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MAAILMAN ERI 
K U L M I L T A

R u o t s i  k a r k o i t ta a  
v a k o i l i j o i t a

TUKHOLMA. Ruotsi • Ruotsin 
hallitus vaati viime viikolla viittä 
tsekkiä, heidän joukossaan neljä 
diplomaattia, poistumaan maas
ta. Heitä syytettiin vakoilutoi- 
mista.

Sanomalehtiraporttien mukaan 
karkoitettujen joukossa oli Tsek- 
kolalovakian siviili-ja sotilas- 
tiedustelupalvelujen Ruotsin toi
mien johtaja. Raportit sanoivat, 
että kysymyksessä oli sotilaalli
set ja teollisuutta koskevat sa
laisuudet.

Ulkoministeriön lausunnon mu
kaan viiden toimet eivät aiheut
taneet vahinkoja Ruotsille, mut
ta se  olisi saattanut hyvinkin olla 
mahdollista, jos toimet olisivat 
saaneet jatkua.

P i d ä t y k s e t
ja tk u v a t
B e r l i i n i s s ä

BERLIINI, Länsi-Saksa - Sa- 
nomalehtitietojen mukaan Län- 
si-Berliinin poliisi on pidättänyt 
kolme uutta ihmistä syytettynä 
osallistumisestaan huhtikui
seen yökerhopommitukseen, 
missä kaksi ihmistä sai sur
mansa 230 muun loukkaantues
sa.

Pidätettyjen henkilöllisyyttä ei 
paljastettu uutisissa. Poliisit ei
vät suostuneet myöntämään sa- 
nomalehtikirjoituksia oikeiksi, 
mutta ilmoittivat kuitenkin järjes
tävänsä lehdistötilaisuuden seu- 
raavana päivänä.

H e l ik o p t e r i -
o n n e t t o m u u s
T a i w a n i s s a

TAIPEI, Taiwan - Kaksi taivya- 
nilaista sotiiashelikopteria tör
mäsi yhteen viime lauantaisissa 
harjoituksissa surmaten 22 soti
lasta ja aiheuttaen kahden muun 
loukkaantumisen.

Sotilasviranomaiset myön
sivät, että onnettomuus sattui, 
mutta kieltäytyivät kommen
toimasta surmansa saaneiden 
lukumäärästä.

Sanomalehtiraporttien mukaan 
onnettomuus sattui noin 21 mai
lin etäisyyden Taipeista.

R a u h a n t o i m i a
L i b a n o n i s s a

Libanonin pääministeri Rasih 
Karamin matkusti viime viikolla 
Syyriaan neuvottelemaan Liba
nonia koskevan rauhansuun
nitelman toteuttamisesta.

Syyrian johdolla aikaansaadun 
rauhansuunnitelman käy- 
täntöönpanoa ovat viivyttäneet 
Libanonin poliittisien ryhmien 
väliset erimielisyydet.

Libanonin kristittyjen taistelu
joukot ovat osaltaan pyrkineet 
edistämään maan rauhoittamis
ta.

h o i  B : -tv
Y d i n r e a k t o r i e n  l u k u m ä ä r ä
Käytössä vuoden 1985 loppuun m ennessä

Vuoteen 1990 mennessä valmistuvat yksiköt

*  K äy tö t»*  v u o d a n  1S 8 6  h u h tik u u s ta  a ik aan T ie to läh d e : K an sa in v ä lin en  a to m ie n e rg ia  a g e n ttu u r l

Y hdysva lla t
N e u v o s to liit to
Ranska
E n g la n ti
Ja p an i
Länal-Saksa
Kanada
R uots i
B e lg ia
E span ja
In tia
Ta iw an
T se kkos lovak ia

18 Itä -Saksa 4
32 S velta l 0
18 B u lga ria 2
4 S uom i 0
8 E te lä -K orea 4
6 Ita lia 3
S A rg e n tiin a 1
0 U nkari 2
0 i H o lla n ti 0
2 E te lä -A Ir lkka 0
3 B ras ilia 1
O P akis tan i 0
S Ju g o s la v ia 0

49,000 evakuoitu N-liitossa
HAMBURG, Länsi-Saksa - E- 

rään korkea-asemaisen neuvos
toliittolaisen virkailijan sunnun
taisen lausunnon mukaan 49,000 
ihmisen joukkoevakuoitiinCher- 
nobylin ydinreaktorin lähistöltä 
välittömästi onnettomuuden sa
tuttua. Virkailija sanoi myös, että 
kaikki 12 mailin etäisyydellä ollut 
karja oli jouduttu teurastamaan 
radioaktiivisen säteilyn johdosta.

Boris N. Yeltsin, joka on Mos
kovan kommunistisen puolueen 
johtaja ja puoluejohtaja Mihail 
Gorbatshovin läheinen virkaveli, 
puhui sunnuntaina Yhdistyneen 
lehdistön (AP) reporttereille. Hän 
sanoi säteilyn edenneen noin 
150 röntgenin tuntinopeudella. 
Tiedemiehet pitävät lukemaa 
vaarallisen korkeana.

Chernobylin ydinvoimala sijait
see  noin 80 mailin etäisyydellä 
Kiovasta Ukrainan maakunnas
sa.

Yeltsin sanoi maaviljelystoi- 
mien kuitenkin jatkuvan enti
seen tapaan 12-mailin ulkopuo
lisilla alueilla. Karjan annetaan 
olla laitumella, juomavettä nauti
taan entiseen tapaan, samoin 
maitoa, vihanneksia ja muita tuot
teita - ilman minkäänlaisia ra
joituksia.

Hän sanoi 154 ihmisen olleen 
edelleen sairaalahoidossa, 20 - 
25 henkilön terveydentilan olles
sa vakavan. Yeltsin toisti Neu
vostoliiton hallituksen aikaisem
man lausunnon, minkä mukaan 
vain kaksi ihmistä on saanut 
surmansa.

Yeltsinin mukaan onnet
tomuus tapahtui huhtikuun 26. 
päivänä ja sanoi sen alkamisesta 
olleen useita eri versioita.

Viime viikkoiset Neuvos
toliiton hallituksen antamat viral
liset lausunnot sanoivat, että 
joitain asukkaita oli jouduttu e- 
vakuoimaan, mutta lausun
noissa ei annettu minkäänlaisia 
lukemia.

Ukrainan pääkaupungin Kio
van asukasluku on noin 2.4 mil
joonaa ja kaupungissa onnetto- 
muusaikana olleiden länsimais
ten ihmisten mukaan kaupungin 
asukkaat eivät olleet paniikin 
vallassa.
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•  From Finland to SoHo
The word o i Karl Walden w ill be on exh ib it In New York next week.

•  The New Boston Marathon
a report by Tarmo Hannula

•  Uljas Koitto Temperance Society holds its annual 
meeting.

•  News from Saima Park

•  Women’s Equality Today .
a top ic o l discussion a I Ihe Reunion o l Sisters

•  Still time to sign up for Finland Society’s Summer 
Seminar.

US hallituksen arvelujen mu
kaan sekä kuolinlukemat että 
sairastumislukemat ovat huomat
tavasti korkeammat kuin Neu
vostoliiton hallituksen antamat 
lukemat.

Harold Denton, joka toimii US 
ydinsäätelykomission johdossa, 
sanoi viime viikon perjantaina, 
että hän ei olisi yllättynyt, mikäli

Neuvostoliiton anmtamat luke
mat osoittautuisivat oikeiksi.

US:n salaisen palvelun tieto
lähteiden mukaan ongelmien us

kotaan alkaneen huhtik. 25. päi
vänä ja johtaneen sulamistilan- 
teeseen  reaktorissa seuraavana 
päivänä.

Yeltsin sanoi haastattelus
saan uskovansa onnet
tomuuden johtuneen jonkun työ
läisen tekemästä virheestä.

Chernobylin ydinvoimalan kol
men muun reaktorin toiminta on 
lakkautettu väliaikaisesti, mutta 
Yeltsin mukaan viranomaiset toi
vovat voivansa aloittaa niiden 
toiminnan niin pian kuin mah
dollista.

Verotus-
suunn ite lm a
iskee
keskiluokkaan

WASHINGTON - Senaatin ra
ha-asioiden komitea on ryhtynyt 
tarkastelemaan uutta verotus- 
uudistussuunnitelmaa, mikä mo
nien asiantuntijoiden mukaan is
kisi pahiten keskiluokkaan.

Suunnitelma on komitean pu
heenjohtaja Bob Packwoodin 
(R-Ore.) laatima ja siinä ehdote
taan luopumaan verovapaista 
IRA-eläketileistä siinä tapauk
sessa, että asianomaisenen kuu
luu yhtiönsä eläkejärjestelmään.

Suunnitelma ei salli myöskään 
lääkintä- eikä sairaalakulujen vä
hentämistä, ellei niiden yhteis
summa ylitä henkilön tuloja 10 
prosentilla.

Autolainat, samoin myös kou
lutusta koskevat lainat saisivat 
jäädä menneisyyteen.

Näiden vähennysten sijasta 
suunnitelmassa esitetään vero- 
tusasteikon alentamista nykyi
sestä. Maksimi laskettaisiin 27 
prosentiin 50 prosentista; kaikki 
rikkaimpia amerikkalaisia lukuun
ottamatta olisivat oikeutettuja 
automaattiseen $ 2,000 vähen
nykseen.

Seurauksena useimpien ihmis
ten verot laskisivat ; eniten hyö
tyisivät noin kuutisen miljoonaa 
työssä käyvää köyhää amerikka
laista, jotka eivät joutuisi maksa
maan veroja ollenkaan.

Packwood ja muut suun
nitelman kannattajat pitävät sitä 
parhaimpana kongressin käsit
telyyn annetuista ehdotuksista.

Puhuessaan suunnitelmasta 
viime perjantaisessa lehdistöti
laisuudessa, Packwood sanoi us
kovansa että suurin osa 20-jä- 
senisestä komiteasta, heidän 
joukossaan myös ennemmistä- 
johtaja Robert Dole, kannattaa 
suunnitelmaa.

N ä l k ä m a r s s i
Noin 24 ,000  uuden-englantilaisen joukko osallistui sunnuntaina Bostonissa  
pidettyyn nälkämarssiin. Marssi sai alkunsa Bostonin keskustasta ja sen kär
jessä marssivat kuvernööri Michael Dukakis sekä Bostonin pormestari Raymond 
Flynn. Marssi tuotti yli $ 1 .5  miljoonaa ja rahat annetaan Bostonin alueella toimi
vien 235 soppakeittiöiden sekä kodittomien asuntolojen käyttöön. Kuvassa 
marssijaf lähtöasem issa.

f * a r

Laborantti mittaamatta kaupasta ostetun maidon radioaat- 
tisuuspitoisuutta helsinkiläisessä laboratoriossa.

Uusi ydinvoimalahanke 
saa odottaa Suomessa

Suomalaiset voimayhtiöt otta
vat tulevaisuuden energiarat
kaisujen valmisteluissa aikalisän. 
Perusvoimayhtiön mielestä nyky
tilanteessa ei ole mielekästä jat
kaa seuraavan ydinvoimalahank
keen valmistelua ottamatta 
Chernobyliä huomioon.

Voimayhtiöt haluavat silti ko
rostaa, että Chernobylin onnet
tomuuden jälkeenkin suomalai
set ydinvoimalaitokset ovat luo
tettavia.

Voimayhtiöt siis korostavat ko

ko ajan Suomessa käytössä ole
vien ydinvoimalaitosten luotetta
vuutta juuri sillä, että ne ovat 
täysin erityyppisiä kuin onneto- 
muuteen joutunut voimala.

Ydinvoimalaratkaisun pesit- 
tyminen tai pitkittyminen käyn
nistää melkoisella varmuudella 
uusien hiilivoimaloiden suunnit
telun ja neuvottelut sähköntuon- 
nin lisäämisestä.

Loviisassa on lykätty Suomen 
viidennen ydinvoimalahankkeen 
käsittelyä.

Reagan: 
Tokion kokous 
onnistui

TOKIO, Japani - Presidentti 
Reagan, ylistäen Tokion huip
pukokouksen yhteistä kansain
välisen terrorismin vastaista a- 
sennoitumista, sanoi seitsemän 
kokoukseen osallistuneen liit
tolaisen keskustelleen erilaisis
ta terrorismin taltuttamiskeinois- 
ta, mutta ei halunnut antaa esi
merkkejä.

Tokiossa televisioidussa uutis- 
konferensissa, mikä pidettiin vain 
muutamaa tuntia jnnen  kotimat
kan alkamista, Reagan sanoi kol
mipäiväisen kokouksen onnis
tuneen erinomaisesti.

Muut huippukokouksen osal
listujamaat olivat Englanti, Län
si-Saksa, Kanada, Italia, Ranska 
ja Japani.

Reaganin mielestä juuri päät
tynyt kokous oli menestyk- 
sellisempi kuin hänen hallitus
kautensa aikaiset viisi aikaisem
paa. Hän sanoi kokouksen täyt
täneen sille asetetut vaatimuk
set.

Vaikka kokouksen alkuperäi
senä tarkoituksena oli keskittyä 
talousasioihin, Reagan saapui 
Japaniin toiveikkaana siitä, että 
muut osanottajat antaisivat kan
natuksensa hänen haluamalleen 
kansainvälisen terrorismin vas
taiselle lausunnolle.

Liittolaiset hyväksyivät Yhdys
valtojen laatiman lausunnon, mi
kä US:n virkailijoiden mukaan 
voidaan tulkita taloudellisten pa
kotteiden sekä tarpeellisten so- 
tilastoimien hyväksymisenä tar
peen niin vaatiessa.

Lausunto er kuitenkaan mai
ninnut mitään erityisiä toimen
piteitä. Reagan kuitenkin sanoi 
kokoukseen osallistuneiden joh
tajien keskustelleen hänen kans
saan yksityisesti hyvin yksityis
kohtaisista toimenpiteistä.

Reporttertien pyytäessä esi
merkkejä keskustelluista toimen
piteistä Reagan vastasi, ettei voi 
tehdä niin, koska niistä oli kes
kusteltu luottamuksellisissa olo
suhteissa.

Valtiovarainministeri Jam es  
Baker yhtyi presidentin mielipi
teeseen siitä, että huippukokous 
onnistui yli odotusten.

