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Edistysmielisten ihmisten 
edistysmielinen sanomalehti

Poliittisen ja taloudellisen 
k an san v a llan  puolesta

(TH E PIO N E E R )
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M AAILM AN ERI 
K U L M I L T A

Ensimmäiset kilpailijat 
Montrealissa

MONTREAL -  Ensimmäinen 
urheilujoukkue on saapunut 
Montrealiin. Kisojen avajai
siin on aikaa vielä neljä viik
koa, mutta tämä el ensikerta
laisia, Cayman saarivaltion 
purjehdusedustajia, tunnu häi
ritsevän. Molemmat maan 
joukkueen edustajat osallistu
vat purjehdukseen luokassa 470 
jota purjehditaan kahden miehen 
voimin.

Kanadalaisilla järjestäjillä 
oli hyvä tilaisuus harjoitella 
turvatoimia joukkueen edusta
jilla. Miehiä pidettiinkin kak
si ja puoli tuntia lentokentällä 
passi- ja tullitarkastuksissa.

Montrealiin odotetaan 12,000 
osallistujaa. Vienee melko pit
kän ajan, kun koko tämä Joukko
on selvinnyt "turvasihdistä."

• * •
Belgiassa suuri 
junaonnettomuus

N E U FV IL L E , Belgia -  A m s
te rd a m in  ja P a r i is in  välinen p i
ka ju n a , joka o li täynnä tu r i s te 
ja , sy ö k sy i po is ra ite il ta a n  jä t
täen  Jä lk een sä  kuo lleita  ja louk
kaan tu n e ita  noin m ailin  p itu i
se lla  a la lla .  T av a llisu u d esta  
po ikkeava läm pöaalto  o li m ah
d o ll is e s t i  a iheu ttanu t k iskojen  
k ä y r is ty m ise n , Joka puo lestaan  
a ih e u tti junan su is tu m isen  pois 
k isk o ilta .

Suurin  o sa  k u o lle is ta  o li hol
la n tila is ia ,  jotka o liva t ry h m ä- 
m a tk a lla . T iedettävästä  e i 
kuo lle itten  Joukossa o llu t yhtään

K irja ilija  Paton syyttää 
Etelä-Afrikan valkoisia

JOHANNESBURG - Etelä-Af- 
rikan kirjailija Alan Paton kir
joittaessaan Johannesburg Star 
lehteen, sanoo; "Me, valkoiset 
ihmiset Etelä-Afrikassa olem
me vastuunalaisia mustien hil- 
jattaisesta kapinoimisesta."

Mr. Paton, Joka kauan on 
arvostellut maan mustien koh
telua, sanoi; "Ensimmäisek
si meidän on kaduttava ilkeyt
tämme, röyhkeyttämme, tyyty
väisyyttämme ja sokeuttam
me."

Hän kirjoittaa; "Mustat ka
pinoitsijat ovat ilkeitä, mutta 
me teimme heidät Ukeiksi. He 
ovat hyvin voivan yhteiskunnan 
hylkäämiä. Ja jos emme Jaksa 
ymmärtää syyllisyyttämme, 
emme ymmärrä kerrassaan 
mitään."

Washington, D.C. 
vHke^ssa tilassa

WASHINGTON, D.C. - Dis
trict of Columbia ( 10 mailin 
alue, Jossa sijaitsee Yhdysval
tain virastot) on ajautumassa 
hyvin vaikeaan finanssillaan 
mutta on vaikea tietää kuinka 
paha tilanne on koska maam
me pääkaupungin tilit ovat niin 
kurjassa kunnossa. Tähän tu
lokseen on tullut tilintarkasta- 
Jafirma Arthur Anderson & Co.

Senaatin District of Colum
bia komitean puheenjohtaja ke- 
hoittaa kongressia myöntä
mään $20 miljoonaa saadak
seen todellisen kuvan D.C.;n 
flnanssitllanteesta.

D.C.:n tilit ovat niin huonos
sa kunnossa, ettei voida tietää 
onko kaupunki velassa tai onko 
sillä ylijäämää. Tilintarkasta
jat syyttää kongressia, presi- 
denttivirastoa ja paikallista 
hallitusta tilien kurjasta ase
masta.

• •  •

Zarb varoittaa öljy sulun 
mahdollisuudesta

TOKIO - Yhdys valuin liit
tohallituksen energiahallinnon 
pääjohuja Frank Zarb sanoi 
täällä, että maiden, jotka ;uot- 
ttvat öljyä ulkomailta pitäisi 
varusuu.ua öljysulun toiseen 
mahdollisuuteen.

Frank Zarb teki varoituksen 
sen jälkeen kun hän oli käynyt 
Lähi-Idän öljymäissä tutkimas
sa tilannetu ja oli palaamassa 
takaisin Yhdysvaltoihin. Hän 
•anoi, että hän ei ollut kuullut 
Lähi-Idän vierailullaan vakuu- 
tusu öljyä tuottavilta m ailu, 
käyttäislvätkö he öljyä poliit
tisena aseena.

SEATTLE * -  Huligaanit 
vioittivat u i  katkoivat yli 100 
kukkivaa klrsakkapuuu Seat
tlen Washington Järven ympä
rillä. Puut oli lahjoittanut kau
pungille Japani bicentennial 
lahjana.

Juhlallinen vastaanotto 18. "Tall Ship" fregateille Newportlssa
NEWPORT, R. I. tervehti suurella Juhlallisuudella nelimastoista Argentiinalaista, 336 Jalan 

pituista fregattia Libertadea sen saapuessa satamaan. Se oli ensimmäinen 18 fregatista eri 
maista. Joka saapui satamaan. Laivat otettiin vasaan kamman laukauksilla Yhdysvaltain vallan
kumouksen aikaisesta satamassa olevasta linnasta. Lukemattomat pienet moottorit Ja purjelaivat 
osallistuivat myös laivojen vastaanottoon.

Nämä niin kutsutut "Tall Ships" ovat osana Yhdysvaltain Bicentennial Juhlallisuuksiin. Ne 
Jäivät Nc-wportiin heinäk. 1 p. asti Ja sitten purjehtivat New Yorkiin heinäk. 4 p. osallistuen siellä 
mahtavaan Bicentennial kunnianosoitukseen Yhdysvalloille, sen 200 v. syntymäpäivän Johdosta. 
Laivat purjehtivat ylös Hudson Jokea Jonkun matkaa.

Lasketaan, että noin 100,000 ihmistä saapui Newportiin Juhlimaan viime viikon vaihteessa. 
Noin 20,000 heistä kulki viime lauantaina pitkin katuja, Juoden olutta Ja polttaen marijuanaa sekä 
täyttäen baarit Ja ravintolat. He lauloivat Ja huusivat. Sunnuntaiaamuna poliisit laskivat, että 
noin pari tuhatta JuhliJiata alkoi kivittää poliiseja olut pulloilla Ja kannuilla.

Muutamat loukkaantuivat Ja Joutuivat sairaalaan ennen kuin juhlijat saatiin hillittyä.
—----- —------------------- ------------ —— -----------------------------— ---------- ------ ----------- -------

Korkeinoikeus el 
puuttunut Bostonin 
kou luk listaan

WASHINGTON, D.C. - Kor
kein Oikeus kieltäytyi maa
nantaina käsittelemästä uu
delleen alemman oikeusasteen 
määräystä rotuerottelun lo
pettamisesta Bostonin yleisis
sä kouluissa. Mm. president
ti Ford on arvostellut sitä u- 
seaan otteeseen, koska se mer
kitsee mustien ja valkoisten j 
koululaisten pakollista kulje
tusta omien piiriensä ulko
puolella oleviin kouluihin.

Maan ylin oikeus pysytti si
ten yksimielisesti voimassa 
liittovaltion piirituomarin W. 
Arthur Garrityn vuosi sitten 
Julistaman päätöksen. Fede- 
raalinen vetoomusoikeus oli 
viime tammikuussa tehnyt sa
moin.

Ratkaisulla voi olla myös : 
poliittinen vaikutuksensa, var- . 
sinkin pres. Fordille. Bos- ; 
tönin koulujupakkahan on he
rättänyt laajempaakin huomio
ta, osaksi sen yhteydessä e- j 
siintyneen väkivallan vuoksi Ja 
siksi että valkoinen > väestö 
on avoimesti vastustanut oi
keuden päätöksiä. Ford ilmoit
ti että hänen hallituksensa suun- 
nittelee lainsäädäntöä, jolla 
rajoitettaisiin "busing” käyt
töä koululaisten tapauksessa.

Oikeuden päätös olla puuttu
matta asiaan tuli Juuri kun pre
sidentti tapasi kansalaisoikeuk
sien johtajia. Jotka pyysivät 
häntä luopumaan sellaisesta 
lakiehdotuksesta. Vaikka Kor
kein Oikeus kieltäytyy tarkis
tamasta alemman oikeuden 
päätöstä, Jättäen sen siten voi
maan, ei sen tarvitse silti mer
kitä, että se hyväksyy viime
mainitun ratkaisun. Ylimmän 
oikeuden neljän Jäsenen on 
kannatettava Jonkin päätöksen 
tarkistamista, ennenkuin se 
voidaan ottaa käsiteltäväksi.

PAASIK IVEN-K EK K O SEN  
TIE ALKAA VALM ISTUA

TAMPERE - Tampereen 
vuosikymmenen tiehanke, Paa
sikiven-Kekkosen tie alkaa vä
hitellen valmistua. Ensi syk
synä tieosuus Litlahdesta
Tammelan puistokadulle on 
osittain valmis ja liikenne pää 
see Jo Näsijärven rantaosuu
delle.

Paaslkiven-Kekkosen tie on 
valmistuttuaan Tampereen tär
kein ohikulkutie. Sitä käyttää 
Lahteen, Jyväskylään, po
riin, Vaasaan Ja mahdollisesti 
myös Helsinkiin menevä liiken
ne.

Kahdeksan kilometriä pitkän 
tien pitäisi olla nykynäkymien 
mukaan valmis vuonna 1979.

Lukuisine slttoineen ja mah
dollisine eritasoliittymineen 
tie maksaa paljon. 1'Muutama 
vuosi sitten kun kustannustaso 
oli 60-70 prosenttia nykyisestä 
tien hinnaksi laskettiin 40 mil
joonaa markkaa" sanoo* kau
pungininsinööri Kauko Lehto
nen.

Mgtkustoja saa korvausta 
jos el saa varattu* 
palkkaa lentokoneessa

WASHINGTON - Korkein oi
keus on yksimielisesti päättä
nyt, että matkustajat, joilla on 
varattu paikka määrättyyn len
toon, mutta kentälle saavuttuaan 
heiltä kielletään paikka konees
sa, ovat oikeutettuja vahingon
korvaukseen.

Oikeuden päätös tehtiin maa
nantaina (kesäk. 7 ). Oikeuden 
käsiteltävänä oli Ralph Naderiä 
koskeva juttu, jolta Allegheny 
Airlines kielsi lentopaikan v. 
1972, vahvistetusta paikkava-j 
rauksesta huolimatta Washing- 
tonin ja Hartford, Conn, väli
seen lentoon.

Yudysvaltain piirioikeus a- 
lunperin myönsi Naderille 
$25,000 korvauksen, harhaan
johtavasta asiakaspalvelusta, 
joka perustui siihen, että Al
leghany Airlines ei ollut etukä
teen tiedoittanut Naderille, että 
yhtiöllä on tapana ottaa vastaan 
enemmän palkkavarauksia, 
kuin mitä koneessa on tilaa.

The C o u rt of A ppeals, johon 
a s ia  v edettiin , k ie ls i m a k sa 
m a s ta  k o rv au sta  ennenkuin C i
vil A ero n au tic s  B oard  on tu tk i
nu t, Josko len toyh tiö t ovat o- 
m ak su n ee t epäo ikeudenm u
k a isen  Ja harhaan joh tavan  l i i 
k e p e ria a tte e n  te h d essää n  e -  
nem m än  p a ik k av arau k sia  kuin 
vo ivat tä y ttä ä .

K orkein  o ikeus k ie ltäy ty i 
ku itenkin  o d o ttam asta  CAB;n 
p ä ä tö s tä  Ja vah v isti p iir io ik e u -  
den päätöksen  k o rvauksen  
m y ö n tä m ise s tä .

Lentoyhtiöt ovat kauan puo
lustaneet kysymyksessä olevaa 
menettelytapaa ainoana mah
dollisena vastapainona sille 
probleemalle, jonka aiheutta
vat sellaiset matkustajat, jot
ka varaavat paikan, mutta ei
vät lähdekään mainitulle len
nolle.

2 50 ,0 0 0  V * NKIA -
U .S .:n  VANKILOISSA

WASHINGTON, D.C. -  Val
tioiden ja federaallslsaa vanki
loissa on tällä hetkellä enem
män vankeja kuin koskaan ai
kaisemmin. Se johtuu osaksi 
väestön lisäyksestä II maail
mansodan jälkeen sekä siitä, et
tä nykyään pyritään entistä e- 
nemmän tuomioiden täytäntöön
panoon.

Tämän vuoden ensimmäise
nä päivänä oli vankien luku A- 
merikassa 249,716, mikä on 10 
pros, enemmän kuin vuotta ai
kaisemmin. Yli puolet heistä 
oli alle 30-vuotiaita.

Vankien määrä väheni 1960- 
luvulla huolimatta siitä, että 
rikokset lisääntyivät samaan 
aikaan nopeassa tahdissa. Sil
loin suosittiin monia eri me
netelmiä vankien suhteen. Hei
tit määrättiin työleireille Ja 
päästettiin ehdonalaiseen va
pauteen paljon helpommin kuin 
aikaisemmin. Vankiloiden a- 
sukasmäärä 1968 oli ainoastaan 
188,000.

Arab lal oi set kaappaneet 
A ir France lentokoneen

ATEENA, Kreikka - 9 ame
rikkalaista ja 249 muuta henki
löä oli siinä Air France suih
kukoneessa, joka kaapattiin 
noin 30 minuuttia sen Jälkeen 
kun se nousi Ilmaan Ateenasta. 
He määräsivät koneen suuntaa
maan matkansa Bcnghaziin, Li
byaan polttoaineen ottoa varten. 
Jonka Jälkeen :kone lähti epä
määräiseen paikkaan. Kaikki 
matkustajat ja henkilöstö oli 
mukana, lukuunottamatta yhtä 
brittiläistä naista, Joka pääs
tettiin pois koneesta terveydel
lisistä syistä. Matkustajien 
joukossa oli 70 israelilaista.

Viranomaiset myöhemmin 
saivat tietää, että kone oli las
keutunut Entebbe, Uganda len
tokentälle. Arabialaisia syy
tetään kaappauksesta. Kaap
paajat, Joissa oletetaan olleen 
yhden saksalaisen Ja yhden chi
leläisen puhuivat espanjankiel
tä. Kaikkiaan heitä oli seitse
män. He sanoivat olevansa 
"Popular Front for the Libe
ration of Palestine ryhmään 
kuuluvia, siis Jonkinlaisen Pa
lestiinan vapauttamisjärjestön 
jäseniä.

Libya on yksi niistä Arabian 
valtioista, joka kaikkein kii
vaimmin vastustaa rauhanneu
votteluja Israelin kanssa Ja Jos
ta on tullut suosittu Arabialais
ten ja Filipino Moslem kaappa- 
Jien päätepaikka.

Kone oli matkalla Tel Avi- 
vista Pariisiin ja pysähtyi A- 
teenassa kun kaappaus tapah
tui. Ateenassa oli parasta ai
kaa menossa lentokenttätyö- 
läisten lakko, joten tilanne ken
tällä oli kaaosmainen ja oli ai
van mahdoton tarkastaa konees
ta toiseen siirtyviä matkustajia, 
joille sivultakäsin voitiin antaa 
aseita. Viime päivinä oli Atee
naan saapunut suuri määrä 
palestiinalaisia ja libyalaisia 
vierailijoita ja turvalllsuushen- 
kilö8tö arvelee nyt, että hei
dät oli lähetetty sinne valmista
maan kaappausta.

Keskiviikko aamuun mennes
sä oli ainoastaan noin 40 mat
kustajaa päästetty vapaaksi pit
kien kuulustelujen jälkeen. Yli 
200 matkustajaa oli edelleen 
panttivankina.

Kaappaajat vaativat vapautet
tavaksi 53 "vapaustaistelijaa", 
Jotka ovat vankiloissa viidessä 
eri maassa. Ranska heti Julkai
s i tiedoituksen jossa sanottiin, 
että he eivät taivu terroristien 
vaatimuksiin. Terroristit puo
lestaan uhkaavat raskailla ja 
vakavilla seurauksilla, jos el 
heidän vaatimuksiinsa suostu
ta.

UUDESTA MAIDOSTA
Olette varmaan kuulleet "uu

desta maidosta" ja olette ehkä 
ihmetelleet mitä se on.

Se on pasteroitua maltoa jo
ka cm pasterolmisprosessi pan
tu niin korkeaan Iniinmm^fn 
että se tappaa kaikki basillit. 
Sen takia sitä voi säilyttää sul
jetuissa pakkauksissa. Joita e l  
tarvitse säilyttää kylmänäni- 
öasä. Ne säilyvät kuukauden 
pilan tumatta.

P ö l y  L a p u a n  
p a t r u u n a t e h t a a n  
räjähdyksen syynä
Pohjanallimassapölyn sytty

minen aiheutti Lapuan patruu
natehtaan lataamon räjähdyk
sen. Tutkijalautakunnan mu
kaan pöly roihahti todennäköi
sesti asentaja n kunnostaessa 
pulttlpistoolln patruunoita la
taavaa konetta tuotantokuntoon. 
Tuolloin ruutlputken giljotiini- 
tyyppisen varoventtiilin luiBtl 
liikahti Ja sytytti venttiilin run
gon välisessä raossa pohjan
allimassapölyn. Ruutiputkea 
pitkin räjähdys eteni ullakolle, 
Jossa kaikki ruuti räjähti. Va- 
roventtiili on tarkoitettu ehkäi
semään latauskoneessa tai la
taamossa tulipaloa levlämästä 
ruutiputkea pitkin ruutiullakol- 
le. Lapuan patruunatehtaan 
lataamo räjähti 13 huhtikuuta. 
Turmassa menetti henkensä 40 
työntekijää. Tutkimukset suur
onnettomuuden syiden täydelli
seksi selvittämiseksi Jatkuvat.

Senaattori Kennedy 
hyökkäsi verolain 
uudistuksia vastaan

WASHINGTON - Senaattori 
Edward M. Kennedy hyökkäsi 
Senaatin Finansslkomitean te
kemää verolain uudistamista 
koskevaa ehdotusta vastaan, sa
noen sen olevan petoksen. Hän 
pani alulle yrityksen senaatis
sa kirjoittaa uusi veroja kos
kevan lakiehdotuksen.

Kennedy on yksi 13 senaatto
rista, niihin kuuluen senaatto
ri Edward W. Brooke, Massach
usettsista, Jotka haluavat panna 
läpi oman verosuunnitelmansa.

Finansslkomitean ehdotus, 
sanoi Kennedy senaatille, on 
verouudistuksen irvikuva . . . 
enemmän veroetuja Ja hyötyä 
rikkaille ja vaikutusvaltaisille 
yksityisille sekä suuryhtiöille, 
jotka jo matkustavat ensimmäi
sessä luokassa, meidän yhteis
kunnassamme, sillä aikaa kun 
verotaakka Ja epäoikeudenmu
kaisuudet rasittavat tavallisen 
kansan harteita.

Kennedyn tekemä ehdotus lo
pettaisi "kelhotekoiset" tap- 
piovähennykset (poikkeuksena 
tulisi olemaan kiinteistövero) 
Ja panisi voimaan uuden vä- 
himmäisveron sekä kiristäisi 
verohuojennuksia ulkomaan si
joituksista.

Finanssikomitean ehdotus, 
sanoi Kennedy, "on todellinen 
räjähdysmäinen alku uusille ve
rukkeille, Joita rikkaat voivat 
käyttää välttääkseen verotus-

Social Security maksut
. nousee 6.4% heinäk. 3 p. 

Medicaren hinta 8%
Social Security nousee 6.4%. 

Nousu on jo sisällytetty niihin 
shekkeihin, jotka tulevat elä
keläisille heinäkuun alkupäivi
nä. Nousu johtuu elinkustan
nusten kohoamisesta.

Tästä korotuksesta kuitenkin 
on seurauksena se, että sellai
set henkilöt, Jotka saavat myös 
SSI (kullanväriset shekit) shek
kejä tulevat saamaan saman- 
verran vähemmän tätä lisä
tuloa.

Supplemental Security In
come (SSI) on Social Securi- 
tyn alainen laitos ja maksaa 
kuukausittain lisämaksua sel
laisille henkilöille, Jotka ovat 
taloudellisessa tarpeessa ja 
ovat 65 vuotiaita tai vanhem
pia, sokeita tai työkyvyttö
miä.

