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V a r s o v a n  l i i t o n  h u i p u t  B e r l i i n i i n
MOSKOVA - na samanlaisilla tiedonannoilla Itä-Euroopan maiden 

pääkaupungeissa. Tiedonannoissa ei puhuttu sanal-
Moskovassa lamaan keskustelunaiheista.

Berliinin kokouksessa luodaan moskovalaisten 
tarkkailijoiden mukaan katsaus Itä-Euroopan maiden 

mukaan kokous, joka on ( ja Länsi-Saksan välisten normaalistamispyrkimysten 
liiton neuvoa-antavan poliittisen komission kokous, , nykyvaiheeseen.
oli alunperin suunniteltu Budapestiin, mutta siirrettiin | Itä-Euroopan maiden johtajat saivat melkein ta- 
Berliiniin puoluejohtaja Ulbrichtin sairauden vuoksi, j san VUOSj sj^en Moskovassa luvan lähentää suhtei:

Varsovanliiton maiden 
hallituksien edustajat ja puoluejohtajat kokoontuvat 
Berliiniin joulukuun alussa, ilmoitettiin 
virallisesti maanantaina 

Berliiniläisten lähteiden

kertoo AFP.
Itä-Saksan pääkaupunkiin ilmoitettiin maanantai-

taan Länsi-Saksan hallitukseen 
toittamaa tietä pitkin

Kremlin pitkälti vii-
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LONTOO -- Itä-Saksan valrionpäämies ja puoluejohtaja YValrcr 
l lhrichtilla oli viime viikonlopun aikana kolme vakavaa sydän 
kohtausta, ilmoitti lontoolainen Sun-lehti maanantaina.

Kuusi lääkäriä 
>äsi lehti.

valvoo 77-vuoriaan puoluejohtajan tilaa, li-

KyTa vastaan 
S. Franciscossa

Kauppadepartmentin seinällä, VVashingtonissa oleva taulukko pitää asiasta kiinnostuneet ajan 
tasalla U. S. väestölisäykseen nähden. U. S. väestöluku oli väestölaskennan mukaan huhtik. 1 p. 
204,765,770. Joku päivä sitten viisarit osoittivat että väestö oli lisääntynyt 1.6-miljoonalla 
väestölaskennan jälkeen.

Lehti ei sanonut mitään Llhrichtin nykyisestä tilasta. Se ei 
myöskään paljastanut lähteitään. Länsiberliiniläisten tietojen 
mukaan sunnuntaina LThricht ei ollut vakavasti sairas, mutta 
hänen lääkärinsä ovat kieltäneet matkustamisen.

YHDEKSÄT KAKSOSET kou
lussa. jossa on vain 600 oppi
lasta, muodostaa oppilasainek
sesta kolme prosenttia. Näin 
on asianlaita Four-Mile Ele- 
mentary koulussa. Williams-
portissa, Pa.* * *

NEW ORLEANS - Shell Oil 
Co. porauslautaalla syttyi tu
lipalo Meksikon lahdella, lo
mailin päässä Louisianan ran
nikolta. Ainakin kaksi miestä 
menetti henkensä. Rannik
kovartioston mukaan 57 mies
tä pelastettiin, porauslautalla 
oli palon syttyessä 59 miestä. 
Yksi porattavista öljylähteistä 
pääsi riistäytymään pois hal
linnasta.

BEVERLY Kuusi Beverlyn 
poliisivirkailijaa, niiden jou
kossa myöskin yksi poliisi- 
kersantti. on lupautunut va
paaehtoisesti alistua valheko- 
keeseen tutkimuksissa kuka on 
syyllinen macekemikaalin ruis- 
kuttamiseen 1“-vuotiaan kor- 
keakoulupojan silmille hänen 
ollessaan pidätettynä juopu
muksesta poliisiputkassa kou
lun tanssiaisten jälkeen. Poi
ka oli pyytänyt käyttää puhelin
ta. Kolme poliisia on kieltäy
tynyt valhekokeesta.

Kaupunginjohtaja Herbert F. 
Grimes sanoo juttua "halvek
sittavaksi toimenpiteeksi" ja 
lupaa tehdä kaiken voitavansa 
syyllisen selville saamiseksi. 
Poika sai aineesta ihoärsytyk
sen. Hänelle annettiin myö
hemmin putkassa kostea pyyhe 
ihon pyyhkimiseksi.

Nimeltä mainitsematon ker
santti on suostunut 30-tunnin 
rangaistustehtävään sen jälkeen 
kun oli voitu todeta että hän ei 
ollut käyttäytynyt virkatehtä
vässään oikeaksi katsottavalla 
tavalla. * * *

COLUMBUS, Ga. - Laki
mies Paul Narkin, Amster
dam, on jättänyt U.S. piiri- 
oikeudelle $400-miljoonan kor
vausvaatimuksen niistä tuhois
ta ja vahingoista joita U.S. so
tilaiden oletetaan aiheuttaneen 
E. Vietnamin siviileille My 
I aissa.

T  u r v a k o k o u §  

p i e n o i s k o o s s a  

v u o d e n  a l u s s a
KÖÖPENHAMINA Ensi vuoden alussa pidetään mahdolli 

sesti Euroopan "pienoisturvallisuuskonferenssi' , mikäli Belgia 
antaa ajatukselle hyväksymisensä.

Tanskan kansankäräjät ehdotti yhdeksälle muulle E.uroopan 
valtiolle tällaista konferenssia useita kuukausia sitten. Kah
deksan maata on jo vastannut kutsuun myönteisesti. Tanskan 
ehtona oli, että kaikki kymmenen maata osallistuvat konferens 
siin. Myös Ruotsi on esittänyt samanlaisen ehdon.

1 anska uskoo, että konferenssi, jossa myös tehtäisiin tär 
keitä päätöksiä, herättäisi maailntanlaajuista huomiota. Konfe
renssiin osallistuisi kolme Nato-maata (Tanska. Hollanti ja Bel 
gia), kolme Varsovan liiton maata (Bulgaria. Romania ja Unkari) 
sekä neljä puolueetonta maata (Ruotsi. Jugoslavia. Itävalta ja 
Suomi.)

Tanska toivoo, että "pienoiskonferenssi: valmistelisi myös
tietä varsinaiselle Euroopan turvallisuuskonferenssille.

Vastasyntynyt 
lapsi 10 tuntia 
komerossa

Tampereella on paljastunut 
miltei uskomattomalta tuntuva 
vastasyntyneen lapsen henkeä 
uhannut rikos. Lapsen henki 
saatiin viime hetkellä pelas
tettua. 32-vuotias, seitsemän 
lapsen äiti, joka on eronnut 
miehestään ja seurustellut en
tisen miehensä veljen kanssa, 
synnytti tälle lapsen kotonaan.

Lapsen isä kääri pienokaisen 
sanomalehtiin ja pani sen ko
meroon, jossa se joutui ole
maan useita tunteja.

Rikos paljastui, kun heikos
sa kunnossa oleva äiti joudut
tiin toimittamaan sairaalaan 
jossa heti huomattiin, mistä oli 
kysymys. Kun tyydyttävää vas
tausta lapsen kohtalosta ei pys
tytty antamaan, ilmoitettiin sai
raalasta asiasta poliisille.

Lapsen isä myönsi synnytyk
sen tapahtuneen ja selitti hä
vittäneensä keskosena synty
neen ruumiin. Onneksi poliisit 
eivät uskoneet sen paremmin 
kertomusta polttamisesta kes- 
kuslämmitysuunissa kuin vie
misestä kaatopaikallekaan ei
vätkä lähteneet muualle selvit
telemään asiaa vaan aloittivat 
asunnon tarkastamisen. Pian 
heikko ääni ilmaisikin, missä 
pieni ihmisen alku oli. Nopeat 
jatkotoimenpiteet pelastivat 
pienokaisen hengen.

Juttu oli esillä Tampereen 
raastuvaneoikeudessa ja oi-

Paavi  jul istettu 
antikristukseksi
SYDNEY - Paavi Paul VI 

piti johtavien protestanttipap- 
pien kanssa yhteisen rukous- 
hetken Sydneyn kaupungin ta- 1 
lolla. Ulkopuolelle oli kokoon- ; 
tunut kourallinen katolisia ; 
kiihkoilijoita jotka kantoivat! 
julisteita: "Paavi on Anti- |
kristus, syntinen ihminen." j 
- "Kristus pelastaa, Rooma j 
orjuuttaa." Sydneystä paavi 
jatkoi matkaansa Jakartaan. i

SAN FRANCISCO - Noin 
500 sodanvastustajaa oli ko
koontunut mielenosoitukselle 
South Vietnamin varapresi
denttiä Nguyen Cao ICyta vas
taan hoteliin edustalla jossa Ky 
puhui parhaillaan, vksi nuoru
kaisista pääsi keinottelemaan 
itsensä saliin jossa Ky oli lou
nastamassa ympärillään olevan 
ryhmän kanssa. Nuorukaisella 
oli kädessään Vietcongin lippu 
ja hän ennätti heittää Kylle joi
takin herjauksia ennenkuin hä- 

i net poistettiin salista.
Ulkopuolella oleva poliisi 

joutui mielenosoittajien hyök
käyksen kohteeksi, häntä muki
loitiin kivillä ja omalla patu
kallaan. Poliisien oli pakko 
käyttää patukoita ja kyynelkaa
sua metelöitsijöiden karkoitta- 
miseen. Suurin osa paikalla 
olevista nuorista pysytteli kui
tenkin sivusta katselijoina.

Ratsu- sekä jalkapoliisit kar
kottivat mellakoitsijat ajaen 
heitä takaa neljän korttelin 
matkan. Koko ajan sateli il
massa mielenosoittajien heittä
miä kiviä, keppejä ja muita 
esineitä, yksi moottoripolii- 
si sai osuman päähänsä ja 
muutamat mielenosoittajat sai
vat myöskin vammoja.

Paikalle oli kokoontunut n. 
5,000 henkeä, jo.ukko osoitti 
mieltään äänekkäästi mutta 
suurin osa pysyi muuten rau
hallisena.

Commonwealth Clubin sa
lissa oli tuhatkunta henkeä 
joille Ky piti puheen. Ky syyt
ti kommunisteja Pariisin rau
hanneuvottelujen käyttämisestä 
propagandapaikkanaö

Ky oli ollut VVashingtonissa 
ja poikkesi kotimatkallaan San 
Franciscoon.

PAAVI antoi määräyksen että 
yli 80-vuotiaat kardinaalit eivät 
saa äänestää uusissa Paavin 
vaaleissa ja että heidän on siir
ryttävä eläkkeelle. Määräys tu
lee voimaan ensi vuoden alusta. 
Määräys herätti arveluja että 
Paavi jonakin päivänä luopuu 
määräysvallastaan. Hänen odo
tetaan nimittävän piakkoin uusia 
kardinaaleja jotka asetetaan 
poissiirtyvien tilalle. Paavin 
omakätisessä määräyksessä 
sanotaan että yli 80-vuotiaat 
kardinaalit eivät enää kuulu kir
kon keskushallinnon jäsenis
töön.

keus katsoi vanhempien toimi
neen järkyttyneessä mielen
tilassa. Selville kävi myös, et
tä vanhemmat todella olivat 
luulleet lapsen kuolleeksi. Oi
keus langetti isälle neljän ja 
äidille kahden kuukauden ehdol
lisen tuomion, kolmen vuoden 
koeajalla.

Äiti, joka tähän asti on hy
vin huolehtinut lapsistaan, pää
si kotiin hoitamaan lapsikatras
taan, joka nyt lisääntyi pirteäl
lä tytöllä.

NEW YORK -- Ruotsi on 
päättänyt myöntää 200,000 
kruunua Luthuli-säätiölle, joka 
perustettiin viime viikolla ete- 
läafrikalaisen rotuerottelun 
vastustajan Albert Luthulin 
muistoksi.

Nixon määrännyt 
tutkittavaksi NL
loikkarijuttua
WASHINGTON • President

ti Nixon on määrännyt suori
tettavaksi tutkimukset siitä 
miksi liettualaiselle meri- 
miehelle joka yritti päästä loik
kariksi, ei myönnetty hänen 
pyytämäänsä turvapaikkaoi
keutta, vaan palautettiin takai
sin NL kalastusalukselle Mar
th a t Vineyardilla.

Välikohtaus tapahtui mar- 
rask. 25 p. Rannikkovartios
ton virkailijat sanoivat että 
tilanne oli poikkeuksellinen, 
sellainen että heidän oli pa
lautettava mies. NL aluksen 
kapteeni oli pyytänyt miehen 
palauttamista, syyttäen mm. 
että mies oli varastanut $2,000 
alukselta. Toisena syynä oli 
se että rannikkoaluksen kutte
ri ja NL kalastaja-alus oli
vat toisiinsa kiinnitettyinä, 
koska oli käynnissä neuvotte
lut kalastusmenetelmistä.

Valkoisen talon lehtisih- 
teeri Ziegler sanoo että ku
kaan Valkoisessa talossa ei 
ollut tietoinen välikohtaukses
ta ja kohtauksessa on ilmei
sesti menetelty hyvin huorolla 
päättelykyvyllä.

Loikkausta yrittänyt meri
mies, Simas, hyppäsi n. 10 
jalan päähän NL alukselta, 
Sovietskaja Litvalta, tullen 
merestä rannikkoalus Vigi- 
lantiin. Kahdeksan tuntia myö
hemmin venäläisen merimie
hen sallittiin tulla Vigilantin 
kannelle ja väkivaltaisesti pa
kottaa loikkausta yrittäneen pa
laamaan kalastusalukselle, 
mm. jatkuvilla lyönneillä, sa
maan aikaan kun rannikko- 
aluksen miehet katsoivat pääl
tä. *

Valtion departmentista sa
nottiin että rannikkoaluksen 
miehistö on ilmeisesti käyt
täytynyt erheellisesti. Nixon 
pitää pahana suojapaikkaoikeu- 
den kieltämistä, koska se voi 
antaa maailmalle käsityksen 
että US ei enää halua suojella 
poliittista suojapaikkaa ano
via.

FBI paljasti
diplomaattien
ryöstöliiton
WASHINGTON - FBI johtaja 

Edgar Hoover ilmoitti viime 
tiistaina että Henry A. Kis- 
singer, kansallisten turval
lisuusasioiden neuvonantajaa 
oli suunniteltu kidnapattavaksi. 
Kidnappauksen suunnittelijoina 
oli ryhmä sodanvastustajia. 
Kissingerin turvaksi on asetet
tu suojavartiosto.

Kissinger oli vain yksi niis
tä korkeista virkailijoista joi
ta oli suunniteltu kidnapatta
vaksi. Sieppaussuunnittelijoina 
on ilmeisesti "Save Lives", 
itärannikkolainen ryhmä, jo
hon kuuluu roomalaiskatolisia 
pappeja sekä nunnia. Ryhmän 
puhemies on kiistänyt Hooverin 
syytteen.

Hoover kertoi senaatin ko
mitealle että ryhmä suunnit- 
teli virkailijoiden ja ulkomais
ten diplomaattien sieppausta pi
tääkseen heitä panttivankeina 
tukeakseen vaatimuksia Kaak
kois Aasian pommitusten lo
pettamisesta.

US avaruusasema 
paloi jo maan 
ilmakehässä

CAPE KENNEDY, Fla. - A- 
varuusasema, jonka rakenta
minen oli tullut maksamaan 
kokonaisuudessaan S98-mil- 
joonaa, paloi kohta laukaisun 
jälkeen jo maan ilmakehässä. 
Alukselle oli sijoitettu suurin 
tähänastinen avaruusteleskoop
pi, jolla piti suorittaa "kuu
mien tähtien" tutkimuksia.

Atlas-Centaur raketin lähtöä 
siirrettiin jo sen alkuperäisestä 
laukaisuhetkestä koska sen 
laitteissa ilmeni vikaa.

Avaruusvirkailijat sanoivat 
että lasikuituinen nokkaosa

Japanilainen
kalastusalus
tuhoutui
neitsytmatkalla
BOSTON - Uusi japanilainen 

kalastusalus, Toho Muru, syt
tyi tuleen ja upposi viime 
maanantaina 240 mailin päässä 
Nantucketista. Aiuksen mie
histö, kahta lukuunottamatta, 
pääsi pelastusveneisiin ja jou
tui ajelehtimään merellä 8 
tuntia ennenkuin rannikkovar
tiosto kiiruhti apuun. Kaksi 
miestä menetti henkensä aluk
sen pannuhuoneessa tapahtu
neessa räjähdyksessä. Am- 
moniakkijohto rikkoontui ja 
aiheutti räjähdyksen ja tulipa
lon.

Aluksen radiomies sanoi että 
radiohuone leimahti äkkiä liek
keihin, hän ei voinut tehdä mi
tään muuta kuin toivoa että joku 
ennätti kuulla viime hetkessä 
lähetetyn SOS. Toho Maru oli 
neitsytmatkallaan. Eräs rahti- 
alus havaitsi hyvin heikon hätä-

Ammoniakkia, joka aiheutti 
onnettomuuden, käytetään ka
lojen jäädyttämiseen. Aluksen 
uppoaminen kesti kolme tuntia. 
Miehistö katseli pelastusve
neissään sen vaipumista me
reen....................................................
ei irtaantunut suunnitelmien 
mukaisesti kantoraketista, sen 
piti irtaantua 4-minuutin pääs
tä ilmaan lähdöstä. Nokka jäi 
ehkä kahdeksaksi ylimääräi
seksi minuutiksi kantoraket
tiin ja aiheutti ylimääräisen 
kuormituksen joten rakettia ei 
saatu ulkoavaruuksiin. Var
muus epäonnistumisesta tuli 
puolentoista tunnin kuluttua 
laukaisusta kun Kanaria saar
ten tarkkailuasema menetti 
yhteydet rakettiin.

Teleskooppi oli rakennettu 
siten että se keskittyy tutki
maan nimenomaan nuorien täh
tien ultravioletti sätelyä. "Nuo
ruus" on tässä suhteessa hyvin 
suhteellinen määritelmä, sillä 
kyseiset tähdet voivat olla muu
tamia miljoonia vuosia vanhoja.

T u l o p o l i i t t i n e n  k o k o n a i s r a t k a i s u

§

Helsinki -
Syksyn tulopoliittinen kokonaisratkaisu 

on kypsymässä. Sitä koskevia keskusteluja 
käytiin erittäin tiiviisti maanantaina.

Tulopoliittisen kokonaisratkaisun kypsy
mistä lopulliseen muotoonsa enteilee se, että 
presidentti Kekkonen keskusteli maanan-. 
taina pitkään Suomen Pankin pääjohtaja 
Mauno Koiviston kanssa ja tapasi sen jäl
keen pääministeri Ahti Karjalaisen. Näissä 
keskusteluissa tiettävästi kaavoitettiin hal
litus- ja poliittisen tason osuutta tulopoliit
tisen kokonaisratkaisun synnyssä. Päämi
nisteri kertoi keskustelussa kosketellun lä
hes kaikkia tasaisen kasvun politiikkaan 
liittyviä kysymyksiä, myös hintaratkaisuja.

Kansliapäällikkö Keijo Liinamaa kävi pre
sidentin luona osallistutillaan SAK:n ja

STK:n suurten neuvottelukuntien tapaami
seen klo 15. On todennäköistä, että hänellä
kin oli edistymisestä kertovia viestejä mu
kanaan.