Baker sanoi kokouksen eden
neen kitkattomasti ja tuottaneen 
hedelmällisiä tuloksia. Bakerin 
ehdottama raha-asioita kor- 
dinoimissuunnitelma sai osanot
tajien hyväksymisen.

Osanottajat julkistivat myös 
ydinturvallisuutta koskevan lau
sunnon ja vaativat Neuvostoliit
toa paljastamaan Chernobylin 
ydinvoimalan onnettomuutta kos
kevan tietoaineiston.

Valkoisen Talon esikun
tapäällikkö Donald Regan sanoi 
75-vuotiaan presidentin kestä
neen erinomaisesti 13-päiväisen, 
22,000-mailisen Aasian-matkan- 
sa koettelemukset. Matka oli pi
sin, minkä Reagan on tehnyt 
presidenttikaudellaan.

Ennen kotiinpaluuta pre
sidentti ja Mrs. Reagan osallis
tuivat keisari Hirohiton 85-vuo- 
tisjuhliin.

V iran o m a is ten  ohje: 
p itä k ä ä  W a ld h e im  
U S :n  u lk o p u o le lla

WASHINGTON - Hallituksen 
virkailijoiden mukaan eräs US 
oikeusministeriön virkailija on 
ehdottanut, että entistä YK:n pää
sihteeri Kurt Waldheimia ei 
päästettäisi Yhdysvaltoihin Toi
sen maailmansodan aikaisien toi
miensa johdosta.

Virkailijoiden mukaan lausun
non esitti Neal Shear, minis
teriön erikoistutkimusosaston 
johtaja.

Oikeusministeri Edwin M eese 
11l:n pitää hyväksyäesitysennen 
kuin se astuu voimaan.

S here i  suostunut kommentoi
maan oikeusministeriön Wald
heimia koskevista tutkimuksista. 
Toisen maailmansodan aikana 
Waldheim palveli Saksan armei
jassa Balkanin vuorilla aikana, 
jolloin juutalaisia lähetettiin kuo
leman leireille

Waldheim kokosi eniten ääniä 
viime lauantaisissa Itävallan pre-

Kurt Waldheim

sidentin vaaleissa. Koska hänen 
saamansa osuus ei ylittänyt puo
lia kaikista äänistä, hän joutuu 
kilpailemaan uudelleen toiseksi 
tulleen kandidaatin, sosialistien 
kannattaman Kurt Steyrerin.

Jatkoäänestys taphtuu kesä
kuun 8. päivänä.

Waldheim sai lauantaisessa 
äänestyksessä 49.6 prosenttia
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Y d in e n e rg ia n  r is k it
U utinen  neuvostoliitto laisessa C hernobylin  ydin

vo im a lassa  s a ttu n e e s ta  o n n e tto m u u d e s ta  o te t
tiin  va s ta a n  kau hu lla  kau tta  m aailm an . Ikäv in tä  
koko  as iassa  on se, m iten  väh ä is iä  ja p u u tte e llis ia  
tie to ja  o le m m e  s a a n e e t o n n e tto m u u d e n  a ih e u t
tam is ta  tu loksista .

N e u vo s to liito n  hallitus reag o i k riis itilan teessa  
its e lle e n  tyyp illise llä  s a la ileva lla  tyy lillään . M uu  
m aailm a  sai lie tä ä  o n n e tto m u u d e s ta  vas ta  silloin, 
kun rad io ak tiiv in en  p ilv ip e ite  ku lkeu tu i m aan  ra 
jo jen  u lko p uo le lle .

Juuri täm än  sala ilun  jo h d o s ta  on va ikea  uskoa  
to d eks i n iitä  varha is ia  v ira llis ia  rap o rtte ja , jo iden  
m u kaan  vain kaksi h en k ilö ä  m e n e h ty i reak to rin  
su lam isp ro sess issa  - p rosess ia , m inkä  syn
n y ttäm ä  rad ioaktiiv isuus oli ilm e is tä  jo p a  S u o 
m essa  ja  S kand in av ian k in  m aissa.

W ie n is s ä  to im ivan K ansa invä lisen  a fo m ie o o i 
g ia -a g e n ttu u rin  tai jonkun  m uun vas taavan la isen  
jä rjes tö n  tulisi teh d ä  p arh aansa , jo tta  N euvo s  
toliiton viranom aiset saataisiin  ym m ärtäm ään  mi 
ten  tä rk e ä ä  itse o n n e tto m u u tta  ja ->en seu rau ks ia  
ko skevat tiedo t ovat.

K ysym yksessä ei o le k a a n  e n ä ä  jo n ku n  tie tyn  
m aan  s isä ise t o n g e lm a t ja edut. T ä llä  h e tk e llä  
ydin  vo im ala t tu o tta v a t a in ak in  jonkun  osan  2 6  
valtion  säh köstä . N iin p ä  U kra in a s s a  s a ttn u t o n 
n e tto m u u s  on kan sa in vä lin en  laad u ltaan . O n n e t
tom uus joutui m uiden m aiden huom ion kohteeksi 
rad io ak tiiv isen  sä te ilyn  y littävän  kan so jen  väliset 
rajat.

T e k n o lo g in e n  keh itys  on o llut v ilkas ta  v iim e  
vu os ikym m en ien  a ikan a . U se in  ih m ise t luo ttavat 
liiaksi jä r je s te lm iin  ja  koneis iin , jo tka  saa ttava t 
m e n n ä  e p ä k u n to o n  ih m iskäd en  väärän  liikkeen  
jo h dosta .

M o n e t a s ia n tu n tija t p itävä t y d in te k n o lo g ia a  
tu rva llisen a  ja  san ovat ep äon n is tu m is - 

< m a h d o llisu u d en  o levan  läh es  o le m a tto m a n . S a 
m alla  he ku iten k in  m yöntävät, e ttä  h e illä  ei o le  
a a v is tu s ta k a a n  m illa iset s e u ra u k s e t e p ä o n n is 
tu m is illa  olisi.

Y hd ysva lla t on m uiden  m a id en  tavo in  tarjonnut 
a p u a a n  N e u v o s to liito lle  k riis itilan teessa . O n n e t
to m u u s  osoitti, e ttä  idän ja  län n en  vä lise t e r i
m ie lisyyd e t ka to avat, y d in o n n e tto m u u s  ko skee  
kaikk ia .

Jo s  N eu vo s to liitto  luopuu o n n e tto m u u d e n  
v ä h ä tte ly s tä  ja  suostuu  k e s k u s te le m a a n  m ah 
d o llis is ta  sy istä ja  seu rau ks is ta , koko  m aa ilm a  
s a a tta is i hyötyä s e u rau ksen a .

Äidille

Ä it i  on k ie len  k a u n e in  sana  
Ä it i  on paras  lohdu tta ja ,  
s il lo in  kun  m aa ilm a  so r taa  lasta. 
Ä it i  e i lakkaa  ra k a s ta m a s ta  
Ä it i  on  ta ivaan k irk k a in  tähti, 
s i t tenk in  vielä kun  iä k s i  lähti.

N » • • • •  • •imipaivat

Toukokuun 15 p Sofia 
Toukokuun 16 p Ester. Essi 
Toukokuun 17 p Maila. Maili. 
Mailis

Toukokuun 18 p Erkki. Eero 
Eerikki

Toukokuun 19 p. Emilia. Milja. 
Milla. Emma. Amalia 

Toukokuun 20 p Karoliina. Ujo 
Lilli

Toukokuun 21  p Kosti

Igumenialla on huollettavia. Mikki-kissa kulkee mielellään igum enian helm oissa, sillä se  t ie tää 
saavansa  herkkupalan.

E l i  IS ■raan
naisen

■ a ■ ■ ■elämä
M a r g a r e ta  B o l lw a g e  m e n i  lu o s t a r i i n  v u o n n a  1 9 3 8  ja  y h d e k s ä n  v u o t ta  m y ö h e m 
m in  h ä n e t  v ih i t t i in  n u n n a k s i .  T ä n ä ä n  h ä n  o n  L in t u la n  lu o s t a r in  ig u m e n ia  
A n to n in a .

Musta samettinen skuleikka, 
suippolakki, peittää pään. Musta 
huntu leviää sen alta olkapäille ja 
jättää kasvojen kohdalle soikion. 
Kun igumenia Antonina het
keksi poistaa hiipan, huntu liu
kuu syrjään ja tasainen ja tumma 
hiusraja paljastuu. Igumenia 
täytti kahdeksankymmentä 
vuotta helmikuun viidentenä, 
jolloin Lintulan nunnaluostariin 
tuli taas joukko ortodoksisen 
kirkon arvohenkilöitä.

Hän pitelee kädessään valo
kuvaa, joka on otettu 1930-lu- 
vulla. Kuvassa igumenialla on 
lyhyt lainekampaus ja iltapuku, 
joka paljastaa vartalon. Hän hy
myilee. Hän on lähdössä juhliin 
kauan sitten, Silloin kun hän vielä 
eli toista elämää. Nyt hän on ollut 
nunna jo yli neljäkymmentä 
vuotta. * . .

Hänen kasvojen ilmeitään on 
mahdoton tulkita. Tunteeko hän 
voitonriemua? Nauttiiko hän 
tuottamastaan yllätyksestä? 
Onko hän unohtanut silkin kos
ketuksen ja toisen ihmisen 
lämmän?

Mitään ei näy päällepäin. Igu
menian silmät katsovat levolli
sesti. Kenties hän näillä eleillään 
vain haluaa sanoa, että jokaisen 
nunnantarinan taakse kätkeytyy 
elävä ihminen ja että ne kasvot, 
jotka nyt muodostavat kalpean 
läikän nuinnankaavun sisällä, 
ovat käyneet läpi monta muo
donmuutosta.

Kaksi
pakoa
Moskovasta

Igumenia Antoninan tarina on 
kuin käsikirjoitus, jossa tyylilajit 
vaihtelevat, tai kuin elokuva, joka 
alkaa maalailevilla lap- 
suudenidylleillä, ja joka seuraa- 
vassa hetkessä yltyy myrskyksi. 
Hän syntyi 1906. Isä oli sak
salainen, äiti venakko. I Iän näyt
tää äitinsä nuoruudenkuvan. 
Upea, tolstoilainen ylhäisö- 
nainen, joka lepää datshan  kori- 
tuolissa raukea ilme kasvoillaan 
ja hiukset hajallaan, ylimaallisen 
kauniina.

'Meitä oli neljä lasta’, igumenia 
kertoo. Hänen mielikuvissaan 
lapsuuden äiti on aina tuollainen. 
Kaunis.

Koti, jonka hän muistaa, oli 
Moskovan keskustassa vanhas
sa kerrostalossa, ikkunat pihalle. 
Kadulle ei saanut mennä yksin, 
hoitajan, njanjan, oli aina oltava 
mukana. Talvisin ajettiin reellä 
Moskovan puistoissa. Luistin
radalla soi posetiivi. Hänellä oli 
turkki ja muhvi ja raidalliset su
kat.

Hänellä oli pliseerattu, heleän- 
sininen juhlamekko ja siinä suuri, 
koristeellinen kaulus. Las
tenhuoneessa oli neljä vuodetta 
ja pöytä keskellä. Hänen äitinsä 
puvun laahus oli niin pitkä, että 
lapset saattoivat istua sen pääl
lä. Hän muistaa, kuinka hän oli 
ajavinaan raitiovaunulla loikoil- 
lessaan laahuksen silkkipoimu- 
jen päällä.

Häntä naurattaa muistonsa. 
Leikkielefantti, lastenhuoneen 
riidat, isä, joka letitti hänen hiuk
sensa kobka äidin voimat eivät 
siihen riittäneet. Juhlat kotona. 
Suljetut ovet. Hän itse kurkki
massa salaa ovenraosta. Hän 
muistaa veljensä Maximilianin ja 
Josefin ja sisarensa Veran. Hä
nen oma nimensä oli tuolloin 
Margareta.

Sitten yhtäkkiä kaikki muuttui. 
Heidän porttiinsa ilmestyi liituh ir- 
joitus "saksalaiset koirat", ja e 
räänä yönä tuli varotus. Venäläi
nen upseeri, perheen ystävä lä
hetti sanan I ähtekää heti ,os 
haluatte pelastus.i.

Me pakenimme yön selässä 
huvilallemme, joka oli Moskovan 
ulkopuolella. Siellä olimme tur
vassa vähän aikaa. Isämme 
vangittiin ja vietiin Siperiaan 
Meidät lapset lähetettiin äidin 
vanhempien luokse Zagorskiin.

Zagorsk oli pieni kaupunki: 
puutaloja, paljon köyhiä. Kau
pungissa oli luostari, Troitse 
-Sergieva lavra, jonka porteilla 
kerjäläisten jonot luikertelivat. 
Leipää jaettiin luostarin kirkos
sa. Jumalanpalvelukset houkut- 
tfelivät' Väkeä. MaTgareta kulki 
isoäitinsä käsipuolessa. Levot
tomuus ja pelko vainosivat hä
nen uniaan eikä hän tuntenut 
olevansa turvassa muualla kuin 
luostarin ikonilamppujen hä
myssä.

'Isovanhemmat asuivat suu
ressa talossa. Isoisäni oli ken
raali, enot korkea-arvoisia up
seereja. Serkutkin univormuissa. 
He kaikki ovat kuolleet. Ammut
tiin vallankumouksen aikana.'

Zagorsk, Harkov, Kiev. Täpö
täysiä junia. Onnettomia ihmisiä. 
He lapset äitinsä kylkeen kyyris
tyneinä pakomatkalla.

Vielä kerran he palasivat Mos
kovaan. Hän näki njanjansa, 
hoitajansa, ja nukkensa. Niitä oli 
neljätoista. Lapsuuden illusiot 
olivat repaleina. Enää ei äiti nos
tanut ruusumaljakoita kukkapyl- 
väille. Oli jatkettava kiireesti 
pakoa Saksaan, missä he voisi
vat elää. Maailmanpalo kyti 
kaikkialla: he olivat vihattuja 
nemetskejä. saksalaisia.

