuunalaisista teh
tävistä.

Johtokunta oli pahoillaan että 
Tofferl pyysi vapautusta Johto
kunnasta ja presidentin virasta 
Joissa hän on uskollisesti Ja 
ansiokkaasti hoitanut Ja ollut 
tärkeänä henkilönä viimeisen 
40 vuoden aikana WCU:n kehi
tyksessä liikkeestä jonka varat 
ovat $8.3 miljoonasta kasvaneet 
niin että nykyään ne ovat $44 
miljoonaa ja nyt on komea, uu
si pankkltalo Main kadulla.

Osoituksena kunnioituksesta 
Johtokunta päätti nimittää joh
tokunnan huoneen uudessa pank- 
kitalossa "Eino A. Tofferi 
Room" Ja pyytää häntä suos
tumaan olemaan luottoyhdis- 
tyksen kunniapresidentti.

Hyväksyttyään Tofferin eron 
johtokunta yksimielisesti va
litsi Amo J. Hangaksen WCU;n 
seitsemänneksi presidentiksi. 
Hangas on ollut Luottoyhdis- 
tyksen johtokunnan jäsen tois
ta kymmentä vuotta ja kuuluu 
Credit komiteaan.

Johtokunta katsoi että Han
gas oli sopiva Tofferin seuraa
ja sillä hän menestyksellisesti 
26 vuotta toimi United Co-ope
rative Farmersin liikkeen
hoitajana sekä WCU:n johtokun
nan jäsenenä tuntee luotto- 
yhdistyksen.

Amo J. Hongat
'TTangäs^ornT^Ram^HirOT 

yliopiston graduaatti maanvil- 
Jelysalalla Ja Jatkoi opintoja 
Cornell yliopistossa. Hän on 
myöskin ollut Wirthmore Feeds 
Ja liittohallituksen maanvilje- 
lysosaston FDA:n palveluksis
sa.

Eläkkeelle Jäämisensä jäl
keen v. 1975 Hangas on toiminut 
neuvonantajana United co-ope- 
ratlve Farmersille Ja hänen 
seuraajalleen, liikkeenhoitaja 
Donald Uptonille.

Tiistai-lllan kokouksessa 
Johtokunta myöskin vahvisti 
kahden pienen luottoyhdistyk- 
sen yhdistämisen Workers’ 
Credit Unioon. Yksi on pai
kallisen lehden Sentinel & En
terprise työläisten SENCO luot- 
toyhdistys ja toinen Gardner 
Municipal Employees cred itU- 
nion. pankkikomissioni on hy
väksynyt näiden kahden luotto- 
yhdistyksen yhdistämisen
Workers’ Credit Unioniin.

Gardneriin WCU avaa haara- 
pankin.

Tofferi mukaanluettuna, 65 
vuoden aikana WCU:lla, Joka 
syntyi Raivaajasta, on ollut 
kaikkiaan kuusi presidenttiä. 
He ovat Frans J .  Syrjälä, Yr
jö A. Mäkelä, Charles Bovel- 
lan, John Rantanen, Oskari 
Tokoi.

WCU:n nykyiset virkailijat Ja 
johtokunnan Jäsenet ovat Amo J . 
Hangas, presidentti, AhtiWiita, 
varapresidentti, JohnChiasson 
rahastonhoitaja ja liikkeenhoi
taja, Sävele Syrjälä sihteeri, 
Barbara Fanning, Turo Häll
fors, Weikko Hill, Toivo 
Järvi, Charles Aho, Otto An
derson, Russell Hus^ Her
bert Laakso Ja Robert Gumme
rus.

«.olevaisten toimintaa

Hyvä paistipälvällinen tar
joillaan ensi sunnuntaina, hei
näkuun 15 p. klo 12 - 1-30 ip. 
Kaleva Huvilalla, Fort Pond 
Lancaster. Kaikki ovat terve
tulleita päivälliselle ja samal
la nauttimaan Kaleva huvila- 
alueen kauniista luonnosta. 
Katsokaa ilmoitusta tässä leh
dessä.

