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Esivaalit
jatkuvat
Bush ja Simon voitolle
CHICAGO, IL - Varap
residentti George Bushin voittokausi senkun jatkuu. Tiis
taina hän kokosi itselleen jäl
leen yhden ylivoimaisen voi
ton Illinoisin esivaaleissa.
Senaattori Bob Dole sai
kaukaisen toisen sijan. Alus
tavien vaalitulosten mukaan
(41 prosenttia laskettuna)
Bush johti 55 prosentilla, Dole
oli toisena 36 prosentilla. Pat
Robertsonilla oli vain 6 pro
senttia illisonilaisten äänistä.
Kaikki merkit viittaavat sii
hen, että ellei ihmeitä tapahdu
Bush nimetään republikaa
nien presidenttiehdokkaaksi.
Jotkut vaikutusvaltaiset puo
luejohtajat ovat jo alkaneet
ehdottaa, että Dole luopuisi
kilvasta.
Kovia super-tiistain esivaa
leissa kokenut Dole oli van
nonut palaavansa pinnalle Il
linoisissa.
Tappion merkit olivat kuiten
kin ilmeiset ja Dole jätti Illi
noisin jo tiistaiaamuna matka
ten Connecticutiin ja Wisconsiniin seuraavia esivaaleja sil
mälläpitäen.
Demokraattien rintamalla
senaattori Paul Simon kokosi
eniten ääniä pastori Jesse

Shultz ja Shamir
umpikujassa

Raivaaja uudessa koossa
Raivaaja Publishing Companyn johtokunnan presidentti Eino E. Niinimäki luke
massa viimeviikkoista, viimeisintä standardikoossa painettua Raivaajaa. Kuten
kädessänne oleva lehti osoittaa, Raivaaja on muuttanut kokoaan ja ilmestyy tästä
lähtien tabloid-kokoisena. Nykyinen muoto on taloudellisempi ja antaa myös
vapaamman käden modernimman lehden laatimiselle ja suunnittelulle. Viidestä
amerikansuomalaisesta sanomalehdestä Raivaaja oli viimeinen standardi-koos
sa julkaistu. Uuteen kokoon tottuminen saattaa viedä aikansa, mutta uskomme
sen osoittautuvan oikeaksi ratkaisuksi.
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Jacksonin seuratessa kin
tereillä ja kuvernööri Michael
Dukakisin pysytellessä hän
nillä.
Kun äänistä oli laskettu 39
prosenttia, tilanne oli seuraava: Simon 46 prosenttia, Jack
son 25 prosenttia, Dukakis 19
prosenttia, Gore 6 prosenttia
ja Gephardt 2 prosenttia.
Simon sai suurimman osan
valkoisista ja Jackson mus
tista äänistä. Koska suuri osa
mustista äänistä oli vielä las
kematta keskiviikkoaamuun
mennessä, Jacksonin lopulli
sen äänimäärän uskotaan
nousevan ainakin 34:ään pro
senttiin.
Viimeviikkoinen super-tiistai teki Dukakisista, Jack
sonista ja senaattori Goresta
johtavat demokraattiset kan
didaatit, mutta Illinoisin esi
vaalit osoittivat jälleen toista.
Onnitellessaan Simonia ja
Jacksonia Dukakis eväsi väit
teet, joiden mukaan kolman
neksi sijoittuminen olisi ollut
takaisku. Hän sanoi saavut
taneensa sen mitä halusikin.
Hän sanoi tietäneensä Simonin ja Jacksonin olleen suo
sikkeja ja sanoikin tähdän
neensä marraskuuhun.
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sivut 10 & 11

WASHINGTON - Ulkomi
nisteri George P. Shultzin ja
Israelin pääministeri Yitzhak
Shamirin tiistaiset Palestiinan
kysymystä koskevat neuvot
telut johtivat umpikujaan jo
alkuvaiheissa.
Jättäessään keskipäivällä
päättyneet neuvottelut, joihin
Shamirin lisäksi osallistui
joukko molempien maiden
muita
hallitusvirkailijoita,
Shultz sanoi osapuolten kes
kustelleen "kaikkia element
tejä löytämättä erimielisyyk
siä yhdistävää siltaa” . Tästä
huolimatta Shultz piti neuvot
teluja "rakentavina ja antoisi
na”.
Shamir, joka jo etukäteen
arvosteli
Shultzin
suun
nitelmaa, toisti tiistaisessa
istunnossa aikaisemman vas
talauseensa Israelin ja Arabi
maiden välisesen kansaiväli-

sen konferenssin suhteen.
"Me emnme päe mitään hy
vää kansaivälisessä kon
ferenssissa”, hän kertoi re
porttereille.
Sekä Shultz että Shamir sa
noivat kannattavansa neuvot
telujen jatkamista. Hallituk
sen tietolähteiden mukaan
Shamirin vastalause ei ole
lannistanut Valkoista Taloa.
Shamirin oli määrä tavata
presidentti
Reagan
kes
kiviikkona.
Maanantaina alkaneen vie
railun aikana Shamir tapasi
myös Yhdysvaltain juutalaisia,
jotka ovat ilmaisseet paheksumisensa Israelin viimeai
kaisen palestiinalaisiin koh
distuneen väkivallan johdosta.
Monet asiantuntijat usko
vatkin Shamirin matkan pää
tarkoituksena olleen vedota
yleiseen mielipiteeseen.
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Raivaaja uudistuu
Kuten käsissänne oleva lehti osoittaa Raivaa
ja on muuttanut kokoaan standardi-kokoisesta
sanomalehdestä pienempään tabloid-kokoon.
Muutos syntyi pitkäaikaisen harkinnan ja tut
kimuksen tuloksena.
Taloudelliset syyt ovat varmasti tuntuvimmat
muutokseen johtaneista seikoista. Painamiskustannukset ovat alhaisemmat kuin mitä ne olivat
entisessä koossa. Pienempi koko tekee lehdestä
myös ulkoasultaan modernimman, sillä pienem
mät sivut helpottavat kirjoitusten jakamista omiin
erillisiin ryhmiinsä. Uusi koko sopii paremmin
käteen, se on kätevämpi ottaa mukaan bussiin,
maanalaiseen, junaan ja vaikkapa lääkärin odo
tushuoneeseen. Sen käsitteleminen on kaikin
puolin helpompaa kuin ison sanomalehden.
Uuteen kokoon tottuminen saattaa joiltakin
viedä oman aikansa. Löytyy varmasti sellaisiakin
lukijoita, joiden mielestä näin pieni lehti ei ole
enää edes kunnon sanomalehti. Totta useimmat
hyvät sanomalehdet ovat vielä standari-kokoisia,
mutta löytyy kyllä pieniäkin, tabloid-kokoisia ar
vostettuja lehtiä niin Yhdysvalloissa kuin muu
allakin maailmassa. Kaikki muut Pohjois-Amerikassa ilmestyvät suomenkieliset sanomalehdet
ovat jo vuosia sitten muuttuneet tabloid-kokoisiksi.
Aluksi uusi tabloid-koko on outo meillekin
täällä toimituksessa, pitää oppia uudet palstaleveydet ja ilmoituskoot. Lehden ulkonäkökin
saattaa aluksi töksähdellä etsiessämme oikeita
ratkaisuja. Uskomme kuitenkin päätöksemme
uuteen kokoon siirtymisestä olevan oikean.
Voimme vain toivoa, että teillä lukijoillamme
on kärsivällisyyttä totutella uuteen Raivaajaan
kanssamme.
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Helvi Rajala (vas.) ja Suoma Lahti juttutuokiolla.

Paluu synnyinmaahan
57 vuoden jälkeen
FITCHBURG, MA - Siitä on
kulunut 57 vuotta, kun Suo
ma Lahti pakkasi laukkunsa
ja muutti vanhempiensa kans
sa Neuvostoliittoon.
Elettiin vuotta 1931, siis
suurten pulavuosien aikaa. Ai
kaa, jolloin oli puute työstä ja
kokonaiset perheet kiersivät
kaupungista toiseen, valtios
takin toiseen elatuksen haus
sa.
Aika oli otollista neuvos
toliittolaisille agitaattoreille,
jotka kiersivät pulaa kärsivien
työläisperheiden keskuudes
sa värvätäkseen heitä raken
tamaan uutta Neuvostoliittoa
- työläisten ihannevaltiota.
Tuhannet innostuivat asias
ta, heidän joukossaan lukuisa
joukko amerikansuomalaisia
kautta Amerikan mantereen.
Monien kohdalla aatteelli
suuden innostuksesta syn
tynyt matka päättyi Siperian
työleireille. Useat katosivat
tietämättömiin, heistä ei kuul
tu sen koommin.
Ironwood, Michiganissa syn
tynyt Suoma Lahti (os. Laine)
oli 10-vuotias lähtiessään täl
le 57-vuotiselle taipaleelle
Pennsylvanian osavaltiosta.
Mukana oli lukuisia suoma
laisperheitä ainakin
Det
roitista, Ohiosta, New Yorkis
ta, New Jerseystä ja New
Hampshirestä. Heidän jou
kossaan myös suomenruot
salaisia.
Monet perheet olivat myy
neet kaiken omaisuutensa, jot
kut muuttivat huonekalui
neen ja jopa autoineenkin.
Neuvostoliiton rajalla heitä
kehoitettiin luopumaan Ame
rikan passistaan ja dollareis
taan. Sanottiin, että edut ovat
paremmat, jos ollaan venäläi
siä.
Suoma Lahden käly Helvi
Rajala, 72, joka asuu Keene,
New Hamsphiressä, muutti
hänkin vanhempineen Neu
vostoliittoon 1931. Hän oli

silloin 15-vuotias.
Lapsista kaikki uusi oli tie
tenkin jännää. "Lapsen oli hy
vä olla joka paikassa, kunhan
oli vanhempiensa kanssa,”
Suoma Lahti kommentoi.
Aluksi heillä oli englannin
kielinen koulu, myöhemmin
opittiin venäjäksi. New Jer
seyssä high Schoolin jo aloit
tanut Helvi joutui alemmalle
luokalle puutteellisen kielitai
tonsa johdosta. Hän sanoi ih
metelleensä, kun jo kuudes
luokkalaisille opetettiin algeb
raa ja muita aineita, joita Ame
rikassa opiskeltiin vasta high
Schoolin yläluokilla.
Elämä ei ollut helppoa Neu
vostoliitossakaan. Raha aut
toi. ’’Rahalla saa ja hevosella
pääsee,” Suoma naurahti. Oleskelulupa piti käydä uusi
massa pari kertaa vuodessa
aina Leningradissa asti. Mat
ka oli pitkä ja luvan uusiminen
tuli kalliiksi. Monilta se jäi heti
alkuunsa.
Paluu oli hankalaa, koska
Amerikan passin hankinta piti
maksaa dollareissa. Monet
olivat kuitenkin heti rajalla
vaihtaneet dollarinsa rupliin.
Helvi Rajala hankki Ameri

kan passin pyytämällä Ameri
kassa asuvaa serkkuaan lä
hettämään tarvittavat kym
menen dollaria. Hän palasi
synnyinmaahansa jo vuonna
1938.
Vuotta myöhemmin Suoma
avioitui Helvin veljen Wilfredin kanssa. Nuoripari asui
Moskovassa ja Walfrid työs
kenteli US:n suurlähetystös
sä. Heille syntyi poika Alfred
vuonna 1940.
Pariskunta halusi palata ta
kaisin Yhdysvaltoihin, Suo
man serkku Amerikasta lähet
ti jopa lipunkin, mutta lähtölupaa ei saatu.
Eräänä marraskuisena päi
vänä 1940 Walfrid katosi palkanhakuumatkaila. Myöhem
min Suoma sai tietää, että hä
net oli lähetetty kahdeksaksi
vuodeksi työleirille Siperiaan.
Syy Walfridin vangitsemi
seen saattoi johtua siitä, että
hän oli yhteydessä lähetys
töön ja juuri päättyneen Suo
men sodankin takia Walfridia
ja Suomaa ehkä pidettiin sil
mällä. Stalin oli vainoharha,
varsinkin kaikkien ulkomaa
laisten suhteen.
Jatkuu sivulla 3

Lahjoituksia
Raivaajalle
TUKEMISRAHASTO 1988: Yhteensä: $676.00

Veljensä Arvo V. Sipilän muistolle
Lauri ja Signe Sipilä, Fitchburg, MA ............ .... $25.00
Eila Nousuniemi, Fitchburg, MA ..

.... $10.00

Ida Wehterin muistolle
Lyyli Aalto, Braintree, MA ..................