Siis sellaiset Massachusett
sin asukkaat, Jotka saavat sekä 
kansaneläkettä että SSI shekke
jä, tulevat saamaan 6.4% 
enemmän kansaneläkettä ja 
6.4% vähemmän SSI lisätuloa. 
Heidän tulonsa pysyvät siis en
tisellään. Jos he saavat aino
astaan SSI shekkejä eikä Social 
Securityä lainkaan, heidän tu
lonsa pysyvät ennallaan.

Medicare kuukausimaksu, Jo
ka on ollut $6.70 on heinäkuun 1 
päivästä alkaen $7.20. Medicare

vakuutus auttaa laaicariniasKu- 
jen Ja muiden sairauksista 
johtuvien laskujen maksussa. 
Tämä turva on tarjolla kaikil
le , Jotka ovat täyttäneet 65 
vuotta Ja ovat oikeutettuja saa
maan kansaneläkettä (Social 
Security) Ja myös alle 65 v., 
jotka ovat pysyväiaesti työky
vyttömiä.

Medicare laki vaatii vuotui
sen tarkastuksen tuloista ja 
menoista, Jonka perusteella 
seuraavan tilivuoden maksu 
määrätään. Tänä vuonna kaik
ki Medicaren alaiset maksut 
ovat kohonneet huomattavasti, 
kuten lääkäri, lääke ym. sa i- 
rasmenot ja näiden menojen 
perusteella olisi maksu tullut 
olemaan $10.70 kuukaudessa, 
mutta laki määrää, että 
Medicare maksujen nousi el 
saa ylittää Social Security e- 
delllsen vuoden nousua, joten 

i Medicare sai nostaa maksu
jaan ainoastaan 8%, Joka on sa
ma kuin v. 1975 Social Securi
ty maksuje n nousu. Maksut 
korvaavat ainoastaan puolet 
Medicaren menoista. Halli
tus maksaa rahastoistaan toi
sen puolen.

Yli 24 miljoonalla ihmisellä 
on tämä Medicare vakuutus. 
Joillakin on myös sairaalava
kuutus, Joka nyt nousee $45.00 
kuukaudessa. Se on tähän asti 
ollut $40.00.

72 prosenttia enemmän passia haettu 
Uudistus U.S. passisysteemissä

ta."
Pääkaupungin 
turisteja varoitetaan
WASHINGTON - Niitä lukui

sia turisteja, jotka tänä Yhdys
valtain 200-v. juhlakesänä 
aikovat mennä maamme pää
kaupunkiin, varoitetaan tuo
masta perheen kissoja, koi
ria tai muita kotieläimiä mu
kanaan. ,

Humane Societyn presidentti 
John A. Hoyt sanoo, että monet; 
hotellit ja motellit eivät salli 
tuoda kotieläimiä huoneisiinsa. 
Ja eläimet. Joita jätetään au
toihin Washingtonin kuumassa 
kesäilmassa voivat joutua kär
simään vakavasti aivoviasta tai 
kuolla.

Yhdistys ennustaa, että 5 mil
joonaa 30 milj. turistista, joi
den odotetaan vierailevar 
Washingtonissa kesän aikana, 
suunnittelee tuovansa muka
naan kissan tai koiran.

Turistit, jotka eivät ole etu
käteen järjestäneet paikkaa koi
ralle tai kissalle, tulevat koke- i 
maan, että heidän "Mirrilleen" i 
tai "Roverilleen" ei ole tilaa 
saatavissa hotelleissa tai mo
telleissa. Ja jättäessänne ne au
toon kun käytte katsomassa kau- j 
pungin nähtävyyksiä, ei ole hy- j 
vä ratkaisu.

SUOMEN SOSIAALIMENOT 
SUHTEELLISEN PIENET

Sosiaalitilastot ovat juuri 
ilmestyneen Pohjoismaiden ti
lastollisen vuosikirjan uutuus. 
Vuosikirjasta ilmenee mm. et
tä viime vuonna sosiaalimenot 
asukasta kohden olivat Ruot
sissa noin 4,900 markkaa, 
Tanskassa noin 4,200 markkaa; 
Suomessa noin 2,300 markkaa; 
Islannissa runsaat 1,000 mark
kaa ja Norjassa runsaat 3,000 — -  — 1 . 1 . .  -

Vuosikirjan ' sosiaalitilas
toissa pyritään osoittamaan mi
ten valtion, kuntien, työnan
tajien* ja vakuutettujen osuus 
määräytyy. prosenteissa eri 
Pohjoismaissa. Tilastoista 
selviää myös avustusten ja
kautuminen. ikäryhmittäin se
kä sosiaalimenojen osuus val
tioiden brutto- ja nettokansan- 
tuotteeata.

Vuosikirjan on julkaissut 
Pohjoismaiden tilastollinen
sihteeristö pohjoismaiden neu
voston kanssa.

WASHINGTON - Yli 72 pro
senttia enemmän amerikkalai
sia on hakenut passia viimeis
ten kahden viikon aikana kuin 
samana aikana viime vuonna.

Washingtonin passivlraston 
johtaja Frances G. Knight sa
noo, että passihakemusten mää
rä on aina ollut hyvä mittari ta
louselämän tilasta ja tänä vuon
na se on ollut uskomaton.

Miss Knight on ollut passivi- 
raston johtajana 21 vuotta.Pas
sihakemusten suuri mää>ä tulee 
rasittamaan viraston henkilö
kuntaa, mutta samalla se auttaa 
passivirastoa saamaan uudis
tuksen Yhdysvaltain passisys
teemissä, jonka puolesta Miss 
Knight on taistellut kuusi vuot
ta.

Senaatti on hyväksynyt mil
joona dollaria mitä Miss Fran
ces kutsuu TDIS - Travel Do
cument and Insurance System ia 
varten.

Koska rahaa jonka myön
nettiin virastolle ei saa käyt
tää vasta kuin lokakuussa, nyt 
on saatava väliaikainen laina, 
niin että ensi tammik. 1 p„ 
1977 passivirasto voi antaa a- 
merikkalaisille matkustajille 
uuden, pienemmän passin, Jo
ka mahtuu paidan tai housuntas
kuun tai käsilaukkuun.

M iss Knight on n a im is is s a ,  
m utta k äy ttää  ty ttön im eään .

Viime vuonna hän sai luvan 
Jatkaa virkaansa vaikka hän 
on yli laillisen eläkeiän.

Viimeiset viisi vuotta Miss 
Knight on työskennellyt yötä Ja 
päivää saadakseen passirefor- 
min aikaan.

Harvat ihmiset tietävät, että 
passivirasto tekee rahaa halli
tukselle - $14 miljoonaa vuo
dessa.

Mutta voitto häipyy kun hen
kilökunnan -«äytvy tehdä ylial- 
kaa Ja Fle*>writers, Jolla kir
joitetaan passit, ei valmisteta 
enää ja täytyy korjailla alitui- 

i sesti Ja maksaa $50 päivässä 
korjaajille.

Kun Flexowriters otettiin 
käytäntöön v. 1960, muutimme 
"horse and buggy" aikakaudes
ta nykyaikaan. Nyt siirrymme 
elektroniaikakauteen. Uudet 
elektronikoneet tekevät mah- 

i dolliseksl kolminkertaisesti 
lisätä passin valmistusta. pas- 
simäärän kasvu tulee ilmi, kun 
mainitaan, että v. 1950 myön
nettiin 306,000 passia Ja v. 1973 
se nousi 2.7 miljoonaan.

Parhaillaan passlnvalmista- 
Jat työskentelevät saadakseen 
kuvan Ja kalkki tarpeelliset tie
dot korttiin Ja jota olisi vaikea 
väärentää. Samalla myöskin 
tutkitaan passikoneen valmis
tamista, Joka voisi lukea tiedot 
passikortista.

D. Rockefeller 
neuvoo Sadot!a

NEW YORK - Chase Manhat
tan pankin Johtokunnan puheen
johtaja David Rockefeller on so
pinut olla Egyptin presidentti 
Anwar Sadatin neuvonantajana, 
kertoo Boston Globe saaneensa 
tietää henkilöltä, jolla on lä
heisiä tietoja Rockefellerin hil
jattain tehdystä matkasta Lähi- 
Itään.

Rockefeller sanoo Sadatille, 
että vierailumatkallaan hän ha
lusi tutkia Egyptin taloutta lä
hemmin, Ja sanoi, että Egyp
tin pitäisi lähestyä yleisiä läh
teitä rahoittamisessa, kuten 
World Bank Ja International Mo
netary Fund, ennen kuin se 
voisi lainata rahaa sellaiselta 
pankilta kuten Chase Manhat
tan pankki, Joka on kolmannek
si suurin pankki Yhdysvallois
sa ja sen lisäksi omistaa osan 
Egyptin pankista.

Eräs Chase Manhattan pan
kin puhemies sanoi; "Ettei ole 
formaalista sopimusta Rocke
fellerin Ja Egyptin hallituksen 
johtajien kanssa neuvoa heitä 
finanssiasioissa."

Mutta U. S. rahaministeri 
William Simon, joka hiljattain 
palasi omalta matkaltaan läpi 
Lähi-Idän, sanoi että Rocke
feller selosti hänen kahdesta 
keskustelustaan Sadatin kans
sa helmikuun lopulla.

WASHINGTON -  Puhelinki
oskien maksu voi nousta 25 
senttiin tulevaisuudessa, sa
noi Amerikan puhelinyhtiön 
AT&T johtaja.

AT&T on jo nostanut kios
kien puhelinmaksut 10;StM sen
tistä 20 senttiin 10:ssä valtios
sa ja 15 senttiin neljässä. Lou
isianan valtiossa puhelinmaksu 
on vielä 5 senttiä.

Portugaall valitsi Antonio 
Eanesin presidentiksi

LISSABON - Portugalin ää
nestäjät antoivat ylivoimaises
ti äänensä 41 v. ikäiselle kes
kustalaiselle, armeijan kenraa
lille Antonio Eanesille, Josta 
tuli maan presidentti. Vasem
mistolaisilla oli kaksi ehdokas
ta ja myöskin keskustalaisilla, 
Joista toinen pääministeri Aze- 
vedon kärsi sydänkohtauksen 
viime viikolla.

Valittu presidentti Eanes oli 
hyvin vähäisen tunnettu, kun
nes viime syksynä kukisti va
semmistolaisen vallankaap
pausyrityksen.

Eanes on luvannut panna täy
täntöön Portugalin uuden sosia
listeihin kallistuvan perustus
lain, Ja uskotaan hänen painos
tavan lakia Ja järjestystä.

Portugalin presidentin en
simmäinen tehtävä on valita 
pääministeri, ehkä sosialis
tien Johtajan Mario Soaresin. 
Hänen puolueensa sai enemmän 
ääniä lainlaadlnnalllslssa vaa
leissa viime huhtikuussa kuin 
kukaan muu.

Mutta uudelle hallitukselle 
saatua tulla vaikeuksia Jos so
sialistit eivät peräänny päätök
sestään olla osallistumatta ko
koomushallitukseen.

* •  *

42 lisää lakim iestä
WEST POINT, N.Y. -  U S  

M illury Academy lisäsi 42 laJ 
kimiestä henkilökuntaansa jou- 
durtaakaeen syytösten käsitte
lyä v. 1977 luokan oppUalu vas. 
uan petkuttamisesta sähkö, 
insinöörien koulutyössä.

• . •  • r. \

Normaallsestl West Pointilla 
on noin 20 vakltulsu lakim ies.
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Yhden ainoan sanan. SOITA!

T äyttäen  p ien en  r in ta n sa  ilm a lla  hän kohottautu i 
v a r p a ille e n  Ja h u u si yhden ainoan san an  -  SOITA*.

T äm ä on huippukohta k a u n is s a n a is e s s a  k e r to 
m u k s e s s a  joka tek i P h ila d e lp h ia n  L ib er ty  k e llo n  
y h d ek si m aam m e vapauden Ja isä n m a a n  sy m b o o -  
l ik s i .

Tapahtum a on P h ila d elp h ia n  v a lt io ta lo s s a  -  ta r 
k em m in  sanottun a In depend en ce H a llin  to r n is s a .  
D raam an h en k ilö in ä  on k a k si ih m is tä  ja p ä ivä  on 
h ein äk . 4 p ., 1776. Y k si to in en  to r n is s a  o le v is ta  on 
va lk oh ap sin en  v a n h u s, jonka k a sv o t ov a t aurin gon  
paahtam at . . . puettu  hyvin v a a t im a tto m a s t i.
Kuka on hänen v ie r e s s ä ä n ?  P e lla v a tu k k a in en  p o i
ka, jo lla  on n au ravat ja ta ivaan  s in is e t  s i lm ä t .

Ja koska r a sk a s te tta v a  vanhus e i  o sa a  lu k ea , lu 
kee poika h ä n e lle  raam atu n  sa n a t jotka on k a i
v e r r e ttu  k e llo o n  -  " J u lista  vapauden kautta m aan  
k a ik ille  a su k k a ille ."  K yllin  y le v ä t  sa n a t m i l le 
kään k e llo lle  ta i m a a lle .

A lh aa lla  kadulla  s in ä  k e s ä is e n ä  p äivän ä ovat 
h u o le s tu n e e t k a n sa jo u k o t. Vanha m ie s  odottaa  
h u o lis sa a n  tu lta is ik o  k e llo n  en n u stu s to teu tta 
m aan . Hän läh ettää  p e lla v a tu k k a isen  pojan a la s  
s a l i in  jo s s a  istu u  C on tin en ta l K o n g r e s s i .

M ies joka k ertoo  k e r to m u sta  on G eorge  L ip p ard , 
hyvin m on ip u olin en  ja p id etty  se n  ajan p h ila d e lp h ia 
la in en  s a n o m a le h t im ie s . K ir ja ssa a n  "W ashington  
and H is G e n e r a ls , or  L eg en d s of the A m e r ic a n  
R evolu tion"  L eppard k e r to o  k er to m u sta  k e llo s ta  
u n h o ittam alla  in n o lla . T arun  loppu kuuluu s e u r a a 
v a s t i:

P uhum m e p o jasta  jo lla  on nau ravat s i lm ä t .  Kun 
vanhus k ä sk ee  häntä m en em ä ä n  a la s  Ja tek em ään  
r a p o r tin , e i  häntä ta rv in u t to is ta  k ertaa  k ä sk e ä .

P oika h yp päsi a la s  vanhan k e llo n so itta ja n  s y 
l is tä  Ja h iip i p im e itä  rap p u sia  a la s  to r n is ta .

Vanha k e llo n so itta ja  on y k s in . M inuutit k u lu i
v a t. N ojaten torn in  rap p u sten  kaidepuuhun o li h ä
nen k asv o n sa  käännetty  C h estnu t katuun päin . 
K iih k eä sti hän e t s i  p o ik a a . A ika ku luu , poikaa e i  
näkynyt. Sankat joukot k erä ä n ty v ä t v a ltlo n ta lo n  k a
tujen ja nurm ikon y m p ä r ille , m utta poikaa vaan e i  
näkynyt.

"Ah", v a lit t i  van h u s, "hän on unhoittanut m inut. 
N äiden  vanhojen  ja lk o jen  täy tyy  köm p iä  a la s  
v a lt io ta lo n  torn in  rap p u sia  Ja k iiv etä  ta a s  y lö s ,  Ja 
kaikki la p sen  tak ia ."

Kun näm ä sa n a t o liv a t  m u o d o stu n eet hänen huu
l i l le e n ,  kuului i lo in e n , so in tu v a  nauru a lh a a lta . 
S ie llä  ih m is jo u k o ssa  kadulla  s e i s o i  s in is ilm ä in e n  
poika taputtaen  p ien iä  k ä s iä ä n  ja tuu li p u h a ls i hänen  
p e lla v a is ta  tu k k aan sa .

Ja s it te n  täy ttäen  p ien en  r in ta n sa , k orottau tu i hän 
v a r p a ille e n  ja hu u si yhden ainoan san an  -  SOITA'.

* * *

Näin k e llo n  s o ito l la  ju lis te t t i in  200 vuotta sitten : 
m a a ilm a lle  Y h d ysva lta in  i t s e n ä is y y s ju l is tu s ,  joka  
on y k s i m a a ilm a n  h u om atu im p ia  vapautta Ja kan
sa n v a lta a  puoltava a s ia k ir ja  jo s s a  on k ir jo ite ttu :

" P id äm m e it s e s tä ä n  se lv in ä  to tu u k sin a , e ttä  

kaikki ih m is e t  on luotu  ta s a - a r v o is ik s i ;  e ttä  

heidän  L u ojan sa  on su onu t h e i l le  tie tty jä  lu ovu t

ta m a tto m ia  o ik eu k sia ; e ttä  näiden  Joukossa  ovat 

e lä m ä , vapaus ja p y r k im y s onn een; e ttä  näiden  

o ik e u k s ien  v a r m is ta m is e k s i  ih m is te n  p a r iin  on 

p e r u ste ttu  h a llitu k s ia , jo id en  o ikeud en m uk ain en  

va lta  p eru stu u  h a llittu jen  su o stu m u k see n ; e ttä  

m illo in  m in k ään m u oto in en  h a llitu s  käy tu h o isa k s i  
n o ille  ta r k o itu s p e r i l le ,  k a n sa lla  on o ik eu s m uut

taa  ta i k u k istaa  s e  ja p e r u sta a  u u si h a llitu s  l a s 

k ien  se n  p e r u sta n  s e l l a i s i l l e  p e r ia a t te i l le  ja jä r 

je s tä e n  se n  v a lla n  s i ih e n  m u otoon , joka tuntuu to 

d en n ä k ö is im m in  tu rvaavan  kan san  tu r v a llisu u d en  
ja onnen ."

I

ERIKOISUUDET f
Erikoisuudet ja tavanomai

sesta pitkäpiimäi8yyde8tä 
poikkeavat seikat ja vekottimet 
ovat nuorison suosiossa. Jos. 
kus tosin saattaa hieman ikään, 
tyneemmästä ihmisestä tuntua 
kuin tässä erikoisuuksien ha. 
vittelussa mentäisiin hieman 
liian pitkälle -  mutta kukapa 
sen sitten loppujen lopuksi rat
kaisee?

Ratkaisu tosin löytyi jupa
kassa, joka hiljattain tapahtui 
Lontoossa ja jossa pääosaa 
näytteli äskettäin ajokortin saa
nut nuorimies nimeltä Bill Wil
lary. Hän työskenteli hautaus
toimiston autonkuljettajana ja 
sen lisäksi hänellä oli tapana 
salaa viikonloppuisin lähteä a- 
jelulle tyttöystäviensä kanssa. 
Näihin ajeluihin käytettiin o- 
malla luvalla lainattua firman 
ruumisautoa.

Joudu ttuaan  e d e so tta m u k s is 
taan  käp ä iä lau taan  B ill s e l i t t i :

-  Syy on kokonaan n ä is s ä  
’k im u le is s a " . He o v a t k e r ta  

ka ikk iaan  pöhkööntyneitä a je le 
m aan  ru u m isa u to lla  y m p ä ri 
m a ita  ja  m antu ja!

OIVALLINEN SULHANEN

- Millaisen miehen kanssa 
tyttäresi on kihloissa? kysyi 
skotlantilainen naapuriltaan.

- Vallan oivallisen nuoren 
miehen kanssa. Hän saapuu 
meille joka ilta, sammuttaa 
valot olohuoneesta ja ottaa tyt- 
täreni syliinsä.

- Ohhoh, Ja sellaista sinä 
pidät oivallisena miehenä.'

-  Tottakai. Ilman muuta.Hän- 
hän säästää sähköä -  ja sitä 
paitsi kuluu vain yksi tuoli.

O * *

SYYTTÄKÖÖN ITSEÄÄN

Vanha pu h e lias  rouva näkee 
ran n a lla  onk im iehen , joka ju u ri 
on vetänyt kalan v ed es tä . Hän 
sanoo o nk ija lle :

-  O ikein tu lee  s ä ä li  tuota 
p ien tä  h e r t ta is ta  kalaa! Eikö 
te is tä k in  tunnu s il tä ?

-  Syyttäköön itse ä ä n ! ä rä h ti  
k a la s ta ja . -  Jo s  s e  o lis i  p itäny t 
suunsa  k iinp i, e j se  o lis i ta 
k e rtu n u t koukkuun.

* * *

RUNO EI RIITTÄNYT
K aunis, n u o ri vaim o , Joka 

o li a lo ittan u t e lä m ä n u ra n sa  
k ir jo it ta ja n a , o li Juhlan k e s
keinen  henkilö . "T e  o le tte  k e r 
r a s s a a n  v ie h ä ttä v ä ."  san o i ta 
lonem än tä  hänelle  in n okkaasti, 
" ja  len inkinne on to d e lla  kuin 
ru n o !"

"E i ru n o ,"  v a s ta s i  a lkava 
k ir jo it ta ja  v ilk k aas ti, "s iih en  
m en i yhdeksän runon -  p lus 
kahden lyhyen a r tik k e lin , kah
d eksan  a in ek ir jo itu k sen  Ja puo
len tusinan  p o liittise n  b ro -
sh u u rin  pa lk k io t."