* e *

Nimipäiviä
Heinäkuun 14 p. Aliisa 
Heinäkuun 15 p. Rauni, Rauna 
Heinäkuun 16 p. Reino 
Heinäkuun 17 p. Ossi, Ossian 
Heinäkuun 18 p. Riikka 
Heinäkuun 19 p. Saara, Sari, 

Salli, Salla
Heinäkuun 20 p. Marketta, Maa

rit, Maaret, Margareeta, 
Reeta. * * *

K I I T O S !
Sydämelliset kiitoksemme 
kalkille omaisillemme Ja 
uusille ystävillemme heidän 
suurenmoisesta vieraanva
raisuudestaan, josta olemme 
saaneet nauttia vierailumme 
aikana.

Tervetuloa vastavierailul
le luoksemme!

Ystävyydellä,
SEIJA ja SAULI MUHONEN

43940 Muhola, 
pltkäaho 
Finland

8.000 gallonaa 
polttoöl jyä 

maahan
11 k i t yöntekijät aiheuttivat 

melkoista vahinkoa Mohawk 
Fuel Oil yhtiölle, 853 North 
Main St., Leominster. Tämä 
on entinen osuuskaupan eli U- 
nited-Co-operative Society of 
Fitchburgin öljyliike. Jonka o- 
suusliikkeen silloinen liikkeen
hoitaja Lockhart otti haltuunsa 
kun osuuskauppa lopetettiin.

Mohawkin presidentti Micha
el Lochart sanoi, että ilkityön- 
tekijät suorittivat työnsä Fourth 
of julyna, Joskus klo 4 ip. 
jälkeen avaamalla yhden läpän 
öljysäiliöstä, jolloin 8,000 gal
lonaa kotien lämmittämiseen 
käytettävää öljyä Juoksi maa
han.

"Tämä on kauhea harmi tä- 
näpäivänä kun öljyä muutenkin 
on niin niukasti", sanoi Lock
hart.

poliisi tutkii asiaa.

MOORCROFT
h a u t a u s t o im is t o

31Myrtle Ave., Fitchburg, Mass. 
Puh. 343-7137

Ystävällinen palvelu

PARK KAUS PAIKKA

Richard C. Moorcroft 
Stephen R. Moorcroft

Koulujen palkankorotus- 
kysymys yleiseen 

äänestykseen
Kaupungin äänestäjillä on ti

laisuus marraskuun kunnallis
vaaleissa saada äänensä kuu
luville kaupungin koululai
toksen Johtajien ylimääräistä 
palkankorotusta k o s k e v a s s a  
kysymyksessä Ja päättää Josko 
ne neljä kortoksen saanutta kou
lulaitoksen johtajaa saavat pi
ta 9 korotuksensa.

Kaupunginvaltuusto äänesti 
viime viikon tiistaina kysy
myksen pantavaksi marraskuun 
6 päivän vaalilistalle.

Äänestäjiä pyydetään Joko 
hyväksymään tai hylkäämään 
näiden neljän koululaitoksen 
johtohenkilön y 1 i m ä ä r ä i- 
sen palkankorotuksen ja kahdel
le Johtohenkilölle myönnetyn 
korotetun maksun auton käy
töstä. He ovat Jo saaneet 5% 
palkankorotuksen tänä vuonna.

Kaupungin valtuuston presi
dentti Bernard F. Chartrand 
sanoi, että tällainen palkanko
rotus on epäoikeudenmukainen 
kaikkia toisia kaupungin työläi
siä kohtaan ja keholtti koulu
komitean jäseniä uudelleen har
kitsemaan kantaansa.

Koulukomitean Jäsen Judith 
M. paiewonsky puolusti koro
tuksia Ja vetosi siihen, että 
koululaitoksen Johtajan vastuu 
lisääntyy budjetissa tehtyjen vä
hennyksien johdosta. Lisäksi 
hän selosti, että muilla kau
pungin eri osastojen johtajil
la, on kaupungin omistama au
to käytettävänään, Jota koulujen 
ylivalvoja Richard c .  Walla
ce, Jr.illa  ja hänen apulalsel- 
laan ei ole. paiewonskyn mie
lestä je ovat oikeutettuja saa
maan ylimääräistä korvausta 
auton käytöstä sen lisäksi mitä 
he ovat tähän asti saaneet.