Muistan sen kauheuden. Oli 
kylmä. Uimme oli sairastunut

lavantautiin. Olimme niin näl
käisiä, että suuhun ilmestyi ki
peitä rakkuloita ja ikenistä vuoti 
verta Saimme leipää sotilailta. 
Antoivat armosta, mutta emme 
voineet syödä ... '

He pääsivät kuitenkin Sak
saan, Lyypekkiin, ja elämä ko
hentui väliaikaisesti. Oli vuosi 
1913. Margareta kävi koulua. Isä 
oli palannut Siperiasta. Perhe eli 
Saksassa aina vuoteen 1919, 
jolloin muutettiin Helsinkiin. Isä 
sai viran Fazerin makeistehtaan 
prokuristina. Työnsä vuoksi hän 
joutui paljon matkustamaan. 
Perhe asui vuoroin suom essa ja 
Saksassa. Margareta oppi venä
jän, saksan ja ranskan lisäksi 
ruotsia ja auttavasti suomea. 
Hänellä oli haaveensa, hän olisi 
halunnut opiskella lääkäriksi, 
mutta* siihen ei ollut mahdolli
suuksia. Vähän aikaa hän oii Sak
sassa  Punaisen Ristin palveluk
sessa  ja oppi sairaanhoitoa.

Hän meni naimisiin, mutta 
avioliitto epäonnistui. Igumenia 
Antonina ei halua puhua tuosta 
ajasta. Ajatus luostariin menosta 
käväisi yhä useammin hänen 
mielessään. Hänestä tuntui, e t
tei hän ollut elämässään saavut
tanut sitä harmoniaa, mitä kai- 
pasi.

Rakas
entinen
Lintula

Margareta Bollwage meni 
luostariin 1938. Hän oli 33-vuo- 
tias. Hän ei enää kantanut huolta 
kauneudesta. Permanentti kas- 
v,oi ulos hiuksista noviisin päälii- 
nan alla. Työpukua peitti säk- 
kikankainen esiliina. Ensi töik
seen hän joutui navettaan. Leh
miä oli kolmekymmentäseit- 
semän. Hän oppi lypsämään, luo
maan lantaa, pesemään lehmiä.
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Luostari on ollut igum enia Antoninan koti kohta viisikymmentä 
vuotta. Ensin ra jan takainen  Lintula ja nyt H einäveden Palokin 
Lintula.

Lahjoituksia
Raivaajalle!

TUKEMISRAHASTO 1986: Yhteensä: $ 4,542.50

J o h n  Mäen muistolle 
k huhtik. 17, 1986, Braintree, MA

Sanni Tuori Robertson. Middle Island. NY $25.00
Lydia Ruoppoja May, Quincy, Ma ........................ $5.00
Flsie Mattson, Quincy. MA . ..................  $5 00

Uljas Koitto Temperance Society Quincy ja Pembroke. 
MA................................................................................$100 00

Miehensä Leo O. Jarkon  ja poikansa
William A Jarkon  muistolle (heidän syntymäpäivänsä
olivat toukok. 9 ja 1 i p.) lahjoittaa
Katherine Jarkko. Fitchburg MA .......................  $25.00

Finland Stock Com panyn muistolle lahjoittaa
Laimi Reynolds. Scotia. N Y ..................................... $20.00

Mauno ja Anja Laurila Brooklyn. NY ................  $25.00
Wain ja Clare Torri. Sonoma. C A ............................. $10 00
Vuokko ja Voitto Hilska, Kew Gardens. NY $25.00
Esther Silvonen. Gardner M A ...............................  $20.00
Sarah Warenmaa. Brockton. MA ...............................  $10.00
Tädin ja sedän Aini ja Walter Valleyn
muistolle lahjoittaa
Aini V W. Howe Leomister MA ...............................$20.00

Tauno ja rilen Tastula. Fitchburg, MA ....................$10.00
Olavi ja Sirkka Tastula. Fitchburg. MA.................... $10. 'i0
Wilho ja Berlha Laaksonen. Fitchburg MA ................ 5 00
Roy ja Raija Helander, Maynard, MA ....................$50.00
Veikko Sinivuori. So, Roylaston. MA ................  $5.00
Mr ja Mrs. Jorma L Kaukonen. Mill Valley. CA . $25.00
L flie Tastula. Peterboro. Nh ................................... $10.00
Jorma I Niven Warrington F L .................................. $20.00
Laila T Suomela. Norway. M E .................................... $5.00

Miehensä Kalle Lindellin muistolle
Helvi Lindell. Brooklyn. NY . ................ . $10 00

Ben ja Mary Gillis Leominster. MA...........................  $10.00
Lauri ja Mirja Jokinen Fitchburg. MA $20 00
Martta Kari Fitchburg. MA . . $10 00
Helmi Erickson, Ashtabula. OH .................................$2.00
Leo Paananen Biockton. MA ..............  $5.00
Impi Äijälä. Lantana F L ............... ..................  $10.00
Bruno Jokinen. Nashua NH $10 00
Maine ja Victor Rautanen Fishkill NY . . . .  . . .  $20.00
Saimi Korsman Maynard MA. ...........  . $1000
Ardy ja Iren" Kamila Westminster. M A..................  $25.00
Helen ja Henry Harvi. Natick M A ............................. $25.00
Mrs Albert Sois Jo Chester, M A ...............................$10 00

Mini Saaren muistolle lahjoittavat
Andy ja Tarja Silverman Tarrytown. NY ............... $10.00

Hugo ja Elvi Wilson. Fitchburg. MA ....................$10.00
Hilda Torppa Maynard. MA . .................... $25 00
Irja Alitalo. Fitchburg, MA . ............................. $10 00
Sirkka Liukkonen. Worcester MA ......................$20 00

Vanhempiensa Rosa ja Nikolai Palon muistolle 
lahjoittaa Lillian Lammi Norway MA................  $10 00

Aileen Lindblom, Bronx N Y ......................  .. $15 00
Maty E Kelly Fitchurg M A ........................................ $10.00
Rev. ja Mrs. Viljo Heiman. Lantana. FL ..............  $10 00
Taimi Olkkola. Fitchburg, MA ...................... $10.00

Miehensä Adolph Järv isen  muistolle lahjoittaa 
Lempi Järvinen, New Port Richey. FL . $20 00

Jerry Kallio l a k e  Worth.FL ............................... $ 1 0 0 0

Vaimonsa entisen I E sther Wiinikaisen
muistolle (kuoli kesäk 1 1976) lahjoittaa
Willard W. Salmi. New Pott Richey, FL .............. $10.00

Elna Kolari Nikkilä, Mass City. Ml $25 00
Sylvia FLing. Worcester. MA . $20.00
Elizabeth Rautanen. New York NY ....................$10.00
Paul A ja Laimi R Lavon. Lantana. F L ..................... $50.00
I tonni Lappalainen. West Townsend. MA.......  $ 10 00
Wäinö ja Aili Berkio. Ashburham M a ........................$25.00
Edward Heikkilä. Gardner MA ..................  $ 1 0 0 0

Veljensä Kullervo Aaltosen muistolle
lahjoittaa Kyllikki Mullarkey Quincy. MA $1000

Mts Lydia lloagland. Grand l laven. Ml ............  $10.00
Aino D Holmberg. Vineyard Haven MA $20 00
Katherine Sword. Lake Worth. F L ..................................$5.00
Martta Totopainen Fitchburg. MA.................... $5 00
Lempi ja Wilho Aalto Westminster MA $10 00
FannyTonroos Westminster M A ................................$10.00

Kiitos lahjoitta jille !

Ina Kulmala
MAYNARD. MA - Ina (Oras- 

maa) Kulmala. 83, kuoli huhtik. 2, 
1986 Littleton House hoitokodis
sa Littletonissa. Hänen aviomie
hensä John I. Kulmala kuoli 
1972.

Hän oli syntynyt Lahdessa Suo
messa ja muutti Maynardiin 1920 
ja asui täällä vuoteen 1985, jol
loin hän muutti Littleton House 
hoitokotiin.

Kaipaamaan jäi tytär Helmi S a
lo, Holden: kaksi tyttärentytärtä, 
Laila Auvinen. Ashburnham ja El
len Abbott, Methuen sekä neljä 
lapsenlasten lasta.

Hautaaminen tapahtui Glen- 
wood hautausmaahan.

Paul Ritari
FITCHBURG, MA - Paul O. Ri 

tari, 75, 574 Ashburnham St.. 
kuoli huhtik. 25, 1986 Burban- 
kin sairaalassa.

Hän oli syntynyt Fitchburgissa 
Paul ja Hilda (Peltola) Ritarin poi
kana ja asui täällä koko ikänsä. 
Hän työskenteli 20 vuoden ajan 
Simondsin palveluksessa jää
den eläkkeelle 1973.

Kaipaamaan jäi vaimo Janice 
G. (Dufort) Ritari: poika Jam es 
Ritari, Fitchburgikolme poika
puolta; tytär Julie Ritari, Fitch
burg; neljä tytärpuolta; kolme vei

jeä, Eino Reida, Gardner, Arthur 
Ritari, Leominster ja Rudolph Ri
tari, Lunenburg; kaksi siskoa, Ir
ma Roiko, Leominster ja Lillian 
Gloriani, Fitchburg; 13 las
tenlasta ja yksi lastenlasten lap
si.

Hautauksesta huolehti Boskin 
Hautaustoimisto, 85 Blossom St. 
ja hautaaminen tapahtui Forest 
Hill hautausmaahan.

Lahjoituksia vainajan muis
tolle voi tehdä itse valit
semalleen hyväntekeväisyysjär
jestölle.

Eino M ichelson

GARDNER, MA - Eino A. Mic
helson, 84,322 Whitney St., kuoli 
huhtik. 29.1986 Henry Heywood 
Memorial sairaalassa.

Hän oli syntynyt Kotkassa Her
man ja Katrina Michelsonin poi
kana. Hän työskenteli 20 vuo
den ajan Boston & Maine Rail
road yhtiön palveluksessa.

Kaipaamaan jäi vaimo Ida (Hak
kila) Michelson; tytär Mary E. 
Holzschuh, Kailua, Havaiji; kaksi 
lapsenlasta ja yksi lapsenlapsen 
lapsi.

Hautauksesta huolehti Hau
taustoimisto Smith, 69 Vernon 
St., Gardner

Hautaaminen tapahtui Green 
Bower hautausmaahan.
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U. K. Temperance Society holds 

annual meeting

M assachusetts - The Uljas 
Koitto Temperance Society held 
its annual meeting April 27 at its 
summer place in Pembroke. 
Since the loss of the Finn Hall by 

fire in Quincy (1973), regular 
meetings are usually held at the 
Lincoln-Hancock Community 
School in Quincy.

Officers elected for the year 
are as follows: President Kari 
Dahl, Vice President Arno So- 
dergren, Secretary Aune Lep
pälä, Assistant Secretary Katie 
Leppälä, Treasurer Esther Nisu
la, Secretary to Treasurer Ellen 
Dahl, Auditors Lillian Kohonen 
and Evelyn Tankard, Trustee 
Evelyn Tankard, Membership 
Secretary Christine Bottomley 
with Vieno Tervakoski as Junior 
Assistant, Historian Lily Tuori, 
Librarian Walter Nisula, and 
Room Renter for Camp Joan 
Tuori.

Additional members to the 
Board included: Susan Smith, 
Lily Tuori, Walter Nisula, Stephan 
Tanczos, and Seppo Pakkala.

Camp Committee members 
are Kari Dahl, Seppo Pakkala, 
Nancy Taylor, Reino Mäki, Jaak
ko Tervakoski, Susan Smith, and 

Stephan Tanczos.
Zachary Griffin was inducted 

into junior membership at age 
ten. At age 99 our honorary 
member Esther Tankard was 
present.

A special committee was se 
lected to finalize program events

for this year.
Opening of the sauna on the 

shore of Furnace Pond took 
place May 3 for the Saturday 
schedules of the Sauna Club (to 
which non-members may join). 
Wednesday saunas will be in
cluded for July and August.

The sauna is in the traditional 
Finnish style followed by refresh
ments and varied social activi
ties. Visitors from Finland often 
come to the Camp as part of their 
tours, as did some people from 
Tampere and Joensuu, who 
stopped by this weekend.

Although the Society was or
ganized in 1890, this year is 
special as the 60th anniversary 
of the Camp. There are about ten 
acres of land on the shore of 
Furnace Pond at the end of 
Suomi Road, Pembroke. The 
lodge has six rooms that are 
rented on a weekly basis to 
members and friends during the 
summer. Day trips to Plymouth 
and Cape Cod can be made.

Workbees have been held 
during this month, as an annual 
custom, and will continue as 
major refurbishment takes place.

In recognition of Raivaaja's 
80th Anniversary and the instal
lation of new equipment, the 
Society sends its congratulation 
and a donation of $100.00 to 
Raivaaja.

U. K. Temoerance Society 
P. O. Box 1232 

Pembroke, Ma 02359

N e w s  fro m  
F in la n d  S o c ie ty

Com ing to Finland this summer?

F i n la n d  S o c i e t y  S e m i n a r
- fo r  L e a r n i n g  a n d  F u n

Finland Society’s popular Sum
mer Seminar still has room for a 
few more participants. This S e
minar on the Finnish language 
and culture will again be held in 
Hämeenlinna.

The Basic Seminar consists of 
three weeks of Finnish lessons, 
lectures, excursions and tours.

In addition, an extra week’s 
crash course is offered to the 
most eager s tudents of Finnish. 
One weekend will be spent as 
guests of Finnish families In the 
Hämeenlinna area.

The three-week course, includ
ing room and board, will cost 360

Fitchburg, MA

S a i m a  Park

The Finnish American Club of 
Saima will hold its annual meet
ing on Wednesday, May 14, at 
Saima Park.

A pot luck supper will begin at 
6:30 p.m. Then at 7:30 the meet
ing will commence; reports will 
be read and officers for the com
ing year will be elected. Club 
members are urged to be active 
on the various committees dur
ing 1986 - 87.

The board has arranged for a 
photographer to be present at 
the beginning of the business 
meeting. He will take a photo
graph of the board and a group 
photograph of the membership.

W a n t e d

W ood Burning Sauna
w ith  hot w a te r  

W ill pay a g ood  price  
and also Fruit Juicer

Tel. 386-5840

April meeting
The April meeting was hosted 

by Wäinö and Ellen Paananen, 
Bernard and Evelyn 
Kelley, Andrew and Ann Ander
son, Dagney Nykänen, Linnea 
Poikonen, Henry and He
len Harvi, and Marjorie Nel
son. The program was a slide 
show and lecture by Miriam 
Lehto on the work of the Herbert 
Lipton Community Mental 
Health Center.

40th anniversary
FACS will celebrate its 40th 

anniversary on Saturday night 
May 31.

