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Edistysmielisten ihmisten 
edistysmielinen sanomalehti

P o liittisen  ja  ta lou d ellisen  

k a n s a n v a l l a n  p uolesta
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MIELENKIINTOISIA
TILASTOJA

marrask. 2 p. vaaleista 
Senaatissa 

Ennen
Demokraattia 61 
Republikaania 38

Nyt
61
38

Kongressin
alahuoneessa

Demokraattia
Republikaania

Ennen
290
145

Nyt
293 
14 2

Demokraatti ehdokkaat kong
ressiin saivat 55.1 prosenttia 
äänistä Ja Carter 51 prosenttia.

USA:n kansalaisista Jotka 
ovat rekisteerattu äänestämään 
äänesti;

1968
1972
1976

60.7 prosenttia 
54.4 prosenttia 
53.3 prosenttia

Kaikista maan kansalaisista 
rekisteerattu äänestämään. 
Josta 53.3 äänesti, Carter sai 
25 prosenttia ja Ford 21.7 pro
senttia. • • *

GM:n työläiset lakkoon 
marrask. 18 p. jos ei 
päästä sovintoon
DETROIT - Autotyöläisten 

unio UAW tiedoittaa, että 
300,000 General Motorsin työ
läistä lakkoutuu marraskuun 
18 p., Jos siihen mennessä ei 
päästä sovintoon uudesta työ
sopimuksesta.

UAW.-n varapresidentti Ir
ving Bluestone sanoo, ettei ole 
päästy sovintoon ehdoista GM:n 
kanssa neuvotteluissa, joita on 
käyty heinäkuun puolivälissä.

Autotyöläisten pääneuvotte
lija Bluestone ja GM:n vara
presidentti George Morris, Jr. | 
ovat vakuutettuja siitä, että 
päästään sovintoon maailman 
suurimman autoyhtiön kanssa 
ja vältetään lakko.• • *

Irlantilaiset naiset 
saavat Ihmisten 

Rauhanpalkinnon
OSLO - N.k. "people’s Peace 

prize" (Ihmisten rauhanpal
kinto), Joka tullaan antamaan 
kahdelle Johtavalle PohJois-lr- 
lannin Naisten Rauhanliikkeen 
Jäsenelle on Jo nyt suurempi 
kuin Nobel Rauhanpalkinto, Ja 
oletetaan sen ylittävän $190,000.

Ryhmä norjalaisia sanoma- 
lehtiyhtiöitä tekivät aloitteen 
tämän rahaston keräämiseksi 
sen Jälkeen kun Norjan Rauhan- 
palkintokomitea ei voinut hy
väksyä kahden naisen nimittä
mistä myöhästyneenä. Nämä 
naiset olivat Betty Williams Ja 
Malread Corrigan. Nobel rau
hanpalkintoa, Joka oli lähes 
$152,000 ei myönnetty tänä 
tänyt 50 ehdokkaan joukosta 
ketään sellaista, joka olisi pal
kinnon ansainnut.

Ihmisten Rauhanpalkinnon o- 
Jentaa marraskuun 30 päivä 
Norjan uutispalveluyhdistyksen 
presidentti Gerd Benneche.

Länsi-Saksa YK:n 
T urval 11suusneuvostoon

NEW' YORK, YK - YK:m y- 
leiskokous valitsi Länsi-Sak
san ja neljä muuta maata tur- 
vallisuusnauvostoon. Se on en
simmäinen kerta kun kumpikaan 
kahdesta Saksasta on nimitetty 
neuvostoon. Joka on vastuuna
lainen ylläpitämään rauhaa.

Toiset maat, jotka valittiin 
suljetussa äänestyksessä oli
vat Kanada, Intia, Maritius ja 
Venezuela. Itä-Saksa on ainoa 
toisen maailman axix-valtoja. 
Jota ei ole hyväksytty neuvoston 
Jäseneksi.

Italia Ja Japani, toiset entiset 
Saksan liittolaismaat tulevat 
jättämään lautakunnan neuvos
ton ja myöskin Ruotsi, Tanzania 
Ja Guyana.

Viisi maata valitaan kerral
laan valtuustoon kahdeksi vuo
deksi Jossa on 15 Jäsentä.

Neuvoston viisi vakituista Jä
sentä -  Joilla on oikeus estää 
minkään päätöksen hyväksy
mistä -  ovat Yhdysvallat, Eng
lanti, Ranska, Neuvostoliitto 
Ja Kiina.

IJSA:n Suonien suurlähettiläs Mark E v a n s  A u s t a d

Tähtilippum uoti osoitus 
läm pim ästä a se n te e sta
Jos joku Suomessa vaikuttava ulkomainen 

diplomaatti haluttaisiin nimetä tyypillisyyksien 
ruumiillistumaksi, tuon arvonimen vahvimpia 
tavoittelijoita olisi epäilemättä Yhdysvaltain 
suurlähettiläs Mark Evans Austad (59). Suomen 
ystävänä ja Etykin puolustajana tunnettu Austad 
ei yllätä puheittensa amerikkalaisuudella ketään. 
Ei varsinkaan silloin, kun hän arvioi tasaval
taamme tulvahtaneen tähtilippumuodin alku
perää:

— Olen varma siitä, että muotiteollisuus ei 
määrää muotia. Ihmiset määräävät muodin. 
Mikään muotitalo ei voi pakottaa ihmisiä osta
maan sellaista, mitä he eivät halua ostaa.

Mark Evans Austadllla on 
mielessään mittava lista näyt
töjä, joilla suomalaiset ovat 
osoittaneet hänelle todelliset 
tunteensa Yhdysvaltoihin ja 
amerikkalaisuuteen.

Hänen tarvitsee poimia esi- 
merkeikseen vain amerikkalai
sen elokuvan, musiikin ja täh
tilippumuodin osaksi tullut kan
sansuosio - perinteisiä siirto- 
lalsuussuhteita unohtamatta.

- Nämä ovat muutamia tapo
ja, joilla suomalaiset ova; 
osoittaneet minulle ystäväUise 
tunteensa maatani ja sen kansaa 
kohtaan, Austad sanoo.

STARS and STRIPES
Yli maan tulvahtanut tähti- 

muoti on ollut Austadille eri
tyisenä ilonaiheena. Se on täyt
tänyt muotitalojen näyteikkuna 
jenkkilipun väreillä ja somis
tanut kaikki mahdolliset vaa
tekappaleet "Stars and stripes" 
-kuvion tähdln ja raidoin.

- En usko, että tähtilippu- 
vaatteeseen pukeutuminen on

viittaus mihinkään poliitti
seen asenteeseen tai että sillä 
olisi mitään poliittista merki
tystä, Austad arvioi.

- Mitta se osoittaa kylläkin 
sen lämpimän tunteen, jota 
kansa tuntee toista kansaa koh
taan -  Ja ehkä myös sitä elämän
muotoa kohtaan, Jota eletään 
kaukana täältä.

Austad ei hyväksy selitystä, 
Jonka mukaan tähtillppuaiheen 
eisiin nostaminen olisi muo- 
tlteollisuuden poliittinen kan
nanotto amerikkalaisuuden puo
lesta tai Jonkinlainen monipu- 
latiivinen vastaisku Yhdysval
toihin kriittisesti suhtautuval
le tiedonvälitykselle.

Aitoamerikkalaiseen tyyliin 
hän väittää, että muodin luovat 
ihmiset eikä muotiteollisuus;

- En usko, että kukaan lii
kemies olisi niin tyhmä, että 
ryhtyisi tekemään politiikkaa 
sen asian avulla, josta hän an
saitsee elantonsa.

(jatkuu sivulla 2, 7. palsta)

Köyhäinhoitomenot
supistuneet

WASHINGTON •• Liittohalli
tus tiedoitti, että maan köyhäln- 
hoitoluettelossa olevien luku 
laski viime kesäkuussa kaikkein 
alhaisimmaksi 18 kuukauden ai
kana, joka johtuu suurimmaksi 
osaksi amerikkalaisten perhei
den pienenemisestä.

Department of Health, Edu
cation and Welfare tiedoitti, et
tä kesäkuussa 11,247,679 hen
kilöä nautti perheille ja alaikäi
sille lapsille annettavaa apua. 
Se oli kalkkein alhaisin luku 
sitten tammikuun v. 1975, Jol
loin 11,175,000 henkilöä sai tätä 
köyhäinapua.

Vähennys Johtuu pääasiassa 
pienemmistä perheistä parem
masta työllisyydestä Ja siltä, 
että yritetään poistaa apua a- 
novien luetteloista sellaiset, 
Jotka eivät ole siihen oikeutet
tuja ja joita on paljon. Lisäk
si on yritetty löytää Ja panna 
maksamaan lapsenelatusta sel
laiset vanhemmat Jotka ovat Jät
täneet lapsensa köyhäinhoidon 
turviin ja häipyneet toisille 
paikkakunnille työhön.* • •

"The Song of Hiawatha"
CAMRIDGE -  Amerikkalai

nen runoilija Henry Wadsworth 
Longfellow sai suomalaisesta 
eepoksesta "Kalevalasta" runo- 
mitan runoossa amerikkalai
sista Intiaaneista "The Song of 
Hiawatha", Joka perustui Hen
ry Rowe Schoolcraftin kahteen 
kirjaan Pohjois-Amerikan in
tiaaniheimoista.

Longfellow käytti mainittu
jen kirjojen erehdystä, käyt
täen kertomuksen tapahtuma- 
palkkansa Superior järven ran
nikkoa eikä keski New Yorkin 
valtiota missä intiaaniheimo a- 
sui.

Englannin työväen
puolueella yhden äänen 

enemmistö
LONTOO - Englannin työvä

enpuolue, joka on joutunut hoi
tamaan hallituksen ohjaksia 
kalkkein vaikeimpana lamakau
tena jälkeen 30-luvun, on päät
tänyt jatkaa hallituksen johdos
sa, vaikka se hävisi kolmessa 
erlkoisvaaleissa.

Juuri pidetyissä erlkoisvaa
leissa sille Jäi ainoastaan yh
den äänen enemmistö, konser
vatiivipuolue voitti kaksi lisää 
parlamentin jäsentä kolmesta 
piirissä, josta normaalisti on 
valittu työväenpuoluen mies 
parlamenttiin.

Iloitseva konservatiivipuolu
een Johtaja Margaret Thatcher 
nosti puolueensa vaalivoitosta 
samppanjalasin maljaksi sa
noen, että työväenpuolue on lu
histumassa ja on pakotettu pian 
määräämään yleiset parla
menttivaalit.

Mutta työväenpuolueen joh
taja James Gallaghan myönsi 
lausunnossa vaallhävlöstä, et
tä se oli valitettavaa, mutta 
missään tapauksessa se ei 
tule vaikuttamaan hallituksen 
päättäväisyyteen jatkaa työ
tään maan elvyttämisessä ny
kyisestä vakavasta taloudelli
sesta kriisistä.

• • •s

Chicagon pormestari 
kärsi tappion

Chicagon pormestari Rich
ard Daley kärsi tappion vaaleis
sa, kun republikaani James R. 
Thompson suurella äänimää
rällä valittiin Illinoisin valtion 
kuvernööriksi. Daley kannatti 
omaa miestään vara-kuvernöö
r i  Neil Harringtonia.

• • »

1
Kansat Iisoitta terveysohjelmasta Yhdysvaltain 

kansalle sairastuessa monia eri esityksiä
WASHINGTON -  Matemaatti

nen tutkimus. Joka on tehty hal
lituksen pyynnöstä osoittaa että 
n.k. "kehdosta ^lautaan" kan
sallinen terveysvakuutus ei 
välttämättä tarvitse olla kalk
kein kallein, kuten on luultu. 
Tällaista täydellistä kansal
lista terveysvakuutuata kan
natus järjestynyt työväestö ja 
on se monessa: suhteessa sa
manlainen kuin Jimmy Carter
in ehdotus.

Hcllituksen department of 
Health, Education and Welfare 
ministeriö antoi kuusi eri eh- 
dotusta matemaattisen neuvon- 
taviraston tutkittavaksi. Tu
loksia ei vielä ole annettu ko
konaisuudessa Julkisuuteen, 
mutta tiedetään, että tutkimus 
osoitua täydellisen vakuutuk
sen kaikkein edullisimmaksi.

Terveysvakuutuksen uudistus 
on poliittinen kysymys, Jossa 
presidentti Fordilla ja hänen 
demokraattisella vastusujal- 
laan Jimmy Carterilla on huo
mattavasti eriävät mielipiteet.

Mr. Ford, Joka v. 1974 suosi 
monipuolista vakuutussuunni- 
telmaa, on viimeisen kahden 
vuoden aikana pidättäytynyt te
kemästä mitään ratkaisua asi
assa. Häntä peloittaa jatkuvas
ti nousevat terveydenhoitokus- 
tannukset. Ne nousevat nope
ammin kuin mitkään muut kus
tannukset. Terveydenhoitokus- 
tannukset nousevat $140 biljoo
naan tämän vuoden loppuun men
nessä. Ne olivat viime vuonna 
$118.5 biljoonaa. Kustannukset 
ovat nousseet aikana, jolloin 22 
miljoonaa amerikkalaista on il
man minkäänlaista vakuutusta.

Terveysturva lakiehdotus eli 
n.k. Kennedy-Corman ehdotus, 
joka on hyljätty monelta eri ta
holta sen johdosta, että se tulee 
liian kalliiksi ja tarvitsee liian 
paljon hallituksen ohjaksia. Nyt 
kuitenkin edellämainittu tutki
mus osoitua, että se mahdol
lisesti olisi kaikkein edullisin.

Tämän lakiehdotuksen mu
kaan se rahoitettaisiin osituin 
tuloverosu ja osituin Josuin 
yleisestä rahastosu. Se olisi 
täydellisesti hallituksen alai
nen. Hallituksen terveysmenot 
nousisivat noin $102 biljoonaa, 
muna suurin osa siitä tulisi 
veroista. Sensijaan, että työn- 
anuja tai työntekijä maksavat 
esim. Blue-Cross-Blue Shield 
vakuutusta, tai muita terveys- 
vakuutuksia, maksavat he Ja 
heidän työnanujansa hieman 
enemmän tuloveroa, Joka me
nee sitten tähän terveys-turva 
vakuutukseen. Matemaattinen 
tutkimus osoittaa, että tämä 
terveysturvavakuutus on kyllä 
kallis, mutu että se on paljon 
täydellisempi kuin esim. Ame
rican Hospital Associationin 
suunnitelma. Joka on kalliimpi 
eikä ole yhtä hyvä.

Lainlaatljakunnan jäsenet o- 
vat hieman epäilevällä kannalla 
koska Medicaid ja Medicare 
vakuutuslaki hallituksen val
vonnan alaisena on ollut hyvin 
huonosti hoidettu ja väärinkäy
tetty monelta eri taholta, kuten 
lääkärien, apteekkien, hoitoko
tien potilaiden ynnä muiden. Tä
mä on Johtunut valvonnan puut
teesta.

Nixonin hallituksen aikana 
1973 ehdotettiin n.k. Long-Ri- 
bicoff vakuutussuunnitelmaa, 
Joka oli tarkoitettu etupäässä 
pitkäaikaisia sairauksia var
ten. Nixonilla oli myös oma 
suunnitelmansa.

Neuvontatoimiston laskelmi
en mukaan. Jos nykyistä ter- 
veysvakuutusta jatketaan (Me
dicare ja Medicaid) tulee se 
yksistään maksamaan v. 1980 
$180.2 biljoonaa. Long-Rlbi- 
coff vakuutus (vain pitkäaikai
sia sairauksia varten) maksai
si $188.1 biljoonaa, Nixonin 
suunnitelma $189.3 biljoonaa, 
AMA vakuutus $196.6 biljoonaa, 
AHA vakuutus $200.4 biljoonaa 
Ja täydellinen terveysvakutus 
"kehdosta-hautaan" eli n.k. 
terveysturva $200.2 biljoonaa.

Puerto Ricon vaaleissa 
valittiin kuvernööri 
Carlos Bgrcelo
SAN JUAN, Puerto Rico - 

Se , että Puerto Ricon vaa
leissa kuvemöörlehdokas Car- j 
los Barcelo voltti nykyisen ku
vernööri Rafael Colonin, tuli 
yllätyksenä, mutta myöskin 
merkitsi, että äänestäjät an
toivat täten tietää, että he halua
vat pitää yhteyksiä Yhdys
valtain kanssa. Voittaja Bar
celo kannattaa Puerto Ricon 
saamista Yhdysvaltain valtiok
si.

Barcelo, voitti pienellä 
äänimäärällä nykyisen ku
vernööri Colon. Molemmat sai
vat lähelle 95 prosenttia äänis
tä. Molemmat vastustavat nii
tä, jotka ajavat itsenäisyyttä 
Puerto Ricolle.

Itsenäisyyttä kannattavat eh
dokkaat yhteisesti saivat ai
noastaan 5 prosenttia äänistä, 
puolet mitä he odottivat.

Hävinnyt kuvernööri Colon 
sai kannatuksen niiltä, Jotka 
kannattavat itse hallittavaa 
commonwealthia, Jolla on yh
teys Yhdysvaltoihin.

Voittaja Barcelon ei katsota 
ajavan Yhdysvaltain valtioase- 
maan lähitulevaisuudessa. 
Vaikka hän kannattaa saada Pu-, 
erto Ricoa Yhdysvaltain val
tioksi, hän käsittää, että suurin 
osa kansasta haluaa Jatkaa 
Commonwealth asemaansa. 
Tarvitaan kamppanja opetta
maan, mikä hyöty kansalle oli
si, Jos Puerto Ricosta tulisi 
Yhdysvaltain 51. valtio, hän sa
noo.

Mutta Barcelon voitto mer
kitsee, että Puerto Rico ei tule 
kulkemaan kohti suunnitelmaa, 
että saari saisi itsehallitsevan 
Commonwealth aseman. Suun
nitelma, jota hävinnyt kuver
nööri kannatti, on maannut Val
koisen talon pöydällä yli vuoden, 
eikä sitä ole otettu käsiteltäväk
si.

Puerto Ricon kommentaat
torit olivat yllättyneet siitä, et
tä Romero Barcelo voltti. Se 
on ainoastaan toinen kerta kol
menkymmenen vuoden aikana, 
että ne. Jotka kannattavat Pu
erto Ricolle Yhdy s valuin val
tion asemaa ovat voittaneet vaa
leissa.

• • •
P ariisin  Hiltonissa 
tarjoiltiin maapähkinöitä 
a a m i a i s e k s i
PARIISI -  Hilton hotelli 

tarjoili aamiaiseksi pienen 
lautasellisen maapähkinöitä 
viime torsui-aamuna kunnioit- 
taakseen Georgian maapähkl- 
näfarmari Jimmy Carterin 
valintaa Yhdysvaltain 39. pre
sidentiksi.

Enempää naisia ei 
valittu kongressiin 
marrask. 2 p. vaaleissa
WASHINGTON - Vaali-iltana 

naisilla, jotka olivat kokoontu
neet "Women's Election Cen
tral" keskukseen seuraamaan 
miten naiset onnistuivat vaa
leissa, el ollut suurta iloitse
misen syytä, kun tulokset alkoi
vat tulla.

Tuloksena oli, että ainoas
taan 18 naista - yksi vähem
män kuin viimeisessä kong
ressissa ja kaksi vähemmän 
kuin v. 1960, Jolloin heillä oli 
ennätysmäärä, 20 naista kong
ressissa.

Ja kerran oli kaksi naista Yh
dysvaltain senaatissa yhtä aikaa 
- Margaret Chase Smith ja Mau- 
rene Nc-uberger -  samaan 
aikaan 1960 luvulla. Tällä 
kertaa demokraatti Gloria 
Schaffer, Connecticutista, Jo
ka yritti päästä valituksi hävi
si suurella äänimäärällä re
publikaani senaattori Lowell 
Weickerille. Kaksi muuta 
naista, jotka olivat kongressin 
alahuoneen jäseniä ja pyrkivät 
saamaan puolueensa nimityk
sen senaattiin, hävisivät prl- 
maarlvaaleissa.

Tähän mennessä kaikki 11 
naista. Jotka on valittu Yhdys
valtain senaattiin, ovat seuran
neet miestänsä Joka kuoli ja 
he pääsivät puolisonsa paikal
le senaattiin.

Audrey Colom, National Wo
men’s Political Caucusin pu
heenjohtaja, sanoi että mitä 
korkeammalle naiset pyrkivät, 
sitä suurempi vastustus on hei
tä vastaan äänestäjian keskuu
dessa.

Amerikkalaiset 
haaskaavat suuria

IM *  9 • •maar Ia
AMES IOWA - Ethiopia lai

nen ylioppilas loi katseen Ames 
kaupungin ruoan Jäterosklln ja 
pudisti päätään sanoen; "Minun 
maassani olisimme syöneet 
tuon Jätekasan tai muuten käyt
täneet sitä."

Kenneth Muravetz, Joka on I- 
owan valtion yliopiston lähellä 
olevan Ames Solid Waste Re
covery laitoksen päävalvoja sa
noo, että monet ulkomaalaiset 
oppilaat, Jotka osa-alkaisena 
työskentelevät laitoksella, ih
mettelevät sitä suuna määrää 
Jonka amerikkalaiset haaskaa
vat.