• •  *

LOMAILLEN

Leirintäalueen suihkuhuo
neessa sai lämmintä vettä 
vain jos suostui maksamaan 
siitä markan -  kylmä vesi oli 
ilmaista ja todella Jääkylmää. 
Viime kesänä olin pystyttänyt 
teltan aika lähelle suihkuhuo
netta Ja havahduin eräänä aa
muna sieltä kantautuvaan kar
meaan huutoon. Syöksähdin u- 
los Ja juoksin hurjaa vauhtia 
suihkuhuonetta kohti, mutta äk
kiä joku nainen seisoi edessä- 
ni Ja Jouduin pysähtymään.

"Rauhoittukaa toki", hän 
tyynny tteli minua. "Mieheni
vain säästi taas markan."

•  •  *

SIBELIUKSELTA?

Muuan n u o ri s ie v ä  nainen tu
li m usiikk ikauppaan .

-  Saanko S ibeliuksen  "E n
s im m ä ise n  su u d e lm an " .

M yyjä, joka e i  m yöskään  o l
lut nullum m an näköinen , ky
sy i;

-  Pitääkö sen välttämättä o l
la  Sibeliukselta?

* * *

-1 r  * H  f-* * ; . » M  ' J
V . :■ Im i;

R a i s a :  ' M E  N A I S E T '
O n n e a  , A m erik k a;

— En aio uida kamari. jog si- 
solia, oo too slidjtte uimapuku 
pilliisi.

— Eihin suutu tarvitse suuttua 
sellaisesta sivuasiasta.

Meneillään on Yhdysvaltain 
juhlavuosi. Heinäkuun 4. päivä
nä 1776 allekirjoitettiin kuului
sa itsenäisyysjulistus.

Eri puolilla maapalloa tästä 
maasta kirjoitetaan poikkeuk
sellisen paljon. Mennään ää
rimmäisyyksiin sekä kiitoksen 
ja ylistyksen sanoissa että sät- 
tlm isessä ja parjaamisessa. A* 
merlkasta kirjoitetaan täysin 
eri tavoin riippuen siitä, missä 
maailman maassa ollaan, o te
taanpa esimerkkejä; USA on 
ihmiskunnan pelastaja, USA 
on maapallon riistäjä; USA on 
superkansakunta ja viimeinen 
toivo maan päällä, USA el ole 
mikään kansakunta; USA on 
miljoonien täyttynyt unelma, 
USA on miljoonien toiveitten 
hauta . . .

Esimerkkeinäkin annetaan 
äärimmäisyyksiä. Amerikka on 
täyttänyt lupauksensa sivistyk
sen jakamisesta suuremmalle 
osalle väestöä menestykselli
simmin kuin mikään muu maa
ilman kansakunta. Toisin ajat- 
televat: New Yorkissa joka vii
des lapsi ei saa minkäänlaista 
kouluopetusta, kaiken määrää 
asianomaisen varallisuus, mikä 
häpeä.

* « r  * i  « *
Viime vuosina on ollut muo

dissa arvosteleminen ame
rikkalaisten keskuudessakln. 
Monella taholla on pidetty te
rävän älyn mittana tapaa, jolla j 
Isänmaata on osannut mitata Ja 
moittia.

Kansasta on kuitenkin nous- j 
sut puhumaan lukuisia yksilöitä, 
joiden mielestä on korkein aika 
ruveta puolustamaan Amerik
kaa. Tottakai tiedetään valitet
tava Vietnamin sota, Water
gate skandaali, moraalitto
muus kongressimie8ten pii
rissä, samoin muutkin nega
tiiviset tosiasiat, mutta kuin
ka paljon tässä maassa on hy
vää Ja kunnioitettavaa. KJlnka 
monille tuhansille toisista 
maista tuleville tämä maa 
jatkuvasti avaa ovet niin sa
nottuun hyvään elämään Ja u- 
aeissa tapauksissa onneen.

Menestykseen ei kuitenkaan 
nykypäivinäkään harpata Ame
rikassa kertaheitolla. Eteen
päin päästään niin kuin ennen
kin kovalla työllä, useinkin 
toisenlaisella kuin vuosikym
meniä sitten. Kaikki kaikes
sa eivät enää ole lujat lihak
set Ja käsivoimat, vaan myös
kin aivot sekä monissa tapauk
sissa opinnot. Nykyisessä 
teollistuneessa kilpailuyhteis
kunnassa kielitaidoton siirto
lainen, joka luotua vain sii
hen, että päivän mittaan pys
tyy kaivamaan syvimmän ojan, 
häviäisi kuvasta sen sileän tien.

Mutu annas olla, Jos on am
mattitaitoinen rakennustyöläi
nen, puuseppä, autokorjaamos
sa työskentelevä mekaanikko tai 
jokin muutuommoinen siirtolai
sen menestymisen mahdolli
suudet ovat paremmat kuin 
missään muualla. Eikä esi
merkkejä puutu.

Juuri tämän heinäkuun 4. päi
vän kynnyksellä tuhansista siir
tolaisista eripuolilla Yndyaval- 
toja tuli Amerikan kansalaisia. 
Heidän toimenkuvansa olivat 
laajat, niin kuin oli laaja myös
kin edustettuna olevien maail
man maitten piiri, o li profes
soreja akateemisesta maail
masta, oli kuorma-auton kul
jettajia, terästyölälsiä ja mie
hiä, jotka ansaitsevat leipän
sä kivihiilikaivosten pimeim- 
misaä uumenissa. Oli per- 
heenemäntlä. Melkein kautta 
linjan Amerikka kiitettiin, u- 
selnkln kyynel silmäkulmassa. 
Synnyinmaassa ei koskaan elä
mä olisi muodostunut näin hy
väksi.

Joukossa, jota juuri nyt a- 
Jattelen, e l ollut ainoatakaan 
suomalaista, mutta oli muun 
muassa italialaisia, srgentina-

laisia, vietnamilaisia, egypti
läisiä Ja puolalaisia.

Oli jätetty synnyinmaa va- j 
paasta tahdosta. Uudeksi koti
maaksi oli valittu Amerikka 
vapaasta tahdosta. Vaikeudet 
ja probleemat tiedettiin, mutta 
sittenkin lähdettiin. Uslmmis- 
sa tapauksissa el ollut petytty.

Niin kuin aina ennenkin siir- 
tolaisvirastoa edustava tuo
mari vannotti valan. Luvattiin 
noudattaa ja puolustaa Yhdys
valtain perustuslakeja. Tuo
mari piti lyhyen puheen. Nuor
kauppakamarin edustaja toivot
ti uudet kansalaiset tervetul
leiksi tämän yli 200-mllJoonai- 
sen kansan piiriin.

Kansalalspaperlt saaneiden 
puolesta puhui egyptiläinen, jo
ka pyyhki liikuttuneena silmi
ään paperinenäliinalla. Hi’n 
sanoi;

-  Rakastakaamme tätä maa
ta yhtä paljon kuin synnyin
maitamme, eikä Amerikan ra
kastaminen suinkaan merkitse 
sitä, että meidän pitäisi syn
nyinmaamme unohtaa. Päin
vastoin meillä on tavallaan 
kaksi maata, jotka täydentä
vät toisiaan ja rikastuttavat 
elämäämme.

Jokainen uusi kansalainen sai 
pienoiskokoisen Yndysvalta j  
lipun. Nuorkauppakamari oli 
järjestänyt joukolle kadun toi
selle puolelle kutsut.

Noin oli silloinkin, kun sinä 
ja minä ja lukuisat muut monia 
vuosia sitten tulimme Yhdys
valtain kansalaisiksi. Monilla 
meistä tuo pienoiskokojen täh- 
tilippu on muistona pöytälaati
kossa. Ja samassa pöytälaati
kossa on Suomen tunnuksena 
pienoiskokojen sjiristilippu. 
Ne täydentävät toisiaan tänä 
Juhla vuonnak j .

Miljoonissa kodeissa eri 
puolilla Amerikkaa on tuolla 
tavoj kaksi eri lippua, ehkei 
ihan o ik eja  lippuja, mutta 
kuvaannollisesti. J* nykypäi- 
v jä  Amerikkaa Juhlittaessa 
muistetaan u s e j k j  entistä 
lämpimämmj maita, joissa 
synnytti j ,  kasvettiin Ja jois
ta tänne muutetti j .

Kaksisataa vuotta sitten A- 
merikassa rohkeat, kaukonä
köiset miehet sytyttivät va
pauden soihdun. Sen liekki ei 
ole sammunut. Ihmisillä on 
Jatkuvasti unelmansa ja pää
määränsä. N ykyisj on krii
sejä n l j  k u j ennenkj. Kun 
laukaukset kajahtelivat 200 
vuotta sitten Concordissa ja 
Lex jgtonissa, kolmannes maan 
asukkaista oli kunjgasmie- 
lisiä, kolmannes väl jpitäm ät- 
tömlä Ja v a j  kolmannes oli val
lankumoustaistelijoiden ta
kana. Tuo oli tuollo j e n  krii
si. Mutta siitä selviydyttij. 
Kriiseistä on selviydytty a ja .

Kiitos, Amerikka, ja oike j  
paljon onnea!

FlnnUh-AmerlCon B lc *n M « iM  T r lb i* *  
to Iho United Sieto*

B y W ern er  W lek ari; N.Y. TJmee* Foreign cerreepoodsnt
Delivered at the Greeter N.Y* Ptal*b-Amerfcan Bicenten
nial celebration on June 20 .1976 et the Statue o t Ub&xty

•pec 1*1 blend of lnduadrious- 
neea, pride m their work, ho- 
nesty and rugged individualism. 
They tended to settle hi areas 
that reminded them of home -  
New England, New York, M in- 
nesota* Michigan, the Dakotas, 
Oregon, the sa te  of Washing
ton -  and they won reputations 
as honest, hard-working folk, 
too hart*-working, in the op j l -  
on of many who had to compete 
with them.

There la an old saying diet, 
if a few Pinna gather together, 
someone la elected chairman , 
and half the people walk out. 
j  view of the rugged indlrt» 
dualism that our Finnish he
ritage has provided ua, i t  la 
good, Mr. Chairman, that you 
were selected j  advance, hr 
we might have a competing fes
tival at the other end of this 
island.

Ladies and gentlemen, I 
shall sketch briefly the story 
of three groups of Finns who 
have come to the New World, 
two of which quickly disap
peared j t o  the local culture. 
The third, the present one, is  
tak jg  longer, but there are 
jerea a  j g  signs that it is also 
be j g  assimilated.

F j n s  as well as Americans 
of F jn ish  descent have a spe
cial reason to celebrate the 
American Bicentennial, as 
F j n s  were among the earliest 
settlers of America, the first 
of them arriv j g  j  1638, only 
18 years after the Mayflower 
brought the Pilgrims to Mas
sachusetts.

F jland  was part of Sweden 
then, and F j n s  helped to found 
the colony of New Sweden j  the 
Delaware River valley, although 
not entirely w illjg ly . Many 
were forcibly shipped here for 
violat j g  newly enacted Swedish 
laws bannjg the traditional 
F jn ish  practice of clear j g  
woodlands by bum j g .

About 500 F j n s  j  all ar
rived j  the area dur j g  the 
brief history of the colony, 
which became Dutch after 16 
years and British eight years 
later.

The F j n s  jtroduced their 
sauna and Fjnish-style log ca
ll j s  to the New World and built 
several settlements, among 
them two at what is now Ches
ter, Pennsylvania and one that 
stood for a time at what is now 
Philadelphia. The Finns, how
ever, called it Sauna.

After Sweden lost its colony 
on the Delaware, jter e s t  j  e- 
migration to America faded j  
Sweden and F jland and by the 
seventeen hundreds the F j n s  
j  America were be j g  assi
milated j t o  the American cul
ture.

In 1776, one of the descen
dants of the people of New Swe
den, John Morton, who was of 
both F jn ish  and Swedish des
cent, became one of the signers 
of the American Declaration of 
Independence.

The next group of F j n s  to 
emigrate to the New World 
also was assimilated j t o  the 

I local culture relatively quick
ly. Those F j n s  went to Alas
ka from about 1830 to 1840 
when both Fjland and Alas
ka were under Russian rule.

But the greatest wave of F j -  
nish imigrants - although small 
when compared to many other 
nationalities -  came to Ame
rica j  the second half of the 
19th century and first part of 
the 20th. Three hundred fifty 
thousand F j n s  arrived between 
1870 and 1920, attracted by tales 
of economic opportunity.

Most of them were farmers 
or unskilled workers, with lit
tle if any command of English 
and with meager funds. But 
t^ey brought with them their

The F j n s  labored j  m j e s ,  
lumber camps, on farms, j  
factories. They worked j  
construction, j  fishing and 
other pursuits. Many astound
ed their nelgltors by takjg  
what seemed a hopeless tract 
of land and turn j g  it j t o  a 
flourish j g  farm.

While ill equipped to set up 
large bus j e s s e s  to compete 
j  the general marketplace, they 
formed cooperatives j  retail- 
j g ,  housjg  and other fields 
to help themselves and their 
fellow F j n s .

A lively Fjnish-language 
cultural life was developed - 
temperance societies, lodges, 
clubs of various k jd s , so- 
called F j n  Halls, some spon
sored by Socialists, others 
by Finns of a more radical 
persuasion.

Numerous Fjnish-language 
newspapers and periodicals 
were founded, and they flour
ished for many decades.

F jnish-language churches 
were established j  all F j -  
nish settlement areas, and they 
were gathered into three 
separate compet j g  F jn ish  Lu
theran synods. But many a con
gregation split and went off on 
its own.

One of my earliest memories 
of my boyhood j  Michigan 
where I was bom is of my 
F jn ish  immigrant father, a 
Lutheran pastor, speak j g  at 
a stormy congregational meet- 
j g  that was jterrupted by 
the arrival of policemen called 
by a faction opposed to him. 
But they soon left, sa y jg  a 
doctr j a l  dispute was no rea
son to arrest the pastor.

As immigration slowed and 
one generation succeeded an
other, as education improved 
the economic opportunities of 
the immigrants’ children, the 
process of assimilation began.

A key factor was a decl j e  j  
the use of the F jn ish  language. 
It was noticeable already be
fore World War II, and after
ward much less F jn ish  could 
be heard on streets of commu
nities across the country that 
once rang with it.

Many Fjnish-language
newspapers have folded. O- 
thers appear less frequently 
with English-language sections 
jeluded j  an attempt to slow 
the decl j e .

Most formerly Finnish-lang
uage churches now belong to 
English-language synods.

As we can see here today, 
however, there is still a live
ly j te r e s t  and pride j  our 
heritage. And, although we F j -  
nish-Americans may je r e a s -  
jg ly  become Just Americans, 
along with many other ethnic 
groups, we shall never lose the 
susta j  j g  qualities of our pio
neer forefathers.

kintUM . IMBMM .i •••' MUIIKttMUeiMHS

Lehtemmo
konttorista puhutaan

■UiittuuniiHiîminitiRainiiiioiim. miau iit>ni«i!in. at inniani

VESIPULA uhkaa jälleen E - 
telä-Suomea ensi kesänä, ellei 
kuluva toukokuu tuo mukanaan 
korkeita sademääriä, kerro
taan Ilmatieteen laitoksesta. 
Huhtikuun tilasto osoittaa, että 
pohjavedet ovat Etelä-Suomes
sa huomattavasti normaalia a- 
lempana, palko j  jopa metr j  
verran. Vesivajaukseen on syy
nä vähälum je n  talvi Etelä-Suo
messa. Pohjois-Suomessa, Ou
lun yläpuolella tilanne on hyvä, 
sillä pohjavedet ovat runsaas
ti normaalia korkeammalla.

•  •  •

SUOMEN Punaisen Rist j  ka
tastrofirahastoon on tähän men
nessä kertynyt no j  2,5 miljoo
naa markkaa Lapuan räjähdys- 
onnettomuuden uhrien autta
miseksi. Summa on suur j ,  mi
tä suomalaiselle avustuskoh
teelle on SPR;n toimesta kos
kaan kerätty. Keräys jatkuu

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

Hyvän ystävänsä Matti Jo- 
k e l j j  muistolle, Joka kuoli 
hiljattain Lunenburgissa, Ma., 
lahjoittaa Leo Mäkelä, Can
terbury, Conn. -  $5.00.

Miehensä Victor Niemen 
muistolle lahjoittaa A jo  Nie
mi, Newport, N .H. -  $5.00.

Miehensä Yrjö Wonkan muis
tolle, joka kuoli täällä Fltch- 
burglssa he jäkuun 6 p., 1945, 
31 vuotta sitten, lahjoittaa hä
nen vaimonsa Hilma Wonkka, 
Fitchburg. Ma. $5.00. Mr. 
Wonkka oli Raivaajan perusta
jia.

Ennie Bloom, CitrusS p rjgs, 
Fla. -  $5.00.

Newport, N.H. Raivaajan hy
väksi pidetyistä kahviaisista -  
$80.00.

Raivaajan Ystävä, Brooklyn, 
N.Y. -  $2.00.

Yhteensä . . . .  $2,017.94
•  •  *

VÄHÄVARAISTEN 
LUKJJAIN RAHASTO

Torsti Kulmala, Carlisle 
Ma. -  $2.03.

Kiitoa lahjoittajille!*

Muuan tunnettu taiteilija soit
ti kerran konsertissa piano-o
san Schubert j  "Forellikvj- 
tettij."  K onsertj Jälkeisenä 
päivänä hän sai eräältä ihaili- 
Jattareltaan paket j ,  Jossa oli 
kolme isoa ja kaunista forellia. 
Pianisti kiltti kirjeessään lä
hettäjä seuraavasti; "M ju lle  
osoittamanne suuren huomaa- 
v*f*uuden rohkaisemana olen 
päättänyt seuraavassa konser
tissa soittaa Haydn j  "Härkä- 
menuet j ."

* * •

EPHARTA, Pa. -  Melke j  
sokea, 83. ikä j e n  Helen Bor- 
deau veti hampaillaan 1,900 pau
nan Volkswagen autoa yhdeksän 
Jalkaa. Miss Bordeau kulki vuo
sia sirkuksen mukana esittäen 
voimanäytteltä. Ensimmäisen 
kerran v. 1918 suoritti hän yllä- 
majitun voimanäytteen ham
paillaan.

" un suunnittelattc matkaa 

SUO M EEN  

k ä ä n ty k ä ä
RAIVAAJAN m a t k a t o im is t o n

puolaan.
Edustam ina:

i

4.

: * m
Pääkonsuli Eero Yr j o  
Urho Kekk osen terv

Suur New Yorkin alue 
rikan suom alaisten  B 
nial Juhla, Joka p ide tt 
pauden p a tsaa lla . Lii 
r e s s a ,  sunnuntaina, k 
p „  oli e rin o m aisen  on 
Juhla oli kaikkein huo 
suom alaisten  Juhla ja J 
son puo lesta  su u r in a lt 
lan Day Juhlan New Y or’ 
ilm an n äy tte ly ssä

Sankka sumu a ik a ls  
m ulla Ja Ilm a tie te e n  
ras to n  ennustukset k 
te is ta  Ja se , e ttä  s a a r  
tyy m ennä la iv a lla , 
p iti Joitakin ihm isiä  tu 
M utta, sum u haitu l Ja tu 
kesä j e n  päivä. L aske 
hlmä j  tuhannen suom a 
sa llls tuneen  Juhlaan, 
kävi no j  10,000 tu r ls t  
aikana.

Juhlapaikka ei o lis i 
Ilta p arem m in  kuin 
p a tsaan , L iberty  S aa re  
Y o rk j  kaupungin s l l  
yhdellä puo le lla  Ja sa ta  
la puo le lla . Hyvin 
detty puisto  nu rm iko  
v a r jo p u je e n , kaikki 
luom aan k e r ra s s a a i 
tunnelm an, inspiroiva? 
hallitsevan  koko Juhlan

O hjelm a, joka k ä s itt 
taa , ta n ss ia , laulua ja 
kla alko i kello 11 aam  
jotka saapu ivat a ik a ls  
le  sa iv a t nauttia  o h je ' 
tä  he tk estä  alkaen kun 
s a a re l le .

J ih la n  v ira llinen  
alkoi klo 1;30 ip. Blc 
kuoron lau lam alla  Yhd 
Ja Suomen k an sa llis ia  
no A arnio  Ja Ju lie tte  
m ivat ohjelm an e s i t

Ottakaa yhtays: 

RAIVAAJA TRAVEL BUREAU

Fitchbarg, Mass. 01420
f617J343^«22

BOSTON, Finnoi 
809 Statlar Off ie 
(617) 482-4952
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Viipurin louluveikot

lism

a clone

Laulajatar Juliatta KoleaPääkonsuli Earo Yrjälä luki presidentti 
Uiho Kekkosen tervehdyksen

Koko ohjelman nauhoitti Ja 
kuvasi Tampereen televisio
asemalta tulleet teknikot Ja 
sanomalehtimiehet.

Puheitten, laulujen, musii
kin Ja lausunnan lisäksi saa
rella oli laaja käsityö, kera- 
mikki Ja taidenäyttely. Yli 
100 Amerikan suomalaisten tai- 
demaalauksia oli näyttelyssä. 
Näyttely alue kiinnosti monia 
ihmisiä kautta päivän.