The affair will be a Hawaiian 
Luau. NilsLundin will furnish the 
music for dancing.

Did you attend the meeting at 
Saima Hall in May 1946 which 
launchedtheclub? FACSisinvit- 
ing all founding members to be 
guests of the club for the Luau.

All tickets will be by advance 
sale only. No tickets will be avail
able at the door. Tickets are

SAWYER-MILLER 
FUNERAL HOMES

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

After the marathon
Top Finnish finishers in the 1986 Boston Marathon: Sinikka Keskitalo, left, and Pertti

Tiainen (Photo by K Marlin Laina, cou ilesy  o iIh e  Daily H am pshire Q a re tla l

T h e  N e w  B o s t o n  M a r a th o n

Thisyearthe Boston Marathon 
was a money marathon. With the 
change from a strictly amateur 
outlook, this year the marathon 
committee in Boston had money 
to give as  prizes and other com
pensation to runners from all 
over the world.

The Boston Athletic Associa
tion (BAA) invited four runners - 
three men and a woman, Sinikka 
Keskitalo, the Finnish marathon 
champion.

Long before learning of the in
tention of the BAA, the Finnish 
American Marathon Association 
had made arrangements to bring 
Niilo Kemppe, one of the class

runners in Finland, to the race.
The others running the 26 plus 

miles were Pertti Tiainen, Jorma 
Sippola and Seppo Liuttu.

In years past if there was not a 
Finnish winner, there was a 
mixed feeling among those who 
gathered to witness the race in 
Boston. This year, there was joy 
that Finns had come into "the 
money."

Sinikka Keskitalo placed fifth 
in the women’s category and 
received $10,000 along with a 
trophy.

Tiainen placed 11th in the 
men’s category and received 
$l,400 in prize money. Cash 
prizes were given to the first 15

in each category. Those of us 
attending the award ceremony, 
which in itself was raised to ”a 
real event", were able to cheer 
as Keskitalo and Tiainen were 
called to the stage.

With the BAA now actively par
ticipating in recruiting runners 
from all over the world to run in 
the Boston Marathon, the role of 
the Finnish American Marathon 
Association will bedifferent. This 
year the association was respon
sible for bringing Niilo Kemppe 
to Boston, and providing 'appear
ance money’ and act as  hosts 
while they are in this country.

Tarmo Hannula

Reunion of Sisters topic:

Women’s Equality Today•rlRrn

US dollars. The fee for the extra 
week will be USD 100.

Participants of former Finland 
Society Seminars will beallowed 
to participate in just this one

week, without taking the three 
week Basic Course first.

Further information is avail
able from Finland Society in 
Helsinki, the Society’s mem
bership secretaries, several Fin
nish Embassies and universities 
where Finnish is being taught.

Combine Business with Pleas
ure by participating in the Fin
land Society Summer Seminar. 
Welcome!

-Continued from last week -

Americans and Finns share 
also discrimination in securing 
employment and advancement, 
inadequate participation in man
agement and decision making, 
and lack of many elementary con
siderations of women’s special 
needs. Their earnings in both 
countries are roughly 40% lower 
than those of men in compara
ble jobs.

The greatest differences may 
be in the way efforts are made to 
solve problems in each country. 
Official policy in Finland is far a- 
head of America. Since 1972 a 
Council on Equality of Men and 
Women in the Prime Minister’s 
Office has been doing studies 
and making recommendations 
that were the basis of a five year 
Cabinet level effort to establish

$12.50 per person and are avail
able from: Raivaaja, 147 Elm St. 
(P.O. Box 600), Fitchburg, MA 
01420; Aini Howe, 465 Merriam 
Ave., Leominster, MA 01453, tel. 
537-7783; Walfrid Mäkelä, 291 
Marshall St„ Fitchburg, tel. 342- 
3967; Lloyd Hannula, P.O. Box 
500, Westminster, MA 01473, 
tel. 874-0629; and Tarmo Han
nula, 12 N. Ashland St., Worces
ter, MA 01609, tel. 756-9614.

If ordering by mail, please 
enclose a self-addressed stam
ped envelope with your check. 
Make check payable to FACS.

Tables of 10 will be reserved 
with a remittance for the table;

seating for 6 or 8 will be reserved 
on the same basis.

With all the invited guests com
ing, seating will be at a premium. 
The club advises to purchase 
your tickets early.

Aini V. W. Howe is chairman for 
this event.

- FACS Newsletter

equality in work, education and 
social relations. Though some 
believe Finland is moving too 
fast, in truth the women’s move
ment has some reason for great 
dissatisfaction.

In America the women’s move
ment has failed to win the ERA, 
the labor movement is relatively 
passive, yet the concept of pay 
based on comparable worth is 
breaking new ground, a wedge in 
otherwise unresolved issues. 
Finns are curious about what this 
proposition is about.

Elina Haavio Mannila, of Hel
sinki University, will discuss work 
and women in Finland. Her 1965 
book Suomalainen nainen ja  
mies (Finnish Woman and Man) 
is regarded as the catalyst for 
modern Finnish feminism. Speak
ing to the issue of comparative 
worth will be Sara Evans, wom
en’s historian at the University of 
Minnesota, who is well known in 
the women’s movement here 
and abroad.

Panelists will include a rep
resentative if the Finnish Council 
for Equality and Riitta Partinen of 
the Central Federation of Trade 
Unionsin Finland; Americanswill 
be Nina Rothchild, Director of 
the Minnesota State Depart
ment of Employee Relations, and 
Louise Sundin, first Vice Presi
dent of the Minnesota AFL-CIO.

The afternoon topic is "The Pol
itics of Equality". Statistics show 
that from 1907 to 1980 the same 
number of Finnish women as 
men have voted, and today over 
70% of all women and men vote. 
Nineteen women were elected 
to parliament (of 200 members) 
in 1907 and 25 in 1908, their 
number fluctuated around that 
level for nearly six decades, then 
rose rapidly from 43 in 1970 to a 
shade less than one third of Par
liament in the 1980's. Clearly 
Finnish women have gained 
much ground in recent years and

are far ahead  of America.
But the question is more com

plex: Finnish women are weigh
ing exactly how effective they 
are in the legislative process, 
whether they truly have an inde
pendent voice within their politi
cal parties, whether they act u- 
nitedly on women’s issues, and 
how it is that women tend to get 
shunted into positions that do 
not deal with the "big" issues 
considered men’s prerogatives. 
The realization is also there that 
the politics of equality must count 
on participation and support from 
men which has not always been 
forthcoming.

Finland’s best known woman 
abroad, Helvi Sipilä, the first wom
an to run for President of Finland, 
will introduce this discussion. 
She is followed by a representa
tive for the National Council for 
Equality. Then Sandra Garde- 
bong, Chair Person for the Met
ropolitan Council, Twin Cities, 
Minnesota, area, will discuss t h e , 
politics of equality in America. 
She comes from a state in which 
women have a strong political im
pact and official policieson wom
en's issues are more advanced 
than most.

American panelists will include- 
a public official, Minnesota state 
representative Lola Minne, and a 
woman citizen, Karen Hanson 
from Women Against Military 
Madness. Finnish Panelists in
clude a public official, Hilkka 
Pietilä who is also secretary of 
the United Nations Association, 
and a citizen, Mirja Ryynänen 
who is a freelance journalist and 
farm activist.

Next week we will discuss Fin
land’s exhibit on women's crafts 
and design, the film "Wild Rose", 
a midsummer celebration of the 
arts and other special features.

- Carl Ross

R. W. BICKFORD
INSURANCE AGENCY INC. 

4 Central Street 
Ashburnham, MA 01430 

Telephone: 827-5909

O pen H ouse  
R a i v a a j a  o f f i c e

147 Elm St., Fitchburg, MA

Smith Funeral Home Sunday, May 18, 1 :00  - 5 :0 0  p.m .

Elden J. Burling Come and meet our personnel and see  our new 
typesetting machines.

69 Vernon St., Gardner, MA 
Tel.: 632-0377 R e f r e s h m e n t s

From Finland to SoHo:

Kari W a ld e n

The first NewYorkexhibitionof 
Kari Walden, a contemporary 
Finnish artist currently living and 
working in New York, will open at 
the Chuck Levitan Gallery, 42 
Grand Street in SoHo, New York, 
on Wednesday, May 14th. The 
exhibition will include both oil 
paintings and silk screen prints 
produced by the artist in New 
York.

Kari Walden has studied paint
ing, print making and sculpture in 
Finland at the Academy of Fine 
Arts School and the University of 
Industrial Design and in the 
United Sta tes at the California 
State University, Long Beach, 
San Francisco Art Institute and 
in the School of Visual Arts, New 
York, master of fine arts program. 
His tutors have included Richard 
Anuszkiewcz, Walter Darby Ban- 
nard, Mary Heilman, Will Insley, 
Jeffrey Lew, Richard McLean 
and Lucio Pozzi.

The works of Kari «Walden are 
found in private and public col
lections in Scandinavia England, 
Germany, the United States and 
Japan. Originally trained as an 
economist Kari Walden pursued 
a career in international finance 
in Scandinavia, London, Paris 
and Amsterdam and shifted into 
working a s  a full-time artist only a 
few years ago.

"People ask me constantly 
about my style. Although un
doubtedly being expressive I am 
not an expressionist and I don't 
want to be labelled under any 
"ism". I think that it is important 
for me as an artist to explode my 
procedures in all directions, 
making each work an autono
mous vector."

The exhibition will run until 
May 25th. Gallery hours are 
Tuesday through Sunday 11 a.m. 
to 6 p.m. For further information 
phone (212) 966-2782.

F i n l a n d ’s  s t r ik e  f e l t  in U .S .

LANTANA FL - Taimi Ukkonen 
was disappointed. She had sent 
two birthday cards to her icy 
hometown of Isokyrö, Finland. 
They were returned, stamped: 
"SERVICE TEMPORARILY SUS
PENDED."

But the Hypoluxo woman has 
lots of company. Since April 21, 
every piece of mail sent to Fin
land has been returned to sen 
der with the same message 
stamped on its envelope.

A strike by 40,000 government 
workers in the Scandinavian 
nation of nearly 5 million people 
has crippled Finland's mail deli
very. Nothing via the mail gets in 
or out. The strike prompted the 
U.S. Postal Service to issue an 
embargo April 21 on mail bound 
for Finland.

Even officials of the Finnish 
Embassy in Washington are in
convenienced. They have to 
communicate with home via a 
courier or Telex.

"We can’t work in a normal 
way," said Seppo Härkönen, the 
embassy’s press counselor. "We 
can’t get any mail either."

Except for the neighborhood 
’of the embassy, few other Ame
rican communities would care, 
but in the Lantana-Hypoluxo- 
Lake Worth area, well - there are 
20,000 Finns.

Taimi Ukkonen knew of the

Strike but tnouynt her birthday 
cards might eke their way 
through.

"I was wrong," she said. "We 
got them back.”

”l haven’t received any letters 
from Finland for weeks,” said 
local Finnish-American Gladys 
Mankinen, who keeps in touch 
with kinfolk in the old country. "If I 
want to talk to someone there, I 
have to call them."

Lantana post office manager 
Dick Siler has turned back se 
veral people with packages des
tined for Finland.

"Had it happened during the 
season, we would have pulled 
our hair out,” Siler said. "It would 
have been a mess.”

Like those in Finnish enclaves 
in Wisconsin, Minnesota, Michi
gan and New England, Palm 
Beach County Finns keep in
formed about their native coun

t r y  through Finnish-language 
newspapers (published in Mas
sachusetts), phone calls, and lis
tening to Finnish-language radio 
programs (locally on WPBR and 
WEAT).

But most Finns say the mail 
embargo hasn’t bothered them 
that much. Besides, mail em
bargoes are nothing new.

-Jon Marmor 
in The Post

K a l e n t e r i

CALIFORNIA
July 7 - 1 3  - FinnFest USA '86, U n ivers ity  of California, 

Berkeley. Theme: Finns of the West.

MAINE
May 18 - Finnish American Heritage Society of Maine mon

th ly  m eeting . 2 pm, S ou th  P aris  C o n g re g a tio n a l 
C hurch,EastM ainS t.,South Paris. Program: H istory of 
West Paris Co-op Store by Nestor Tamminen.

MASSACUSETTS
May 13 - Finnish Golden Age Club meeting, 2 pm, Fellowship 

Hall, Elm St. Church, 264 Elm St., Fitchburg.
May 14 - Finnish American C lub of Saima annual meeting, 

Saima Park, Scott Rd., F itchburg. Pot luck supper at 
6:30 pm, meeting at 7:30.

May 17 - Spring Fling Flea Market. 9 am - 3 pm, Saima Park, 
Fitchburg. Bake sale; beef stew served at 11:30. For 
dealer space contact Lloyd Hannula, 874-0629.

- Dance, 8 pm, Saima Park, Fitchburg. Music by Dot 
and the New Sound.

M ay24 - Dance, 8pm, Saima Park, F itchburg. Music by the Hi- 
Lites.

July 4-5 - 80th Finnish Summer Festival, Saima Park, F itch
burg.

MICHIGAN
May 21 • Senior Citizen Luncheon, noon, Finnish Center, 

35200 W. Eight M ile Rd., Farm ington Hills.
May 30 - Finnish Center Association's annual Springfest 

begins, 4 :3 0 .to midnight, Finnish Center, Farmington 
Hills. Fish fry, balloon launching, band concert.

May 31 - Springiest continues, noon to 1 am, Finnish Center, 
Farmington Hills. Continuousenterta inm ent, food and 
drink, bingo. Maypole, and dancing in the evening to 
the Sisu Orkesteri.

June 1 • Last day of Springfest, 9 am - 6 pm, Finnish Center, 
Farmington Hills. O utdoor church service followed by 
pancake breakfast and entertainm ent.

NEW YORK
May 1 4 - 2 5  - Kari Walden, contem porary paintings and silk 

screen prints, Chuck Levitan Gallery, 42 Grand Street 
at W Broadway, New York. Tel:(212)966-2782.

PENNSYLVANIA
April 6 -June 8 - The Cranbrook Vision, an exhition which 

documents Ihe role of Cranbrook Academy of Art in 
American design, A llen tow n Art Museum, F ifth and 
Court Sts., A llentown. Inc luded are works by Eliel 
Saarinen, Eero Saarinen, and Loja Saarinen.