Ylimääräinen $ 1,000- $ 2,000 
"bonus" korotettujen autoku- 
lujen ja 5% palkankorotuksen 
lisäksi, on kuitenkin herättä
nyt paheksumista kaupungin ve
ronmaksajien taholta, joiden 
tulot usein ovat vain murto- 
osa edellämainittujen henkilöi
den tuloista Ja myös muiden 
kaupungin työläisten ja johto- 
henkilöiden keskuudessa. Joi
den on tarvinnut tyytyä vain 
5% palkankorotukseen.

Arpoja saatavana 
Raivaajasta

Arpoja Raivaajan ja New Yor
kin Uutisten hyväksi myytävänä 
Raivaajan konttorissa.

Juhla, Jossa palkinnot arvo
taan pidetään Sampo Seuran 
haalilla Route #169, Canter
bury, conn.

juhlan alkuunpanija on Rai
vaajan asiamies ja kirjeenvaih
taja Iris W. Rich, Danielson, 
Conn., Joka on etnisten lehtien 
tolmekas kannattaja. Hänen 
mottonaan ilmeisesti on;

"Auttakaamme rakkaita suo
malaisia sanomalehtiämme."

Vierailijoita Suomesta

S U OMA L A I N E N  SAUNA
348 Eln St. - 343-9880 

I Aukioloajat: Torstaina klo 4 ip. I 
j • 10 ill. Perjantaina klo 2 ip. - j 
I 10 ill. Lauantaina klo 10 ap. - |
| 10 ill. Sunnuntaina klo 9 ap. • j 
j 12 päivällä. j
|__Estaja_Arvo Arjanen, omi st. j

S JOHN A. BOSK, INC. "I
I  I u iu t u I D ire c to rs  and A d tiS o rs

Kuvassa vasemmalta Mr. Sauli Mthonen, Mrs. Seija Mu
honen, Mrs. Edna Carlson Ja Mrs. Elvi Hagelberg.

Seija Ja Sauli Muhonen, Kes- 
kl-Suomesta, Kinnulan pitäjäs
tä, ovat vierailleet täällä neljän 
viikon ajan Mr. Ja Mrs. Norman 
Carlsonin perheessä, cardner- 
issa Ja Mr. Ja Mrs. Tauno Ha
gelbergin perheessä Ashburn- 
hamlssa. Mrs. Carlson Ja Mrs. 
Hagelberg ovat Mr. Muhosen 
serkkuja.

Tämä Amerikanmatka on Mr. 
Ja Mrs. Muhoselle ensimmäinen 
ja kalkki on tuntunut ihmeelli
seltä ja aika kulunut niin nope
aan, että Mr. Muhosesta tuntuu 
kuin vasta eilen olisivat tulleet 
ja nyt on Jo lähtö edessä.

Sukulaiset ovat heitä kuljetta
neet mm. Cape Codilla ja Hamp
ton Beachillä Ja monilla muilla 
lähistöpaikkakunnilla Ja osto- 
keskuksissa, Joista Mrs. Muho
nen on ostanut paljon vaatteita 
mm. "farkkuja" heidän kolmel
le lapselleen tuliaisiksi. Hän 
kertoi niiden maksavan Suo
messa kolms kertaa niin paljon 
kuin täällä. Bensiinin hinta 
siellä on yli $2.00 gallonalta.

Hauskana juttuna Mr. Muho
nen mainitsi miten kalkki ystä
vät Suomessa kehoittivat heitä 
saunomaan monen viikon va
ralle koska täällä Amerikassa 
he eivät saa kuitenkaan kylpeä. 
Totuus asiassa on se, että Mu

hoset ovat olleet saunassa mel
kein Joka ilta Ja saunoneet aina
kin paljon useammin kuin mitä 
he suomessa saunovat.

Mr. Muhonen on ammatiltaan 
nosturinkuljettaja Ja Mrs. Mu
hosella on sama ammatti sa
massa paikallisessa terästeh
taassa. Mr. Muhonen on ahkera 
kalamies Ja koska he viettivät 
aikaa Järven rannalla Ashburn- 
hamissa niin hänen teki mie
lensä kovasti kalaan, mutta 
koska vieraileville ulkomaalai
sille ei täällä myönnetä kalas
tuslupia, niin tämä huvi Jäi ko
kematta. pieneksi tyydytyksek
si hän heitteli onkea ilman kouk
kua rannikon kaislikossa.