SAK:n ja STK:n neuvottelukunnat jatkoi
vat työehto- ja palkkapoliittisia keskustelu
ja pitkään iltamyöhälle. Ajan niukkuus pa
kottaa pidentämään neuvotteluja, sillä on 
erittäin todennäköistä, että keskitetyn ko
konaisratkaisun kehykset pyritään muotoi
lemaan valmiiksi ennen SAK:n valtuuston 
perjantaista kokousta. Tulopoliittisten ko
konaisratkaisun kehyksien'pitäisi kuitenkin 
olla valmiina viimeistään keskiviikkona, 
että SAK:n hallitukselle jää aikaa ratkaista 
suositteleeko se ratkaisun hyväksymistä 
valtuuston ylimääräiselle kokoukselle per
jantaina Kiljavalla.
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Nixon vaihtoi sisäministeriä
P re s id e n tt i  Nixon on e ro itta n u t W alte r J .  H ick e l- 

lin  s is ä m in is te r in  to im e s ta . T ie ty s ti p re s id e n til lä  
on o ikeus e ro it ta a  h a llitu k se s ta a n  kenen hän haluaa 
jos henkilö  ei sy y s tä  ta i to is e ta  hoida to in ta  
ta v a lla  joka tyydy ttää  h än tä . M utta kysym ys on: 
m ik s i p re s id e n tti  e ro i t t i  H ick e lin , jonka hän n i
m itti v a jaa ta  k aksi vuotta s i t te n  ja innokkaasti 
puo lusti H ickelin  h y v äk sy m istä  kun s e n a a tis s a  
syn ty i vakavaa v a s tu s tu s ta  n im ity k sen  hyväksy
m iseen .

T ie ty s ti tu lee  m ie leen  H ickelin  kuulu isa k ir je  
p re s id e n ti l le ,  jo ssa  hän pyysi h a llitu s ta  o s o it ta 
m aan su u rem p aa  h erk k y y ttä  ja y m m ä r tä v ä is y y t tä  
n u o riso a  koh taan . K irje  v a rm a an  su u tu tti p r e s i 
d en ttiä . M utta jos täm ä oli p e ru ssy y  H ickelin  
e r o t ta m is e e n ,  N ixonia ei sy y te tä  a in o as taan  p ikku- 
m a isu u d e s ta , m utta se  a s e tta a  k y se e n a la ise k s i 
hänen p o liittis e n  ta ita v u u ten sa .

U skottavam pi syy e r o t ta m is e e n  oli ehkä e r im ie 
lisyyden  keh ittym inen  kahden m iehen  v ä lil lä , H ickel 
h äm m ästy tti p re s id e n ttiä  ja n im ity k sen sä  v a s tu s 
ta jia  innolla m illä  hän ry h ty i puo lustum aan  ym 
p ä r is tö m m e  p e la s ta m is e s s a  n iitä  v as taan  jotka 
s a a s tu t ta is iv a t  m e re n , ilm an  ja koko m aam m e.

H ickelin  to im in ta  tä llä  a la lla  oli huom at
tav a . Hän a se ttu i k anna ttam aan  n iitä , jo tka y r i t tä 
vät su o je lla  F lo rid an  E v e rg la d e s iä , e ikä  n iitä  
jotka tu rm e lis iv a t  sen  ra k e n ta m a lla  jä t t i lä is i lm a -  
ken tän . Hän e s ti  luvan rak en taa  m a an a la ise n  ö ljy - 
putken A lask aan , ennen kun v o ita is iin  tu tk ia  m iten  
se  va iku ttaa  jä ä tik k ö p e rä än . H ickel p y säy tti kaiken  
p o rau k sen  Santa B a rb a ra  sa tam a n  v e s is tö s s ä  kun
nes s a a tiin  ra tk a is tu a  m iten  voidaan  e s tä ä  to inen  
su u r i ö ljyvuoto . Hän ryh ty i an k a riin  to im een p i-  
te is i in  n iitä  öljy yh tiö itä  v as taan  jo tka M exicon la h 
della  la sk iv a t öljyä m e re en . Hän ry h ty i to im een - 
p ite is i in  su o je lla k see n  a l lig a a tto re i ta  F lo r id a s s a  
ja  m aa ilm an  v a la sk ak o ja .

H ickel o lia ivan  toinen m ies a s tu e s s a a n  v i r 
k aan sa  m itä  hän oli nyt kun hänet e ro i te t t i in . H ä
n es tä  tu li y m p ä ris tö m m e su o je lija . Sitä m ukaan 
kun H ickelin  v aiku tusvalta  h e ik en ty i, ta i o ik e a s 
taan  hänet s y r jä y te tt i in , hänen m a in een sa  kohosi 
n iitten  k esk u u d essa  jotka y r i t tä v ä t su o je lla  ym 
p ä r is tö ä m m e  n iil tä , jotka tu h o a is iv a t sen  teh d äk 
seen  ra h a a . W isconsin  s e n a a tto r i  G ay lord  N el
son , joka oli ään estän y t H ickelin  n im ity s tä  v a s 
ta an , sanoi e ro i t ta m is e s ta :  "e ttä  y m p ä ris tö m m e 
s u o je lija t  ovat m en e ttän ee t su u ren  y s tä v än ."  T o i
vom m e e ttä  se  m itä  H ickel oppi s is ä s ih te e r in ä ,  
voidaan jo tenk in  k äy ttää  m aam m e ed u k si.

P e lk ääm m e e ttä  uusi s is ä m in is te r i  R o g ers  M or
ton joka on n im ite tty  H ickelin  p a ik a lle  e i tu le  yhtä 
v a rm a s ti  ja a k tiiv is e s ti  su o je lem aan  n ie r iä m m e , 
v e s is tö je m m e , ilm aa  ja m aasto a  n iiltä  jo tka ovat 
v a lm iita  k a tso m aan  en sin  d o lla riin  v a s ta  sen  jä l 
keen  m aam m e ja ih m isten  e tu a . Ehkä ju u ri täm än  
tak ia  Nixon k a ik es ta  k au n iis ta  p u h e is ta  h u o lim atta  
e ro i t t i  H ickelin  ja n im itti M ortonin hänen p a i
k a lleen .

Ne kaksi Kiinaa
On k es tän y t 20 vuotta , m utta v iim ein  Y hdysvalla t 

on alkanu t v a lm is tam aan  p e ru s ta a  jo lla  voidaan hy
väksyä K iinan m an n erm aa  YK:n jä sen y y teen .

Nixonin h a llitu s  on an tanu t YK:n 127 jä sen m aan  
t ie tä ä : H yväksykää K iinan m an n erm aa  YK:n jä 
sen y y teen  jos sa a tte  k y llik si ään iä , m u tta  älkää 
e ro itta k o  Chiang K ai-Shekin  h a llitu k sen  a la is ta  
F o rm o san  s a a r ta .

YK:n d ip lo m aattien  en em m istö , e r ik o is e s t i  n i is 
tä A friikan  m a is ta , jo tka ovat hyö tyneet K iinan 
p ie n e s tä , to tta  k y llä , m utta  a rv o k k aa s ta  te k n ill i
s e s tä  ap u o h je lm asta , tu lis iv a t hyväksym ään  Yh
d y sv a lta in  uuden a sen teen  k y sy m y k sessä , jo s  se 
v ie tä is iin  yksi a sk e l e teen p ä in , e ttä  Y hdysvalla t 
e s i t tä is i  ja a k tiiv is e s ti  h ak isi ään iä  uudelle F o r 
m osan s a a re n  k iin a la is te n  is tu im e lle  YK:n y le is 
k o k o u k sessa .

On v arm a e ttä  a lk u v a ih eessa  K om m unistinen  ja 
F o rm o san  Kiina tu lev a t v o im ak k aasti v a s tu s ta 
m aan y r ity s tä  an taa  k iin a la is ille  k aksi is tu in ta , 
k o m m u n is tise lle  m an n erm aan  K iinalle  ja  Chiang 
K ai-Shekin  F o rm o san  K iin a lle . M utta Maon h a l
litu s  on an tanut v a rm o ja  to d is te ita  noo ttien  v a ih 
d o ssa  Canadan ja I ta lian  k a n s sa , jo tka m o lem m at 
ovat h ilja tta in  tu n n u stan ee t punaisen  K iinan , e ttä  
se  nyt haluaa p ää s tä  e r is tä y ty n e e s tä  a se m a s ta a n  
m a a ilm a ss a .

F o rm o san  K iina, kuten USA:n su u r lä h e tt i lä s  
C h ris to p h e r  P h illip s  sanoi h ilja tta in , on o llu t 
v as tu u n a la in en  YK:n jä se n , m utta  on a ivan  ty 
p e rä ä  v ä ittä ä , kuten Chiangin u lk o m a a m in is te ri 
te k e e , e ttä  hänen h a llitu k sen sa  on ainoa la illin en  
k iin a la is te n  e d u s ta ja .

K om m unistinen  K iina k o n tro llo i K iinan m an
n e rm a a ta  ja  ed u s taa  sen  800 m iljoonaa ih m is tä . 
Chiang k o n tro llo i F o rm o sa a  ja  o tak su taan , e ttä  
puhuu s a a re n  14-m iljoonan  ih m isen  p u o le s ta . Yh
d y sv a lta in  kanta tä s s ä  k y sy m y k sessä  p itä is i  h e i
ja s ta a  tä tä  r e a l i te e t t ia .

Ju tu ste lu a
S i l l ä  hyvä

Erääseen aikaan oli Suomes
sa useita venäläisiä kauppiai
ta. Eräs sellainen antoi tava
roita luotolla, mutta sitten mak
settaessa kiskoi moninkertai
sen hinnan. Muuan köyhä mies, 
joka koetti saada jauhokulia ve
laksi, meni kerran kauppiaan 
luo ja selitti asiansa.

- Daa, sanoi kauppias, - 
a milloin sie maksa?

- Kesällä, jos suinkin mah
dollista.

- Mikä nimi olemas? kysyi 
kauppias.

- Otti ja vei.
- A suknim?
- Keitti ja söi.
Kun kauppias oli kirjoittanut 

nimen muistiin, antoi hän mie
helle jauhokulin ja mies meni 
tiehensä.

Aika kului, kesä tuli, muttei 
"Ottijavei Keittijasöi" käynyt
kään maksamassa. Kauppias 
ryhtyi tiedustelemaan senni
mistä miestä, mutta sai vas
taukseksi, että joka oli otta
nut ja vienyt, se oli myöskin 
keittänyt ja syönyt, ja sillä 
hyvä.

VARALLISUUS

Kerran muuan rikas, mutta 
sairas juutalainen tuli rabbiinin 
luo, joka opettavassa mielessä 
vei vieraansa ikkunan äären 
ja sanoi:

- Katso ulos ja sano, mitä 
näet.

- Ihmisiä, vastasi rikas mies.
Sitten johdatti rabbiini mie

hen peilin eteen.
- Mitä nyt näet?
- Itseni.
Sitten alkoi rabbiini puhua;
- Kas niin, ikkunassa on la

sia ja peilissä myös. Mutta pei
lin lasin takana on hiukkasen 
hopeaa. Nyt on laitasi niin. et
tä kun pikkuinenkin määrä ho
peaa on kysymyksessä, silloin 
sinä lakkaat näkemästä muista 
- näet vain itsesi.

VELKA

Juna pysähtyi äkkiä syrjäi
sellä metsäseudulla. Kun mat
kustajat katsoivat ikkunasta, 
huomasivat he kauhukseen, et
tä rosvot olivat junan kimpus
sa. Ryövärit nousivat vaunui
hin ja riistivät matkustajilta 
rahat, jalokivet ja muut arvo
esineet.

Muuan mies hermostui ker
rassaan nähdessään rosvojen 
lähestyvän ase kädessä hänen 
paikkaansa. Äkkiä hän kääntyi 
ystävänsä puoleen, joka istui 
häntä vastapäätä, ojensi tälle 
kymmenen dollarin setelin ja 
virkkoi;

- Tässä on, Jerry, ne kym
menen dollaria, jotka olen si
nulle velkaa.

Kaksi ulkolaista turistia koh
tasi kerran Sevillan katedraa
lin edustalla nuoren, terveen 
miehen, joka seisoi siinä maa
lauksellinen viitta hartioillaan 
ja kerjäsi ohikulkijoilta.

Molemmat ihmettelivät, 
kuinka noin nuori ja työkykyi
nen mies viitsi kerjätä. Toinen 
turisteista, joka osasi espan
jaa, sanoi kerjäläiselle, että 
hänen pitäisi jättää kerjäämi
nen ja ryhtyä tekemään kun
nollista työtä.

Mies nosti nokkaansa, kie
toi ylväästi viitan tiukemmin 
ympärilleen ja vastasi kors
keasti:

- Olen pyytänyt teiltä rahaa 
enkä neuvoja.

LAINAT

Jean Sibelius meni kerran 
nuorena ollessaan esittämään 
vekseliä Pohjoismaiden Yhdys
pankin johtajalle Cronstedtille. 
Katseltuaan kovin pitkän pape
rin nimiä tämä virkkoi:

- Tässä on kovin huonoja 
nimiä, ei mene läpi . . .

Sibelius silloin tulistui ja 
sanoi:

- Suomessa on vain yksi huono 
nimi ja se on Cronstedt]

SYMPATIA

Jokainen voi suhtautua sym
paattisesti ystäviensä vastoin
käymisiin. Täytyy olla tosiaan 
poikkeuksellinen luonne voi
dakseen suhtautua samalla ta
valla heidän menestykseensä.

-Oscar Wilde* * *

TELEVISIO

Silmän purukumi.
-Amerikkalainen ajatelma * * *

i 5=5
- Horoskooppini ilmoitti mi

nulle tapahtuvan tänään jotakin 
erikoista.

j__ J

O O O O

"Antaa viedä. Meille kuuluu keltapyrstö 
kampeloiden suojeleminen."

>/#
Raisa: "ME NAISET

Silmäys Suomen oloneuvoksiin

Raivaajan etusivulla olituon- 
nottain yhtenä orsikkona "Suomi 
mustana läiskänä Euroopan 
kuolleisuuskartassa." Jutun 
puitteissa sanottiin verenkier
toelinten tautien olevan yleisin 
kuolemansyy. Seuraavina olivat 
kasvaimet ja sitten hermoston 
sekä aistimien taudit. Euroopan 
kuolleisuuskartassa miehiin 
nähden synkkyydessä Suomen 
voirta.i vain Portugali. Naisiin 
nähden Suomea pahempia ovat 
Portugalin lisäksi myöskin Ro
mania ja Jugoslavia.

Ei vetäydytäjiurkkiin

Samaan aikaan kuin Raivaa
jassa oli mainittu juttu, erääs
sä toisessa lehdessä kerrottiin 
Suomessa olevan nykyisin van
huksia pitkälti yli 400,000, toi
sin sanoin lähes puoli miljoo
naa, eli enemmän kuin koskaan 
aikaisena ain.

Lisättiin: "Ihmiset Suomes
sa elävät nyt kauemmin kuin 
milloinkaan ennen. He ovat ter
veempiä ja pirteämpiä. Vanhoi
na he eivät enää halua vetäytyä 
nurkkiin. He haluavat elää niin 
kuin nuoremmatkin.■’

Sillä tavalla. Reippaasti vaan 
niin kuin Floridassa. Vaikka 
tuskin sentään pistetään tans
siksi yhtä usein ja hanakasti 
kuin esimerkiksi Lantananhaa- 
lilla.

Suomen vanhuksille annettiin 
tunnustusta. He haluavat jatku
vasti saada paikkansa aurin
gossa ja melkein poikkeukset
ta pystyvät sen myös pitämään.

Kirjoituksen mukaan Suomen 
etäisessä syrjäkylässä elävän 
vanhuksen asema on vaikein. 
Korven asukas on pulassa. Mök
ki an useinkin pieni ja hatara. 
Vesi on haettava kaivosta. Isol
le tielle vievän polun tukkii 
talvella lumi. Lähimpään kaup
paan on mu .«ama kilometri.

Mökissä asuu useinkin »iäkäs 
pariskunta, P .t v -> pake
tissa. Lapset ova*t kaupungissa 
Etelä-Suomessa tai Ruotsissa. 
Mikä eteen? Pariskunta on 
asettanut toivonsa kirkonkylän 
keskustassa olevaan uuteen 
kerrostaloon, jossa vesi tulee 
ja menee, eikä tarvitse pilkkoa 
hellapuita.

Mutta syystä tai toisesta ny
kyaikaisiin yksiöihin ja kaksi
oihin on vaikeata päästä. Kun- 
nanmiehet Suomessa myöntä
vätkin, että tärkeimpiä asioita 
vanhusten huollossa on asunto
politiikka. Nykyaikaisilla mu
kavuuksilla varustetussa mo
dernissa yksiössä tulee yksin 
toimeen terveydeltään heikko
kin helposti. Toista on korven 
tönössä. Sieltä on painuttava 
vanhainkotiin. Jotka Suomessa 
yleensä ovat erinomaisia. Jo
kainen haluaa kuitenkin olla 
Suomassa niin kuin Amerikas
sakin mahdollisimman kauan 
itsenäinen. Elellä omaan tah
tiinsa.

Esimerkiksi Kauhajoen kunta 
on palkannut kodinhoitajia ja 
kotiavustajia. Ensiksi mainit
tuja on 7 ja viimeksi mainit
tuja 15. Lisäksi Kauhajoella on 
kodinhoitajakoulu, jonka oppi
laat suorittavat harjoittelunsa 
juuri tuossa kunnassa. Autetaan 
eritoten vanhuksia.

Kirjoituksen kuvat koostuvat 
pitkälti yli 80-vuotiaista naisis
ta, jotka tyytyväisinä hörpiske- 
levät kahviaan, kutovat, tai seu- 
raavat aikaansa päivä- tai aika
kauslehdistä. Kirjoituksen ja 
kuvien antama yleiskuva on var
sin positiivinen.

Ketterä QS-vnntlaS-

Syntymäpäivistä tiedotetaan 
lukuisissa Suomen lehdissä jat
kuvasti. Otetaanpa 95-vuotias 
Lyyli Lehto. Häntä sanotaan 
iästään huolimatta "uskomatto-

.. w .: -, v  *  •

........
95-vuotias Lyyli Lehto

man ketteräksi." Hän sattui lo
jumaan sängyssä, kup erään 
lehden toimittaja meni häntä 
haastattelemaan. Nousi kuiten
kin ylös kun "kouluun lähtevä 
tyttö." Pitäähän reportterin toki 
ainakin hiukan sanojaan värit
tää] Lentoa muussakin kuon 
luonnonkuvauksessa.

Lyyli Lehto on niitä ihmisiä, 
jotka syntyvät ja koko elämänsä 
elävät samalla paikkakunnalla, 
tässä tapauksessa Hämeenlää- 
nissä olevassa Kurussa. Elä
mästään Lyyli kertoili pitkälti 
keinutuolissa istuen ja sitä hil- 
jaksensa keinutellen. Toisinaan 
oli hyväkin vauhti.

Juttelu toi taas kerran mie
leen senkin, miten siunattu asia 
nykyisin on yksistään jo se, 
että on vapauduttu lukuisista 
kulkutaudeista. Lyyli Lehto sai
rasti lapsena tulirokon, joka 
oli viedä häneltä näön. Hän pe
lastui kuitenkin siitä huolimat
ta, että apua antoi lääkärin 
sijasta ainoastaan niin sanottu 
apteekkineiti. Lyylin mukaan 
maaseudun syrjäkylässä ei lää
käreiden lisäksi ollut myöskään 
lääkkeitä, ei ainakaan paljon. 
Jotakin apteekkineiti kuitenkin 
lusikalla hänen suuhunsa toisi- 
naan lykkäsi. Lyylin veljille ei 
käynyt yhtä hyvin. Kokonaista 
kolme veljeä sai myös tuliro
kon, johon he kuolivat.