All programs subject to change
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Leo J. T a likka  ve to o m u so ikeu d en  kom issioon

Leo J. Talikka

Ohion korkein oikeus on nimit
tänyt asianajaja Leo J Talikan 
vetoomusoikeuilen komissioon, 
minkä tehtävänä on päättää täyt
tääkö asianajajaksi pyrkivä hen
kilö Ohion korkeimman oikeu
den vaatimukset

Painesvillessä Ohiossa asuva 
Talikka. 46 työskentelee Talik
ka Ulrich. Koerner and Ischie 
lakifirman palveluksessa. Hä
nen komissionimityksensä on 
voimassa vuoden 1986 loppuun 
asti.

Talikka un syntynyt Viipurissa 
Suomus ,a vuoden 1939 elokuus
sa ja muutti vanhempiensa ja 
nuoremman veljensä (joka on US 
ilmavoimien kapteeni) kanssa 
Yhdysvaltoihin vuonna 1952.

Perhe asui noin vuoden päivät 
Fit hburyissa ja Leo toimi silloin 
Raivaajan lehtipoikana.

Talikalla on päästötodishikset 
sekä Hiram Collegesta eitä Ohio 
Northern yliopistosta ja hänet 
hyväksyttiin Ohion asianajajaksi 
1968. Hän perusti oman lakifir- 
mansa lähes 20 vuotta sitten 
Firma on kasvanut tuntuvasti ja 
nykyisin Talikalla on kolme kump 
pania. Heidän lisäkseen tiima 
työllistää neljä muuta asianaja
jaa

Talikan vanhemmat ovat Mr ja 
Mrs F.ino P. Talikka. jotka asuvat 
kesäisin Painesvillessä Ohiossa 
ja talvisin Lantanassa Floridas
sa

TORIN POIKKI

Around the Market

M a n y  n e w s p a p e rs  fe a tu re  a co lum n w hich  
show s w h a t p e o p le  in th e  s tre e t a re  th inking  a b o u t th e  
various issues of th e  day.

H e re  w e  p resen t, w ith  trans la tio n , th eS u o m en  
S o s ia l id e m o k ra a t t i 's vers ion  of "th e  m an in th e  s tre e t”. 
It g ives us a c h a n c e  to  find out w h at th e  p e o p le  of 
to d a y ’s F in lan d  are  like.

M iten  m uistat äitiäsi?
H ow  do you rem em b er  
your m other?

P a r i i s i  j u o n i i  
v u o d e n  1 9 9 2  
o l y m p i a l a i s i a

Pariisilla on tarjota maailman ur
heiluväelle hyviä huokutuksia, 
jotta se saisi vuoden 1992 kesä 
olympialaiset. Maan olym
piakomitea on ilmoittanut, että 
Pariisin kaupunki on valmis ma
joittamaan ilmaiseksi urheilijat 
kaupunkiinsa.

Urheilujohtajat majoitettaisiin 
kisojen ajaksi maailmankuuluun 
Ritz-hoteliiin.

Viimeksi Los Angelesin olym
pialaisissa urheilijoiden majoit
taminen tuli makasamaan 6,8 
miljoona dollaria, vaikka poissa 
olivat mm. urheilun suurmaat 
Neuvostoliitto ja DDR.

Pariisilla on tarjota myös olym
piakylä sopivan etäisyyden 
päästä päästadionia. Vincen- 
nes’n alueelle suunnitellusta o- 
lympiakylästä olisi vain viiden 
minuutin kävelymatka stadionil-

T he F in land S tock C om pany  
Fitchburg , MA  

C irca 1 9 0 8
Rivi (Row) 1:1. Urho Heisson; 2. Isaac Laakso; 3. Hjalmar Toko
Rivi (Row) 2: 1. Antti Härkönen; 2. Hilma Kotilainen; 3. John Nylund, presidentti; 4. Saimi Erkkilä; 5. Antti Hannula; 6. Mrs. 
Waronen
Rivi (Row) 3: 1. Matti Mikkola; 2. Mr. Niemi; 3. Matti Kotilainen; 4.Mr. Gummerus; 5. ?; 6. Yrjö Alin; 7. ?
Rivi (Row) 4: 1. ?; 2. Matti Hopponen; 3. Hjalmar Kontio; 4. Matti Antila

Laimi Reynolds, Scotia, N.Y.:sta, haluaisi tietoja the Finland Stock Company of Fitchburg ryhmästä. Ylläoleva vuoden 1908 
paikkeilla otettu valokuva osoittaa, että se koostui 30 suomalaisesta liikemiehestä ja -naisesta. Kolmea lukuunottamatta heidät on 
voitu, tunnistaa.

Raivaajan lukijakunnassa saattaa olla Stock Companyn jälkeläisiä, jotka voivat tunnistaa kyseiset henkilöt ja tietää jotain ryhmän

Hannu Ojanperä

- Ruusupuskalla. Mutta ei tule 
mieleen.

- With a bouquet of roses. I can't 
think of anything else.

- Vietämme päivän yhdessä ja 
pojat piirtävät äidille kortin.

- We’ll spend the day together 
and my sons will draw her a 
card.

- Äitini asuu Vietnamissa, joten 
lähetän kortin. Paketin lähet
täisin mielelläni, mutta en ole 
varma meneekö se  perille. Vuo
den aikana hän voi nimittäin ot
taa vastaan vain kolme pakettia.

- My mother lives in Vietnam so 
I’ll send a card. I would like to 
send a package, but I’m not sure 
it would reach her. In one year 
she can receive only three 
packages.

- Puhelinsoitolla. Mitään muuta 
en ole tällä kertaa ajatellut.

- With a telephone call. I haven't 
thought of anything else this 
time.

Päivi Sarparanta

- Menen tapaamaan ja vien ehkä 
jotakin mennessäni.

I’ll visit and possibly bring 
something with me.

Pasi Järvinen
L a k e s i d e  C h a p e l

Funeral Directors

131 South Lakeside Dr. 
Lake Worth Florida

Puhelin 582-6633

ACE HARDWARE
1212 LANTANA RO 

Lantana, Florida 33460
"We stock sauna heater 

Puh. 585-0247

le.
Ranskalaiset urheilujohtajat 

halusivat myös mainostaa Parii
siin suunitteilla olevaa"Euroo- 
pan Disney Landia", jonka pitäisi 
valmistua juuri vuonna 1992.

Kansainvälinen olym
piakomitea päättää vuoden 
1992 kesä- ja talviolyrwpra lais- 
ten pitopaikosta kokouksessaan 
Lausannessa 17. lokakuuta. 
Pariisin lisäksi kesäolym-
pialaisia ovat hakemassa Bar
celona, Brisbane, Birmingham, 
Amsterdam, New Delhi, ja Bel
grad.

Patonki is iaa
Viime vii» koisossa Raivaa

jassa anneltiin iesepti vnlkosipu 
lipatongille.

Ilmeisesti sana patonki o i 
outo useille unenhan 
suomalaisille sillä olemme saa 
neet sanaa koskevia soittoja I. >i- 
milukseemme

Patonki on ranskalainen leipä 
(French bread) . mutta ei sellai 
nen pehmeä suueimaiknlisfa 
ostettava, vaan rapea ja pitkä 
tikkumainen leip.ipötkö

n ie l le  voi ostaa kunnallis! i 
rnnskaninista leipää, resepti on 
nistuu supermarket (Häivältäkin

synnystä ja toiminnasta, kuten esim. miksi se perustettiin ja miten kauan se jatkoi toimintaansa.
Mikäli teillä on joitain ryhmää koskevia tietoja, kirjoittakaa: Laimi Reynolds, 519 Elliott St., Scotia. N Y. 12302

l aimi Reynolds of Scotia, N.Y. is searching f or information about the Finland Stock Company of Fitchburg. Above photograph, circa 
1908, shows that it was a group of 30 prominent Finnish business men and women who were engaged in various types of businesses 
at that time. All but 3 are identified.

Among the Raivaaja readership there may still be descendants  of the Stock Company members. Her idea is that the picture might 
evoke memories and lead to facts that will provide information about why the company was formed and how long it functioned.

If you have any of this information, please write: Laimi Reynolds, 519 Elliott St., Scotia, N.Y. 12302.
* » . - ;. ’ Ll/i

Newton-Bartlett
HAUTAUSTOIMISTO

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

Marmorisia ja graniittisia 
hautakiviä

BOLSTER Monumental Works 
JOHN A. PRATT, omistaja

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

MOODY'S DINER
and

CABINS

Erikoisia päivällisiä, 
C urb- palvelus

KOTITEKOISET LEIVOKSET 
WALDOBOKO. MAINE

Suomi konferenssin USA:n 
mannerjuhlat Kaliforniassa 

13 -15.  7. 1986

USAn Suomi Konferenssin 
mannerjuhlat ovat nyt ensi ker
taa Kaliforniassa. FinnFest USA 
'86 juhlat alkavat heinäkuun 7 - 
13. päivinä Berkeleyssä Kalifor
nian yliopiston kampuksella.

Sitten välittömästi jatkuvat 
Suomi Konferenssin kirkko- 
juhlat Lutheran Church of the 
Cross seurakunnan kirkossa, 
1744 University Avenue kadun 
varrella, Berkeleyssä.

Suomen kirkon edustajana 
tulee olemaan Ulkomaanasiain 
osastosta pastori Seppo Aalto
nen. Pastori Alex Wm. Koski ja 
pastori Waller Werronen, alueen 
johtajia, ovat mukana johtamas
sa konferenssia sekä FinnFest- 
iä.

Pastori Harold Berg on pai
kallisen seurakunnan hoitaja. 
LCA-kirkko tulee nimittämään 
edustajan. Paljon muita osallis
tuvia pappeja ja maallikkoja saa 
puu mantereen eri puolilta.

Rekisteeraus informatioi-
ta. Kannattaa kirjoittaa ja pyy
tää FinnFestistä majoitusta, 
ateriointia ja rek isteerausta  
koskevat tiedot osoitteella. 
FinnFest '86 Calif.. Caller No. 
2702, Berkeley, CA. 94702. 
Lomakkeilla voi sitten hoitaa 
rek is teerauksen juhlia varten.

DANIELSON OIL CO.

Suositellaan majoitusta ja 
ateriointia yliopiston 'dormito- 
ry-taloista. University of Cali
fornia Conference Services - 
kanslian kautta. Puhelin(415) 
642-4444, Berkeley, Califor
nia. Myöskin on tarjolla lukui
sat motellit. Pyytäkää tietoja 
FinnFestin oso it tees ta .

Suomi Konfernssin juhlaoh
jelma p idetään  luterilaisen 
seurakunnan suojissa m aanan
taina. 14 p. ja s itten seuraa- 
vana pä ivänä  matka s u o m a 
laisten asu n to k esk u k seen  
Sonomaan.

Siis kesällä 1 986 suomikon- 
fe renssila ise t  Kaliforniaan! 
Sitten toivomme FinnFest '87 
Detroit.kesällä palaavam m e 
juhlakeskuksiin Michiganiin, 
ja Konferenssi N egaunee-lsh- 
pemingiin Nyt tämä kesä  on 
Californian vuoro ja molemmat 
juhlat samoilla matkakuluilla.

Seurakunnat! -Nimittäkää 
edusta janne puhumaan ja pää t
täm ään yhteisistä as io ista  ko
k o u k sessa  B erkeleyssä Cali- 
forniassa, luterilaisessa kirkos
sa  14. 7 86 klo 1 0.00 ap.

Olof Rankinen

BONNEVILLE
PHARMACY

Westcott Road 
Danielson, CT 06239  

774-9362
Hours: Mon. - Fri. 9-9:30  

Sat. 9-7 Sun. 9-5
G reeting  cards

Russ Berrie  & A pp lause  s tu ffe d  an im a ls

V is it ou r HOME HEALTH CARE CENTER next do o r

You'll always receive prompt assitance from the efficient 
personnel at BONNEVILLE PHARMACY. Complete pres
cription handling is only a part of our service - we are well 
known for our personal an neighborly attention. Master 
Charge credit cards are honored at BONNEVILLE 
PHARMACY.

THE FINLANDIA FOUNDATION 
Metropolitan Chapter, Inc.

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

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

GRAND CENTRAL STATION
New York, N.Y. 10017

ATLANTIC Pol ttoäl jya 
Recapping

Commerce Ave. 
DANIELSON, CONN.

knoll w ood  groves
Hcdelmapakkauk si a - Kauniita hedelmäkoreja 
Tilauksia täytetään pyydettäessä 
1 0  eri laatua olevia sitrus-hedelmiä 
Lahjatavarakauppa, jossa yli 1000  valikoimaa

Avoinna maanantaista lauantaihin, klo 9 ap. ■ 5:30 ip.
8053 Lawrence Road 

Yksi maili etelään Hypoluxo tieltä 
Boynton Beach, Florida 33436 - Puh. (305)734-4800

IMATRA SEURA
740-40 St. Brooklyn. N.Y 1)232 

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

PÄIVÄLLISET
joka sunnuntai klo 2 ip.

SUOMALAINEN 
PAIKANVÄLITYSTOIMISTO

Hil l) \ KO I II. \  ja  
\ IR f . lM  \ K O M I.  \ Ml l l l . l l l  IM;

Hyviä paikkoja saatavana 
Soittakaa (212)288-6562 

tai ki rjoi ttakaa osoitteet la :

FINNISH EMPLOYMENT 
AGENCY INC.

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

T I L L I N G H A S T  - Hautaustoimisto
Danielson. Conn. Central Village
Tel. 774-3284 '  Tel. 5 5 4 .2 14 7

1

NIPPA SAUNAKIUKAITA
Laatuvalmistetta sitten 1930 

Saunakiukaita, Nippa Supreme 
huoneenlämmittäjiä, Nippa
Energy-Maid keskuslämmitys- 
laitteita, Nippa Wildfire Cam(j- 
stoves ja saunan tarpeita.

Nopea toimitus 
Bruce Mfg. Inc, P O Box 213 
Bruce Crossing. Ml 49912 
(906) 827-3906

Jälleen myyjiä halutaan

The Robert H

Auchmoody Funeral Homes

* 1

M ain S tree t Fishkill, N Y Tel 896 6166

GF S 2276-2277

E d w .  C. H a l v o r s e n ,  In c .
FUNERAL DIRECTORS

3)0  1? 8th AVENUE BROOKLYN I O N )

In Continuous Service to the Community Since 1849
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Maynard, MA.