Suurinta huomiota sai v. 
1930 Miss Finland, Joka nyt on 
74 v. ikäinen. Hän esiintyi ui
mapuvussa näyttäen miten so
rean vartalon voi saada terveel
lisellä ruokajärjestelmällä Ja 
voimistelulla. Hän tarjosi kir
joittamaansa kirjaa myytä
väksi, jossa hän neuvoo miten
kä pitää Itsensä terveenä.

Päivän päätyttyä tuli mie
leen sanonta "On hyviä uuti
sia Ja on pahoja uutisia." H>- 
vä uutinen oli puiston puhtaus, 
meri Ja auringon paiste, hyvin 
nautintorikas ohjelma ja juhlan 
inspiroiva vaikutus suuren Va
pauden Patsaan juurella.

Pahat uutiset voidaan kertoa 
yhdellä sanalla- epämukavuus. 
Ikävänä asiana oli se että ylei
söllä ei ollut istuimia. Koko 
pitkää ohjelmaa piti seurata 
seisten. Jostakin syystä oh
jelmaa piti esittää eri pai
koissa, siirtyen se hallinto
rakennuksen rappusilta nur
mikko alueelle, sieltä suurelle 
avoinaiselle konkreettialueelle 
Ja Jälleen ympäri. Joittenkin 
esityksien aikana ihmiset sei
soivat 5-6 henkilön vahvuisena 
niin että takimaiset eivät näh
neet esityksiä.

Sitten tuntien seisomisen Jäl
keen oli jonotettava pitkissä

Suur New Yorkin alueen Ame
rikan suomalaisten Bicenten
nial juhla, joka pidettiin Va
pauden patsaalla, Liberty saa
ressa, sunnuntaina, kesäk. 20 
p., oli erinomaisen onnistunut. 
Juhla oli kaikkein huomattavin 
suomalaisten juhla jajuhlaylei- 
sön puolesta suurin sitten Fin- 
lan Day Juhlan New Yorkin maa
ilman näyttelyssä v. 1964.

Sankka sumu aikaisin aa
mulla Ja ilmatieteellisen vi
raston ennustukset kuurosa- 
telsta ja se, että saarelle täy
tyy mennä laivalla, varmaan 
piti joitakin ihmisiä tulemasta. 
Mutta, sumu haitui Ja tuli kaunis 
kesäinen päivä. Lasketaan vä
hintäin tuhannen suomalaista o- 
salllstuneen juhlaan. Saarella 
kävi noin 10,000 turistia Juhlan 
aikana.

Käsityö- ja taida 
näyttä ly

Myöskin suomalaiset kan- 
santanhuujat Kyykkä sports 
Club of Ridgefield ja Stam
ford, Connecticutista, saivat 
yleisön suosion. Kuusitoista 
tanssijaa, miehiä ja naisia, o- 
livat pukeutuneet värikkäisiin 
Suomen kansallispukuihin. 
Vaikka tanssijat ovat keski- 
ikälslä he tanssivat yhtä vauh
dikkaasti kuin nuoret "rock and 
rollers." Johtaja Hilkka Lai
ne muistetaan hyvin kun hän 
viehättävästi tanssi New Yor
kin Fifth Avenuen haalin ope
reteissa parisen kymmentä 
vuotta sitten. Finnish-American 

Bicentennial kuore 
Johtaja. Sirkka Johnson

Iltapäivä ohjelmassa esiin
tyi kaksi kuoroa. Ensiksi oli 
Viipurin lauluveikot, Jotka o- 
livat juuri päättäneet Yhdys
valtain ja Kanadan mantereen 
konserttimatkan. Heidän ää
nensä yhdistyivät kauniiseen 
harmoniaan, josta on annet
tava tunnustus Johtaja Martti 
Neuvoselle.

Suomalaisten Bicentennial 
kuoro. Joka oli erikoisesti pe
rustettu Juhlia varten, esiintyi 
ja sai yleisön suosion. Monet 
turistit saarella vaikka eivät 
ymmärtäneetkään suomalais
ten laulujen sanoja, pitivät lau
luista, päätellen siitä miten in
nokkaasti he aploodeerasivat. 
Johtajana toimi Sirkka Johnson.

Näitten kuorojen lisäksi lau
lajatar Juliette Koka lauloi eng
lanninkielisiä lauluja suomen
kielellä Ja suomenkielisiä 
lauluja englanninkielellä.

Juhlapaikka ei olisi voitu va
lita paremmin kuin Vapauden 
patsaan, Liberty Saarella, New 
Yorkin kaupungin slluettlkuva 
yhdellä puolella ja satama toisel
la puolella. H>vin ylläpi
detty puisto nurmikoinen Ja 
varjopuineen, kaikki auttoivat 
luomaan kerrassaan kauniin 
tunnelman, inspiroivan patsaan 
hallitsevan koko Juhlan.

Tervehdyksiä luettiin presi
dentti Gerald Fordilta, Kuver
nööri Hcgh Careyltä Ja New 
Yorkin valtion kahdelta U.S. 
senaattoreilta Javltslltä Ja 
Buckleylta.

Ohjelma, joka käsitti lausun
taa, tanssia, laulua ja musiik
kia alkoi kello 11 aamulla. Ne, 
jotka saapuivat alkaisin saarel
le saivat nauttia ohjelmasta sii
tä hetkestä alkaen kun saapuivat 
saarelle.

Jonoissa saadakseen ferryn 
kaupunkiin.

Se oli todella rasittava päi
vä, mutta silti loistava päivä - 
fyysillisesti uuvuttava mutta 
henkisesti virkistävä.

Puheitten Jälkeen seurasi hy
vin monipuolinen Ja arvokas oh
jelma, mitä on moneen vuoteen 
kuultu suomalaisten järjestä
missä Juhlissa. Varmaan kaik
kein esteettisesti kaunein esitys 
oli Viippolan Valiotyttöjen tans
si esitykset. Se oli kuin ulko
ilma balletti esitetty kauniil
la nurmikolla. Kaksitoista tei
ni-ikäistä tyttöä olivat huomiota

J jhlan virallinen ohjelma 
alkoi klo 1:30 ip. Bicentennial 
kuoron laulamalla Yhdysvaltain 
Ja Suomen kansallislaulut. Rei
no Aarnio Ja Juliette Koka toi
mivat ohjelman esittelijöinä.

New Yorkin Finnish Ameri
can Bicentennial komiteaa on 
kiitettävä erittäin mainiosta ja 
onnistuneesta juhlasta.

i our 
e  F i n -  
reas- 
lcans, 
ethnic 
se the 
r pio-

keisena 
maili

ssa oli 
reillä.

jota vietetään Yhdysvaltain Bicentennial juhlan merkeissä Saiman Puistossa, Fitchburglssa heinäk. 2, 3 ja 4 pnä
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WASHINGTON, Finnair 
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DETROIT > Southfield, Finnair 
23077 Greenfield Road 
(313) 559.5420

CHICAGO, Finnair 
37 South Wabash Avo 
(312) 332.7360

BOSTON, Finnair
809 Statler Office Building
(617) 482-4952

LOS ANGELES, Finnair 
510 West 6th Street 
(213) 623.7141

BUREAU



T

4 * ♦ Raivaaja - Torstaina, heinäkuun 1 p.. 1976 - Thurs.. July 1.1976
Urin Worth. Rs.

JSt. Anfcrefns (Slfitrclj

ARVO PAANANEN
Funeral Director

131 SOUTH LAKESIDE DR. 

LAKE WORTH FLORIDA 

Puhelin 582-6633

VAIKKA MONET ovat läh
teneet täältä Floridasta lomil
le ja vierailuille pohjoisvalti
oihin Ja Suomeenkin, niin on 
meillä sittenkin vielä niitä jot
ka ovat jääneet nauttimaan Flo
ridan kesästä. On myöskin saatu 
tavata kesävieraita monilta 
paikkakunnilta jopa aina Suo
mesta asti. Kyllä täällä on läm
mintä, mutta mereltä käy 
virkistävä tuuli että tjsein poh
jola valtioissa cm tukalampi kun 
mitä meillä on Floridassa. Hy
vä on ollut osanotto Jumalanpal-» 
velukslin.

VIIME sunnuntaina, kesäk. 
20 p. saimme vastaanottaa en
simmäisen virallisen edustajan 
Lake Worthin sisarkaupungista. 
Lappeenrannasta, Suomesta. 
Mr. Jaakko Orkamaa toi Lap
peenrannan seurakunnan, sekä 
kaupunkin tervehdyksen meil
le suomenk. Jumalanp. yhtey
dessä. Hän toimii peruskoulun 
rehtorina, Lappeenrannan kau
pungin valtuustossa, kirkko
valtuustossa ja kirkko neuvos
tossa. Maanantaina hän sitten 
toi tervehdyksen Lake Worthin 
kaupungin valtuuston kokouk
sessa.

PASTORIN rouva Tamminen, 
Pakilan seurakunnasta, Hel
singistä myös osallistui Ju
malanp. täällä vieraillessaan 
Mr. ja Mrs. Kallervo Juhan 
kodissa, Lantanassa jotka 
myös ovat Pakilasta.

Koko päivän kestävä kova sa
de lakkasi illan tullen ja siis  
meillä oli erikoisen hyvä osan
otto Juhannusjuhliimme. Oh
jelman juontajana toimi Charles 
Laurell, soololaulua esittivät 
Alfons UkJkonen Ja Onni Piippo
nen vieraamme Torontosta. 
Säestäjänä oli aina uskollinen 
Helen Flackbarth. Uno Gron- 
qulstin tilaisuuteen kirjoitta
man erittäin kauniin runon lu
ki vaimonsa Pirkko. Puhe 
pastorilta. Ilta kului hauskas
sa seurassa kahvipöydän anti
mista nauttiessa.

MONIA korjauksia Ja uu
distuksia on tehty kirkollam
me tämän kevään aikana, joista 
viimeisin oli seurakuntamme 
alttari toimikunnan aloitteesta 
laitettu sakasti. Meidän Mar
tha kerho ja L.C.W. naiset ovat 
avustaneet aineellisesti.

PASTORIN loma-aika tulee 
olemaan viimeinen viikko hei- 
näk. Ja ensimmäiset kolme elo
kuussa, siis helnäk. 25 p. ja e- 
lok. 1, 8 Ja 15 - ei ole suomenk. 
Jumalanpalvelusta. Silloin kui
tenkin on englannink. jumalan
palvelus kello 10:30 aam. jonka 
Johtaa Pastori Ivar Iverson.

KESÄK. 19 p.f sulhasen ko
dissa Lake Worthissa, vihittiin 
aviolittoon Elsa Nylander Ja 
Oscar Saari.

PASTORI Törmälä on toi
mittanut seuraavat ruumiin siu
naukset Lakeside kappelin kaut
ta; •

HILMA NOYES, synt. Suo
messa, marrask. 30 p. 1897, 
kuoli Lepokodissa kesäk. 1 
p. Polttohautaus kesäk. 4 p. 
Kaipaamaan Jäi veli Thomas 
Hardvall, Wayne, N.J.

FRANK LEHTINEN, «ynt.
marrask. 7 p., 1901, Eura,
Suomessa, kuoli kotonaan Lake
Worthissa toukok. 31 p, Polt
tohautaus kesäk. 3 p. Kaipaa
maan Jäi puoliso Lyyli, 1 poi
ka Olavi Lehtinen, Toronto, 
Canada, 3 poikapuolta Karl Wil
liams, Ilkka Wuohela, Kauko 
Williams, Canadassa, ja 2
lastenlasta.

HILDA A. RINNE, o.s. Stark, 
synt. helmik. 17 p. 1892, Salo, 
Suomessa, kuoli Kennedy sai
raalassa kesäk. 7 p. Poltto
hautaus kesäk. 9 p. Kaipaa
maan Jäi tytär Mrs. Helen Con- 
tento, Lake Worthissa, 1 lap
senlapsi ja 2 1.LL

KARL KORPI, synt. kesäk. 
12 p. 1902, Tampere, Suomes
sa, kuoli Kennedy sairaalassa 
kesäk. 11 p. Polttohautaus ke
säk. 15 p. Kaipaamaan Jäi puo
liso Lahja Lantanassa Ja 1 si
sar Suomessa.

WILLIAM HALME, synt. hei- 
näk. 6 p. 1892, Kaitakoski, Suo
messa, kuoli kesäk. 17 p. Ken
nedy sairaalassa. Haudattiin 
Palm Beach Memorial Park 
hautausmaahan kesäk. 21 p. Kai
paamaan Jäi puoliso Helen, Lan
tanassa, 3 tytärtä, Karin Sny
der, Lantanassa, Irja Corlew 
Ja Helen Rivers, Ballston Spa, 
N.Y.; 2 sisarta, Elsie Matt
son, Quincy, Mass. Ja Hslmi 
Tossavainen Suomessa. 5 1.1. 
ja 3 1.1.1.

GUSS EVERT SAARINEN, 
synt. elok. 23 p. 1897 Rauma, 
Suomessa, kuoli kotonaan Lake 
Worthissa kesäk. 20 p. Poltto
hautaus Mizell -  Faville -  Zem 
National Chapels hautaustoi
mistossa kesäk. 23 p. Kaipaa
maan jäi puoliso Elizabeth, 1 
tytär Mrs. Raymond Hill, Del
ray Beach, 3 1. L Ja 6 1.1.1. Ja 
veli Arvo, Suomessa.

MRS. ANNA DAVIS, o.s. 
Koponen, synt. syysk. 15 p. 
1894, Norjassa, kuoli Lepoko
dissa kesäk. 22 p. Ruumis siu
nattiin Memory Gardens hau
tausmaahan kesäk. 25 p. Kai
paamaan Jäi sisaren tyttäret 
Laila Wehmanen Ja Mildred 
Wetton, Negaunee, Mich. Ja 
1 sisar Ruotsissa ja 1 sisar 
Norjassa.

MRS. IDA WUC'RELA o.s. 
Kauppila -  Jacobson, synt. 
huhtik. 10 p. 1897 Gillespie, 
Pennsylvaniassa, kuoli Lake 
Worthissa kesäk. 24 p. Polt
tohautaus kesäk. 26 p. Kaipaa
maan jäi tytär Mrs. Elsie Czel- 
len Lake Worthissa, 2 sisarta, 
Thelma Troppi, Ft. Lauderdale 
Ja Onerva Anden Pennsyl
vaniassa, 2 lapsenlasta, 61.1.1. 
Ja 2 l.l.l.l. - W. H. Törmälä

LANTANA WESTERN AUTO
Lunten a Shopping Center 

AI ja Lucy Ruäes, edistäjät 
Aikuisten 3-pyoraisia. Saunan 
kiukaita. Tilauskeskus Läikillä.

Western Auto Products 
tuotteilla. Puh. 5&5*7iQt>

F OUNTAI N' S  -
VAATTEITA KOKO PERHEELLE 

Lake Worth - 728 Lake *ve 
Boynton • Sunshine Square 
Palm Beach & Twin City Mall
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^ÄC~E HARDWARE^

l a a t u t u o t t e i t a
1212 Lontana Road, Lantana, Fla. 

Puh. 585-9247
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First Federal
S A V I N G S

ASSOCIATION OF 
LAKE WORTH

L a ke  W o r th  •  B o y n to n  B each  

L a n ta n a  • Paltti S p tn ig %

P aim  B each  ( j i i r d c M s

2 S J
Fuhelin JU 2-4431 

6 th Ave. So. & F.E C. Tracks 
Box 846 Lake Worth, Fla.

Voitte luottaa Zenith edustajaamme
R E L I A B L E  T V

MYYNI I ja HUOLTO 
416 West Lantana Rd. 

Lantana, Florida 33462 
Puh. 582-6576

OeveloiM l, O h io
SUOMALAISET lettivehnä- 

set olivat hyvin - suosittuja in
ternational Festlvalin suoma
laisessa kojua aa, aamoin her
kulliset luumu- Ja mansikka- 
tortut. Tämä oli ensimmäinen 
kerta kun osallistuimme n ä l-, 
hln markkinoihin, mutta hyvin 
ne onnistuivat. Täyden tunnus
tuksen ansaitsevat Sarah Circ- 
len mainiot leipojat ja ennen
kaikkea Lillian Collander. Hän 
oli koko homman alkuunpanija 
Ja johtaja. Tulot luovutetaan 
SOS Lapslkylälle suomeen.

MIKA OLISI hauskempi ta
pa viettä suvista sunnuntai-il
taa, kuin latua Lakewood Par
kissa, Erie-järven rannalla ja 
kuunnella Home Town Band kon
serttia!

Wayne Mack (WDOK-radio) 
on ollut näiden konserttien val
mentajana kymmenen vuotta ja 
on edelleenkin suuresti innos
tunut. J ohtuukohan hänelle kos
kaan mieleen se kotikylän soit
tokunta Ashtabulassa? siellä 
hän koulupollcana soltteli kuu
luisan Huminan sunnuntaisissa 
puisto-konserteissa. -  P itä- 
kääpä mielessänne. Konsertti 
alkaa kello seitsemän.

ONE WORLD DAY. heinäk. 
18 pnä Cultural Gardenin A- 
merikkalaisessa puistossa. Bi
centennial vuoden kunniaksi on 
järjestetty kulkue. Eri kansalli
suudet tulevat kantamaan maan
sa loppua, kansallispukuihin pu
ettuina. Ruth Collander ja Lee
na Vehkakangas kantavat Suo
men sini-valko värejä. Miss 
World ja Miss Innercity ovat 
mukana, samoin monta soitto
kuntaa. Kulkue lähtee puoli kah
delta, Severance Hallin park
keerauspaikalta. Ohjelma juh
lassa on mainio, m.m. 100 hen
kinen joukkue tanssijoita Ja lau
lajia tyroolista. Toivomme suo
malaisten suurta osanottoa. 
Naiset, kauniit kansallispuvut 
päälle, please!

MR. ja MRS. STEPHEN (Bon
nie Maky) SWIFT ovat lentä
neet Taipeihin, Taiwan, ottaak
seen osaa erään ystävänsä häi
hin. Morsian on kiinalainen tyt
tö, Jotan häät varmaan tulevat 
olemaan mielenkiintoiset, tä
mä on osaltaan kuin "honey
moon" Bonnielle Ja Stevelle 
koska heillä aikaisemmin ei 
ollut tilaisuutta tehdä häämät- 
kaa.

LUTHERAN HOME garden 
party, viime tiistaina onnistui 
hyvin. Ilma oli suotuisa Ja o- 
sanotto suuri. Suomalaisia vain 
puuttui. ’ n6«i> ? • L.S.

Bogota, N. J.
HOLY NAME sairaalaan ra

kennetaan 3-kerroksinen uusi 
sairaalarakennus joka tulee 
maksamaan $16 miljoonaa. Lat
tia pinta-ala on 150.000 neliö
jalkaa. Se rakennetaan vanhan 
päärakennuksen eteen Ja kun 
uusi sairaala on valmis niin 
vanha puretaan pois sillä se 
on Jo 50 vuotta vanha Ja on 
monessa suhteessa epäkäytän
nöllinen. Uusi sairaala pitäisi 
olla valmiina vuonna 1978 tai 
aikaisin 1979. Groundbrea
king" juhla oli keskiviikkona 
kesäkuun 16 päivä Jossa Tea- 
neckin Townin Ja sairaalan Joh
tohenkilöt olivat läsnä.

MRS. SIRKKA NURMINEN 
Bergenfieldistä lähtee Suomeen 
heinäkuun 5 päivä Finnair len
toyhtiön koneella. Nurmis
ten kaksi lasta menee hänen 
mukanaa. sirkka menee Lapin 
pitäjän Kullanperän kylään Jos
sa hänen vanhempansa asuvat. 
He viipyvät Suomi-matkalla 5 
viikkoa.

MRS. ALLI (Alice) WILLI
AMS, 84 v. kuoli kesäkuun 24 
päivä Btrgen pines sairaalas
sa .

Vainajaa lähinnä kaipaamaan 
Jäivät kaksi veljeä, Robert Ja 
Ed Vogel, molemmat asuvat 
Californ iässä.

Hän oli syntynyt Suomessa 
Ja ollut Teaneckin asukas 50 
vuotta. Hänen miehensä Edward 
kuoli 1973.

Mrs. Williams oli ammatil
taan hieroja Ja otti vastaan 
potilaita kotonaan.

Hänet haudattiin Volk Fune
ral He mesta, Bogota, kesäkuun 
28 päivä HEckensackin hautaus
maahan. Papilliset tehtävät 
suoritti past. Krlesat. -O .K,.

FIRST NATIONAL BANK
and

T R U S T  C O M P A N Y
144 North J Stroot Lake Worth, Fla. 33460 Toi. 582-5641

AVOINNA KOKO KESÄN luidlwoocf qrovesJUNAMATKOJA 
APPELSIINIT ARHAAN 

LAHJATAVARAKAUPPA
jossa yli 1000 orilaista esinettä 

ja yli 10 eri laatua alavia sitrushedelmiä.
Avoinna maanantaista lauantaihin klo 9 ap.-klo 5:30‘io .} 

8053 Lawranco Road |
Yksi maili etelään Hypolvso tieltä i

Boynton Baach, Florida 33436 - Puh. 963-1660 j

Potter Bros - IG A - 
FOOD - LINER

Tehkää siitä raokatsnis- 
ostoksienne päämaja 

NEW PORT RICHEY, FLA.