Hiljattain roskarökkiössä o- 
11 50 paria naisten kenkiä Ja 
riittävä määrä uusia lauutar- 
peita autotallin rakentamisek
si Ja erilaisia Jääkaapin osia,
Jotka olivat hyvässä kunnossa. • • •

Carter valm istautuu muuttamaan 
Valkoiseen taloon tammik. 20 p.
PLAINS G eorg ia -  Jim m y C a r te r ,  joka v a li t

tiin  m a r r a s k .  2 p. v a a le is sa  Y hdysvaltain  39. p r e 
s id e n tik s i ,  p iti le h tih a a s ta tte lu n  tä s s ä  p ie n e ssä  sy n -  
ty m äk au p u n g issaan  viim e to r s ta l - i l ta n a .  Hän 
sa n o i, e ttä  huo lim atta  n iu k asta  v o ito s taan  hän k a t
soo sen  o levan  kyllin  su u r i an taak seen  häne lle  v a l
tuuden  saav u tta a  oh je lm ia  ja re fo rm e ja  h a llitu k 
s e s s a  jo itten  puo lesta  hän puhui p itk ä ssä  v a a li
ta is te lu s s a .

"O lis in  toivonut vo ittav an i k a ik issa  50 v a l t io s 
s a ,"  m yönsi 52 -v . ikä inen  m a a p ä h k in ä fa rm a r i, 
joka v a littiin  p re s id e n tik s i ,  "m u tta  uskon , e ttä  
m inu lla  on ky llik si kannatusta  k o n g re s s is s a  ja  
k an san  k esk u u d essa  lu o ttam u k se lla  to im ia  to te u t-  
ta a k se n i o h je lm an i."

Ju u ri va littu  uusi p re s id e n tt i ,  joka v i r a l l i s e s t i  
o ttaa  to im en sa  v a s taa n  tam m ikuun 20 p ., e s iin ty i 
hyvin v ak u u ttav a s ti, v a rm a s ti  ja v a ro v a is e s t i  v a s 
ta te s s a  le h tim ie s te n  kysy m y k siin .

Ensiksi haastattelussa Car
ter antoi tunnustuksen Fordille 
hyvänä Ja kunnollisena miehenä, 
jonka todistaa se, että miljoonat 
äänestivät häntä. Carter sanoo, 
että hän tulee seuraavan kah
den ja puolen kuukauden aikana 
työskentelemään Fordin kanssa 
Järjestääkseen siten, että val
lan siirto tulee tapahtumaan su
juvasti Ja vaivatta.

Lehtihaastattelussa Carter 
sanoi uskovansa, että hän voitti 
siksi, että hän tarjosi toimek- 
kaampaa johtoa kuin Ford ja 
että hän voi toimia paremmin 
yhdessä kongressin kanssa.

Vastatessa lehtimiesten ky
symyksiin hän sanoi, että jos 
talouslama Jatkuu kun hän astuu 
virkaansa, on mahdollisuus että 
stimuloimalla talouselämä saa
dakseen työttömät työhön hän 
voi esittää veroalennuksen a- 
lempi palkkalaille. Jos hän kat
soo sen tarpeelliseksi.

H:'n sanoi ulkomaapolitli- 
kassa pyrkivänsä palautta
maan hyvät välit liittolalsmait- 
ten kanssa ja tuoden kongressin 
ja Amerikan kansan ulkomaapo- 
litiikan suunnan päättämisessä.

Kahden viikon kuluttua hän 
tulee pitämään kaksi viikkoa 
kestävän seminaarin ulkomaa- 
politiikan johtajien kanssa, jo
hon ehkä pyydetään osallistu
maan nykyisen hallituksen ja 
kongressin Johtajia.

Seuraavlen viikkojen aikana 
hän ehkä kokoontuu presidentti 
Fordin Ja nykyisen hallituksen 
ulkomaa - asioitten hoitajien 
kanssa. Hän halusi vakuuttaa 
liittolalslllemme Ja vastustajil

lemme että hän Jatkuvasti pyr
kii etsimään rauhaa.

Hän vihjasi, ettei hän tule ni
mittämään kapinetin ja toisia 
hallituksen korkeita virkailijoi
ta ennen kuin joulukuussa. Ja 
voi olla että hän pyytää Joitakin 
republikaaneja hallitukseensa. 
Mustille ja toisille vähemmis
tö aineksille hän pyrkii anta
maan suuremman roolin kuin 
heillä tähän asti on ollut, ni
mittäen heitä virkoihin.

Carter painosti, että Ford 
on presidenttinä tammikuun 20 
p. asti, eikä hän pyri millään 
tavalla sekaantumaan virkaan 
sillä vastuunalaisuus siihen as
ti kuuluu Fordille.

Perheensä kanssa Jimmy 
Carter lensi St. Simmons saa
relle, Georgian rannikolla, sa
malla armeijan lentokoneella, 
jolla palautettiin murhatun pre
sidentti Kennedyn ruumis Dal
lasista Washingtoniin marrask. 
22 p., 1963. Hän tulee viettä
mään lyhyen loman saarella ja 
myöskin valmistamaan itseään 
ottamaan maan ohjakset käsiin
sä tammikuussa. Mukanaan hä
nellä oli suuri pinkka kirjoja 
joissa selostetaan hallituksen 
toimintaa ja joita hän tutkii val
mistaakseen itseään Yhdysval
tojen presidentiksi.

Saarella hän puhui lehtimie
hille ja painosti, että ottaessa 
virkavalan hänellä ei ole min
käänlaisia salaisia lupauksia 
millekään erikoisryhmälle. 
Hän ei ole sidottu keneenkään, 
vaan hänellä on oma tavoitteen
sa saavuttaa se ohjelma, josta 
hän on puhunut 22 kuukauden 
aikana Ja Joka on johtanut hänet 
Yhdysvaltain presidentiksi.

F o r d i n  e l ä m ä s s ä  tul ee s uur  I muut os  
p a l v e l t u a a n  30 v. Washi  ngtoni  s s a
presidentti Gerald Ford, 

vaimonsa Bettyn kanssa lensi 
sunnuntaina palm Springs, Ka
liforniaan, lomalle hyvin pit
kän ja raskaan vaalitaistelun 
jälkeen. Häviäminen varmaan 
oli hyvin katkera Fordille, sil
lä hän ei ainoastaan menettä
nyt presidenttivlrkaansa, vaan 
se lopettaa hänen lähes kolmen
kymmenen vuoden poliittisen u- 
ransa Washingtonlssa, ensin 25 
vuotta kongressissa, sitten yksi 
vuosi varapresidenttinä Ja kak
si vuotta presidenttinä.

Hänen elämässään tulee suu
ri muutos. Mitä hän tulee teke
mään? Hän itse el ole ilmais
sut sitä, muna hänen läheiset 
ystävänsä ovat spekuloineet.

Jotkut Valkoisen talon sisä
piirissä olevat uskovat, enä 
hän tulee asettumaan Wash
ingtoniin, sillä perheellä on oma 
talo Waahlngtonin slvukau- 
pungissa. Ja hän tulisi harjoit
tamaan laklmlesa m maniaan Ja 
huvikseen pelaamaan go Iff la.

Toiset taas uskovat, että Ford 
olisi valmis ottamaan vaataan 
opettajan palkan Jossakin ete
län yliopistossa. Yksi hänen lä
heinen ystävänsä toivoo, että 
Ford innokkaana urheilumle-

henä ottaisi pesäpallo- tai pot- 
kupallokommissioneerin toi
men.

Fordilla ei ole mitään tar- 
vena saada lisätuloa, sillä en
tisenä presidenttinä Ja kong- 
ressimlehenä hän saa kaksi 
suurta eläkettä, Jotka yhteises
ti lähentelevät $100,000 vuo
dessa, ynnä toimisto, sihtee
rit ja muita etuisuuksia.

Republikaanipuolueen joh
dossa on selvä toivomus, että 
Ford löytäisi jonkun toisen toi
men, joka el toisi häntä aktii
visesti sekaantumaan Jokapäi
väiseen politiikkaan, erikoi
sesti siinä valtataistelussa, 
joka on kehittymässä Reaganin 
ja Rockefellerin ryhmien vä
lillä jälkeen vaalien.

Niin sympaattisia kuin mo
net ovatkin Gerald Fordille, Jot
kut republikaanit yksityisessä 
keskustelussa toivovat, että 
hänen poistumisensa Valkoi
sesta ulosta tulisi viimein 
poisumaan Richard Nixonin 
aikakauden rasituksen Wasb- 
ingtonista Ja anumaan repub
likaanien aloittaa uusi 
Jossa Watergate painajainen 
ei olisi kiusaamassa puoluetta
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R A I V A A J A

K a n s a  on tehnyt  v a l i n t a n s a
K ansa on puhunut. J im m y  C a r te r in  v a lin ta  

Y h d y sv a lta in  39. p re s id e n tik s i  ja  W alte r Mon- 
d a le  v a ra p re s id e n tik s i  m e rk i ts e e ,  e ttä  en s i ta m 
m ikuun 20 p . a lk aa  uusi p o liittin e n  a ik ak au s i. E n
s im m ä is e n  k e r r a n  kah d ek saan  vuoteen  m aam m e 
p re s id e n tt i  ja  k o n g re ss i ovat s a m a s ta  p u o lu ees ta , 
an taen  to iv o a , e ttä  p ä ä s tä ä n  u m p ik u ja s ta , jo s s a  on 
o ltu  kun k o n g re ss in  en em m istö  p ää ttä ä  la in la ad in -  
n a s ta  ja p re s id e n tt i  e itoo  se n .

Jo s  uusi p re s id e i.t t i  ja k o n g re ss i teh o k k aasti 
to im iv a t y h d essä  tu le v a t vuodet vo iva t saad a  e d is 
ty s tä  a ik aan . O ttaak seen  tila n te e n  h y v äk seen , C a r
t e r  voi p a rh a ite n  a lk aa  v ä rv ä tä  h a llitu k se e n sa  m ie 
h iä  ja  n a is ia , jo tka ovat kykenev iä  to im im aan  
n o p ea s ti sa ad ak seen  a je leh tiv an  ta lo u tem m e jä l
le en  te rv e e lle  p o h ja lle . H änen o lis i o te ttav a  oppia 
ta v a s ta ,  jo lla  F ra n k lin  R o o sev e lt o tti o ja k se t kä
s iin s ä  H o o v erilta  ko lm ekym m en luvu lla .

D em o k raa ttip u o lu een  v a a lio h je lm a ssa  ja  p u h e is
sa a n  C a r te r  on e s ittä n y t la a ja a  ty ö -o h je lm a a , johon 
kuuluu k an sa llin en  te rv e y so h je lm a , joka tu rv a is i  
koko kansan  s a i r a s tu e s s a ,  köyhlenavun re fo rm i, 
v e ro re fo rm i, h a llitu sk o n e is to n  uudelleen  J ä r je s tä 
m inen n iin , e t tä  se  to im is i tehokkaam m in  ja  uusi 
e n e rg ia o h je lm a . M issä  jä r je s ty k s e s s ä  hän tu lee  
puu ttum aan  näih in  m aam m e p ro b le e m iin , h ä n e lo le  
p ää ttän y t, C a r te r  s e l i t t i  le h tim ie h ille . M utta en 
s im m ä ise n  huom ion hän katsoo  o levan  hapu ileva 
ta lo u se lä m ä m m e .

Vaikka C a r te r  v o itti kahdella  m iljo o n a lla  ään e llä  
hän to iv o i, e t tä  hän o lis i saan u t paljon  su u rem m an  
ä ä n im ä ä rä n  o so it ta a k se e n , e ttä  h än e llä  o lis i  kan
sam m e su u ri ja  la a ja  k an n a tu s . M utta m aam m e h is 
to r ia s s a  vo im akkaat p re s id e n ti t ,  ku ten  L inco ln  ja  
W ilson v a litti in  p re s id e n tik s i  p ien e llä  ään ten  en em 
m is tö llä , m utta  h e is tä  tu li m aam m e huom atu im pia  
ja vo im akkaita  p re s id e n tte jä . Kun ta a s  H ard ing  ja 
Nixon v o ittiv a t s u u re lla  en e m m is tö llä  ja  epäon
n is tu iv a t.

‘»Hfc tenu''
Ä än es tä jä t ovat te h n ee t v a lin ta n sa . V astu u n a la i

suus kuuluu nyt C a r te r i l le .  T oivom m e e ttä  hän 
m enestyy  n iis s ä  m o n issa  Ja v a ik e is sa  s i s ä -  Ja u lko- 
m a a -a s io itte n  h o id o ssa  sa m a lla  v a rm u u d e lla , u s 
kolla ja  v o im akkuudella , jo ta  hän kävi 22 kuukautta 
k e s tä n e e s sä  v a a li ta is te lu s s a  p ää s tä  v a litu k s i p r e s i 
d e n tik s i, kan n u staa  hän tä p re s id e n ttin ä  m aam m e 
ja  sen  kansan  h y v äk s i.

Aut o j en  h l n t a k o r o t u k s e s t a

H allitu k sen  C ouncil of W ages and P r ic e  S tab ility  
on tie d o ittan u t Y hdysvalta in  a u to te h ta ill jo llle , e ttä  
se  ei näe m itään  sy y tä  n o staa  1977 au to jen  h in taa  
k o rk e a m m a k s i. K aksi kuukautta s i t te n , kun a m e 
r ik k a la is e t  te rä s y h tlö t  p e ru iv a t 4.5 p ro se n tin  
h in ta k o ro tu k sen , joka p iti a s tu a  vo im aan  lo k a
kuun 1 p ., au to y h tiö t e iv ä t lr s k e n e e t 5.8 -  5.9 p ro 
se n tin  k o ro tu s ta , jonka he ilm o ittiv a t v . 1977 m a l
le i s ta .

P ä in v a s to in , au toyh tiö t v ä ittä v ä t, e ttä  te rä k s e n  
h in ta k o ro tu k sen  p e ru m is e s ta  h u o lim a tta , he idän  
täy tyy  kan taa  7.7 p ro se n tin  k u stan n u sten  k o ro tu s 
ta ,  jonka he o d o ttiv a t 1977 m a llien  tu lev an  h e ille  
m a k sa m a a n . M utta se  on ju u r i täm ä 7.7 p ro se n tin  
tu o tan to k u stan n u sten  nousu autoa kohden jonka h a l
litu k se n  p a lk k a- ja  h in ta lau tak u n ta  nyt a s e t ta a  ky 
s e e n a la is e k s i .  L au takun ta  e l näe syy tä  m ik s i a u 
to jen  h in to jen  p itä is i  nousta  enem m än kuin 5 p ro 
s e n ttia  in fla a tio v a u h d is ta , jo ta  su u rin  o sa  ta lo u s -  
m ie h is tä  en n u s taa  vuonna 1977. Täm ä on e r ik o i
s e s t i  to tta  au to ih in  nähden, kun o te taan  huom ioon 
su u re m p i tu o tan to , e d is ty k se t tek n o lo g ia ssa  Ja su u 
re m p i tehokkuus.

Se, e t tä  tuo tan to  kasvo! Ja tehokkuus a ih e u tti  
to d e l l is e s t i  la sk u a  auto tu o ta n to k u stan n u k sis sa  v . 
1976 kun k u stan n u k se t au toa kohden la s k iv a t $19. 
e n s im m ä ise n  k e r r a n  v u o siin . Ju u r i kun täm ä  tu o 
tan to k u s ta n n u s te n  la sk u  kutak in  autoa kohden t a 
p a h tu i, au toyh tiö t k o ro ttiv a t h in taa  v iim e  vuonna 
$248 -  ja  -  k iito s  n ousu lle  au to jen  m y y n n e issä , 
v o ito t n o u siv a t h u o m a tta v a s ti .

G en e ra l M otors i lm o itti  ju u r i ,  e ttä  se n  vo itto  
k o lm e lta  kuukaudelta  p ää tty en  sy y sk . 30 p . o li $397 
m iljo o n aa ! M yynnit s a a v u ttiv a t ennä tyksen  y li $10 
b iljo o n aa  ja  m yösk in  se  tie d o it t i ,  e t tä  m yynn it ja  
v o itto  y h d ek sä ltä  kuukaudelta  oli saav u ttan u t en n ä
ty k se n .

G e n e ra l M o to rsln  p ää jo h to m ieh e t s a n o iv a t, e ttä  
h e id än  e r i t t ä in  hyvät sa av u tu k se n sa  h e ija s ta v a t ja t 
kuvaa p a ra n n u s ta  Y h dysvalta in  ta lo u d e ssa  v a ik u t
ta e n  su u re m p iin  m y y n te ih in . M utta he v ä lttä v ä t 
m a in its e m a s ta  m itää n  hinnan k o ro tu k se s ta  s a m a lla  
kun au to jen  tu o tan to k u stan n u k se t la s k iv a t au toa 
kohden . * * *

V aikka a ik a is e m m a t r a p o r t i t  k e r to iv a t, e ttä  
N L :n jo h ta ja  L eonid  B re sh n ev  on v a ik e a s ti s a i 
r a a n a ,  ja p a n ila is e t  ja  I tä -E u ro o p a n  v irk a il i ja t ,  
jo tk a  o v a t h il ja t ta in  lo m a ille e t M u stan m eren  a lu 
e e l la ,  k u v aav a t NL jo h to m ieh en  h y v ässä  :e rv e y -  
d e s s ä  ja  e t tä  hän  on hyvin e n e rg in e n .

W ed,, N ovem ber 10.1976

I Jutustelua f
PALKKAHAITARILLA
RYTKYPOLKKAA

Olen hyvin epämusikaali- 
nen ihminen, mutta semmoinen 
mielikuva minulla tm, että kun 
haitari vedetään leveäksi, se 
päästää rämäkän äänen.

Aika rämäkkä ääni pääsi sil
täkin, kun palkkahaitaria ve
dettiin leveäksi tässä äskettäin.

Tai luultiin vedettävän. Niin 
minä kuin muutkin.

Asiantuntijataho on eri miel
tä:

•Nettopalkka eli käteenjäävä 
rahamäärä esimerkiksi valtion 
alimmassa palkkaluokassa oli 
maaliskuussa 24,6 prosenttia 
vastaavasta ylimmästä palkas
ta ja huhtikuussa 26,6 prosent
tia, joten suhteellinen netto- 
palkkahaitari on supistunut kah
della prosenttiyksiköllä.*

Näin on todistanut yksi Aka
van päällikkö. Akavahan on, ku
ten kaikki tietävät, tuollainen 
kansakunnan kermakerrokseen 
kuuluvien virkamiesten Järjes
tö.

Vienosti siis vingahtivat si
säänpäin palkkahaitarin palkeet.

Aika lievällä se haitari mei
käläisen mielestä kyllä on vie
läkin.

Kalkki rehellinen työ on ar
vokasta ja tärkeää. Näinhän 
meille on opetettu.

Taitaa vain olla niin, että 
arvokkuus ja tärkeys on suh
teellista. Eli että ero se on 
hevosenlannalla ja taivaan man
nalla. *

Selasin taas kerran niin sa
nottuja naisten lehtiä. Joita mie
hetkin luulemana lukevat. Yh
dessä lehdessä oli värikuval
linen juttu yhdestä eliittieu- 
kosta. Kuvassa hän kauniina ja 
tyylikkäänä nojasi flyygeliin. 
Kuvan vieressä oli tekstiä tä
hän tyyliin:

•Me suomalaiset olemme lii
an tyytymättömiä. Valitamme, 
vaikka meillä on kaikki niin 
hyvin . . .'

Jaa-a, mikähän meissä on vi
kana? -  Jenny Johansson

JONKUN VERRAN 
LIIOITELTUA

Hän oli tuntematon New York
in valtion kongressimles. Jonka 
senaattori Barry <3oldwater re- 
publlkaanipuolUeen valitessa 
hänet presidenttiehdokkaaksi, 
nimitti vara-presidenttiehdok
kaaksi, eikä tänäpäivänäkään 
ole hyvin tunnettu. Hiljattain 
kyseessä olevan mies William 
E. Miller lausui, että Jos sano
man, että hän on kuollut, se 
menee Jo liian pitkälle.

Viimeisessä International 
Who's Who vuosikirjassa on 
kirjoitettu että hän oli kuollut
tämän vuoden huhtikuun 13 päi-• • • • vana.

Miller, joka nykyään toimii 
lakimiehenä Buffalossa, N.Y., 
sanoo, että hänellä ei ole aa
vistusta miten Who's Who jul
kaisu Lontoossa teki moisen 
erehdyksen. Käyttäen edesmen
neen amerikkalaisen humoristi 
Mark Twainin sanoja, jonka en
nen aikaisesta kuolemasta tie- 
doitettiin sanomalehdissä, hän 
sanoi; "Uskon, että se on Jon
kun verran liioiteltua."• • •

NAURATTAA
Pyhäkoulun opettajat pitivät 

tunteja vuorotellen, Ja yleensä 
kalkki sanoivat kertomuksensa 
lopuksi; "No niin, lapset. Mitä 
me tästä opimme?"

Kerran neiti Jokinen esitti 
omalla vuorollaan kertomuk
sensa tavallista värikkäämme 
ja lapset olivat haltioissaan. 
Joku pojista kysyi, eikö neiti 
Jokinen voisi pitää pyhäkoulua 
useamminkin. "Me pidetään hä
nestä", poika selitti, "kun hän 
ei ikinä opi niistä kertomuk
sista mitään."• • •

Myymälävaras napattiin it
se teossa, kähveltämässä sor
mista kultasepänlilkkee8tä. 
"Voi, älkää hakeko poliisia 
paikalle," hän sanoi. "Minä 
kyllä maksan sen."

Kun kassa ojensi hänelle 
laskun, hän lausui: "ihan näin 
paljon en ollut ajatellut sijoit
taa. voisitteko te näyttää mi
nulle jotakin hieman halvem
paa?"