Kiertokoulua ja elämänkoulua

Monen muun tavoin Lyyli 
Lehtokin lapsesta lähtien joutui 
elättämään itsensä. Seitsemän
vuotiaana lähti kartanoon lap- 
sentytöksi. Työtä tekivät kaikki 
lujasti. Ei ollut paperisia sun 
muita kertakäyttöisiä lapsen- 
riepuja. vaan kaikki piti omin 
kourin pestä. Eikä kuuma vesi 
herunut hanasta.

Kansakouluun oli matkaa 8 
kilometriä. Ei tullut mitään. 
Lyyli kävi kaksi viikkoa kier
tokoulua. Ja hyvin on pärjänyt. 
Lukee tekstiä sun toistakin pi
täen itsensä kärryillä tapahtu
mista.

Lyyli Lehto meni naimisiin 
nuorena. Karanossa olivat työs
sä molemmat. Miehen kuoltua 
Lyyli rupesi ompelijaksi. Hän 
myöskin kutoi kangasta ja juuri 
hänen tehtävänään oli saunottaa 
kartanon lapset. Kukaan ei pes
syt niin puhtaaksi kuin juuri 
Lyyli.

Hiljattain Lyyli Lehto muut
ti Kurusta erään tyttärensä 
luokse läheiseen kaupunkiin. 
Hänen suurin huvinsa on kat
sella televisiota. Siitähän sitä 
töllöttömistä näkee kanssaih
mistensä ilot ja surut. Sen kun 
elää mukana. Ja keinuttelee hil
jaa tai lujaa.

Lyyli Lehto tietää korkean 
iän salaisuuden. Hän sanoo- 
"Mitäs se muuta on kuin suku
vika]" Sitten hän lisää, että 
hänen suvussaan ei tosiaankaan 
yleensä kuolla ennen 100-vuo- 
tissyntymäpäivää. Sitä kohti 
Lyylikin pinkoo. Sairaalassa 
hän on ollut vain yhden ainoan

L a h j o i t u k s i a

John Laari, Bronx, N. Y.
- $5.00.

VÄHÄVARAISTEN LUKIJAIN 
RAHASTO

Martha Helman, Gardner,
1 Mass. - $5.00.

Muistoksi 85. syntymäpäiväs
täni - 12/6 -  lahjoitan puoles- 
tani Raivaajalle vähävaraisten 
kassaan $5.00. - Toivo Antin
poika Nousio.

Hjalmar Rajala, Leominster, 
Mass. - $5.00.

Me allamainitu Raivaajan ys
tävät Springfieldissä, M ass. ha
luamme lahjoittaa Raivaajalle 
joululahjaksi siitä hyvästä, e t
tä olemme saaneet koko vuoden 
nauttia lehden lukemisesta.

John Seppälä, sekä tytär 
Irja (Seppälä) Halleran lahjoit
tavat vaimon ja äidin Edla Sep
pälän muistolle - $10.00.

Lauri Rein vaimonsa Idan 
muistolle - $5.00.

John Stark, Coventry, R.I.
- $8.00.

Hilja H. Kuusela, Fitchburg, 
Mass. - $2.00.

Mamie ja Leino Lystilä, 
Fitchburg, Mass. lahjoittivat 
$5,00 Alina ja Otto Lystilän 
sekä Alina Vainion muistolle.

Oscar Saari, Fairport Har
bor, Ohio - $10.00.

Ottilia Iisalo, Temple, Mai
ne - $5.00.

Helvi ja Arvo Laine, Has- 
kell, N. J. - $5.00.

Äitinsä Hulda Lindin, joka 
kuoli maaliskuun 13 p., 1963 
ja siskonsa B6rtha Fieldin 
muistolle, joka kuoli elokuun 10 
p„ 1970 lahjoittavat Siiri Ka
nerva ja perhe Bronx, N. Y. 
$25.00.

Hilda ja Emil Ojala, Fitch
burg, Mass. - $5,00.

Linda Niskala, Fitchburg, 
Mass. - $5.00.

Alina ja August Höglund, 
Fitchburg, Mass. - $10.00.

Tilda ja Niilo Siikala, Vo- 
luntcwn, Conn. - $3.00.

Aina ja Fred Lind, Ches
ter Depot, Vt. - $5.00.

W. N. Suominen, Lincoln 
University, Pa. - $6.00.

Fitchburgin Kalevaiset kiit
tävät Raivaajaa hyvästä palve
lusta ja lahjoittivat Raivaajan 
keräykseen - $15.00.

Smarn uutisia
(Suomi-Seura)

Erikoisleima 
J.K. Paasikiven 
postimerkkiin

PAASIKIVEN PATSASKILPAI- 
LU RATKAISTU

Mielenkiintoiseksi ja kireäk
si luonnehti palkintolautakunta 
veistoskilpailua Helsinkiin 
pystytettävästä presidentti 
Paasikiven patsaasta. Kilpailun 
kärkiviisikosta lautakunta oli 
yhtä mieltä. Sen sijaan kun tuli 
puhe toteutettavasta muisto
merkistä juryn jäsenten suosi
kit vaihtelivat. Toteutettava 
patsas valitaan myöhemmin 
palkittujen joukosta. Veistos- 
kilpailun järjesti valtioneuvos
ton asettama Paasikivi-toimi
kunta. Patsashanke kuuluu osa
na presidentti Paasikiven syn
tymän sata vuotis juhlallisuuksiin.

Kilpailu oli siksi tasaväki
nen, että lautakunta päätti ja
kaa kaksi ensimmäistä palkin
toa, 6,000 markkaa kumpikin. 
Ne saivat kuvanveistäjä Harry 
Kivijärvi ehdotuksesta Rinnak
kaiselo ja kuvanveistäjä Kain 
Tapper ehdotuksesta Paasi
kiven linja. Kolmas palkinto 
4,000 mk, annettiin kuvanveis
täjä Jouko Toiviaiselle ehdo
tuksesta Kosketuskohdat.
ALUEVALTAUS SUOMEN 
SYDÄNKIRURGIASSA

Sydänveritulpan saaneelle 
potilaalle on tehty uusi veren- 
kiertotie Suomessa. Leikkaus 
on Suomen ensimmäinen ja vie-

kerran. "Oli sellainen tavallis
ta ankarampi influenssa."

Lääkkeitä ei ollut saatavis
sa Lyyli Lehdon ollassa lapsi. 
Nyt on. On pillereitä ja pute- 
leita ja pulloja. "Mutta mitäs 
minä niistä," naurahtaa Lyyli 
Lehto. Ja taas keinutuoli kei
nahtaa. Lujaa.

Hanna Walnes, Teaneck,N.j 
miehensä Alje W aineksen m ui g-’ 
tolle - $2.00.

Frank ja Hilja Junnila, 
Painesville, Ohio - $5.00.

Toivo ja Helen Järvi, Fitch
burg, Mass. -  $12.00.

Aino Ainsworth, Springfleld, 
Vt. lahjoittaa äidin ja isän 
Jennie ja John Palmin muistol
le - $10.00.

Arthur Ragnell, Warwick 
R. I. - $2.00.

MissWentla Mary Wick, Rut- 
land, Vt. lähettää $10.00 Rai
vaajan keräykseen siinä toivos
sa, että vanhemmilla suoma
laisilla olisi edelleen tilaisuus 
lukea suomalaista lehteä.

Mandi ja Peter Koski, Wor- 
cester, Mass. - $5.00.

Ina ja John Setälä, Lake 
Worth, Fla. - $5.00.

Ida Erkkilä, Fitchburg, Mass.
-  $ 1 0 . 0 0 .

Mr. ja Mrs. Jack Karppinen 
ja Mr. ja Mrs. Henry Leikas, 
Rising Sun, Maryland - $17.00.

Thelma Mattson, Maynard, 
Mass. lahjoittaa äitinsä muis
tolle ja Akseli Mattson puo
lisonsa Selma Mattsonin muis
tolle - $25.00.

Jenny ja Werner VVerho, Pea- 
body, Mass. - $8.00.
Finnish Educational Association 

of Boston, MASS. - $150.

Olga Mäntylä, Gardner, 
Mass. - $5.00.

Raivaajan Lukija ja ystävä, 
So. Royalston, Mass. - $2.00.

Martha Helman, Gardner, 
Mass. - $5.00.

Elma Kultti, Gardner, Mass.
- $5.00.

Hilja ja Arvo Metsistö - 
$5.00.

Mari Niemelä - $5.00.

Helmi Tammi - $5.00.

Sam Salo - $5.00.

Hilda ja Mikko Turunen -
$2.00.

Eriika ja Richard Salmen, 
Gardner, Mass. sekä Martha 
ja Reino Pokki, Templeton, 
Mass. - $10.00.

Nestor Mäki, Gardner, Mass.
-  $ 2 0 . 0 0 .

Kiitämme lahjottajia ]

lä harvinainen Euroopassa.

Kaksi vuotta sitten veritul
pan sairastaneelle 55-vuotialle 
naiselle tehtiin sepelvaltimon 
ohitusleikkaus 25. syyskuuta. 
Dosentti Pekka T. Harjola suo
ritti leikkauksen Helsingin yli
opistollisessa keskussairaa
lassa. Leikkauksessa johdet
tiin veri kiertymään aortasta 
sepelvaltimon terveeseen o- 
saan jalasta siirrettyä laski
mon pätkää pitkin. Uusi kier
totie ohittaa vaurioituneen se
pelvaltimon osan, joka on pa
hoin ahtautunut. Potilas on toi
punut hyvin. Hän pääsi sairaa
lasta neljä viikkoa leikkauksen 
jälkeen ja saa jo tehdä kevyitä 
kotitöitä.

Ohitusleikkaus on tehty Suo
messa kahdelle potilaalle. Toi
nen potilaista kuoli muutamia 
päiviä leikkauksen jälkeen. 
Syynä ei kuitenkaan ollut leik
kaus, vaan toiseen sepelvalti
moon tullut veritulppa. 
SUOMALAISKEKSINTÖ 
POLTTAA ÖLJYN 
NOETTOMASTI

Tamperelainen yritys on teh
nyt keksinnön, joka tekee mah
dolliseksi raskaan polttoöljyn 
noettoman ja melkein täydelli
sen palamisen lämmityskatti
lassa. Keksinnöllä on talou
dellista ja ilmansuojelullista 
merkitystä ja se saattaa paran
taa suomalaisen poltinteolli- 
suuden kilpailuasemaa.

Laatukattila Oy;n toimitus
johtaja, insinööri Kalevi Lam
pinen kertoo, että mikäli uutta 
poltinta käytetään nykyisten öl- 
jypolttimien sijasta, pienenee 
savukaasun mukana ilmaan me
nevä nokimäärä noin 70 pro-( 
senttiä. Lämpökeskuksen pii
pusta ei tällöin nouse lainkaan 
silmin havaittavaa savua, sanoo 
Lampinen. Savupiipusta huk
kaan menevä lämpömäärä pie
nenee Lampisen mukaan noin 
20 prosenttia. Tämä tarkoittaa 
yhden prosentin hyötysuhdeli- 
säystä ja muutaman tuhannen 
markan säästöä keskikokoises
sa lämpökeskuksessa. Edel
leen savukaasun puhdistimia ei 
enää lainkaan tarvittaisi, eikä 
kattiloissa voisi tapahtua rikki
hapon aiheuttamaa korroosiota, 
koska rikkihappoa ei muodos
tuisi.

* * * * * * * * :
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Mies jätti suurimman osan 
omaisuudestaan lakimiebel-
leen. Jos kalkki menettelisivat
samoin, se säästäisi paljon ai
kaa.
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HAUSKAA JOULUA ja ONNELLISTA UUTTA VUOTTA
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As a symbol of our appreciation to those business- 
men from MAINE. VERMONT and NEW HAMPSHIRE 
who are advertising in this Special issue, we urge our 
readers to load ali ads and patronize the;r place of 
business.

Warmest best \vishes to ali our readers 
and advertisers for a

MERRY CHRISTMAS AND 

A HARRY NEW Y E A R !

R A IV A A JA  PUBLISH IN G  COMPANY

S ^ V

H Y V Ä Ä JO U L U A !

J . K .  P a a s i k i v i  1 8 7 0 — 1 9 7 0
Paasikiven linja on käsite, joka kuvaa Juho Kusti Paasi

kiven arvostusta 2. maailmansodan jälkeen niin Suomessa 
kuin ulkomaillakin. Se kuitenkin sekä yleistää että yksinker
taistaa Paasikiven katsantokantaa eri vaiheissa ja hänen per
soonaansa.

Paasikiven kuvaan - jos pysähdymme vielä hetkeksi sen 
eteen - ei liitetä hyveellisyyttä sanan tavanomaisessa merki
tyksessä eikä myöskään voimakasta aatteellisuutta.

Paasikivessä on ollut vaikeiden olosuhteiden keskellä kan
sallista isähahmoa, jonka yksinkertaisetkin teesit ja toteamuk
set ovat saaneet suurta kantavuutta.

Hän on ollut ulkopolitiikan työkentän mestari pienen maan 
kohdalla - ensimmäinen suuri suomalainen siinä suhteessa.

Sata vuotta sitten, marras
kuun 27. päivänä 1870 syntynyt 
J. K. Paasikivi vietti elämän
sä ensimmäiset kaksi vuosi
kymmentä Hämeessä: hän
syntyi Koskella, vietti lapsuu
tensa Tampereella ja Lahdessa 
ja kävi koulunsa Hämeenlinnas
sa. Siellä hän pääsi ylioppi
laaksi 1890.

Ajan tavan mukaan Paasiki
vi, joka oli 15-vuotiaana kään
tänyt Hellsten-nimensä, opis
keli ensin Helsingissä filoso
fisessa tiedekunnassa. Hänen

pääaineenaan oli venäjänkieli ja 
kirjallisuus ja lisäksi hän luki 
mm. historiaa ja filosofiaa. 
Kahden vuoden jälkeen hän 
suoritti kandidaatintutkintonsa 
ja siirtyi lainopilliseen tiede
kuntaan, missä suoritti 1897 
molempien oikeuksien kandi
daatin tutkinnon.

Hän tähtäsi yliopisto-opetta
jan uraan ja jatkoi lukujaan 
hallinto-oikeuden alalla. 1901 
hän väitteli tohtoriksi ja hal
linto-oikeuden apulaisprofes
sorin virkaa varten hän kir-

Norway - Warren, Me. - advertlsements

*
HAUSKAA JOULUA JA 

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

I  NORWAY SAVINGS BANK
Established 1866

Dividend rate 4 3/45o 
NORW AY, MAINE

Member Federaj Deposit Insurance Corp.

I
l

ILOISTA JOULUA
toivottaa

L.F. PIKE & S0N
CLOTHING — FHRNISHING — TAILORING

NORW AY, MAINE

t9-*

HAUSKAA JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA !

B0B’S NATION WIDE
R U O KA TA VA RA A  JA  LIH AA  

W ARREN, MAINE T E L . 273-2521

Rockland, Maine - advertisements

Hyvää Joulua ja Toivorikasta, 
Rauhallista Uutta Vuotta !

E. C. MORAN COMPANY, INC
V A K U U T U S L I I K E

ROCKLAN D, ME.
Phone 594-4300

425 MAIN ST.

JOULUTERVEHDYS

Dr. DAVID G. HODGKINS, Jr.
ROCKLAN D, MAINE

S E A S O N ' S  G R E E T I N G S
FRANKIEN GARAGE

General Repairing - A li Makes of Cars 
USED CAR SALES

Front End Alignment, Radiator Recoring and Repairing 
Wheel Balancing, 24 Hour Wrecker Service

Tel. 594-8123 Head of the Bay
ROCKLAN D, MAINE

s s s c m s & iie a e  s i s i  a i  m o t m t  ä  * k

VUODENAJAN TERVEHDYS  

ystävillemme ja asiakkaillemme !

E M I L  R I V E R S ,  I N C

joitti väitöskirjan Kyydinpito ja 
kestikievarilaitos. Seurattu
aan senaattiin siirtynyttä K. J. 
Stahlbergia hallinto-oikeuden
apulaisprofessorina Paasikivi 
siirtyi 1903 valtiokonttorin joh
toon, ylitirehtööriksi. kuten 
virkanimitys siihen aikaan kuu
lui.

Politiikassa Paasikivi seura
si historianopettajiaan Yrjö Sa
kari Yrjö-Koskista ja J. R.Da- 
nielson-Kalmaria. Hän osallis
tui suomalaisen puolueen toi
mintaan ja puolueen jakaantu
essa tämän vuosisadan ensim
mäisinä vuosina Paasikivi 
omaksui ns. myöntyvyyslinjan. 
Hän kuului vanhasuomalaisen 
puolueen sisärenkaaseen, tuol
loin puolueet eivät olleet mitään 
suuria organisaatioita, vain 
vaalien alla niitä oli jonkinlai
nen kentälle saakka ulottuva 
järjestökoneisto käytössään.

Paasikivi ei koskaan osallis
tunut säätyvaltiopäivien toimin
taan. Sen sijaan hän oli muka
na 1904-05 vastarintavaltiopäi- 
villä talonpoikaissäädyn sih
teerinä; poliittinen eriskum- 
mallisuus, joihin Paasikivi sai 
elämänsä varrella tottua, sillä 
hän oli tunnettuna myöntyvyys- 
miehenä sihteerinä säädyssä, 
joka lähes kokonaisuudessaan 
koostui passiivisen vastarinnan 
kannattajista.

Tuolta ajalta lienee peräisin 
Paasikiven perehtyminen maa- 
omistusoloihin, joita hän 1907 
jälkeen eduskunnassa ollessaan 
paljon käsitteli. .Samoin hän 
ajoi äänioikeusuudistusta kun
nalliseen portaaseen. Pääpaino 
Paasikiven eduskuntatyössä oli 
kuitenkin valiokuntatasolla, sil
lä hän oli maatalous- ja pank 
kivaliokuntien puheenjohtajana 
ja perustuslakivaliokunnan jä
senenä. Joskus hän puuttui myös 
yleispoliittisiin kysymyksiin ja 
edusti niissä sovittelevaa 
myöntyvyyslinjaa.

Eduskuntakautenaan Paasi
kivi oli jonkin aikaa myös se
naatissa, hallituksessa. 1908-09 
hän oli näet Edw. Hjeltin se 
naatin valtiovaraintoimitus- 
kunnan päällikkönä.

Eduskuntakausi päättyi Paa
sikiven osalta vuonna 1913, jol
loin hän ei enää asettunut eh
dokkaaksi. Samaan aikaan hän 
erosi valtiokonttorin johtajan 
virasta. Molempiin oli sama 
syy: eduskunta oli esittänyt
moitteita ns. sotilasmiljoonis- 
ta ja niiden maksaminen oli 
ollut valtiokonttorin asia. Pää
tös asiassa ei miellyttänyt Paa- 
sikiveä ja siksi hän ei enää 
halunnut olla eduskunnassa
kaan.

Vuonna 1914 J. K. Paasiki- 
vestä tuli Kansallis-Osake- 
Pankin johtaja ja tässä tehtä
vässä hän oli eläkeikään saak
ka vuoteen 1934. Hän johti pank- 
kiaan tehokkaasti ja siitä tuli 
hänen aikanaan maan johtava 
pankkilaitos.

Politiikasta Paasikivi oli 
syrjässä vuoteen 1917 saakka, 
jolloin häntä oli vuoden lopul
la ajateltu perustettavaksi eh
dotetun 3-miehen valtiohoitaja- 
kunnan jäseneksi. Keväällä 1918, 
kun P. E. Svinhufvud oli valit
tu korkeimman vallan haltijak
si Paasikivi tuli senaatin joh
toon. Saman vuoden syksynä, 
omana syntymäpäivänään hän 
joutui saksalaissuuntauksen 
kärsittyä täyden vararikon luo
pumaan paikastaan hallituksen 
johdossa.