. . .. $20.00

Kiitos lahjoittajille!
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PALUU . ..
Jatkoa sivulta 2
Vasta 28 vuoden kuluttua
he tapasivat jälleen toisensa.
Jouluk. 2£, 1941 Suoma sai
kokea saman kohtalon. Hä
nen ollessaan uudistamassa
leipäkorttiaan miliisit pidätti
vät hänet kuulusteluja varten.
Kuulustelut johtivat 10 vuo
den tuomioon työleirillä.
Kysyttäessä, tuliko oma van
gitseminen yllätyksenä, Suo
ma vastasi: ”Ei se oikein yllä
tyksenä tullut, sitä oli arka,
kun koskaan ei tietänyt omas
ta kohtalostaan.”
Nähdessään miliisin kadul
la, hän vaistomaisesti ylitti ka
dun välttyäkseen kosketuk
selta.
Poika Alfred oli silloin vuo
den ja seitsemän kuukauden
ikäinen.
Koska vangitsemista osasi
pelätä, Suoma oli sopinut Amerikan lähetystössä työs
kennelleen John Leinon kans
sa, että tämä pitäisi huolen
pikku Alfredista, jos hänkin
sattuisi katoamaan.
Leino huolehti Alfredista
vuoteen 1947 asti, jolloin hän
pääsi muuttamaan sukulais
ten luokse Yhdysvaltoihin.
Helvi Rajala oli kääntynyt se
naattori Styles Bridgesin puo
leen ja tämän ansiosta Alfred
vihdoinkin sai muuttoluvan.
Vuosiin Suoma ei kuullut
mitään pojastaan. Hän sanoi
kuitenkin arvanneensa ja luot
taneensa siihen, että Alf red oli
turvassa suunnitelmien mu
kaisesti.
Vasta Stalinin kuoleman
jälkeen voitiin aloittaa kirjeen
vaihto Amerikassa asuvien' su
kulaisten kanssa.
Siperiassa Suoma löysi ai
kaisemmin kadonneen äitin
sä 87-vuotiaan Anna Laineen,
joka oli saanut viiden vuo
den työleirivankeuden. Myö
hemmin he asettuivat asu
maan Karagandan kaupun
kiin, missä heillä on mukava
kahden huoneen asunto.
Vuodesta toiseen hän anoi
viisumia päästäkseen Yhdys
valtoihin. Viranomaiset kui
tenkin eväsivät anomuksen
sanoen hänen olevan Neu
vostoliiton kansalaisen, jolla
ei ole oikeuksia poistua maas
ta.
Samanaikaisesti Helvi ja hä
nen poikansa Reuben Rajala
ryhtyivät
toimiin
Yhdys
valloissa. He kirjoittivat lu
kuisia kirjeitä ja ottivat yhteyt
tä reporttereihin.
Viime syksynä Suoma anoi
jälleenviisumia. Viranomaiset
sanoivat sen vievän kuukau
den päivät. Luvan saaminen
kesti kuitenkin kolme kuukaut
ta.
Helmik. 9. p:nä Suoma sit
ten saapui Yhdysvaltoihin ja
tapasi poikansa Alfredin yli 46
vuoden eron jälkeen.
Viimeinen lentotunti oli koettelevaa. Jännitys valtasi, vat
sassa oli kumma tunne. Suo
ma sanoi harjoitelleensa eng
lannin puhumista, jotta vastassaolijat ymmärtäisivät. Hän
sanoi auttaneensa neuvos
toliittolaisia kanssamatkusta
jia maahanlaskulupien täyttä
misessä.
Selvittyään passintarkas
tuksesta ja tullista Suoma sa
noi edenneensä vastaanotto
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Berkeley, Ca.
Länsirannikon Suomalaiset ta ahkeraa toimintaa. Onnek toivon, että he pitävät tämän
hallia kohti matkalaukkuiLaulajat
ovat olleet ahkerasti si olkoon! He järjestivät myös tilaisuuden mielessään, sillä
neen ja nostaessaan päänsä
mukana ohjelmissa koko tal Kalevala päivän ohjelman. siitä on vain vuosi seuraavaan
näki Alfredin edessään. Sillä
ven paikallisissa kuoroissaan. Maaliskuun lopulla he laula FinnFestiin, joka on Seat
ilolla tuskin oli rajoja.
Suomen
itsenäisyyden 70- vat illallisilla Suomesta vierai tlessa. Silloin Länsirannikon
’’Heti tunsi Alfredin”, sanoi
vuotisjuhlissa, joulujuhlissa, levan Lion’s Clubin jäsenten Suomalaiset Laulajat viettä
Helvi, joka oli myös kentällä
sekä ottaneet vastaan esiin kunniaksi.
vät myös 25 vuotismerkkivastassa.
Länsirannikon
Laulajat päiväänsä. Kuoron jäsenet
"Mutta ette te olisi minua tyjiä Suomesta.
Täällä meidän veljeysseu- suunnittelevat myös yhteis ovat enemmän tai vähemmän
tunteneet, jos ei minulla olisi
ralla
oli juuri erittäin har konserttia lokakuun puolivälis jo eläkeiässä, joten laitan mu
ollut sitä huivia päässä,” Suo
vinainen
ja mielenkiintoinen sä Portlandiin. Silloin on jäl kaan Portlandin kuoron laula
ma sanoi nauraen. "Se oli sen
konsertti. Jean Sibeliuksen leen kaikilla tilaisuus kerään jan Helen Kotilan hauskan ru
merkki, että olin venäläinen."
Suomalla on kolmen kuu tyttärentytär Satu Jalas, lah tyä yhdessä laulamaan koko non.
Hyvää kevättä ja lauluiloa!
kauden viisumi. Periaattessa jakas viulunsoittaja esitti kau rannikon alueelta.
En ole kuullut toisilta kuo
hän voisi vaatia takaisin Yh niin ohjelmanSibeliuksen mu
Aini Tossavainen
dysvaltain kansalaisuuttaan, siikkia. Häntä säesti korea roilta heidän juhlistaan, mutta
mutta hän haluaa palata takai lainen Sun Kyung Lee.
Perjantai- ja lauantai-iltoina
sin sairaan äitinsä luokse. "Äiti
Satu
Jalas esiintyi Berkeleyn
Mite pähkinäkakku laitetaa?
pelkää jo nyt, että Suoma ei
Yliopiston orkesterin solistina
tule takaisin,” Suoma totesi.
Pane pannuis lämpiämää. Ota tarpeelliset astijat ja
Ensimmäinen kuukausi on esittäen Sibeliuksen tun
netun Viulukonserton erittäin
ainekset kaapistais. Siirrä pois leipomopöyvältäis ra
mennyt mukavasti Alfredin ja
kennuspalikat ja leikkiautot. Voitele pannuis ja kuori
tämän perheen luona asues varmasti ja sydämellisesti
pähkinät. Mittaa kaks kupillist hienoi vehnäjauhoi.
sa. Kälynsä Helvi Rajala on saaden salintäyteiseltä ylei
ajeluttanut häntä paikasta toi söltä suuret suosionosoituk
Työnnä pois poikais käät jauholoist. Harjaa jauhot häne
set. Hän sekä pianisti asuvat
seen ihmisiä tapaamassa.
vaatteistaa.
Suunnitelmiin kuuluu matkus Italiassa, jossa he opettavat
Mittaa jauhot uuvestaa. Sekota seulotut jauhot, leivintaa huhtikuussa matkusta musiikkia.
Veljeysseuran kuoro esittää
javaunulla Floridaan. Samalla
pulveri ja suola posliinipottii. Ota siivouskaapistais
poiketaan myös New York vuotuisen Vappu-ohjelman
harja ja rikkasihvel ja lakase pois poikais puottamat
launatai-iltana, huhtikuun 23
Cityssä ja Washingtonissa
posliinipoti kappaleet.
p. omalla haalilla. Ohjelman
nähtävyyksiä katsomassa.
Ota toinen samakokone taipienemp potti. Avvaa oviku
"Minä sanoin, että minun jälkeen seuraa tanssia. Tul
ovikello soip. Tuu takasi kyökkiis. Ota poikaiskäät pois
pitää ehdottomasti päästä kaa juhlimaan kevään kun
taikinapotist. Pese poikais.
Floridaan, että minä saan kas niaksi! Kuoro on myös kutsut
tella itseni ainakin Atlantin tu laulamaan kansainvälisen
Vastaa telehvoonii. Tuu uuvestaa kyökkiis. Raaputa voimeressä,” Suoma selitti. ’’Jos naisjärjestön Zontan lounaal
jeltu pannu pohjast puole senttimetri vahva suolakersattuu, että pääsen länteen, le huhtikuun 16 päivä.
ros. Vie poikais toisee kammarii.
Seattlen osasto on jo suunkastelen itseni myös Tyy
nittelemssa seuraavaa Finnnessä meressä.”
Voitele toinen pannu. Vastaa telehvoonii. Mää takasi
Kaikista Neuvostoliitossa Festiä omien ohjelmiensa li
kyökkiis, mihi siu poikais on uuvestaa livahtanu. Ota
vietetyistä vuosista huolimat säksi.
häne käät pois pähkinäpytyst. Ota voitelemais pannu,
Portlandin osasto on myös
ta Suoma pujui korostuksetta
jonka pohjal on kerros pähkinäkuoriloi. Hyökkää poiamerikan-englantia ja suo ollut ahkerasti mukana mo
kaiskimppuu, joka sinnuu pelästyksissään puotti taimea aivan sujuvasti.
nenlaisissa ohjelmissa, ja suu
kinapotin lattijal.
rissa Skandinavian maitten
Elämä Neuvostoliitossa on
muuttunut melkoisesti Stali yhteisissä juhlissa he ovat
Pese kyökkis lattija, seinät, pöytä ja tuolit. Tillaa päh
nin ajoista. Elintaso on nous edustaneet Suomea.
kinäkakku paakarilt ja käy itte leppäämää.
sut, paljon rakennettu uutta.
Portlandin suomalaiset Lau
Vihanneksia saa vapaasti, sa lajat on juuri täyttänyt 20 vuotmoin erilaisia ryynejä ja ma
karoneja. Lihan ja voin saanti
Suomen Nobel-kirjailijan syntymästä 100 vuotta
on vähän vaikeampaa, kahvi
melko harvinaista. Sukulaiset
Suomesta lähettävät usein
kahvia.
Suoma on ollut 50-vuotiaasta eläkkeellä. Hän sanoi lää
Suomen ainoan Nobel-kir- kulttuurijärjestöt ja -liitot.
gissä 15.9. Varsinaisena syn
kärinhoidon olevan ilmaista,
tymäpäivänä 16.9. juhlaa vie
lääkkeet pitää itse ostaa, mut jailijan Frans Emil Sillanpään
syntymästä tulee syyskuussa Kirja luonnon
tetään Hämeenkyrössä. Syn
ta kalliimmat saa ilmaiseksi.
puolustajana
tymäpäivänä kulkee erityinen
Elämä on vapaampaa kuin 1988 kuluneeksi 100 vuotta.
ennen. Suoma sanoi Gor Tätä tapahtumaa juhlitaan
Hämeenkyröläinen vuosit juhlajuna Helsingistä Tampe
batshovin ajatuksen olevan samalla kun suomalainen täyt tain toistuva Sillanpään Suvi - reelle, jossa paljastetaan Sil
oikean, mutta vaikean toteut tää 500 vuotta.
tapahtuma järjestetään ensi lanpään muistomerkki.
Tarkoituksena on sadoin eri kesänä tavallista mittavampa
taa.
"Venäjän kansa ei ainakaan laisin tapahtumin kirkastaa na. Siihen kuuluu mm. kaksi
H e n k ilö tie d u s te lu
halua sotaa”, hän totesi. Ve kuvaa kirjailijasta ja hänen kirjallisuusseminaaria, eloku
tuotannostaan.
Tapahtumia
näjän kansa on ystävällistä
vaviikko, lukuisia näyttelyjä,
Suomen New Yorkissa, NY
on kaavailtu niin paikallista teatteriesityksiä ym.
eikä vihaa muita.
oleva
pääkonsulinvirasto (os:
’’Hyvä ihminen on hyvä mis solle kuin kansallisiin ja kan
Kirjallisuusseminaareista
Consulate
General of Finland,
puitteisiin. toisessa 15.- 17. 7. pohditaan
sä tahansa”, Suoma totesi lo sainvälisiinkin
540 Madison Avenue, New
Myös kirjailijan tuotanto ilmes Sillanpään asemaa Suomen
puksi.
York, NY 10022 - puh. 212tyy uutena koottujen teosten ja maailman kirjallisuudessa.
832-6550) pyytää tietoja seulaitoksena.
Ensimmäisessä seminaarissa raavista henkilöistä ja/tai
F.E. Sillanpään juhlavuoden
viikkoa aiemmin teemana on omaisistaan:
tapahtumien painopiste luon "Kirja luonnon pulustajana”,
Rantanen, Roosa Lyydia; s.
nollisesti on hänen kotikun
nassaan Hämeenkyrössä, jos mukana on kirjallisuudentut 11.12. 1896 Jyväskylän mlk.;
kijoiden ohella luonnon- ja ym k. 26.10. 1915; veljensä Sulo
ta juhlinta alkoi uudenvuodenpäristönsuojelun asiantunti Victor; s. 26.11. 1889 Jyväs
yönä. Lukuisista muista paik
Saimaanhyljetutkijat vaati kakunnista näkyvimmin nou joita.
kylän mlk.; 26.5. 1941 Lime
vat Saimaan poikkeusjuok- sevat esille Helsinki ja Tam
Hämeenkyröläiseen kult- stone.
sutusten lopettamista pesimä pere, joissa puuhataan mm. tuurikesään liittyy myös Panu
kautena - muutoin noin kol kirjailijamestarin nimikkoka Rajalan näytelmä S/7/ä, viimei Soini, Juho Ilmari; s. 14.7.
mannes tämän vuoden poika
nen vihanta, joka pohjautuu 1905 Soini.
tuja.
sista saattaa menehtyä pesi
Juhlavuotta varten on pe romaaniin Nuorena nukkunut. Tiainen, Jouni Juhani; s. 2.6.
en romahtamisen vuoksi.
rustettu useita toimikuntia - Se saa kantaesityksensä Myl- 1960 Koijärvi; USA:han v.
Jo nyt on useita pesiä ro päätoimikunnassa ovat edus lykolun kesäteatterissa heinä
1987.
mahtanut siksi, että juok tettuina mm. opetusministeriö, kuun alussa.
sutukset ovat laskeneet Sai Helsingin yliopisto, Helsingin
Juhlavuoden huipennus on Wilsson, Taimi Anneli; s. 8.4.
maan vettä 30 senttiä vuo ja Tampereen kaupungit, Hä valtakunnallinen
asunut
Delaware,
pääjuhla 1936;
den alusta.
meenkyrön kunta sekä monet Kansallisteatterissa Helsin- Ohio.