• * *

"Tunnen itsessäni, että olen 
kokonaan epäonnistunut. . • Ko
ko elämäni olen ollut politiikas
sa ja minulla ei ole kerrassaan 
mitään peitettävänä."

* % -

! Ra i sa :  ME HAI SET '
j UUDEN PRESIDENTIN ÄITI

Miss Lillianlksi kutsutun 
Mrs. James Earl Carter Seni
orin kaltaisia naisia el ole täs
sä maailmassa tukussa. Hän 
on alallaan erikoisuus. Hän 
on tarmoa pursuava, poikkeuk
sellisen eloisa, 77-vuotias nai
nen, joka ilmaisee reippaat 
mielipiteensä estoitta ja naapu
reiden viittailessa siihen suun
taan, että sopisi hiljentää tahtia 
ja lässähtää keinutuoliin tovik
si kutomaan ja miettimään,
Miss Lillian lähtee lähikaupun- 
kiin seuraamaan - painikil- 
palluja. Seuraavana päivänä hän 
seuraa baseballia.

Tottakai tuon ikäisellä ihmi
sellä kasvoissa ryppyjä on, 
m.tta huumori, tiukasti kave
ria katsovat jäänsiniset silmät 
Ja herkästi heruva hymy kohen
tavat yleisvaikutusta. Tuo nai- 
nenko vanha? El ikinä.

Vajaa 10 vuotta sitten, eli ol
lessaan 67-vuotla8, Miss Lil
lian teki elämänsä yllättävim- 
män tempauksen. Hän lähti 
Peace Corpsin eli rauhanjouk
kojen mukana Intiaan.

* • *
. Miss Lillian muistelee työ
tään Intiassa kuin olisi tullut 
sieltä eilen. Nälkää, kurjuut
ta ja mitä kauheimpia tauteja. 
Kesti neljä kuukautta, ennen 
kuin hän tottui spltaalitautisiin. 
Aikuisia, lapsia, usein enää e- 
räänlaisia ryömiviä ruumiita. 
Miss Lillian työskenteli klini
koilla useinkin aamusta aa
muun. Hän vauhditti uusia 
hoitomenetelmiä. Hän laihtui 
ja laihtui. Kun hän vihdoinkin 
kahden vuoden kuluttua palasi 
Amerikkaan, hän oli niin heik
ko, että hänet päätepisteessä 
siirrettiin lentokoneesta autoon 
pyörätuolissa.

Oli yllätys. Hänen poissaol
lessaan lapset olivat raken
nuttaneet äidilleen uuden, mo
dernin kodin, eikä hän voinut 
muuta kuin ilosta itkeä. Aja
tuksissaan hän vertasi ihania 
suojia Intiaan, jossa miljoonat 
ihmiset syntymästä kuolemaan 
elävät kaduilla ja kujilla.

Miss Lillian >on neljän lapsen 
äiti. Hän on ylpeä Jokalklsestä, 
eikä vain Jimmystä, uudesta 
presidentistä. Eri syistä tie
tysti. He ovat kalkki menesty
neet omalla alallaan.

Siltä ei tunnu olevan aikaa 
kuin lyhykäinen tuokio kun Car
terin lapset olivat vielä pieniä. 
Äiti Lillian iloitsi jokaisesta 
uudesta askeleesta ja sanasta. 
Lasten vartuttua hän teki par
haansa saadakseen heidän in
nostumaan lukemaan. Hän 
paasasi asiasta jopa päivällis
pöydässä. Kun lapset istua nö
köttivät kirja kourassa hän ta
putti heitä sanoen "hyvä, hyvä." 
Yhtenä iltana Jimmy riensi äi
tinsä luo vakuuttamaan kirjo
jen olevan niin mielenkiintoisia, 
ettei hän koskaan elämässään 
kyllästy oppimaan.

Uudesta presidentistä Jim
my Carterista on kirjoitettu 
loputtomasti, samoin hänen 
puolisostaan Rosalynn Carter
ista. Tarmokkaan PR-työn tu
loksena heidät tunnetaan. 9

Jimmy Carterin veli Billy 
hoitelee perheyhtiötä. Hän el 
yksistään kerää rahaa maa
pähkinöinä (peanut), hän pi
tää niistä, napostelee niitä suu
hunsa yhtä päätä. Ja niitä riit
tää, sillä Cartereina on maa-

pähkinävlljelykslä 3,170 eekke
riä. Pumpulista Billy el pidä, 
mutta toistaiseksi hän ei ole 
luopunut perheen pumpulivilje- 
ly käistäkään.

Miss Lllllanilla on kaksi ty
tärtä, joista Mrs. Ruth Staple- 
ton on saanut osakseen huomio
ta kovasti. Hän on kansanomai
sesti sanottuna edesmenneen 
Kathryn Kuhlmanin kaltainen 
lhmeparantaja, jonka ansiota on 
Jimmy veljen uudestlsyntyml- 
nenkin. "Jimmy uudestisyntyi 
Jeesuksessa Kristuksessa," to
teaa Ruth sisko todeten osalli
suutensa tässä asiassa.

Toinen tytär on Mrs. Gloria 
Spann. Erikoinen, vai mitä? Hän 
on 46-vuotias, mutta tuonnottaln 
innostui moottoripyörällemään. 
Painelee tulipunaisella Hon
dalla että tukka heiluu.

Tuollainen on Miss Lilllanln 
lapsikatras. Ja kaukaisempia 
sukulaisia lastenlasten lisäksi 
on pieni armeija. Pidetään yh
tä. Keräännytään sukukokouk
siin Plainsissa olevalle Car
terin maapähkinäfarmille ja nyt 
sitten tietysti jonakin päivänä 
Valkoiseen taloon.

On lisättävä, että uuden pre
sidentin äiti Lillian Carter tä
hän mennessä ei ole käynyt 
Valkoisessa talossa ikinä.

Miss Lillian kasvoi Georgian 
lounaisosassa. päätettyään 
koulun hän opiskeli sairaanhoi
tajaksi. Hän meni naimisiin 
Earl Carterin kanssa. Joka vil
jeli pienehköä farmia. Ei ollut 
sähköä, puhumattakaan muista 
mukavuuksista. Työtä farmilla 
tehtiin lujasti. Sitten 1930-lu- 
vulla asiat kohentuivat. Saatiin 
sähkökin. Mutta työtahtia el 
hellitetty, Jimmy ja muut lapset 
ahkeroivat pumpulipellolla Ja 
maapähkinöiden parissa kou
lusta kotiuduttuaan. Vuonna 
1953 Miss Lillian jäi leskeksi. 
Hänen miehensä kuoli syöpään.

Miss Lillian lähti "äidiksi" 
Aubum yliopiston opiskelija- 
asuntolaan, jossa hän oli lähes 
kahdeksan vuotta. Palattuaan 
kotiin Plalnailn hän hoiti muu
atta toipilaskotia pari vuotta. 
Hän rupeai puhumaan neeke
reiden oikeuksien puolesta. 
Vuonna 1964 Miss Lillian me
ni demokraattien kansalliseen 
puoluekokoukseen ja myöhem
min matkusti Neuvostoliittoon 
Yhdysvaltain ulkoministeriön 
lähettämänä hyväntahdon lähet
tiläänä.

Miss Lillian puhuu äitien ta
valliseen tapaan ylpeänä pojas
taan.

-  Jimmy on aina ollut hyvä 
ja etevä. Vain kerran sanoin 
hänelle todenteolla pienenä 
piiskaa. Hän nappasi kirkossa 
pennin kolehtllautaselta. Toi
saalta tällä alueella esimerkik
si teini-ikäisillä ei ollut paljon 
kiusauksia. Muutama sata asu
kasta, varjostavia pulu, keinu
tuolien täyttämiä kuisteja ja 
ystävällisiä, kohteliaita ihmi
siä.

Jimmy js Rosalynn Carter 
kiersivät vaalikamppailun ai
kana taukoamatta. Kiersivät 
usein heidän aikuiset lapsen
sakin, mutta muita lapsia 15 
suotta nuorempi 8-vuotias Amy

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

Setämme Toive Nousion 
muistoa kunnioittaen

Hertta ja Aimo Nousiainen 
Aili Valli, Helsinki.

Suomi $10.00
Toivo Nousion muistolle

Axel Nielsen, Quincy, 
Mass. 5.00
Aini jo Toi vo Nousion 

muistolle
Ottilia Iisalo, Temple, 

Maine 5.00
/»■

Elina Oinonen, 
Mass. -  $5.00.

.1
Fitchburg,

Äitinsä Tilda Rannan muis
tolle, joka kuoli Cocoassa, Fla. 
lokak. 19 p., 1976 lahjoittaa hä
nen tyttärensä ja vävynsä, Eine 
Ja Uuno Lampi, Cocoa, Fla. 
-  $10.00.

Raivaajan Lukija - $L20.

Mrs. Anna Stabell, Rockland, 
Mass. -  $5.00.

Hilma Hakkila, Worcester, 
Mass. -  $5.00.

Edesmenneen m iehensä W li
ho Forsström in muistolle lah
joittaa Selma Forsström, Pea
body, Mass. - $3.00.

Edesmenneen miehensä Da
vid Mäkelän muistolle, joka 
kuoli marrask. 25 p., 1972 lah- 
Joittaa Anna Mäkelä, Goshen, 
N.H. - $5.00.

Yhteisen pitkäaikaisen ystä
vänsä Hilja paaslmaan muis
tolle lahjoittavat: Anna ja Kus
ti Heikkinen, Brooklyn, Conn, 
ja Karl Ja Helmi Koskinen, La
ke Worth, Fla. - $5.00.

Mary Mäki, Maynard, Mass. 
- $5.00.

Yhteensä: $4,331.45

Kiitos lahjoittajille:

Vi renin nilkasta ei 
"pirua seinälle"

Lasse Virenin kolme viikkoa 
sitten hirvimetsässä nyrjähtä
nyt jalka on edelleen kipeänä, 
mutta on kuitenkin selvästi pa
ranemassa.

- Kun tämmöisten tapausten 
paraneminen kestää lääkärei
den mukaan kolmesta kuuteen 
viikkoon, ei vielä pitkään ai
kaan voi sanoa, kuinka vakava 
tapaus on. Uran päättymisestä 
el pitäisi olla puhetta, totesi 
Virenin valmentaja Rolf Halk- 
kola.

- Nivelsiteet ovat vaurioi
tuneet Ja kalkkein pahimmassa 
tapauksessa sa ttu is i seurauk
sena olla se, että jänteet luis
kahtaisivat, kovasti rasitetta
essa toistuvasti paikoiluan, 
jolloin Jouduttaisiin jalkaa 
jatkuvasti teippaamaan.

- Nyt Vlren kävelee jous
toside nilkassaan, mutu toh
tori Pekka Peltokallio, Lassen 
lääkäri, on kehottanut varovai
suuteen. Vamman lopullisen 
vakavuuden näkee vasu sit
ten, kun Lasse u a s  ryhtyy to
sissaan harjoittelemaan, val- 
m en ta Ja Halkkola sanoi.

Carter pysytteli kotona isoäi
tinsä Miss Lilllanln hoivissa, 
juoksentell ympäri paljain ja
loin shortseissa ja neulepai
dassa ja myi muuumalla sen
tillä tien varressa ohikulkijoil
le sitruunajuomaa, kunnes re
portterit tekivät siltäkin jymy- 
tapauksen.

Yhdessä isoäidin kanssa he 
kalastivat, VetellvXt kilpaa lä
heisestä muulammesu ahve
nia.

Amyn isän ja äidin, Jimmy 
ja Rosalynn Carterin vastikään 
saama saalis oli ahvenia suu
rempi. Tulevan vuoden alussa 
rupeavat Valkoisessa talossa 
puheluinaan uudet tuulet, eikä 
Miss Lillian voi muuta kuin 
tyytyväisenä ristiä kätensä.

Austad
(fatitoo sivulta 1.) 

TIETO VINOSSA
Muodinkulutttjaa melkoises

ti viUaämmln ovat Ausudin sil
missä amerikkalaisuuteen suh- 
ts unmeet suomalaiset tiedon
välittäjät* Austad sanoo häm- 
mästelleensä erityisesti säh
köisten viestimien eli yleis
radion epätasapuolisuutta -  o- 
saksl siitä syystä, että 
hän itse on ollut aikanaan suu
ren radioyhtiön palveluksessa.

Kokonaisuutetta ottaen Aus- 
u d  pitää suomalaisten tiedo
tusvälineitten sntamaa kuvaa 
Yhdysvalloisu suhteellisen u -  
■apuolisena. ja  usapaino on 
hänen mielestään ollut viime 
aikoina lisääntymään päin;

-  Olen ilahtunut siltä, että 
tiedostusvälineet ovat todella 
ponnistelleet tasapainon saa
vuttamiseksi, Austad s anoo 
erittelemättä kuitenkaan tar
kemmin niitä aiheita, joita 
koskeva tieto on ollut erityi
sen vinoutunutta.

Suomessa esiintynyttä "tie
don vinoumaa" ei Auatadln 
mielestä tule niinkään nähdä 
tiedotusvälineen, vaan yksit
täisten toimittajien "epäta
sapuolisuutena."

USA:n kilpeä tahrlneitten 
uiko- Ja sisäpoliittisten selk
kausten käsittelyä tiedotusvä
lineissä Austad pitää suhteet
tomana. Hän pahastuu, jos 
joku epäilee 200 vuotisjuhlaa 
osaksi kilven kiillottamiseen 
tähtävää tietoiskua.

-  Meidän systeemimme on 
sellainen, että se luo suuria 
otsikoita, Austad sanoo. - Ja 
nämä asiat ovat osoittaneet 
maailmalle, että USA kestää 
sen, että maan ongelmia ruo
ditaan avoimesti ympäri maa
ilmaa.

ETYKIN EPÄILIJÄT

Jos eivät suomalaisten jour
nalistien suoritukset ole aina 
miellyttäneet, eivät amerik
kalaiset ammattiveljetkään ole 
Austadin mielestä hoidelleet 
leiviskäänsä parhain päin.

Paatokseen asti liennytys- 
politiikkaa ja Etykln merki
tystä puolustava Austad sanoo 
masentuneena perin Juurin sii
tä tavasta, joilla muutamat a- 
merlkkalalset tiedotusvälineet 
käsittelivät maailmanhistorial
lista kokousta - u i  oikeammin 
Jättivät käsittelemättä.

-M itu  nyt on USA:n senaat
ti perustanut erityisen komi
tean seuraamaan Etykln tulok
sia, Austad sanoo ilahtuneena. 
-  Etykln merkitys on muutenkin 
saamassa jalansijaa amerikka
laisten tiedonvälittäjien mie
lessä.
DETENDELLE KOLAUS

Detente - sanan kokemasu 
kohtalosta USA;n presldentln- 
vaalikamppallussa ei Ausud
in mielestä pidä mennä teke
mään hätiköityjä Johtopäätök
siä. Hänen mielestään lie» 
nytyskäslte koki kovan kolauk
sen Afrikan tapahtumien yhtey
dessä, mikä vahingoitti presi
dentti Gerald Fordin.

Austadin mielestä on kuiten
kin osoitettu, ettei Yudysval- 
tojen ulkopolitiikka ole detente- 
sanan pannaan julistamisesta 
huolimana muuttunut Juuri 
lainkaan -  Jos ollenkaan.

MERKKIMATKA
Mark Evans Austad matkus

ti kaksi kerua Yhdysvaltoihin, 
kirjoitti lukuisan määrän kir
jeitä Ja vietti unettomia hetkiä 
järjestääkseen Suomen presi
dentille Urho Kekkoselle vi
rallisen valtiovierailun Yhdys
valtoihin.

Elokuussa Kekkonen mat
kusti presidentti Gerald Ford
in luo yhtenä niistä neljästä 
päämiehestä, jotka kiireisenä 
vaali- ja juhlavuonna ovat saa
neet kutsun Valkoiseen taloon.

Aikaansaannoksesta silmin
nähtävän tyytyväinen Austad 
korostaa vierailun merkitystä 
moneen otteeseen. Tärkeänä 

i syynä siihen, että yhdelle maa
ilman pienimmistä valtioista 
suotiin vierailukutsu, Austad 
pitää Suomen mainetta raib> 
hanrakentajana Ja E tyk- aatteen 
eteenpäin viejänä.

Suomi on maailman ainoa 
maa, jolla on uskoakseni sekä 
idän e tu  lännen täydellinen 
luottamus. Tästä ainutlaatui-
JS J?  ••«nastanne teidän pitäisi olla ylpeitä.

Kukkatervehdykset
Kun ajat ovat huonot 

ihmiset käyttävät vähemmä 
kukkia sähkeitse palvelua, l 
sainvälinen "Fleurop" jär 
tö, johon kuuluu 40,000 ku] 
kauppiaau, 140 eri maasu 
teaa, että viime vuoai olitu 
sa monelle iruirb>ir »̂̂ ipig|

V. 1975 Yhdysvalloissa 
lättiin 14 miljoonaa 
tyatä toimitettavaksi 
ja ainoasuan kolme Liberia 
Väkiluvun mukaan lasket 
Ruotsissa käytettiin 
siten "Fleurop" kukkia sähi 
•« palvelua, viime vuonna, 
“«^•suom alainen lähetti 1 
kia sähkeitse.

f*
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Spencer, N.Y.
SPENCERIN ASIAMIES
Mrs. I. Puiki non 
34 Owsgo St. Box 212 
Spencer, N.Y. 14883

NYT ON kanaaliamme uusi 
isä. Toivomme hänelle menes
tystä työssään, muuta ei voi 
tuohon asiaan sanoa.

TALVI koettaa tehdä tuloaan 
vaikka ei se vielä tällä ympä
ristöllä ole saanut maata val
koiseksi. Lehdet ovat pudonneet 
Jo pula ta ja niitä olikin taval
lista enemmän tänä vuonna, kun 
koko kesä oli niin sateieta.Ros- 
kaheinätkin olivat tavallista 
tuuheampia Ja kasvimaat kär
sivät liiasta märkyydestä.

MR. ja MRS. OLIVER Natu- 
nen Ja pojat. Summit, N.J., vie
railivat täällä Olavi äidin Mrs. 
Amanda Natusen ja toisten su
kulaisten luona.

MRS. MILDA KUITUNEN. 
Marja-Liisa, Seppo Salonen, 
Leena Tolppa Ja Ilmi Turu
nen Suomesta vierailivat Mr. ja 
Mrs. Frank Vihisen kodissa. 
Hauska oli nähdä.

MR. Ja MRS. WILLIAM Koski, 
Marquette, Mich., vierailivat 
Mrs. Olga Rissasen luona sekä 
muissa sukulaisissa.

MR. ja MRS. ARTHUR Hög
lund viettivät useamman päi
vän Mr. Ja Mrs. Eric Tepon 
luona, Monsey, N.Y.

e

MR. SULO ANDERSON louk
kaantui pudotessaan tikapuil
ta. Kylkiluita murtui ja hän jou
tui olemaan muutaman päivän 
sairaalassa.

MR. ILMARI MANNILA, 76- 
vuotias, Interlaken, N.Y., kuoli 
lokak. 30 p. lyhyen sairauden 
Jälkeen Tompkins County sai
raalassa. Jälkeen jäi vaimonsa 
Sophie. Haudattiin Lake View 
hautausmaahan marrask. 2 p.

MR. Ja MRS. Walter Sato-. 
maa viettivät jonkun päivän Au
burn, N.Y.

MRS. HELEN ROSE, Las Ve
gas, Nev., viettää Jonkun alkaa 
täällä vanhempiensa Mr. Ja 
Mrs. Isaac Saaren sekä sis
konsa Sylvia Sundquistin ko
dissa. Sylvia sairastui sydän
kohtaukseen, mutta hyvällä hoi
dolla on kokolailla tervehtynyt 
että el toistaiseksi tarvitse 
tehdä leikkauksia, jolta ensin 
alussa olisi pitänyt tehdä. Toi
votaan, että kalkki sairaat pa
rantuvat, kun saavat hyvää a- 
pua näinä päivinä.

MRS. MAY ASUNMAA oli pa
risen viikkoa veljensä luona 
Buffalossa, N.Y. Hänkin oli ko
ko pirteä kun vietin hänen kans
saan jonkun tunnin.

MRS. TILDA LUURI on ruu
miillisesti hyvässä kunnossa, 
mutta muisti pettää. Kun kävin 
hänen luonaan, kysyin Josko hän 
tuntee minut, niin hän sanoi, 
että "kyllähän minä tunnen Sa
von Ainon". Sellaista se on kun 
ikää karttuu.

JOULU lähenee ja toivomme 
kaikille parasta, onnea ja ter
veyttä. - Aino

Suoma I a I nen 
Pa i kanvä I i ty stol m I s to

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

Finnish Employment Agen cy 
HILDA KOTILA jo 

VIRGINIA KOTILA MUHLBERG 
954 Madison Avenue

New York, N.Y. 10021
.................................... .
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SÄRMITTÄ on ollut t*JU*
useilla. Osastomme pitkaai- 
kalaaa JXsen Eino Kanto, East 
Unltyata, on Newport* aal~ 
raalasaa, jossa hänelle tehtiin 
valkea leikkaus. Nyt hän on Jo 
tervehtymään päin. Hyvää voin
tia, Eino, tulevina päivinä!

HUGO NELSON oli myös vii
kon verran sairaalassa.

MRS. BERTHA (Antilla) OS
BORNE myös sairastui, oli pa
r i päivää täällä sairaalassa ja 
sitten muutettiin Mary Hitch
cock Memorial sairaalaan, Ha
nover, N.H., Joaaa hän on hen
genvaarallisesti sairaana. H&- 
nen kasvattipolkansa Holger 
Osborne, San Jose, Califor- 
n ia s ta tuli tänne katsomaan äi
tiään. Tämä on ikävää Berthan 
äidille, Mary Akkolalle, joka 
myös on sairaalloinen.