Vieraanvaraisuus täällä on 
ollut erittäin suurenmoista niin 
omaisten kuin heidän ystävien
kin keskuudesta. Tällaista he 
eivät osanneet odottaakaan.

Kaiken kaikkiaan Muhoset 
ovat saaneet erittäin myöntei
sen käsityksen Yhdysvalloista 
ja sen suomalaisista asukkais
ta, Jotka ovat niin hyvin säilyt
täneet suomalaisen perinteen
sä.

Jos terveyttä ja mahdolli
suuksia riittää niin Muhoset 
tulevat toistenkin tänne vierai
lulle.

Kirkollisia uutisia
Messiä Sanomia

Perjantaina, heinäkuun 13 p. 
klo 10;30 aa m. Nuorten kori
pallo harjoitus ja peli. Huom. 
Koripallo harjoitukset ja pelit 
riippuvat siitä josko sää on suo
tuisa.

Sunnuntaina, heinäkuun 15 p. 
klo 8;15 aam. Suomenk. juma
lanpalvelus. Klo 9;15 aam. Sun
nuntaikoulu Ja Raamattuluokat. 
Klo 9;45 aam. Suomenk."Lute- 
rilainen tunti" asemalta WEIM 
- 1280. Klo 10;30 aam. Englk. 
Jumalanpalvelus Ja H.P. Ehtool
lisen vietto. Klo 1;35 ip. "Lut

heran Hour" asemalta WFGL 
- 960. Klo 3;00 ip. Suomenk. 
Naistenliitto kokoontuu.Kesti- 
tys on yhteinen.
E Im St. Löhetysseurak.

Sunnuntaina, heinäkuun 15 p„ 
klo 10 ap. Jumalanpalvelus.

Tiistaina, heinäkuun 17 p., 
klo 7;30 illalla viikkoillan har
taustilaisuus. Kahvitarjoilun’ 
kustantavat Mr. ja Mr s » John 
Wainio ja Mrs. Lydia saari.

MRS. WÄINÖ PIETILÄ O.». 
McGrath, 77-vuotias, 15 Eng
land Ave., Fitchburg kuoli per
jantaiaamuna, heinäkuun 6 p., 
1979 Burbankin sairaalassa.Hä
net tunnettiin myös Maude Pie
tilän nimellä ja hän oli Wäi
nö Pietilän vaimo.

'fäSSu»

Hän oli syntynyt Fitchbur
gissa Ja asunut täällä koko 1- 
känsä työskennellen 40 vuotta 
entisessä Fitchburg yam Co: 
saa ennen eläkkeelle siirtymis
tään 15 vuotta sitten.

paitsi miestään häntä Jäi kai
paamaan sisko, Mrs. Kenny 
Thibodeau, Fitchburgissa.

Hautajaiset olivat maanan
taina.

MISS DOROTHY A. MACK 
(ent. Mäki), 66-vuotias , 33 co
lonial Terrace, Mayflower Vil
lage, Plymouth, Joka aikaisem
min asui Fitchburgissa, kuoi'- 
kotoriaan kesäkuun 20 p.,197'

Hän oli ammatiltaan yksityis
sihteeri Ja työskenteli Bostonin 
lähistöllä.

Miss Mack oli syntynyt Fitch
burgissa Julius ja Anna (Savi) 
Mäen tyttärenä Ja oli Fitch
burgin korkeakoulun v. 1931 gra
duaatti ja Boston Universityn 
1945 graduaatti. Hän asui Ply
mouthissa viimeiset 15 vuotta.

Toisen Maailmansodan ai
kana hän palveli "Women’s Ar
my corps" osastossa Ja kuu
lui Jäseneä American Legion 
yhdistykseen.

Lähinnä häntä jäi kaipaamaan 
veljenpoika John Mack, Maines- 
8a Ja kaksi veljentytärtä; Sa- 
lene Mack, Virginia Ja Irma, 
Raymond L. Leslien vaimo, 
Ashburnhamlssa.

Hänet haudattiin Forest Hill 
hautausmaahan. Järjestelyistä 
huolehti Sawyer - Miller Hau
taustoimisto.