Sillanpäätä juhlitaan kautta vuoden

Ei juoksutuksia
pesimäkautena
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Floridan kuulumisia
Tropiikin portilta
Kehitysm aita Hihaa
Suomen avustamia kehitys
maita on ulkoministeri Kalevi
Sorsan mielestä liikaa. Asiaa
on Suomen kohdalta tarkis
tettava, sanoo ulkoministeri.

jossa, niin että märkä lumi
roiskui.
Urheilukirjoittajat sanovat
näkevänsä, että Suomen tyttönelonen kulkee maailman
cupin toiseksi Norjan jälkeen.

M atti Nykänen
maailman paras

11 kuukautta Venäjän
avaruusasem alla

Jyväskylän kuuluisa suksihyppääjä sai Japanissakin
"murskavoiton”, kun hän hyp
päsi lähes 40 pistettä pidem
mäksi kuin lähin kilpailija.
Suomen suuret sanomaleh
det, Uusi Suomi ja Helsingin
Sanomat pitävät Nykäsen pa
remmuutta niin varmana, et
tä kilpailijoilla ei ole voiton
mahdollisuuksiakaan.

Ennätyskosmonautti Juri
Romanenko, lähes 11 kuuka
utta Venäjän avaruusasemal
la viettänyt venäläinen, las
keutui vuoden jamassa lumi
selle arolle Kazahstaniin.
Mies voi hyvin, sanoo Hel
singin Sanomain kirjeenvaih
taja Kyösti Karvonen. Ennätyslento kesti 326 vuorokaut
ta.

Suomen tytötkin
osaavat hiihdellä

Yehudi M enuhin
Rovaniemellä

Vesisateetkaan eivät pysty
voittamaan Suomen suksityttöjen sisua. Silminnäkijät sa
novat ihailleensa tyttöjen me
noa vesimäTkänä lumisoh-

Lapin yleisö nautti hänen
säteilystään ja puuhaa napa
piirin musiikkipäiviä, joiden
aikana keulakuvana on Yehu
di Menuhin.
M uistatteko Titanicin?

Sir Yehudi Menuhin vieraili
Rovaniemellä säteillen, mutta
Seppo Heikinheimon mieles
tä hän on jo parhaat päivän
sä nähnyt.

Valtamerilinjuri Titanic tör
mäsi vedenalaiseen jäävuo
reen huhtikuussa 1912 ja up
posi 13,000 jalkaa syvälle
Pohjois-Atlantiin. Laivassa oli
paljon matkustajia, suomalai
siakin. Kuolema vei 1,635 ih
mistä.
Suom alaisia sananparsia
Kangasalan murteella sa
notaan: ” Ei molempia yhdelle
anneta: hyvää luontooja kau
nista muotoo”.
N urmossa on tapana sanoa:
"Mun muistohoni peilit on
huononnu, sano akka kun peilihi kattoo”.

Reino W. Suojanen

Lake Worth, FL

Urheilua
^ in n ilU -A n te fiic a n (le.lt Jiam e , 9 ne
Kotiimme on jälleen saatu
"perheenlisäystä”.
Ter
vetuloa uudet asukkaat jouk
koomme ja viihtykää kans
samme!
Kotimme asukas H il ja Koski
vietti 90-vuotissyntymäpäiväänsä ja tarjosi koko "koti
väelle” kahvit. Onneksi olkoon
Hilja'
Surusanomana ilmoitamme,
että kotimme pitkäaikainen
asukas Saima Lang kuoli 4 p.
91 vuoden ikäisenä. Sure
maan jäi puoliso Gottfrid Lang,
hän on kotimme sairasosatolla. He ehtivät olla avioliitossa
peräti 67 vuotta. Me kaikki
otamme osaa omaisten su
ruun.
Musiikin maisteri Ed Haapa
piti lauluharrastusta yllä tiis
taina. Elisabeth Lindström
soitti mandoliinilla pari kap
paletta Haapan säestäessä
pianolla.
Keskiviikkona oli taas ryh
mä "auttavia käsiä” tekemäs-

ACE HARDWARE
1212 Lantana Rd.
Lantana, Florida 33460
” We stock sauna heaters”
Puh. 585-0247

sä paljon kaunista jälkeä.
Keskiviikkona saimme myös
tuulahduksen suurkaupungis
ta, New Yorkin Uutiset -lehdentyttäret pistäytyivät meitä kat
somassa.
Torstaina Kalevaiset järjes
tivät kauniin kahvipöydän reip
paan ohjelman kera. Ohjel
massa esiintyivät mm. Erkki
Saarman ja Janet Kivi. Kiitok
set esiintyjille ja kahvipöydän
kattajille.
Perjantaina saimme vieraak
semme jälleen hienon kuoron,
nimittäin Pyhäselän Laulun
Ystävät Suomesta. Oli todella
nautinto kuunnella esitystänne. Parhaat kiitoksemme kai
kille yllämainituille, ilman teitä
jäisi paljosta vaille.
Kiitos
käynneistänne.
Rva Matikainen lahjoitti vil
lalankoja kodin käyttöön. Läm
pimät kiitokset hänelle. Lepo
kodin Ystävät pitivät taas ker
ran myyntipöydän avoinna
lauantaina ja kauppaa tehtiin
kovasti. Kiitokset ostavalle
yleisölle myös, mutta ennen
kaikkea teille rakkaat kotim
me ystävät suuresta tuestan
ne.
Lepokotiterveisin

N ykän en voitti
m a a ilm a n c u p in

Gertrude Welshans

Lillian Wiljanen

LEOMINSTER, MA - Ger
trude M. (Aaltonen) Welshans,
85, 44 Keystone Drive, kuoli
maalisk. 3,1988. Hänen avio
miehensä George W. Wels
hans oli kuollut aikaisemmin.
Hän oli syntynyt Fitchburgissa huhtik. 25,1902 Erick ja
Leena (Hietala) Aaltosen tyttärenä ja asui aikaisemmin
Troy, Michiganissa.
Kaipaamaan jäi useita sisa
rusten lapsia.
Hautaustoimisto Moorcroft,
31 Myrtle Ave., huolehti hau
tauksesta. Polttohautaus toi
mitetaan Oakland, Mkssa.

FITCHBURG, MA - Lillian E.
(Johnson) Wiljanen, 87, kuoli
maalisk. 4, 1988 Palm Manor
hoitkodissa Chelmsfordissa.
Hän oli useita vuosia aikai
semmin kuolleen Otto Wiljasen leski.
Hän oli syntynyt Fitchburgissa elok. 7, 1900 John ja
Josephine (Kopsala) Johnso
nin tyttärenä ja sai päästöto
distuksen Fitchburg High
Schoolista ja asui synnyin
kaupungissaan kunnes muut
ti kaksi vuotta sitten Chelmsfordiin.
Edesmennyt oli'kirjanpitäjä
ammatiltaan ja työskenteli
Fitchburgin koulu- ja vesilai
tosten palveluksessa ennen
kuin siirtyi eläkkeelle 22 vuot
ta sitten.
Kaipaamaan jäi poika Wal
ter Wiljanen, Chelmsford; veli
Bruno Johnson Mainessä; vii
si lastenlasta ja neljä las
tenlasten lasta.
Hautaaminen tapahtuu Hill
side hautausmaahan Townsendissa.

Marie O. Miller
LEICESTER, MA - Marie O.
(Puska) Miller, 91, 69 Waite
St., kuoli maalisk. 3, 1988
University of Massachusetts
sairaalassa Worcesterissa. Hä
nen aviomiehensä Divo A.
Miller kuoli 1984.
Hän oli syntynyt Vaasassa
Suomessa Henry ja Ann Pus
kan tyttärenä ja asui useita
vuosia Worcesterissa ennen
kuin muutti leicesteriin 34
vuotta sitten.
Edesmennyt oli kuvernööri
Joseph B. Elyn kokkina 1930luvulla ja myöhemmin pääkok
kina Sibley Farms Dairy Bar
ravintolassa sekä useissa
Worcesterin alueen perheis
sä.
Kaipaamaan jäi poika Mil
ton C. Miller, Leicester; kaksi
lapsenlasta ja neljä lapsenlas
ten lasta.
Hautaaminen tapahtuu Wor
cester County memorial Park
hautausmaahan Paxtonissa.

Clgaryn olympialaisten suu
ri sankari Matti Nykänen var
misti Salpausselän kisoissa
itselleen maailmancupin voi
ton vaikka neljä osakilpailua
on vielä jäljellä. *
Samalla Nykäsellä on mah
dollisuus voittaa mäkihypyn
maailmancup maksimipistein,
jos hän onnistuu lopuissa kil
pailuissa.
Aikaisemmin Nykänen on
voittanut maailmancupin kau
Edith Lindquist
sina 1982-83, 1984-85 ja
1985-86.
FITCHBURG, MA - Edith I.
Nykänen varmisti tämän kau
(Olkkonen) Mäki Lindquist,
den voittonsa voittamalla Sal
88, kuoli maalisk. 6, 1988
pausselän kisoissa sekä pie
Woodbury Manor hoitokodis
nen että suuren mäen kilpai
sa.
Hänen aviomiehensä
lut.
Henrick K. Lindquist kuoli
kolme päivää aikaisemmin.
Hän oli syntynyt GloucesSuhonen
terissa helmik. 8, 1900 Arthur
Euroopan m estariksi ja Gustava (Porkola) Olkko
sen tyttärenä ja asui FitchAri Suhonen oli ainoa suo burgissa viimeiset 40 vuotta.
malainen, joka sijoittui mita Edesmennyt kuului Emanuel
leille Budapestissä käydyissä Lutheran kirkon seurakuntaan.
Euroopan mestaruushallikiBoskin hautaustoimisto, 85
soissa.
Blossom St., huolehti hautauk
Suhonen oli täysin ylivoimai sesta. Hautaaminen tapahtuu
nen voittaessaan 1,500 met Maple Grove hautausmaahan
rin juoksun.
Concord, NH:ssä.

Elina Kuronen

knollwood groves
Hedelmäpakkauksia - 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.
8 0 5 3 Law ren ce Road
Yksi m aili etelään H ypoluxo tieltä
Boynton B each, Florida 3 3 4 3 6 - Puh. (3 0 5 ) 7 3 4 -4 8 0 0

American Finnish Tourist Club
301 Central Blvd.

Lantana, Fla.

Joka sunnuntai ohjelmailta tai konsertti ja tanssia lopuksi
Joka lauantai koko illan tanssit eri seurojen järjestämänä.
Ilmastoitu haali, hyvä musiikki, iloinen ystävien seura! Torstaina ja
sunnuntaina klo 12 haali avoinna pelejä ja seurustelua varten.
Ravintola avoinna ohjelma- ja tanssi-iltoina. Tarjotaan kahvia
voileipiä riisipuuroa hedelmäkeiton kera ym.

Tervetuloa Turistiklubille!