SISKONI kautta sain tiedon 
Floridasta, että Wiljo Jaatinen, 
67-v., Delray Beachin asukas, 
on kuollut lokak. 10 p., Glen 
Falla, N.Y. valtiossa. Hän oli 
Newport in kasvatti, gradueera- 
si Towle High koulusta v. 1927 
"salutatorlan" - arvolla. Kol
messa vuodessa hän läpäisi 
Boston University tutkinnot Ja 
seuraavana sai sieltä maisterin 
arvon opetusalalla, Jossa edis
tyi hyvin.

Hänen vaimonsa kuoli viime 
vuonna. Suremaan Jäi tytär Ma
rilyn Jaatinen, Saratoga 
Springs, N.Y.

VIIKONLOPPU vierailulla 
hiljattain Amanda Saarnijoella , 
oli tyttärensä Helen Ja Sylvia.

NYT TAAS on Jouluterveh
dyksien aika Raivaajan Joulu
numeroon. Toivon, että en ke
tään unohda, mutta jos niin käy, 
kääntykää puhelimen kautta 
puoleeni, num. 863-1876. -Impi

FINLANDIA FOUNDATION 
Los Angeles

R aiv aa ja  -  K esk iv iikkona, m a r r a s k .  10 p ., 1976 -  W ed.. N ovem ber 1 0 .1>TB 3.
 ̂Ä ■ i  _ n   .........

Vasemmalta; Mr. Ted Komula, Mrs. Gertrude Kujala, Mr. 
Albert Salmi, Mrs. Roberta Salmi, pääkonsuli Veikko O. Hut
tunen ja tri Väinö Hoover. • • •

K u n n i a n o s o i t u s  A l b e r t  S a l m e l l e
Finlandia Foundationin Los 

Angelesin paikallisosasto jär
jesti äskettäin filmitähti Albert 
Salmen kunniaksi kansalaispäl- 
välliset Los Angelesin Music 
Centerissä. Läsnä oli 150 hen
keä. Tilaisuudessa pääkonsuli 
Veikko O. Huttunen luovutti 
Finlandia Foundationin Los 
Angelesin paikallisosastolle 
Suomen Tasavallan Presiden
tin tri Urho Kekkosen ameri
kansuomalaisille osoittaman 
kirjallisen tervehdyksen, Jos
sa todetaan amerikansuoma-

B r o o k l  y n, N. Y . , 
A S U N T O - O S A K E  

M Y Y T Ä V Ä N Ä
5 HUONEEN valoisa jo tilava 
Co-op huoneisto myytävänä 
Brooklynissä,N.Y. Ensiluok
kaisessa kunnossa, kadun puo
lella, koko lattian matto,hinta 
kohtuullinen. Soittakaa puh.

871-5139.
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NEW YORKIN SUOM. EV. 
LUTK. SEURAKUNTA 

KIRKKO, 106 E . 86th St. 
Säannälliset tilaisuudet

SUNNUNTAISIN Jumalanpalve
lukset klo 3.4( shutter joi iu klo .4.

Joka toinen torstai: 
Seurakuntatilaisuus ja .kahvi- 

tarjoilu klo 4 ip. 
Tervetuloa!

PENTTI G. PALONEN, post.
75C - 44th St.

Tel. GE-8-6247, Brooklyn,
N.Y. 11220iiiHiiiiiiiiiiHiiiliiiiiiiiimiiiiifiniiiiiiiimiHiiiiiiiiii

NATHAN J .  HOOSE & SON 
Agway representative

300 Route 52 East
FishkIII, N.Y. 12524
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HYVIÄ SAUNANKIUKAITA
valmistettu v. 1939 alkaen. Puu- 
kivihiili-, koksi-, kaasu- tai säh- 
kokäyttoisia. Nopea toimitus. Pyy
täkää ilmaista esittelyvihkosta. 

BRUCE MANUFACTURING CO. 
Bruce Crossing, Mich. 49912 

NIPPA SAUNA H EATERS
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i h i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i h i i i i i i h i

Ohion joulunumero 
Ilmestyy marrask. 24 p.
JOULUTERVEHDYKSIÄ ja 

Raivaajan tilauksia ym. vas
taanottavat Ohiossa:

ASHTABULA, OHIO
Lydia Aunela 
1030 West 39th St.

LYNDHURST, OHIO 
John Asuma 
1030 Hanley Road

CLEV ELA N D , OHIO 
Nelly Karvonen 
7811 Wentworth Ave.

laisten tärkeä osuus USA:n 
200 vuotisjuhlalli8uuksien jär
jestämisessä ja Suomen tunne
tuksi tekemisessä.

Pääkonsuli Hattunen ojensi 
tilaisuudessa näyttelijä Albert 
Salmelle Suomessa valmistetun 
Bicentennial mitalin. Finlan
dia Foundationin puolesta Los 
Angelesin Metropolitan paikal
lisosaston puheenjohtaja Ted 
Komula Ja Mrs. Gertrude Ku
jala ojensivat Albert Salmelle 
Riihimäen Lasi OY:n valmiste
tun kristallimaljan.

ETELÄ  NEW JERSEY
KAHVISEURAMME viime

kertainen kokous oli Lydia ja 
Bertel Nordenswanin kauniissa 
kodissa lokakuun 24 päivänä. 
Runsaslukuisena olivat jäsenet 
ja vieraat saapuneet kokouk
seen. Keskustelimme tulevista 
Uuden vuoden juhlista Ja pää
timme pitää ne Nescon palo
kunnan talolla 31 päivä Joulukuu
ta. Siis Uuden vuoden aattona, 
juhla alkaa tavanmukaisestlklo 
8 illalla. Viola Palo on lupau
tunut soittamaan tanssimusii
kin. Lipun hinta on $5 hen
geltä, tähän sisältyy ruoka Ja 
virvokkeet. Kahvia on myös 
saatavana sitä haluaville. Ko
kouksen Jälkeen nautimme kau
niin ruokapöydän antimista. Ly
dia oli valmistanut hyviä herk
kuja oikein "Porvoon mitalla."

BILL QUERNS kuoli koto
naan Sweetwaterissa pitkän 
aikaa sairastettuaan. Hänet 
haudattiin kaunein menoin 

\i i lmi*- Dr. I’uuiatn, Conn. Pleasantmillsin hautausmaa-
Norwich, ( .onn, 06!U>0«iei. (20.'i)92H-66.'i.)!h2n« OtBITimc 0S32 RHCnClin 
T«-i.(2o:i)HH6-i 151 suruun.

REED ER HEARING AIDCEN TER  
Represented by Miriam V. Pellinen

S u o m e n  |i u h u \ il 
127O neeo St. “ O-l '2 Main St.
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S A U N A :  authen import'’ prefab 
Finnish log,dressing rm/terroce, 
all trim w/bottle gas stove,neve» 
used, must sell, 35,200. 

516-864-8198
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SEURAAVA KOKOUS on 
marraskuun 14 päivä kello 2 
iltapäivällä Anna Ja John Shus- 
kien luona 7th Ave., Sweetwa
ter, N.J. Siellä tavataan.

Kuulemiin, -Liisa

Edw. C.
HALV0RSEN, Inc.

HAUTAUSTOIMISTO
Perustettu 1849

Kappeli vapaasti käytettävissänne. 
*4 tonnin palveltu 

Tlydelliset ilmastointi laitteet 
M lt - l l  Mk Ave., Brooklyn, N.Y. 

Pöh. GEdney S-tS7C Ja »-3*77

Oletteko muistaneet 
tehdä lahjoituksen 
Raivaajan tukemiseksi?

Pittsburgh. Pa.
ERIKOINEN HÄÄPÄIVÄ 
Salmi Hackman aai uutisen 

. Helsingistä. Hänen sisarensa 
pojan, liikennetarkastaja Aar
re Raaln perhe aai pikkuvau
van. Pirkko-älti plenokaislneen 
voi hyvin ja Salla ja Timo ovat 
onnellisia uudesta veljestä. 
Salmi asuu täällä tyttärensä 
Siinnyn luona ja Sunny ja Archer 
Thompson viettivät 39-vuotis- 
hääpäiväänsä. Archer on pi
temmän ajan ollut vakavasti 
sairaana vuodepotilaana, mutta 
tämä el estänyt merkkipäivän 
huomioimista. Hän antoi Sun- 
nylle kauniin kaulakorun. Johon 
liittyy perhosalhe syystä että 
Sunny pitää perhosista. Kukkia 
Ja multa lahjoja Ja kortteja tu
li runsaasti. Sunny Ja Archer 
söivät valmiina tilatun juhla- 
aterian kahden. Muuan ystävä 
oli kutsunut Saimin ravinto
laan. "päivä oli unohtumaton", 
sanoi Sunny, "ja mikä poikke
uksellinen sattuma, että Archer 
ja minä tietämättä annoimme 
toisillemme samanlaisen hää- 
päiväkortin." Onnitelemme! 
Mikä kaunis esimerkki siitä, 
että kodissa vakavankaan sai
rauden ei pidä estää elämän 
merkkihetkien huomioimista 
erinomaisen kauniilla tavalla.

JACK ETZEL-SUOMA
LAINEN
Edna Walto on sairaana, 

vaikkakaan ei vakavasti. Hä
nellä on suonivlkoja. Hän ker
toi Suomeen mennessään istu
neensa lentokoneessa erään 
suomen kieltä puhuvan paria- j 
kunnan lähettyvillä. Nimeä hän ; 
ei muista. Joka tapauksessa nä
mä puhuivat pojastaan, joka on 
täällä Pittsburghissa televisio- 
kuuluttajana. Tähän asti kukaan 
ei ole tiennyt mainitun tunne
tun Ja suositun kuuluttajan o- 
levan suomalaista syntyperää. 
Mutta kuinka olisi voinut. Poi
ka ei suinkaan ole ainoa, joka 
julkkiksena vaihtoi mahdolli
sesti vaikeasti lausuttavan suo
malaisen sukunimen vähän kan
sain välisempään. Hän käyttää 
nimeä Jack Etzel. Radioalan 
julkkis täällä on Linda Stowen 
pojanpoika Carl Eckels.

NEW PORT RICHEY
VALLOITTI
Helvi Grinko vieraili New 

Port Richeyssa. Hän ihastui 
kerta kaikkiaan tuohon siistiin 
ja luonnonkauniiseen palkkaan, 
eritoten sen perin ystävällisiin 
suomalaisiin, Joita hän tapasi 
lukuisasti pastori Eli Lepis
töstä Reino Ja Martha Suoja
seen, Aini Laihoon, Martha Wä- 
reeseen sekä Hilppa ja Pauli 
Lempiöön. Hän asui ystävänsä 
Margaret Schiderin luona. Hel
vi on esiintynyt kotikaupungis
saan opereteissa Ja esittänyt | 
yksinlaulua lukuisissa eri ti
laisuuksissa. New Port Rich- 
eyssä hän lauloi suomalaisella 
klubilla säestäjänään kitaratai- 
turl Henry Akersten saaden 
runsaasti suosionosoituksia. 
Helvi soittaa viulua ja oli yl
lättynyt klubilla esiintyvästä 
korkeatasoisesta yhtyeestä se
kä muista muusikoista. Helvi 
ja Stanley Grinko ajattelevat 
vakavasti muuttoaan vakinai
sesti etelään. "Luonnonkau- 
nilmpaa paikkaa kuin New Port 
Richey tuskin on Ja voi, voi si
tä suurta y8tävällisyyttä."-A.S.

CtMNCtkstia wtbifl
HANNU MÄKtPURO, comec- 

ticutilainen tunnettu laulaja, on 
tehnyt levyn omista lauluistaan. 
Levy sisältää jokaiselle jota
kin, iloisia sekä kaihoisia lau
luja, jotka yleiaö on ottanut 
suurella suosiolla vaataan eri 
puolilla, missä H*nnu on esiin
tynyt.

Hannu on syntynyt Merikar
vialla , Suomessa ja tuli Ame
rikkaan nuorena poikana. Hän 
aloitti esitykset täällä Canter
buryn haalilla, Joan hänen mai
neensa leviai Fitchburglln ja 
ympäri Uuden Englannin aluet
ta. Matkoillaan hän on esiinty
nyt Kaliforniassa, Montrealis
sa ja viime vuoaina Floridas
sa sekä usein New Yorkissa 
ja Voluntownln, Conn. Aura- 
haalilla.

Tämä levy talkin alkunsa 
Beach Pondln rannalta, kun 
Hannu kirjoitti kaksi lauluis
ta Llndbergien juhannusjuh
liin. Ne ovat Juhannus -75 ja 
Juhla Beach Pondilla.

Hannulla on kutsuja eri seu
duille Ja hän tulee pitämään 
konsertteja ensi vuoden alku
puolelta alkaen.

Levyn saa tilaamalla tässä 
lehdessä olevan ilmoituksen pe
rusteella.

CANTERBURY
Sampo-Seuran kuukausiko

kous pidettiin torstaina, mar
rask. 4 p. klo 4 ip. puheenjoh
taja Einar Arvonen johti koko
uksen. Pöytäkirjan luki Iris 
Rich. Kuultiin rahastonhoita
jan Hjalmar Sunin raportti.O- 
lemme menneet hyvin eteen
päin.

Keskusteltiin suunnitelmas
ta tehdä Mooaup Pondista suu
ri huvipaikka. Kirjoitus oli lo
kak. 31 p. Norwich Bulletin sa
nomalehdessä. Kirjoitus luet
tiin. Maanantaina, marrask. 8 
pnä Plainfield Town Haalilla oli 
kuulustelu tästä tärkeästä asi
asta. Huvipaikka tulee maksa
maan $609,500. Plainfield 
Townin pitäisi maksaa $100,000 
kymmenen vuoden aikana. Fe
deral Soil Conservation Service 
Ja valtio D.E.P. antavat lisää 
rahaa. Townin pitää maksaa 
50<̂  maakustannuksesta
$92,500 ja $7,500 lakimiehen 
maksuja.

Suunnitellaan laittaa tennis
kenttä, golf-kenttä (pieni), pik- 
nikkialue, satama-allas, tokka, 
Ja sukellustelineet, paviljonki, 
laivatelakka, lasten leikkialue, 
parkkeerausalueet Ja likavie- 
märit.

Maasta "town!" maksaisi 
$2,500 ensimmäisenä vuotena, 
$10,000 vuodessa seuraavat 9 
vuotta.

MRS. MARY r-SPINOLA, Mi
nority Selectwoman, on kovas
ti tätä huvittelupaikkaa vastaan. 
Hän sanoo, että $100,000 on lii
an suuri vero maksaa.

Pervel, Interoyal Ja Kaman 
Plainfieldin tehtaat ovat hiljat
tain panneet työläisiä pois. Ei 
ole hänestä oikein, että työttö
miltä otettaisi uusia veroja.

Myös kun Fsderal Govt Jt 
valtio antavat osan rahasta, on 
annstuva kenen uhSBSS 
nauttimaan uudesta huvitte»- 
paikasta. Uskovat, ettX vBUn- 
tXXn 23,000 henkllöX tulisi -  
tietenkin Willim antic tn puerto 
rlcolalsla paljon.

Mrs. Esplnola sanoi: " im  
sick of the way money is Just 
blowing out the door Axoud bare. 
We juet can't afford it."

Ensimmäinen Selectmen 
Richard Mercier sanoo, että 
Federal raha on Jo annettujoa 
emme käytä sitä Mooaup Por
tiin on käytettävä ae jossain 
muualla. Miksi emme ota sitä? 
Hän sanoo, että Plainfield kipe
ästi tarvitsee huvittelupaikan.

Meidän suomalaisten mie
lestä tätä el tarvita. Mooaup 
Pondln rannoilla on monilla 
suomalaisilla kauniit asunnot, 
jotka on kovalla työllä raken
nettu. Mooaupin vesi on kirkas 
ja puhdas ja siinä on hyvä hiek
kapohja. On mainio uida. Olen 
Itse usein käynyt siellä uimas
sa. Siellä on myös hyvä ja rau
hallinen kalastaa.

Valtio Ja Federal Gov't saa
vat tulla Ja sanoa kodin ja maan 
omistajille, että tarvitsemme 
tämän maan Ja teidän on pak
ko myydä, haluatte u i  el. Right 
of Eminent Domain. Niin ryh
tykää ja pistäkää kovasti vas
taan. Olen soittanut tuttaville. 
Koettakaa mennä kuulusteluun. 
Teidän kodit, maa Ja ellnupa 
on kysymyksessä. Haluavat 
käyttää aluetta kesän Ja ulven. 
El olisi rauhaa, vaikka voislt- 
tekln pitää talonne. Melu kal- 
kuisl päivät Ja yöt. Kauneus 
häviäisi humpuukiin. Myöhem
min tässä kuussa tulee olemaan 
äänestys. Moosupllaiset, huo
lehtikaa nyt kotlenne tulevai
suudesta. Toiset Plainfieldin 
suomalaiset menkää avuksi!

TAKAISIN kokoukseen. Po
jat lupaaivat laittaa makkara- 
partyn tähän viimeiseen tä
män vuoden kokoukseen. On
nistui hyvin. Oli hauska tilai
suus. Hugo Ketola keitti Ja kään
teli parhaita makkaroita varo
vaisesti ja huolellisesti grillin 
päällä. Oli komea "Super-Chef" 
esiliina edessä. Olisi pitänyt 
ottaa kuva. Kiertokärrylllä oli 
suuri pata maukasta "sauer
kraut", "relishes" ja kuumat 
"toasted rolls". Joita otettiin 
uunista. Virvokkeita olivat lah
joittaneet Mr. Ja Mrs. Van Hä
nen, myös pojat.

Kahvipöydässä oli kotitekoi
set kakuc. Jotka oli lahjoitta
nut Mrs. Joy Kivelä Ja Mrs. 
Agnes Turkla. Oli hauska ta
vata Mr. Ja Mrs. John Kivelä 
ja heidän viehättävät lapsensa. 
Joy opettaa koulua Baltic, Ja 
John on Sterllnglssä opettaja
na. John Jr., 14, käy Windham 
korkeakoulua, Elizabeth, 8-v., 
käy koulua Canterburyssä.

Anteliaat pojat olivat Einar 
Arvonen, Hjalmar Suni, Hugo 
Ketola, J-jhn Coleman, Frank 
Oja, Frank Waltonen, Mr. Van 
Hänen Ja Axel Anderson. Mo
net kiitokset. - Iris

The Robert H

Auchmoody Funeral Homes
Fishkill, N.Y.Main Street Tel. 896-6166

M OODY'S DINER
an d  CA BIN S

E riko isia  pä iv ä llis iä . C urb- 
p a lv rlu s

K O T IT E K O ISE T  LEIV O K SET 

W ALDOBORO, M AINE

SAASTA A IK A A  JA  RAH AA!
Toimita kaikki pankkiasiasi yhdellä kertaa 

samassa pankissa
Monipuolistan palvaluksaamme kuuluu mm.

SHEKKITILI KIINNELAINAT
SAAST0T1U TALLELOKEROT
LOMAKLUB1 MATKA SHEKIT
JOULUKLUBI PANKK1SHEKKI
LHKELAINAT ULKOMAAN SHEKIT
FERSOONALAINAT PESITTÄVÄT
VAHRTAISMAKSULAINAT U S. SAASTOBONDR

4% k o r k o  tai  l e t us t i  11 Mä
F I S HK I L L  N A T I O N A L  BANK
BEACON, N.Y. Mambar F. D. I. C.

Cold Springs, Fishkill, Beacon, Hopewell Junction, Brinckeioft

Newton - Bartlett 
HAUTAUSTOIMISTO!

Te'. 863-2113
42 Main St. ,  Newport, M H.

MAMS FUNERAL I 
HOME WC |

J  CH ESTER, VERMONT
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" T E R O ” SAUNAN U U N E J A
Toivo Erosen suunnittelemia, nopeatehoisia, puulla ja sähköllä 
lämpiäviä. Valmistamme ja myymma. Esittely vihko samm a pyy. 
dattäessä.

DAVID BARTON Puh. 203-928.9802
Valentine Road, Po m f red Center, Conn. 06259

Marmorisi ja grariittisia 
hautakiviä

BOLSTER Monumental Works 
JOHN A. PRA TT, omistaja 

Root# 26, Oxford, Maine 
Pah. Norway 743-267a'

D A N I E L S O N  O I L  C C .

f o n t Polttoöljyä 
Recapping 

Commerce Ave. 
DANIELSON, £ONN.

CARL W. HALL
MUTMISPM.VELIIS

533 NO. PARK AVE 
WARREN. OHIO — Tel.: 4465-6

AMBULANSS1PAJLVELUS 
YÖLLÄ JA PÄIVÄLLÄ

Kaunis Ja arvokas palvelu 
perheen aaettamalla hinnalla

T l L L I NG H A S T - Hautaustoimisto
DanMoon, Conn. Vlll.T e_* ,aTToL Proacott 4-3284 Logan LO 4-2147

Louis A. Bodnar 
S Son

HAUTAUSTOIMISTO
Perustettu 1927

AMBULANSSIPALVELU 
päivisin ja öisin

3929 Lorain Ava.^QIavaland, 0.

Puh. ME irose 1-3075

COME HOME 
FOR THE HOLIDAYS

Remember Christmas at home? SAS makes it easy for you. Just decide how long you can 
stay, select your departure date and make your reservations on our comfortable dailv. 747B 
Viking Jet to Scandinavia. Remember, on SAS Christmas begins as soon as you step on board.