NORTH FUNERAL HOME
24 tunnin ambulanssi pal velo 

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

302 W. MAIN ST.
NEW PORT RICHEY, FLA. 

651 E. TARPON AVE, 
TARPON SPRINGS, FLA.

T0MME’ FLORIST
( H  Wert H * »  St 

New Fla.
KUKKIA kaikkiin 

TOIMITAMME E 
KUKKIA KAIKKIALLE!

OLI JUHLA ja Juhannusil
ta! -  Beach pond Järvi lep lfll 
tyyneenä vihreiden matalan
keakellä, o li lämmin, laivaa 
korkean korkealla, vain hiljai
nen laine nukahti rantahiek
kaan; noutavat aortat, keinu
vat Joutsenet, keakiyön aurin
ko puuttuivat kuvaan, liiloin  
o Hai ollut Suomen suvinen Ju
hannus. Oli rantatöyräällä
vakavan suuri kokko.

Tätä Lindbertin rannan ju
hannusta oli odotettu ja noin 
puolitoista sana ystävää, naa
puria Ja kesävierasta kokoon
tui valaistuun metsikköön pöy
tien ympärille. Nautittiin il
lan tunnelmasta ja ystävien seu
rasta.

Jo ammoisista ajoista on kul
keutunut tapa kerääntyä kokko
tulille. Esivanhemmat Jo ennen 
kristinuskon tuloa Suomeen vi
rittivät niemien nenihln, saa
rien kallioille uhritulia niille 
jumalille Jolta palvoivat sekä 
Juhlivat kesäyön aurinkoa kai
ken hyvän antajaa. Siinä sitten 
ajan kuluksi tekivät retkiä tois
ten heimojen leiriin, potkaisten 
parta suu-urhoja viisujen kär- 
jillä ja ryöstäen pellavatukkai
sia neitoja. Oli niitä uhritulia 
pitkin rantaa nytkin, niillä uh
rattiin vain kuumia koiria Ja 
hampurilaisia, el silti neitoja 
urhot ryöstelleet!

Illan isäntä Bill toivotti kaik
ki tervetulleeksi. Hannu Mäki- 
puro esitti yksin laulua, sekä 
Anni Väisäsen kanssa sointu
via duettoja. Oli siellä "talent- 
tia" kerraksi. Kolme taito- 
niekka haitari8tia, Dennis An
derson, Henry Nyström, Jussi 
Himanka, laulajia Sylvia Aarnio, 
Margaret Chinigo, EinoRailimo, 
Ilkka Kalliomaa ja hyvät oli a- 
matöörlpalkeetkln. Koko poltto 
oli illan päänumero Ja komeasti 
se roihuslkln kesäiseen iltaan 
kansan karkeloidessa sen ym
pärillä. Jo esivanhempien ai
kana oli tapana polttaa vene 
Jolla hyvät haltijat sousivat pil
vien päällä Ja sieltä Jakoivat 
poutaisia päiviä, kasvattavaa 
sadetta ja runsasta satoa. Lind
bergin kokossa aina yksi ky
län vene poltetaan,'nyt oli vuo
rossa vene Markkanen. Taika
uskoisia kun vielä olemme.

Loppuilta karkeloitiin nur
mikentällä Ja nautittiin pöytien 
antimista. Illan emäntä Tyyne 
oli vielä järjestänyt erikols- 
pöydän hvkkuineen.

ILMOJEN haltijakin näkyy 
suosivan tänä kesänä suoma
laisia. Kun kaksi sunnuntaita 
sitten oli se Suurjuhla New 
Yorkissa Liberty saarella, sa
toi vettä kaikkialla lähitle- 
noolla mutta saarella heloit- 
ti aurinko. Sunnuntaisin on 
siellä kävijöitä noin 15-20 tu
hannen paikkeilla Ja sinä sun
nuntaina oli heimokansaa noin 
puolitoistatuhatta. Tämän ko
timaan 200 vuotispälvää oli saa
punut kunnioittamaan ensim
mäisen, toisen, kolmannen, 
Jopa neljännenkin polven suo- 
malaissukuista yleisöä. Ja Va
pauden neidon leveän selän ta
kana esitettiin loistava ohjel
ma. Paljon menettivät ne 
muuttolinnut ja kotona istujat 
sillä tällaista juhlaa tuskin kos
kaan enää suomalaisittain saa
daan aikaan.

VOLUNTOWNIN kylä Ja ym
päristö elää myös kuumeista 
Bicentennial kuumetta. On lii
kettä, kokousta ja suunnitelmaa. 
Voluntown Juhlii koko viikon Ja 
suomalaisten päivä on heinä
kuun 28 ja silloin tapahtuu. On 
täyttely, suomalaista musikkla, 
laulua, kansantanhuja, pullan 
myyntiä, iltapäivä kahvit pan
nukakun kaverina, on suomalai
nen ateria, ohjelma kello 8 
ja sen päälle tanssit Jotka soit
taa kylän pelimannit. Muista
kaa päivä ja tulkaa.

-Hertta Odell

Y t f a t a m i C M s .

| Newton - Bartlett 
[HAUTAUSTOIMISTO

Tel 863-2113
I 42 Main Sf., Newport, N. H.

C r r i m f  I I  VH a

KYLLÄ nyt on ollut kesäis
tä U inu , tammea Je kosteaa 
kun melkein aina sataa. Tolsin 
paikoin taan on Ulan kuivaa, 
että kasvimaat kärsivät. Sat
tui olemaan kolme oikein kuu
maa päivää kun aaln puhelin
soiton Esther Groverllta, että 
Jos . haluan lähteä käymään 
entisessä kotikylässä, Mones- 

*sen, Pa. Tietysti pietin kamp
peet pussiin Janiin sitä läh
dettiin.

Olin veljeni Leander Sa
von luona, hän kun on oUut 
huonossa voinnissa Jonkin ai
kaa, mutta silti oU hyvin toi
punut sairauskohtauksistaan. 
Sain sitten käydä ainakin kym
menessä talossa katsomassa 
entisiä tuttavia, joten matka 
oli oikein mukava.

Kyllä se Monesaen on muut
tunut, paljon entisiä suoma
laisten koteja on hajoltettu Ja 
ne mitkä ovat vielä pystyssä, 
ovat melko resuisia Ja tyh
jinä. Yleensä suomalaisten ta
lot Joissa he aauvat sekä "a- 
partmentit" ovat oikein siiste
jä. Siellä on sitten sitä Jouk- 
kotoimlntaa kirkolla säännöl
lisesti joten siinäkin on hyvä 
ajanviete niin vanhoille kuin 
nuoremmillekin, vaikka suo
malaiset häviävät yksi toisen
sa jälkeen Joka puolella.

SAIRAALASTA Ja hoitoko
dista olivat kotiutuneet Mrs. 
Alina Sjöberg Ja Mrs. Hilja Mä
kilä. o lis i suotavaa, että tut- 
tavat plstääntyisivät heitä kat
somassa ja pikku vierailulla.

MR. Ja MRS. Reino Mikkonen, I 
Forest HUI, Md. Ja Mrs. Mlk- ; 
kosen äiti Mrs. Lempi Helman, 
Lahti, Suomi, vierailivat tääl
lä Mra. Lydia Nlakaaen luo
na. Menivät altten Kanadaan Ja 
tulleaaa poikkesivat Niagara 
Falls'ia katsomassa, Joten Suo
mi-vieraalla oli mielenkiintoi
nen matka. Mrs. Helman on 
Mrs. Niskasen sisko.

MISS SANDRA MALUULA on 
ottanut vapauden vuodeksi Spen- 
cer-Van E: ten in koulusta Jos
sa hän on ollut opettajana jo 
useamman vuoden. Hänet on hy
väksytty apulaisopettajaksi U- 
niversity of Georgia Jossa hän 
saa myös harjoitusta toimeen
sa.

MR. WILLIAM AH jLA, May- 
wood, N.J. Ja Mr. Thomas 
Wlita, Cambridge, Mass., vie- 
raUivat äitiensä luona täällä. 
Miss Elizabeth Tucker oli myös 
vieraana Mrs. Lydia Mackien 
luona.

TYTÖT -  Jos haluatte olla 
yksin, niin* ruvetkaa tiskaa
maan. Silloin kaikki häviävät 
ympäriltänne.

i Hauskaa kesää, toivoo Aino.

VIELÄ SAATAVANA 
59.

S I I R T O K A N S A N  
K A L E N T E R I  1976

Hinta $2.00
(m a s8 a la is il ta  5% m yyntiv .) 
L is ä k s i  25c postik u lu ja  v arten

Raivaajan Kirjakauppa 
Box 600

Fitchburg, Masa. 01420

N EM YORKIN SUOM. EV. 
LUTH.SEURAKUNTA 

KIRKKO, 106 E. 86th St.
Säännölliset tilaisuudet: 

SUNNUNTAISIN Jumalanpalve
lukset klo 3. Kahvitarjoilu klo 4.

Joka toinen torstai: 
Seurakuntatilaisuus ja kahvi- 

tarjoilu klo 4 ip. 
Tervetuloa!

PENTTI G. PALONEN, post.
750 B 44th St.

Tel. GE8-6247, Brooklyn,
N.Y. 11220

ADAMS FUNERAL 
HOME INC
CHESTER, VERMONT

CARL W. HALL
HAUTAUSPALVELUS

533 NO. PARK AVE 
WARREN. OHIO — Tel.: 4465-8

AMBT TANSSIPALVELUS 
YÖLiÄ JA  PÄIVÄLLÄ

Kaunis Ja arvokas palvein 
perheen asettamalla hinnalla

Marmorisia ja graniittisia 
hautakiviä

BOLSTER Monumental Works 
MAURICE M. FLOOD, omistaja 

Routa 26, Oxford, Main#
Puh. Norway 743-2673

MOODY'S DINER
and CABINS- Erikoisia päivällisiä 

Curb- palvelus
K ot i t  ok  oi s a t  leivonnaiset

WALDOBORO, MAINE

NATHAN J. HOOSE & SON 
Agway representative

300 Route 52 East
F ishkill, N .Y. 12524

Edw. C.
HALV0RSEN, Inc.

HAUTAUSTOIMISTO 
Perustettu 1849

Kappeli vapaasti käytettävissänne. 
M tornia palveina

Täydelliset ilmastointi laitteet 
U it-19 atk Av*. Brooklyn. N.Y. 

Pak. GEdaey 1-9976 Ja 5-2STI

Louis A. Bodnar
r s o n

HAUTAUSTOIMISTO
P* rustattu 1927

AMBULANSSIPALVELU  
päivisin Ja öTsIn

3929 Lorain Avo., Cleveland^ O.

Puh. ME Irose 1-3075

SAIRAAMHOITOKOULU 
Pormestari Laitala on a itä 

mieltä että aa Iraan holtokoulu 
tu lta is i pitämään «deltaankin, 
kun Johtokunta päätti lopettaa 
fcotHunpldon sairaalassa Ja 
muuttaa se  Qulncyn Ai-Yli
opistoon (Quincy junior Colle-

Se). Tämä palkka el kuiten- 
aan ole tarkoitusta vastaava. 
Anaelmo toi esille että kou

lu perustettiin vuonna 1890. Hän 
myös arvosteli niitä henkilöi
tä Jotka sanoivat että koulun 
lopettaminen tulisi säästämään 
kaupungille 400 -  500 tuhatta 
dollaria, muna se tulisi mak
samaan enemmän sijoittaa 
muualle nämä oppilaat Jotka 
tekevät työnsä Ilmaiseksi sai
raalassa.

MENOARVIO
Kaupunkimme valtuusmiehet 

hyväksyivät kaikkein suurim
man menoarvion $77,1 miljoo
naa tulevalle vuodelle. Tämä 
on 8,5 miljoonaa dollaria kor
keampi kun tämän vuoden me
not. Puheenjohtaja John Quinn 
arvelee, että veroäyri nousee 
noin 8 dollarin paikkeille. Por
mestarin ehdotus oli $78,7 mil
joonan menoarvio, mutta lauta
kunta vähensi 1,5 miljoonaa täs
tä summasta. 8 dollarin nou
su veroissa oli pienempi, kun 
pormestarin arvelu oli että 
se nousee $60.00 dollaria.

TÖRKEÄ TYÖ
Kaikkein törkein teko Bos

tonin kaupungin lakkolaisilta o- 
11 kun Bostonin sataman vesi 
saastutettiin kun likavlemäri- 
koneet pysäytettiin Ja näin ol
len kalkki llkaviemärlt saas
tuttivat veden Quincyn Ja Bos
tonin lahtien ympäristössä, niin 
että kalkki uimarannat suljet
tiin ja kiellettiin simpukoiden 
kaivaminen. Myötämielisyy
destä lakkolaisia kohtaan -  tämä 
asia heidän puoleltaan meni lil
an pitkälle.

ENEMMÄN VALOA 
Valtuusto viime kokouksessaan 
hyväksyi $38,096,09 summan li
sätä valaistusta kaupunkimme 
kaduille Jotka ovat olleet huo
nosti valaistuja.

ÄITI BLUE JAY 
T ämä lintu on ottanut talou

den huolekseen John Adams 
syntymäkodin sireenipensaas- 
sa kodin edustalla. Ken turis
timatka ill Jät menevät tähän
historialliseen kotiin niin lintu- 
emo tulee pesästään ja "nok- 
kasee" heidät tervetulleiksi ta
loon. Tämä Blue Jay oli moit
teeton kaikin puolin hautoma- 
alkanaan, mutta kun poikaset 
syntyivät niin se tahtoi sanoa 
matkailijoille terveiset Ja kii
tokset käynnistä kopahutta- 
en nokallaan heitä päähän muis
toksi, sillä tämähän on 200. 
vuosijuhla aikaa.

HAUDANLEPOON 
saatettiin Karl Fredrickson, 
82 v., 38 Quarry katu. Hän o- 
li syntynyt Suomessa Ja asui 
Quincyssa 60 v.

Muistelemaan jäi vaimonsa 
Ada, 1 poika, kaksi tytärtä, kol
me veljeä, Gideon ja William 
Quincyssa ja yksi Suomessa 
sekä kaksi siskoa Suomessa.

H autaus o li H annelin  h au ta - 
u sk o d is ta . P a s to r i  J a m e s  K im - 
m e l s lu n a s l vainajan  Blue HUI 
hau tausm aahan  ik llepoon.

SAIRASLISTALLA 
Juuri tätä kirjoittaessa sain 

tiedon että Katri Laine, 50 Wood 
Ave., Weymonth, Mass, on Jou
tunut Quincyn sairaalaan hake
maan apua sairauteensa.

T oivom m e K a tr il le  p ik a is ta  
te rv e h ty m is tä  Ja kotiin  p ääsy ä .

-P a u lin e

( M a c y , M o ss.

HYVIÄ SAUNANKIUKAITA
valmistettu v. 1939 alkaen. Puu- 
kivihiili-, koksi-, kaasu- tai säh
kökäyttöisiä. Nopea toimitus. Pyy- 
takaa ilmaista esittelyvideosta.

BRUCE MANl'5 \CTURING CC. 
Bruce Crossing, Mich. 49912 

NIPPA SAUNA HEATERS

Suoma  I a I nen  
Pal kanväl Ity stol m i sto

HYVIÄ PAIKKOJA SAATAVANA 
Soittajaa puh. BU 8-6562 (area 
code 212) tai kirjoittakaa osoit
teella:

Finnish Employment Agency 
HILDA KOTILA ja 

VIRGINIA KOTILA MUHLBERG 
lupakirjalla varustettu 

paikan välittäjä 
954 Madison Avenue 

New York, N.Y .10021

W s r e s s t t r ,  M a t .
VALTION lain laatijat hyväk

syivät ehdotuksen Joka antaa 
irenpimgin valtuustolle oikeuden 
valita lautakunta Jonka tehtä
vänä on tutkia Ja järjestää 14,9 
miljoonaa dollaria makaava Ci
vic center Joka sijaitsee Fos
ter, Commercial Ja Exchange 
katujen keakellä. Viime val
tuuston kokous hyväksyi lauta
kunnan valinnan lähes 18 tuhat
ta äänestäjää ovat allekirjoit
taneet vaatimuksen että asia 
menee kansanäänestykseen tä
nä syksynä. Kuitenkin näyttää 
siltä että se ei onnistu. Ra
kennus tulisi olemaan niin a- 
vara että siellä voisi pelata 
koripalloa, Jääkiekkoa. Juoksu
rata ja toisi tänne kuuluisia 
ohjelmia niinkuin Lawrence 
Welkin suosittu ohjelma ja mon- 
-ta muuta jotka ovat olleet es
tettyjä tulemasta tänne, koska 
esityspaikat ovat olleet liian 
pienet. Tässä rakennukses
sa tulee olemaan tilaa 10 -  
12 tuhannelle katsojalle ja myös 
mainio palkka pitää kaiken
laisia kokouatilaisuukaia sillä  
siellä tulee olemaan mon
ta suurta kokoushuoneissa. 
Joa tämä yritys onnistuu se 
voisi virkistää ja nostaa Main 
kadun liike-elämän siihen mitä 
se oli ennen.

TÄÄLLÄ ehkä tulee uusi 
sääntö joka vaatii sen että kalk
kien kaupungin työläisten täy
tyy asua tässä kaupungissa. Ny
kyään suurin osa koulujen opet
tajia, palomiehiä, poliiseja ja 
monia muita kaupungin vir
kailijoita asuu naapurlkauppa- 
loissa joissa verot ovat huo
keammat. Valtuuston Ja koulu
komitean Jäsenet ovat Jo pit
kän ajan kannattaneet tätä 
asiaa. Henkilö Joka on kaupun
gin palveluksessa, pitäisi kan
nattaa ja ottaa osaa veronmak- 
suihin. Boston on myös laa
tinut samanlaiset säännöt. 
Kuinka laillista se on, jos se 
tulee käytäntöön, on epävarmaa.

UUDEN South West High 
School rakennuksen urakka
tarjoukset Jätettiin Ja oli yli 
$200,000 ero ensimmäisen Ja 
toisen tarjouksen välillä. Gran
ger Co . tarjous oli $10, 
196,700.00. Anderson -  Fair
banks Co. Hartfort, Conn, oli 
alinmutta he Jättivät pola kak
si vaihto-erää. Kaupungin liik
keenhoitaja tulee keskustele
maan näistä vaihto-eristä. Ra
kennustyöt alkaa täällä olan, 
poliisiasema Ja kolme koulua 
on pian työn alaisina.

MUUTOKSIA bussireitis
sä alkoi viime maanantaina ja 
ne kestävät syyskuuhun asti. 
Bussi #24 reittiä joka kulkee 
Belmont katua, jatketaan niin 
että bussi menee Belmont Ho
me ja sitten jatkaa Worces
ter State Hc8pitaliin neljä ker
taa päivässä. Muut ajat pysyy 
kuten ennen. Reitti #23 bus
sit kulkevat City Hospitaliin 
ja Jatkavat matkaa Falrlawn 
Hoapitaliin. Reitti #28 joka on 
#16 tilalla kulkee Lake Ave, 
Plantation Ja Lincoln katua pit
kin Geo. Broth iäkkäiden asun
tojen kautta Ja sitten jatkaa 
sieltä Shewsburya kohden Ja 
kulkee North ja South Quinsig- 
mond Ave. pitkin. Sama bussi 
palvelee asiakkaita jotka me
nevät Mass. Medical kouluun 
ja Fallow klinikkaan. Stratton 
Apartments joka sijaitsee lä
hellä West Mountain katua saa
vat kaksi kertaa päivässä reit
ti North #30 Joka kulkee Mai
den katua pitkin. Leicester, 
Rockdale ja Spencer asukkaat 
saavat käyttää bussireitti # 33 
kaksi kertaa tänne Ja kolme 
kertaa täältä päivittäin. Aika
tauluja saa bussien kuljettajil
ta ja kaikki saavat bussin Ci
ty Haalin edustalta. Nämä ovat 

> vain kesäajan muutoksia.
TUNTUU siltä että a- 

suisimme Floridassa kun tuo 
sää Ja hiottavuus muistuttaa 
sitä ilmastoa mikä on jokapäi
väistä Floridassa. Mittarit ovat 
osoittaneet 90 asteen nurkilla 
Joka päivä noin parin viikon 
ajan ja on erittäin kuivaa kun 
ei ole sadetta saatu pitkään ai
kaan. Vihanneksien viljelijöille 
tekee haittaa Jos sadetta ei tu
le pia. Monissa kauppaloissa 
veden käyttö on rajoitettu. Näin 
kuumana aikana ihminen tulee 
veltoksi eikä ole halua tehdä 
työtä, sillä heti tulee hiki Ja 
vesi tippuu pitkin selkää. En
nen kärsii pakkasta kuin tätä 
kuumuutta. -Jallu.

OI ettekö mui stanfeet 
.tehdä lahjoituksen 
Raivaajan tukemiseksi?

T h e R o b ert H.