S u o nue n k i e 1 i n e n 
RADIOHARTAUS sunnuntaiaa- 
muisln WEIM - radioasemal
ta, 1280, klo 9:45 - 10:00. 
(Luther Hour) Eric Vincenfln 
johdolla.

>•««*
S u o m e n k ie lin e n  

AAMUHARTAUS sunnuntaiaa
muista WEIM radioasemal
la , 1280, klo 8;30 - 8-45, 
(The Finnish Gospel Hour) 
Matti Salomaan johdolla.

ANNUAL RATE EFFECTIVE YIELD

T I E D O I T U S

Kaikki maksamattomat vesilaskut ja muut veloi
tukset tulevat automaattisesti muuttumaan kiin-, 
teistään kohdistuvaksi velaksi ja tullaan ne 
liittämään ki inteistäverolaskuunne, jos ne eivät 
ole maksetut heinäk. 31 p.( 1979 mennessä.

Fitchburg Water Division

CHRISTIE and THOMSON
OF FITCHBURG, INC

AuUjIarvikkciiku ju It aiktlllaiMm mo»lU>rik<nei<len välittäjät. 
I’ilkaulkui Hella |>ul veluksella oletamme osta Itäneemme luo tellaval Huulenne.

Puh. 343-3746 359 Summer St-, Fitchburg, Ma.

85 BLOSSOM STREET 
FITCHBURG, MASS. 01420 

Puh. 342-3635
HAUTAUKSIA 

POLTTOHAUTAUKSIA
 ̂ Hyyä palvelu Säästöhinnoilla 

jl Tilava paikoitusalue I

GIT MATKATOIMIS
69 Main St. Leominster, Ma. 01453 

(vastapäätä postitoimistoa) Puh. 537-4536
Luotettava ystävällinen palvelu. Kysykää Alex Paulia. Hänen 
kanssaan voitte suomenkielellä järjestää kaikki matkaanne 

koskevat asiat.
Bos on-Helsinki-Boston $424 toukok. 31 p. asti

$555 kesäk. 1 - elok. 31 p. 
Boston-Kääpenh.-Boston $344 toukok. 14 päivään.

'• “ 1 $402 toukok. 15-syysk. 14p.
1 viikon matka Havvaille $539

Sisältää edestakaisen lentomatkan, hotellin, kuljetuksen lento
kentältä hotelliin ja takaisin. Kukka "lei" tervehdyksen ja kaik

ki verot ja tipit", Lähtä (oka toinen torstai Bostonista,.

NOW CHECKING ACCOUNTS

DAY OF DEPOSIT 
DAY OF WITHDRAWAL

CHRISTMAS CLUBS

VACATION CLUBS

I.R.A. ACCOUNTS

El MIKÄÄN PANKKI VOI TARJOTA 
ENEMPÄÄ

KAIKKI TARJOAVAT VÄHEM M ÄN!

5.12%
6.18%
6.18%
6.18%
6.18%

KORKO LASKETTUNA PÄ IVITTÄ IN  MAKSETTUNA

Henry J. LeBlanc Insurance Agency Inc.
Täydellinen vakuutuspalvelu 

KIINTEISTÖ - IRTAIMISTO

KOCINOMISTAJIEN - 
AUTO - PALO - HENKIVAKUUTUKSIA

376 Summer St., Fitchburg, Mass. • Puh. 343-4353 
SUOMEA PUHUVIA VIRKAILIJOITA

fta u iy rr- A liU rr  jFuurral ^  a tn ra
f i l l  Ib u ig  -  C u a rn b u r g -  ■ r t l i . i . a l r r

Palvelee kaikkia uskontokuntia
HOWARD J. MILLER Hautoantoimittaja

Konttori: 12 Brook St. 
Fitchburg, Mc. 01420

Kaskuspuhelin:
617-345-6778

f  \
f  INSURED!
\  SAVINGS S
f* *4* ACCOUMtt tiiliV MMM» C <6 «MII MIMCNMIItll uw fr

X  ,c*
° * 4 N  CE C °*

Main ja Academy Sts., Fitchburg, Mass.
AUKI: Maanant.-kesk. 8:30 -  4:30, 
torst. klo 5:teen, perj. klo 7:adn

PUHELIN: 617-345-1021

K U U K A U S IT T A IN

0

vA