Edith S. Guertin
FITCHBURG, MA - Edith S.
(Santaviita) Guertin, 64, 50
Day St., kuoli maalisk. 8,1988
Burbankin sairaalassa lyhyen
sairauden murtamana.
Hän oli syntynyt Fitchburgissa Weine ja Signe (Hietala)
Santaviidan tyttärenä ja työs
kenteli useita vuosia City
Cleaners firman palvelukses
sa.
Kaipaamaan jäi aviomeis
Henry J. Guertin; poika Ryan
S. Cooper Teksasissa; tytär
Sheila McClung Alabamassa;
sisko Ruth Lemieux Fitchburgissa; kaksi veljeä, Walter
Santaviita Fitchburgissa ja
Ted Santaviita Teksasissa;
neljä lastenlasta sekä useita
sisarusten lapsia.
Sawyer-Miller
hautaus
toimisto, 129 Elm St., huolehti
hautauksesta. Hautaaminen
tapahtuu Forest Hill hautaus
maahan.

NL ostaa
paperia
1350 miljoonalla
Neuvostoliitto ©staa Suo
mesta tänä vuonna 357,000
tonnia paperia. Toimituksen
arvo on 1,352 miljoonaa mark
kaa. Toimitusmäärä kasvaa
viime vuodesta kolme prosent
tia.

Lakeside
Chapel
Funeral Directors

131 Lakeside Dr.
Lake Worth, Florida
Puhelin 582-6633
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Maynard, Mass.
N iitä - Näitä
Olin yhtä äkänen kuin talvi
uneltaan herätetty korven
kontio, kun yritin katsella telk
karista Calgaryn talviolympia
laisia.
Kuvaruudussa näytettiin ko
meita hampurilaisia voileipiä,
vaahtopäistä olutta ja kaiken
näköisiä autoja ja muuta ryönää.
Minä olisin halunnut nähdä
miten luistellaan, hiihdellään
ja pelataan jääkiekkoa ja mi
ten liidellään suksilla 70 ja 90
metrin korkuisista telineistä.
Osan minä näin, suurem
man osan menetin. Kisojen
suurin ihme oli kun suomalai
set jääkiekon pelaajat tulivat
’’sieltä jostain” ja vahasivat
hopeaa. Me näimme vain sen
kun he pelasivat tasapelin ai
naista kisakaveriaan Ruotsia
vastaan ja kuulimme kun eräs
kuuluttaja ilmaisi, että ompa
hauskaa nähdä oikeeta jää
kiekon peliä.
On kahdenlaista jääkiekon

pelin tyyliä on eurooppalaista,
jossa pelaajan luistelutaitoon
tekijänä. On amerikkalaista ja
kanadalaista ammattilaisilta
opittua vastustajain pus
kemalla hämäämistä, ja muita
keinoja käyttäen voiton saa
vuttaminen.
Hiihdossa oli kyllä tällä ker
taa pettymyksiä miesten koh
dalla, mutta Suomen naiset
korvasivat miesten menetyk
set. Näitä hiihtoja ei paljon
näytelty, joten se ei häirinnyt
unirauhaa.
Kun Amerikalla ei ollut me
nestystä kisoissa, pantiin ku
varuutuun vanha filmi kahdek
san vuoden takaisista talvio
lympialaisista, silloin Amerikka
sai kultaa jääkiekon pelissä
voittamalla Venäjän. Tällä ker
taa Amerikan jääkiekon pelaa
jat tulivat 7:lle tilalle.
Kaiken kaikkiaan ABC kuvalähetys ja kuuluuttaminen oli
vat prikulleen sitä mitä kan
sainvälisien kilpailujen näyte
ei saisi olla. ABC maksoi 309
miljoonaa dollaria oikeudesta
saada yksin olla näiden olym

4

pialaisten kansalle esittelijä.
Se veloitti ilmoittajiaan
285,000 dollaria 30 sekuntin
pituisesta mainoksesta ja huo
mauttaa joutuvansa tappiolle,

lisäsi 90 sekunttia jokaiselle
tunnille mainosaikaa ja niin
koko näytös muuttui mainos
tamiseksi. ABC jäi $ 40 mil
joonaa tappiolle, ei saanut tar

peeksi paljon ilmoittajia näillä
huikeilla hinnoilla.
Calgary oli valmistautunut
ja suoritti tehtävänsä kaikella
Jatkuu sivulla 8

Lisbon-Voluntown, Conn.

muistolle teemme lahjoituksen Raivaajan hyväksi.
Oskari oli Maynardin asukas yli 50 vuotta ja osallistui suo
malaisten toimintaan, erityisesti Taiston näyttämöllä, laulukuorossa ym. Hän muutti Suomen asukkaaksi vuonna 1975.
Kepeät mullat, kunnon toveri.
Saimi Korsman
Huldah ja Eino Nelson
Hilda Torppa
Aune ja Ahti Jaakkola
Stella Linna
Viola ja Bill Merriam
Miriam Kangas
Fanni Helander
Lii Nelson
Hilma Kemppinen
Raija ja Roy Helander
Maynard, Mass.

Frank Mark
Peg Brown
Helen Mark Ketola
Aimo Kangas
Tyyne ja George Glad
Fred ’’Ricky” Jaakkola
Elma ja Veijo Epäilys
Sylvia Filppu
Marion ja Lauri Toivonen
Ed Helander
Yhteensä $65.00

Kevään merkit ilmassa, läm
pö päivisin tätä naputellessa
55 asteen tuntumassa,, taivas
pilvetön ja sini-valkoinen. Au
toja tavallista enemmän liik
keellä ja ohikulkijan katsees
sa iloinen hymy.
Talvella oli tavallista enem
män kylmiä päiviä, vaan muu
ten meidän seudulla talvi oli
vähäluminen joskin liukkaita
jääpaikkoja oli ja niiden ansi
osta myös vahinkoja.
Anja Sihvonen kaatui postia
hakiessan seurauksella, että
oikean jalan nilkka katkesi
kolmesta kohtaa. Kiireesti siis
sairaalaan, jossa jalka pantiin
kipsiin ja ottaa ainakin kah
deksan viikkoa parantuak
seen.
Aarne Savilaakson syntymä
päivää juhlittiin helmikuussa.
Salintäyteinen ystäväjoukko
toivotti päivänsankarille lisää
vaiherikkaita vuosia.
Isää onnittelemaan oli myös
saapunut poika Tapani per
heineen North Carolinasta.
Tapani on suomalaisen Val
met yhtiön edustajana Ameri
kassa, puhuu sujuvasti useam
paa kieltä. Insinööriksi hän
valmistui yliopistossa Argen
tiinassa.
Anja tytär oli valmistanut
juhla-aterian, mukana oli po
ron lihaakin, jonka Aarne oli
joulun aikaan kaatanut Voluntownin viidakossa.
Aura Seuran talvikokous oli
sunnuntaina, 6 p. tätä kuuta

Tyyne Lindbergin asunnolla
Voluntownissa. Kokouksen
avasi puheenjohtaja Olavi
Kurko, kaikki virkailijat toivat
raporttinsa, joista ilmeni, että
olemme hyvässä menossa.
Toivomus, olisi, että jäsenet
pitäisivät aina huolen pienen
jäsenmaksun suorittamisesta
ajallaan.
Virallisen ajan jälkeen täy
tettiin ja tyhjennettiin lasit se
kä kutsuttiin käyttämään hy
väksi pöydän antimia. Sen oli
Tyyne apulaisineen niin upe
asti kattanut. Sehän on hä
nelle ominaista.
Pöydässä oli myös aistikas
syntymäpäiväkakku kahden
jäsenemme kunniaksi; IdaKujalan ja Mae Westerlundin ja
taisipa siinä Hannunkin merk
kipäivä olla lähellä. Carl An
derson onnitteli ja toivoi päivänsankareille terveyttä ja in
toa toimia edelleen seuram
me hyväksi.
Hannu, Carl sekä Mirja ja
Olavi ilahduttivat meitä omal
la tavallaan. Iltapäivä kului
nopesti vilkkaan keskustelun
myötä. Neljänäkymmentä seu
ramme jäsentä oli mukana,
eikä kotiinlähdöllä näyttänyt
olevan kiirettä.
Ota Tyyne lämmin kiitok
semme nmeiltä kaikilta.

Arvid Sjogren
SUOMALAINEN
PAIKANVÄLITYSTOIMISTO
HILDA KOTILA ja

THE FINLANDIA FOUNDATION

VIRGINIA KOTILA MUHLBERG

Metropolitan Chapter, Inc.
Meetings every 2nd Friday oi
the month, from Oct. through May

Hyviä paikkoja saatavana
Soittakaa (212) 288-6562
tai kirjoittakaa osoitteetta:

593 Park Ave. at 64th St NYC
P.O. Box 2590

FINNISH EMPLOYMENT
AGENCY INC.

GRAND CENTRAL STATION
New York, N Y. 10017

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

The Frightful Years
1 8 6 6 - 1868
Oiva Turpeinen. Nälkä vai
tauti tappoi? Kauhunvuodet
1866-1868. Helsinki: Fin
nish Historical Society,
1986, pp. 307.
No Finnish immigrant es
caped nightmarish memories
of the 1860s, when famine,
disease, and death ravaged
the homeland. In a three-year
span, 107,000 more deaths
than births; in a single parish
in 1868, 31 births as against
765 deaths; a six per cent
drop in overall population
from 1865 to 1868.
Emigration scholars, who
must deal with this melancho
ly chapter of Finland’s history,
in the past have pieced to
gether their accounts from
scattered and varied sources,
among them anecdotal and
impressionistic writings of
Pietari Päivärinta, A. Meurman, and others. Now happily,
an exhaustive and scholarly
and important investigation
by historian Oiva Turpeinen
has been published in Fin
land. It is indeed welcome.

HOW MANY PERISHED?
The toll rose from 48,000 in
1865 to 62,000 in 1866, and
reached 117,215 during the
first eight months of 1868 (the
incidence of death varied
significantly from one locality
to another, often for reasons
that remain obscure). In no
less than 27 local districts
(kunta) at least one-seventh of
the residents died; Parkano
headed the list, with a mor

Raivaaja Publishing
Company

Annual Meeting
Saima Park
Scott Rd.
Fitchburg, Mass.
THURSDAY
March 31, 1988
The meeting will startat7
p.m. and business will be
handled according to the
by-laws.
All shareholders are
asked to attend; and if they
cannot, designate an au
thorized proxy.
Fitchburg, Mass.
February 25, 1988
EINO E. N11NI MÄKI
President
FABIAN RAATIKAINEN
Secretary

tality ratio of 232 out of every
1,000 population. (If the then
prevailing mortality rates are
applied to present-day Fin
land, the dead would number
380,000)
Many who succumbed were
men and women of productive
years; children too were nu
merous. The landless and the
dispossessed naturally out
numbered the well-to-do, al
though the Grim Reaper did
not always respect social and
economic status; for example,
one-tenth of the country’s 120
medical doctors fell victim in
1868, on the average below
43 years of age. These unfor
tunate developments took
place in the context of a
largely static agricultural economy with a relative surplus
population.
In five decades, the popula
tion of Finland had nearly
doubled, especially in the
marginal rural regions; it
stood at 1.8 million in 1865. In
Vaasa Province, the source of
later large-scale emigration, it
ballooned from 145,750 in
1815 to 314,450 in 1865.

WHAT CAUSED THE
TRAGEDY?
Famine and starvation have
been popularly blamed forthe
catastrophe. Yet of the 137,700deathsoccurringin 1868,
for example, only 2,349 were
officially attributed to famine.
On the other hand, typhusinduced casualties were overwhelming: 3,800 in 1865;
14,200 in 1866; 21,000 in
1867; 60,000 in 1868.
It was, without question, the
juncture, interaction, of fam
ine and disease that was res
ponsible for the heavy loss. It
is not possible to pinpoint all
types of typhus that were operative; the common Euro
pean epidemic typhus clearly
was a major culprit, but no
doubt other varieties joined in
the onslaught, as well as per
haps other diseases, includ
ing influenza.
Other forces conspired to
facilitate death’s march. A vir
tually unbroken series of cli
matic calamities occurred
throughout the 1860s: early
killing frosts; heavy snowfalls

which overburdened a frail
transport system. The bodily
resistance of the masses was
sapped; food supplies for both
humans and livestock were
seriously depleted.
Waves of migrants-the des
titute, the hungry, the sick and
infirm,
the
disinheritedswarmed toward southern
Finland, the only road that
seemed open, at whose end
seemingly beckoned jobs and
bread. Migration to northern
Nonway (Ruija) and Russia
was geographically limited;
access to Sweden was closed;
and movement to the United
States had not as yet taken
form.
«
Efforts to restrict orto direct
this massive internal move
ment were largely without
effect. More often than not,
the hapless participants found
themselves, far from their
birthplace, squeezed in "homes
for the indigent” or in tem
porary work shelters or make
shift hospitals. Overcrowding
was common and living con
ditions were described as fil
thy or unsanitary, breeding
places of infection. One such,
not untypical, workshelter
housed 128 persons; 32 adults and 96 children under
the age of 10 (!)