Kaksikymmenluvulla Paasi
kivi omistautui pankkityölle, ai
noastaan Tarton rauhanneuvot
teluissa hän oli mukana, suo- 
malaisvaltuuskunnan johtajana. 
Näin hän oli mukana tekemäs
sä sitä rauhaa, jota hän myö
hemmin sanoi "liian hyväksi" 
Suomelle. 30-luvun alussakaan 
Paasikivi ei ollut mikään jul
kisuuden henkilö. 1933 hänestä 
tuli kokoomuspuolueen puheen
johtaja ja hänen aikanaan ve
dettiin selvä raja DCLreen, puo
lueesta muokattiin demokraat
tinen konservatiivipuolue.

Jäätyään eläkkeelle pankista 
1934 Paasikivi aikoi omistautua 
kirjallisille töille, esillä lie
nee ollut professori Gunnaf 
Suolahdelta kesken jääneen Yr- 
jö-Koskisen elämäkerran jat
kaminen. Kahden vuoden kulut
tua hän kuitenkin joutui jälleen 
valtion palvelukseen, kun hänet 
1936 nimitettiin Suomen lähet
tilääksi Tukholmaan.

Nyt Paasikivi omistautui jäl
leen ulkopolitiikalle, hän oli 
Tukholmassa vakiinnuttamas
sa Suomen omaksumaa pohjois
maista suuntausta. 1939 hän jou
tui sitten toiselle suunnalle, 
neuvottelemaan Moskovassa. 
Tästä alkaa kausi, jonka ajan 
hän oli Suomen politiikan kes
kipisteessä vuoden 1941 kevääs
tä vuoden 1944 maaliskuuhun 
kestänyttä aikaa lukuunottamat
ta.

Sodan jälkeen hän oli kahden 
hallituksen pääministerinä ja 
sitten vuodesta 1946 lähtien pre
sidenttinä ja uudelleenvalimi
na presidenttinä 1950-56. Pre
sidentinvaihdoksen tapahduttua 
maaliskuussa Paasikivi omis
tautui muistelmilleen, mutta 
työaika jäi lyhyeksi, sillä hän 
kuoli 14.12.1956.

Ilmoittakaa juhlanne 
Raivaajassa *

OFFINS
MENS AND B0TS CLCTHIN j
F. - N i S M » N G S S H 0 E A D
389 MAIN ST ROCKLAND ME

JOULUTERVEHDYKSEMME /

MIESTEN JA POIKIEN VAATTEITA  
SEKA JA LKIN EITA

Florsheim shoes, Bass, Hush Puppies 

Hart SelMtfrter ja Marx.
Cloth Craft, Statson-hattuja, MfeGrftgor urheilu 

pukuja, Arrow-paitoja, lnterwde#n sukkia,
' Florsheim-kankiä, Samsonita Skyway 

matkalaukkuja.
LONDON FOG sadetakkeja miehille ja naisille 

—  K Ä Y K Ä Ä  KATSOM ASSA —

389 MAIN S T R E E T

i
I

s ä ä

RO CKLA N D , MAINE

Waldoboro-Thomaston-Union, Me. - ads.

s
s

s

s

PARHAINTA JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

kaikille asiakkailleen toivottaa

SULO S AUTO REPAIR
Puh. 563-5262

$ TEXACO, INC.
AUTOHUOLTOASEMA

Gasoliinia - Öljyä - Autokorjausta

Puh. 832-5255
Ranqe & Fuel Oils - Bottled Gas

W ALD0B0R0,M E.

I  Sf

JOULU- JA UUDENVUODEN
TERVEHDYS !

CLARIS DRUG ST0RE
Puh. 832-5511 Waldoboro, Me.

ä e s ö s f s f ä s e s i t m o e m m a & i c & m a B K i

JO U L U TE R V E H D YS!

STUDIEY HARDWARE CO., INC.
Varastomme käsittää:

Rautatavaraa — Työkaluja — Maaleja
a

Sähkötarvikkeita, ym.

THOMASTON, M AINE

JOULUTERVEHDYS

DUNN & ELU0T CO.
T Ä Y D E L L IN E N  PO LTTO Ö LJ Y P A L V E L U  

G. E . Jääkaappeja - kelloja - pesukoneita ja kuivan'ia 
Reading Coal - Esso Oils - Dead River Gas 

S & H Green Stamps
T E L . 354-6565 THOMASTON, ME.

ILOISTA JOULUA
RAIVAAJAN LUKIJOILLE toivotti.

BARKER'S GARAGE, INC.
UNION. MAINE PUH. 715-3112

Front End Alignment —  
ESSO GAS A OIL
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New lpswich, New Hampshire - ads

ME TOIVOTAMME KAIKILLE  
ILOISTA JOULUA ia ONNELLISTA  

UUTTA V U O T T A !

“Kunnia olkoon Jumalalle korkeudessa, 
ja maassa rauha, ja ihtpisillä hyvä tahtoV

SEPPÄLÄ & AHO CONST. CO., INC.
Puh. 878-2424 

NEW «PSWICH. N . N .

HAUSKAA JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

kaikille suomalaisille asiakkaillemme !

WAITS CITIES SERVICE
Bensiiniä — Polttoöljy»**— Kuorma- ja henkilöautojen 
korjausta — Autotarvikkeita — Voitelua ja rasvausta

’UH. GREENVILLE 878-1328, NEW IPSWICH, N. H.

Marlborodgh- Keene, N.H. - advertisements

Suomen Itsenäisyyspäivää vuonna 1970 
ulkomailla viettämään kokoontuneille!

Suomen itsenäisyyden 52. vuosi on merkinnyt isänmaan 
aseman vahvistumista kansainvälisen politiikan rauhanra- 
kentajana. Vuosi on niinikään ollut taloudellisesti hyvä 
vuosi Suomessa.

Suomen kuva maailmassa on selkiintymässä rauhaara- 
kentavana ja demokraattista yhteiskuntamuotoaan kehittä
vänä maana, joka ei epäröi omien voimiensa mukaan ottaa 
kantaa myös maailman polttaviin kysymyksiin lääkärinä, 
vaan ei tuomarina.

Suomalaisen kulttuurin saavutukset musiikin, arkkiteh
tuurin, taideteollisuuden ja teollisen muotoilun aloilla ovat 
jatkuneet. Suomi on osoittanut kyvykkyytensä myös teol
listen keksintöjen ja tieteen sovellutusten aloilla. Näin 
ollen on ehkä yhä helpompi olla suomalainen myös ulko
suomalaisena.

Ulkosuomalaisten ja vanhan maan väliset yhteydet ovat 
taajentuneet. Voidaan jo puhua koko kesäkauden kestävästä 
ilmasillasta Pohjois-Amerikan ja Suomen välillä. Yhteydet 
Australian ja Suomen välillä ovat lisääntyneet ilahduttavas
ti. Tuhannet ystävyyssiteet ovat vahvistuneet ja uusia on 
solmittu. Vanha kotimaa on näyttänyt kasvonsa - ehkä 
muuttuneina - mutta toivottavasti ystävällisinä ulkosuoma 
laisille. Ulkosuomalaiset ovat taas voineet osoittaa saa
vutuksiaan sekä kansalaisina että suomalaisuuden säilyt
täjinä kptisuomalaisille.

Suomessa on käsitys ulkosuomalaisen tärkeydestä ja ar
vokkuudesta uusiintunut ja vahvistunut. Ulkosuomalaisen 
käsitys Suomesta edistyvänä maana on saanut uutta väriä. 
On hyvä, että maailmassa on ihmisiä, joita yhdistää 
tietoisuus suomalaisena olemisen arvosta ja tärkeydestä 
kansalaisuudesta riippumatta.

On arvokasta, että suomalaista alkuperää olevat nuoret 
ihmiset ovat kiinnostuneita juuristaan ja itseydestään. 
Muuttunut kieli ja uuden isänmaa n kansalaisuus ovat yhdis
tettävissä suomalaisuuden perinteeseen.

Suomi-Seura haluaa kiittää kaikkia itsenäisyysjuhlille 
kokoontuneita suomalaisia heidän työstään, harrastukses
taan ja kiinnostuksestaan sekä toivottaa itsenäisyytemme 
seuraavalle vuodelle jatkuvaa menestystä.

Helsingissä marraskuussa 1970
Suomi-Seura r.y. - Jussi Linnamo, Puheenjohtaja
Tauri Aaltio, Toiminnanjohtaja

JOULU- JA UUDENVUODEN

TERVEHDYS !

HALL & CROT EAU

Marlborough, N.H.

B A I L E Y  FORD
LINCOLN - MERCURY 
CARS AND TRUCKS
250 MARLBORO ST.

K EEN E , NEW HAM PSHIRE
352-4330

Joulu- ja Uudenvuodentervehdys !

B0WLER, JONES & PAGE, INC.
Kuulumme jäsenpnä Amerikan Institute of Decorator’iin

K E E N E , N .H .

Nashua,  N. H. - adv.

FOR RED CARPET SERVICE

see the

v m

W llT0N OFFICE 
of

INDIAN HEAD NATIONAL BANK
of Nashua, N.H.

. . . .  a full Service bank . . . .  
"THE BANK OF FRIENDLY SERVICE" 

Member F . D. I. C.
■k'

78 RAILRO AD ST.
Puhelin 352-3349

Newport, N.H. - advertisements

HAUSKAA J O U L U A !

H. J. G R E E N W 0 0 D
KELLO- JA KULTAKAUPPA

Täydellinen valikoima taskukelloja ja kaikkia muita 
kelloja. — Hopeaa ja lahjatavaraa.

65 MAIN ST. Tel. 863-2250 NEWPORT, N. H.

JO U LU TE RV EH D YS!

Gardner, Mdss.
MK. KENNETH F. BOCKUS 

Narragansett korkeakoulun 
johtajan julkaisemalla ensim
mäisen neljänneksen kunnialis
talla huomasin seuraavat an
sioituneet suomalaiset oppi
laat: Kristen Holopainen, Ma- 
riann Aho, Sharon Mänty, Di
ana Wauhkonen, Cynthia Aho, 
Karen Liukkonen ja Cynthia 
Niemelä.

EDESMENNEEN VALTUUS- 
TOMIES Raymond Nadeau'n 
vapaaksi jättämään paikkaan 
valtuustossa ovat seuraavat 
henkilöt tähän mennessä il
maisseet aikomuksensa, Hen
ry E. "Pete" Heywood, enti
nen valtuustomies, joka hä
visi paikkansa viime kunnal
lisissa vaaleissa 17 äänellä Mi- 
mi Ganulle. Bernard Duguay, 
Henry P. Ares, Richard L. 
Blake, Philip J. Mara, Armand 
G. Hamel ja John Deveau. Ni- 
mitysvaali joulukuun 29 päivä
nä ja äänestys kahden korke
amman äänimäärän saaneiden 
välillä tullaan toimittamaan en
si tammikuun 26 päivänä. Muis
takaa.

SENJA JA WALLE JOHN
SON 45 Robillard kadulta tääl
lä Gardnerissa viettivät ja juh
livat 60 hääpäiväänsä ystävien
sä ja sukulaistensa kanssa. 
Näin tavattoman harvinaista 
hääjuhlaa viettävät Senja ja 
Walle Johnson, olivat aikoinaan 
edesmenneen näyttämömme 
toimivimpia jäseniä. Lu
kemattomat ja moninaiset 
ovat ne henkilötyypit, joita he 
ovat hahmoitelleet ja onnistu
neesti esittäneet näyttämömme 
palkeilta. Walle on ohjaillut tai
tavasti monia näytelmiä näyt
tämömme pitkän taipaleen ai
kanahalle aikoinaan myöskin 
toimi ahkerasti laulukuo
rossamme ja oli useita vuo
sia osaston puheenjohtajana ja 
kuului aikanaan lehtemme Rai
vaajan johtokuntaan. Paljon voi
si mainita heidän toimistaan 
osastomme eteen. Nyt iltahet- 
kien lähetessä , eivät he vie
läkään ole jääneet sivusta
katsojan asemaan, vaan ovat 
vilkkaassa toiminnassa Fitch- 
burgissa sijaisevassa suoma
laisessa Kultaisen Iän Ker
hossa, ohjelmaa siellä suorit
taen, Walle Johnson on myös
kin sanotun kerhon puheenjoh
taja. Kerhon viime viik- 
koisessa kokouksessa oli jär
jestetty heidän kunniakseen oh
jelma. Me täällä Gardnerissa 
tahdomme yhtyä onnittelemaan 
tätä vielä niin nuorekasta hää
paria.

Joko me kaikki täällä tuoli- 
kylässä olemme lähettäneet 
joululahjamme lehdellemme? 
Pienikin lahja otetaan kiitolli
suudella vastaan, sillä onhan 
kysymyksessä Raivaajan elämän 
jatkuminen. Paikallinen asi
amies Elsa Linden ilomielin 
toimittaa teidän lahjanne pe
rille. Myöskin jouluonnitteluja 
ja lehden uusinnolta voidaan 
suorittaa hänen kauttaan. Tun
netut Siirtokansan kalenterit 
ovat jo saapuneet ja näitäkin 
voitte ostaa asiamieheltä.ins.

- L.
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Milford, New Hampshire - ads.

S0UHEGAN NATIONAL BANK
M ILFORD, NEW  H A M PSH IR E

Member Federal Depofcit Insurance Corporation

j u h l a t e r v e h d V s  !

D A R I I N  G'S
LAHJOJA kaikkiin tilaisuuksiin ja käyttSon 

MILFORD, N.H. TEL. 673-1338

59 BELKNAP AVENUE

L. L. RANS0M & S0N
ALL H O USE FURNISHINGS  

1913 - 1970
NEVVPORT, N. H.

KELLO VIIDEN TEE. Aina iltapäi
visin kokoontuvat Lontoon eläin
tarhan simpanssit pikku teekuppo- 
selle. mikä muutoin kyllä on mai
toa.

......... ................. ....................... ......................... .. . . . .^ . . . . . .T1rTTW tttt|M||M(<|)|

SWEDISH AMERIKAN 
LINE
järjestää

HUVIMATKAN SUOMEEN

ensi keväänä

Upealla M. S. KUNGSHOLMILLA 

ja

Komealla M. S. FINLANDIALLA  

Kööpenhaminasta Helsinkiin. 

Toukokuun 29 p . New Yorkista 

saapuen Helsinkiin kesäk. 7 p .

Mukavin matkustustapa 

9 nautintorikasta päivää

Tehkää paikkavarauksenne nyt!

R A I V A A J A N
MATKATOIMISTO

811 Main Street 
Fitchburg, Mass.

Puh. 343-3822

HAUSKAA JOULUA JA 
H YVÄÄ UUTTA V U O T T A !

B0ULTER'S PHARMACY
MILFORD, NEW HAMPSHIRE

Joulu- ja Uudenvuodentervehdys !

KOKKO BUILDERS, INC.

S  P U H ELIN  673-1333

m
M ILFO RD , N. H.

S4

GARAGE änd*SALES ROOMS 
Phone Milford 673-3210

DRAPER CHEVROLET, INC.
SALES — SERVICE 

MILFORD, NEW HAMPSHIRE

JOULUTERVEHDYS !

DRAPER FIIEL CO. INC
BURNER SERVICE

ÖLJYÄ — POLTTOÖLJYÄ
is

MILFORD, N.H. PUH. 673-1221

JOULUTERVEHDYS JA 
ILOISTA UUTTA VUOTTA !

M0THER & DAUGHTER SHOP

I
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Farm

CUTTINGSV

? THEVERM
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Pullokaasua

THE S
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Yes! we

JO

Shopping center

MILFORD, N. H.
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SHOP

$*k

T E L . 673-3444

M M Y  CHR/STMAS
V e r m o n t  Christmas ads.
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JÄRVI RADIO ja TV.
MOTOROLA -  GEN ERAL EL E C T R IC

LUDLOW . VT.

*
I JOHN C. STEWART & SON, INC

FORD CA R S, T R U C K S  and TR A CTO R S  
New and Used

— SALES and SERVTOE —

Farm and industrial equipment

CUTTINGSVILLE, VT. Phone 492-3312

<e»e^<cf»wececeigw«<«<«tpe«pp«tgiwpe>aieic>e«pwti
H\ M

THE VERMONT BANK & TRUST CO. |
Member of F.D.I.C.

C H ES T ER  — B ELLO W  F A L L S  — B R A T TLEB O R O

RUTLAND - BENNINGTON - MANCHESTER

Call 875-5855 |
* x

vVV *

¥V

ADAMS
FUNERAL HOME, INC.

T E L . TReront 5-5384
Chester, Vermont

HASTINGS
FUNERAL HOME
T E L . LUDLOW 228-4636

Netoport, N. H.
KV. LIITTO OSASTON ko

kous, jouluk. 13 p. kello 2 ip. 
pidetään L. & W. Mackeyn 
luona, 35 Winter St. Odotam
me jäsenien saapuvan kokouk
seen.

SENIOR CENTER on avattu 
eläkeikäisille. Joku kuukausi 
sitten town järjesti huoneus- 
ton missä kultaikään päässeet 
vanhukset saavat kokoontua päi
visin 9-5 viisi päivää viikossa, 
maanantai, tiistai, keskiviikko, 
torstai ja perjantai. Paikka 
sijaitsee Main ja Central ka
tujen kulmassa, keskellä tow- 
nia. Sinne on vapaus poiketa 
yksin tai ryhmänä. Ehkäpä suo
malaisetkin pistäytyvät sinne 
ajan kuluksi pelaamaani Pi- 
nochlea.

143 KARHUA ammuttu N.H., 
ilmoittaa riistanvartija Jesse 
Scott. 13 peuraa on kaadettu 
jousipyssyllä ja 37 peuraa 
luotipyssyllä. Metsästyslupa 
alkoi marrask. 10 p. ja päättyi 
jouluk. 1 p.

ARNOLD KARANKO, Jr. oli 
metsästäjistä "Hi Top." Hän 
kaatoi 218 paunaa painavan pul
lin, jolla kymmenhaarainen 
sarvi komeili päälaella. Oli 
siinä pojilla hiki hatussa raa- 
hatessaan saaliin auton luo. To
verina Arnolla oli poika, jonka 
nimeä en saanut tietooni.

MRS. MARY RISSALA, jo
ka on Hanoverin sairaalassa 
pääsee ehkä viikon päästä ko
tiin. John ja muut omaiset ovat 
joka ilta käyneet tervehtimässä 
Marya. -Mackey

Milford, N. H.
Täältä Milfordista ei paljon 

taitoteta maailmalle. ei ole 
sanottavaa suomalaisista kun 
ei niitä ole.

ARVID RANTTILA kuoli 
marrask. 18 p. Hän oli toisen 
polven suomalainen, edes
menneiden August ja Aman
da Ranttilan poika. syntynyt 
Milfordissa. Mass. elok. 31 p.. 
1907. Muistelemaan jäi kaksi 
veljeä perheineen. Walter tääl
lä Milfordissa ja John. St. Pe
tersburg. Fla., ja joitain serk
kuja.

Haudattiin perhehautaan Ri- 
verside hautausmaahan. Pas
tori Craig H. Richards toi
mitti papillisen tehtävän.

Ranttila oli monet vuodet 
työssä hautausmaiden kun
nostamisessa.

MEILLÄ ON OLLUT ihan 
kesä vielä tähän asti. nyt on 
ollut sateista, mutta ei ole lun
ta, liikenne on sujunut hyvin, 
vaikka ollaan joulukuussa.

-S.K.

Port Chester, N.Y.
VIELÄ KERRAN muistutan 

jäseniä osaston joulujuhlasta. 
Se on joulukuun 13 päivä, kel
lo 1, Danish American Clubin 
talolla, Division Street, By- 
ram. Tuokaa pieni lahja jo
kaista henkeä kohden joulupukin 
pussiin. Tervetuloa! -Alina
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J O U L U T E R V E H D Y S !