You may pay for your trip by using 
most Credit Cards, and you can arrange to 
make payment over an extended period if you 
wish.

If you can’t get away why not arrange to 
have a loved one visit you for the holidays.

Nobody has lower fares to Scandinavia.

SEE A TRAVEL AGENT TODAY...

SAS economy round trip fares from New York.
Fare type Helsinki Stockholm

Regular Economy $782 $750
14-21 Day Economy 
Excursion $748 $704
22-45 Day Economy 
Excursion SS2I $505

All fares subject to change and government approval.

S4S
WH6N AN AIRUN6 6 WELL RUN 

TH6IASS6NG6R PROFITS FROM IT
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LANTANA, FLA — LAKE WORTH
HUMPPA-VEIKOILLA oli 

konsertti Turistlktubilla 24 p. 
lokakuuta.. Sen johti Kullervo 
Linna. Aarne Kurkela aoitti hai
taria, Pentti Vuoamaa basso
kitaraa ja Pauli Granfeld viu
lua. Kullervo Linna, rummut, 
ja solisteina Eija Sinikka ja Art
tu Suuntala.

Ilta oli erittäin onnistunut, 
väkeä oli salin täydeltä. Kaikki 
olivat tyytyväisiä iltaan.

LOKAK. 31 p. oli sitten Tu- 
ristiklubllla se kauan odotettu 
Lepokodin Ystävien 5-vuotis
juhla. Jo hyvissä ajoin ennen 
alkua oli juhlasali täyttynyt vii
meistä sijaa myöten juhlapu
kuisesta yleisöstä.

Naiskuoromme esitti kaksi 
laulua Viola Suiston säestyk
sellä. Johtajana Karin KahilL 
Aila Meriluodon runon esitti 
Irma Hakamaa. Floridan Mies
kuoro lauloi myös pari kaunis
ta laulua, Marty Orjalan Johta
mana.

Tervehdyspuheen piti Lepo
kodin Ystävien mainio puheen
johtaja Anna-Lisa Sjöblom. 
Hän puhui valaisevastl Lepo
kodin Ystävien toiminnasta 5 
vuoden aikana. Mainiten mm., 
"että kuinka iloisia olemme et
tä olemme saaneet yhdessä teh
dä työtä hyvän, yhteisen asian 
hyväksi. Ja tulos ei ole varsin 
pieni, sillä usein penneistä on 
saatu kasaan viidessä vuodes
sa noin 100,000 dollaria. Jotka 
on käytetty Lepokodin hyväksi. 
Toivomme edelleen innostusta 
tämän tulevan sairas-osaston 
rakentamisen hyväksi."

Anna-Lisa Sjöblom on ollut 
Lepokodin Ystävien puheen
johtajana koko viiden vuoden a- 
jan, valanut innostusta toisille. 
Ja ollut esimerkillisesti toi
minnoissa mukana.

Leo Carlson toi Finlandia 
Foundationin onnittelut samal
la luovuttaen 100 dollarin lah
jan. Hän kutsui lavalle County 
Commissioner Bab Johnsso- 
nin. Johnsson kertoi edelleen 
auttavan meitä suomalaisia, 
toivoen menestystä Lepokodille 
Ja Lepokodin Ystäville.

Pohjalaisten onnittelut toi 
Esa Hakala ja 100 dollarin she
kin Lepokodin Yltäville. Flori
dan Suomalaisten Aseveljien 
onnittelut toi John Rais anta
en samalla 200 dollarin shekin 
Lepokodin Yltäville.

Viulusoolon esitti Hugo 
Pehrman säestäjänään Viola 
Suisto. Bragan säveltämän Se- 
renaadin, Mondin Czardas Ja 
Bluebell of Scotland.

Turistiklubin onnittelut esit
ti Väinö Heinonen. Hän mainit
si, että Turistiklubi on aina Le
pokodin Yltävien käytettävissä 
Ja tämä ilta myös ilman mak
sua.

Lepokodin johtaja Lauri Kar- 
hinen kiitti Lepokodin Ytstäviä 
suuriarvoisesta työstä Lepoko
din hyväksi, toivoen samoissa 
merkeissä yhteistyön Jatkuvan.

Lopuksi Kalle Ruusunen lau
loi Viola Suiston säestäessä; 
Schubertin Serenaadin Ja lau
lun operetista Kreivitär Marit-
za.

Sitten seurasi illan kohokoh
ta, auton arpominen, jonka on
nellinen voittaja oli Frida Suo
minen.

Rahallinen tulos arpajaisista 
Ja Juhlasta yhteensä oli 1,900 
dollaria. Jonka Lepokodin Ys
tävät luovuttavat rakennettavan 
Lepokodin sairas-osaston ra
hastoon.

Sitten tanssittiin taas Hilkan 
ja Frankin hyvän musiikin tah
dilla. - Minna Vilen

MATTHEWS CAMERAS
L antona Shopping Center 

Lantana, Fla. Puh. 585-5950 
KODAK-filme ja ja kehitystä.

Näyt tämön h i s t o r i a a  I 9 2 0 r l940

Suomalaisen Lepo
kodin uutisia

Erittäin runsaslukuisina oli
vat Lepokodin Jäsenet tulleet 
vuosikokoukseen. Joka pidettiin 
Finnish American Rest Homella 
30 päivänä lokakuuta 1976.

Aluksi oli kahvitarjoilu kai
kille Ja hyvin näytti kahvi mais
tuvan.

Lepokodin puheenjohtaja Leo 
Carlson avasi kokouksen, toi
vottaen kaikki tervetulleiksi.

Rahastonhoitaja Sam Miller 
antoi raporttinsa, Josta kävi 
selville että hyvin on mei ty e- 
teenpäln. Emme ole J« neet 
tappion puolelle, vaan tuL,s on 
hyvä, tulopuolella, siitäkin huo
limatta että olemme rakenta
neet varastosuojan, laittaneet 
aidan lepokodin ympärille, teh
neet sisällä korjauksia, Joita ai
na näin suuressa kodissa il
maantuu.

Lepokodin johtaja Lauri 
Karhinen piti erittäin mielen
kiintoisan Ja valaisevan puheen 
Lepokodin toiminnasta, tuloista 
ja menoista, selvittäen myös 
suunnitelmia tulevasta raken
nettavasta sairasosastosta.

Useiden puheenvuorojen Ja , 
äänestyksen jälkeen, mikä oli 
aivan sataprosenttinen, päätet
tiin rakentaa lepokodillemme 
sairas osasto johon tulee 60 sai
raspaikkaa.

Olemme lähteneet aivan tyh
jästä, ilman pankki talletuksia 
rakentamaan lepokotiamme. Ja 
nyt kuuden vuoden kuluttua on 
meillä Lepokoti ja melko velat
tomana. Samalla tavalla toi
vomme että pääsemme nytkin 
rakentamaan sairasosastoa, 
(nursing home.) Toivomme että 
karttuisa on kansan käsi. Kun 
taas kaikki suomalaiset puhal
lamme yhteen hiileen yhteisen 
hyvän asian puolesta, niin tu
los on varmasti hyvä.

Noin kuukausi sitten antoi al
kusysäyksen Mrs. Aurora 
Mäki, lahjoittaen miehensä 
muistolle 100 dollaria käytet
täväksi tulevaa sairaskotia var
ten. Nyt tämä summa on kas
vanut lahjoituksin ollen tällä 
hetkellä 28,000 dollaria. U- 
seat lepokotimme asukkaat o- 
vat lahjoittaneet aika suuria 
rahasummia sairaskotirahas- 
toon.

Bondeja päätettiin lunastaa 
kaksi kertaa vuodessa.

LEPOKODIN ystävillä oli 
Juhlat Turistiklubilla 31 päivä 
lokakuuta rahallinen tulos oli 
1800 dollaria, jotka tulevat tu
levan sairaskodin rakennus
rahastoon.

KAHVIA ISIÄ LEPOKODILLA. 
Marraskuun 10 p. Ahonkylän 
Flikat Suomesta. Marraskuun 
17 p. Mrs. Hilma Niskasenkah- 
viaiset syntymäpäivänsä kun
niaksi; joulukuun 1 p. Mrs. 
Jenny Kling järjestää kahviai- 
aet. -Minna Vilen
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LANTANA WESTERN AUTO 
Lantana Shopping Center 

AI ja Ltrcy Rudes, omistajat 
Aikuisten 3-pyöräisiä. Saunan 
kiukaita. Tilauskeskus kaikilla.

Western Auto Products 
tuotteilla. PwS. 585-7505
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Voitt» 'uottaa Zenith edustajaamme

R E L I A B L E  T V
MYYNTI ja HUOLTO 

416 West Lantana Rd. 
Lantana, Florida 33462
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Näyttämö-sesonki tänäkin 
talvena täällä Floridassa tulee 
olemaan kovin vaiherikas. O- 
man näyttämömme lisäksi saa
puu synnyinmaastamme useita 
teatteriryhmiä vierailemaan 
luoksemme, ohjelmistossaan o- 
perettela, huvinäytelmiä, y.m., 
Joten näyttämötaidetta harras
tavalle yleisöllemme tulee o- 
lemaan vaihtelevan rikas talvi- 
sesonki.

Tässä muistuu mieleen vuo
sien 1920 - 1940 välinen aika
kausi Jolloin suomalainen näyt
tämö eli kukoistuksen aika
kautta täällä uudessa kotimaas
samme. Aikaisempina vuosina 
harrastettiin kyllä näyttämö- 
työtä suppeammassa muodossa, 
mutta 20-40 luvulla se oli 
huipussaan. Melkeimpä jokai
sessa kaupungissa ja useilla 
maaseuduillakin missä vain 
suomalaisia asusti oli omat 
haallnsa ja tietenkin näyttä
mö. Rakastihan suomalainen 
näyttämötyötä ja yhteistä kult
tuurillista toimintaa. NQlna 
aikoina järjestettiin mahtavia 
kesä- ja syysjuhlia, joihin ke
rääntyi helmolalslamme aina 
viidestä kymmeneen tuhanteen. 
Nuo olivat valtavia näkemyk
siä, kilometriä pitkät mahta
vat paraatit soittokuntlneen ja 
lippuineen marssivat pitkin 
kaupungin valtakatua. Juhlat 
kestivät kolme-neljä päivää 
Ja tänä aikana oli konsertteja, 
teatterlnäytäntöjä ja yhtä ja 
toista henkisen ravinnon alal
ta. -

Päätekijäksi näihin rientoi
hin, voisimme sanoa, oli näyt
tämö mihin heimolalsemme oli
vat kovin kiinnostuneita, olihan 
näyttelijäjoukko silloin nuorta 
ja innostus oli korkealla joten 
näiden kahden yhteenveto tuotti 
kiitettävän suurta tulosta näyt
tämötaiteen saralla.

New Yorkin suomalainen 
näyttämö, joita siihen aikaan oli 
samalla katuneliöllä kaksikin, 
olivat teatteritaiteen palava ah
jo, harjoituksia pidettiin kolme- 
neljä tuntia illassa, neljänä- 
viltenä iltana viikossa ja esi
tykset olivat joka lauantai ja 
sunnuntai, usein torstaisinkin. 
Näyttämöjoukko oli kaikki a- 
matöörejä jotka raskaan päi
vätyönsä ohella harrastivat 
taiteen monivaiheista polkua. 
Useampi heistä kohosikin hy
vin korkealle Thallian palkeil
la ja olisi hyvinkin voinut ver
rata heitä ammattilaisiksi jotka 
esiintyivät sydämmensä läm
möllä ilman pienintäkään kor
vausta. Palkallisina johtajina 
noina aikoina olivat Suomesta 
saapuneet tunnetut taiteilijat A- 
laric Sandelin, Aarre Linnala, 
Arne Orjatsalo y.m.

Tuona kahdenkymmenen 
vuoden aikana esitettiin mel
keimpä kaikki kuuluisat opere
tit; Iloinen Leski, Bajadeeri, 
Viulukuningas, Mustalaisruhti
natar, Pikku pyhimys, Iloinen 
talonpoika. Sirkus prinsessa, 
y.m. Historiallisia; Hamlet, 
Spartakus, Tartuffe, Daniel 
Hjort, Kamelianainen, y.m. 
Ihanat unkarilaiset näytelmät 
ja satoja multa käännettyjä kuin 
myöskin suomalaiset kansan- 
ja huvinäytelmät, Joten New 
Ycrkin näyttämöt antoivat suu
ren annoksen Amerikan 
suomalaisten kulttuuriselle ah
jolle. Näytäntökausi oli syys
kuun alusta toukokuun loppuun. 
Kesän aikana tehtiin kiertuei
ta ympäri keski- ja itävaltloita 
ja joka puolella oli harrasta 
teatteriyleisöä salit täynnä.

Noina aikoina vieraili luo
namme kotimaamme suuria tai-
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Suoma I a I nen

A u t o k o r j a a m o

PALM BEACH BEAR

514 So. H. St.

Lake Worth, F l a . .  Puh.588-4580

Omistajat: l& A VÄISÄNEN

teilljoita kuten Wäinö Sola, An
ni Mörk, Elli Tompuri ja u- 
aeita toisia, kohottaen näin vie
railullaan palavaa intoa näyt
tämötyömme palkeille, kuin 
myöskin henkisen kulttuurin 
rikasta virikettä tuhansille hei- 
moaiaarille ja veljille, joiden 
rakkaus hehkui omaan suomen
kieliseen taiteeseen kuin pajan 
palkeilta lähtevät kirkkaat sä- 
keneet, täällä uuden kotimaam
me kamaralla.

New Yorkin näyttämöitä voi
si hyvällä syyllä kutsua suo
malaiseksi teatteriksi, sillä 
sitä ne todellisuudessa oli. 
Puvusto suuri ja täydellinen, 
historia Iliaista puklmlsta ai
na tuohivirsuun asti, vakitui
set ompelijat neuloen lisää mi
tä tarvittiin. Kalusto oli moni
puolinen, mahtavista salikalus- 
toista aina ränsistyneeseen 
hökkeliin asti. Näyttämön u i
tavat kullssimaalarlt sivelteli- 
vät pensseleillään melkeimpä 
Jokaiseen näytelmään esitystä 
vastaavat taiteelliset yhdistel
mät, nlkkarimestarien ensin 
rakentaessan näytelmää kos
kevan ylöspanon. Operetti mu- 
silklsta huolehti alaansa u ita
vat pianistit Aili Nordlund, 
Viola Suisto ja William Stein. 
Tanssien opetujana Axael Wuo- 
risola, joten näyttämötoimlnu 
kokonaisuuteen verrattuna oli
si voinut hyvällä syyllä kantaa 
nimeä Suomalainen Teatteri.

Nuo ajat ovat unohtumatto
man rikkaita hetkiä suoma
laisen ulteen saralla täällä 
Yhdysvalloissa. Mutta näyttä
mön valot ovat hiljalleen sam
muneet, kuin myöskin näyttä- 
mötovereiden ennen niin kirk
kaina välähtelevät silmät. 
Tuohon on tietenkin syynä 
luontoäidin vääjäättömät syyt, 
eikä synnyinmaastamme e- 
nää saavu nuorta vihertävää 
orasta polkemaan ennen niin 
kirkkaasti soihtuavaa taiteen 
tietä. Näin ollen suomalai
sen näyttämön malnoslamput 
hämärtyvät pikku hiljaa muis
tojen .arkistoon. Sen aikaisia 
ramppivalojen edessä ansioitu
neita muurahaisia voisi luetel
la useitakin, mutu tässä 
muutamia joiden kiireiset ja
lat polkivat New Yorkin näyt
tämöiden palkeita; Salmi Mor- 
son, Nänni Lassila, Saima Lau- 
rlla-Newland, Aili Hiltunen, Alli 
Halme, Aili ja Hugo Nordlund, 
Riku Siren, Eino Raevaara, 
Kaasu Morson, Eino Suisto, 
Wallu Jaakkola, Einar Erkko, 
Armas Walenius, Eero Po- 
man, y.m. Harvat näistä 
ansioituneista thallan palve
lijoista on enää keskuudessam
me. Esirippu on heiltä sulkeu
tunut ikuisiksi ajoiksi, muis
tona vain häämöittää heidän 
puolivuoslsadan tuikuttavat täh
det. Mutta se' suuriarvoinen 
päivätyö minkä he ovat tehneet 
suomalaisen näyttämötaiteen e- 
teen täällä Amerikassa on 
mitä rikkain lahja tälle uudelle 
kotimaalle. He ovat vetäneet 
toiminnallaan moniin tuhansiin 
nousevan joukon siihen lyhtee
seen missä heilimöi elämän ja 
onnellisuuden Jalot tähkäpäät, 
Jotka edustavat tervettä sielua, 
sydämen lämpöä ja yhteistä ys
tävyyden raikasta iloa mikä 
soihduttaa sitä kirkasta kynt
tilää mikä valaisee koko maam
me eteenpäin vievää rikasta tie
tä. He ovat kylväneet niitä Jy
viä joista on kasvanut rehelli
siä, arvossa pidettyjä työn Ja 
toimen kansalaisia, jotka ra
kentavat yhdessä, käsi kädes
sä tätä vapauden suurta maata. 
Pysyväiseksi muistomerkiksi 
suomalai8heimon työstä ja toi
minnoista ôn nuo monet raken
tamansa kulttuuri- ja teatteri
talot, Jotka ovat nyt yksi ker
rallaan vaihtuneet Amerikan 
kansalle yhteiseksi henkisten ja 
kulttuurillisten voimien ahjok
si joka levittää innoittavaa, e- 
teenpäln vievän elämän säteitä 
miljoonaisen kansamme kes
kuuteen, kuten New Yorkin ran
nalla oleva mahtava vapauden 
patsas. -Wallu

V i e t t ä k ä ä  
JOULU & UUSI VUOSI 

Finlandia Motellissa 
ta i

Southward Ho. Motellissa
Omistaja LAURI OVASKA 
1600 S. Federal Hwy.
Lake Worth, F la. 33460
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' Puhelin JU 2-4431 
6 th Ave. So. & F .E .C . Tracks 

Box 846 Lake Worth, F la .

S
ARVO PAANANEN

Funeral Director 

131 SOUTH L A K ES ID E  DR. 

L A K E  W ORTH FLO RID A  

Puhelin 582-6633

LAATUTUOTTEITA 
1212 Lantana Road, Lantana Fla.  

»»uh. 535-924/

F O U N T A I N ' S
rA A TTEITA  KOKO P E R H E E L L E  

Lake Worth 3 720 Lake Ave. 
Boynton • Sunshine Square 

Palm Beach & Twin City Mall
SWWWMAAAAM P

First Marine
National Bankand Thut Company

114 NO. "J" STREET 
582-5641

LA K E WORTH, FLORIDA  
M eaberF.D.I.C.

LANTANAN TURISTIKLUBI
301 Central Avenue Lantana, Florida

A V O I N N A  K A U T T A  V U O D E N  
Ovet avataan torstaisin ja sunnuntaisin klo 12 päivällä 

Kirjasto avataan klo 5:30 ip. samoina päivinä. 
Torstai-iltaisin elokuvia ja tanssia klo 7:30 illalla 

Sunnuntaisin ohjelma- ja näytäsilta klo 7:30 illalla

KAHVIA JA VIRVOKKEITA AUKIOLOPÄIVINÄ
Vapaaehtoisen tyän ja toiminnan jäsenyhdistys. Puolueista vopaa.

V IERAILIJA T T E R V ET U LLE IT A !

UUSI SESONKI ALKANUT! Jjioilwopcf qröves
H e d e lm ä p a k k o u k s ia  -  Kauniita hedelmäkoreja 

Tilauksia täytetään pyydettäessä 
10 eri laatia olevia sitnis-hedelmiä 
Lahjatavarakouppa, jossa yli 1000 valikoima 
Junamatkoja appelsiinitarhaan 

Avoinna 7 päivää viikossa klo 9 ap. - klo 5:30 ip. 
8053 Lawrence Read 

Yksi maili etelään Hypoluxo tieltä 
Boynton Beach, Florida 33436 - Puh. 965-1660

Kuuluisa Amerikan suomalainen näyttelijä, Joka on esiintynyt 
usein Broadwaylla Ja lukuisissa TV-näytelmissä, lähettää ter
veiset Raivaajan lukijoille.

SUOMEN
VIINAN JUONNIN 
KASVU PYSÄHTYY?

Alkoholin kulutus laski viime 
vuonna ensimmäisen kerran 17 
vuoteen, ja tammi-elokuun 
myyntitietojen mukaan kulutuk
sen kasvu jää tänä vuonna kah
den tai kolmen prosentin tasol
le, sanoi Alkon hallinnollinen 
johtaja Nestori Kaasalainen.

1960 luvun lopulla alkanut al
koholin myynnin voimakas kas
vu näyttää Kaasalalsen mukaan 
olevan nyt tasaantumassa. Ku
lutuksen kasvuprosentti on tänä 
vuonna Jatkuvasti pudonnut vii
me vuoden vastaavaan aikaan 
verrattuna. Tammi-huhtikuus
sa kasvu oli 7.2 prosenttia, mut
ta heinä-elokuussa kasvu kään
tyi laskuksi, Ja prosenttiluku 
jäi 0.7;ään.

Alkoholin kulutuksessa ollaan 
siirtymässä kotimaisiin tuot
teisiin. Suunta on ollut tämä 
jo muutaman vuoden. Kaasalai
nen totesi Alkon pyrkivän muu
tamaan kulutusrakennetta koti
maiseksi mm. hintapolitiikan 
Ja tuotekehittelyn avulla. Eri
tyisesti tänä vuonna on supis
tettu ulkomaisen alkoholin 
tuontia ja lisätty kotimaisen vi
entiä.

