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GM:n voitto yli 
biljoonaa dollaria

DETROIT - Yli biljoonan dol
larin voittoa tuotti General Mo
tors autoyhtiö tämän vuoden 
toisen neljänneksen aikana. Bil
joonan dollarin rajan on Yhdys
valloissa tätä ennen rikkonut 
vain Telephone & Telegraph- 
yhtiö viime vuonna.

General Motorsin voitoksi 
huhti- kesäkuussa ilmoitettiin 
$1.1 biljoonaa, viime vuonna 
toisen neljänneksen voitot yl
tivät $909 miljoonaan.

Ennätysvoiton takana on vii- 
me^Jcuukauslen kiihkeä koko 
mflÄman kattava automyynti: 
General Motors myi huhti- 
kesäkuussa yli kaksi Ja puoli 
miljoonaa uutta henkilö- Ja 
kuorma-autoa, eli kahdeksan 
prosenttia enemmän kuin sa
maan aikaan edellisvuonna.
Meksikossa kasvillisuus 
kärsii pahimmasta 
kuivuudesta 15 v.
CIUDAD, OBF.EGON, Meksi

ko - Kuivuus Joka on kärventänyt 
suuren osan Yhdysvaltain 
länsirannikon valtioita on siir
tynyt Meksikoon. Vesivaras
tot ovat pahftin vähentänyt maan 
tuoteisilla maanviljelys alu
eilla uhaten aiheuttaa puutetta 
elintarvikkeista koko maassa.

Sonoran Ja Sinaloan valtioissa 
Jotka tuottavat puolet Meksi
kon maanviljelystuotteista, maa 
on kuivaa kun puuteri ja eläi
met ovat laihoja. Viisi suurta 
kastelupatoa joista tulee suu
rin osa alueen vesitarpeesta 
ovat laskeneet yhteen kuudesta 
osasta normaalia.

Tämä on ollut kuivin heinä
kuu 15 vuoteen sanovat maanvil
jelys virkailijat. Tarvittaisi 
kaksi tai kolme vuotta Jatkuvia 
sateita, että päästäisi normaa
liin.
Uusi päivälehti 
perustettiin New Yorkissa 
Alkaa Ilmestymään 
myöhään tänä vuotena

NEW YORK - Entinen U.S. 
rahaministeri William E. Si
mon on valittu The Trib N?!W 
York, Inc. yhtiön puheenjohta
jaksi, Joka suunnittelee ja pe
rustaa päivälehden jota aletaan 
julkaisemaan myöhemmin tänä 
vuonna.

Leonard saffir, uuden The 
Trib lehden julkaisija Ja pää
toimittaja, valittiin vara-pu
heenjohtajaksi.

Kaikesta päättäen lehti tulee 
edustamaan taantumuksellista 
näkökantaa maamme politiikas
sa, yhteiskunnallisissa Ja ta
loudellisissa kysymyksissä,

1 sillä sen johtokuntaan kuuluu 
taantumuksellisia henkilöitä Jot-

«
olivat Nixonin Ja Fordin halli
ten kannattajia.

Vaimo salakuljetti Natsi 
sotarikollisen Italiasta
ROOMA - Natsi sotarikolli

nen, Joka palvelee elinkautista 
vankilatuomiota 335 italialaisen 
teloittamisesta on karannut 
militarisairaalasta, jossa hän 
on ollut hoidettavana sairasta
en syöpää.

Hyvin heikossa tilassa oleva 
Herbert Keppler, Joka on 70-v. 
ikäinen pääsi sairaalasta ulos 
nähtävästi siten, että hänen vai
monsa salakuljetti hänet suu
ressa matkalaukusa Länsi- 
Saksaan.

Mt. Etna tulivuori 
pursuaa laavaa ja kiviä
CATANIA, Sisilia - Mt. Et

na alkoi kolmannen tulivuori- 
purkauksen kuluneen kuukau
den aikana viime sunnuntaina 
14 p., Jyristen Ja ruiskuttaen 
sulanutta laavaa Ja tulivuori- 
kiveä enemmän kuin 650 Jalkaa 
ilmaan.

Institute of Volcanology sa
noi, että tulivuori nopeasti pur- 
kasi kaksi virtaa tulipunaista 
laavaa Joka on käärmeen tapaan 
Juossut 2-1/2 mailia alas vuor
ta.
Aviancan lentäjät vangittu 
hallussa tonni kultaa

BUENOS AIRES - K*ksi Co
lumbian lentoyhtiö Avianca len
tokoneen ohjaajaa vangittiin 
syytettynä, että heidän hallus
saan on noin tonni kultaa, po
liisiviranomaiset tledoittivat 
että heidät vangittiin helnäk. 
30 p.