Auchmoody Funeral Homes
Main Street Fishkill, N. Y. Tel. 896-61616

SAASTA AIKAA JA RAHAA!
Toimita kaikki pankkiasiasi yhdelle kertaa 

samassa pankissa
Monipuoliseen palvelukseemme kuuluu mm.

SHEKKITILI KIINNELAINAT
SAASIttlUJ 
LOMAKLUB1
JOULUKLUB1 ______________
HIKE!JUNAT ULKOMAAN SHEKIT
PERSOONALAINAT PERITTÄVÄT
VAHRTABMAKSULAINAT VA SAASTOBONDR

4% 4% k o r k o  t a i  l e t u s t l  111 I d

FISHKILL NATIONAL BANK
BEACON, R Y .  - M em ber F .O .  L C

C M  Springs, Fishkill, Beacon, Hopewell Jane tieä, Briackerofc

-M* 4 < —— «V. rt»

JUHLASTA AIKAA! 
on 70. vuotuiset kesäj 
CS (nuoren Selman) 30. | 
juhla Ja koko kansa 
vuotisjuhlaa niin meillä 
tä riemuita yhdessä, 
tai-litan a aloitetaan 
lp "tervetulo" illanviecol 
man Puistossa Ja uuc 
tuttavuuksia monivuotlal 
taviin läheltä ja kaukai" 
mahdollisesti emme o!te| 
neet vuosikausiin. Näl 
saadaan reilusti alulle ji| 
Jatketaan Juhlimista lai 
Ja sunnuntaina kaikella | 
mitä on tarjolla. Viim; 
Jassa oli täysi ohjelma  ̂
Saiman Puistossa ji 
perjantaina, lauantaina 
nuntaina. Näkemiin;

BICENTENNIAL C( 
tuoli, lahja Rotary 
Gsrdnerln kaupungille, 
viimein on paikoillaan. 
Un pysyvästä paikasta 
detty paljon pakinaa, 
kin Mayor Erickson Ja 
ton virkailijat pääsivät I 
ymmärrykseen Ja ruoli| 
palkoilla Elm kadun 
koulun tilavalla kentäll 
mahtavalta se näy| 
Gardner in enslmmäine 
tuoli" oli suunniteltu 
by yhtiössä vuonna 192| 
monet vuodet vanhalla 
rautatie asemalla. Sittt 
na 1935 uusi tuoli, H< 
Wakefield Co. valmis! 
piti olla "The Biggest 
Tuoli oli vanhalla kaupi 
lon tontilla yläkaupungll 
ho M. Kauppinen oli Hej 
tuollmestarlna silloin 
uudistettiin. Urho 
Kauppinen olivat kuvj 
tuolin kanssa.

MRS. ANNA (Vainio)| 
PINEN, 89 v.f 9 Colur 
venue, Baldwinville, 
kuoli kesäkuun 9 p„ 19‘ 
ner Manor Nursing 
Mr. Ja Mrs. Otto Kaupj 
suivat Baldwlnvillessa 
vuotta. Mr. Kauppinel 
1964. Mrs. Kauppinen" 
tynyt Suomessa ayyski 
1886. Hiin oli ahkera 
Jan tilaaja Ja seurasi| 
laisten rientoja. Surer 
vät yksi poika, paulKj 
Joka on Baldwinville 
mestari; yksi tytär, 
na Bradbury, charlo! 
Virginia sekä kuusi laj 
Ja kuusi lastenlastenlai 
tajaiaet olivat Smith] 
kodista, Gardnerlsta. 
liam J. K;tto, Bal 
Memorial Congregatitj 
kon pappi huolehti 
tehtävät Ja siunasi Mi 
pisen viime lepoon, 
tie on urkurina. 
Greenlawn hautausnru

K antajina toimivs 
K auppinen, M ari
C onn., M ark  Kauppin{ 
ri K auppinen, Baldwl 
J a m e s  S tone, Gardnej

MRS. KERTTU Pl 
viime sunnuntaina Ĵ  
"hyvästi-Jättö" Juhl 
leen, Sylvia Kiero?] 
Klemola oli kolmen vl 
railulla Ja nyt maananj 
toteitse takaisin Ki 
kelle, Pan American 
Heikki Pokki Ja Hei 
saattoivat hänet Keni 
tokentälle. MonilukuinJ 
lais- Ja ystäväjoukko 
telemassa Mrs. Kiel 
nautittiin Kertun monil 
ta tarjoilusta. Kauniil 
Sylville vierailusta! 
vaan pitänyt olla enej 
kaa.

H A L U

perhetalona, maata, 
Ashburhamissa, Hu| 
hampsh iressa |a

THl
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JUHLASTA AIKAA! Nyt kun 

on 70. vuotuiset k esi juhlat, FA 
CS (nuoren Saiman) 30. vuosi
juhla ja koko kansa juhlii 200 
vuotisjuhlaa niin melllX on syy
tä riemuita yhdessä. Perjan
tai-iltana aloitetaan klo 6:30 
lp "tervetulo" Illanvietolla Sai
man Puistossa ja uudistetaan 
tuttavuuksia monivuotisiin ys
täviin läheltä ja kaukas, Joita 
mahdollisesti emme ole tavan
neet vuosikausiin. Näin juhlat 
saadaan reilusti alulle Ja sitten 
Jatketaan Juhlimilta lauantaina 
ja sunnuntaina kaikella hyvällä 
mitä on tarjolla. Viime Raivaa
jassa oli täysi ohjelma. Siis, 
Saiman Puistossa Juhlitaan 
perjantaina, lauantaina ja sun
nuntaina. Näkemiin!

BICENTENNIAL Colonial 
tuoli, lahja Rotary Clubilta 
Gardnerin kaupungille, vihdoin 
viimein on paikoillaan. Tuo
lin pysyvästä paikasta on Pi
detty paljon pakinaa. Vihdoin
kin Mayor Erickson ja valtuus
ton virkailijat pääsivät yhteis
ymmärrykseen Ja tuoli on nyt 
palkoilla Elm kadun entlaen 
koulun tilavalla kentällä. Ja 
mahtavalta se näyttääkin. 
Gardnerin ensimmäinen "iso 
tuoli" oli suunniteltu P. Der
by yhtiössä vuonna 1926 ja oli 
monet vuodet vanhalla Union 
rautatie asemalla. Sitten vuon
na 1935 uusi tuoli, Heywood- 
Wakefleld Co. valmistamana, 
piti olla "The Biggest Chair". 
Tuoli oli vanhalla kaupungin ta
lon tontilla yläkaupungilla. Ur
ho M. Kauppinen oli Heywoodin 
tuolimestarlna silloin kun sitä 
uudistettiin. Urho ja Valma 
Kauppinen olivat kuvassakin 
tuolin kanssa.

MRS. ANNA (Vainio) KAUP
PINEN, 89 v., 9 Columbus A- 
venue, Baldwinville, Mass., 
kuoli kesäkuun 9 p., 1976 Gard
ner Manor Nursing kodissa. 
Mr. Ja Mrs. Otto Kauppinen a- 
suivat Baldwinvillessa yli 70 
vuotta. Mr. Kauppinen kuoli 
1964. Mrs. Kauppinen oli syn
tynyt Suomessa syyskuun 7 p., 
1886. Hiin oli ahkera Raivaa
jan tilaaja Ja seurasi suoma
laisten rientoja. Suremaan jäi
vät yksi poika, PaulKauppinen 
Joka on Baldwinvillen posti
mestari; yksi tytär, Mrs. Ali
na Bradbury, Charlottesville, 
Virginia sekä kuusi lastenlasta 
Ja kuusi lastenla8tenlasta. Hau
tajaiset olivat Smith Funeral 
kodista, Gardnerista. Rev. Wil
liam J. Kitto, Baldwinville 
Memorial Congregational kir
kon pappi huolehti papilliset 
tehtävät ja siimasi Mrs. Kaup
pisen viime lepoon. Mrs. Myr
tle on urkurina. Haudattiin 
Greenlawn hautausmaahan.

Kantajina toimivat Dean 
Kauppinen, MarlboVough,
Conn., Mark Kauppinen Ja Lau
ri Kauppinen, Baldwinville Ja 
James Stone, Gardner.

MRS. KERTTU POKKI oli 
viime sunnuntaina järjestänyt 
"hyvästi-Jättö" Juhlat kälyl
leen, Sylvia Klemolalle. Mrs. 
Klemola oli kolmen viikon vie- j 
railulla Ja nyt maanantaina len
toteitse takaisin Kuusankos
kelle, Pan American koneella. 
Heikki Pokki Ja Reino Pokki 
saattoivat hänet Kennedy len
tokentälle. Monilukuinen suku
lais- Ja ystävä Joukko olihyväB- ; 
telemässä Mrs. Klemolaa Jâ  
nautittiin Kertun monipuolises
ta tarjoilusta. Kauniit muistot 
Sylville vierailustaan, olisi 
vaan pitänyt olla enemmän ai* 
kaa.

»
. v-

J?'
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..M
N a n cy  Janh un en  

•  • +
Nancy Janhunen on hyväksyt

ty Mount Wachusett Commu
nity Collegeen, Joasa hän aiott
u a  syksyllä opintonsa.

Nancy on Otto Janhusen ty
tär, 99 Sargent Road, West
minster ja gradueerasi Oak- 
mont korkeakoulusta tänä ke
väänä.

OakmontlS8a oloalkanaan hän 
otti aktiivisesti osaa urheiluun, , 
pelasi koripalloa, kenttäkiek- 
koa Ja pesäpalloa.

* *
WESTMINSTERILA ISILLÄ 

oli valtavat juhannusjuhlat hei
dän Farmariyhdlstyksen käm
pällä. Juhlan järjestivät vielä 
kovin innostuneet Westminster 
Farmers' Co-op Association. 
Paljon oli saapunut väkeä seu
raamaan näin hyvin onnistunut
ta tilaisuutta, osa yleisöä kuun- 
teli ulkona kun kämppä kävi ah- 
taanlaiseksi. Ohjelma oli suu- 
renmoisu Ja "lotsoffun"! Kah
vitarjoilu oli monipuolinen, siis 
nautittiin kaikista heidän anta
misista Ja uudistamme saman 
hetken ensi Juhannuksena. 
Thanks a million.

Mrs. Richard L. Manning 
• * *

Mäki -  Manning häät
Winchendonlssa, kesäkuun 26 

päivä vihittiin avioliittoon North 
Congregational kirkossa. Miss 
Betty Ann Mäki Mr. Ja Mrs. 
Walter J . Mäen tytär, 95 High
land St. Ja Richard Lester Man
ning, Mr. Ja Mrs. Harold W. 
Manningin poika, 103 Wil
bur Drive, Newington, Conn.

Hääjuhlaa vietettiin Winch- 
endonln koululla.

Mrs. Manning on Murdock 
korkeakoulun ja University of 
Massachusettsin graduaattl 
ja suorittanut maisterin arvon 
Westfield State Collegessa. Hän 
on ammatiltaan opettaja. Mr. 
Manning on Newingtonin kor
keakoulun graduaattl sekä myös 
Culinary Institute of Ameri
can Ja University of Massac
husettsin graduaattl. Hän toi
mii Saga Food Servicen joh
tajana, Wesleyan Collegessa, 
Middletown, Conn.

Häämatkalle nuoripari läh
ti Cape Codille Ja Nantucket 
saarelle, jonka jälkeen he aset
tuvat asumaan 12 Blue Orc
hard Drive, Middletown, Conn.

H A L U T A A N  M Y Y T Ä V Ä K S I
perhetaloja, maata, ja farmeja Gardnerissa, Westminster!ssa, 
Ashburhamissa, Hubbardstonissa, Templetonissa, Etelä New 
hampshiressa ja ympäristö alueilla. Ostetaan käteisellä. 

THOMAS J . KYMÄLÄINEN
29 Union Square - Gardner, Ma. 01440 • Puhelin 632-3106

THE

CORNWELL MEMORIAL CHAPEL
ARVOKAS HAUTAUSPALVELU

Center Street Tel. 295-1810 Wareham, Mass.

QUINCY SAVINGS BANK
1374 HANCOCK STREET — 371 HANCOCK STREET 

QUINCY, MASS.
Auki klo 9 ap. - klo 3 ip. Maanantaista perjantain iltapäivään 

Auki torstaisin klo 5:30 • 7:30 illalla 
Säästö - ja kiubitilejä - Kiinne • ja persoonolainoja.

NORWOOD CO-OPERATIVE BANK
24 Guild Street Norwood, Mass.

Edistää säästäväisyyttä ja  kodin 
omi stusmahdol I f suuksi ai

Kolme hyväksi tunnettua tapaa so voi Kitattuna 
taidan tarpoi siinnä.

TILLINGHAST - Hautaustoimisto
Danielson, Conn. S * * / *
T ^ . Prescott 4-32S4 ^ < ® . * 4 ^ S ^ | T o l .  Logon LO 4-2147

Twine -  Koski häät
Sacred kirkossa, kesäkuun 19 

p. vihittiin avioliittoon Miss 
Donna Marie Twine, Mr.Ja Mrs. 
Paul J. Twinen tytär, 285 Elm 
St., Gardner Ja Donald Edwin 
Koski, Mr. Ja Mrs. Edwin Kos
ken poika, 106 Guild Road. Pas
tori Joeph McKiernan suoritti 
vihkimisen paatori Louis ROde
rin avustamana. Mark Gear an 
toimi urkurina Ja Susan cu -  
burn aoittl kitaraa Ja lauloi.

Vihkimisen Jälkeen siirryt
tiin Westmlnsterln country 
Klubille viettämään hääjuhlaa.

Mrs. Koski on Gardnerin 
korkeakoulun Ja Hthnemannln 
sairaalan sairaanhoitajatar- 
koulun graduaattL Hän on sai- 
raanholtajattarena New Eng
land Rehabilatlon sairaalas
sa Woburnissa. Hänen miehen
sä on myös Gardnerin korkea
koulun graduaattl Ja Worces- 
terin Polytechnical & Ebby 
yhtiössä, Bostonissa.

Nuoripari lähti häämatkalle 
Coloradoon, Josta palattuaan he 
tulevat asumaan 104 Eliza
beth Road, Stoneham.

Mr. Kosken isovanhemmat o- 
vat Mrs. Elsa Koski ja Mr. 
Ja Mrs. Harvey Peterson.

SUOMESTA vierailevat tääl
lä Rouva Laina Myllylä, Haa
pajärveltä ja tyttärensä Neiti 
Aini Myllylä Espoosta. He o- 
vat Mrs. Armas Llnnuksen ja 
Mrs. Manda Jämsän perheit- 
ten vieraina. Aika on kovin ly
hyt, mutta he ovat käyttäneet 
ajan hyvin Ja klertelleet ja kat
selleen monia nähtävyyksiä 
näillä seuduilla. Olivat yllä
tettyjä meidän "kuumuudes
ta!" Vielä ehtivät osallistua 
Saiman kesäjuhliin Ja sitten 
muutaman päivän perästä 
nousevat Pan American len
tokoneeseen Ja lentävät kotiin.

MR. JA MRS. PETER EKMAN 
vierailevat entisillä kotikul
millaan. Ekmannit asuivat mo
nia vuosia Californiassa. Nyt 
ovat Jo Jääneet eläkkeelle Ja 
heillä on uusi "retirement" ko
ti Sun City, Arizonassa. He 
ovat vierailleen entisillä tut
tavillaan. Sallyn veli Ja käly, 
George Ja Celia Partanen ovat 
pitäneet heidät kovin "busynä". 
Nyt jo keskiviikkona on matka 
kotiin. Paheksuivat kun eivät 
voineet osallistua kesäjuhliin 
joissa aina ennen olivat mu
kana. Näkemiin ja Happy Land- 
dings.

.i &

Mr. Ja Mrs. Randall M. Hamel 
* • *

Hnmel-Järvenpää häät
Miss Mailis Karin Järven

pää, Mr. ja Mrs. Veikko Jär
venpään tytär, Femald Road, 
So. Royalston vihittiin avio
liittoon Randall M. Hamelin 
kanssa, Gardnerista, touko
kuun 29 p., Second Congrega
tional kirkossa, South Royals-

LYDON & HAASE 
COMPANY
NORWOOD, MASS.

M Broadway,
Putkityötä ja lämmityslaitoksia. 
Putkityötarpeita. — Youngstown 
keittiöitä. — G. E. sähkötavaraa.

ÖLJYPOLTTIMOIDKN 
MYYNTI JA PALVELU
Puhelin: Norwood 7-0711

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

61 Middle Street 
GLOUCESTER, MASS.

Puh. 283-0884
Konttori, avoinna 
viillä ja päivällä

£

DANIELSON OIL CO. 
Polttoöljyä 
RecappingM

Coaimers e Ave. 
D A N IE L S O N , C O N N .

ERITTÄIN HYVIN onnistui 
meidän kshviaiset Raivaajan 
hyväksi viime sunnuntaina, ke- 
säkl 27 p. Rosa Savolaisen a- 
varaasa Ja kauniissa kodissa 
Johon hyvin runaaslukulsastl 
saapui yleisöä. Oli myös usei
ta vieraspaikkakuntalaisia.

Alussa Eino Kainu piti a- 
vauapuheen selostaen mikä tar
koitus Juhlallamme on. sitten 
musllkkiyhtye Vilho Salo Ches- 
teristä, Vt., viulu, Arvi Harju 
Fltchburglsta, hanuri Ja Eino 
Kainu banjo, soittivat useita 
kappaleita. Kerttu Kopsala 
Fltchburglsta loistavalla taval
laan lausui runon "Laulu va
paudelle". Musiikin soidessa 
nautittiin ihanasti katetun kah
vipöydän antimista. Kiitämme 
teitä musilkkl-miehet!

Myös kiitos teille Jotka toit
te kukkia, kaakku ja, pannukak
kua. Kiitos kahvUelvän leipo
jille Ja kahvin lahjoittajille se
kä kahvipöydän huoltajille Jot
ka olivat; Amanda Ja Helen 
Saarni joki, Silgri Melsner, He
len Hokkanen ja allekirjoitta
nut.

Kiitos Rosa Savolainen kun 
saimme viettää nämä kahviai- 
set kodissasi.

Erityinen kiitos kaikille teil
le kun niin hyvin dollareilla 
täytitte omantunnon kuppiin-* 
me. Hiomatuimpia lahjoittajia 
olivat: Mr. W. C. Wildey, Me- 
ridenistä, N.H. Tyyne Rinne 
Concordista, Ida Uskela Fitch- 
burgi8ta, Rosa Savolainen, Il
mi ja Robert Graves Ja K.H. 
Lehtinen Newportista.

Tuloja oli $80.00 Joka lä
hetetään Raivaajaan. En voi 
muuta sanoa kun että "kansan 
käsi on karttuisa". -Impi.

AIVAN UUSI

Aapmen
SOMERKIVI - TYNELL - 

LEHTONEN

Sitä ostavat isät ja äidit sekä 
isoisät ja isoäidit.

Tilaa Sinäkin se lapsellesi. 
Käy ostamassa se Raivaajan 
konttorista tai tilaa postitse.

H in ta  $ 3 .5 0

(massalaisilta 18c myyntiv.)

Lisäksi 50c posti- ja käsitte- 
telykustannuksla varten.

Saatavana:
RAIVAAJA PUBLISHING CO. 

Box 600
Fitchburg, Mass. 01420

Smith Funeral Home
ELDEN J. BJURLING

09 Verna SL. Gardner.
TeL 632-0377 *

HYVIEN POLTTOAINEIDEN KOT!

NetDOMLD FUEL CORF.
1158 Main SL — Hanson, Mom.

Pah. CYpicee 3-2184 
N. E. Kaksin — Golf polttoUjyft 

D. A H. Kolia

RICE FUNERAL HOME
ROCKLAND, MASS.
IS Wabstar Street 

Puhelin
TRiangle 8 0055

tonissa. pastori Douglas Drown 
ja Pastori William Sumner suo
rittivat vihkimisen. Häitä vie
tettiin Whitney haalilla, South 
Royalstonissa.

Morsian on Atholin korkea
koulun ja Mount Wachusett 
Community Collegen graduaat- 
ti. Mr. Hsmel on Oakmont 
Regional korkeakoulun gradu- 
aatti. Molemmat työskentelevät 
Simplex Time Recorder yhtiön 
palveluksessa Gardnerissa.

Häämatkalle nuoripari läh
tee Suomeen, jonka jälkeen 
he asettuvat asumaan Jär
venpää Road, south Royals
ton, Mass.

HAPPY BIRTHDAY, Tyyne 
Hakala. Tyyne täyttää 81 vuotta 
Fourth of July. Koko kansa juh
lii kanssasi, eikös niin? Tyyne 
on hoitokodissa kun kävi vai
keaksi pitää yllä omaa huoneis
toa. V“ totinsa on "good" Ja Tyy
ne sanoo, "Voin niinkuin ennen
kin." Ooite on HcweRestHcme 
97 Platts Road, S. Ashburn- 
ham, Mass., 01466. Toivote
taan vielä monia hyviä Ja ter
veitä vuosia. -E.L.

UUSI RAVINTOLA

The H IG H L A N D S
61 High St.-Wi nchendon, Mass.