SUOMALAISKEKSINTÖ;
OHJELMOITAVA
MURRONESTOLAITE

Aspo Oy Paramic on suoma- 
elektroniikan alan yritys, joka 
on erikoistunut hybridipiirien 
ja murtohälytyslaitteiden ke
hittelyyn, valmistukseen ja 
markkinoihiin. Tuotteita vie
dään tällä hetkellä lähes kah
teenkymmeneen maahan.

Paramic'in ensimmäisiä 
tuotteita oli mikroaaltotutka, 
joka kehitettiin yhteistönä Hel
singin teknillisen korkeakoulun 
kanssa. Tutkaa on sittemmin 
kehitetty edelleen ja se on saa
vuttanut vahvan aseman koti
maassa ja vientimarkkinoilla 
miellyttävän ulkonäkönsä ja 
suuren suojaustehonsa vuoksi.

Kahden vuoden tuotekehitte
lyn tuloksena on syntynyt maa
ilman ensimmäinen ohjelmoi
tava mikroaaltotutka Paramic 
PMD (PMD-programmable mi
crowave dec tor), jonka uskotaan 
vaikuttavan voimakkaasti alan 
kansainväliseen kehitykseen ja 
aloittavan ohjelmoitavien mur- 
toilmaisimien sukupolven häly- 
ty8laitemarkkinoilla.• • *

PUJON SIITEPÖLY VAARA
NA ALLERGIAAN 
TAIPUVAISILLE 
Monissa osissa maata suo

rastaan luonnottoman yleisek
si päässeen pujo-kasvin tor
jumiseksi esitetään ryhdyttä
väksi tehokkaisiin toimiin. Pu
jon siitepöly on vaarana tu-
' l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lU I I I I I I I I I IN I I I IH I I I I I I I I I I I I I I

N O R D I C  C A B I N E T S
FOR THE COOL LOÖK 

IN FORMICA"
Owner: JORMA PURANEN 

»»hone 582*1-939 -110South F St.
Lake Worth, F la. 33460llllllllllinillMIIIIHIIIIUIIIHIIIIIIIIIIIUHfHIIIIIIIHIIIIII
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Fust Federal
S A I

ASSOCIATION OF 
LAKE WORTH

bake Wonh - Boynton Beach 
ban t a n  a -  Palm Spri ngs 

iPalm Reach Garde*»- Lake Worth Road j&•

UUTISIA
».V

hansille allergiaa sairastavil
le ja siihen taipuvaisille ih
misille. Pujo eli maruna (Ar
temisia vulgaris L.) esiintyy 
yleisenä maan eteläosissa aina 
Kokkolaa, Jyväskylää ja Kuo
piota myöten, mutta sitä tava
taan Jonkin verran tämän lin
jan pohjoispuolellakin.

Pujon siitepöly leviää ilma
virtojen mukana laajoille alu
eille. Kysymys on todella mah
tavista siitepölymääristä. Yk
si ainoa pujoyksilö saattaa tuot
taa kukinta-aikana an elo-syys
kuussa 2000-3000 miljoonaa 
siitepölyhiukkasta. Tämä riit
tää saastuttamaan allergisia 
oireita aiheuttavasti yli kym
menen miljoonaa kuutiometriä 
ilmaa.

Suomessa on noin 250.000 al
lergista nuhaa tai astmaa po
tevaa henkilöä. Heistä noin 100.- 
000 on allergisia siitepölylle 
tai sienten itiöille.

VIREN LUOVUTTI KULTA-
PIIKKARINSA MYRSKYLÄN
KUNNALLE
Lasse Vlren on luovuttanut 

Myrskylän kunnalle kultami- 
talipilkkarit ja kaksi kuuluisaa 
rintanumeroa 228 ja 301. Toi
nen piikkareista on vasemman 
Jalan Munchenista ja toinen oi-

Synkkä joulu odottä 
Riihimäen Lasi Irti
sanoi 219 työntekijää
RIIHIMÄKI -  Riihimäen La

si Oy 179 työntekijää Ja 40 toi
menhaltijaa Joutuvat työttömik
si Joulukuun slusta lukien. Yh
tiö ilmoitti että se on pakotettu 
lopettamaan taide- ja käyttöla- 
sloaastojen toiminnan.

-  Tämä on Riihimäen Laain 
työntekijäin oynkin päivä. Se 
tuo murhetta Ja epätoivoa mo
neen riihimäkeläiseen kotiin, 
kommentoi irtisanomisia teh
taan pääluottamusmies Veijo 
Sippula.

Työt loppuvat puhaltamosaa 
30.11.1976. Jälkikäsittely- Ja 
kriatallloaaatojen osalta työt 
loppuvat sen jälkeen asteittain.

Yhtiön johto ilmoitti, että 
Kumela Oy*n johdon kansaa on 
sovittu noin 60 ammattityönte
kijän sijoittamisesta tehtaan 
palvelukseen.

Pääluottamusmies Sippula el 
kuitenkaan usko koko asiaan.

-  Ennen kuin mainitut työn
tekijät voivat siirtyä Kumelan 
palvelukseen, on yhtiön raken
nettava uuai teollisuushalli. 
Se voi valmistua aikaisintaan 
keväällä joten työttömyysjakso 
näidenkin työntekijäin osalta 
venyy kuudeksi kuukaudeksi, 
hän sanoo.

Veijo Sippula on levoton myös 
vanhempain työntekijäin takia. 
Uusina työntekijöinä heillä tus
kin on mahdollisuuksia saada 
omalta alaltaan työtä. Nuoret 
ovat etusijalla, Sippula mureh
tii.

- Tänään käsittelemme Irti
sanomisia ammattiosaaton ko
kouksessa, Johon tulee myös 
SAK;8ta sihteeri Pekka Morri.• • •

kean Jalan Montrealista. Mo
lemmilla on Juostu kaksi kul
tamitalia.

L u o v u tu s t i la i s u u d e s s a  
Myrskylän kunnantalossa Las
se piti puheen. Jossa toivoi 
piikkarelden muistuttavan kun
taa siitä, että pienikin yrittäjä 
menestyy saadessaan kannus
tusta ja tukea. Samalla hän 
muistutti, ettei piikkarelden 
luovuttaminen suinkaan mer
kitse hänen kilpailu-uransa 
päättymistä.

ULKOILLEN

TERVE

NORTH FUNERAL HOME 
24 tunnin ambalaasstaolvda 

Puh. 849-22M 
W. A. NORTH, johtaja 

M2 W. MAIN CT.
NEW PORT RICHl-----

«51 E. TARPON j___ _
TARTON STRINGS, TLA.

RAKAS TÄTIMME

ANNA A. RINGBOM
nukkui kuolonuneen Lake Worthissa, Fla. lokak. 24p., 1976. 
Hän oli syntynyt Suomessa ja oli kuollessaan 76-vuotias.

Kaivaten muistelevat siskon Ja veljen lapset perheineen;
ELNA ja UUNO LINDSTEDT, Fitchburg 
ERNEST ja VALMA LEHTONEN, Gardner 
HILMA ROBERTSON, Fitchburg
ja muita sukulaisia Suomessa

Lempeä saapui noutaja tädille 
hiljaa irroitti kahlehet maan 
Vei hänet sinne, missä on rauha 
missä ei tuskia tunnetakaan.

Sydämelliset kiitoksemme kaikille. Jotka lahjoituksin 
Lepokodin muistorahastoon Ja muulla tavoin kunnioittivat 
edesmenneen muistoa Ja ottivat osaa suruumme. Erikoinen 
kiitoksemme Anna Lehdolle, Joka niin monia vuosia oli tä
timme apuna ja tukena. OMAISET

F

TILDA RANTA
0.8. LEINONEN

kuoli lokak. 19 p., 1976 Wuesthoffin sairaalassa, Cocoa, 
Fla. sydämen heikkouteen. Hiin oli syntynyt Säräisniemel- 
lä» Suomessa kesäk. 18 p., 1888 ja oli kuollessaan 88 v. 
ikäinen. Hänen miehensä Kusti Ranta kuoli Ludlowlssa.Vt. 
v. 1954.

Edesmennyt vietti nuoruusvuotensa Fltchburglssa, 
Maas., Josta muutti naimisiin mentyään Ludlowiln, Vt., 
jossa asui miehensä kuolemaan saakka Ja nyt viimeiset 
15 v. tyttärensä luona Floridassa. Hänelle suoritettiin 
polttohautaus. Paanasen hautaustoimisto huolehti järjeste
lyistä. Tuhka kätketään miehensä viereen Vermontiln.

Lähinnä kaipaamaan jäi tytär Eine ja hänen miehensä 
Uuno Lampi, Cocoa, Fla., sisko Katri Leinonen, Suomes
sa ja siskojen lapsia.

Lempeä saapui noutaja äidille 
hiljaa irroitti kahlehet maan 
Vei hänet sinne missä on rauha 
Missä ai tuskia tunnetakaan.

EINE
Sydämelliset kiitokseni kalkille niille, jotka kunnioit

tivat äidin muistoa ja ottivat osaa suruuni.
1234 Lake Drive * 
Cocoa, Florida 32922 EINE jo UUNO LAMPI

Potter Bros - IG A  
FOOD - LINER

Tehkää riitä 

NEW TORT r. FLA.

T0MIE’ FLORIST
«21 West Mate SL

New TM Richer. Tin. 
Puh. S4S-11M

KUKKIA «n.»---- i-n .
TOIMITAMME 8AHKKHRR 

KUKKU KAIKKIALLE!

Mayaord, Moss.
MAYNARDIN ASIAMIES 
Ed H e la n d e r
39 Fairfield St., Maynard 
Puh. 897-2729

MAYNARDIN äänestäjät ott 
vat tämän kanaanvaltaiaen mb 
don sydämen asiakseen Ja kä\, 
vät äänestämässä 86%. Maj 
nard on ollut demokraattin| 
kylä Jo pitemmän aikaa ja n] 
kin demo-lista voltti kai 
poikkeusta lukuunottamat 
Presidenttiehdokkaat Carte 
Mondale salvat 2,672 äänj 
Ford-Dole vain 1,743. Edws 
Kennedy aal 3,286 ääntä. Che 
ter Atkins valtion senaat 
sai korkeimman äänimääi 

■ 3,329 ääntä. Robert Dri
kongressimiespilrlstämme 
vlsi niukasti Maynardis| 
mutta voitti silti piirissä 
tion lainlaatljakunnan ehdoi 
Maynard-Acton piiristä vo| 
Maynardissa, mutta hävisi 
paljon Actoniasa, että men  ̂
palkkansa (Reb) Loring’ille.

K-MART avaa liiketoimi 
tansa marrask. 18 p. Actonii 
entisessä Grant kaupan ra) 
nuksessa. Tämä liike 
melkein kaikkia elämisen 
peitä paitsi ei kai ruoka» 
rolta.

ASSABET RIVER, Joka vi 
Maynardin keskustassa, 
saanut puhdistusta valvovs 
limet toimeen Ja osa on Jo a| 
päästä puhdistettukin. Dij] 
ja Maynardin kauppala 
asiassa yhteistyössä.

EERO WIRKKANEN. ent 
Maynardin asukas, kuoli 
raak. 1 p„ 1976 Bana P| 
Calif. Eero oli syntynyt 
nardlssa, mutta asunut Cal 
niassa yli 10 vuotta. Här 
eläkkeellä oleva laboratc 
teknikko Fresno State Col

Jälkeen Jäi veli Leo Wir| 
nen Califomiasaa Ja slake 
ma Spratt Maynardissa.

Eero haudattiin Mayna 
Glenwood hautausmaahan, 
oli hyvä pianonsoittaja ja < 
tyi monissa suomalaister 
jestämlssä tilaisuuksissa| 
lä ollessaan.

Quincy, Mas]
QUINCYN ASIAMIES 
P a u l i n e  Mäki  
83 Br aoks Ave, Quincy 
Puh. 479-6029
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Haluan kiittää kai 
nun 85 v. syntymäpä! 
tin ja kukkakimpun) 
lahjan Anna puskal/ 
siltani täältä, puhell 
ta, Floridasta ja s ui 
ingtonista, Irja ja Ai 
ta Conn--i. ticutin väli

30 Iverrtia Road 
Worcester, Mass. 01
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MAYNARDIN ASIAMIES 
Ed H e l e e d e r  
39 Fairfield $»., Maynard 
Pah. 897*2729

MAYNARDIN äänestäjät otti
vat tiimiin kansanvalta ia en muo
don sydämen aaiakaeen Ja kävi
vät ääneatämäaaä 86%. May
nard on ollut demokraattinen 
kylä Jo pitemmän aikaa Ja nyt
kin demo-liata voitti kahta
poikkeusta lukuunottamatta. 
Presidenttiehdokkaat Carter- 
Mondale saivat 2.672 ääntä. 
Ford-Dole vain 1.743. Edward 
Kennedy sai 3.286 ääntä. Ches
ter Atkins valtion senaattiin, 
sai korkeimman äänimäärän 
3,329 ääntä. Robert Drinan 
kongressimlespiiristämme hä
visi niukasti Maynardlssa, 
m utu voitti silti piirissä val
tion lalnlaatijakunnan ehdokas 
Maynard-Acton piiristä voitti 
Maynardlssa, mutta hävisl niin 
paljon Actonissa, että menetti 
paikkansa (Reb) Loring'ille.

K-MART avaa liiketoimin
tansa marrask. 18 p. Actonissa, 
entisessä Grant kaupan raken
nuksessa. Tämä liike myy 
melkein kalkkia elämisen tar
peita paitsi ei kai ruokatava
roita.

ASSABET RIVER, joka virtaa 
Maynardin keskustassa, on 
saanut puhdistusta valvovat e- 
limet toimeen ja osa on jo alku
päästä puhdistettukin. Digital 
ja Maynardin kauppala ovat 
asiassa yhteistyössä.

EERO WERKKANEN, entinen 
Maynardin asukas, kuoli mar
rask. 1 p., 1976 Bana Point, 
Calif. Eero oli syntynyt May- 
nardissa, mutta asunutCalifor- 
nlassa yli 10 vuotu. Hän oli 
eläkkeellä oleva laboratorio- 
teknikko Fresno State College.

Jälkeen jäi veli Leo Wirkka- 
nen Califomiassa ja sisko Er
ma Spratt Maynardissa.

Eero haudattiin Maynardiin 
Glenwood hautausmaahan. Eero 
oli hyvä pianonsoittaja ja esiin
tyi monissa suomalaisten jär
jestämissä tilaisuuksissa tääl
lä ollessaan. - Ed.

W0RCESTERIN ASIAMIES 
Joka (Jelle) Mar t i l la  
30 Ivamia Rd.
Wercastar, Mass. 01606
Pah. 8534624

VEROTTAJAT ovat Julkais
seet kaupungin kymmenen yh
tiön nimet. Jotka ovat kalkkein 
suurimmat veronmaksaJauNew 
England Telephone maksaa 
$3,563,832.20, Mass. Electric 
Co. maksaa $3,221,635.80, Nor
ton Co. maksaa $1,917,693.40, 
Worcester Center Trust mak
saa $1,772,760.00, Common
wealth Gas $1,064,390.70 Ja 
Lincoln St. Realty $804,757.20, 
State Mutual Assurance Co. 
$1,263,178.20, Paul Revere Li
fe Co. $640,832.20 Ja Mobility 
Trust $630,597.20.

KAUPUNGIN koulujen johta
ja Connor sai palkankorotuk
sen. Palkka oli $37,000.00. Nyt 
se tulee olemaan $40,000.00 
vuodessa. Tämä $3,000 koro
tus tulee aiheutumaan Jälki— 
kaikuja, sillä kaupungin liik
keenhoitaja saa $39,500.00 ja 
hänellä on suurempia tehtäviä 
kuin koulunjohujalla. Kyllä ra
haa aina silloin löytyy kun mak- 
seuan suur-miesten palkkoja, 
eikä työläisten.

PRESIDENTTI Ford, joka hä
visi vaaleissa Carterille, nos
taa työttömien luvun yhdellä. 
Ei hän ole pakotettu hakemaan 
työttömyys maksua, sillä halli
tus maksaa hänelle $90,500.00 
vuodessa eläkettä ja vapaan 
postin käytön ja $96,000.00 vuo
dessa, Joka korvaa hänen kont
tori- Ja sen työläisten menot. 
Näihin tuloihin sisältyy hänen 
25 vuoden kongressimiehen e- 
läke. Joka on $30,500.00. Vä
hän suurempi kuin meidän iäk
käiden S.S.-maksut. Kyllä 
kruunu pitää hyvän huolen po
jistaan.

KIIVAAN taistelun jälkeen 
Carter voitti niukasti, mutta 
aika tulee, näyttämään Jos hän 
voi täyttää niitä lupauksia mitä 
hän antoi ennen vaaleja, nim. 
vähentää työttömyyttä, inflaa
tiota, parempia lakeja, jotka 
koskevat terveys- Ja sairaus
vakuutusta. Toivotaan, että hän 
onnistuu.

KUN LUKEE sanomalehtiä, 
kerrotaan niissä, että se Ja se 
Joukko työläisiä ovat Järjestäy
tyneet ja yhtyneet unioon saa
dakseen parempia työoloja Ja 
palkkoja. Tuli mieleen miksi 
ei ne lähes 28 miljoonaa iäkäs
tä, Jotka saavat S.S. shekkejä, 
järjestä Ja vaadi hallitukselta

f t
Worcester» Mass.

Faith Lutheran kirkossa 
on sunnuntaina, t.k. 14 p. suo
menkielinen Jumalanpalvelus 
Ja Herran Ehtoollinen klo 10.30 
ap.

Lauantaina, t.k. 20 p. on Juh
la marraskuun ryhmän toimes
ta klo 7.30 111. Juhlassa on hy
vä musikaalinen ohjelma ja lo
puksi hyvä tarjoilu.

Sunnuntaina, tX . 21 p. on 
engL kielinen jumalanpalve
lus klo 10.30 ap.

Lauantaina, t.k. 27 p. on Wo
mens clubin vuotuinen Fair ja 
Mens Clubin White Elephant klo 
10 ap. -  klo 2 ip. Monenlaista 
ja hyvää tavaraa saatavana.Tä- 
mä Fair on vuoden suuri ta
pahtuma ja tilaisuus.

Sunnuntaina, t.k. 28 p. on suo
menkielinen jumalanpalvelus 
klo 10.30 ap.

Maanantaina, t.k. 29 p. on 
Mens Clubin kokous klo 7.30ill.

Viljo Helman• • •

Brooklyn, Conn.
St. John luterilaisessa kir

kossa on sunnuntaina, t.k. 14 p. 
suomenkiel. jumalanpalvelus 
ja Herran Ehtoollinen klo 3 ip. 
Sen toimittaa pastori Viljo Hel
man. Kalkki ovat tervetulleita.

- V.H.

MihoBMe uutisia

Quincy, Mass.
QUINCYN ASIAMIES 
P a u l i n e  Mäki  
83 Brooks Ave, Quincy 
Puh. 479-6029

U ito5

Haluan kiittää kaikkia niitä ystäviäni, jotka tekivät mi
nun 85 v. syntymäpäivästäni niin muistorikkaan. Sain kor
tin ja kukkakimpun Ollilalta, länsi-Kanadasta, kortin Ja 
lahjan Anna Puskalalta, Suomesta, kortin Ja lahjan omai
siltani täältä, puhelinsoittoja Kaliforniasta, Michiganis
ta, Floridasta Ja Suomesta. Kortteja myös Eskolta Wash- 
ingtonista, Irja Ja Aarne Finneltä, Floridasta, sekä Irmal
ta Connecticutin valtiosta ja paikallisilta ystäviltäni täältä.

Kiitos teille kaikille,

30 Ivemia Road 
Worcester, Mass. 01606 JOHN (JALLU) MARTILLA
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Nordgren Memorial Chapel
H A U T A U S T O I M I S T O  

300 L  i ne o I n Stree t, Wor ces t er ,  Mass  
Puhelin 852-2161 

ARTHUR R. NORDGREN

QUINCY SAVINGS BANK
1374 HAN COCK S T R E E T  —  371 HANCOCK S T R E E T  

O U IN CY. MASS.
Auk; klo 9 ap. - klo 3 ip. maanantaista perjantain iltapäivään 

Auki torstaisin klo 5:30 - 7-30 illalla 
Säästö* ja klubitilajä - Kiinne- ja porsoonalainoja

kunnollista elintasoa mikä puut
tuu suurimmalta osalta heistä. 
Kun ottaa huomioon, että se iäk
käiden lemmikki, kahvi, on niin 
kallistunut, että monien täytyy 
käyttää samaa tapaa kuin pa- 
nilkkivuosina, mikä oli, että 
keitettiin kahvin sumpit pari 
kolme kertaa, kun kahvin hin
ta on niin korkea. Myös verot 
ovat nousseet ja monet asunnot 
Joutuvat huutokauppaan kun ei 
voi maksaa veroja. Kyllä lain
laatijat pitävät hyvän huolen 
omista palkankorotuksistaan.

KAKSI Shrewsburyn asukas
ta löydettiin kuolleina viime 
perjantaiaamuna metsästys- 
mökistä Island Falls, Maines- 
sa. He ovat: 24-v. Edward Stef
fen Ja 24-v. Thomas Kenary. 
Miehet olivat peuran metsäs- 
tysreissulla. Syy miesten kuo
lemaan oli Joku myrkyllinen 
kaasu joka tuli takasta kun mie
het nukkuivat.