Senaattori Kennedy vetoo Carterin 
hallitusta solmimaan jälleen 

diplomaattiset suhteet Kiinan kanssa
BOSTON -  Senaattori Edward M. Kennedy ve

tos i  Carterin hall itukseen solmia täydel l i se t  dip
lomaatt iset  suhteet Kiinan kanssa Ja katkaista v i
ra l l i s e t  suhteet Taiwanin saaren kanssa v i im e i s 
tään "aikaisin v. 1978," puheessaan lounaalla,  
joka pidettiin täällä elok. 15 p. Park Plaza ho
te l l i s s a .

"Katsoen vuosia eteenpäin," Kennedy sanoi,  
"paremmat U.S. suhteet Pekingin hallituksen kans
sa  ja tilanteen stabi liso iminen kautta Aasian  
tulee auttamaan saaden Taiwanille suurempaa  
turvallisuutta Ja auttaa toivottavasti paremmin  
saarta Ja sen ihmis iä ,  jotka pitävät kiinni puo
lustussopim uksesta ,  Joka on vanhentunut.

Kennedyn puheen, joka pidettiin vähemmän kuin 
viikko ennen kuin ulkoministeri  Cyrus Vance mat
kusti Pekingiin tunnustellakseen mitä mahdollisuut
ta on saada parempia suhteita Kiinaan, katsottiin 
olevan yritys saada Carteria so lmimaan diplomaat
t i s e t  suhteet Kiinaan ja täten vakuuttaa president
i l l e ,  että hänellä tulee olemaan monen kannatus 
sen aat is sa ,  jos hän sen tekee.

Elisabet viera ili 
turvatoimien Pohjois- 
Irlannlssa saattamana

BELFAST - Englannin ku
ningatar Elisabet kävi vierai
lulla viime viikolla Pohjois- 
Irlantiin. Kuningatar kuljetta
va Britannia-huvipursi saapui 
Belfastiin hävittäjän ja sukel
lusveneen saattamana.

Elisabetin kaksipäiväistä 
Pohjois-Irlannin vierailua sä
vyttävät viime päivinä alueella 
yhä kiihtyneet väkivaltaisuudet. 
Sala-ampujat tulittivat englan
tilaisia sotilaita keskiviikon 
vastaisena yönä, mutta kukaan 
el haavoittunut välikohtauksis
sa, ilmoitti Belfastissa oleva 
Englannin sotilasedustaja.

Londonderryssä räjähti kak
si pommia, jotka aiheuttivat 
pienehköjä aineellisia vahin
koja.

Kuningataren vierailun ajak
si on 32,000 sotilasta ja polii
sia määrätty valmiustilaan 
mahdollisten välikohtausten va
ralta.

Postinkulusta 
runsaasti valituksia
MANCHESTER, N.H. - Se

naatin kuulustelussa täällä tuli 
esiin paljon valituksia Yhdys
valtain postipalvelun kehnou
desta. Menetetyt kaupanteko- 
mahdollisuudet, perille saa- 
pumattomat palkkashekit, myt
tyyn menneet luokkakokoukset 
ja monen muunlaisia valituksia 
oli tulvimalla.

"Tämä on ollut postinkulun 
huonoin vuosia maamme histo
rian aikana," sanoi Gordon 
Marshall, McGraw-Hill In
formation System yhtiöstä. 
Kuulustelua Johti Yhdysvaltain 
senaattori Thomas J. McIntyre 
(D-N.H.)

Mr. Marshall sanoi, että hei
dän liikkeensä lajittelee alus
tavasti postin Ja vie sen Bos
tonin postitoimistoon ennen klo 
6 illalla, mutta silti posti toi
mitetaan perille viikkoja ja jos
kus kuukausia myöhemmin. Tu
loksena tästä on, sanoi Mar
shall, että urakkatarjoukset, 
Joita heidän liikkeensä lähettää 
urakoitsijoille, menevät perille 
vasta senjälkeen kun aika tar
jouksien tekemiseen on ohi.

"Meidän on pitänyt järjestää 
päivittäinen oma lähettipalve
lun meidän Concord, N.H. ja 
Bostonin toimistojen välillä 
jouduttaaksemme pois valtios
ta lähetettävän postin perille 
menoa," sanoi Robert Shaine, 
Anderson Ja Nichols arkkiteh
tuuri- ja insinööritoimiston va
ra-presidentti.