COPING WITH THE
SITUATION
While bureaucratic inertia

Saamiland:
WASHINGTON, D.C. - Ma
jestically stretching across
the northern mountains of
Norway and Sweden through
the upper third of Finland and
into the northwest tip of the
Soviet Union, Lapland, or
Saamiland, is the home of the
stunning midnight sun, the
mysterious Northern Lights,
and the indigenous Saarni
people, formerly known as
Lapps.
At the Smithsonian Institu
tion on Saturday, March 26, an
illustrated all-day seminar, co
sponsored by the Embassy of
Finland will feature speakers
from Finland who illuminate
the people and enduring cul
ture of Saamiland.
Discussing the Saami’s rich
R.S. FOSTER
INSURANCE AGENCY INC.
4 Central Street
Ashburnham, MA 01430
Telephone: 827-5909

and blindness were not ab extreme case, of 2,432 pa
sent, governmental officials at tients in a temporary Viipuri
various levels (Finland at this hospital, no less than 1,105
time was a grand duchy of perished. Little wonder that
Russia) beset by scanty finan fatalism permeated the pop
cial resources, did propose ulace: the only course of ac
and undertake relief mea tion was to suffer; if need be,
sures. A 5.4 million Fmk loan to die.
was obtained from the inter
Palliatives such as the fore
national Rothschild banking
going were largely ineffectual.
firm. The funds were used for In the short term, the Finns
purchase abroad of food actually were rescued by a
grains, fodder, and seed grain.
welcome change in climate. A
Public workhouses were has
more substantial resolution
tily established for the poor was achieved by a changed
and mendicants; it was hoped agricultural focus (from sub
(foolishly, it appears in retros sistence farming to dairying);
pect) that they would produce by the progressive moder
handicrafts for export in order nization and industrialization
to secure much-needed hard of the economy; and not least,
currencies.
Railroad con by sustained heavy emigra
struction was pushed on se tion to the New World.
veral unfinished lines, notably
between Riihimäki and St.
Turpeinen surely does not
Petersburg.
offer relaxing bedtime read
ing. But the subject remains
At the sickbed level, doctors of cardinal importance to the
prescribed
hoary
coun understanding of Finland's
teragents: purgatives and lax
unhappy predicament in the
atives; applications of heat
1860s as well as of overseas
(the sauna was not overlooked);
migration. This is a first-rate
a widely-heralded iodine
study. Its numerous graphs,
treatment turned out to be a
extensive statistical tables,
failure. Dietary supplements
notes,
and
bibliography
likewise were urged in the
greatly enhance its value.
press and elsewhere: lichen,
Highly recQmmended.
straw, pine bark, and wellnigh
impossible-to-find mushrooms.
John I. Kolehmainen
These generally grim sug
John I. Kolehmainen of Tif
gestions, for obvious reasons,
fell on deaf ears. Hospitals fin, OH, has been researching
took in as many of the sick as and writing about Finnish Athey could, but often with tra merican history for over 50
gic consequences. To cite an years.

Life in the Land
of the Northern Lights
cultural heritage-as seen in
their exquisite costumes and
handicrafts and improvisational song and narrative-the
speakers will also examine
their traditional livelihood of
reindeer herding, coupled
with a continued close affinity
to their rugged natural envi
ronment.
Also to be explored are con
temporary issues of increased
tourism and economic activity
in previously uninhabited for
est areas that are altering the
fragile ecosystem, which sup
ports the Saarni culture.
As the Saarni language,
values, customs, and tradi
tions are rapidly being assi
milated by the dominant
Scandinavian and Soviet so
cieties, many Saamis, in or
der to preserve their ethnic
heritage, are forging ties ac
ross national political boun
daries and establishing a com
mon international identity.

Topics on the program in
clude:
• Saarni Peoples: A Nation
of Four Countries - Fredrik
Forsberg, government sec
retary, Finnish Ministry of
Education. The survival and
independence of Saarni cul
ture
• Colorful Contrasts: Saa
rni Folk Culture - Marti Lin
kola, curator, Finnish national
Board of Antiquities. Saarni
folk art and its relationship to
nature.
• Living Saarni Legends Nils Aslak Valkeapää, per
forming artist, reads his own
poetry and sings traditional
songs in the Saarni language.
• Nature and Modern
Saarni Life - Pekka Aikio,
social scientist, Oulu Univer
sity. The changing landscape
and modern Saarni adapta
tion to the environment.
For more information about
this seminar, contact the
Smithsonian Institution, (202)
357-3030.
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Finlandia Foundation

Kalenteri

Boston Chapter

CALIFORNIA

oring our very own Kalevala
Finnish American
translator Eino Friberg.
Literature
Thank you for a great pro
gram
Mimmu and James, Roy
Our March meeting will
take place at 3 pm on Sunday, andAina.andthechildren par
March 27, at the St.Paul E- ticipating in the flag ceremo
vangelical Lutheran Church, nies: Anna-Helena Karimo,
929 Concord T urnpike (Route Elizabeth Meharry, Eva-Jo
Sloan, Molly Chanoff, and
2) in Arlington.
The guest speaker for the Martti Sloan.
A very special thanks to
meeting will be Dr. Börje Vä
Ellen
and Linda Lindell, who
hämäki, an accomplished lec
turer and expert on Finnish had organized the ref
American literature. He is reshments for the unusually
Assistant Professor at the large audience with the cap
Scandinavian Department of able crew of Elizabeth Capp,
the University of Minnesota Ritva Garutti, Laura Garutti,
as well as Director of the Cen Erika Garutti, Anneli Wuolle,
ter For Finnish Studies there. Vieno Ware, Martha Weck
Dr. Vähämäki will be speaking ström, and Riitta Savolainen
about various aspects of Fin Smith.
nish American literature. It Fundraising Vappu
should be a most informative Dinner Party
presentation.
A very special Spring Fest
Kiitos
will be held on May 1 at the
^he Kalevala meeting last church, replacing our regular
April chapter meeting.
month belonged all to Eino.
Live music, a sing-along,
We had the biggest crowd
and
children’s dance perfor
ever at the church (160) hon

mance will be included in the
afternoon’s entertainment. So
come and support your chap
ter while enjoying a delicious
sit down supper with great
company.
This is again a strictly first
come first served affair. The
church hall can only accom
modate a limited number of
people. Tickets are $15.00
per person. Please send your
reservation (your check writ
ten to Finlandia Foundation)
to Marja-Terttu Meharry, 105
N. Hancock St., Lexington, MA
02173 as soon as possible.
The deadline is April 17.
Finlandia Foundation food
affairs have been very popular
in the past, so send your reser
vations in early this year.
A summer picnic June 5,
possibly with another Finnish
group, is underconsideration.
The location will be either Lit
tleton or Rutland in a very Fin
nish setting: birches and
lakes, etc.
Liisa Chanoff

News from Revontulet
As members of the Folk ganizes public dances with
Arts Center of New England, dance workshops four times
Revontulet recently had the a month.
Many members of Revon
priviledge and honor of par
ticipating in a benefit perfor tulet have been attending and
mance for the Center at the have enjoyed the instruction
Masonic Temple in Cam in Finnish, Swedish and Nor
bridge on January 31. The wegian couple dances and
Folk Arts Center serves as a meeting people of all nation
clearinghouse for information alities interested in preserv
about folk related events in ing Scandinavian folk dances.
One evening, John was ac
the Boston area
I n addition to a performance companied by eight other mu
by Revontulet the audience sicians. What a treat to hear
was entertained with social and dance to that music!
Those of you who attended
dances of the 19th century
and ragtime era by the Com the Finlandia Foundation’s
monwealth Vintage Dancers,
sword dancing by the Orion
Sword Team - an English Ri
tual Dance group, Turkish
dancing by Ahmet and Tracy
NEW YORK, NY - Sibelius
Luleci and the Tamazara
Folklore Ensemble, Scottish Lodge No. 1167, Free & Ac
music and dance by musi cepted Masons, a consolida
cians Beth Murray and Ed tion with Frederik Lodge No.
Pearlman of Boston Hos 857, F.&A.M., have elected
pitality and dancer Laura and installed their new offi
Scott, a Bulgarian folktale by cers for 1988. They are:
Master, Jukka K. Vihersaari;
Martha Forsyth and yodeling
and serenades by Tod Whitte- Senior Warden, Juha O. Mä
kipää; Junior Warden, Lauri J.
more.
We were delighted to have Iloniemi; Secretary, William T.
an opportunity to share some Armour Jr.; Asst. Secretary,
of our Finnish culture that we John 0. Konkola; Asst. Sec
so diligently try to preserve retary, John A. Gargan; Trea
with an audience of people surer, Robert O. Dorman; Asst.
interested in preserving folk Treasurer, Paul S. Metzger;
traditions from all over the Treasurer Emeritus, Paul A.
Kuusisto.
world.
Revontulet was accom
panied by Scandinavian folk
Smith Funeral Home, Inc.
musician John Chambers.
Elden E. Bjurling
John has been very active in
Steven A. Palmer
the Boston area promoting
Directors
Scandinavian dancing. His 69 Vernon St., Gardner, MA
organization, Speledans, or
Tel.: 632-0377

April 16 - Spring Fine Arts Exhibit, Finnish/American Home Associa
tion Heritage Center, Sonoma.

CONNECTICUT
March 30 - Finnish National Opera Ballet, 8 pm, Jorgensen Au
ditorium, University of Connecticut, Storrs. Tickets 8 info:
(203) 486-4226.

DELAWARE
March 29 - Commemorative Stamp Ceremony, 10:30 am, Grand
Opera House, Market Street Mall, observing U.S. first day
issue of the joint Finnish/Swedish/U.S. Stamp Call Ruth
Crossan at (302) 652-6662 or (302) 738-4318 for infor
mation on how to order first-day cancellation covers.
- Commemorative Concert at the Grand Opera House, 8 pm,
Wilmington, featuring American composer Benjamin Lees'
Fifth Symphony, composed for this occasion. Organized by
the KalmarNyckel CommemorativeCommittee. Ticket infor
mation: call Chris Buckley at (302) 656-7374.

FLORIDA
March 20 8 21 - Swedish Radio Symphony Orchestra, West Palm
Beach Auditorium, West Palm Beach. Esa-Pekka Salonen,
conductor; Cho-Liang Lin, violin soloist.
March 22 - Swedish Radio Symphony, Dade County Auditorium,
Miami. Salonen conducting.
March 23 - Swedish Radio Symphony with Esa-Pekka Salonen con
ducting, Ruth Eckert Hall, Clearwater.
March 2 4 - Swedish RadioSymphony with Salonen conducting, Van
Wezel Performing Arts Hall, Sarasota.
March 25 - Swedish Radio Symphony, Barbara Mann Performing
Arts Hall, Ft, Myers. Esa-Pekka Salonen conducting.

MAINE
March 20 - Finnish American heritage Society of Maine monthly
meeting, 2 pm, congregational Church, South Paris.
March 26 - St. Urho dance sponsored by the Finnish American
Heritage Society of Maine, 7 pm, American Legion Hall,
South Paris. Music by accordionist Carol Reinholm. Wear
some green and purple.

MASSACHUSETTS

celebration of Finland’s 70
years of independence had an
opportunity to hear John
Chambers play his accordian
as we danced. That day he
was accompanied by Esther
Koblenz, a violinist from
Fitchburg who also loves to
play Scandinavian music.
We look forward to more
performances in the future
with John, Esther and their
friends.
Joyce Hannula
Revontulet is the folk dance group
from Fitchburg, Mass.

Sibelius Lodge
No. 1 1 6 7 , F. & A. M.
Senior Deacon, Alan Viita
nen; Junior Deacon, Richard
J. Gripenberg; Sr. Master of
Ceremonies, M. Tapani Junt
tila; Jr. Master of Ceremonies,
Robert Revelli; Steward, Heik
ki I. Vettenranta; Steward,
Markku E. Turunen; Chaplain,
Matti S. Kosonen.
Marshal, Johann Stoever;
Asst. Marshal, Rudolf Hamar;
Turn to Sibelius Lodge page 8
Finnlsh-American Cub of Salma
presents

FINN-NITE
Saturday, April 9
Saima Park, Fitchburg, Mass.

Roast Beef dinner at 7 pm
Dancing 8 - 1 2 with
Nils Lundin
Tickets available at RAIVAAJA
147 Elm St., Fitchburg, Mass.