Pääsiäisenä 1986

Eipä voisi olla parempaa pää- 
siäissäälä kuin on tänään, aina
kin täällä Uudessa Englannissa. 
Aurinko jakaa läppään täydellä 
mitalla, ja aivan kuin hymyilisi 
meille poloisille Tässä asuntoni 
etelän puoleisella seinällä on 
lämpöä 101 ja katveessakin lä
hentelee ennätyslämpöä. '

Aamulla kun tulin ulos huoma
sin, että linnuilla oli kiire ja touhu 
vaikka olikin juhlapäivä. Arvelin, 
että siellä keskusteltiin mihin se  
tämän kesän mökki rakenne
taan. Luulen niiden suunni
televan tuota takapihallani kas
vavaa tiheää kuusipuuta raken- 
nustontikseen, sillä se on niin 
turvallinen, koska sinne eivät 
pääse kiipeilevät viholliset.

Oravakin on taas tavan
mukaisissa askareissaan etsi
mässä kypsyneitä tammen kä
pyjä tuolta pihanlaidalta. Tekisi 
mieli kysyä, että oletko sama 
pörröhäntä, joka jo ennenkin 
esiintyi näissä Raivaajan paki
noissa. Kissani on talven aikana 
lihonut ja laiskistunut, että 
oravat saavat rauhassa askar
rella.

Siinä auringon lämmössä nuk
kuessani sukelsi muistoista esil
le nuoruuden aikaiset pääsiäi
set, hyppylaudat, kiikut, mämmit 
ja makkarat ja nuo herttaiset ty
töt. Silloin laitettiin karjapihalle 
runsaasti havuja ja rakennettiin 
"hyppylauta" jossa hypättiin ja 
kaiku kiiri naapurikylällä asti. 
Kiikku myös rakennettiin ja sii/iä 
pojat kilvan näyttivät taitoaan ja 
rohkeuttaan tytöille.

Varhaisessa nuoruudessani - 
minä muistelen - rakastuneeni 
eräänä pääsiäisenä, sellaiseen  
reippaaseen ja rohkeaan tyt
töön, hän oli parhain hyppääjä ja 
muutenkin 'rohkea'. Tämä rak
kaus ei kuitenkaan ollut pit
käaikainen sillä siinä kävi kuten 
sen vanhanpojan laulussa, "toi
nen poika huijari sen multa vei”.

-Sillä iällä ei kyllä ymmärretty 
tällaisista vastoinkäymisistä kan
taa suruja, joten siitä ei jäänyt 
mitään kalvamaan sydäntä.

Vuodet menivät solisten ja 
meistä tuli nuoria miehiä ja nai
sia. Nuoriso seurusteli kes
kenään. ha rakastuivat ja unhot
tivat. Joskus se ero jäi kaivele
maan sydämen seuduille, mutta 
parani kyllä kun vastaan tuli uusi 
rakkaus. Tällainen se tavallisesti 
onkin elämän tahti.

Nyt kun pääsiäinen on mennyt 
sinne mihin ovat menneet enti
setkin pääsiäiset ja olemme jää
neet kiikuttelemaan kevättä 
odotellen, toivottelisin leillle 
hupaisaa ja huolista vapaaata 
kevättä ja kesää.

Ä lä  itk e  p ä iv iä  tn e n n e ilä . 
i ts e s y y tö k s e t syvyyks in  h a u ta a  
On m aa ilm a tu lv illa a n  kyyhu le itä  
e lo n  illa s s a  e ts i vaan rauhaa .

Viime kirjeessäni kerroin naa
purimme Stowin kylän kasvamis- 
kivuista. Nyt pitää mainita niistä 
vaivoista, mitä meillä on Maynar- 
dissa.

Yksi on ainainen rahan puute, 
se ei parane siitäkään, että verot 
nousevat ja valtiolta tuleva apu 
on lisääntynyt. Se on "pohjaton 
kuin papin säkki".

Sitten meillä oh tauti, jota mi
nun synnyinseudullani kutsuttiin 
"Suuruuden hulluudeksi". Nyt 
ovat jotkut piirit kovassa touhus
sa, että pantaisiin kylmille ko
mea, hiljattain kaikinpuolin kor
jattu Roosevelt koulu ja raken
nettaisiin uusi osa Green Mea
dow koulun yhteyteen; yli 6 mil
joonan hintainen.

Tästä ehkä äänestetään vuo
sikokouksessa. Olisi suotavaa, 
että nestäjät menisivät joukol
la kokoukseen ja äänestäisivät 
tällaisen esityksen nurin. Mei
dän veromme ovat nyt jo liian 
korkeat.

Antoisa tilaisuus
St. John Lutheran kirkolla oli 

tiistaina, huhtikuun 8. päivänä 
miellyttävä antoisa tilaisuus. 
Kun oliruokailtu siirryttiin saliin, 
jossa mielenkiintoisen esityksen 
Keski-Amerikan maista antoi sa
noin ja kuvin Rev. R. Black, St. 
Mattheus Methodist kirkosta, 
Acton, MA.

Hän- vieraili viime syksynä 
näissä Keski-Amerikan maissa ja 
otti kuvia, joissa tuli näkyviin, 
niiden kansojen kurjuus ja köy
hyys. Maat siellä ovat viljavia ja 
kasvillisuus on hyvä mutta ne 
eivät ole kansan käytettävissä.

Maan omistus on vain muuta
mien käsissä ja he kasvattavat 
niitä tuotteita, joilla on menekkiä 
markkinoilla ja joista hyötyvät 
vain muutamat rikkaat.

Väestö on lukutaidotonta suu
relta osalta. Nigaraqua on ainoa 
maa Keski-Amnerikassa, joka

opettaa kansansa lukemaan. Se 
panee ihmettelemään miksi 
Amerikan hallituspiireissä ollaan 
tätä vastaan. Miksi ei heidän 
anneta rauhassa kehittää omaa 
maataan?

Lapsi synnytti lapsen
Brasilialainen 9-vuotias tyttö 

synnytti lapsen maaliskuun 25. 
päivänä 1986 ja hänestä tuli 
maailman nuorin äiti. Londn 
Daily Mirror tiedotti asiasta. 
Lehti julkaisi vielä kuvan nuo
resta äidistä ja lapsesta, lehti 
myös mainitsi, että tapaus on 
saanut lääkärit vähän ihmettele
mään. Synnytys tapahtui keisa
rin leikkauksella. Äidin nimi on 
Maria Elaine Jesus Mascaren- 
nas.

Ed Helander

Hyväntekeväisyys- 
juhla Puntasen 
muistolle

SPENCER, MA - Noin 100 - 
125 ihmisen joukko osallistui 
huhtikuun lopulla joulukuussa 
surmansa saaneen Raimo K Pun
tasen muistolle. Puntanen oli 
yksi niistä 248 US rauhanjoukko
jen sotilaasta, jotka kuolivat len
to-onnettomuudessa Newfoun- 
dlandissaollessaan kotimatkalla 
Lähi-ldästä.

Tilaisuuden järjestäjä brook- 
fieldiläinen Gene Toto sanoi ti
laisuuden tuottaneen noin $ 400 
- $ 500 Puntasen perheen hy
väksi.

Toto sanoi päättäneensä jär
jestää tilaisuuden luettuaan Pun
tasen perhettä kohdanneesta 
murhenäytelmästä.

Puolet tuloista annettiin Christ 
Episcopal kirkolle Barressa. Kirk
ko aikoo perustaa Puntasen ni- 
meä kantavan stipendin.

Toisella puoliskolla aiotaan 
kunnostaa Puntasen 1967 Mus
tang. Toton mukaan Raimon ai
komuksena oli yhdessä isänsä 
kanssa kunnostaa auto ja osal
listua sen kanssa autonäyt- 
telyihin.

itu ja  ta r jo lla

"Tänä päivänä, jos kuulette hä
nen äänensä, älkää paaduttako 
sydämiänne.." (He. 3:7, 8)

Ylläolevasta huomaamme, et
tä ihminen voi paaduttaa sydä
mensä. Olet ehkä tavannut sel
laisia ihmisiä, joista voit sanoa, 
"Heillä on kova sydän". Tällais
ten ihmisten kanssa on hyvin 
vaikea elää; he huokuvat kyl
myyttä, itsekkyyttä ja armot
tomuutta. He ovat päättäneet, 
syystä tai toisesta, elää itselleen. 
Heehkä voivat olla jonkin pienen 
ryhmän, esimerkiksi perheen, 
hallitsijoita, tai heiltä tukea vaa
tivia, mutta kuitenkin itsekes
keisiä, sisäänpäin kääntyviä. He 
tuottavat hedelmää kuolemalle, 
sillä kaikki kaunis ja herkkä kuo
lee heidän käsittelyssään....

Jos me luonnollisessa tilas
samme voimme kokea mitä paa
tumus on, mitä se saa aikaan, niin 
vielä järkyttävämpää on paatu
mus hengellisessä elämässä. 
Ellei Jumala tee ihmettä paatu
neen ihmisen elämässä, niin tä
mä ihminen tulee kokemaan ian
kaikkisen kuoleman - eron Ju
malasta. Jumalan Sana varoittaa 
meitä antautumasta paatumuk
sen valtaan.

JOYCE I. HANNULA 
Personal Financial Planner

79 East Rd. P.O. Box 500 
Westminster, MA 01473

874-0629 or 832-6368

ID S B .

Liisa A. Liedes

Apostoli Paavali kirjoittaa, 
"Katsokaa veljet, ettei vain ke
nelläkään teistä ole paha, epäus
koinen sydän, niin että hän luo
puu elävästä Jumalasta, vaan 
kehoittakaa toisianne joka päivä, 
niin kauan kuin sanotaan, 'tänä 
päivänä', ettei teistä kukaan syn
nin pettämänä paatuisi”. (He. 3: 
12,13)

Ihminen voi kuulla, tai lukea, 
Jumalan Sanaa paljon, ja kuiten
kin voi paatua! Kuinka tämä on 
mahdollista? Ellei Pyhä Henki 
avaa Jumalan Sanan totuutta 
ihmiselle, hän ei voi sitä käsittää. 
Mutta jos ihminen tietoisesti hyl
kää Pyhän Hengen, ei hän kos
kaan pääse sisälle Jumalan Sa
nan totuuksiin.

Missä Jumalan Sanaa juliste
taan. tai sitä luetaan, siellä on 
Pyhä Henki, valmiina autta
maan. Mutta jos sydämessä on 
epäusko, tai arvosteleva, kova 
henki, ei Pyhä Henki tule avuksi. 
Monet voivat lukea Sanaa vain 
sentähden, että he voivat löytää 
sieltä virheitä, ja siten yrittää 
kumota Jumalan totuutta.

Jotkut voivat etsiä raamatun
lauseita vain käyttääkseen niitä 
aseina kumotessaan toisen us
kon, tai puolustaakseen omaa 
kantaansa. Tällainen Jumalan 
Sanan lukeminen johtaa lopulli

sesti paatumukseen; Sana ei
aukene, siunaukset eivät tule.
Ihminen voi paatua kuunnelles

saan JUmalan Sanan julistusta. 
Hän on ehkä jo kauan aikaa 
kuullut totuuden, käsittänyt tien 
pelastukseen, ja tietää että rat
kaisu olisi tehtävä Jeesuksen  
puoleen, mutta hän on jatkuvasti 
lykännyt ratkaisun teon huomi
seen...

Hitaasti, mutta varmasti sydän 
paatuu tätä tietä. Tulee aika 
jolloin JUmala ottaa Pyhän Hen
kensä pois. etsikkoaika on ohi, ja 
ratkaisun teko on liian myöhäis
tä. Ihminenvoi paatua sellaiseen  
tilaan, että hän ei edes tunne 
olevansa syntinen! Tämä on 
vaarallista. Ellei ihminen voi tun
nustaa olevansa syntinen, ei hän 
voi kaivata Vapahtajaakaan. Il
man Jeesusta ja Jeeuksen ve
ren puhdistusta ihminen kuolee 
iankaikkisen kuoleman.

Missä tilassa on sinun sydä
mesi? Oletko paatunut? Vai 
etsitkö totuutta; etsitkö Jumalan 
totuutta? Etsivä löytää. Jumala 
on armollinen. Hän voi murtaa 
paatuneenkin sydämen, ja pelas
taa kalliin sielun. Ole altis Pyhän 
Hengen työlle. Huuda avuksesi 
Jeesusta. Hän varmasti auttaa. 
Hän rakastaa sinua. Anna pelas
taa itsesi!

HUHTALA OIL CO.
M A IN  STREET, EAST TEMPLETON

FLORIDA KUTSUU!

Edestakainen junamatka 
Bo s«on i sta mih in tahansa 
Floridan kaup"ngeista

$150 aikuisilta, 
lapset puolella hinnalla

GIT MATKATOIMISTO
69 Main St., Leominster 

Puh. 537-4536

Low
com petitive

p rices

FUEL OIL
CASH O N  DELIVERY

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

M IN IM U M  ISO GALLONS
FIJI L SERVICE 1 CASH O N  DELIVERY |

632 1221 | 632 1226
2 4 -HOUR  

BURNER SERVICE
l ) i  i w i i t l t i b l l i l y  h n  o v e r  

10 Y t 'A H  S 1
HUHUU-a,

O u r 3 rd  G u tte r o lio n
LOCALLY OWNED
A u to m a tic  D e liv e r y  is t l ie  sam e  p r ic e a s  cash 

M in im u m  1 SO G a llo n s  
6 L icensed Technicians  

New C u s to m e rs  W e lc o m e d
Out*service area is from North Rutland to Orange^
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Fitchburg ja ympäristö

Kultaisen Iän Kerho

Suomalainen Kultaisen Iän 
Kerho kokoontui tiistaina, touko
kuun 6. päivänä Elm St. Lähetys- 
kirkon seurakuntasalissa, 264 
Elm St.. Fitchburg.

Presidentti Anton Nopanen a- 
vasi kokouksen tervetuliais- 
toivotuksin. Sitä seurasi "Ame
rica" ja "Maamme" laulujen 
laulaminen Neima Johnsoninsä- 
estäessä pianolla.

Sihteeri Tyyne Pajunen luki 
edellisen kokouksen pöytäkir
jan, mikä hyväksyttiin yksimieli
sesti.

Sairasraportin antoi Martha 
Kivimäki.