KANSAN äänestykset viime 
vaaleissa osoittivat, että tä- 

■ män valtion asukkaat ovat si- 
! tä mieltä, että liikkeet Ja kau
pat saavat harjoittaa liikettä 
sunnuntaina. Tämä oli kokeilua 
saada asukkaiden mielipide. 
Lainlaatijat voivat sitten hy
väksyä lain. Joka myöntää lu
van kaupungille Ja kauppalalle 
itse päättää asiasta.

"TEHKÄÄ TYÖTÄ ahkeras
ti Ja säästäkää rahaa, että sit
ten kun tulette vanhemmaksi, 
teillä on tavaraa ja esineitä, 
Joista nuoret voivat nauttia." 
Kuinka totta se on. - Jallu
iiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuiMiiimiiiimi

FINNISH FIRST CLASS AUTO 
B0DYMAN & PAINTER 

Year round work

ROTARY AUTO 
BODY SHOP

Barnstable Road,
Hyannis, Mass. 02601

Phone 1-775-1353 
Evenings 1-775-2468
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HYVIEN POLTTOAINEIDEN KOTI

MacDOMLD FUEL COUP.
1158 Main St. — Hanson,

Puh. CYpreas 3-2184 
N. E. Koksia — Gulf polttoöljyä 

D. if H. Kolia

BOSTONIN Suomalaisen E- 
dlstys Yhdistyksen vuosikokous 
pidettiin lokakuun 24 p. Kusti 
ja Martha Salosella,. Green, 
wood, Maas.

Koska kokous aloitettiin ta
vallista aikuisemmin, niinpää, 
tettiin että syömme päivällisen 
ennen kokousta ja telmmekkln 
niin. Vieläpä ryyppäsimme 
kahvitkin palan painikkeeksi.

Sitten olimme valmiit ko
kousasioihin.

Puheenjohtaja Mr. Sävele 
Syrjälä avasi kokouksen. Lu
ettiin edellisen kokouksen 
pöytäkirja, joka hyväksyttiin. 
Rahastonhoitaja Mr. John sep
pä selosti raha-asiat.

Tämän jälkeen tilintarkas
tajat Mrs. Helen Kyllönen ja 
Kusti Salonen antoivat lausun
tonsa että kirjat oli pidetty 
kunnolla. Tällä kertaa Kusti 
Salonen otti Lauri Llndellln 
palkan tilintarkastuksessa sil
lä Lauri on ollut huonovointi
nen kauan alkaa. Toivomme 
hänelle parempaa ja kestävää 
terveyttä.

SEURAAVA KOKOUS pide
tään vasu ensi heinäkuun kol
mas sunnuntai Mr. ja Mrs. 
John Sepän kesä-huvilalla, 
Rindge, New Hampshire. Siel
lä onkin kaunis paikka, saam
me uida pulikoida, vieläpä 
saunoakin, joka haluaa, mi
käs olisi hauskempaa.

Kokous lopetettiin.

Sitten vielä Mr. Syrjälä näyt
ti meille kuvia jolta hän oli ot
tanut Washington matkallaan. 
Näimme kuvista kun Suomen 

, presidentti Kekkonen tuli Wash- 
ingtonlin. Tämä oli oikein juh- 
lallisu katsella, senkin puoles- 
u  että pieni Suomi on tullut 
niin kuuluisaksi ja luotettavak- 
si maaksi, että on ystävyys- 
väleissä suuren Amerikan 
kanssa.

Näin kului mukavasti tämä
kin sunnuntai-iltapäivä. Oli 
hauska tavata tuttaviamme ja 
jutella kuulumisistamme.

Kokouksen jälkeen Ellen ja 
Sonja ja minä allekirjoittanut 
vierailimme Mrs. Katri Kajan
deria tervehtimässä täällä 
Wakefleldin lepokodissa. Hän 
oli iloinen vierailustamme. 
Näytti virkeälle Ja hyvin voi
van näköiselle, mutta tietysti 
kaipaa entisiä ystäviään, kun on 
Joutunut vieraile paikkakunnal
le.

8ostM,Moss.

THE

CORNWELL MEMORIAL CHAPEL
ARVOKAS HAUTAUSPALVELU 

Cantar Straat Tai. 295*1810 Waraham, Mass.

NORWOOD CO-OPERATIVE RANK
*24 Guild Street Norwood» Mass.

Edistää säästäväisyyttä Ja kodin 
omlstusmahdol 11 suuksi ai

Kolata hyväksi tunnettua tapaa sovallutattuna 
taidan tarpoi siian».

LYDON & HAASE 
COM PANY
NORWOOD, MASS.

Putkityötä ja HnwHyiliHnini, 
Putkityö tarpeita. — Youngstown 
keittiöitä, — G. K sähkötavaraa.

ÖLJYPOLTTIMOIDEN 
MYYNTI JA FALVKLU
Puhdin: Norwood 7-4718

n M A Y
Hautaustoim isto

WINSLOW P. MAY» tohtii» 
Palvatusta Norwoodilla |o

185 Nichols SL, Norwood, Maa». 
PuhoUn 781.1508

• * * * * F i t c h b u r g »  M a s s ,  j a  y m p ä r i s t ö *  * * * T
Leominsterin rakennettava oma puhdistuslaitos

Raivaaja -  Keskiviikkona, marrask. 10 p.. 1976 -  w ed .. November 10.1978 +* 8

Koettakaapa käydä häntä siel
lä tervehtimässä, se virkistää 
häntä.

MRS. MANDA SALONEN jou
tui uudelleen sairaalaan saa
maan apua. Hän on nyt taasen 
kotona voimistumassa. Hänen 
miehensä Kalle oli myöskin 
hiukan huonossa voinnissa, et
tä oli turvauduttava lääkärin 
hoitoon. Hän kin voi jo parem - 
min.

Toivomme näille ystävillem
me parempaa terveyttä tule
vaisuudessa.

TERVEHDYS Bermudan 
matkaltamme. Me kuulumme 
Senior Citizens joukkoon, Jot
ka järjesti matkan Bermudaan, 
niin mekin menimme mukaan 
Kustin kanssa. Olemme kuul
leet siellä käyneiltä, että se 
on ihana saari ja se on tosi. 
Ei kukaan arvaa kuinka siellä 
on ihanaa olla. Ajelimme ym
päri vuokra-autolla. Seilai
limme vielä merellä ympäri 
saaria, vieläpä vanhan maan 
tavalla otimme hevos kyyditkin. 
Hotelli oli komea, ruoka mau
kasta Ja riittävästi. Palvelu 
oli erityisen kohteliasta, kaik
ki palvelijat ja passarit ovat 
mustia ja erityisen mukavia 
ja siistinnäköisiä. Kyllä se oli 
mitä hauskin matka Jota kauan 
muistelemme. Toivomme että 
toisetkin menisi nauttimaan 
Bermudan ihanuudesta.

-Martha Salonen

U USI  R A V I N T O L A

The HIGHLANDS
61 High St. - Winchendon, Mass. 

Puh. 297-2489
Viihtyisä paikka • Herkullisia 

aterioita.
Suljettuna maanant. ja tiist. 

Käykää tutustumassa.

RICE FUNERAL HOME
ROCKLAND. MASS.
IS Wabstar Straat 

Puhalin
TRiangla 8-0055

W . S . P I K E
FUNERAL SERVICE
HAROLD N. PIKE, Director

61 Middle Strtat 
GLOUCESTER, MASS.

Puh. 283-0884
Konttori avoinna 
väliä ja päivällä

ANNA A. RINGBOM. 76- 
vuotiaa, kuoli Lake Worthlssa, 
Fla. lokakuun 24 p., 1976 pit
käaikaisen sairauden murtama
na.

Hän oli syntynyt Voltissa, 
Ala Härmässä, Suomessa maa
liskuun 27 p., 1900 ja asunut 
Yhdysvalloissa monia kymme
niä vuosia. Hän tuli Suomesta 
Fitchburgiin ja meni täällä nai
misiin Charles Ringbomin 
kanssa, joka kuoli v. 1970. Sen- 
jälkeen he työskentelivät muu
taman vuoden New Yorkissa, 
jonka jälkeen he palasivat ta
kaisin Fitchburgiin ja ostivat 
silloisen Eskolan saunan Elm 
kadun varrelta, Jota pitivät u- 
seampla vuosia, Jonka jälkeen 
he muuttivat Floridaan, Jossa 
asuivat useampia vuosia.

Lähinnä Jäävät Mrs. Ring
bomia kaipaamaan slsarenlap- 
set: Elna Lindstedt Fitchbur-
gissa ja Ernest Lehtonen, Gard- 
nerlssa ja veljentytär Hilma 
Robertson, Fitchburgissa ja 
muita sukulaisia Suomessa.

Hänelle suoritettiin poltto
hautaus ja muistohetki vietet
tiin suomalaisessa lepoko
dissa.

WILJO E. LEHTONEN, Joka 
tunnetaan myös nimellä W1111 
Lehto, kuoli Burbankln sai
raalassa, maanantai-iltana, 
marraskuun 8 p., 1976, 83-v. 
ikäisenä. Hän asui 333 High 
Rock Road, Fitchburg Ja oli 
syntynyt Kokemäellä, Suo
messa maaliskuun 18 p., 1893. 
Hän tuli Yhdysvaltoihin v. 1914 
Ja työskenteli metsätöissä Ver- 
montin ja Mainen valtioissa en
nenkuin asettui asumaan Fitch
burgiin noin 50 v. sitten. Täällä 
asuessaan hän työskenteli eri 
rakennusurakoitsijoilla ja Jäi e- 
läkkeelle noin 20 v. sitten. Hän 
kuului jäsenenä Workers Cretit 
Unioon Ja United Co-operative 
Societyyn.

Lähinnä jää kaipaamaan veli 
Juho Lehtonen, Kivijärvellä, 
sisko Mrs. Jenny Rinne, Tu
russa sekä useita siskojen Ja 
veljien lapsia Suomessa ja sis- 
kontytär Hilkka* Kiuru perhei
neen Fitchburgissa.

Hautajaiset olivat tänään, 
keskiviikkona Boskln hautaus
toimistosta‘" f o r e s t  Hill hau
tausmaahan". 1 Pastori William 
Sumner suoritti muistopalve- 
lun. * * *

T ER V ET U LLU T  JOULULAHJA

v a l i t u t  p a l a t

Suomenkiel i send $9.57 vk. 

Engl.klellsenä $7.57 vk. 

Tilatkaa osoitteella:
RAIVAAJA PUBLISHING 

COMPANY
Box 600, Fitchburg, Mass. 

01420

Nykyaikainen
S ä h k ö

u r k u
Ystävällinen
suomalainen

palvelija
TILAVA 
KAPPELI 

Air Conditioned

HANNEL
Funeral Home

86-88 Copeland Straat
Quincy, Maas. 02169 

Puh. 773-3773
Notary Public (Julk inen notaari)

^  '■ 1 ■■■——I —

J Smith Funeral Home
ELDEN J . BJURLING

44 Vernon St.. Gardner. Mae». 
Tel. 632-0377

Toiveet Leomlnaterln yhty
misestä Fitchburgln llkaveden- 
puhdlstuslaltokoeen ovat kerta 
kaikkiaan rauenneet. Pieni ar
meija valtion virkailijoita oli 
saapunut viime torstai-iltana 
Itä-Fitchburgln puhdittuolai- 
tokaelle keskustelemaan Leo
minsterin kaupungin valtuuston 
jäsenten kansaa, minkä takia 
olisi paras rakentaa oma $13.7 
miljoonan puhdistuslaitos.

2-1/2 tuntia kestäneet neu
vottelut ovat riittävänä todis
teena siltä, että valtion vir
kailijat eivät kataoiai suopein 
silmin Leominsterin yhtymistä 
Fitchburgln laitokseen.

Vaikka he myönslvätkin, että 
ajatus olisi mahdollinen, he ei
vät olleet valmiit myöntämään 
Leomlnaterille riittävästi aikaa 
tutkia asiaa.

Tarvittava aika oli väittely
jen joita käytiin valtuusmiesten 
ja veden saastuttamislautakun- 
nan sekä kuvernöörin lainopilli
sen neuvonantajan kesken kes
kipiste. Valtuusmiehet tiedus-. 
telivat yhä uudestaan ja uudes
taan minkä takia yhtyminen 
Fitchburgin laitokseen ei ole 
suotavaa ja pyysivät edes hie
man lisäaikaa, mutta valtion 
virkailijat olivat Järkkymättö
miä päätöksessään. He veto
sivat aina Camp, Dresser and 
McKee insinööritoimiston tut
kimukseen, saman toimiston,

MRS. ALMA NELSON, o.S. 
Erlund, 76-vuotias, kuoli Bur- 
bankin sairaalassa lauantaina, 
marrask. 6 p., 1976. Hän asui 
Town View Towers asuintalos
sa, 16 Prichard St. Hän oli e- 
desmenneen kiinteistö- ja va- 
kuutusvälittäjä Simon W. Nel
sonin puoliso. Mr. Nelson kuo
li Fitchburgissa v. 1963.

Mrs. Nelson oli syntynyt Me
rikarvialla, Suomessa ja työs
kenteli myyjättärenä Park Snow 
myymälässä ihonia vuosia. Hän 
kuLlui jäsenenä Faith Lutheran 
seurakuntaan.

Lähinnä kaipaamaan Jäi poi
ka; Simon W. Nelson, Leomin- 
sterissä Ja George A. Nelson, 
Fitchburgissa sekä neljä tytär
tä; Mrs. Mary Lundigan, Fitch
burgissa, Mrs. Elis Prescott, 
Beverlyssä, Mrs. Claire Dill
ingham, Framington, N.H., 
Mrs. Comae Driscoll, Fitch
burgissa, veli Juho Aanne- 
vaara, Suomessa Ja sisko Miss 
Aino Erlund, myös Suomessa, 
18 lastenlasta ja 14 lastenlas- 
tenlasta.

Hautajaiset olivat Sawyerin 
hautaustoimistosta, Forest Hill 
hautausmaahan.

Joko suunnitte li Fitchburgln
puhdistuslaitokset. Poul Tsu- 
raai, insinööri saas tekon trol- 
lltoimIstosta, sanoi, että liit
tyminen Fitchburgiin tulisi 
melkein yhtä kalliiksi Ja myös 
että Fitchburgin laitoksia oi olo 
suunniteltu Ulan suuriksi. Huo
limana Esat Fitchburgln laitok
sen johtajan Peter Hughesin e- 
riävästä mielipiteestä Tauraai 
väitti, että Fitchburgin laitos 
ei pystyisi käsittelemään Leo
minsterin likavettä.

Valtuuamiea Rollin C. Lane 
•anoi valtion virkailijoille: "To 
alla sanotte meille, että yhty
minen Fitchburgin laitokseen 
on mahdollinen, mutta Jättä
kää ae pois mielestänne, kos
ka teillä ei ole riittävästi a i
kaa." Johon Charles Corkin 
vastasi, "Me emme yksinker
taisesti voi jäädä odottamaan 
sellaista, joka voi osoittautua 
mahdottomaksi."

Corkin sanoi päätteeksi, että 
jos Leominster voi v. 1980 men
nessä selvittää kaikki likavesi- 
probleemansa, jollain muulla 
tavoin kuin rakentamalla oman 
laitoksensa, niin se on hyvä, 
mutta "Muistakaa, että valtion 
virkailijoiden tulee etukäteen 
hyväksyä suunnitelma."

Suur t a  s u o s i o t a  s a a n e i t a

LAPIN NUKKEJA, Suom. Kansal
lispukuisia, y.m. saatavana. Usei
ta eri kokoja. Hinnat alkaen$2.00. 
Oheisessa kuvassa Christine Lep
pänen, 6 v. nukkeineen Lappalais- 
asu ssa.
Valmistetaan myös tilauksesta. 

Os. Kerttu Kopsala 
107 Hope St.
Fitchburg, Mass. 01420 
Puh. 343-3521

(Vakat* Itu il m .)

Suosikaa Ilmoittajiamme'.

K I I TOS !
sydämelliset kiitoksemme kaikille 

kukkalaittein, lahjoituksilla Messiah 
muulla tavoin kun-

Haluamme* lausua 
niille, Jotka kaunein 
Kirkon muistorahastoon Ja monella 
nioittivat edesmenneen

ARNE J. JAKOLAN MUISTOA 
Ja ottivat osaa meitä kohdanneeseen suureen suruun.

JAKOLAN PERHE
Edesmennyt kuoli Fitchburgissa, Mass, marrask. lp .,1976.
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TERVEHTIKÄÄ YSTÄVIÄNNE 
RAIVAAJAN VÄLITYKSELLÄ

JOULU- ja
UUDENVUODENTERVEHDYKSIÄ 

Raivaajan joulunumeroihin v. 1976

Paikkakunta

N IM E T :

KANGAS GARAGE
AUTOJEN KORJAUSTA 

Rod i a a t t o r  ien k o r j a u s  on 
e r i k o i s a l a m m e

AUTOJEN SYYSTARKASTUSTA
Valtion hyväksymä tarkastus- 

asema.
400 Lovewell St. Puh. 632-5290 

Gardner, Mats. 01440

KESKUSTASSA 
SIJAITSEVA

I
FRANK H.

COMPANY
M l  MAIN 8T„ BOLDKN, 
äeatraefcdmttalute

Hinnat: $1.00 nim irlvi; $1.50 nimi ja osoite ja 
$3.00, $4.00 Ja $5.00 kehyksiin laitettuna.' 
Kääntykää ensitilassa  paikkakuntanne M aamie
hen puoleen tai täyttäkää ylläoleva kaavako ja 
postittakaa ae osoitteella:

RAIVAAJA PUBLISHING CO. 
•ex 400
F i t c k k e r o .  M ess’. 01420
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FITCHBURG
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Raivaajan konttori on suljet- 
nm* huomenna, toraulna, ve
g aan ien  päivän Johdosta. Per
jantaina auki kuten tavallista. 

•  •  •
Kirpputori Ja "Lättyaamiäi

nen" Co-op Centerissä sun- 
nuntalna, marraskuun 14 p. Fin
nish American Club of Saiman 
toimesta. Myyntipöydän voi va
r a a  soittamalla Gene'lle, puh. 
582-7886. Lättyaamiaisen tar
joilu aloiteaan klo 8;30 ap. ja 
jatkuu sen urjoilu  klo 11 ap. 
Myyntlpöytien varaajat voivat 
tulla jo klo 8 ap. asettamaan 
tavaroitaan näytteille. Kirppu- 
törlmyynti päättyy klo 5 lp. 

Cättyaamiaisen hinta on $1.25. 
KaiUci tervetulleita:

• • •
Tulevia tilaisuuksia

TANSSIT Co-op Centerissä 
lauantaina, marraskuun 20 p. 
Finnish American Club of Sai
man järjestämänä.

T. Y. Saiman kahvlalset sun
nuntaina, marraskuun 21 p., Co- 
op Centerissä.• • •

Lauantaina, joulukuun 4 p. 
Finnish Cultural Center of 
Fitchburg State College, Suo
malaisen kirjastohuoneen vih
kiäiset ja päivällinen. Open 
House klo 3 - 5 ip., seuruste
lutilaisuus klo 5-6 ja Buffet 
illallinen klo 6 - 8 .  Liput 6.00.

Juhiatanssiaiset samana päi
vänä klo 8 ill. Fitchburg Ar- 
moryssa.

NYT ON J O U L U -  
tervehdyksien aika'. An
takaa ne asiamiehil-, 
lemme tai lähettäkää 
suoraan Raivaajan kont
tori in. Mitä pikemmin
sitä parempi*.
* • • • • •  •  •  om

u u t is ilm o it u k s ia '
-Finnish American Club of Saiman

T A N S S I T
Co-op Centerissä
151 Elm St., Fitchbucg 

Lauantaina, marraskuun 20 p. 

BLU EJA CKETS SOITTAVAT

T ervetuloa!<
iiiuiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiiMiMiiiiiiimiiMMiiiiiiiiiiiiimi j 
iiiiimiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiimiiiiinimiiiiiiin j

WORKERS' CREDIT UNION 
(Työläisten Luottoyhdistyksen) 
vastakirja 24252 on kadonnut 
ja maksu4 sitä vastaan on lope- 
tettu. Fitchburgissa, marrask. 4 
1976. Workers' Credit Union.

'IIIIH M H IIIIIIIIIIIIIIIM IIU IIIIIIIM IN illllllllN IIIIIIIIII

INUNIIIIHIIIIMIIIIIIMIiMUIIIIIIIIIIIHUHIIIIIIIUlUUIIII

WORKERS' CREDIT UNION
(Työläisten Luottoybdistyksen) 
vastakirja 2000703 on kadonnut 
ja maksut sitä vastaan on lope
tettu. F itchburgissa,Lokak. 28 p. 
1976. Workers’ Credit Union. 

nttitimintttitttiTitT*—■■*———***—**—*—e*—*—‘***‘“ 
iinmHtnif*mHiT«niffrn,i,tiHiimiMftmnmyuijnii| ‘ 
Ainoa suomalainen huonekaluliike 

F I T C H B U R G I S S A  
ERNIE'S FURNITURE CO.

345Main St. Puh.343-7100
miu

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

Aukioloajat: Torstaina klo 4 ip. - 
10 ill . Perjantaina klo 2 ip .-10 ill. 
Lauantaina klo 10 ap. - 10 ill. 
Sunnuntaina klo 9 - 1 2  päivällä. 