L£:

I

M 0 N I E R ' S
Phene TRemont 5 3246 C H ES T ER , VT.

Pullokaasua —  Helloja —  Vedenkuumentajia 
- Jääkaappeja

4
4
4
4

THE SHOP ON THE GREEN
WOMENfS WEAR - GIFTS - GADGETS 

Yes! we wi11 be open ali Winter.
Main Street 

C H ESTER , VERM ONT

IIM IIIH IM IM IIIIIM IIIIIIH IIIM M IH IIN IIM IH IIIM tllM M M IIIIM IN IItM IN M IIin

Christmas
back*homew
thisyear.

I t k  n o t  t o o  l a t e !
SAS can get you “home” almost any day you like.
From New York. Montreal, Chicago. Los Angeles or 
Seattle. W e have 27 friendly, comfortable flights 
each week direct to Scandinavia. W ith no stop'Overs 
or detours or changes of plane in Europe.

I ts  not too late to be back “home.” Celebrating 
the most memorable Christmas ever with the people 
who know what “festive” means—your fnends and 
relatives in Scandinavia.

(Another reason to come nght now: our low 
mid-winter air fares are now in effect.*)

For more information, see your travel agent or 
call SAS. Hurry and come back with us. The holiday 
begins the moment you come on board.

$307 individual 29/45 day jet economy round trip fare from New 
York to Helsinki. Effective through March 31, 1971. Fares slightly 
higher at other times.

Just let yourself go on
S M

SCA/VD/MVM/V AfKl/\FS

Ticket Office: Suite 4356, Prudential Center, Boston, Mass. 02199. Tel. 542-4690

älä liikenteessä sohi 
vaikka toinen a jaa  ohi

32

J O U L U T E R V E H D Y S  !

Suomessakin uskotaan 
lentäviin lautasiin
Suomalaisista lähes puolet 

uskoo elämän löytymiseen muu
alla avaruudessa. 40 prosent
tia uskoo lentäviin lautasiin, 
ilmenee Suomen Interplanis- 
tistien puheenjohtajan Tapani 
Kuninkaan suorittamista tutki
muksista.

- Suomessa on tarkoitus kes
kittää Ufo-toimintaa perus
tamalla keskus, jonne havain
toja voidaan kerätä, sanoi 
Kuningas kolmipäiväisen Ufo- 
seminaarin alkaessa Rytty- 
lässä.

Ryttylään odotetaan noin 200 
asianharrastajaa. Ohjelma 
koostuu useista esitelmistä se
kä ulkoavaruutenn liittyvien 
kysymyksien pohdiskelusta. 
Suomessa kuuluu Ufo-yhdis
tyksiin ja kerhoihin tällä 
hetkellä noin 1000 ihmistä.

- Nuoret, hyvän koulutuksen 
saaneet henkilöt uskovat ul
koavaruudessa olevaan elä
mään prosentuaalisesti muita 
enemmän. Jäsenten keskuudes
sa tehty tutkimus osoittaa jo
ka kolmannella olevan ava- 
ruusesineisiin ja humanoidei
hin liittyviä kokemuksia.

- Ufo-havaintoja tehtäessä on 
jatkuvasti otettava huomioon

S psyykkiset ja fyysiset vir
hemahdollisuudet. Puhdas tie

de ei voi sanoa tutkimuksiin 
juuri mitään. Ei edes tiedetä, 
millä menetelmillä asioita tu
lisi tutkia sanoo Kuningas.

Vanhimmat Ufo-havainnot 
Suomessa ovat 1700 luvulta, 
huomattavin tuoreista havain
noista tämän vuoden tammi- 

;< kuussa Heinolan maalaiskun
nassa nähty lautanen.

TURHA KURE POIS

M Y Y T Ä V Ä N Ä

3 huoneen osakehuoneusto myy
tävänä Varma osuustalossa, 828 

Gerard Ave. Bronx.

Soittaa voi klo 6:den jälkeen 
iltasin puh. 993-1346.

KOIVISTO

NATHAN J. HOQSE & SONj
AGWAY REPRESENTATIVE 

300 Route 52 East 
Fishkill, N.Y. 12524

New Yorkin Suoni. 
Luth. Seurakunta
Seurakunta vietti L Advent

tia kirkko täynnä väkeä. Pas
tori Palosen puhe jätti syvät 
jäljet kuulijaan. Kuoro lauloi 
Hoosianna.

Kahvitarjoilun antoivat Mrs. 
ja Miss Tonttila. Iltajuhlaa joh
ti seurakun. esimies Eric Sa
lonen, laulua esittivät Elma 
Seppä ja Aino Walvid. Molem
pia säesti musiikin ja laulun 
opettaja Mrs. Malle Magi,M.A. 
Mrs. Kerttu Arra ja Helena 
Salonen lausuivat kauniit runot. 
Esa Arran puheessa tuli kerran 
taas esille rikkaat puhujalah- 
jat.

Pastori Palosen sanat jou- 
luajatuksista olivat vaikuttavat. 
Kiitämme Mr. Salosta hyvän 
ohjelman hankkimisesta.

' -A.R.

>K e lc la m  W o to „ ,  *3nc.
FISHKILL, NEW YORK

CHRYSLER 
PLYMOUTH 
VALIANT

Phones: 896-6222 AX 7-8422

FINNISH STEAM  BATH
1939 Madison Ave., New York, N. Y. 

Puhelin LE 4-9686
Avoinna naisille tiistaina ja torstaina 

kello 11 ap. — kello 11 illalla. 
Miehille maant., keskiv., perj. ja 
lauant. klo 11 ap. — klo 11 illalla

Edw. C.
HALVORSEN, Inc.

HAUTAUSTOIM ISTO
Perustettu 1849 

Kappeli vapaasti käytettäviisi 
84 tunnin palveina 

Täydelliset ilmastointi laitteet 
8814-18 Mk Ave., Brooklyn, N. Y | 

Pak. GEdney S-S874 Ja 1-8877

Uutta kirjallisuutta
Kaari Utrio

KARTANONHERRA JA 
KAUNIS KIRSTIN

Neljä vuotta sai helppoihin val
loituksiin tottunut Klaus Kris- 
terinpoika Horn tavoitella pu- 
nakutrisen Kirstin-neidon rak
kautta ennen kuin sai kesyttä
män kaunottaren omakseen. 
Heidän intohimoinen lemmen
tarinansa toustana ovat sodat, 
seikkailut ja kuninkaallisten 
kartanoiden loistelias elämä
1500-luvulla.

Hinta $4.95 (hVyntjv. 15o/)

RAIVAAJAN KIRJAKAUPPA  
Box 600

Fitchburg, Mass. 01420

SUOSIKAA
ILMOITTAJIAMME

KUN OLETTE HENKISESTI 
masentunut — käykää

WHITE TOWER 
PACKAGE STORE

Il Academy St., Daniel son, Conn. 
Puh. Prescott. 4-9323

CUMMINGS HARDWARE CO.
Rautatavaraa —  Hiiliä —  Radioita —  UrheTfotarvikkeita 

Maaleja —  Kattotarvikkeita
CHESTER DEPOT, VT. PUH. 875-3342

Karpaslatkää voi käyttää niinkin.

Oanielsön Oli Co.
ATLANTIC POLTTOÖLJYÄ  

- RECAPPING

Danielson, Corn.

TILATKAA

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

Hinta $3.97

RAIVAAJAN KIRJAKAUPPA  
Box 600

Fitchburg, Mass. 01420

TILATKAA NYT
j u u r i  s a a p u n u t

SIIRTOKANSAN KALEN TERIt
1971

Hinta $1.50 

(plus 15^ postikuluja)

RAIVAAJAN KIRJAKAUPPA  

Box 600

Fitchburg, Mass. 01420

■ pii - ri-±- 'j 11 » 1
PReseqtt 4-8041

Dr; H. H. Schneider
OPTOMETRIST

19 CENTER STREET, 
DanieUon, Conn.

The Robert H.
Auchmoody Funeral Homes

Main Street Fishkill, N .Y. Tel. 8?6-6166

SAASTA AIKAA JA RAHAA!
Toimite kaikki pankkiasiasi yhdelle kertaa 

samassa pankissa
Monipi&liseen palvelukseem m e kuuluu mm. 

TIU KIINNELAINATSHE
SÄASrröTTLl 
LOMAKLUBI 
JOULUKLUBI
ldkelainat
persoonalainat
väh utäbm ak äulainat

tallelo k ero t
MATKASHEKR
PANKKISHEKKI
ULKOMAAN SHEKIT
PERITTÄVÄT
U5. SAÄSTÖBONDR

4% korko Yial letusti Iillä

THE FISHKILL NATIONAL BANK
Beacon, tfew York 

member F .D .I.C .
Cold Springs, Fishkill, Beacon, Hopewell Junction, Örinckcroff

Hyviä saunan kidalta
valmistettu v. 1939 alkaen. Puu-, 
kivihiili-, koksi-, kaasu- tai säh
kökäyttöisiä, Nopaa toimitus. 
Pyytäkää ilmaista asittalyvihkosta 

BRUCE MFG. CO.
NIPPA SAUNA HEATERS 

Bruca Crossing, Mieli. 49912

Chrysler - Plymouth - Valiant 

myynti ja palvelu

KUORMA- ja HENKILÖAUTOJA

PAUL W. ROPER 
& SONS

Puh. LO 4-2716
Word Ave. Mooeup, Conn.

T I L L I N G H A S T  - Hautaustoimisto
Danielson, Conn. n?4'9/’A . •  .Central Village
Tel. Prescott 4-3284 < ^ f i ^ | T e l .  Logan LO 4-2147 \

R. A. TILLINGHAST - Puutavaraa 
RAUTATAVARAA 
HAALIA
HUURARIEM TARVIKKEITA

North Main St. Puh- PR 4-8588 Danialson, Conn. 
Auki perjantaisin kello 8.
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Lantana,
SUNNUNTAINA, 22 p .  saim

me Turisti Klubilla viettää eri
koislaatuisen illan jonka johto
kunta oli järjestänyt Ilmas- 
tointin avajaisjuhlan. Ohjelma 
sekä muukin järjesely oli hu
moristista. Ohjelman esitteli
jänä toimi aluksi Aili Tokkola. 
Tervehdyksen jälkeen Väinö 
Heinosen johtama uusi orkesteri 
soitti, Heinonen pitikin soit
tajansa kurissa. Hupaisa esi
tys, Aili Tokkola.

Siirryttyä muihin tchvätiinsä 
Väinö Heinonen jatkoi ohjelman 
esittelijänä. Kronikka, jonka oli 
kirjoittanut ja esitti F.lin Hei
nonen, puhe Väinö Heinonen, 
hän kertoi huvittavalla tavalla 
tämän ilmastointilaitteen pai
kalleen asettamistyötä, niitä 
vaikeuksiakin mitä siinä sivus
sa tuli. Mutta nythän se on sit
ten kunnossa ja saamme siitä 
nauttia. Viihdelauluja esitti 
VViljam Kultti, säestäen Frank 
Lampi. Mölylän sekakuoro lau
loi Aili Tokkolan johdolla ylei
sön ottaessa osaa. Haluna tans
sit. palkinnolle pääsivät Rauha 
ja F'mil Markkanen. Lantanan 
Sosiali tanssiryhmä järjestänyt 
Lva Hornan, säestys, Vioia 
Suisto.

Ohjelma oli kaikki humoris
tista. josta salin täyteinen v- 
leisö nautti. Iso sali nävttikin 
taas entistä kodikkaammalle i- 
hanine akkunaverhoineen. Il
mastointilaitteen mukavuuskin 
tuntui hyvälle. Illan lisähuviin 
kuului Hannes Wäreen järjes
tämä onkimisnurkka. ja Fanny 
Westin ja Aili Tokkolanpovauk- 
set. Kukapa ei sitä tulevaisuut
taan haluaisi tietää? Fanny ja 
Aili selitystään antoivat siitä 
tietoja.

Ilmastointilaite on nyt sit
ten valmis ja Klubin pulesta 
esitetään kiitollisuus suurilu
kuista lahjoittajavleisöä koh

taan, joka on ollut tukemassa 
tätä saavutusta, yhä vielä tulee 
lahjoittajien nimiä ja niitä mie- 
lihyväilä vastaan otetaan.

TURISTI KLUBIN kokous on 
taas tiistaina, 8 p., klo 7. Nyt
hän meillä on taas toimintamme 
vilkkain aika ja asioitakin 
enemmän. Toivottavana olisi 
että jäsenistö saapuisi kokouk
seen, ottamaan osaa niihin töi
hin joita Klubimme toiminnan 
pystyssä pysyminen riippuu.

TÄSTÄ ALKAIN on joka tors
tai-ilta Suomi filmi ja tanssit. 
Ensimmäinen näytelmä, Wallu 
Jaakkolan johtama Salon Ruu
su esitetään 13 p.

20 p. on naiskuoron kon
sertti Karin Kahil johdolla.

Saadessani Raivaajan 20 p. 
numeron ikäväkseni näin miten 
sekavan virheellisesti siinä oli 
asiat mennyt, kokousraportin 
yhteydessä eräässä kohtaa. 
Missä lienee syy ollut? Tässä 
siis oikaisuksi: Ohjelman esit
täjäksi esitettiin Aili Tokkolaa. 
Kassu Morson esitti näytelmä- 
kerhon raportin, Hanna Hurme 
kirjaston hoitajan, Väinö Hei
nonen johtokunnan raportin, 
jossa oli paljon asioita. Sitten 
lopuksi samasta asiasta kaksi 
mainintaa peräkkäin.

MIELENKIINNOLLA ja kii
tollisina kuuntelimme viime py- 
häaamuna meidän radio kuulut- 
tajain, Ellan ja Elsan ohjel- 
mainsa yhteytessä mainitsevan 
täällä meidän keskuudessa a- 
lulle päässeestä vanhainkodin 
perustamisyrityksestä. Miten 
monen hartain toivomus onkaan 
että se komitea, joka siinä nyt 
on alkanut työtä tekemään, on
nistuisi. Hankkeen toteutu
minen olisi monen hartain toi
vomus. Toivoisimme että mei
dän radio ohjelmien yhteydes-

LAKE WORTH -  LANTANA, FLA.
MUIN MUH I I »  MUMMI

K E L L O S E P P Ä
MATTI*  K OMON E N

KELLO JA  ja KORUJA 
Auki klo 9 ap. - klo 6 ip. Lauantaina suljettu 
1505 LUCERNE AVE., LAKE W0RTH, FLA .

Puh. 585-1084

FIRST NATIONAL BANK and TRUST CO.
of Lake Worth, Florida 

114 N. J Street Jerry Thomas - Chairman

24 TUNNIN HINAUSPALVELU

CORNUTT’s BODY SHOP
U Wrede Em We-Fix*Em 

1358 Hypoluvo Rd.,Lantana,F la. 
Puh. 582 4111

LANTANA WESTERN AUTO
Lantana Shopping Center 
AI ja Lucy Rudes omistajat 

■ Aikuisten - 3 pyeräisiä . • Sau- 
nonkiukaita. Tilauskeskus kai
kille "Wostern Auto Products' 

tuotteille. Puh. 585-6732.

m e  c  c  A
1310 So. Federal Hwy.

A P A R T M E N T S
Lake Worth F la. 33460 

Tel. (305) 585-1100
1-nakuuhuoneen huoneistoja, jossa hyvä keittiö vuokrataan. 
Suomalaisessa ympäristössä. Iso piha ja suomalainen sauna. 

Tervetuloa Floridaan.

Frank J . Kelly
~  i

I N S U t A N f l

\g en t
f AUTO - LIFE - FMF. 

and CASUALTY

109 So. Dixie 1 ,nL«* Uorth.h la. 33460 
I Minne Off, 582'3355 lleg , 582-3282

KELLEY'S GARDEN CENTER
Voima- ja käsi-nurmenleikkuukonei 
ta — Puutarhatyökalu j a — Lannoi- 

tusaineita — Hyönteismyrkkyjä 
Puh. JU 5-1719

tl»  South Dixie, Lake Worth, Fla
Free Piek-up and Delivery

Puhelin JU 2-4431 
6th Avenue So. F. E. C- Tracks 

_ Box 846. LAKE WORTH, FLA.

F O U N T A i N' S
VAATTEITA
koko perheelle

Lake Worth 728 Lake Ave. 
L<ake Park 955 Park Ave.
3 oynton Sunshine Square

Laatutuotteita
503 Ridge Rd. Puh. 585-024/ 

Lantgna, Florida

p .  „  i . AUTSTjODY &
K  A U  L  S PAINT SHOP

418 So. H St. I ake Äorth, F’la.
FUh. 585-6220

Autot m aalataan "baked-on'* Dupont 
em ali m aalilla .

K estää kauemmin - N äyttää paremmalta.

LU0NN0NKAASU jo PULL0KAASU
P A L V E L U

Palvellut 
täti aluetta 
yli 50 v.

FLORIDA PUBLIC U TILIT IES  
&

FLO-GAS CORP.

TOIMISTOT: 
West Palm Beach, 

Lake Worth, 
Delray Beach

ARVO PAANANEN
Funorai Director

131 SOUTH LAKESIDE DK. 
LAKE W0RTH, FLORIDA

Puhelin 582-6633

T . G. L E E  
DA I RY

tifKEALAATUISIA

M EIJERITUOTTEITA

Puh. 832-7175 
West Palm Beach, 

FLORIDA

F lo r id a n

n ä k ö p i ir is tä
KIITOSPÄIVÄKIN on taas 

vietetty ja kalkkunaraukat ovat 
saaneet siipeensä. Mietin tässä 
mistä kaikesta meidän olisi tul
lut kiittää. Siitäkö, että ilmo
jen haltia on antanut meille flo
ridalaisille viime aikoina sel
laiset ilmat, että ei ole tar
vinnut hikoilla, vaiko siitä, et
tä rahakukkaroidemme ei tar
vitse liikaa pullistella. Verot, 
ruokatavaroiden ja kaiken hin
nat nousevat yhä, jatkuvasti. 
Köyhemmillä alkaa olla huoli 
toimeentulostaan.

ILMAMME ovat olleet hyvin 
oikullisia. Säätietojemme his
torian kylmin marraskuun 24 
päivän aamulla oli 44. Sen jä- 
lestä on mittari taas kiivennyt 
80.

OSCAR OINONEN, Delray 
Beachin asukas, kuoli siellä 
marrask. 26 p:nä 86 vuotiaana. 
Syntynyt hän oli Kivijärvellä, 
muuttanut Floridaan pari vuot
ta sitten Oregonin Portlandis- 
ta, jossa hautaus myöskin ta
pahtui. Lähimmät omaiset ovat 
yksi poika, Arnold, Delray Bea- 
chillä, viisi lastenlasta ja kak
si neljännessä polvessa. Arvo 
Paananen johti hänet viimeisel
le matkalleen lännelle.

SORSIEN METSÄSTYS alu
eellamme alkoi marrask. 26 
p:nä ja jatkuu tammik. 20 päi
vään. Noin 10,000 nimrodia as
tui tulilinjoille. Etelä- Flori
dassa on noin 40,000 registee- 
rattua metsästäjää. Viime 
vuonna ammuttiin 389,200 sor
saa. Metsänriistaa on Floridas
sakin, koska viime vuonna tie
detään Everglades alueella am
mutun 291,800 villikyyhkystä, 
281,000 peltopyytä, 7,200 villi
sikaa, 6,900 peuraa j.n.e. Va
hingoltakin tapahtuu. Wendell H. 
Meriweather, Delray Beachil- 
tä, 13 vuotias, sai surmansa 
kun astui eteen hänen toverin
sa ampuessa peltopyytä. Am
mutun pojan sisar Karen sai 
surmansa viikkoa aikaisemmin 
hänen entisen poikaseuralai- 
sensa ampumana. Ikäviä tapah
tumia samalle perheelle ly
hyessä ajassa.