March 18- KalevaSocietylnc.annual meeting,7:30 pm, Kaleva Koti,
107 Mechanic St., Fitchburg.
March 19 - Dance, 8 pm-midnite, Saima Park. Scott Rd., Fitchburg.
Music by Hi-Lites.
March 21 - Kaleva Finnish language School, 7 pm, Kaleva Koti,
Fitchburg. The spring semester has just started - still time to
sign up.
- Finnish Cultural Center open 7:30-9:30 pm, Hammond
Building, Fitchburg State College, Fitchburg.
March 22 - Finnish Golden Age Club meeting, 2 pm, Fellowship Hall,
Elm St, Congregational Church, 264 Elm St„ Fitchburg,
March 2 6 - Dance, 8 pm-midnite,Saima Park, Fitchburg. Music byHiLites.
March 27 - Finlandia Foundation-Boston monthly meeting, 3 pm, St.
Paul’s Evangelical Lutheran Church, 929 Concord Turnpike
(Route 2 ), Arlington. Guest speaker: Dr. K. Börje Vähämäki
on Finnish American literature.
March 31 - Raivaaja Publishing Company annual meeting, 7 pm.
Saima Park, Fitchburg.

MICHIGAN
March 27 - Sunday supper, 5:30 pm, Finnish Center, 35200 W. Eight
Mile Rd., Farmington Hills.
April 9 - Flea market, 9 am-3 pm, Finnish Center, Farmington Hills.

NEW YORK
March 8-April 10 - Contemporary Finnish Prints, University Art
Gallery, State University of New York at Albany, 1400
WashingtonAve., Albany. First U.S. exhibition by nine artists.
Hours: Weekdays, 10 am-5 pm; Thursday 10 am-8 pm; Sat.8
Sun., 1-4 pm; closed Mondays, Tel: (518) 442-4035.
March 16-May 6 - Finnish Graphics Exhibition, The AmericanScandinavian Foundation, 127 East 73rd St., New York. The
works of five Finnish artists: Heikki Arppo, Päivi Lempinen,
Tapani Mikkonen, Kirsi Neuvonen and Tuomo Saali. Gallery
hours: Monday-Friday 10 am-5 pm; Saturday 12 noon-5 pm.
Tel. (212) 879-9779.
March 17, 21, 26 - Martti Talvela, bass, in Mussorgsky's Khovanshchina, Metropolitan Opera, New York. Talvela is celeb
rating the 20 anniversary of his performances in the U.S.
this year.
March 19 - May 15 - Art by Design: Retlectionson Finland, a presen
tation of Finnish modern design, the Katonah Gallery, New
York.

WASHINGTON, D.C.
March 9 - April 9 - Three Finnish artists from New York: Exhibition,
Alex Gallery, 2106 12 Street, N.W. Tel. (202) 667-2599.
Gallery open Tues.-Sat., 11 am-5 pm. Opening: March 8,6-8
pm. Featuring works by Irja Leino, Mari Rantanen, and
Kari Walden.
March 26 - Saamiland: Lite in the Land of the Northern Lights, a
seminar on Saarni culture, including lectures and per
formances of Saarni traditions, Smithsonian Institution.

All programs subject to change
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KIPPIS
As March 16 rolls 'round each year
And winter winds blow cold
We celebrate "St. Urho's Day."
(Or so I have been told.)
You ask, "Who is St. Urho?
What country is he from?"
Why, he's from Suomi's distant shores ...
From the land of the midnight sun.
'Tho St. Urho is a hero,
(Legendary, I confess)
It could be true. I wish I knew!
That's anybody's guess!
What was his deed?" you question.
Voi, voi! Don't you know?
He chased grasshoppers from Finland
So the grapes could thrive and grow.
He would creep into the vineyards
Before the grasshoppers had eaten
Shouting, "Heinäsirkka, heinäsirkka,
Mene täältä hiiteen!”
And sure enough, the little beasts
Would turn their tails and flee
With Urho chasing after them
Straight to the Baltic Sea!
Where did they finally go to?
That's anybody's bet.
They either sank down to the bottom
Or else they're swimming yet!
And up until this very day
It’s been proven (more or less)
The land that we call "Suomi"
Is still grasshopperless!
Nile green and royal purple
Are the colors of the day
To pay homage to St. Urho
Who chased the grasshoppers away!

NIITÄ . . .
jatkoa sivulta 5
Iäiset luistelijat harjoittelivat,
innostui siinä määrin, että
asukkaat etsivät esille vanhat
Ruotsin valtion asetehdas rekensä ja asettivat ’’pollensa’’
FFV myönsi viime viikolla, että niitä vetämään ja pitivät omat
sotamateriaalia on saatettu olympialaisensa. Yhtä hevos
viedä Australiaan Vietnamin ta oli ajamassa venäläinen
sodan aikana.
luistelija. Jälkeenpäin sanoi
Ei ole kuitenkaan olemassa vat, että ” lt was wonderful” .
kirjallisia todistuksia, että
Maksaakseen kylän hyvän
näin on tapahtunut, selvitti tahtoisuuden, kun antoivat jääFFV:n pääjohtaja Rune Ny kenttänsä heidän käytettäväk
man.
seen, venäläiset luistelijat jär
jestivät luistelunäytöksen, jos
sa perittiin 2 dollaria katso
jalta.
/Sen he lahjoittivat Okotoksen kylälle jääkenttänsä kun
Skandinaavinen lentoyhtiö nossapitämiseksi.
SAS on ottanut käyttöönsä
Okotoksin kylän majuri lau
pakolliset aids-kokeet yhtiön sui: ’’Minä luulen, että saam
palvelukseen pyrkiville lentä me tarpeellisen opetuksen kun
jille.
voimme hivutella olkapäitämSAS perustelee aids-kokei me toisten erilaisten ihmisten
den käyttöönottoa sillä, että kanssa; ihmisten, jotka ovat
lentäjät ovat kallis sijoitus, ja eripuolilta maailmaa. Me tayhtiö haluaa varmistaa, että pasimme paljon erilaisia ihmi
uusien lentäjien terveys on siä ja tulimme tietämään, että
hyvä.
kunnialla. Vapaaehtoisia työ
läisiä 1,000:n ja 4,000 väliltä
ja he tekivät hyvän työn. Tie
Exchange Rate
dottajia ja sanomalehtien
edustajia oli 4,000, kilpaili
1 Finnish m ark= $0 .2 54 US
joita 1,700. Yleisöä 1,4 mil
$1 U S = 3.937 Finnsh marks
joonaa henkeä, jotka kulutti
vat 100-140 miljoonaa dolla
as ot March 9
ria.

Sotamateriaalia
Australiaan

SAS:lle pakolliset
aids-kokeet

Okotoks, kylä, 15 mailia ete
lään Calagarystä, jossa venäettä he ovat yhtä hyviä ihmisiä
kuin mekin olemme”. Majurin
vieressä seisova mies lisäsi:
"Tämä varmasti lopetti minun
pelkoni punaisista ryssistä. Mi
nä uskon, että se antoi meille
aiheen olla vähän kohteliaam
pia ja asiallisempia toisille ih
misille”.
Tällaisia suuria kilpailuja kat
soessa tulee huomaamaan,
kuinka syvällä ne juuret ovat
siellä synnyinmaan karussa,
kauniissa maastossa. Missä
suomalaiset olivat kilpaile
massa, siellä meidän myötäelämisemme oli aina heitä
kannustamassa - - -Noin vaan
huomaamatta.
Lukijoille toivottelen hyvää
kevättä.
____________ Ed H elander

Suomalainen kirja
500 vuotta
Suomalainen kirja täyttää
tänä vuonna 500 vuotta, ja eri
puolilla maata järjestetään lu
kuisasti tapahtumia kirjan juh
lavuoden merkeissä. Kuopi
ossa kirjaa juhlitaan myös lu
kuisissa tapahtumissa, jotka
ajoittuvat lähinnä ensi kesään.

________________________________ .. .Kim Aalto

S ibelius Lodge

continued Irom page 7

Tiler, Roy Ketcham; Historian,
Willy W. Rutzy.
Trustees: Harry I. Manner,
Edvin Lian, Willy W. Rutzy,
Troben Albertus, Marvin A.
Rose, Jens M. Rommerdahl.
Charity and Relief Fund
Trustees: Albert A. Starr, Tho
mas McGuire, John Seton,
Jens M. Rommerdahl, Paul S.
Metzger, John Russo.

Fitchburg, MA
Last call for Finnish Bal
let tickets.
A few tickets remain for the
March 29 performance of the
Finnish National Ballet at
Lowell State University. Call
Toini Laakso 343-7234. Cost
$13 per ticket. Bus is full so
must provide own transpor
tation.

The new Master of Sibelius
Lodge, Jukka K. Vihersaari,
was born in Finland and edu
cated in Helsinki School of
Economics and Business Ad
ministration with MBA and
LBA degrees.
Vihersaari has lectured at
the Finnish Management In
stitute as well as in Helsinki
School of Economics and
Business Administration as
assistant professor. He has
been employed by several
leading companies in Finland
as well as Finnish-American
consortiums in the U.S. as
chief executive.
Vihersaari has also been
Secretary to the Finnish Mis
sion to the UN andTradeCommissioner for the USA mar
kets at the Consulate General
of Finland in New York.
Vihersaari is president of his
own firm in White Plains, NY.

Visit a Heikkilä D ealership
for Quality and S ervice
you can Really D epend On.

__________ i--------

Nimipäivät

EUGENE AND ALICE HEIKKILÄ

Over 600 new and used cars and trucks available
Rentals •Leasing •Financing •Top trade- ins
Factory-trained service
Maaliskuun 25 p., Aija
Maaliskuun 26 p., Immanuel, Manu,

LUNENBURG FORD
Immo

Ma i i isku un 27 p., Sauli, Saul
Ma iskuun 28 p., Armas
M.
skuun 29 p., Joonas, Jouni
M:
skuun 30 p., Usko
M
.kuun 3I p., Irma Irmeli

©

LUNENBURG FORD USED CAR ANNEX
525 John Fitch Hwy., Fitchburg • 345-2508

LUNENBURG ISUZU
Rte. 2A, Lunenburg • 345-1011

NORTH-END SUBARU/MAZDA

NORDGREN

HAUTAUSTOIMISTO
300 L i n c o l n S t r e e t ,
Wor cest er ,
P u h e l i n 852-2161
ARTHUR R. NORGREN

Rte. 2A, Lunenburg • 345-1011

Rte. 13, Lunenburg • 582-4911
Ma s s .

NORTH-END USED CAR SALES CENTER
Jet. Rte. 13 and Rte. 2A, Lunenburg • 345-1363

J
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Fitchburg ja ympäristö
Kultaisen Iän Kerho

Suomalainen Kultaisen Iän
Kerho aloitti kevätkautensa
kokoontumalla tiistaina, maa
lisk. 17. p:nä Elm St. Lähetyskirkon seurakuntasalissa, 264
Elm ST., Fitchburg.
Presidentti Anton Nopanen
avasi kokouksen tervetuliaistoivotuksin - oli todella muka
vaa, että osanotto oli suurijoukkoista, toivottavasti se
jatkuu!
Sen jälkeen laulettiin "Ame
rica” ja "Maamme" laulut Mrs.
Neima Johnsonin säestäes
sä pianolla.
Hetken hiljaisuudella muis
teltiin Manda Jämsää, joka
kuoli helmik. 9. p:nä ja maalisk.
2. p:nä kuollutta Axel Hilliä.
Vieraat saivat sydämellisen
vastaanoton: Maila Salminen
Fitchburgista, Laila Annelin
Oakdalesta ja Aili Juvonen
Jyväskylästä.
Sihteeri irene Vilakari luki
edellisen kokouksen pöytä
kirjan, mikä hyväksyttiin yksi
mielisesti.

Miss Vilakari kertoi Anni
Harjun kaatuneen ja olleen
nyt toipilaana kotonaan ja että
Floridassa asuva Martha Eko
la voi jo paljon paremmin.
Henni Lappalainen toi ter
vehdyksen Floridassa lomaile
valta Vieno Rantalalta.
Aino Antilla halusi kiittää
kaikkia saamistaan korteista.
Mr. Nopanen kertoi Emma Hil
lin asustavan Woodbury Ma
nor hoitokodissa ja olevan hy
vässä kunnossa.
Tauno Puhakka sanoi käy
neensä katsomassa Rauha
Lassilaa Hillcrest hoitokodis
sa ja kertoi tämän voineen
melko hyvin.
Hän ilmoitti
myös Aili Johnsonin pääs
seen kotiin sairaalasta.
"Happy Birthday” laulettiin
talvikuukausina
syntymä
päiväänsä viettäneille sekä tä
män viikon päivänsankareille:
Niilo Kauppinen (maalisk. 14),
Lily Jämsä (maalisk. 16) ja
Mary Kumpula (maalisk. 18).
Suurkiitokset seuraaville

Kaikenlaisia vakuutuksia . . . . Puhutaan Suomea

Isk

NIEMI
INSURANCE
a g e n c y ; in c .