Kathy Malsbenden sanoi, 
että häneltä meni vuosi Jär
jestäessään Keene State Col
legen luokkakokousta Ja pos
titti 800 kutsua, mutta aino
astaan 75 henkilöä tuli luokka- 
kokoukseen koska "bulk" posti 
ei mennyt perille ennenkuin 
Juhlien Jälkeen.

Elvis Presley kuollut
MEMPHIS, Tenn. - "Rock ku

ningas" Elvis Presley kuoli 
sydänhalvaukseen tiistal-ilta- 
na. Hän sairastui kotonaan Ja 
vietiin palkalliseen Baptist sai
raalaan, mutta lääkärit eivät 
voineet auttaa häntä. Hän oli 
42-v. ikäinen.

Presley niitti kuuluisuutta Ja 
miljoonia "rock and roll" kita
ramusiikilla Ja liikuttamalla 
lanteitaan.

Senaattori nimenomaan esit
ti:

- Asettaa määrätyn päivä Jol
loin U.S. vetää pois ne vähem
män kuin 1,400 amerikkalaista 
sotilasta, Jotka vielä ovat Tai- 
wanissa.

- Alkaa aktiiviset neuvotte
lut "täydellisesti normallsoi- 
dakseen suhteet Pekingin kans
sa."

- Työskennellä lopullisen so
pimuksen saamiseksi US;n fi- 
nanssivaatimuksista Kiinalle Ja 
Kiinan jäädytetyistä varoista 
USA.-ssa siitä kun kommunistit 
otti vallan Kiinassa v. 1949.

- Tehdä yritys lisätä kaup
paa ja vierailua maitten johta
jien välillä, liikettä koskevia 
Ja muuta vierailua kahden maan 
ja ihmisten välillä.

- Yrittää saada lainlaadin- 
taa kongressilta valtuuttaak- 
seen Yhdysvaltoja Jatkamaan a- 
seiden myymistä Ja pitää luot
toa Taiwanille epävirallisella 
perusteella, niin kuin se olisi 
tunnustettu maan eikä vain Kii
nan mannermaan maakunta.

*4»
Jälkeen virallisen puheen, 

Kennedy sanoi voimakkaasti; 
"Miksi Yhdysvaltain täytyy ai
na ottaa aloite ainoastaan kim
paantuneen kansan kivityksen 
jälkeen tai vieraan maan pys
syjen voimasta? Me emme voi 
päästä eteenpäin siten, hän sa
noi, "Miksi emme omasta aloit- 
nostusta."

Hän painosti, että aika on 
tullut Yhdysvaltain tunnustaa 
realiteetit, että pekingillä on 
valta yli kaikkein väkirikkaim- 
man maan osan maailmassa Ja 
muuttaa politiikkaansa heijas
taisi tämän todellisuuden.

Vastatessa kysymykseen 
yleisöltä hän kielsi puhumas
ta Carterin hallituksen puo
lesta esityksessään.
Kärsivällisyyttä tarvitaan 
U.S. ja NL suhteissa 
k i r jo I ttaa venä lal nen I eht I

MOSKOVA - Neuvostoliitto 
tähdentää tarvetta kärsivälli
syyteen Japidättyväisyyteensen 
ja Yhdysvaltain välisissä suh
teissa. On väärin liioitella ny
kyisiä vaikeuksia, kirjoittaa ul
koasioihin keskittyvä Novoje 
Vremja -lehti.

Maiden väliset suhteet voi
sivat olla paremmatkin, lehti 
myöntää, mutta jatkaa Mosko
van Ja Washingtonln yhä halua
van jatkaa neuvotteluja strate
gisten aseiden rajoittamisesta, 
ydinasekokeista ja aseistuksen 
vähentämisestä Intian valtame
rellä.

Moskova ei ole menettänyt 
toivoaan siltä, että poliittinen 
"sähkökatko" Washingtonissa 
päättyy Ja Yhdysvallat palaa ra
kentaville linjoille, Novoje 
Vremja mainitsi.

Kirjoituksen sävy poikkesi 
suuresti siitä katkerasta arvos
telusta, Jota Neuvostoliiton leh
det ovat viime aikoina suun
nanneet presidentti Carterin 
lhmlsoikeuskampanjaa ja ase- 
politiikkaa kohtaan.
U.S. ja Castro sopineet

HAVANNA - U.S. hallitus yh
tyy auttamaan Kuubaa estääk
seen Kuuban pakolaisia Yh
dysvalloissa hyökkäämään saa
reen, presidentti Fidel Castro 
sanoi viime viikolla.