MONISATAINEN JOUKKO oli 
kutsuttu viettämään Hilkka Hei
mosen ja Frank Lampen häitä 
Turisti haalille marrask. 28 
päivän iltana. Vihkimisen toi
mitti pastori Ollila St. And
rews kirkossa samana päivänä. 
Tämä olkoon heille hyppäys 
suureen onneen]

AVIOLHTTOLUVAN ovat ot
taneet myöskin Aili Mirjam 
Teräväinen ja Erick Jaakko! , 
molemmat Lake Worthista. Cw- 
nea riittäköön heillekin.

VIIKON VITSI - Koko perhe 
päätti ajaa ulos kaupungista ja 
järjestää itselleen piknekin 
luonnossa. He löysivät kauniin 
viheriän ruohikon ja levittivät 
siihen ruokatavaransa alkaen 
syömään. Paikalle tuli vihainen 
mies ja sanoi: "Te ette saa 
istua siinä. Tämä on golfkent
tä ja te istutte 18 reijällä. 
Muuttakaa pois ja joutuin."

-Setä
sä Ella ja Elsa voisivat jos
kus tästä mainita, tiedämme 
kuinka suuri merkitys sillä olisi 
tälle yritykselle. Saamme olla 
kiitollisia Turisti Klubille että 
se on tälle alotteelle ollut niin 
myötämielinen ja antanut ta
lonsa suojissa tilaa näille ko
kouksille. Toivomme että jos
kus tämä monen toivoma koti 
täällä olisi. Kaikkihan toivoi
simme tietysti että se olisi niin 
lähettyvillä kuin mahdollista.

-Olga F.

SUOMALAINEN VAKUUTUSLIIKE 
KENNETH A. NORBERG 
Insurance Agency, Inc.

304 East Ocean Avenue
L antana, F'la. 33460 

Puh. (A C 305) 582*4101 
Auto-, Koti-, ja Sairoalavokuutuksia

T H E  D U K E ,  lr>=.
Rmrte 1 , Lantana, Flc. 
RAVINTOLA - BAARI ja 

PACKAGE STORE 
Puh. 585-5521

r R -U- VAL U  
DISCOUNT PRICES  

D R U G S

129 NORTH DIXIE 
LA KE WORTH, FLA . 33460 

Puh. 585-4677

Serving the entire Palm Beach 
a rea

COMMERCE NATIONAL BANK

1200 North Dixie Highway 
Lake Worth, Fla. 33460

Ilmainen shekkitili yli 60 
vuotiaille

AURINGOTTAREN TUVAN 
siskot olivat tulleet suurella 
joukolla yhteiseen kokoukseen 
Finnish Tourist Klubille mar
raskuun 23 p:nä 1970.

Kokouksessamme valittiin 
uusi palveluskunta vuodelle 
1971. Valituiksi tulivat: K. O. 
Hilja Autio, E. Hilkka Lampi, 
N. E. Pirkko Cronquist, S. Ire
ne Johnson, Kirj. Hilma Sal
minen, R. H. Ingrit Kolehmai
nen, Ver. Kerttu Blomquist, 
Ohj. Helinä Kiiski, O. F. Iida 
Hook, U. N. Bertta Keskinen, 
Tilintakastajiksi Eila Tuomi
nen, Doris Aho, ja Siiri Kär
ki, Kirj.v. Minna Vilen.

Uusia jäseniä on tämän vuo
den aikana tullut joukkoomme 
Helinä Kiiski, Minna Vilen, Do
ris Aho. Vierailevia siskoja on 
käynyt kokouksissamme 76 ja 
omia siskoja 435. Myöskin o- 
lemme käyneet katsomassa sai
raita kodeissa ja sairalassa. 
Lahjoituksia päätettiin antaa u- 
seammalle joulu lahjaksi.

Toimintamme on ollut vil
kasta, olemme kokoontuneet jo
ka toinen maanantai yhteiseen 
kokoukseemme. Kokouksen lo
pussa sisar Bertta Keskinen 
lausui kiitokset siitä yhteishen- 
gestä ja yksimielisyydestä mil
lä asiat saatiin päätökseen.

KALEVAISTEN JOULUJUH
LA on joulukuun 14 p:nä kello 
7 illalla Lantanan Tourist Klu
billa. Joulupukkikin on luvan
nut tulla meitä katsomaan. Jou
lujuhlaan. ovat vierailevat Ka- 
levaiset tervetulleita.

-M.V.

Lake W orth. F la .

Amerikan presidenttiparilla on 
monia virallisia velvollisuuksia, 
jotka täytyy hoitaa, ja heidän pi
tää aina näyttää yhtä iloisilta ja 
kiinnostuneilta. Tässä vaikuttavat 

hymyt hieman väkinäisiltä.

New Port Rkfcey, 
Florida

ILLANVIETTO marrask. 8 
F. A. Clubin haalissa oli mie
lenkiintoinen ja antoisa. Oh
jelman oli järjestänyt ja kuu
lutti Fannie Kallo. Alkulaului- 
na America ja Vaasan mars
si, Ilmari Aro soitteli viulul
la 3 sievää palaa, Aina Ren
vall lausui runon, Hera (Ware) 
Owen, joka pari viikkoa sit
ten puhui meille läntisellä Tyy
nellä merellä sijaitsevista saa
rista, jatkoi luentoaan. Tuoden 
esille siellä asuvain ihmisten, 
joita kutsutaan "Micronei- j 
sians," elämän tapoja monessa < 
eri muodossa.

Owens on asunut Palawan saa
rella 20 vuotta. Palau kuuluu 
Trust Territoriin, 800 mallia 
etelään Guamista. Mr. Owen 
on Chief entomologist. Heralla 
oli paljon mielenkiintoista ker
rottavaa.

Laulua esittivät Anna Kemp
pi, Anna Nyman ja Elsa Aro, 
säest. Ilmari Aro, huuliharp
pua soitteli Oscar Beckman, 
mieskuoro lauloi 3 laulua, 
säest. Ellen Kovisto, runon lau
sui Anna Lucander.

Väkeä oli kokoontunut hyvä 
määrä nauttimaan ohjelmasta, 
joka ansaitsee suurkiitokset 
laatuun ja esityksiinsä nähden.

Kun vielä ryypättiin nisupulla 
kahvit ja tanssittiin, niin jo
kaiselle oli jotain tarjolla.

MEILLE ON tulossa jouluk. 
9 pv. kotitekoisten leivosten 
myynti Clubilla, alkaa 10 ap., 
siilon emännät pistetään tö
pinäksi, leivotaan ja paistetaan, 
tuodaan Clubin haalille ja au
tetaan asiain eteenpäin menoa 
yhteisvoimin.

ANNA PERSCHELL, Largo, 
vierailee täällä sukulaisten ja 
tuttavien luona. -Tyyne

Mika Waltari 

SUURI ILLUSIONI
Rakkauden illusionin särkyminen, 
joka on Mika Waltarin romaanin 
johto aineena on esitetty älylli
sellä loistolla ja kypsyneisyy
dellä.

Hinta $4.00 
(12c'' Myynt.v. Massal.)

RAIVAAJAN KIRJAKAUPPA 
Box 600

Fitchburg, Mass. 01420

UUSIA PAPERIKANSIKIRJOJA!

Sinclair Lewis 
Jack London 
W. Somerset Maugham 
Reino Lehväsaho 
John Galsworthy

Artturi Leinonen

Pearl S. Buck 
Ilkka Hakalehto

Honore de Balzac 
W. Somerset Maugham 
William Saroyan

Iris Kähäri 
Voltaire

kpl.

BABBITT
ELSINOREN KAPINA 
VEITSEN  T E R Ä LLÄ  
PANSSARISOTAA 
FORSYTEIN TARU 
1, 11. 111 osa 
PUNÄISEN AALLON  
AJELEMANA 
HYVÄ MAA
SUOMI KANSAINVÄLISEN 
JÄNNITYKSEN MAAILMASSA 
LEIKKISIÄ  TARINOITA 
OLOSUHTEIDEN OIKKUJA 
IHMISIA..ELAMAN 
NÄYTTÄMÖLLÄ  
JERUSALMIN SUUTARIT 
CANDIDE

$2.25 
$2.25 
S2.0C 
SI .95

$2.50 
SI .60 
$2.25

S1.6C 
1.75 
1.30

(Massalaiset lisätkää 3% myyntiveroa tilauksiinne)

Kaikkia yllämainittuja kirjoja saatavana

RAIVAAJAN KIRJAKAUPASTA  
Box 600

Fitchburg, Mass. 01420

Joulujuhliin ja illanviettoihin

ILOISEN LAULAJAN KIRJA
(plus 3% myyntiveroa massalaisilta)

RAIVAAJAN KIRJAKAUPPA  
Box 600

Fitchburg, Mass. 01420

Hinta $2.25

LISA APARTMENTS
801 South Federal l(wy.

Lake Worth, Florida 33460 
Ylellisiä  yhden makuuhuoneen 
huoneistoja. Aivan uusia kau
niisti kalustettuja. Kaksois
vuoteet, T .V ., sähkökeittiö, 
kaakelinen kylpyhuone, ilmas
tointilaitteet, sauna, patio, oma 
parkkauspaikka. Lähellä .ravin
toloita, golfkenttiä ja meren
rantaa. Hinnat lähetetään pyy
dettäessä. Puh. 305-588-3636.

R A U L  E R S O N ’S
F rig idaire  - Magnavox - Fedders 
Holpoint - K itehenaid - Admiral

V/HIRLPOOL
1013 Lucerne A v e . ,Lake Worth,Fla 

Phone 582-5311

URHO KIVIKOSKI

Lake Worthin keskustan uusia 
condominium (asunto-osakkeita) 
huoneistoja myytävänä halvalla.

3810 Lake Y/orth Road

Lake Worth, Florida

Puh. 965-4541

Täydellinen vakuutuspalvelu
E L L I  REPONEN

Lake Worth 585-1894
PALM BEACH INS. AGENCY, INC. 

3012 S. Dixie 832-0516 
West Palm Beach, Florida^

L O H k  O j  O L a a j a  v a l i k o i m a  — E d u l M s e * h i n na t
NEULEOHJEITA •• Prässätään ilmaiseksi kun ostatte tarvik. 
keet täältä. • Napinreikiä tehdään. • Suomea puhutaan.

R O P B I N S  Y A R N S  «md K N I T S
418 Lantana Road, Lantana, Florida - Puh. 585-9911___________

Scandia Bakery
Amerikkalaisia ja Skandinavia- 

laisia leipomotuotteita.

HELEN ja MARTTI SAARNIO 
Omistajat

615 Lucerne Ave. Lake Worth,Fla. 
Puh. 582-1600

Palm SprjOgt,

czfydoxn ^B ea u ty  C o ttä ys .

i V Corner StiLake Worth,F|a. Puh. 582-5590
ROSAMOND E . CLARKE,om i*t.

Kampaamo ja kauneushoitola

Lantanan ja Lake Worthin 
suomalaiselle väestölle on tu
lossa nautlntorikas ilta. Sun
nuntaina, jouluk. 13 p., . Lan
tanan Turistihaalin näyttämöl
le saapuu "Salon Ruusu", tuo 
ihana unkarilainen kansannäy
telmä, joka on täynnänsä unka
rilaista tulisuutta. Kukapa ei 
haluaisi elää tuota heidän ro
manttista elämäänsä, joka on 
täynnä tenhoa, reipasta lau
lua, iloa ja riemua, mikä sa
massa silmänräpäyksessä 
muuttuu suruksi kuin salaman 
isku, josta se taas kohoaa jäl
leen entiseen iloon ja loistoon.

M uistalaisten viulut soivat, 
laulut helää ja kansa riem uit-

" S A L O N
see helkkyvin rinnoin, viet- 
täessään vaiherikasta elomaa. 
Näytelmään on sisällytetty 
kaikki ne ainekset mikä tekee 
sen miellyttäväksi katsella ja 
on aivan kuin repäisty irty ny
kyajan todellisuudesta. Näytel
män yli kolmekymmenen ko
hoava henkilökunta tarjoaa var
maan värikkään ja naudntorik- 
kaan illan katsomolle tuodes
saan parrasvaloon tuon kuole
mattoman unkarilaisen "Salon 
Ruusun".

Näytelmän on ohjanut Wallu 
Jaakkola, musiikin ja säestys 
Karin Kahill ja Vioia Suisto, la
vastus Walfred Haven. -X

R U U S U "

LANTANA FLORIDA  

TURISTI HAALILLA  

sunnuntaina, jouluk. 13 pnä, 1970

'SALON RUUSU’
3-näytöksinen Unkarilainen laulunäytelmä

HENKILÖT

Janos Balanka, rikas talollinen . . . Yrjö Koskinen 
Hrzsebert, hänen vaimonsa . . . .  Kvi Nyburn
Imre, heidän p o ik a n sa ..........................................Bob Jaakkola
Maria, heidän ty t tä re n s ä .................... Hilkka Lampe
Julis Fabian, l e s k i ..............................Suoma Wäre
Gyuri, , hänen poikansa........................................ Wallu Jaakkola
Prezsmer, köyhä talollinen . . . .  F.rkki Väänänen 
Magdolna, hänen tyttärensä . . . .  Irja Mayala
K irk k o h erra ..........................................Kassu Morson
Torpe Csura, s u n tio ................... Martti Laaksonen
Csuran e m ä n tä .....................................Saimi Morson
Marczi, heidän poikansa . . Helen Jaakkola Liebler
Bigyo, kylän tu o m a r i ........................ Kustaa Karhu
Bigyon e m ä n t ä ..................................................... Aili Tokkola
Tjorgo I s t v a n ...................................................Wayne Kantola
Sulhaspoika ......................................... Otto Pooman
M o rs iu s ty ttö .................................. Salme Väänänen

Tscisa John Oksanen
Vaksi Mustalaisia Chas. Peiton
Bazsi Fino Suisto
Ferkc Wesley Ketonen

Juhlakansaa: Kerttu Blomquist. Helena Mitchell,
Vuokko Tolkko, Sanni Vallila, Gust Blomquist. 
Topi Vallila, Rainer Jokinen, Frank Lampe.

Laulut opettanut, KARIN KAH ILL
Säestää, VI0LA SUISTO piano - KARIN KAH ILL viulu, 

ja MUSTALAISET

Kuiskaaja • LED SAARI 
Lavastus WALFRED HAVEN 
Ohjaus - WALLU JAAKKOLA
Alkaa klo 6:30 ill. TANSSIA LOPUKSI Sisäänp. 754

__  Kun tilaatte Amerikan suomalaisen
sanomalehden valitkaa edustavin —

TILA TK A A  R  A I V  A n  J A

KN0LLW00D GROVES, INC.
N YT AVOINNA

Gift fruit shipments for Christmas. Tuoreita hedelmiä myytävänä. 

AVOINNA JOKA PÄIVÄ

1 maili etelään Hypoluxo tieltä, Lawrence tien varrella 

Puhelin 965-1660

LANTANAN TURISTIKLUBI

301 Central Avenue Lantana, Flo-ida
AVOINNA KAUTTA VUODEN

Ovet avataan torstaisin ja sunnuntaisin klo 12 päivällä. 
Kirjasto avataan klo 5:30 ip. samoina päivinä. 
Torstai-iltaisin elokuvia ja tanssia klo 7:30 ill. 
Sunnuntaisin ohjelma- ja näytösilta klo 7:30 ill.

KAHVIA JA VIRVOKKEITA AUKIOLOPÄIVINÄ
V apaaehtoisen  työn ja  toiminnan jä se n y h d is ty s . P u o lu e is ta  vapaa.

VIER A ILIJA T T E R V E T U L L E IT A !
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#•••••••••«••••——••hm—

NEW PORT RICNEY, FLORIDA
M H LER'S BAR

jossa tapaatte suomalaiset ystävänne 
JOSEPH OBENREDER, Jr.
A food piace to buy your 

PACKAGE GOODS 
Boulevard, South 

New Port Richey, Pia.

Potter Bros - FGA - 
FOOD - LINER

TehkJUL siitä ra o k itsn n - 
aatoksienne päämaja 

NEW PORT RICHET, FLA.
m l  AUTO

New Port Richey 
Insurance Agency

Phone S49-5757 
114 w- Main 81

NEW PORT RICHET, FLORIDA 
Life __________

T0NNIE’ FL0RIST
621 West Main S t 

New Port Richey, Fla.
Puh. 849-1100 

k*ikkiu> tilaisuuksiin 
TOIMITAMME SXHHERSE 

KUKKIA KAIKKIALLE!

R0SC0E’ S R EX A LL 0R00S
109 W. Main St,

•NEW PORT RICHEY, FLA.
Puh. 849-445»

VAPAA KOTIINTUONT1!

NORTH FUNERAL HOMI
24 tunnin ambalansainalveln 

Puh. 84»-a»l 
w. A. NORTH, johtaja 

, , *♦» W. MAIN ST/
NEW PORT RICHEY. FLA.