Puh. 297-248T 
Viihtyisä paikka • Herkullisia 

aterioita.
Suljettuna maanant. ja tiist. 

Käykää tutustumassa.
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Fltchburgln Bicentennial 
juhlallisuudet

Fltchburgln kaupunki on myöa 
valmistellut Bicentennial Juh
lia, .Jonka ohjelma on seuraa-
va;

Juhlallisuudet alkavat per
jantaina, heinäkuun 2 p., kello 
6;30 lilalla John P. Hagerty 
Memorial Road Race, tiejuok- 
sukilpailulla Coggshall puis
tossa Ja päättyy Rollatone mä
ellä pidettävään ilotulitukseen, 
maanantai-iltana, heinäkuun 5 
päivä.

Siis perjantaina, heinäkuun 
2 p. klo 6:30 illalla edellä
mainittu tlejuoksukllpailu. Klo 
8 Illalla puistokonserttl "Kuu
samolla" Ja Bicentennial ku- 
nlngattaren kruunaus sekä kun- 
nlamarsalkan arpominen. Myös 
heinäkuun 3, 4 ja 5 päivän il
toina on ohjelmaa ja soittoa 
"Kuusamon" musiikkllavalla.

Lauantaina, heinäkuun 3 p. 
klo 10 ap. -  klo 5 Illalla on en
tlaen rautatieaseman läheisyy
dessä (Montgomery Ward liik
keen takana) vanhanaikaisten 
rautatievaunujen näyttely. 
Myöskin lauantaina on klo 
10 Lowe leikkikentällä kotie- 
läinnäyttely ja klo 10 -  12 ap. 
"gravestone rubbing" vanhal
la South St. hautausmaalla.

Sunnuntaina, heinäkuun 4 p. 
on Arthur M. Longs Jo Pyörä- 
kilpailut, jotka alkavat klo 12 
päivällä.

Klo 2 lp. historiallinen kir
konkellojen soitto Amerikan 
vapauden huomioimiseksi. 
Pyöräkilpailut jatkuvat iltaan 
asti. Klo 6;30 illalla paljaste
taan patsas eri kansallisuuk
sien muistolle ala Main kadul
la.

Heinäkuun 5 p. klo 2 ip„ pa
raati, jossa enemmän kuin 50 
vaunua, lisäksi soittokuntia, 
antllkklautoja, hevosia ym. Pa
raati alkaa Kuusamolta ja päät
tyy Bernardian Bowliin.

Elokuva "Spirit of 76" esite
tään Family teatterissa Ja puis- 
tokonsertti on Kuusamolla klo 
8 illalla.

Päätteeksi on ilotulitus Roll- 
stone mäellä klo 10 ill.

L isä k s i  on näinä  p ä iv inä  •pal
jon m uuta  o h je lm aa kuten k il
p a ilu ja , n äy tte ly jä , ym .

Suomen uutisia
(Suomi-Seura)

. Virtasalmen satavuotias ris
tikirkko tuhoutui perustuksi
aan myöten toukokuun8. päi
vän vastaisena yönä. Arvok
kaan kirkkorakennuksen mu
kana tuhoutui koko irtaimisto, 
mm. alttari- ja Jumalanpalve- 
lusvaatteet, ehtoollis välineet, 
urut, hopeiset kyntteliköt, kir
kon kellot yms. Kirkko valmis
tui vuonna 1876. Arkkitehti 
Kiesleffin 1,200 hengelle piir
tämä kirkko peruskorjattiin 
vuonna 1963. Virtasalmen seu
rakuntaan kuuluu vajaa 2,000 
jäsentä.

• •  *
Sosiaali- Ja terveysministe

riön Järjestämässä valtakun
nallisessa äitienpäiväjuhlassa 
9. toukokuuta ojennettiin kah- 
dellekymmenelle äidille Suo
men valkoisen ruusun ritari
kunnan I luokan mitali tunnus
tuksena äitinä ja kasvattajana 
suoritetusta elämäntyöstä. Nä
mä äidit ovat saattaneet maali
maan ja kasvattaneet runsaan 
komppanian verran lapsia, yh
teensä 209. Joukossa oli kak
si 18 lapsen äitiä, nlm. Eeva 
Huttunen, 73, Ksiteleeltä Ja 
Kerttu Pääkkö, 57, Kestilästä.

KANGAS GARAGE
AUTOJEN KORJAUSTA

Ifadi aat t or i en korjaus on 
er i koi sai äänne 

Otoin'- sahojen korjausta: 
MrCul I och 

Roneer

400 Lovewel I St. fth. 632-5290 
Gardner, Mass. 0144C

C a r o l K au k oran ta

FACS stipendi 
Carol Kaukorannalle
Carol Kaukoranta, Mr. ja 

M::8. Armas Kaukorannan ty
tär, 360 Blossom St., Fitchburg 
sai vastaanottaa Finnish Ame
rican Club of Salmin stipen
din. Carol gradueerasi tänä ke
väänä Fltchburgln korkeakou
lusta Ja menee jatkamaan opin
tojaan Fitchburg State Col
legeen.

Finnish American Club of 
Saima on Jo kolmen vuoden 
ajan ottanut tavakseen myön
tää stipendin opiskelujen jat
kamista varten ansioituneel
le Ja tarpeessa olevalle kor
keakoulun graduaatille.

% B.F. Brown koulun 
kunnialista

9 luokka. Erikoiskunnialista - 
David Wiinikalnen. Korkea kun
nialista; Andrea Koutonen, Riit
ta Oravainen. -  Kunnialista: Ke
vin Heikkilä, Eric Jokela, Li
sa Lehtonen, David Nikula, 
Sally Ratila. -  7. luokka Kor
kea kunnialista: Alex Arvo, 
Mark Hansiin, Susan Oja, Tuo
mo Peltokahgas, Anne W iin ikäi
nen. -  Kunnialista: Lisa Kamp
puri, Eric Salmu.
MEMORIAL JUNIOR 
HIGH KOULU

9. luokka Korkea kunnialista: 
Robin Berkio, Lisa Kari. - 
8 luokka. Kunnialista: Charles 
Niemi, Sean Tienhaara. - 7 
luokka Korkeakunniali8ta: Les
lie Mäki.

* * *

Juhannusjuhlat vietetty
We8tmin8terin Farmariyh

dlstyksen Juhannusjuhla vietet
tiin Farmarien kämpällä, Leo
minster Road, Westminster Ju
hannuksena, kesäkuun 24 päivä. 
Illan kuuluttajana toimi Wilho 
Aalto. Alex Tuomi lausui ter
vehdyssanat, Jonka jälkeen 
kalkki yhtyivät laulamaan Star 
Spangled Banner Ja Maamme 
laulut. Ohjelmaa suorittivat 
Donald Seppelln Ja Wilfred 

‘Hill, Jotka soittivat huuliharp
pua. Laulua esittivät Hilma 
Leppänen, Kris Lucander, Fan
ny Tornroos, Mark Alloway 
ja Katri Liimatainen. Lempi 
Aalto, Irene Kamila Ja Llll 
Marble lauloivat yhdessä.

Harmonikkaa soittivat Ri
chard Penttinen Ja Ellie Lu
cander. Kitaran soittoa esitti 
Nancy Hannula Ja laulu ja tans
siesitys oli Carie Lyn Kami- 
lan. Erikoinen Bicentennial lau
lu ohjelma oli Westminster So
cial Klubin järjestämä. He lau
loivat Ja näyttelivät laulut. Oh
jelman jälkeen nautittiin koti
tekoisista leivonnaisista ja kah
vista, Joista kaikki pitivät. Me
lody Smith auttoi useiden laulu
jen näyttelemlsaä. Multa kuo
ron Jäseniä olivat Lempi ja 
Wilho Aalto, Anni Ja ArviHar- 

! Ju, Edna Ja Allan Jamnback, 
Aili Ja Eli Kähkölä, Helen 
Lumppio, Axel Tuomi, Helmi 

l Tuominen, Howard Winter ja 
Lii Ja Eino Winter.

Senior Ikansalal Sten 
toim intaa

DlaX-a-ride.' Soittakaa 345- 
6206 klo 9 ap. Ja klo 12 vä
lisenä aikana- kyytiä varten tiia- 
tal, toratai Ja perjantai aamu
päiviä in.

MAANANTAINA, heinäkuun 5 
p. Juhlapäivä. Ei mitään jär-. 
Jeatettyä toimintaa.

TIISTAINA, heinäkuun 6 p. 
klo 8;15 Retired Men's Club 
bowling -  Putriam St. Klo 10:15 
ap. Golden Age Bowling -  Put
nam St. Klo 2 lp. Golden Age 
Club kokous Armoryssa.

KESKIVIIKKONA, heinäk. 7 
p. klo 9 ap. hevoaenkengän- 
neittoa Lowe leikkikentällä. Klo 
9;30 ap. Kahvituokio, Nuoriao- 
kirjastossa. Klo 9:35 ap. Oa- 
tosmatka DeMoulan valinta- 
myymälään kalkista asunto
loista. Klo 1;30 ip. Seuruste
lua Cleghomin keskuksessa. 
Klo 2 ip. Retired Women's Club 
Social -  Armory. Klo 7 ill. 
Beano- Town View Towers.

TORSTAINA, heinäk. 8 p. klo 
8;15 ap. Retired Men's Club 
Bowling -  Putnam St. K?o 9:35 
ap. Ostosmatka Victory Valin- 
tamyymälään kaikista asunto
loista. Klo 1:45 Whist Party- 
Sundial.

PERJANTAINA, heinäkuun 9 
p. klo 12 päivällä lounas Drop- 
in Centerissä. Klo 2 ip. Re
tired Men's club -  Meeting 
Y.M.C.A:Ssa. Klo 3 ip. Y.M. 
C.A. Shuuffleboard, Cribbage, 
Pitch, Contract B iisge. Klo 7 
ill. Whist Party - Town View 
Towers.

Tupaantuliaiset 
Fitchburg! ssa

Sukulaiset ja ystävät yllätti
vät Mr. ja Mrs. Erkki Torni- 
kosken järjestämällä heidän ko
tiinsa perjantai-iltana kesäk. 
25 p. tupaantulialstilaisuuden.

Tomikoskien koti sijaitsee 
Fitchburgissa High Rock Roa- 
dilla mäen rinteellä Josta on 
kaunis näköala kaupungille. Ta
lo on hiljattain valmistunut, se 
on uudenaikainen, suomalaisil
la piirustuksilla rakennettu. A- 
lakerrassa komeilee erikoinen 
avotakka, on sauna Jne.

Asuinkerroksessa on myös 
avotakka Joka Jakaa ruokasalin 
Ja olohuoneen Ja on molem
milta puolin "lämmitettävä".

Mr. Tomikoski on kotoisin 
Kannuksesta. Hän työskentelee 
Seppälä & Aho Construction Co.

Mrs. Tornikoski (Kathy Ta- 
lix) on kolmannen polven suo
malaisia, Fitchburgissa syn
tynyt. Hän toimii englanninkie
len Ja piirustuksen opettajana 
Townsendissa.

Mr. Tornikosken vanhem
mat vierailivat poikansa per
heessä Ja saivat olla mukana 
tupaantuliaisissa tämän maan 
tyyliin Ja samalla tavata suu
ren Joukon suomalaisia Joista 
enin osa taisi olla lähtöisin 
"pohojanmaalta".

Emäntinä ja Juhlan juonta
jina toimivat Mrs. Vieno Ran
tala, Mrs. Anna Liisa Ranta
la, Mrs. Taimi Salo, Mrs. Lem
pi Llpastl ynnä muut sukulai
set.

He olivat kattaneet herkul
lisen kahvipöydän talon alaker- 

1 taan jonka viileydessä maistui 
kahvi mainiolle. Parhaiten kui
tenkin nauttivat tarjoilusta 
naisporukka Joka oli kahvlkup- 
peineen Ja herkkulneen kiiven

nyt viereisen huoneen -  saunan 
| lauteille -  löytäen näin muka
van ja "kotoisen" rupattelu -  
Ja istumapaikan.

Ystävät toivottavat Jatkuvaa 
onnea Ja menestystä uuteen ko
tiin.
Tornikosket kuuluvat Raivaajan 
tilaajiin. -  u.

KESKUSTASSA 
SUAITSEVA

M  FRANK H.

I L E S
COMPANY

1118 MAIN 8T„ HOLDEN. MASS. 
äauUueloimttukaie

MAY
Hautaustoim isto

WINSLOW F. MAY, fohta|a
Palvatusta Norwoodilla |a 

ympIristBIlo
SS Nichols St., Norwood, Mass. 

Puhtiin 762.1509

T I E DO I T US

Kaikki maksamattomat vesilaskut ja muut veloi
tukset tulevat automaattisesti muuttumaan kiin
teistöön kohdistuvaksi velaksi ja tullaan ne 
liittämään kiinteistäverolaskuunne, jos ne eivät 
ole maksetut heinäk. 30 p., 1976 mennessä.

Fitchburg Water Division

Kaikenlaisia vakuutuksia...............Puhutaan suomea

NIEM I INSURANCE AGENCY, INC. 
135 Main Street P.O. Box 309 '

WESTMINSTER, MASS. PUHELIN 374-2921 
Valitetää myös kiinteistöjä

Henry J. LeBlancinsurance Agency, Inc.

k TäyAtIHnen vakuutuspalvelu.
KIINTEIMISTÖ - IRTAIMISTO ■ 

KODINOMIST AJIEN -
AUTO • PALO - ja HENKIVAKUUTUKSIA 

376 Summer St., Fitchburg, Mass. • Pah. 343*4853 
SUOMEA PUHUVIA VIRKAILIJOITA

•: > M  ' f  -  * *
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M  VHPJUUITÖ

_ Tanssit Sovittajan puistossa, 
Demond Pond, Rutland, Ma. lau
antaina heinäkuun 17 p. alka
en klo 8 ilL Nils Lundin or
kesteri soittaa. Järjestää Fin- 
nls American Club of Rutland. 

•  •  •
Suomalaisia
Kansantanhuja

Suomalaisten Kansantanhu- 
Jen tanhuujat esiintyvät Saiman 
Puistossa Bicentennial kesä Ju
lien yhteydessä. He esiintyvät 
Ahvenaisen konsertin väliajal
la. Heidän esltyksiään elävöit
tävät värikkäät kansallispuvut.

Paljon on siis kaunista kat
seltavaa ja kuultavaa Saiman 
Puistossa tämän viikon vaih
teessa.

Postitoimiston aukiolo
ajat juhlapäivän johdosta

LAUANTAINA, heinäkuun 3 
p. posti jaetaan kuten taval
lisesti. Ikkunapalvelu on auki 
klo 8 ap. -  klo 12 päivällä, ku
ten tavallisesti lauantaina. Pos
tilaatikoista kerätään posti 
tavallisen lauantal-aikataulun 
mukaan.

SUNNUNTAINA heinäkuun 4 
p. posti kerätään ainoastaan 
"valkoisen tähden" laatikoista. 
Muuta toimintaa el ole.

MAANANTAINA, Itsenäi
syyspäivänä, helnäk. 5 p., 
1976, postia el jaeta tänä päi
vänä. "Special Delivery" pos
ti, joka on luokiteltu pilaantu- 

• vaksi toimitetaan perille, Pää- 
postitoimiston aula tulee ole
maan auki klo 10 ap., klo 6 il
lalla, postilokeroilla käyntiä 
varten. Posti kerätään posti
laatikoista juhlapäivä aikatau
lun mukaan.

UUTISILMOITUKSIA

HALUTAAN

TALOUDENHOITAJA

jonka pitoa asua työpaikassaan 
olla mieluummin suomalainen ja 
joka voi tuoda kotieläimen mu
kanaan. Soittakaa Collect 
1-632-5824 Josephine Järvelä.

.......muin»-.—■ rr..............
N O T IC E  O K  K O SI I* \SSH O O K  

70(>2 i!-.-.ucd In ili<- I i<1<-111% 
Co-ofM-rativi- !!«ink, i*> In-rrln given 
and application Iin- U-cn made for 
issuance of a duplicate passlmok. 
Faimenl on tlie original passlaiok 
has la-en stopped. I itehliurf;, Mass. 

JuU 1, I97<i hidelit) Co-op Bank.

WORKERS' CREDIT UNION 
(Työläisten Luottoyhdistyksen) 
vastakirja 2920^ on kadonnat ja 
maksut sitä vastaan onjopetettu. 
Fitchburgissa, Mass Heinäk. 1 p. 
1976 Workers' Cred it Union .

WORKERS' CREDIT UNION 
(Työläisten L-iottayhdistyksen) j 
vastakirja 27203 on kadonnut ja 
maksut sitä vastaan on lopetettu. 
Fitchburgissa, Mass.Kesäk. 17 p. 
1976. Workers' Credit Union.

WORKERS’ CREDIT UNION 
(Tyol öisten Luottoyhdistyksen) 

vastakirja 15172 on kadonnut 
ja maksut sitä vastaan on lopetat.* 
tu. Fitehburgissq, Kesäk.l7p. 
1976. Werkers'Credit Union

Aika on rientänyt Ja Juhla- 
alka on taipunut!

jo  unelta viikkoja on kirjoi
tettu kesäjuhlia ta, ohjelmista 
Ja urheilukilpailuista ynnä 
muutu. Kun olette näitä luke
neet onko tullut mieleenne mi
ten euuren työn keaäjuhlakoml- 
tea on tehnyt näiden kolmipäi
väisten juhlien järjestelyissä? 
Tuskinpa: Yleensä tällaiset a- 
siat otetaan niinkuin sälään kuu
luvana. Ei syvennytä ajattele
maan miten Jotkut yksilöt ho
suvat vain sen takia, että saa
daan Jotain erlkolsu kokoon 
toisten ihmisten hyväksi. Var
sikin kun on Bicentennial vuo
si.

Antakaamme tunnustusta ko
mitean työlle! Näyttäkäämme 
kaikille miten me suomalaiset 
Juhlimme yhdessä! Tehkäämme 
näistä juhlista kaikkein suuren- 
moislmmat juhlat mitä on pit
kiin aikoihin ollut: Menkäämme 
joukolla, koko perheen, naapu
rien ja ystävien voimalla, Juh
limaan Yhdysvaltain Bicenten
nial juhlaa, Finnish American 
Club of Saiman 30. vuosijuh
laa Ja Amerikan suomalaisen 
Kansanvallanliiton 70. kesä- 
juhlaa!

Kesäjuhlat alkavat jo perjan
tai-iltana ja jatkuvat sunnuntai- 
lltaan saakka. Muistakaa tulla 
kauempaakin näihin suomalais

een Bicentennial Suur' Kesä
juhliin.

Kesäjuhlien aikataulu
PERJANTAINA, heinäkuun 

2 p. kokoonnutaan Saiman Puis
ton ravintolaan illalla klo 6:30 
tapaamaan entisiä ja nykyisiä 
tuttavia sekä tekemään uusia 
tuttavuuksia. Ravintolasta var
maankin saa ostaa kahvia ym.

Klo 8 illalla on Kotiintulo- 
tanssit Saiman Puiston salis
sa. Nu- Tones pitävät huolen 
soitosta.

LAUANTAINA, heinäkuun 3 
p., klo 8 aamulla tarjoillaan ra
vintolassa oikeita suomalaisia 
"lättyjä". Klo 9 ap. alkaa nuor
ten 16 v. ja alle urheilukilpailut. 
Klo 12 päivällä lihakeittoa y.m. 
Ja klo 2 ip. nuorten "Wild Child" 
konsertti, voimistelunäytös, 
y.m. Klo 8 vuotuiset KesäJuhla- 
tanssiaiset. The Aristocrats 
soittavat.

SUNNUNTAINA, heinäkuun 
4 p. klo 8 aamulla ravintola au
ki. K’o8;30alkavatsuuretkent- 
tä- Ja rataurheilukllpailut. Klo | 
11 ap. Päivällistarjoilu. Liha
keittoa ja kanaa saatavana. Klo 
1:30 ip. Juhlaohjelma. Klo 4ip. 
Veikko Ahvenaisen konsertti. 
Suomalaisten K-msantanhuujien 
ryhmä esiintyy konsertin väli- j 
ajalla. Klo 6 ill. Jäähyväiset 
ravintolassa.

SUNNUNTAINA heinäk. 4 p. 
on järjestetty bussi kuljetta
maan kesäjuhlavieralta osuus
kaupan pysäköintialueelta (Aca
demy St.) Saiman puistoon. 
Bussi lähtee klo 11 ap. ja pysäh
tyy St. Cam Hiuksen kirkon luo 
Mechanic St. ottamaan mat
kustajia. Juhlaohjelman jäl
keen klo 4 lp. bussi lähtee ta
kaisin ensimmäisen kerran Ja 
toisen kerran klo 6, Veikko Ah
venaisen konsertin Jälkeen.