1 3 5 Main S treet, P.O. Box 4 4 9
Välitetään myös kiinteistöjä

W estm inster, MA
Puhelin 8 7 4-2921

H e n ry J. L e B la n c In s u ra n c e A g e n c y , In c

I

Täydellinen vakuutuspalvelu

KIINTEISTÖ - IRTAIMISTO
KODINOMISTAJIEN
AUTO - PALO - HENKIVAKUUTUKSIA
71 Main St.
W estm inster, MA
Puh. 874-5323
Glenn E. N iinim äki
Kevin D. Nivala

376 Sum m er St.
F itchburg, MA
Puh. 343-4853
Eino E. N iinim äki

henkilöille heidän kerholle an
tamistaan lahjoista: Mr.ja Mrs.
John Mackie - $25.00; Mr. ja
Mrs.CharlesHannula-$10.00;
Mr. ja Mrs. Oiva Helenius $10.00; Henni Lappalainen $10.00; Hilma Leppänen $5.00 ja Mr. ja Mrs. Anton
Nopanen - $10.00 - kaikki
Axel Hillin muistolle.
Kiitos
myös
syntymäpäiviensä kunniaksi lahjoit
taneille: Arvi Harju - $10.00;
MiriamOrava-$10.00 ja Mary
Kumpula - $10.00
Lisäksi kiitämme seuraavia
kahvipöydän
antimimista:
Henni Lappalainen - lautasia,
kahvia ja funavoileipiä; Mart
ha Carlson - kahvia, voileipiä
ja täytteyjä munia; Hilma Lep
pänen - kahvileipää; Neima
Johnson - makeisia; Ethel Ant
tonen - pikkuleipiä ja Mrs.
Andrew Ahlfors- kakku. Kiitos
herkuista.
Lyhyen kokouksen jälkeen
saatiin kuulla Wäinö Berkiön
hanurimusiikkia, minkäjälkeen
Miss Lappalainen luki useita
mielenkiintoisia artikkeleita.
Irene Vilakari lauloi useita
kauniita sävelmiä Mrs. John
sonin toimiessa säestäjänä.
Mr. Puhakka viihdytti vit
sillä. Mrs. Anttonen lauloi useita lauluja omalla säestyk
sellään ja Mr. Nopanen Mrs.
Johnsonin säestyksellä. Oh
jelma päättyi yhteislauhetken
merkeissä.
Lopuksi saatiin viettää mu
kava seurusteluhetki kahvi
kupposine ja kaikkine herkkuineen.
Ensi viikon kahvikomiteaan
valittiin Miriam Orava, Alma
Duley, Esther Kleimola, Mart
ta Toropainen ja Martha Carl
son.
Edestakainen lentomatka
Boston - W est Palm Beach

SU O M EA PUHUVIA V IR K A IL IJO IT A

SAW YER-MILLER
FUNERAL HOMES

$198

soittakaa ja kysykää
yksityiskohdista
GIT M ATKATOIMISTO
1 6 9 M a in S t., L e o m in s te r
Puh. 5 3 7 -4 5 3 6

Tulevia
tilaisuuksia

Kirkollisia
B eth el-seu rakun ta
Suomen kielinen radiohartaus Hyvät Uutiset lähetetään
joka sunnuntaiaamu asemal
ta WEIM 1280 Fitchburg, klo
8:45.
Yleinen (suomen kielinen)
jumalanpalvelus pidetään sun
nuntaina klo 2 ip. Elm Street
Lähetyskirkossa, 264 Elm St.,
Fitchburg.
Seurakunnan pastorina toi
mii Taimo Majalahti, puh.
345-4264.
Erikoistilaisuuksista ilmoi
tetaan tarvittaessa.

Elm St.
Lähetysseurakunta
Sunnuntaina, maalisk. 20 p.,
klo 8:30 aam. radiohartaus
New Life asemalta WEIM
1280 Fitchburg. Jumalan
palvelus klo 9:30 aam. pastori
David Forry saarnaa.
Klo
10:30 kahvi- ja mehutarjoilu.
Klo 10:45 pyhäkoulu kaiken
ikäisille.
Tiistaina, maalisk. 22 p.,klo
7:00 ill. Aikuisten kuorohar
joitus. Klo 7:30 Viikkoillan
hartaustilaisuus David Forry.
Kahvitarjoilun
kustantavat
Mrs. Helen Pisaruk, Mrs. Anna
Niemi ja Miss Helvi Wintturi.
Suomen kielinen puhelinhartaus kaikkina vuorokau
den aikoina numerosta: (617)
-343-8118. Evankelista Kert
tu Kopsala.

Messiah Luterilainen
seurakunta

Suomalainen Kultaisen Iän
Kerho kokoontuu tiistaisin klo
2 ip. Elm St. Lähetyskirkon
seurakuntasalissa, 264 Elm
St., Fitchburg.
★
Fitchburgin
Kalevaisten
suomenkielenkurssit maalisk.
14. - toukok. 23. p:nä klo 7-9 ill.
Kaleva Kodissa, Mechanic St.,
Fitchburg, MA. Vielä ehtii
mukaan!
★
KalevaSeuran vuosikokous
perjantaina, maalisk. 18 p:nä
klo 7:30 ill. Kaleva Kodissa,
107 Mechanic St., Fitchburg.
★
Tanssit Saiman Puistossa
lauantaina, maalisk. 19. p.nä
klo 8-12 yöllä. Hi Lites soittaa.
Järjestäjä FACS. Kaikki terve
tulleita!
FINN-NITE
lauantaina,
huhtik. 9. p:nä Saiman Puis
tossa. Paahtopaisti-illallinen
klo 7 ili., tanssit Nils Lundinin
tahtiin klo 8 - 1 2 . Järjestäjä
FACS. Liput $15.00, niitä saa
Raivaajan konttorista.

Tanssit
Saim an Puistossa
lauantaina, maalisk. 19 p:nä
klo 8 - 12 yöllä

Hi-Lites soittaa
k a ik k i te rv e tu lle ita
Finnish American Club of Saima

Sunnuntaina, maalisk. 20 p.,
klo 7:45 aam. Suomen kieli
nen luterilainen tunti WCMX
1000 Leominster. Klo 8:15
aam. Suomen kielinen juma
lanpalvelus. Klo 9:30 aam.
Sunnuntaikoulu ja Raamattu
luokka. Klo 10:30 aam. Eng
lanninkielinen Ehtoollis-jumalanpalvelus. Klo 3:00 ip. Suo
men kielinen Naistenliitto ko
koontuu. Tarjoilu yhteinen.
Keskiviikkona, klo 7:30 ill.
pääsiäisajan hartaustilaisuus.

KESKUSTASSA
SIJAITSEVA
FRANK H.

M IL E S

COMPANY

1158 Main St., Holden, MA
Hautatoimituksia
vuodesta 1896

LYDON & HAASE CO.
209 F ulton St., Norwood, Mass. 02062

Ph. 769-0719

KAIKENLAISIA PUTKITÖITÄ ja LÄMMITYSLAITTEITA
JOYCE I. HANNULA CFP

129 ELM ST., FITCHBURG
Howard J. M iller, D ire cto r

Phone A ll Branches 345-6778

BOSK FUNERAL HOME
85 BLOSSOM ST., FITCHBURG, MA TEL. 342-3635
Serving All Faiths

FUNERALS • CREMATIONS • REMOVALS
Services Within Your Means
Local or Distant
Our convenient location,
easily accessible from
all parts of city and
suburban towns.
Ground Level Entrance
AMPLE OFF STREET AREA FOR PARKING
IN COMPLIANCE WITH FTC

Kylpyhuoneita ja keittiöitä uudistetaan - Talouskoneita, Amana
jääkaappeja ja pakastimia, Kitchenaid astianpesukoneita

Personal Financial Planner
79 East Rd. P.O. Box 5 0 0
W estm inster, MA 0 1 4 7 3
8 7 4 -0 6 2 9 or 8 3 2 -6 3 6 8

IDSH.

HUHTALA OIL CO.
MAIN STREET, EAST TEMPLETON

COm p e titiv e
prices
FULL SERVICE

MOORCROFT
HAUTAUSTOIM ISTO
31 M yrtle Ave. F itchburg, MA
Puh. 343-7137
Y stävällinen palvelu

PARKKAUSPAIKKA
Richard C. Moorcroft
Stephen R. Moorcroft

FUEL
OIL
CASH ON DELIVERY

Low

632 1221

or within 10 Do -•
wilh oatoblikhed credit

MINIMUM 150 GALLONS
CASH ON DELIVERY

6321226

24-HOUR
BURNER SERVICE
l)t /wnilohillly ftti over
III YtAHS
Our 3rd Generation

L DC ALLY OWNED
Automatic Delivery it tlie same price a* cash
Minimum 150 Gallons
11 Licensed Technicians
New Customers Welcomed
Our service area is rrom North Rutland to Orange
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Suomen uutisia

Suomen uutisia
Matikaiselle
auto
lahjaksi

Miinalle kukkia
naistenpäivänä
Suomen työläisnaisliikkeen uranuurtaja Miina Sillanpää
sai kansainvälisenä naistenpäivänä kimpun kukkia paadel
leen. Helsingin Sos. dem. naispiiri muisti näin johtotähteä,
joka vielä tänä päivänä on varteen otettava suunnannäyt
täjä.

Sorsa
K-Amerikkaan
ja Australiaan
Suomen ulkoministeri Ka
levi Sorsa (sd.) matkusti tällä
viikolla neljään Keski-Amerikan maahan. Matakohteina
ovat Meksiko, Guatemala, Ni
caragua ja Costa Rica.
Matkoja luonnehditaan työvierailuiksi. Meksikoa lukuun
ottamatta ei Suomen ulkomi
nisteri ole aiemmin vieraillut
tällä alueella. Matka alkoi tiis
taina.
Vierailulla halutaan osoittaa
Suomen kiinnostusta KeskiAmerikan rauhansuunnitel
man toteutumiseen. Niinikään
edistetään näiden maiden ja
Suomen poliittisia, taloudelli
sia ja kehitysyhteistyösuhteita.
Suomi on lisäksi laajen
tamassa
kehitysyhteistyö
tään mm. Nicaraguan ja Costa
Rican kanssa.
Keski-Amerikasta Sorsa jat
kaa 23. maaliskuuta viralli
selle vierailulle Australiaan ja
Uuteen Seelantiin. Kyseessä
on ensimmäinen ulkoministerivierailu sinne, ja tarkoitus
on vahvistaa Suomen ja näi
den maiden poliittisia, talou
dellisia, kaupallisia ja kulttuu
risuhteita, kerrotaan ulkomi
nisteriöstä.

Yhden kultamitalin ja kaksi
pronssimitalia Calgaryn talvi
olympialaisista voittanut Mar
jo Matikainen on saanut lah
jaksi auton. Lahjoittajina oli
vat Mitsubishi-piirimyyjät, jot
ka jo Calgaryyn lähettivät
Marjolle
seuraavansisäl
töisen sähkeen:
Kultaa. . Pronssia.. Timant
teja. ..
Sydämelliset onnittelut iki
muistoisista säavutuksistasi.
Ne ovat täydellinen osoitus
suomalaisesta sisusta ja timantintarkasta kunnon ajoi
tuksesta. Kannustukseksi tu
leviin koitoksiin haluamme
lahjoittaa Sinulle uuden lu
menvalkoisen kolmen timan
tin Mitsubishi Colt EXE:n saa
vuttuasi kotimaahan.
Ter
vetuloa timanttikuljettajien
joukkoon. Onnea ja parhain
ta menestystä.
Mukana eläneet Suomen
Mitsubishi-myyjät ja Helkama-auto Oy.
Matikaiselle lumenvalkoi
nen auto luovutetaan myö
hemmin, vaikka auto olikin jo
vastassa
Helsinki-Vantaan
lentokentällä Suomen joukku
een palatessa talviolympialai
sista.

Koivisto antoi
juhlallisen vakuutuksen
Suomen tasavallan pre
sidentti Mauno Koivisto antoi
1. maaliskuuta eduskunnassa
juhlallisen vakuutuksen alka
essaan toisen presidenttikau
tensa.
Virkaanastujaispuheessaan Koivisto ilmoitti pyrkivän
sä olemaan kaikkien Suomen
kansalaisten presidentti myös niiden, jotka eivät hän
tä äänestäneet.
Lisäksi Koivisto toisti pu
heessaan
toivomuksensa
eduskunnan aseman vahvis

Reagan
Suomeen?
Presidentti Ronald Reagan
aikoo tehdä lyhyen vierailun
Suomeen matkallaan Mosko
van huipputapaamiseen ensi
toukokuussa.
Helsinki on mainittu yhtenä
mahdollisuutena välilaskupaikaksi, jonka aikana presidentti
Reagan voisi totutella Euroo
pan aikaan ennen Moskovaa.
Yhdysvaltain Helsingin suur
lähetystön mukaan asiasta on
keskusteltu, mutta päätöksiä
ei ole vielä tehty.

tamisesta sekä presidentin
valtaoikeuden supistamises
ta.
Nykyiselle hallitukselle Koi
visto toivotti menestystä ja
pitkää ikää.
Virkaanastujaismuodollisuuksien jälkeen Koivisto tar
kasti eduskuntatalon edessä
kunniakomppanian ja siirtyi
presidentinlinnaan vastaan
ottamaan maan hallituksen,
eduskunnan johdon, virkamies
kunnan ja ulkomaisten suurlä
hettiläiden tervehdykset.