« IE . T A Ö W r 5 * R ^  
TARPON SPRINGS, TLA.
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Sydäm elliset onnittelum m e

S EN JA  ja W ALTER JOHNSON

iivänne johdosta joulukuun 3 p ., 1970

M erk k ip ä iv än ä  y s tä v ä t lau lu in , kukin,
o n n ite lla  ta h to v a t, m yös to iv o tta a , e ttä  e läm ä  v as tak in , 

yhä onnekas o is i ,  la h ja t ru n sa im m a t s o i s ic 
Ju h lah e tk i kun m u isto  vain  on„

SUKULAISET

Sylvia and Alfred Blouin 
James and Doris Johnson 

Pennfieid, N Y.
Helen Robie, Charlotte, N.C. 
Walter and Linda Hodgdan, 

Webster, N.Y.
James and Jane Johnson, N.Y. 
Brian and Laurie Johnson, Fla. 
Sheila and John 0'Connell, 

Ashland, Mass.
Jennie and Oiva Nisula, V/orc. 
Ph i II ia and Pentti Elolampi, 

V/orcester
Ilmi and Oiva Wick, Templeton 
Gertrude and Eino Wick,

T empleton
Hilja ja Walfrid Palojärvi

TUTTAVAPIIRI:

Olga Mäntylä 
Lahja ja Hannes Nivala 
Olga Teittinen 
Ida Tuulio 
Fannie Lehtovaara 
Fannie ja Sylvia Puranen 
Elma Kultti
Martha Helman, Petersham, Mass.
Eriika jo Richard Salmen
Martha ja Reino Pokki, Templeton
An na Oikemus
Tyyne Hakala
Mrs. Mari Mäki
Anni ja Arvi Harju, Westminster

Mr. ja Mrs. Emil Grönlund, 
Rutland

Mrs. Ida Leino, Westminster 
Mrs. Mandi Jämsä,
Mrs. Tyyne Rinne, Concord, N
Lempi ja Otto Asikainen
Olga ja Toivo Hakkarainen
E llis  Sievänen
Lempi Sievänen
Lyyli ja Otto Laitinen
Lyyli ja Antti Linna
Betty Siili
Alma Lappi
Hilma Malm
Ida Pelto
Mayme jo Leino Lystilä  
Aili S. Johnson 
Einar Helsten 
Fa nn y Huhtala 
Elna Kainu

Hilja ja Viki Salminen
Alma Salo
Alina Jasberg
Kalle ja Jenny Marjaniemi
Mary Byron
Lempi Mäki
Rauha Forsti
Hilda ja Isaac Anttila
Lillian Erickson
Lily  Laakso
Mary Annala
Millie ja Harry Hodgkins 
Aini Wanhala
Sulina ja Uuno Kaski, Westm, 
Aune ja Martin Kasper, 

Baldwinville

Shirley ja Eddie Koski 
Martha ja Harvey Peterson 
Tyyne ja William Laakso 
Irma ja Pentti Laine, Lunenburg 

.H. Rachel ja Sävele Syrjälä 
Watertown 

Lempi Ikävalko 
Hilja Kuusela
Mary ja John Menne, Lantana, Fla. 
Elsie  ja Eddie Ikonen ja Richard 
Aili JäIkä
Lempi ja Victor E . Erickson, Sr. 
Naemi Puranen 
Frank Saari, Ashburnham 

Martta Tenander 
L iis i ja Toivo Tiihonen 
Fanny Häkkinen 
Tyyne Wasarainen 
Lydia Paasonen 
Doris ja Sävel Silverborg, 

LaFayette, N.Y.
Impi ja Judy Kettunen 
Kaino ja Lewis Walttari, Ashburnha 
Walter Wesa
Maire ja Courtland Fitch, Athol 
Elsa Koski 
Elsa ja Toivo Linden 
Alma ja August Pohjosmäki 
Esther ja Hjalmar Silvonen 
Selma Aho

LammiMartha ja Elias 
Eliina Oinonen 
Sen ja Lampi 
Selma Kumpula 
Fanny Anttonen 
Amanda ja Nata Rautio 
Ell i  Merilä

Emmi ja Axel Hill 
Aino Aho
Saimi ja John Airola 
Aili Berg 
Alma Turpeinen 
Tyyne ja Lauri Hällfors 
Edla ja John Mäkelä 
Anna Ojala 
Hi Ida Lehtonen 
Minnie Mäki
Valma ja Urho Kauppinen 
Mrs. Hilma Kotilainen 
Fanny ja Sakari Tonroos 
Hilja Santaviita 
Hilda ja Emil Ojala 
Linda Niskala 

Mini ja Onni Saari 
Caroline Hendrickson 
Mrs. Wi itänen 
Mrs. Jenny Aaltonen 
Ainj ja Toivo Nousio 
Impi ja Ivar Aijälä

mMartha ja Julius Sivula 
Hilma Nikula 
John Lehto
Helmi ja Lauri Mattila 
Martha Sulkanen 
Alfred Stensträm 
Martta Ekola 
Aune ja Robert Syvänen,

W. Barnstable
Paula ja Gus Kohn, W. Barnstable 
Blue and Toivo Anderson, N.J. 
Dorothy and Martin Makkonen, N.Y. 
Hilppa Edwards, New Port Richey 
Alma Hedman, New Port Richey 
Miriam ja Weikko Lehto

rh* KIITOS
Täten haluamme lausua sulimmat kiitoksemme kun niin suurilukuisena jouk

kona tulitte Kultaisen Iän kerhon kokoukseen ja samalla viettämään kanssamme 
60 v. hääpäiväämme. Kiitämme ravintolassa toimineita henki
löitä, jotka joutuivat tekemään niin suuren työn. Kiitämme myös kukista, kor
teista sisältöineen, sekä onnitteluista, joita saimme läheltä ja kaukaa. Lausumme 
kauneimmat kiitoksemme ohjelman suorittajille, jotka kaikki antoivat parastaan. 
Samoin kiitämme kaikesta ystävyydestä, jota saimme osaksemme. Tätä kaunista 
hetkeä muistelemme iltahetkeemme asti.

45 Robillard St. Gardner, Mass. 01440 SENJA ja WALTER JOHNSON

^ | i n m n m u i . i n i i n iMM.................i h i i h u i i i i h i i h h i i i u i h h i h ........ .

Tuliko
tilaus

UUSITTUA

SUOSIKAA 
ILMOITTAJIAMME

itt l l l lK I I I IM M M lII . .

LOUISE DUFFEY  
Travel Agency

49 Center St.
W. Quincy, Mass.

Pöh. GR 2-3232*
£ Täydellinen MATKA PA LV ELU
■ H M n iM M M M I M II M iM H M a H M M M M M I I M M M I M M M M N I N im im i l i

A R O N  Sex-Link Kananpoikia
Mas*. (U.S.) hyväksyttyjä pullorum-vapaiksi

ARO’S PÖULTRY FARM
Elm Street, West T o w n s e n d ,  Mass. Puh. Townsend 701

IIIIM IHIIIIIItM IINM M M tlM M ttM NM HimM M M l

A A P I S I A

Aale Tynni
SATUAAPINEN !.

Somerkivi . Tynell . Airola 
LASTEN OMA AAPINEN

(plus 3% myyntiv. mas r.alai s ilta)
Kiirehtikää tilauksenne ennenkuin loppuvat!

RAIVAAJAN KIRJAKAUPPA  
Box 600

Fitchburg, Mass. 01420
i i i m i n i n i i i M i i i i t u i i n m i i i n i i i i n n i w n » « » i n in « n m u in m ii i i i t i i i i i i i t im i i t n t i i i n i i t i n i i t M tn u iM i iw w i > m » iw w im M M W S i i im i m « » i

Tilatkaa RAIVAAJA

los tahdotte todellista valmiiksi leikattua

LIMPPUA
maistakaa

K A S A N O F I N
valmistamaa leipää

RICE
FUNERAL HOME

ROCKLAN D, MASS.
15 Webster Street 

Puhelin
TRiangle 8-0055

>oane, Beal S Ames
K U N ER A L SE R V IC E  

HYANNIS-YARMOUTH 
HARWICH

Tel. Kyannis - SPring 5-0684

Halutaan ostaa käteisellä
MAATA, METSÄPALSTOJA  

ja FARMEJA 
Myäs rappiotiloja.

Soittakaa 632-3106 sopiaksenne 
ajasta.

Ilmainen neuvottelutilaisuus 
ei sido teitä mihinkään.

THOMAS KYMÄLÄINEN 
29 Union Square • Gardner, Mass.
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Norwood, Mass.
SAIRASLISTALLA on tällä 

kertaa Ida Salonen, joka on 
hoidettavana Norwoodin hospi
taalissa. Poikansa Levi vei hä
net sinne viime perjantaina. 
Idan kotiosoite on 44 Walnut 
avenue.

VIOLET AHO, 12 Johnson 
Court, On Hahnemann sairaa
lassa, 1515 Commonwealth ave
nue, Brighton. Puolisonsa Auvo 
vei hänet sinne Kiitospäivänä. 
Hänen polvessaan jouduttiin 
suorittamaan leikkaus, joka 
tiettävästi onnistui hyvin. 
Lääkärin lausunnon mukaan, 
joutunee Violet olemaan sairaa
lassa kymmenisen vuorokautta 
ennenkun pääsee kotihoitoon.

KAKSI PÄÄKAUPUNGIN nei
toa Linda Johnson ja Seija Ee
rola vierailivat Kiitospäivän 
viikon lopulla täällä asuvissa 
sukulaisissan ja tuttavissaan. 
Tekivät matkan autolla. Linda 
toimii eräällä ajurien union vir
kailijalla sihteerinä ja Seija 

■on työssä pankissa. Tytöt 
sanoivat pitävänsä työstään. He 
asuvat Washingtonin kaupungin 
sivussa, Marylandin puolella, 
jossa heillä on oma huoncusto 
apartment talossa. Raivaajan 
tilaus uudistettiin ja jouluon- 
nittelut annettiin asiamiehelle.

TÖPINÄKSI määrättiin pis
tämään kauppalamme virkaili
joita kiinteimistöjen uudelleen 
arvioinnissa verotettavaksi ny
kyisestä arvosta. Määräyksen 
antoi ylioikeuden tuomari Ded- 
hamissa. vero jupakasta olivat 
eräät asukkaat vedonneet.

W o rce ste r , M a s s .
KAUPUNGILLA on 6,500työ

läistä palkkalistalla, palkat 
maksetaan shekillä, taval
lisesti keskiviikkona ja tors
taina. City Hospitaalin työ
läiset saavat maksun perjan
taisin, kouludepartmentin työ
läisille maksetaan kaksi ker
taa kuussa. Kaupungin vero 
ensi vuonna voi nousta 6-8 
dollaria, riippuu kaupungin 
sekatyöläisten union vaati
muksista uudessa sopimukses
sa. Heidän vaatimuksensa on 
$35.00 korotus viikossa.

CITY HOSPITAALIN tulot 
tänä vuonna ovat 1/2 miljoonaa 
korkeammat kuin viime vuonna. 
Se on hyvä tietää, sillä ne ra
hat menevät yleiseen kassaan 
ja auttavat vähentämään ensi 
vuoden veroja.

KIK JOULUJUHLA on joulu
kuun 9 päivä, Faith Lutheran 
kirkon alasalissa. Joulupuuroa 
tarjoillaan kello 12. Otta
kaa huomioon että aika on kello 
12, eikä 2, kuten ennen. 
Ne jotka tuovat lahjan saavat 
lahjan.

MISS IRENE ANDERSON, 
59 v., 3 Warwick St., kuoli
Memorial Hospitaalissa hiljat
tain. Hän oli syntynyt Wi- 
nooski, Vt., asui täällä 30 vuot
ta. Hän oli Mary ja Anton 
Andersonin tytär, toimi kir
janpitäjänä eräässä lakifir- 
massa. Kaipaamaan jäivät 
vanhukset ja veli Unto Ander
son täältä. Vainaja kätkettiin 
Paxtonin Memorial hautaus
maahan.

JOULU LÄHENEE, ei ole 
enää paljon alkaa panna joulu- 
onnitteluja lehteen. Myös Siir
tokansan Kalenteria on nyt saa
tavana. Lähettäkää tilauksenne 
nyt, niin saatte sen jouluksi.

EN AJATELLUT ka jota sii
hen murhajuttuun joka on nyt 
menossa täällä jossa erästä 
32-vuotiasta opettajaa ̂ rytettiin 
vaimonsa murhasta, sillä Rai
vaaja ei ole skandaali lehti, 
mutta yksi kohta kuulustelussa 
tuli ilmi, joka herätti huomio
ta. Syytetty todisti että hä
nellä oli sukupuoli yhteyttä kah
den naimissa olevan PTA nai
sen kanssa ja myöhemmin meni 
synnin tunnustuksille; mitä ka- 
tolikirkko vaati, ja sai kaik
ki synnit anteeksi. Se on jota
kin! On katsottu "Peyton Pla- 
cea" useita vuosia T.V.jsta 
ja nyt se elämän draama on 
menossa omassa kylässä. Ai
ka on eri mutta aihe on sama.

JOULUVALOT keskikaupun
gilla sytytettiin viime per
jantaina, ne tulevat maksa
maan $10,000, josta kaupun
ki maksaa puolet ja kauppaka
mari lopun. -Jallu

Kirkollisia uutisia
VVORCESTER, MASS.

Hengellinen kokous Worces- 
terin suomalaisessa helluntai
seurakunnassa joulukuun 6 pnä 
sunnuntaina klo 2 i.p. Osoi
te Calvary Evangelistic Cen
ter 135 Belmont St. Worces- 
ter.

LU O T ET T A V A  JA  N OPEA R E S E P T IP A L V E L U

Orthopedic ja sairaalatarpeita
V Ö I T Ä

KAINALOSAUVOJA -  KÄVELYKEPPEJÄ

J O H N S O N  P H A R M A C Y
Walter F. Duddy

30 NASON ST. TW 7 - 2832 MAYNARD, MASS.

W. S.PIKE
FUNERAL SERVICE
HAROLD N. PIKE, Director

61 Middle Street 
GLOUCESTER, MASS.

Tel. 964-W

Konttori avoinna 
Völlä ja päivällä

BURGESS and MACKEY 
Funeral Home

177 Main St. 1
Rockport, Mass.

GEORGE N. MACKEY, 
Funeral director 
T E L . 546-6773

Dependable Service anywhere at 
ali Jimes. 

Established 1894.
^  Serving Cape Ann. ^

F / N N R / R
• •

LENTÄKÄÄ SUOMEEN
5-kertaä viikossa 

NEW YORKISTA HELSINKIIN
LENTOJEMME AIKATAULU

Pe Ma,Tl,Ke,To

Marrosk. 1 p. 1970 - Maalisk. 31 p. 1971
DC 8-62

Ti,Ke,To,Pe
AY 101 AY 103 AY 104 AY 102

F Y FY F Y F Y Ii ti ---- 1! 10.30 11.45. Hni.SlivKi 13.30 14.55 I
11.00 I KÖÖPENHAMINA t 12.25 |
11.50 1 KÖÖPENHAMINA I 11.35 I
13.05 13.05 AMSTERDAM 10.20 10.20
13.50 13.50 AMSTERDAM 09.35 09.35 |

i * Ma,TI,Ke,To Pe
! 16.05 16.05 ,f NEW YORK 20.25 20.25 !

Selostus aikataulussa käytetyistä lyhennyksistä:

Pe-perjantai; Ma - maanantai; T i-tiista i; Ke - keskiviikko; To-torstai ja La-lauantui.

Jos päätätte  pistäytyä Suomessa tänä 

talvena lentäkää FINNAIRin suihkulla.

HINNOISTA JA PAIKKA VARAUKSISTA 
OTTAKAA YHTEYS MATKATOIMISTOONNE TAI

FINNAIRiin
813 STATLER BLDG., BOSTON, MASS. 02116 - (617)482-4952

LÄHETTÄKÄÄ ESITE

NIMI

OSOITE

KAUPUNKI VALTIO ZIPCODE

T E D ' S
HOME BAKERY

»7 Garfield SL — Tel, 472-0826 
QUINCY «9, MASS.

HYVIEN POLTTOAINEIDEN KOTI

MacDONALD FU EL C0RP.
1158 Main S t — Hansen, M aa 

Puh. CYpraas 3-2184 
N. E. Kokata — Gulf paltM Uyi 

D. Jk H- Kolia*

Nykyaikainen
S ä h k ö -

u r k u
Ystävällinen
suomalainen

palvelija
TILAVA
KAPPELI

Air CoodJUooed
•  •

...

\

o

H A N N E L
Funeral Home

86-88 Copeland Street 
Quincy 69, Masa. 

TEL. PR. 3 -3 7 7  3

“Jousia silloin kun tarvitsette 01111“

WOODWARD'S SPRING SHOP, INC.
JOUSIA JA JARRUJA

Co-Max ja Lockheed osia — Pyörien suoristamista 
111 McGRATIl HWY Tel. PR 3-1200 - 3-1201 Ql 1NCY. MASS.

QUINCY SAVINGS BANK
1374 HANCOCK S T R EE T  — 371 HANCOCK S T R E E T  

Q UIN CY. MASS.
Auki kello  9 ap. - kello  3 ip. m aanan ta ista  perjau .ain  iltapäivään  

Auki to rs ta is in  klo 5:30 - 7:30 illalla.
Säästö- ja klubitilejä — K iirne  ja persoonalamo|a

THE
CORNVVELL MEMORIAL CHAPEL

ARVOKAS HAUTAUSPALVELU 
Center Street Tel. -295 -1810 Wareham, Mats.
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FITCHBURG
JA YMPÄRISTÖ

Joulujuhla 
Co-op Centerissä
Sunnuntaina, jouluk. 6 p:vä, 

kello 2 iltapäivällä Nuori Saima 
pitää Co-op Centerissä lasten 
joulujuhlan yhdessä Ty. Saiman 
kanssa. Kaikki suomalaiset 
lapset vanhempineen ovat 
tervetulleita. Tarjoilu on vapaa. 
Ijästen vanhemmat! Tuokaa lah
ja lapsillenne pukin konttiin 
pantavaksi. Lasten esittämää 
ohjelmaa ja jouluaiheisia elo
kuvia. Joulupukki.’ Kansantan- 
huja! * * *

Kaupunginjohtaja Flynn on 
vaatinut kaupungin valtuustoa 
tekemään päätöksensä koulujen 
rakentamis asiassa heti, il
man viivyttelyä. Olkoon sitten 
päätös uusien koulujen raken
tamiselle myönteinen tai kiel
teinen. Flynn moittii sitä että 
kaupungin hallinto ei pysty te
kemään päätöksiä, esim. len
tokenttä asiassa on riidelty 
kuusi vuotta eikä päätökseen ole 
päästy. Mutta kaupungin kehi-. 
tys on mahdotonta ilman pää
töksiä. • * *

Poliisipäällikkö Roddy on 
antanut julkisen tunnustuksen
sa ja kiitoksensa kahdelle pat
rullille jotka pelastivat van
han naisen jäämästä tulipalon 
uhriksi marrask. 25 p. yöllä 
syttyneessä palossa 16 Cres- 
cent St. Mrs. Bertha Gariepy, 
85 v., jäi tulen saarroksiin toi
seen kerrokseen ja pelastettiin 
ikkunan kautta. Hän sai lievän 
savymyrkytyksen mutta tointui
heti Burbankin sairaalassa.

* * *

UUT1S1LM0ITUKS1A

Isoja kokoja olevia Joululahjoja 
- pitkiä housuja, puolittaneita, 
kudottuja puseroita, kangaspu- 
seroita, villatakkeja 38-52. A- 
voinna sunnuntaisin, suljettuna 
lauantaisin. Academy Shop, Pres- 
cott St., So. Lancaster.
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Housupukuja - Isoja kokoja 38-52 
Antakaa sellainen Joululahjaksi 
hänelle. Avoinna sunnuntaisin, 
suljettuna lauantaisin. Academy 
Shop, Prescott St., South Lan
caster.

Puseroita * Satoja valittavana. 
Pienestä 30 koosta erikoisen 
isoon 52 kokoon asti .  Avoinna 
sunnuntaisin, suljettuna lauan
taisin. Academy Shop, Prescott 
St., South Lancaster.

Bosk Hautauskoti
• Kaunis ja parhaiten varustet

tu hautaustoimisto, jolla on ' 
oma paakkausalue toimiston
v ie ressä ..

• Sijaitsee keskeisellä paikalla, 
johon on helppo päästä autolla 
tai bussilla.

• Monenlaisia, eri hintaisia pal
veluksia, joista jokainen var
maankin löytää heidän mah
dollisuuksiinsa sopivan.

• Keholtamme teitä vieraile
maan hautauskodissamme. Tu
lemme antamaan teille mitä 
ystävällisimmän ja vilpittö- 
mimmän palvelun, kuten ovat 
saaneet ne lukuisat henkilöt, 
joita meillä on tähän saakka 
ollut kunnia palvella, heidän 
suuren surunsa hetkellä.

85 Blossom St., Fitchbarr,
Puh. 342*3635

Jouluposti ajat
Postimestari Stanton huo

mauttaa että kotimaisen jou
lupostin lähetys on alkanut ja 
kehoittaa yleisöä postittamaan 
joululähetyksensä mahdolli
simman aikaiseen ollakseen 
varmat siitä että lähetykset me
nevät perille jouluksi. Posti- 
mestari neuvoo että kauem
maksi menevät joulupaketit 
olisi lähetettävä heti kuun a- 
lussa, tervehdyskortit jouluk. 
10 p. Paikalliset ja lähialu
eille: paketit jouluk. 11 p.
kortit jouluk. 15.

Canadaan ja Mexicoon maa- 
postissa menevät paketit jou
luk. 4 p., kortit jouluk. 9 p. 
Lentoposti jouluk. 16.

Alaskaan ja Hawaiille maa- 
posti-pakettien lähetysaika oli 
marrask. 30, kortit jouluk. 4 p. 
lentopaketit ja kortit jouluk. 14.

Etelä ja Keski Amerikkaan 
menevät lentopaketit jouluk. 
14, maapostin aika on ohi. Sa
mat ajat pätevät myöskin Eu
rooppaan menevää postia. So
tilaille yli meren menevän 
postin lähetysaika on jo ohi.