Tolsissa julkilausunnoissa 
käy ilmi, että Castro yrittää 
saada parempia suhteita Yh
dysvaltain kanssa Ja ehkä vii
den vuoden kuluttua hän voi 
vierailla Yhdysvalloissa.

Tuomari Frcnk Johnson

Carter nimitti Alabaman 
tuomarin FBI:n johtajaksi 
Uskotaan senaatti hyväksyy

WASHINGTON - Presidentti 
Carter on nimittänyt U.S. pii- 
rioikeuden tuomarin Frank 
Johnsonin, jonka päätös suu
resti nosti siviilioikeuksia hä
nen syntymävaltiossaan, Ala
bamassa, FBI johtajaksi, ker
rottiin Raivaajan mennessä pai
noon.

Tieto tuomari Johnsonin ni
mityksestä FBI;n johtajaksi Jul
kistetaan 17 p. Nykyisen FBI:n 
johtaja Clarence Kelleyn tahol
ta, Joka on antanut tietää, että 
hän Jää eläkkeelle vuoden pää
tyttyä.

Tuomari Johnson on 58-v. 
ikäinen ja on ollut Federal tuo
mari Alabaman Middle Dls- 
trictissä siitä asti kun entinen 
presidentti Dwight D. Eisen
hower nimitti hänet tuomarik
si v. 1955. Ennen sitä hän oli 
U.S. lakimies.

Yhdysvaltain senaatin tietys
ti pitää hänet hyväksyä, mutta 
tästä ei uskota syntyvän vai
keuksia. 4

Carter etsi FBI;n johtajaa 
enemmän kuin kuusi kuukautta. 
Tuomari Johnson ottaa FBI:n 
johdon kun se yhä kärsii lait
tomista menetelmistä kerätes
sään tietoja viimeisinä vuosina.

Keisari Hirohito 
3 miljoonan kaatuneitten 

muistomerkillä
Muistomerkki kolmelle mil

joonalle Japanilaiselle, jotka 
saivat surmansa Toisessa maa
ilmansodassa.

Keisari Hirohito elokuun 15 
p., 32-päivää sodan päättymis
päivästä huomioi merkkipäivää 
seisten krysanteemien peittä
män alttarin edessä Tokion Bo- 
dokan juhlasalissa hiljaa ru
koillen.

Japanilainen kapteeni Kohei 
Hanamu, Joka nyt on 67-v. ikäi
nen, sanoi sodan päättymispäi
vän aattona, että Japanin yhty
minen Toiseen maailmansotaan 
oli maansa suurin erehdys.

"Son of Sam" saatu kiinni 
Fbrkkeerauslappu johti 
vangitsemiseen

NEW YORK - New Yorkin 
poliisit vangitsivat elokuun 10 
p. 24-v. ikäisen postityölälsen 
David Berkowitzin syytettynä 
olevan "Son of Sam" Joka vii
meisten viikkojen aikana on 
terrorisoinut New Yorkin kau
pungissa surmaamalla 6 ihmis
tä 13 tapauksessa. Joissa hän 
oli ampunut revolverilla.

Vangitseminen tapahtui si
ten, että sinä iltana kun hän 
viimeisen kerran ampui kaksi 
ihmistä, Joista toinen kuoli, 
brooklynilainen nainen näki 
kun poliisi pisti lapun autoon 
lähellä palkkaa missä ampumi
nen tapahtui, sen takia että au
to oli laittomasti parkkeerattu 
Ja ilmoitti sen poliiseille. Po
liisien tutkimus osoitti, että au
ton omistaja oli David Berko- 
witz.

Kerrotaan, että kun poliisit 
vangitsivat hänet asunnossaan, 
hän oli sanonut "Te olette vii
mein saaneet minut kiinni. Us
kon, että tämä polku päättyy 
tähän." Väitetään, että Ber- 
kowitz kantoi paperipussia, jos
sa oli .44 kaliberin revolveri, 
Jonka joku oli ostanut hänelle 
Texasissa, kuusi viikkoa en
nen ensimmäistä murhaa. A- 
slantuntljat tutkimuksen perus
teella sanovat, että revolveri oli 
se, jota käytettiin Miss Mos- 
kowitzin murhaamisessa ja hä
nen poikatuttavansa haavoitta
misessa.

Jos poliisit eivät olisi saa
neet Berkowitzin kiinni hän oli 
menossa etsimään toista uh
ria; hänen myöskin sanotaan 
puhuneen suunnittelusta mennä 
automaattisella pyssyllä nuor
ten tanssitilaisuuteen Long is- 
landissa suorittamaan massa- 
teloituksen.