"Happy Birthday" laululla huo
mioitiin päivänsanakreita Mikko 
Larson (toukok. 4). Leino Lyslilä 
(toukok 7) ja Lempi Ikävalko 
(toukok. 9).

Seuraavia henkilöitä kiitettiin 
heidän kerholleantamistaan lah
joista: Sirkka ja Olavi Tastula - 
$ 10 00; Aili Bausha - pikkulei
piä. Alma Duly - pikkuleipiä: Anni 
Harju - munkkeja; Bertha Brandt

- pannukakkua. Irma Tuomala - 
kakku ja sekä Neima Johnson 
että Martha Carlson - kukkia

Toukokuun 20. päivän kokouk
sen kahvikomiteaan valittiin Syl
via Santalahti, Miriam Orava, 
Hilma Leppänen, Katri Jarkkg ja 
Martha Toropainen *

Kokous annettiin sitten Axei 
Hillin ohjaksiin ja hän esitteli ko
koamansa ohjelman. Se alkoi 
Toivo Heiskasen hanurisikermäl- 
lä ja Miriam Oravan lausumalla 
kauniilla äitienpäivä-runolla.

Ethel Anttonen lauloi koko jou
kon ihania sävelmiä säestäen  
myös itseään pianolla. Fanny 
Tönroos myös viihdytti laulullaan 
ja lausui lisäksi myös useita ru
noja.

Yhteistoimin laulettiin "Jo jou
tui armas aika" Martha Toropai
nen lausui kaksi kaunista runoa. 
Ohjelman lopuksi Anton Nopa
nen viihdytti laulullaan ja Axel 
Hill harmonikallaan.

Ennen kotiin lähtöä nautittiin 
hyvää kahvia herkullisten leivon
naisten kera.

Syntymäpäiviä

M artha Sulkanen 85  v

FITCHBURG. MA - Maltha G. 
Sulkanen juhli 35-vuoti -.syntymä 
päiväänsä perheensä lyt 
tärensä ja tämän lasten ja lasten 
lasten, kanssa sunnuntaina huh 
tik '?. ' päivänä MichaeLsin ravin
tolassa l unenburgissa

Kaikki vieraat olivat Ros on in 
alueelta ja olivat saapuneet juhli
maan päivänsaukarin merkkipäi 
v.i.i monin kukin ia lahjoin.

Onnent. av. ituksissa toivotet 
tiin pitkää ikää ja monia muista 
yhtä muistorikkaita merkkipäiviä 
tulevina vuosina.

Sydäm elliset onnitte lum m e

M irtha G Sulkanen
85 viiotissyntymnpnivnsi johdosta 

Riihtikuun 88 1 888

Tytär Laila Casavant
tyttärentyttäret
Martha Smith Darcy r.uiid ja
Mary Harrington m iehineen
lastenlasten lapset
John ja Pamela Smith
Brian ja Robin Guild

Avoimien ovien päivä
Raivaajan toim ituksessa

147 Elm St., Fitchburg. MA

Sunnuntaina, toukok, 18. p:nä klo 1 :00 - 5:00 ip.

Tulkaa tutustumaan sekä henkilökuntaamme että 
uuteen latomisjärjestelmäämme.

Kahvitarjoilu

LYD0N & HAASE CO.
209 Fulton Street, Norwood, Mass. 02C62 Pk. 769-0719

KAIKENLAISIA PUTKITÖITÄ ja LAMMITYSLAITTEITA
Kylpyhuoneita ja keittiöitä uudistetaai - Talouskoneita, Amana 
jääkaappeja ja pakastajia, Kitchenaid astianpesukoneita

Kaikenlaisia vakuutuksia . Puhutaan Suomea

NIEMI 
INSURANCE 
AGENCY INC.

135 Main Street, P.O. BOX 449 
Välitetään myös kiinteistöjä

Westminster, MA 
Puhel in 874-2921

HENRY J, LEBLANC Insurance Agency, Inc.

Täydellinen vakuutuspalvelu
KIINTEISTÖ - IRTAIMISTO 

K0DIN0MISTAJIEN
AUTO - PALO - HENKIVAKUUTUKSIA

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

Tulevia
tilaisuuksia

Fitchburgin Suomalainen Kul
taisen Iän Kerho kokoontuu tiis
taisin klo 2:00 iltap. Elm St. Lä- 
hetyskirkon seurakuntasalissa, 
264 Elm St.. Fitchburg.

Stratton Players esittää Agat
ha Christien mysterin "The Unex
pected Guest" toukokuun 8, 9, 
10, 1 5, 16 ja 17 päivinä klo 8:00 
illalla tiloissaan 60 Wallace Ave., 
Fitchburg, MA.

Näytelmä on Miriam Lehdon 
ohjaama. Lipputiedusteluihin 
vastataan numerossa 345-6066.

Uutispaloja

Fitchburgin kaupungin valtuus
ton finanssikomitea hyväksyi vii
me viikkoisessa istunnossaan 
poliisipäällikkö Francis R. Rod- 
dyn esittämän poliisien ylitöitä 
koskevan $ 20,000 palkkavaati
muksen.

Valtuusto oli lykännyt vaati
muksen käsittelyä useita kertoja 
pyytäen poliisipäälliköltä lisä
tietoja siitä, miten ja miksi poliisit 
on määrätty ylityöhön.

Osittain ylityöpalkkojen suu
ruus johtuu siitä, että poliisilaitok
sen kaikkia vapaita työpaikkoja 
ei olla kyetty täyttämään. Val
tuuston jäsen Dan H. Mylott us
koo tilanteen edelleen pahene
van ennen paranemista.

Westminsteriläiset eläkeläiset 
ovat perustaneet "kävelyklubin". 
Ensimmäiselle kävelylenkille o- 
sallistui 20 iloisen ja hyväntuuli
sen ulkoilijan joukko. Ensin ve- 
ryteltiin, jotta lihakset lämpenisi- 
vät ja sitten lähdettiin liikkeelle. 
Kävelylenkin pituus oli kolme 
mailia.

Klubin tarkoituksena on osallis
tua tänään Holdenissa pidettä
vään kävelyklubien yhteiseen ti
laisuuteen.

Niitä henkilöitä, jotka haluavat 
lijttyä kjyJfeiiQ, pyy<leli$&n *pis-, 
täytymään American Legion Hal
lin Drop-in-Centerssä tai otta
maan yhteys Donald Grahniin, 

s joka asuu Nichols Streetillä.

Fitchburgin koulukomitea valit
si teksasilaisen tri Thomas C. Da
visin Fitchburg High Schoolin 
uudeksi johtajaopettajaksi. Toi
nen harkinnan alainen kan
didaatti oli paikallinen ehdokas 
Joseph Laino, joka parhaillaan 
toimii B.F. Brown Middle Schoo
lin apulais-johtajaopettajana.

Koulujen ylitarkastajan virkaa 
hoitava Phyllis Lyonnais sanoi 
kysyneensä ylitarkastaja Joseph 
L. McDevittin mielipidettä päät
täessään kumpaa kandidaattia 
hän suosittelisi, mutta sanoi ol
leensa samaa mieltä tämän kans
sa.

Lausunto sai erään kouluko
mitean jäsenen huudahtamaan 
suutuhduksesta.

Suosikaa
ilm oittajiamm e

M ay
Funeral Service

HAUTAUSTOIMISTO

WINSLOW P. MAY johtaja 
Palvelusta Norwoodille ja 

ympäristölle

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

Kirkollisia
Messiah Luterilainen 

seurakunta
Sunnuntaina, toukokuun 11 p„ 

klo 7:45 aam. Luterilainen tunti 
Leominsterin asemalta WCMX, 
1000. Suomen kielinen äitien
päivä jumalanpalvelus klo 8:15 
aam. Klo 9:15 aam. Uusi raamat
tutunti alkaa tutkien Apostolien 
kirjaa, ja Sunnuntaikoulu. Klo 
9:30 Korkeakoululaisten raamat
tutunti. Klo 10:30 Englannin 
kielinen äitienpäivä jumalan
palvelus.

Elm St.
Lä h ety s se u ra k u n ta

Sunnuntaina, toukokuun 11 p.. 
kto 8:30 ap. radiohartaus NEW 
LIFE -asemalta WEIM, 1280 
Fitchburg. Jumalanpalvelus klo 
9:30 ap. saarnaa pastori David 
Wubri. Klo 10:30ap. kahvi- ja rne- 
hutarjoilu. Klo 10:45 ap. Pyhä
koulu kaikenikäisille.

Tiistaina, toukokuun 1 3 p.. klo 
7:30 ill. Aikuisten kuoroharjoitus. 
Klo 7:30 ill. Viikkoillan hartaus- 
tilaisuus.

Bethel-seurakunta
Suomenkielinen/ radiohartaus 

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

Yleinen (suomenkielinen) ju
malanpalvelus pidetään Kaleva 
Kodissa, 107 Mechanic St., Fitch
burg, sunnuntaisin, alkaen klo 2 
iltapäivällä. Erikoistilaisuuksista 
ilmoitetaan aina tarvittaessa.

Quincy, MA
Suomenkielinen jumalan

palvelus järjestetään jälleen tou
kokuun 18 p. Robert St. Lutheran 
kirkossa klo 2:30 ip.

Tilaisuuden pitää pastori Matti 
Salomaa, Jt*malanpa|veluksen 
jälkeenaTakerrassa kahvitarjoilu 
ja seurustelua. Hyvää kevättä 
kaikille.

Serafiina

Brooklyn. Conn.
Suomenkielinen jumalan

palvelus pidetään Brooklynin 
Federated kirkon kappelissa sun
nuntaina, toukok. 18. p nä klo 
2:00 iltapäivällä. Tilaisuuden pi
tää Toivo Keränen. Kaikki terve
tulleita'

KESKUSTASSA
SIJAITSEVA

I
FRANK H.

COMPANY
1158 MAIN ST. HOLDEN MA

Hautato imit uksia 
vuodesta 1896

MOORCROFT
HAUTAUSTOIMISTO
31 Myrtle Ave Fitchburg, Ma. 

Puh 343-7137

Ystävällinen palvelu

PARKKAUSPAIKKA

Richard C. Moorcroft 
Stephen R. Moorcroft

BOSK FUNERAL HOME
85 BLOSSOM ST FITCHBURG, MA TELEPHONE: 342-36 35 

Serving All Faiths

FUNERALS • CREMATIONS • REMOVALS
S e r v ic e s  Within Your M eans  

Local or D istant
Our convenient iocation, 

easily accessible from 
all parts of city and 

suburban towns,
Ground Level Entrance

AMPLE OFF STREET AREA FOR PARKING 

IN COMPLIANCE WITH FTC
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Suom en uutisia Suom en uutisia Suom en uutisia
Erään naisen elämä 

Jatkoa sivulta 2

Lintulan vanha nunnaluostari 
kukoisti tuolloin. Luostarilla oli 
maata lähes neljäsataa hehtaa
ria, oli suuret metsät, kahdeksan 
hevosta ja neljäsataa kanaa, 
puutarha ja mehiläisiä. Luostari 
oli täysin omavarainen. Nunnia 
oli neljäkymmentäkuusi. Igume- 
nina toimi kunnianarvoisa Arse- 
nia. Margareta ei enää ajatellut 
paluuta entiseen. Hän viihtyi 
luostarissa. Siellä oli muitakin 
nuoria. Hän uskoi saavut
taneensa rauhan.

Lokakuussa 1939 Lintulan ohi 
alkoi vaeltaa hevoskuormia. Vai
teliaat matkaajat istuivat nyyttei- 
neen rattailla Nunnat olivat »öissä 
perunapellolla. He eivät tien
neet, että evakuointi oli alkanut, 
sillä heillä ei ollut radiota eikä 
sanomalehtiäkään ei tullut. Mut
ta toistuva näky maantiellä teki 
heidät levottomiksi.

Raivolan nimismiehen kan
sliasta nunnat kuulivat hälyttä
vän uutisen: Lintulan väen oli 
oltava seuraavana aamuna en
nen kello kuutta Terijoon a se
malla valmiina lähtemään evak
koon.

'Vain yhden ikonin, J e ru s a le 
m ila is e n  J u m a la n ä id in , otimme 
mukaamme. Matkustimme 
härkävaunussa. Vaunussa oli 
kamina ja katossa aukko, josta 
katselimme taivasta. Osa nun
nista oli sairaina. Ovet oli lukittu 
ulkoapäin. Vain asemilla ne avat
tiin. Vanhimmat nunnat kärsivät 
koko matkan.’

Heidät majoitettiin ensim
mäiseksi yöksi Joroisten Maa- 
veden Airon talon ruokasalin 
lattialle. He nukkuivat viit
toihinsa kääriytyneinä vieri vie
ressä ja heräsivät aamulla ou
toon maailmaan, missä heidän 
suitsutukselta tuoksuvia vaattei
taan ja venäjän kieltään vierok
suttiin.

He viipyivät Maavedellä vajaan 
vuoden, ja sen jälkeen heidän 
uudeksi sijoituspaikakseen 
määrättiin naapuripitäjän Juvan 
Maivalan kylä. Heidät majoitet
tiin koululle.

Evakkotie jatkui aina vain. 
Toisten nurkissa arkailu. Kuh- 
malahden Puntarinkylän Hink- 
kalan tilan 300-vuotias päära
kennus oli Lintulan luostarin 
kotina kuusi vuotta, 1940-46.

Nunnat saivat vihdoinkin 
oman perunamaan. He leipoivat 
talon pakarissa viiden kilon limp
puja ja myivät niitä. Evakkomat
kan aikana oli maksettava kai
kesta, työvoimasta, autokyydis
tä. He eivät halunneet mitään 
ilmaiseksi. He hoitivat kylän 
sairaita ja auttoivat pelloilla.

Valamon munkkiluostari oli jo 
saanut uuden kodin Heinä
vedellä. Lintulalle tarjottiin kah
takin maatilaa ostettavaksi. Toi
nen oli Tampereella, toinen Kos- 
kijärven rannalla Palokin kylässä 
Heinävedellä. Päätös ratkesi ar
valla. Jerusalemilaisen Jumalan
äidin ikonin edessä nostettiin 
arpa, jossa luki Palokki. Se oli 
jumalanäidin tahto. Syksyllä

vuonna 1946 pakolaisnunnat 
pääsivät vihdoin omaan kotiin.

Joka
päivä
kaalisoppaa

Hän oppi luostarin kurin, ja jos 
hän unohti sen hetkeksi, aina oli 
vanhempi nunna, joka ojensi 
ankarasti.