Erikoistiedusteluja voi teh
dä postitoimistossa.* * *
Metsästäjä ampui 
15- vuotiaan pojan

HAMPTON, N.H. - Harold K. 
Avery II, Ashland, N.H. me
netti henkensä viime maa
nantaina tapaturmaisen am
munnan uhrina. Ampuja kuu
lui samaan metsästysryhmään. 
Avery oli jo 11. ampumisuhri 
tämän metsästyskauden aika
na Uudessa Englannissa. Am
puja luuli poikaa peuraksi ja 
ampui n. 70 jaardin päästä.
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Ainoa suomalainen huonekaluliike 
F i t c h b u r g i  s s a

ERNIE S FURNITURE CO.
345 Main St. Puh. 343-7100

SUOMALAINEN -SAUNA
348 Elrn St. Saunamme on auki 
torstaina klo 4-10, perjantainc 
klo 2-1 j, lauantaina klo 10 ap.- 
12 i11., sunnuntaina klo 9-12 aa- 
mup. Puh. Dl 3-9880 Estä ja 
Arvo, Arjanen, omi st.

Avioliittoon aikovat Susan 
Tenander, 406 Blossom St. 
ja Gregory S. Church, Elkart, 
Ind. * * *

Poliisipäällikkö Francis R. 
Roddy tiedoittaa että pysä
köintikielto yöaikana on jäl
leen voimassa ja jatkuu huh- 
tik. 1 päivään asti. Autojen 
pysäköinti katujen varsille on 
kielletty kello 1-6 aamuyöstä. 
Poikkeus on sallittu vain hätä
tilanteissa. Roddy pyytää että 
kaikki autoilijat olisivat tässä 
suhteessa tottelevaisia niin 
että sakkolappujen antaminen ja 
autojen hinaaminen olisi mah
dollisimman vähäistä.

* * *
Leominsterin Doyle Fieldin 

suuri katsomo tuhoutui tulipa
lossa viime sunnuntaina. Va
hingot arviolta $20,000. Palon 
syytä tutkitaan mutta epäilykset 
kohdistuvat poikien tulitikku 
käsittelyyn. * * *

Plymouth Cafe, 37 Mechanic 
St., Leominster, tuhoutui var
hain maanantaiaamuna sytty
neessä tulipalossa. Vahingot 
arviolta $20,000. Kahvila si
jaitsi kolmekerroksisessa tii
lirakennuksessa. Siinä sijait
see myöskin Senior kansalais
ten "Drop-in" keskus. Palo
kunta taisteli tulta vastaan pa
risen tuntia. Valtion virkailijat 
tutkivat palon syytä. Kahvilaan 
todettiin murtautudun ennen pa
loa. * * *

Hilda Johnson, 83 v„ 16Pri- 
chard., vietiin viime lauantaina 
Burbankin sairaalaan.

P e B O N i S  
THE F L O R I S T
Kukkia kaikkiir tilaisuuksiin

900 MAIN 5 f., FITCH3URG
Puhdin Dl 5-4327.....  -• .....................

EUGENE E. NIEMI, Jr., jo
ka toimii apulaisprofessorina 
Lowellin Teknillisessä oppilai
toksessa, on saanut kaikki 
menot korvaavan apurahan Ph. 
D. tutkintoa varten Massan Yli
opistossa National Science 
Foundation rahastosta. Niemi 
opiskelee 15 kuukautta. Apu
raha jaetaan vuosittain tie
teen, insinööri- tai mate
maattisen alan opettajalle jolla 
on vähintään kolmen vuoden 
opettajakokemus. Niemi asuu 
vaimonsa, ent. Margaret R. 
Johnson ja kolmen poikansa 
kanssa Lunenburgissa.

Nuorukaisen kuolema 
huumausaineen tiliin

RINDGE, N .H. - Richard Da
vis, 19 v„ Melrose, Mass., jon
ka ruumis löydettiin viikon et
sinnän jälkeen Franklin Pierce 
Collegen läheisyydessä olevas
ta järvestä, on ehkä huumaus
aineen uhri. Poika katosi edel
lisenä lauantaina kampuksella 
vietetyn huumausaine juhlan jäl
keen, vaatteet löydettiin ran
nalta. Kuolemaa ehkä ei voida 
laskea tavallisen hukkumisen 
tiliin.

Davisin kampustoveri,
James Tierney, 19, sanoo 
esittäneensä Davisin huumaus
aineita käyttäville ystävilleen. 
Davis tuli aineen vaikutuksen 
alaisena hajamieliseksi ja ka
dotti todellisuuden tajuntansa. 
Tierney ja Davis katosivat juh
linnan jälkeen, Davisin vaat
teet löydettiin rannalta kolme 
päivää myöhemmin. Viime 
lauantaina nostetussa ruumis
sa ei näy väkivallan merkkejä.

Syntynyt: Poika Mr. ja Mrs. 
Leonard E. Audetille (Diane 
M. Mäki), 92 Woodland St. 
- Poika Mr. ja Mrs. Leonard 
W. Cedenbergille (Ruth E. Sik- 
kilä), Hutchinson Road, New 
Ipswich, N. H. - Tyttö Mr. ja 
Mrs. Terho J. Souliolle (Lee
na M. Annala), 159 Marshall 
St.

Patrullipoliisi Frank Paja
ri pidätti maanantaina kolme 
nuorukaista Lunenburgissa, 
yksi pidätetyistä on 17 v„ 
kaksi alaikäisiä. Nuorukaisia 
syytetään murtojen sarjasta 
Shirley Reservoirilla, johon on
tehty ainakin 14 murtoa.* * *

K U O L L U T
CECILIA M. NISKALA, o.s. 

Albert. 56 v.. 213 Pine St. 
Gardner, kuoli marrask. 25 
p. Heywood sairaalassa, lyhy
en sairauden uhrina. Lähinnä 
kaipaavat puoliso. John Nis
kala. kaksi veljeä ja 7 siskoa.

Muistotilaisuus pidettiin 
perjantaina. Haudattiin St. Anne 
hautausmaahan. Berlin, N.H.

Kerhon kokous viime tiistai
na iltapäivällä Co-op. Cente
rissä muodostui suurjuhlaksi. 
Väkeä oli saapunut runsaas
ti joista puheenjohtaja nimesi 
seuraavat vieraat: Mr & Mrs. 
Oiva Nisula ja Mr. & Mrs. 
Walter Nieminen Worceste- 
rista, Mrs. Linda Niskala New 
Yorkista, Mr. & Mrs. Uuno 
Kaski ja Mr. & Mrs. Saka
ri Tönroos, Westminsteristä, 
Mr. & Mrs. Toivo Linden, 
Lisi Tiihonen, Fanni Lehto- 
vaara ja Mrs. Dr. Alfred Blu- 
ein Gardnerista ja Mr. & Mrs. 
Heikki Hannus, Templetonista.

Puheenjohtaja lausui yleisön 
tervetulleeksi. America ja 
Maamme laulettiin aluksi. Hy
väksyttiin pöytäkirja, seit
semälle jäsenelle laulettiin 
syntymäpäivälaulu. Raportee- 
rattiin että Valma ja Urho Kaup
pinen lahjoitti kerhon kas
saan $20.00. P äivällislippu ja 
joulupäivälliseen, joka syödään 
Co-op Centerissä tiistaina 
joulukuun 15 päivänä, kello 
1 päivällä, ilmotettiin myydyn 
112 lippua. Floridassa kävijät 
toivat kerholle terveisiä E- 
dith ja Matti Koskelta. Ker
hon jäsen Onni Pasanen oli 
saanut tuonelan kutsun ja hä
nen muistolleen pidettiin het
ken hiljaisuus.

Joulukuun 8 päivän kokouk
sen ohjelman järjestää Vic
tor Heikkilä ja ravintolassa 
työskentelee Aili Johnson, 
Martta Ekola, Hilja Salminen, 
Rauha Forsti ja Impi Äijälä.

Ohjelmapuoli oli kerhon pu
heenjohtaja Walter Johnsonin 
ja hänen puolisonsa Senjan 60 
vuoden hääjuhla. George Berg
roth soitti pianosoolon "Py
syvä rakkaus". Raivaajan toi
mittaja Lempi Ikävalko piti pu
heen, jossa hän hauskalla ta
valla kuvaili juhlaparin elä
mänvaiheita. Senja Johnson lau
sui suomentamansa runon "Ko
ti". Jacob Saari soitti hai
tarillaan kaksi tanssikappalet- 
ta, Walter Johnson lauloi, o- 
mistaen sen puolisolleen, lau
lun: "Armas vanhaksi jo käym
me", Arvi Harju säesti hän
tä. Sen jälkeen Harju soitti 
hanurillaan häävalssin ja toi
senkin kauniin valssin. Tyt
tökuoro, Berghrothin johdolla 
lauloi "Soi iltakellot", "Tuo
mien kukkiessa" ja "Kesäil
ta". John Nurmi lausui runo- 
kronikan , Fanny Häkkinen lau
sui savolaisrunon, Caroline 
Hendrickson esitti onnittelut 

hääparille laulamalla. Juhla- 
pari oli järjestänyt suu- 
remmoisen tarjoilun, runsaas
ti leivoksia ja herkkuja. L.H.

Kultaisen Iän Kerho

n ,

STEVEN RUSTARI, 77 Hazel 
St., ottaa tässä vastaan onnit
teluja Rotary Clubin presiden
tin, Newton Zebleyn taholta saa
mansa Rotary Foundation sti
pendin johdosta. Vasemmalla 
seisoo Paul Bonville, ent.piiri-

S U O S I K A A
ILM OITTAJIAM M E’.
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Paloaseman sulkeminen 
sitkistyi

Viime tiistaina käytiin kau
pungin valtuuston kokouksessa 
kiihkeä väittely paloaseman 
sulkemisehdotuksesta ja sa
malla palomiesten luvun vähen
tämisestä. Väittely tarpoi pai
kallaan samoja vanhoja tuttuja 
latujaan kunnes päätyi nahka- 
päätökseen, jääden samaan pis
teeseen mistä se alkoikin.

Valtuustomies Anthony Nig- 
ro suositteli raportissaan Sum
mer kadulla olevan paloaseman 
sulkemista, ja asemien vähen
tämistä kuudesta viiteen, joka 
merkitsisi samalla miesvah
vuuden vähentämistä.

Yli 400 allekirjoituksella va
rustettu "enemmistö" anomus 
jätettiin yleisturvallisuuden 
komitealle, joka käsittelee 
myöskin vähennyssuositteluja.

Allekirjoituksella varuste
tussa vetoomuksessa sanottiin 
että minkä tahansa aseman sul
keminen saattaa johtaa vaaral
liseen, jopa suorastaan tuhoi
saan tilanteeseen. Vetoomuk
sessa pyydettiin että kaupun
ginjohtaja ja valtuusto takaa
vat kansalle sen odottaman tur
vallisuuden.

Yleisturvallisuus komitea oli 
pitänyt neljä kokousta neuvotel
len palopäällikkö Flechtnerin 
kanssa kaupunginjohtaja Flyn- 
nin tekemästä ehdotuksesta Wa- 
ter kadun paloaseman sulkemi
seksi. Nigro puolestaan esitti 
"vähemmistö-raportin" jonka 
allekirjoittajina olivat Nigro.

kuvernööri, joka esitteli Rusta- 
rin kunniapuhujana Rotary Clu
bin kokouksessa. Kuulijat nou
sivat puheen jälkeen seiso
maan, osoittaen täten kunnioi
tustaan. Mr. Zebley sanoi että 
Rustarin puhe antoi uskoa nuo
reen sukupolveen.

KATRI IIVIRKKALAN
muistolle

Marraskuun 22 päivänä tuli kuluneeksi 7 vuotta siitä 
kun äiti ja mummu muutti kauaksi tuntemattomuuteen 
Fitchburgissa. Mass.. vaan silti hän on aina luonamme.

Sudbury. Mass.

Kaivaten ja rakkaudella muistellen, 
LA PSET,

Vellamo Waye perheineen
Eugene Wirkkala perheineen
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Kun muutatte * * * 
ilmoittakaa 

konttoriimme 
osoitteenne,please!

KESKUSTASSA 
SIJAITSEVA

FRANK

COMPANY
1158 MAIN ST., HOLDEN, MASS.
rlautausto uni tulesta vuodesta IBM

HENRY J .  LeBLANC INSURANCE AGENCY
INC.

QomplsdsL QnAiviancsL Ssävujl

REAL ESTATE
Tel.343-4853360 Summer St., Fitchburg, Mass.

Charles C. Amos, Pres. 
Robert J. Älläin, Treas.

Eino E. Nilnimakl, V.P. 
Eino A. Tofferl Assoc-

Perustettu 1868 
Puh. Diamond 5-4324

S AVVYERiN
Hautaustoimisto
Tunnollinen palvelu 

PARKKAUSjTILA VARATTU 
12 Brook St raot, Fitchburg

TÄ YD t: 1 EN PANKKIPALVELU
* Säqstötilejd
* Lainoja
* Shekkitilejä

ja monia muita pankkialaan 
kuuluvia asioita hoidetaan.

SÄÄSTÄKÄÄ
$200 TAI ENEMMÄN

kun te rahoitatte seuraavai 
auton oston täällji.

S U O M E N  
K O I V U  

V A NE E RI  a

SUOSITTUA "kabinetti" "AN EERIÄ
3/4" cabinet Joo r s fitted and ra* 
bitted 13 ply qlf birch veneer no 
void core.

PARASTA MITÄ SAATAVISSA OM!
16 eri vahvuutta 1/32" - 1-1/4"
Levyinä tai-leikattuna kap
paleiksi.

Ainoa suomalaisen vaneerin tuk
kuliike Uudessa Englannissa. 

Ollut toiminnassa 20 v.

Violette Plywood Corp.
677 Northfieid Road, 

Lunenburg, Masi.

*190Jjiituen. T ek sta ttu  ja  a s e 
te ttu  minne tah an sa  Uu
d essa  E ng lann issa  har
m aasta  g ra f ii t is ta . ‘

S* .

lsominster 
monumbnt c a

92 Mechanic St., LeominsTer 
Tel. K E 7J896

Suuri näy tevarasfa  U udessa Eng-, 
Iann issa . Jokainen p a tsa s  taa ttu . 

.M eillä on suom alaista ja  m uualta 
riöotua harm aata, pulteista  ja

nl&slää graniitti-
Pyytäkää vapaata h intä luetteloa 

Auki arkipäivisin sekä 
iltaisin ja sunnuntaisin.^- L [ - ■ 1 — — I------ ™

CHRISTIE and THOMSON
OF FITCHBURG, INC.

A utotarvikkeiden ja kaikenlaisten m ootterikoneiden välittäjät 
Pitkäaikaisella palveluksella olei vmme osoittaneem m e luotettavaisuutemme.

Puh. DL 3*3746 Lunenburg St., Fitchburg, Mass.

Suomessa tiedustellaan
INKINEN, Yrjö, synt. Kir

vun pitäjän Läylölän kylässä. 
Muuttanut Canadaan 1920-lu
vun alussa. Viimeinen osoite 
Abee, Alta, Canada.

Yllämainittua henkilöä tai 
henkilöitä, jotka hänestä jo
tain tietävät, pyydetään otta
maan yhteys Suomi-Seuraan o- 
soitteella Marian katu 8, Hel
sinki 17, Finland.

Helsingissä 27 pnä marras
kuuta 1970.

itse ja valtuutettu Robert H. 
Bean, mutta raporttia ei otettu 
huomioon koska ei ollut enem
mistön raporttiakaan hyväksyt
ty.

Messiah Luterilainen 
Seurakunta
Sunnuntaina, joulukuun 6 p. 

8:30 aam. suomenkielinen ju
malanpalvelus.
9:30 aam. sunnuntaikoulu. 
Nuorten ja aikuisten raamattu- 
luokat kokoontuvat.
10:15 aam. englanninkielinen 
perhejumalanpalvelus.
Huom! Molemmissa jumalan
palveluksissa on Ehtoollinen.
5:00 i.p. Lutherilaisten nuor
ten "50:nes vuosijuhla Ad
ventti-konsertti", Bostonissa, 
First Lutheran seurakunnan 
kirkossa.
7:00 ill. Ylimääräinen ja tär
keä seurakunnan kokous, jos
sa tullaan tutkimaan ja keskus
telemaan kysymystä: kris
tillinen seurakunta ja sala-seu- 
rat". Toivotaan seurakunta
laisten runsasta osanottoa tä
hän kokoukseen sillä asia kos
kee seurakunnan uudistettu
ja sääntöjä, joista tullaan ää
nestämään vuosikokouksessa 
tammikuussa. E.S.H. (Kv.)

Bethel Seurakunta 
310 Elm Street
Sunnuntaina joulukuun 6 p. 

on tavanmukainen hartaushetki 
klo 2 i.p. Eino Nortonen tu
lee puhumaan. Kv.

Joulukatu auki
Main kadun keskiosa avattiin 

jälleen joulukaduksi eilen. Ta
pauksen kunniaksi oli First 
Safety Fund National pankin au
lassa konsertti torstai-iltana.

Joulukatu on avattu jouluos
toksilla kulkevia jalankulkijoi
ta silmällä pitäen, että he voi
sivat kulkea kaupasta kauppaan 
ajoneuvojen haittaamatta. Jou
lukatu on auki jouluk. 24 päi
vään.

Kaivaten ilmoitamme, että rakas isämme

ONNI PASANEN
poistui odottamatta luotamme kotonaan Fktchburgissa, 
Mass. marraskuun 24 p.. 1970. Hän oli syntvnyt Viita
saarella. Suomessa huhtikuun 13p., 1890 ja oli siis kuol
lessaan 80 v. ikäinen.

Lähinnä kaipaamaan jäi kaksi tytärtä. Lillian Kurki, 
Marengo, Wisconsin, puolisonsa Reinon kanssa ja Lempi 
Saari ja hänen puolisonsa Arvid. Waukegan, Il
linois sekä kaksi siskoa ja kaksi veljeä Suomessa.

On tuntematon meille elon retki 
ei tiedä mitä huomispäivä tuo. 
t i  ole tiedossamme kuolinhetki. 
on tyydyttävä siihen minkä Herra suo.-

K I I T O S
Sydämelliset kiitoksemme kaikille isän ystäville ja 

omaisille, kaikesta huomaavaisuudesta ja osanotosta su
ruumme.

616 Fourth St.
Waukegan. Illinois 60085

LILLIA N  ja.REINO KURKI 
LEMPI ja ARVID SAARI

K du;
ja*»en Hoitakaa pankkiasianne meidän konttorissamme

FITCHBURGISSA tai GARDNERISSA.

HETI SAATAVANA 
Kirjoituskoneita 
Matknkirjoituskoneita 
Kalkulaattoreja 
K irjaqpi takoneita

S M I T H  
306 Summer S». Dl

L A S K U K O N E I T A
Käytettyjä konetta* 
Koneita vhokrataan 
Toimia tohuonekalu ja 
Jäljennöakoneita

B R O T H E R S  
2-7876 Fitchburg, Mass.

Suunnitelkaa etukäteen 
yltäkylläistä juhla-aikaa varten.....

1

LIITTYKÄÄ TYÖLÄISTEN 
LUOTTOYHDISTYKSEN 
SÄÄSTÖTILI- JÄSENEKSI

JA KÄYTTÄKÄÄ SITÄ

KORKOA 
TUOTTAVANA  

JOULUKLUBINA
% NYKYINEN KORKO.

6%VUODESSATulkaa tapaamaan 
"ystävällisiä
virkailijoitamme" MAKSETTUNA NELJÄNNESVUOSITTAIN
jo tänään'.

W 0 R K ER S ’ CRED IT U N I0 H
Elm  ja Academ y katu jen  kulm assa,

F itchburg , M ass.
Vapaa parkkaus PUH. 345-1541