Estä ja Arvo Arjanen, omi st.
UINM UIIUIIIIininNnHIIIUUHIIUUIIIIIIINNW HIIIIIIIII

De B O N I S  
T he  F l o r i s t

Kukkia kaikkiin tilaisuuksiin 
900 Main St., Fitchburg 
Puhelin Dl 5-4327

IlilimMNM niNIIMM miUUIHIIUIIIIHVmUHH

Pastori Sumner puhuu 
Kanadan suomalaisista 

m arrask, 21 p.
Pastori William Sumner, Jo

ka hiljattain on palannut Kana
dasta, tulee puhumaan Kanadan 
suomalaisinta Saiman kahvi-, 
a isissä co-op Centerissä sun
nuntaina tk. 21 p. klo 2 Lp. Kah- 
vlalsten kustantajana on Työ
läisten Luottoyhdistys.

Sumner on tutustunut Kana
dan auomalalalln ollessaan pap
pina siellä. Hänellä on paljon 
mielenkiintoisa kerrotavaa. 
Hiljattain on ilmestynyt kirja 
Kanadan suomalaisista josta 
hän myös lyhyesti selosaa.

Iltapäivän musikaalisesta 
puolesu huolehtivat Arvi Har
ju, Eino Kainu ja Pauline Mä- 
ki.

Ohjelmaan kuuluu myöskin 
filmi Kiinasta, "China, Hole 
in Bamboo Curtain".

Ohjelman päätyttyä on kah- 
vitarjoilu. Kaikki ovat terve
tulleja.

Nainen nimitetty puisto- 
osaston johtajaksi
Jean McCarthy nimitettiin 

viime torstaina iltana Fitch- 
burgln Puisto-, Leikkikenttä-, 
ja Metsäosaston johtajaksi. 
Virka on vakinainen ja vuosi
palkka tästä virasta on $13,200. 
Miss McCarthy on 51-vuotias 
ja työskennellyt puisto-osas
tolla 28 vuotta.14’ntä pidetään hy
vin pätevänä tähän tehtävään. 
Hänellä on nyt $279,000 bud
jetti käytettävänään Parkhlll 
puiston ja muiden alueiden kun
nostamiseen.

WORKERS’ 
CREDIT UNION

(Työläisten Luottqyhdistyksen) 
-sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
p i d •  ♦ ä ä n

LUOTTOYHDISTYKSEN  
OMASSA TALOSSA 

Academy ja Elm katujen kulmassa

MAANANTAINA, MARRASKUUN 
29 PÄIVÄNÄ, 1976
K ELLO  7 IL L A L L A

Kokouksessa käsitellään yh
distyksen tili- ja teknintakerto- 
mus, päätetään johtokunnan esi
tyksestä kuinka paljon makse
taan osakevoittoa eli osaketilil- 
lä oleville talletuksille korkoa 
kolmen kuukauden tilikaudelta, 
joka' päättyi lokakuun 30 päivä
nä, 1976, valitaan johtokuntaan 
erovuorossa olevien tilalle jäse

net, ja kaikista muistakin sään
nöissä määrätyistä kysymyksis
tä.

ICIrjattbn toimittaa
Aukioloajat; < vFinnish American Club 

of Saiman uutiskirje

vuoti oHrss ja loppuu a iu  lo
kakuun 1 päivä. Ottakaa elini
käinen jäsenyys, niin ei tar- 
vitse vuosittain huolehtlajäaen- Nuorisokirjaa» • 
maksuitta. Mrs. ma Sliwins- 
kl m  jäsenklrjuri tänä vuonna.

Sunnuntaisin klo 1 ip. -  klo 
5 lp. Maanant. -  torstaihin 
klo 9 ap. . l u o  9 ilL perjan
taina klo 9, ip . -  klo 5:30 HL, 
Lauantaina klo 9 ap. -  klo 5 
U I.

L. Yhdistyksen 
Muaavat joka tiistai— 

il» 'k lo  6:30 Huh keilAradalla. 
Kaikki ovat tervetulleita; Wayne 
odottaa uusia jäseniä yhtyvän 
tähän tiistai-illan hauskuuteen.

UUTISKlR j k» jo  jonkun ai- 
kaa olemme lähettäneet useam
pia uutiskirjeitä seuran Jäse- 
nille siinä toivossa, että he 
puolesuan lähettävät ne ystä
vineen. Lokakuun kokoukses
sa johtokunu päätti lähettää uu
tiskirjeen muillekin kuin seu
ran jäsenille $1.00 maksusta 
vuodessa. Tämä el kokonaan 
korvaa postikuluja, mutta siten 
voidaan levittää tietoa seuram
me toiminnasta. Jos ei-jäsenet 
haluavat saada klubin uutiskir
jeen lähettäkää $1.00 Mrs. ma 
Sllwlnskille, 377 Elm St., Fitch
burg, Ma. 01420.

URHEILUKEMIIÄ: The Fin- 
nish Memorial Field at Saima 
Park urheilukentän muokkaus- 
työt aloiteuan aivan lähiaikoi
na. Komitea aikoo myös panna 
perustuksen uutu siltaa var
ten, joka tulee ravintolan vie
reen. Työskentelemme jatku
vasti varojen keräämiseksi. 
Toivotuvastl säästätte alumii
nia, sanomalehtiä ja aikakaus
julkaisuja tätä varten.

KIRPPUTORI ja SUOMA
LAINEN LATTYAAMIAINEN

Sunnuntaisin klo 1 ip. -  klo 
5 lp. Maanan talain klo 1 ip. -  
klo 5 ip.* Tiistaista lauantai
hin klo 9 ap. -  klo 5 ill.

KESKIVIIKON ELOKUVAT:

Marraskuun 17 p. klo 10 ap. 
elokuvat "Lobster Country", 
John Muir's "High Sierra" ja 
"Ruth Stout's Garden". Kol
men lyhytfilmin kestoaika yh
teensä 76 min.

Nuorisokirjaston aulaan on 
järjestetty kahvitarjoilu ennen 
elokuvan alkua, klo 9:30.

SUNNUNTAINA, marraskuun 
14 p. klo 4 ip. Italian Kulttuu
rin Juhla nuorlsoklrjastossa. 
Ohjelma monipuolinen ja arvo
kas. Runsaasti musiikkia ja 
tansseja. Tarjoilua ohjelman 
jälkeen nuorisoklrjastosaa.

Co-op Centerissä, sunnuntaina, 
marraskuun 14 päivä. Kauppi
aita halutaan. Soittakaa 
Gene'lle puh. 582-7886.

TANSSIT Co-op Centerissä 
lauantaina, marraskuun 20 p. 
Blue Jackets soittavat.
• • * * * • *

Oletteko muistaneet 
tehdä lahjoituksen 

Raivaajan tukemiseksi?

Lampi Ikävalko 
vierailulla tätilä

Lenpi jkX nko vieraili tääl
lä Fltchburgissa viimeviikolla. 
Itiin olÄ pirteä Je täynnä touhua 
kumi ennenkin. Hän lensi Hel
singistä New Yorkiin raaanan- 
uina, marraskuun 1 päivä, yö
pyi siellä miniänsä luona ja 
lähti tiianina aamuvarhaisella 
bussilla Fitchburgiin voidak
seen olla mukana Kulttisen Iän 
Kerhon kokouksessa. Täällä ol
lessaan hänellä oli kiirettä kun 
piti käydä »rvehtimässä tutta
viaan. Suunnitelmiin kuului läh
teä täältä takaisin New Yorkiin 
perjanttlna. Jossa aikoi viipyä 
viikonlopun miniänsä vieraana

Hyviä uutisia
LAURI HÄLLFORS. Joka vii

me viikolla sai valkeaa sairaus
kohtauksen kotonaan Ja Joudut
tiin viemään Burhankin sairaa
laan hoidettavaksi, voi nyt Jo 
paljon paremmin. Hänet on 
siirretty pola teho-osaatolu Ja 
on kuulemma pirteä Ja puhelias. 
Joka on hyvä merkkL

Ja. sitten maanantaina lentää 
Floridaan. Hän on Yhdysval
loissa vain 12 päivän vierailul
la Ja palaa alla tämän viikon 
lopulla takaisin Helsinkiin, jo
hon hän on perustanut kotinsa.

Kivfaollisiö uutisia

w
Elm  Street 
Lähetysseurakunta

Sunnunttlna, marraskuun 14 
p. klo 10 sp. Jumalanpalvelua 
ja Pyhäkoulu. Klo 6 illalla Nuo
risoliitto kokoontuu.

Tiistaina, * marraskuun 16 p. 
klo 7 illalla kuoroharjoitus. Klo 
7;30 UI. Viikko illan hartausti
laisuus. KahvltarjoUun järjes
tävät Mrs Impi Longs jo ja Miss

Suosikaa Ilmoittajiamme!! Ruth Longs jo.

O LE VALMIS

v . 1 9 7 7
varten

E lm  St. L ä h e t y s i e u r a k u n n a n  
J U H L A - A J A N  M Y Y J Ä I S E T

LAUANTAINA, MARRASK. 13 P. KLO 10 ap. - KLO 4 ip.
Kotitekoisia leivonnaisia, donetsia, herkkuja ja makeisia. Ku- 
donnaisia, esiliinoja ja lahjoja. Joulukoristeita. Köynnöstila- 
uksia vastaanotetaan. Kukkia. Miesten pöytä ja lasten pöytä. 
Käytettyä tavaraa.

L O U N A S  » LIHAKEITTOA klo 11 ap. »klo 1 ip.
KAHVIA ja kahvileipää tarjoillaan koko myyjäisten ajan. 

KAIKKI T ER V ET U LLE IT A !

Fitchburgissa, Mass., loka
kuun 30 päivänä, 1976.

Työläisten Luottoyhdistyksen 
johtokunnan puolesta

Sävele Syrjälä, sihteeri

PRATT RD. STEAM BATH 
Pratt Rd.& Wilson Sk  kulmassa, 
Fitchburg. Puh.345-1444, kotipuh. 
345-4535. Auki keskiv., torst. ja 
perjant.klo 4 ip. -10 iII. Lauont.klo 
lOap.-klo lOi II.Suljettu sunnunt. 
Rose ja John Meyer, omist.

IIIIIIIIIIUIIUHHNIIMIIMIIIIUNUUIIINMin

Finnish American Club of Saiman toimesta

KIRPPUTORI ja "Lätty "-aamiainen 
C O - O P  C E N T E R I S S Ä

SUNNUNTAINA , MARRASKUUN 14 P.
Varatkaa myyntipöytä soittamalla Gene’ lle puh. 582-7886. 
Aamiaisen- tarjoilu klo 8:30-11 ap. Hinta $1.25. 

- T i r ’p'putor i klo 5 ip. saakka. *'
Tervetuloa ostamaan, myymään ja syömään!

F i n n i s h  M e m o r i a l  C o m m i t t e e ’n 
järjestämänä Itsenäisyyden merkeissä

JUHLATANSSIAISET
Lauantaina, joulukuun 4 p», 1976 - klo 8 Hl,

FITCHBURG ARMORYSSA, 
Wallace Avenue

KUULUISA WALTER ERIKSSONIN 
ORKESTERI SOITTAA

Älä anna vuoden 1977 yllättää |  
Sinua. Ala nyt jo suunnittele- |  
maan sellaisia seikkoja kuin: | 

, t Lomaa, Uutta Autoa (jokokäy- |  
, . tettyä tai aivan uutta). Omaa g 

\  Taloa, Uutta Keittiötä tai Uu- | 
siä Taiouskoneita varten tai g 
mitä lienetkin ajatellut hank- | 
kia. Muista, että on helpompi j 
Säästää ja se on Halvempaa g 
kuin lainaaminen. Ja Työläis- | 
ten Luottoyhdistyksessa ra- g 
hasi ansaitsee hyvää korkoa, ~ 
joka auttaa säästösi kasva- |  
maan vielä nopeammin. B

I R. W. BICKFORD |
f  INSURANCE AGENCY, INC, § 
5 4 Central Street §
I  Ashburnham,Massachusetts E
1 01420 I
I  Telephone 827-5909 /
■iiiiiiiHiiHiiHiiiimiimiiiiHiiniituiiiiiuiHiiuiiili

OVI PALKINTOJA! LAHJOITUS $3.50
Lippuja saa LeBlanc vakuutustoimistosta, Hanslinin matka
toimistosta, Raivaajan konttorista sekä johtokunnan jäseniltä. 
Lisäksi niitä myyvät Mr. ja Mrs. Henry Hirvi, Paxtonissa, Mr. 
Aarne Aalto, Worcesterissa ja Walter Nisula, Quincyssa.Tulot 
menevät Uuden Englannin Suomalaisten Historiakirjan kustan
nusten peittämiseksi. Kiirehtikää ostamaan lippunne!

CHRISTIE and THOMSON
OF FITCH BU RG . INC.

.m tcu irv ikkeiden  ja kaikenlaisten m ooitorikoneidcn välittä jä t 
P itkäaikaisella  palveluksella oletam m e osoittaneem m e luotettavaisuutem m e

Puh OI 3-3744 359 Summer St., Fitchburg, Moss.

LASKUKONEI TAHETI SAATAVANA 
Kirjoituskoneita 
Matkakirjnituskoneita 
Kalkulaattoreja 
KirjenpHnkoneita

S M I T H  B R O T H E R S  
306 Summer St OI 2-7876 Fitchburq. Mass

Käytettyjä koneita 
Koneita vuokrataan 
Toimtstoboonekaluja

m

Perustettu 1868
*>Uh. 3 4 5 - 4 3 2 4

S A W Y E R I N
Hautaustoimisto
Tunnollinen palvein

PARKKAUSHLA VARATTU 
12 Brook Street, Fitchburg

guMiiwnita nnannmtuuMHHWimMimwiiiHiinq

MOORCROFT 
I HAUTAUSTOIMISTO I

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

Ystävällinen palvelu |
PARKKAUSPAIKKA |

Richard C. Moore raft |
Stephen R. Moore roll |

Kaikenlaisia vakuutuksia . . . . Puhutaan suomea

NIEMI INSURANCE AGENCY, INC. 
135 Main Street P.Q. Box 309

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

JS ;
r -3

Henry J. Le$anc Insurance Agency, Inc.

L Täydellinen vakuutuspalvelu.
KIINTEIMISTÖ - IRTAIMISTO - 

KODMOMISTAJIEN -
AUTO -P A LO  - jo HENKIVAKUUTUKSIA 

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

Bosk Houtanketi
85 Blossom Street

FITCHBURG, MASS.
Puh . 342-3635

HAUTAUMSIA
POLTTOHAUTAUKSIA

HYVÄ P A LV ELU  
-SÄÄSTÖKIN NOILLA

Tilava pafcaMasalaaSV

SHOP & Save WTTR
THIS COUPON

rs“

| Yli 60 vuotta Luotettavaa Neuvontaa Raha-asioissa! 8

I W o r k e r s ’  C r e d i t  U n i o n i
I  |

i Elm ja Academy katujen kulmassa. Fitchburgissa, Puh. 345-1541 1 
• j
J R i i t t ä v ä s t i  vapa at a  p y s ä k ö i n t i t i l a a !  g

v e v e  r e  m e e a a e e e e u e e u u v a a a e a e u e e e s —

Hormel Extra Lean Center Cut PORK CHOPS LB. 1.18 
Hormel Extra Lean WHOLE PORK LOINS | n  qq

■ m Cut into 2 roasts, 7 chops LD. .99 
I l  ( I  1 1  1 #  Hormel Country Style ■ q a q  

I  I  ■ #  mk SPARE RIBS 3-lb. pkg. LD. .90
I  I I  | |  Lean GROUND PORK LB. 1.08

SIRLOIN PORK ROAST LB. 1.08
U.S.D.A. Choice Boneless Undercut

CHUCK E Y E  ROAST LB. .99
Lean Chuck

STEW B E E F  LB. 1.19
F resh Ground Chuck

HAMBURG 3-lb. Family Pak LB. .78
U.S. Grade "A"

CHICKEN b r e a s t o u a r t e r s 'L B . .47
__________________________________________ LEG  QUARTERS.LR. J f .3___________

DELICATESSEN
Melanson's Fried FISH Sticks lb. .53 
Melanson's Fried Fish Cakes lb. .53

Fenway FRANKS l-lb, pkg. .99 
Co-op Sugar Cured BACON Ib. 1.19 
Nepco Bavarian

LIVERWURST . . . lb . .89
Pressed CORNED B EEF lb. 1.19
Rich's Catering Style

TURKEY BREAST lb. 2.29
Valio Swiss CHEESE lb. 1.99

FROZEN FOODS
Pepperldge Farms Layer 

CAKES 5 delicious flavors .79 
Orchard Hills Boll in Bag 

MEAT SLICES 5 oz. pkg. 5/1.00 
Frozen FRENCH FRIES 

Family size 2-lbwJ>ag *59
. d a i r y -

Introducing a New Label 
Lo-Fat MILK plastic gal. 1.29 

M rs. Filberts Golden quarters 
MARGARINE l-lb. pkg. 3/1.00 

Bordens White or Colored 
Am. CHEESE slices 12 oz. .79

6 R 0 C E R Y
h i-c  Fruit T h in k s  46 oz. .37 
Charmin Bathroom Tissue 

White and Assorted colors
4 - p a c k ..........................  .69

Kimbles Extra Absorbent 
Large 24 ct. box . • . 1*59

Delta Jumbo Size Paper 
TOWELS 85 sq. ft. rolls 3/1, 

Nestles Semi-Sweet Choc.
Morsels 12 oz. pkg.

Peter Pan Creamy Peanut 
Butter large 28 oz. jar I 

Ocean Spray Whole or Jellied 
CRANBERRY SAUCE I60Z.3/I  

One Pie - Pumpkin or Squash 
PIE FILLIN G 14-1/2 oz. can 

Bounce Fabric Softener Ig.
40 ct. b o x ...................  I

Kraft Imitation 
MAYONNAISE 16 oz. jar .

Recipe DOG FOOD 14-1/2 oz.
c a n ............................... 4/1

Co-op TOMATO JUICE quart 
Co-op TEA BAGS 100 Ct. 
Co-op Chunky DOG FOOD 5-lb.

PRODUCE
Fresh Firm Vine Ripe

T O M A T O E S ....................... lb.
Cut & Trimmed Butter Nut 

SQUASH cello pkg. l-lb. 
ONIONS . . . 2-lb. bag
Yellow Ripe BANANAS lb.
RED GRAPES . . .  lb.

00

.39

Edistysmieli
edistysmieline

Torstaina, marrask

MAAILMAN 
K U L M I L T A

£
a *

RockefellerIItä mul 
varapresldenttltol
PLAINS, Georgia - 

Powell, Jimmy Carter' 
diatöaihteeri, sanoo ju 
litun presidentin ottane 
kaanaa St. Simona saare 
klttavaksl varaprealden 
son Rockefellerln mulat 
nen mielipiteistään vara 
dentln roolista hallitu

Mr. Powell sanoi, £ 
rapresidentti Rockefell 
ti Carterille onnitellen 
keskiviikon Jälkeen vaali 
taan Ja esitti, että hän 
lipiteensä varapresiden 
lista hallituksessa s 
olla avuksi.

Rockefeller lähetti 
myöskin senaattori 
Mondalelelle, Joka oli
hänen seuraajakseen.

* * •
Alaskalle tulee uus 
kaupunki Willow So

ANCHORAGE Alaska 
kan uusi pääkaupunki tul 
maan Willow South, Jo 
mailia nykyisestä pä" 
glsta, jossa kasvaa ko 
kuusia.

Valinta tehtiin marra 
p. äänestyksessä kolme 
kasta. Willow South sai 
eniten ääniä. Toiset lia 
vat Larson Lake Ja Mt

Erikoinen komitea o' 
min valittu etsimä' 
paikkaa pääkaupung 
kolmesta muhdolliseat 
kasta valittiin Willo

Seuraava askel on r 
uuden pääkaupungin ra' 
nen, Joka tulee maksa 
miljoonaa. * •

Presidentti 
palasi lomal

WASHINGTON - Pr 
Ford Ja vaimonsa Bett 
vat maanantaina pääk 
kahdeksan päivän lom 
ka he viettivät Po lm 
Kaliforniassa.

Presidentti oli vi 
pitkästä vaalitaistelu 
ryhtyi virkatehtäviin 
hänen pääpuhemiehen 
neuvottell pääneuvon 
kanssa vuoden 1077 
budjetista.

Fordin virkakaude 
naiseen on aim astaan • * •

Fukuda erosi M
hallituksesi

TOKIO - Japanin 
pääministeri Takeo 
eronnut hallituksesta 
nisteri Miki hyväksy 
eronpyynnön,

Fukuda kannattajin 
vaatinut pääminister 
roamaan syyttäen tä 
johtajuudesta Ja 
skandaalin virheell 
tamise8ta. Fukuda o 
kin pahimmista ki 
1 i be r a a 1 id emokra 
puolueessa.

Fukudan arvellaan
kittyvän Mikin kuki » • •
Naiset lisäsivät 
50 valtiossa 9.1

WASHINGTON - 
set el voittaneet 1 
kongressissa 50 v 
laatljakunnlssa he k 
dustajamäärän 685 
9.1 prosenttia.

"Se on edistystä 
hyvin nopeaa edlst 
Betsey Wright, nai 
ai Education Fund 
joka on koonnut tl 
ten edustuksesta 
la in laatljakunnlssa 
lisissä hallltuksis • • •

Sitkeä mu 
kelvannut

Etelä-afrlkkalain 
Margaret Fuller 
sitkeäksi 64- vuo
putosi laivasta An 
kolia. Joutui uim 
kaksi ja puoli tiur 
laiva saatiin ap 
Fuller pelastetuks

Meri putoami 
hlaee halu. M ie 
man mukaan nil 
pelastustoimien 
Fuller ei niille ke