WORKERS’ CREDIT UNION
(Työläisten Luottoyhdi style sen) 

vastakirja 13765 on kadonnut ja 
maksut sitä vastaan on lopetet
tu. Fitchburgissa, heinäk. 1 p., 
1976. 'Vorkers Crg^it Union

D e B O N I S  
The  F l o r i s t

Kukkia kaikkiin tilaisuuksiin
900 Main St., Fitchburg 

Puhelin Dl 5-4327
eeieee— eieee—̂ eeee— i

Ainoa suomalainen huonekaluliike 
F I T C HB UR GI S S A 

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

MI KKOLAN SAUNA 
Pratt Rd. & Wilson St. kulmassa, 
Fitchburg. Puh. 342-2667. Auki:

Tor s t .  j a  perj.  klo 4 i p.
• klo 10 i l l .  Lauant. klo 
10 ap. - klo 10 i l l .

MOORCROFT
HAUTAUSTOIMISTO

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

Ystävällinen palvelu

PARKKAUSPAIKKA
Rickard C. Moorcroft 

Stephen R. Moorcroft

S U O M A L A IN E N  SAUNA
348 Elm St. • 343-9880 

Aukioloajat: Torstaina kl»4 ip.. 
• 10 ill. Perjantaina klo 2 jp. - 
10 ill. Lauantaina klo 10 ap. . 
10 ill. Suljettu sun nuntaisin. 
Estä ja Arvo Arjanen, omi st.

Perustettu 1868
Puh. 3 4 5 - 4 3 2 4

SAWYERIN
Hautaustoimisto
Tunnollinen palvelu  

PARKKAUSTILA VARATTU 
12 Breok Street, Fitchburg

Kesäjuhlan puheenjohtaja, 
Hilma Siiskonen; rahastonhoi
taja, Miriam Lehto; apurahas- 
t on hoitaja, paula Simpson; Jul
kisuus, Sävele Syrjälä, Dele- 
van Ja Aini Howe, Tarmo Ja 
Helen Hannula.

PERJANTAI-ILLAN 
Kotiintulo Juhlan komitea;

Raymond Sliwlnskl, puheen
johtaja; Eira Perko, illan "hos
tess." Muut kotilntulokomltean 
Jäsenet: Judy Aho, Lily Ja Arvo 
Huhtala, Ellen Ja Wäinö Paa
nanen, ma Sliwlnskl, Wäinö 
Tienhaara, John Perko, Elias 
Halttunen Ja Helen Ja Tarmo 
Hannula.

Kotilntulojuhlat alkavat klo 
6:30 ill. Saiman Puiston ra
vintolassa, Jossa on tilaisuus 
tavata ja jutella tuttavien kans
sa. Tämän jälkeen seuraa tans
sit, jossa soittaa Nu-Tones.

Lauantai-illan tanssien pu
heenjohtaja, Aune Lakso; lau
antain aamiaistarjoilun pää- 
isäntä, Eugene Lehtonen.

Päivälllskomltean pääemän- 
nät, Hilma Siiskonen ja Aune 
Lakso. Voileipien tekijäin pää- 
emäntä, Ida Uskela.

** Voileipien tekijät: Olkaa 
hyvät ja saapukaa Saiman Puis
toon heinäkuun 4 päivä kello 9 
aamulla; Martha Tenander, 
Elna Kainu, Martha Sivula Ja 
Ida Uskela.

Juhlamerkklen myyjät; Eira 
Perko, Elsa Linden, Mary Gil- 
lis , Elna Edwards, Lorraine 
Aho ja Anna Niemi.

Lauantai-illan tanssilippujen 
myyjät; Irene Koutonen, Aili 
Niemi ja Linda Jokinen. Ra- 
vlntolalippujen myyjät : Ina
Sliwlnskl, Evert Siiskonen, El
ma Suomala Ja Naemi Puranen. 
Tanssilippujen vastaanottajat; 
Martti Mott, Salvatore D’Ama- 
to Ja Tenho Suomala.

Ravintolassa työskentelevät: 
Eugene ja Dorothy Lehtonen, 
John ja Hilda Pihlaja, Wäinö 
Ja Hilda Tienhaara, Delevan 
Ja Aini Howe, Raymond ja 
Judy Aho, Paul ja Mary Huk
ka, Tenho Ja Elma Suomala, 
Paul ja Lillian Crosby, Tar
mo Ja Helen Htnnula, Armas 
Ja Mary Haapanen, Elaine Wi- 
torski, Doris Kartunen, Dagny 
Nykänen, Miriam Morrison, 
Veikko Jokela, Christopher 
Schiltz, Laina Roiko, Ina Han
sen, Aura tlJ&ihi, impi Kettu
nen, Aili Weeks, Bertha Hol
man Elsie Ruosteoja, Elma 
Kultti, Alice Tuikka, Gertrude 
Lepp, Irene Koutonen, Martta 
Sulkanen Ja Onerva Lovejoy.

Autojen parkkauksesta huo
lehtivat: Julius Sivula, Matti
Aho, Eli Kartunen Ja Martin 
Ruosteoja.

Suomea Ja englantia puhuva 
mustalaisennustaja; Viola 
Laukkanen.

Mustalainen Kesäjuhlille?
Mustalainen raottaa teille 

tulevaisuuden verhoa. Mitä on 
tulossa??? Hän katsoo kristal
lipallostaan ja mahdollises
ti korteistaan vastauksen.

Pieni maksu peritään.

Bussi Saiman Puistoon
Bussi on tilattu kuljettamaan 

kesäjuhlavieralta Saiman Puis
toon sunnuntaina, heinäk. 4 p. 
Bussi lähtee Co-op paikoitus
alueelta klo 11 ap. Ja pysähtyy 
St. Camillus kirkon luona Mec-, 
hanic kadulla, ottamaan lisää 
matkustajia. Bussi lähtee takai
sin klo 4 lp. juhlaohjelman jäl
keen ja toisen kerran klo 6 ill. 
Ahvenaisen konsertin Jälkeen.

PÄIVÄLLINEN

Päivällisen tarjoilu aloite
taan klo 11 ap.

Oletteko muistaneet 
tehdä lahjoituksen 
Raivaajan tukemiseksi?

Nainen konstaapeliksi
Fitchburgin * ensimmäinen 

nslskonstaapeli on nimitetty 
kaupungin poliisilaitoksen pal
velukseen. Ms. Denise Kindsc- 
hln nimitys astuu voimaan hei
näkuun 1 päivä. Hän tulee toi
mittamaan virallisia aaiapa- 
parelta lakimiehille Ja kau
pungin virkailijoille. Hänellä 
on myös oikeus tehdä pidätyk
siä, jos vangitsemismääräys on 
annettu.

Ms. Klndschin opiskeli lakia 
Wachusett Community Col
legessa. Hänet on nimitetty 
konstaapeliksi kolmeksi vuo
deksi. Toimi on osa-aikainen, 
mutta hänellä on aikomus Jat
kaa eteenpäin samalla alalla. 
Hän on ylpeä saavutuksestaan 
saada naisia toimiin, jotka o- 
vat aikaisemmin olleet melkein 
yksinomaan miesten hallussa.

Oppikurssin suorittaneita 
Kolme sukupolvea 
samasta perheestä

Mrs. Saima Airola, Walla
ce Tower, Fitchburg on saanut 
tiedon, että hänen tyttärensä 
Mrs. Mildred Tamminen, Sa
lem, Mass, on saanut tohto
rin arvon kemian ja muiden 
rinnakkalstieteltten opetuksen 
alalla B:ston Collegesta. Tri 
Tamminen opettaa Jatkuvas
ti kemiaa Salem State Col
legessa. Hänen kirjoittamansa 
kemian oppikirja, Joka on osa 
hänen tohtorin väitöskirjastaan 
on hyväksytty painettavaksi.

Karen Dickey, Mildred ja 
Tauno Tammisen tytär, Marl
boro, Ma. sai kanditaatin ar
von korkeilla arvosanoilla 
Framingham State Collegesta, 
Jossa hän on pääaineenaan o- 
piskellut pukujen Ja kankaiden 
suunnittelua Ja valmistusta. 
Mrs. Dickey asuu miehensä Ja 
kolmen lapsensa kanssa Marl
borossa, Mass.

A rth u r  Ja m e s  D iskey , M r. 
Ja M rs . A rth u r Dickeyn po i
ka s a i  p ääs tö to d is tu k sen  M a rl
boron  Ju n io r  k o rk eak o u lu sta .

f  KUOLLEITA
JOHN A. JUNKALA, 92- 

vuotias, Lunenburg, kuoli tiis
taiaamuna, kesäkuun 29 p. 1976 
Birchwood Nursing Home'ssa 
pitkäaikaisen sairauden mur
tamana.

Lähinnä hänt^ Jäi kaipaamaan 
kaksi poikaa, Carl J. Junkala, 
Keene, N. H. Ja Ernest Jun
kala, Lunenburgissa. Kolme ty
tärtä, Mrs. Aili M. Rinki, Mrs. 
Elvi S. Nikander Ja Mrs. Irja 
Manelius kaikki Lunenburgis
sa, 8 lastenlasta Ja 12 lasten- 
lastenlasta.

M r. Junkala  o li syntynyt K an
n u k se s sa , S uom essa . Hänen 
va im onsa  o li ed esm enny t A- 
m anda Ju n k a la , o .s .  K iv iran ta , 

j Hän ty ö sk en te li m onet vuodet i 
i D illon B o ile r W orks of F itc h 
burg  te h ta a s s a .

Hän kuului Jäsenenä Työväen- j 
yhdistys Saimaan, Kultaisen I- ! 
än Kerhoon, United Co-opera- j 
tive Societyyn ja Workers’Cre
dit Uniooniin.

Hänet haudattiin torstaina 
Moorcroft hautaustoimistosta 
Forest Hill hautausmaahan. 
Pastori David Wuori suoritti 
muistopalvelun.

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

4 Central Street 
Ashbumhom, Massachusetts 

01430
Telephone 827*5909

CHRISTIE and THOMSON
OF FITCHBURG. INC

A u ic tu rv ik k e id e n  ja  k a ik en la is te n  m oot lo h k o n e id en  v a l itta ja t 
P itk äa ik a ise lla  pa lv e lu k se lla  o le tam m e o so ittan eem m e lu o te tta v a isu u tem m e

Puh. OI 3-3746 359 Svmmar St., Frtchbur». Masa.

HBn SAATAVANA
MteBmkh^oHaskooeita

L A S K U K O N E I T A

«kalaja

S M I T H  B R O T H E R S  
306 Summer St. OI 2*7876 Fitchburg, M s»

Bosk Nautauskoti
85 Blossom Street

FITCHBURG, MASS.
Puh. 342*3635

HAUTAUKSIA
POLTTOHAUTAUKSIA

HYVÄ PALVELU 
SÄÄSTÖNI NNOI LLÄ 
Tilava paikoitusalue

SUOSIKAA
ILMOITTAJIAMME

CUT THESE OUT and
Shop with these 

COUPONS

fcÖUPON 
Maxwell House 

2 lb. COFFEE

With this coupon
$3.69 without Coupon 

1 Per Person 
Good At

CO-OP Markets
T h r u 7 - 3 7 6

COUPON! 
J E L L -0  Gelatin 

3 oz. Desserts

FOR

W ith This Coupon
for 92c Without Coupon 

1 Par Person 
Good At

CO-OP Markets
Thru 7-3*76

L tO U J 
Keebler's 

PECAN SANDIES
14 ox.

W ith This Coupon
99c. Without Coupon

o2m m "
CO-OP M arket*

Thru 7*3*76

Pulstokonsertlt
a lkan e*

Fitchbursln ootthta soitto
kunta aloitti tavanmukaisen ke- 
säkonserttlsarjan viime sun
nuntaina Coggahall Puistossa 
pidetyllä konsertilla. Soitto
kunta on perustettu v. 1868 ja 
johtaa sitä nykyään Carlton R. 
Thorne. Soittokunta antaa kon
sertin joka aunnuntai-iltajpäivä 
klo 3 Coggahall puistossa ' u i  
"Kuusamolla". Seuraava kon
sertti on maanantaina, heinä
kuun 5 päivä, klo 3 ip. Ja 
tällä kerua ae on Kuusamon 
uudella konserttilavalla. Kesä- 
konserttisarjan rahoitta Mu
sic Performance Trust Fund 
rahasto.

Klrimlllsia uutisia
Bethel Seurakunta 
310 Elm  Street
Jäähyvä is  Juhla suomeen ja 

Canadaan meneville kesäloma- 
laiaille sunnunuina heinäk. 4 
päivä kello 2 lp. omalla ru
koushuoneella. Puhuu past, ja 
Mrs, U. Lähde, y.m.

Vapaa kahvitarjoilu. Olet sy
dämellisesti tervetullut: 

Heinäkuussa el ole muiu ko
kouksia.
Messiah Luterilainen  
Seurakunta

Sunnuntaina, heinäkuun 4 p. 
200-vuotis Itsenäisyysjuhla -  
Klo 8:30 ap. suomenk. Jumalan

p alvelu s ja Herran pyhän Eb- 
toolloeen  v ie tte . Klo 9:30 ap. 
Sunnuntaikoulu» Rasiaattuluo- 
kat. Klo 10:15 ap. englanninkie
linen jumalanpalvelua Ja Her
ran Pyhän Ehtoollisen vietto.

Elm  Street 
Lähetysseurakurrta
Sunnunuina, heinäk. 4 p. klo 

10 ap. Bicentennial Jumalanpal
velua ja Herran pyhän Ehtool
lisen vietto. I

Tiistaina, heinäkuun 6 p. klo 
7;30 ill. Vtlkkoillan hartaus
tilaisuus, jou seuraa kahvlur- 
Joilu.

Oletko ajatellut tehdä muutamia muutoksia kodissasi? Ehkä 
uusi askarteluhuone? . . . . Uusi katto? , Toi vaikkapa 
uusi kylpyhuone! No, jos muutamia muutoksia on mielessäsi 
miksipä et pane niitä täytäntöön. Harkitse mitä tarvitset, 
tee kustannusarvio menoista ja tule sitten tapaamaan MEITÄ  
ja me autamme suunnitelman rahoituksessa, koska mc halu
amme auttaa Sinua tekemään talostasi KODIN!

WORKERS’ CREDIT UNION
E lm  ja A c a d e m y  Sts 

F i t c h b u r g

Maanant. - torst. 8:30 - 4.30 
Perj. 8.30 - 7 ill.

EQUAL HOUSING 
OPPORTUNITY

U.S.D.A. New York

SIRLOIN STEAKS
RUMP STEAK SHORT CUT

U.S. Grade "A" Fresh

CHICKEN
LEG QUARTERS 
BREAST QUARTERS 

U.S.D.A. Choice Fcncy Brisket

CORNED BEEF ‘ POINT CUTS
Holiday Pure PORK

SAUSAGE LINKS
PRESLICED LEAN

PASTROMI
FRESH SROUND CHUCK

HAMBURG

LB. 1.45 
LB. 2.18
LB. .49 
LB. .53
LB. .83
LB. 1 . 2 9  

LB. 1 . 2 9  

LB. . 7 8

lb. .89 
lb. 1.09 

lb. 1.29

. lb. 1.29

doz. .49

10 for 1 .0 0

1

FISH
We WI LL HAVE FRESH SALMON

DELICATESSEN
Nepco Bonanza FRANKS lb. .89 
Nepco Bonanza 

MINCED HAM . .
Fenway Beef FRANKS 
Pressed Corned BEEF 
L«nd 0 ’L«kes White 

American CHEESE .
DAIRY

Grade "AM Med. EGGS
PRODUCE

Sunklst ORANGES 
L « rg e  size #72 

• New Calif. Long White 
POTATOES U.S. #1 
Size "A” . . . .  5 lb. bag .69 

Vine Ripened TOMATOES 12 oz. .39 
Lincoln Fruit JUICE 

DRINKS 1/2 gal...................69,
FROZEN FOOD

Dari Farm  ICE CREAM -  
Vanilla, Fudge Sundae,
Neopolltan, Choc., Orange 
Sherbet, Ralnboe Sher 1/2 gal. .89 

Sparkool Pink Lemonade,
White Lemonade 6 oz. 8 for 1.00

ÖRQCERY
RIversIde Färms KTng^SIze 

W HITE BREAD . . • 3 for 1.00 
Sunbeam Frankfurt ROLLS & 

H*mbura ROLLS . .3 for 1.00
j  j 1 1 r r ------------------ -------------------------------- -*-

Table Talk APPLE PIES 
Tetley Iced TEA MIX 10 pkg. 
PRINGLES 9 oz. . . .  
Realemon LEMON JUICE qt 
Snow's Seafood CHOWDER,

Fish CHOWDER 15 oz. ea. 
Co-op Strawberry 

PRESERVE 18 oz. . . 
COFFEE MATE 22 oz. . . I 
Johnson & Johnson Baby

SHAMPOO 16 oz. . . . I 
Listermint MOUTHWASH 24o z.l 
Blue Ribbon NAPKINS 180 ct 
Kraft Jet Marshmallows I0 o z .3 /I 
Royal Red or Whitneys 

Tiny SHRIMP 4 -1 /2  oz. 
Salada Instant TEA Mix 5 qt. 
Jack Frost Cold CUPS 100 ct. 
Bluebird P iper PLATES

I00's 9 In............................
Bes Pac TRASH BAGS for 

heavy loads 8 c t. . . .  
Co-op CATSUP 14 oz. 3 fo r I 
Kraft Im itation MAYONNAISE qt. 
NBC Snack CRACKERS . . . 
Joy Liquid DETERGENT 22 oz. 
Tetley TEA BAGS 64 c t. 
i

CO OP

.59

.79

E d i s t y s m i e l i s t l  

e d i s t y s m i e l i n e i

Torstaina, heinäk. 8

MAAILMAN El 
K U L M I L T A

Italian parlamentit 
alahuone valitsi 

kommunistin johtojc
ROOMA -  Italian paria 

tin alahuone kokoontuessa 
lien Jälkeen valitsi Piet 
gron johtajaksi, Joka on e| 
kommunistipuolueen lehe 
Uritan toimittaja Ja pû  
vasemman siiven johtomi

Tämä on ensimmäinen 
ta 30 vuoteen, että Italia 
lementti on antanut komi 
tllle parlamentin tärke  ̂
viran.

Kristilliset demokraal 
niittivät Amltore Fanfar 
ka on neljä kertaa hoitanl 
ministerin virkaa, a{ 
presidentiksi. Mr. Fani 
puolueensa oikean siiven| 
Ja, Joka johti vaalien aikt 
makasta kommunistin \c 
kamppanjaa kaksi \Tikko| 
pidetyissä vaaleissa.

Bensiinin keskihl 
yli 61 senttiä

WASHINGTON - Be< 
hinnat olivat keskimaa 
nemmän kuin ai senttj 
Iona Fourth of J äly vllkj 
teessä, joka on 2 senti 
tus Haurainkukltuspäiv  ̂
keen, autoyhdistykaen 
suorittaman tutklmuks 
rusteella.

AAA:n tutkimus el 
millään alueella olevanl 
nin puutetta.

Korkein bensiinin hi 
Kalifornian Inyo \ a rion| 
tossa (70 senttiä gall| 
alhaisin oli Texasissa 
tiä gallona). Huoltoasi 
mailujärvien, merenraj 
puistoalueilla k< r ttivj 
3-7 senttiin gallonaa

* * 4*
Espanjalla u|
päämlnist*. v\

MADRID - Fspanja| 
gas Juan Carlos 
Adolfo Suarezir. 
riksi eronneen 
Navarron tilalle. I = kq 
tä muutos tulee , ud| 
liberalisuuntaa Eram 
keisessä Espanjassa.

Kolmesta e:iu«'kkaâ  
perustuslain mukaan 
kuninkaalle, hän r.imj 
Suarezin pääministeri 
edustaa edesmenneeni 
liikettä.

Mutta uskotaan, 
hän kannattaa monni 
vaikka hän kuuluu
s iin , hän on valmis 
Espanjan poliittista e]
positiolle ja vasemmf

* • *
Meksiko vai if

Portillon presii
MEXICO CITY 

uudeksi presidentit 
viikonvaihteessa Joi 
Portillo, entinen 11 
aori ja finanssin;inisi 
tillo astuu virkaansa 
1 p. Hänen virka ka .teij 
ai vuotta.

Valinnan varmisti 
nykyinen presidentti! 
rla teki portlllosra 
Johtavan poliittisen 
presidenttiehdokkaani

Uuden presidentit 
panevan korkealle li
tys vähentää työttöm|

* *

Demok raotti er 
alkaa maanar
NEW YORK - E  

taina alkaa derrukj 
een konvents ioni 
Gardenissa. puq
sidenttlehdokaa on 
entinen Georgian v; 
nööri, Jimrrn c art|

Suuri kys> mys ke 
la on kuka tulee vai 
tiehdokkaaksi. K( 
mainitaan - Mainer 
naattori Edmund M| 
nesotan senaattori 
dale ja Idahon sena| 
Church. Demokrs 
Johtajat suosivat 
Churchia.

>0 *

Kuivuus Eur<
P itk ä  kuivuus 

pan m a is sa  on va^ 
v ll je ly ssa d o ille , 
kövo im aa, kun on 
tu rb iin ien  käy ttär 
ta a  k a rja n  lah taa t 
la , jo is s a  sa teen  
vannut la itu m ia , 
on R anskan  koil 
Englannin e telä-od  

•  •  «I

1