MTV haluaa
aamulähetyksiä
MTV on suunnittelemassa
aamulähetysten aloittamista
päivittäin ja lähetyksiin sisäl
tyisi myös uutislähetys. Alus
tavien suunnitelmien mukaan
aamulähetysaika olisi klo 06.30
- 08.30.
MTV:ssä asiaa valmistelee
työryhmä, jonka loppuraportti
on parhaillaan valmistumas
sa.
Ohjelmien lähettäminen voi
taisiin aloittaa aikaisintaan
ensi vuoden puolella.

S A S PR ESEN TS...
“V ISIT SCANDINAVIA RARE”

A five-coupon ticket for travel within Scandinavia
for just $200!
It’s an ideal way to see a lot of Scandinavia for very little.
The SAS “Visit Scandinavia Fare" is available only to those SAS passengers who fly SAS round trip
across the Atlantic. It includes five flight coupons for domestic and international routes within and
between Denmark, Norway and Sweden operated by SAS, Danair and Linjeflyg.
The fare is valid for one month from the date of arrival in Scandinavia for travel between July 1 and
August 14, 1988. Your round trip SAS ticket must be purchased in North America.
The fare does not apply to flights between Denmark and Greenland or the Faroe Islands and is nonrefundable.
There are a few conditions to this fare so see your travel agent or call SAS toll free 1-800-221-2350
(in New York City call 718-657-7700; in Los Angeles call 213-655-8600).
SAS’ “Visit Scandinavia Fare” is a great bonus when you’re visiting Scandinavia this summer.

Marmorisia ja graniittisia
hautakiviä
BOLSTER Monumental Works
JOHN A. PRATT, omistaja

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

S4S
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Suomen uutisia
Ensimmäiset
naispapit
vihittiin
Suomalaiset tuomiokirkot
olivat sunnuntaina 6. maalis
kuuta tupaten täynnä vieraita,
kun ensimmäiset naispapit vi
hittiin.
Kaikkiaan 94 naispappia vi
hittiin seitsemässä tuomiokir
kossa ja lisäksi neljä muissa
Pohjoismaissa vihittyä naista
sai papinoikeudet Suomes
sa.
Näiden 98 naispapin lisäksi
vihittiin virkaansa seitsemän
miestä, joten uusia pappeja
Suomi sai kaikkiaan 105, mikä
on kaikkien aikojen yhden päi
vän ennätys.
Ainoa poikkeus tuomiokirk
kojen joukossa oli Oulu, missä
naispappeja ei vihitty. Oulun
neljästä naispapista kaksi sai
vihkimyksensä Turussa sekä
yksi Tampereella ja Lapualla.

Tutkimus
työoloista

Holkeri
ajatteli
jo erota
Pääministeri Harri Holkeri
ajatteli erota paikaltaan, jos
työelämän uudistuksessa ei
päästäisi eteenpäin.
Holkeri kertoi, että hän oli
päättänyt erota, jos ministerit
eivät pääsisi asiassa yksimie
lisyyteen.
Pääministeri keskusteli uu
distuksesta asiasta päättä
vien ministerien kanssa, jotka
keskusteluissa kuitenkin pää-,
sivät sopimukseen, eikä Hoi-'
kerin tarvinnut toteuttaa uh
kaustaan.

Ex-kenraali
moitti tiedotusta

Hämeen nopeimmassa eli pikavuorossa Nokialta Helsinkiin on uusimmässa autossa nah
kapenkit, kaksi toisella sivustalla ja yksi toisella. Autoemäntä Katja Lakkala tarjoaa tar
joiluvaunustaan matkustajille kahvia, virvokkeita ja voileipiä matkan aikana.

Ilmavoimien entinen komen
taja kenraaliluutnantti evp.
Rauno Meriö moitti voimak
kaasti puolustusvoimien tiedo
tusta puhuessaan ilmavoimi
en 70-vuotisjuhlissa Tikkakos
kella.
Esimerkiksi Meriö otti Inarin
ohjuspaikan. Pari päivää ta
pahtuman jälkeen pääsesikunta antoi ilmavoimille ehdotto
man kiellon antaa tietoa asi
asta, vaikka norjalaiset olivat
jo tiedottaneet asiasta.
.
Meriö vaati puheessaan
avoimuutta puolustusvoimien
tiedotukseen.

Hämeen nopein sai
hienomman seuraajan

Tilastokeskus on tutkinut
suomalaisten naisten ja mies
ten työoloja sekä niiden väli
siä eroja.
Tutkimuksen mukaan koulu
tus ei ole tasoittanut palkka
eroja naisten ja miesten välillä.
Hyvä koulutus on tuonut
naisille parempia asemia työ
elämässä, mutta ei siitä huo
limatta ole tasoittanut palk
koja.
Korkeakoulututkinnon suo
rittaneilla naisilla ja miehillä
oli suuremmat erot kuin pe
ruskoulun käyneillä.
Tutkimuksen mukaan vuon
Pu.ututkan käytöstä on saa
na 1984 kokopäivätyössä ol tu hyviä tuloksia tutkittaessa
leet naiset saivat 78 prosent Helsingin katuja puistopuiden
tia miesten palkoista.
sisäisiä vaurioita. Teknillisen
korkeakoulun radiolaboratori
ossa suunnitellun laitteen lopulinen versio saadaan tule
vana keväänä Helsingin kau
pungin puisto-osaston käyt
Tukholmaan on perustettu töön. Puututka on suunniteltu
turvallisuuskysymyksiä käsit kaupunginpuutarhuri Pekka
televä pohjoismainen fooru Jyrängön aloitteesta.
mi, jonka tarkoituksena on ke
Tutkan avulla voidaan pui
hittää turvallisuuspoliittista den runkojen lahoistumista
keskustelua pohjoismaissa. seurata taltioimalla graafinen
Pohjoismainen foorumi muo tutkakuva ja vertaamalla sitä
dostettiin vuonna 1983 toimi esimerkiksi kahden vuoden
neen ydinaseetonta vyöhy kuluttua samasta kohteesta
kettä ajaneen pohjoismaisen otettavaan kuvaan. Laite an
työryhmän pohjalta.
taa asiantuntijoiden mukaan
Foorumi kokoontuu 15. elo hyvät mahdol-lisuudet paljas
kuuta Tukholmassa. Jokai taa rungon lahot kohdat puuta
nen pohjoismaa lähettää ko vahingoitamatta.
koukseen edustajia maiden
Helsingissä on lähes 20,000
sa parlamenteista, ammat katu- ja kujannepuuta. Puis
tiyhdistysliikkeistä ja rauhan toja on puisto-osaston hoi
järjestöistä.
dossa 1,450 hehtaaria. Kau
pungin rajojen sisällä on li
säksi 3,750 hehtaaria varsi
naisia metsä ja puistometsiä.
May

Tutkakuvia
Helsingin puista

Pohjolaan
turvallisuusfoorumi

Funeral Service
HAUTAUSTOIMISTO

MOODY’S DINER
and
CABINS

WINSLOW P. MAYjohtaja
Palvelusta Norwoodille ja
ympäristölle

Erikoisia päivällisiä

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

KOTITEKOISET LEIVOKSET

Curb- palvelus

WALDOBORO, MAINE

Erikoispikavuoro Nokialta
Helsinkiin, ns. Hämeen no
pein saa tällä viikolla seuraa
jan. Kolme vuotta koekäytös
sä ollut vuoro on saanut mat
kustajilta sen verran suopean
vastaanoton, että kolmen vuo
den kokeilun jälkeen on lin
jalle rakennettu uusi bussi,
entistä loisteliaampi.
Uudessa tämän viikon alus
sa
liikennöintinsä
aloit
taneessa bussissa,on sähköi
sesti säädettävät nahkaistui-

met, videot, puhelin matkusta
jia varten ja tietenkin autoe
mäntä, joka tarjoiluvaunustaan tarjoaa matkustajille se
kä lämpimiä että kylmiä juo
mia ja voileipiä tai muita lei
vonnaisia.
Väinö Paunu Oy aloitti tä
män erikoispikavuoronsa No
kialta Tampereen, Valkeakos
ken ja Hämeenlinnan kautta
Helsinkiin kolme vuotta sitten.

Matkustajamäärä on jat
kuvasti ollut kasvussa, kun se

Valta vaihtui
Suomalaisuuden liitossa
Professori Erkki Pihkala va
littiin Suomalaisuuden liiton
uudeksi puheenjohtajaksi lii
ton vuoskikokouksessa.
Pihkala on tunnettu tiukem
man kielilinjan miehenä ja ää
nestyksessä hän voitti maltil
lisemman siiven ehdokkaan
äänin 73-15.
Liiton neuvottelukuntaan va
littiin uusina jäseninä mm.
tullineuvos Veikko Vennamo
ja filosofian tohtori Seppo
Heikinheimo.
Liiton
vuosikokouksessa
päätettiin suositella ruotsin
kielen muuttamista vapaaeh
toiseksi aineeksi suomalaisis-

sa kouluissa ja englannin kie
len ottamista pohjoismaises
sa yhteistyössä "työkieleksi
ruotsin ynnä muiden kielten
rinnalle”.

aloitusvuonna oli 4,500, oli lu
ku 8,000 jo seuraavana vuon
na ja viime vuonna 9,500.
Luvut ovat olleet sen verran
rohkaisevia, että nyt on han
kittu uusi bussi tälle kerran
arkipäivinä edestakaisen vuo
ron Nokialta Helsinkiin ajaval
le bussivuorolle.
Bussivuoron ideana on ollul
palvelutason kohottaminen ja
siinä on onnistuttu, vaikka
tältä vuorolta peritäänkin lii
kenneministeriön luvan perus
teella 10 markan lisämaksu
normaaliin
pikavuoromaksuun verrattuna.
Autosta löytyy 33 matkusta
japaikkaa (edellisessä 30),
erillinen vaatekaappi päällys
vaatteille, wc, mikrouuni ja
kylmätilat sekä mm. jokaiseen
matkustajapaikkaan kytket
tävissä oleva puhelin.

FINNEXPRESS'

®

FINNTASTIC WINTER BARGAINS
FINNAIRTO FINLAND
DEPARTURES IN MARCH & APRIL
RETURNS IN APRIL & MAY
MINIMUM STAY 1 WEEK - MAXIMUM STAY 3 WEEKS

Newton-Bartlett

N E W Y O R K $499

HAUTAUSTOIM ISTO
Tel. (603) 8 6 3-2 113
42 Main St., Newport, N.H.

LO S A N G E L E S $599
MONEY SAVING TAX-FREE CONNECTIONS FROM
ALL OTHER AIRPORTS IN NORTH AMERICA
SEATS ARE LIMITED -

NIPPA SAUNÄKIUKAITA
Laatuvalmistetta sitten 1930
Nippa Supreme huoneenlämmittäjiä, Nippa Energy-Maid keskuslämmityslaitteita,
Nippa
Wildfire Campstoves, saunakiukaita ja saunan tarpeita.
Nopea toimitus

Bruce Mfg. Inc. P.O. Box 213
Bruce Crossing, Ml 49912
(906) 827-3906
Jälleen myymiä halutaan

• S E A T T L E $549

RESERVE YOURS EARLY

★ CELEBRATING OUR 25TH ANNIVERSARY ★

FOR RESERVATIONS CONTACT:
TRAVEL

HA N S I - I N

SERVICE

40 East 49th Street New York, N.Y. 10017
Telephones:
212 832-8989

800 223-0567

"PUHUMME SUOMEA"
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350 YEARS
OFRNNISH
AMERICAN
FRIENDSHIP
1638-1988
Finnair is pleased to continue:

Special Friendship Year Fares:
to Helsinki

In recognition of the arrival of the first Finnish settlers to the new
world 350 years ago, the U.S. Congress has designated 1988 as the
National Year of Friendship between the United States and Finland.
In recognition of this declaration, we are pleased to continue to
offer Special Friendship Year Fares to Helsinki.
New York
Roundtrip Fares

$499

First Departure
Last Return

March 30
May 10

Seattle
$549
March 20
May 1

Los Angeles
$599
April 7
May 12

* Of course, for fares this low, there are some restrictions. The
fares are available only on certain departure and return dates.
Tickets must be purchased at least 15 days prior to departure and
are non-refundable. You must stay a minimum of 7 days and a
maximum of 21 days. Taxes are not included.
For more information on departure and return dates, contact your
travel agent, or call Finnair, 800-223-5700 (In New York, 212-889-7070).

An uncommon concern for the individual.