Oli kylmä syksy ja kova pak
kastalvi. Rakennus oli huonossa 
kunnossa. Teimme ruokaa muu
ripadassa saunassa. Ikkunat 
olivat vaaksan paksuudelta jääs
sä. Vesi oli kannettava. Oven
suussa oli korvo, johon mahtui 
neljäkymmentäseitsemän äm
pärillistä. Ne minä kannoin joka 
päivä. Ei ollut sukkia. Oli kiedot
tava sanomalehtiä jalkojen suo
jaksi. Käytettiin miesten saapai- 
ta. Sähköä ei ollut. Kukin nunna 
sai puoli litraa petrolia kuukau
dessa ja askin tulitikkuja. Kak
sikymmentäneljä palaa sokeria. 
Pienen saippuapalan. Joka päi
vä söimme aamulla hapan- 
kaalikeittoa ja illalla peruna- 
soppaa ja mustaa leipää. Muuta 
ei ollut.'

Igumenia muistaa, kuinka he 
nunnat istuttivat kukkia talon 
seinustalle. Heidän oli juuruttava 
tänne. Vähitellen ankeus kaik
kosi pihapiiristä ja he tunsivat 
kofiutuvansa. Kaikki tuntui niin 
pieneltä ja mitättömältä enti
seen Lintulaan verrattuna. 
Maata oli vajaat viisikymmentä 
hehtaaria. Omaa kirkkoa ei ollut, 
vaan päärakennuksen ruokasali 
sai palvella kirkkona. Asuintilaa 
oli niukasti. Kuusi nunnaa nukkui 
samassa huoneessa. Joinakin 
vuosina sato oli huono eikä 
sieniäkään tullut. Ruoka muut
tui yksitoikkoiseksi.

Margareta vihittiin nunnaksi 
1947. Hänen nimekseen tuli 
Antonina. Hän otti luokseen 
Helsingissä asuneen vanhan 
äitinsä Veran. Äiti vihkiytyi myös 
nunnaksi. Hänestä tuli sisar Nina 
ja hän eli 99-vuotiaaksi.

Luostarin
talous
kohentuu

Igumenia Arsenia kuoli 90- 
vuotiaana. Uudeksi johtajat- 
tareksi valittiin 1961 nunna Mi
kaela. Hiljaisuuden ja kotiutu
misen vuosien jälkeen luostarin 
talous kohentui. Lahjoituksia 
saatiin, ja valtakunnallisista ke
räyksistä karttui varoja niin, että 
uutta asuinrakennusta saatettiin 
harkita. Vuonna 1966 valmistui 
matala, vaalea tiilitalo ja 1973 
sen yhteyteen kirkko. Jerusale
milainen Jumalanäiti, ainoa 
hengellinen yhdysside vanhaan 
Lintulaan, nostettiin alttarin 
eteen.

Mikaelan kuoltua 1975 Anto
nina valittiin johtajattareksi. Hän 
oli 71-vuotias, täynnä tarmoa. 
Igumenia Antoninaa luonnehdi
taan Lintulan viimeiseksi kun- 
niansarvoisaksi luostarin johta
jattareksi.

Hänessä on ryhtiä ja sisäistä

arvokkuutta ja ankaruuttakin. 
Hänen luonteensa saksalainen 
säästäväisyys ja joskus suora
nainen nuukuutensakin puh
keaa aika ajoin slaavilaiseksi 
ylenpalttisuudeksi. Hänessä on 
kuivaa huumoria, ja hän osaa 
hymyillä itselleen.

Hän on hankkinut luostariin 
viisi poroa 'lasten iloksi', vaikka 
kukaan ei innokkaammin käy 
niitä tervehtimässä kuin hän it- 
se.Hänellä on myös ankkoja.

'Ne pitävät lammikon veden 
puhtaana. Muutoin joutuisin 
maksamaan ruoppauksesta 
kaksikymmentätuhatta markkaa 
kesässä. Ankat tulevat paljon 
halvemmiksi.’

On myös lampaita. On kas
vimaata. Kukkia, mehiläisiä. 
Kynttilöitä tehdään. Myös turis
mi tuottaa. On paljon niitä, jotka 
haluavat hakeutua Lintulan le
poon ja rauhaan, ja luostarissa 
on nyt tilaa.

On niitäkin, jotka haaveilevat 
nunnan elämästä.

Heille igumenia teroittaa pää
töksen vakavuutta. Luos
tarielämä ei ole romanttisista. 
Vain työtä ja kieltäymyksiä. En
simmäisen vuoden halukas saa 
viettää luostarissa vapaasti ja 
pitää omia vaatteitaan. Hän voi 
lähteä milloin tahansa. Jos hän 
jää, hänestä tulee noviisi, nun- 
nakokelas. Hän saa pitkän ha
meen, vyön ja huivin. Kun hän 
ylenee viitankantajanunnaksi, 
hän saa leveähihaisen asun ja 
päähineen, k lo b u k a n . Nunnaksi 
vihitään vasta vuosien kuluttua. 
Nunna saa s k u fe ik a n  ja m an tia n , 
pitkän vaatteen. S ke e m a a n  ylen
netään nunna, joka osoittaa kor
keaa hengellistä alttiutta. Hänet 
vapautetaan kaikesta ruumiilli
sesta työstä, jotta hän voisi kes
kittyä rukoilemaan koko ihmis
kunnan puolesta.

Hetki
keljan
hämärässä

Me käymme vielä igumenian 
keljassa, hänen yksityisasun
nossaan. Nurkassa loistaa ikoni 
ja seinillä on pyhäinkuvia ja kel
lastuneita valokuvia, joiden 
omistuskirjoitukset muodos
tavat kauniita kyrillisiä kuvioita. 
Hyllyssä on nahkakantisia kir
joja, joiden tuoksu kuuluu juuri 
tänne.

Tietoisuus uskosta viipyy huo
neen hämärässä. Elämän kos
ketus on täällä vain ohimenevä: 
muutama kirje, kirja, kaunis ve
näläinen teekuppi, kuivattu ruu
su lasilevyn alla. Kahdeksan
kymmenen elinvuoden muistot, 
erään ihmisen historia.

Anu Seppälä 

kuvat

Christian Westerback 

(HS)

FINLAND BEGINS AT KENNEDY AIRPORT*

*also Los Angeles and Seattle.

When flying with us, you enjoy Finnish comfort 
and hospitality all the way to Helsinki without chang
ing planes.

If traveling onward in Finland, our convenient 
connections help you reach your destination, with 
the ease only we can offer.

Choose one of the most reliable airlines in the 
world...it feels like home.

Every time.

TO HELSINKI
Until 5 /14  

(round trip)

5/1510 5/31 
8/15 to 9/14 
(round trip)

6/1 to 8/14 
(round trip)

From New York $690 $ 895 $ 985
From Seattle $925 $1,063 $1,176
From Los Angeles $966 $1,154 $1,238

Fares subject to change without notice

Contact your travel agent or call Finnair
for details: 800-223-5700, ' ^ 0 * ^ # /  W T / # T
New York City: (212) 889-7070. THE FRESH TOUCH OF FLYING

Lakkotilanne
ennallaan

Virkamieslakko jatkuu Suo
messa jo viidettä viikkoa. Viime 
viikkoisten radiouutisten mu
kaan neuvottelujen oli määrä jat
kua viime perjantaina.

Emme tiedä, johtivatko neu
vottelut minkäänlaisiin tuloksiin, 
sillä ainakin maanantaina lakko 
jatkui entiseen tapaan.

Älkää siis vielä lähettäkö pos
tia Suomeen, sillä postilaitos pa
lauttaa lakon aikana kaikki Suo
meen lähetetyt kirjeet ja pake
tit.

K u kka  ä id ille

V aa sa n  varuskun nan  
kasarm it k u n n o s te ta a n

Vaasan rannikkopatteriston 
viime vuosisadalla rakennetut 
puukasarmit peruskorjataan van- 
kityönä.

Vaasan varuskunnan raken
nukset ovat päässeet rapistu
maan, koska varuskuntaan ei ole 
haluttu sijoittaa varoja kuin niuk
koihin vuosikorjaustarpeisiin.

Viime syksystä lähtien puolus
tusvoimat on neuvotellut har- 
joitusmaastoista sekä Vaasan 
kaupungin että Laihian kunnan 
kanssa. Harjoituskysymysten 
selkiinnyttyä on ryhdytty etsi
mään keinoja varuskunnan pe
ruskorjauksia varten.

Puolustusministeriön omat 
määrärahat eivät rannikkopat
teriston komentaja Juhani Haa

palan mielestä riitä kuin vuosikor
jauksiin ja uudisrakentamiseen. 
Vanhan kasarmin korjaaminen 
on kallista ja hidasta.

"Olen neuvotellut vankeinhoi
to-osaston kanssa mahdollisuu
desta perustaa Vaasan vankien 
työsiirtola, joka hoitaisi vanhojen 
kasarmien korjaustyöt. Vankein
hoito-osasto on suhtautunut esi
tykseen myönteisesti, koska se  
kernaasti siirtäisi työsiirtoloiden 
painopistettä Etelä-Suomesta 
pohjoisempaan," sanoo Haapala.

Kiireisimmin korjausta kaipaa 
varuskunnan soittokunnan ra
kennus. Sen jälkeen korjaustyöt 
etenisivät talo kerrallaan.

TILAUS JA OSOITTEENMUUTOS

osoitteen muuttuessa 
liittäkää vanha osoite mukaan

N IM I_________________________________

OSOITE

POSTINUMERO___________________

UUSI TILAUS □  UUDISTUS □

MAKSU S

USA: 12kk $20,00, 6kk $13.00. 3kk $9.00 
Ulkomaille 12kk $24.00, 6kk $17,00

R A I V A A J A

P.O. Dox 600 
f-itchburg. MA 01420 

Puh. (617) 343-3822

U lk o m a a la is t e n  u lk o m a illa  
s u o r it t a m a t  t u t k i n n o t  
e iv ä t k e lp a a  S u o m e s s a

Laki ulkomailla suoritettujen 
korkeakoulututkintojen rinnas
tamisesta vastaaviin suomalai
siin tutkintoihin tulisi Suomen 
eduskunnan sivistysvaliokun
nan mielestä tässä vaiheessa 
rajoittaa koskemaan vain Suo
men kansalaisia.

Suomen hallitus jätti viimesyk
synä ulkomailla suoritettujen 
korkeakoulututkintojen rinnas
tamista koskevan esityksensä. 
Hallitus esittää, että ainoastaan 
Suomen kansalaisten ulkomailla 
suorittamat tutkinnot hyväksyt
täisiin Suomessa. Hallitus perus- 
telee kantaansa sillä, että 
Suomessa on voimassa laki, 
jonka mukaan useimpiin valtion 
ja kuntien virkoihin vaaditaan 
Suomen kansalaisuus.

Nyt on myöseduskunnansivis- 
tysvaliokunta jättänyt saman
sisältöisen esityksen asiasta. 
Sivistysvaliokunta pitää hallituk
sen lähtökohtaa lain soveltami
sesta vain Suomen kansalaisiin 
oikeana. Sivistysvaliokunta ke
hottaa kuitenkin hallitusta seu
raamaan tutkintojen vastaavuut
ta jatkuvasti ja harkitsemaan 
myöhemmin, olisiko lakia laajen 
nettava koskemaan pohjois
maiden kansalaisia ja entisiä 
Suomen kansalaisia.

Ei koske
entisiä suom alaisia

Siirtolaisuusasiain neuvotte
lukunta pitää lakiehdotusta pa
luumuuttajien kannalta puut
teellisena juuri siksi, että se  kos
kee vain Suomen kansalaisia. 
Neuvottelukunnan mielestä ei 
kansalaisuusehtoa tulisi lakiin 
sisällyttää, kun kysymyksessä 
on sellainen julkinen virka tai 
toimi, johon nimitettävältä ei 
edellytetä Suomen kansalai
suutta.

Yksinkertaisempi
käytäntö

Myönteisenä Suomen hallituk
sen esityksessä pidetään peri
aatetta jonka mukaan ulkomail
la suoritettavat opinnot tuot
taisivat saman kelpoisuuden jul
kisiin virkoihin ja toimiin kuin vas
taavat Suom essa suoritettavat 
tutkinnot. Nykyisen käytännön 
mukaan joutuu virkaa hakeva 
anomaan erivapautta hallituk
selta, mikäli virkaan vaadittava 
korkeakoulututkinto on suori
tettu ulkomailla eikä tutkinto 
vastaa Suomen vastaavaa tut
kintoa. Uuden lakiesityksen 
mukaan ei erivapautta tarvitse 
enää hakea.

Hallituksen esityksen mukaan 
tutkintojen tason vastaavuuden 
arvio Suomen opetusministeriö, 
joka myös tekee päätökset vir
kakelpoisuudesta.

Monet Suomen eduskunnan 
sivistysvaliokunnassa kuultava
na olleet asiantuntijat ovat eh
dottaneet, että lain soveltamis
ala laajennettaisiin koskemaan 
ainakin kaikkia pohjoismaiden 
kansalaisia.

Ulkomailla suoritettua oikeus- 
tieteelistä tutkintoa ei kuiten
kaan edelleenkään rinnasteta 
esityksen mukaan suomalai
seen oikeustieteen kandidaatin 
tutkintoon.

FINNEXPRESS
FINNTASTIC GROUP FLIGHTS

FINNAIR SCHEDULED SERVICE
WEEKLY DEPARTURES—WEEKLY RETURNS

MINIMUM STAY 1 WEEK —  MAXIMUM STAY 1 YEAR

LOWEST AVAILABLE AIRFARES FROM 
NEW YORK $ 7 1 0 .  SEATTLE $790  

LOS ANGELES $890 . MONTREAL $615*
★  RULES AVAILABLE UPON REQUEST

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

ALL OTHER AIRPORTS IN NORTH AMERICA

SEATS ARE LIMITED —  RESERVE YOURS EARLY

FOR RESERVATIONS CONTACT:

TRAVEL
H A N S L . IN

—-
SERVICE

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

212 832-8989 800 223-0567

I
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FLY SAS  
TO FIN LA N D

Enjoy wide body comfort from our five gateway cities—  
New York, Chicago, Los Angeles, Seattle and Anchorage.

Make convenient connections throughout Scandinavia 
to the principal cities in Finland.

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