Berkowitz palveli U.S. ar
meijassa Koreassa. Hän pysyt
teli yksin.

Elokuun 15 p. Berkowitz vi
rallisesti pantiin syytteeseen 
Stacy Moskowitzin murhasta Ja 
haavoittamisesta poikatutta- 
vaansa.

Puolustuslakimiehenä esiin
tynyt Philip Peltz on joutunut 
ankaran arvostelun kohteeksi 
New York Daily News ja New 
York Post lehdissä. Lehdet 
väittävät, että lakimies peltz 
tarjosi ääninauhoja haastatte
lusta David Btrkowitzin kans
sa viime viikolla Kings Coun- 
tyn mielenvikaisten sairaalas
sa. Daily Newsilta lakimies 
oli vaatinut $50,000 haastatte
lusta Ja Postilta $100,000. Mo
lemmat lehdet hylkäsivät tar
jouksen.

* Miten Philip Peltz tuli e- 
dustamaan Berkowitzia kuulus
telussa ei ole tehty selvää.

Philip Peltz yritti vetäytyä 
pois viime maanantaina puo
lustuslakimiehenä välttäen, et
tä "Lehdet ovat aiheettomasti 
häpäisseet minua." Mitään to
disteita ei tuotu esille kuulus
telussa osoittaen, että hänet 
olisi valittu puolustuslakimie- 
heksi. peltz pyysi vapautta 
esiintymisestä lakimlehenä Ju
tussa. Kuulustelun tuomari 
Mathews hylkäsi sen sanoen, 
että asia ei ole hänen vallas
saan kun se on nyt siirretty 
valtion ylinpääoikeuteen.

U.S. lakimies Fiske on ve
donnut New Yorkin valtion la
kimies yhdistykseen ABA;an o- 
rottaa hänet ABA.*sta. Peltz on 
ennenkin ollut valkeuksissa; hä
net tuomittiin osakepetkutusju
tussa.
Ranska el myy enää 
aseita E telä-Afrikalle

PARIISI - Ranska on päättä
nyt lopettaa kaiken aseiden 
myynnin Etelä-Afrikalle, il
moittivat ranskalaiset viran
omaiset tk. 9 p.

Kaksi vuotta sitten Ranska 
lopetti Mirage-koneiden, heli
koptereiden, panssarivaunujen, 
ohjusten ja muiden sissisodas
sa käytettävien sotavarusteiden 
myynnin Etelä-Afrikalle. Tuol
loin myyntikielto ei kattanut 
sota-aluksia eikä muuta me
rivoimien varusteistoa.

Kaiken asemyynnin kieltä
västä päätöksestä ilmoitettiin 
kaksi päivää ennen kuin Rans
kan ulkoministeri Louis Gui- 
ringaud aloittaa Itä-Afrikan 
maihin suuntautuvan kiertomat
kan.

Etelä-Afrikan puolustusmi
nisteri Pieter Botha sanoi, et
tä Etelä-Afrikka ryhtyy kalkin 
voimin kehittämään omaa ase- 
tuotantoaan. Ranskan aseiden 
myyntikiellosta hän totesi, ettei 
ole Etelä-Afrikan asia päättää 
kenelle tai keneltä Ranska myy 
tai ostaa aseita.

13 vuoden neuvottelu päässyt 
sopimukseen miten US Panaman

kanavan luovuttaa v. 2000 mennessä
WASHINGTON -  Kolmentoista vuoden neuvotte

lujen jälkeen Yhdysvallat ja Panama ovat viimein  
p ä ä ssee t  ymmärrykseen sopimuksen luonnoksesta 
joka antaisi  kontrollin Panaman kanavasta ja lähei
se s tä  Canal Zonesta Panamalle  vuoteen 2000 men
n e s sä .

Mutta vaikka U.S. ja Panaman neuvottelijat ovat 
sopineet  ehdoista jotka presidentti  Carter hyväk
syy ,  kaksi kolmasosa U.S. senaatista täytyy hyväk
syä sopimusta Ja s i i tä  nousee ankara taistelu.  
Senaatissa  molempien puolueitten keskuudessa on 
voimakas oppositio, joka yhä vastustaa 23 vuoden 
jälkeen kontrollin luovuttamista kanavasta, Joka on 
ollut Washingtonln kontrollin alainen jokseenkin 
koko tämän vuosisadan.

Neuvottelut uudesta sopimuksesta alkoivat 
sen  Jälkeen kun v. 1964 puhkesi laajat Amerikan  
va s ta i s e t  mellakat Panam assa .  Panamalaiset  o-  
vat kiihkeästi sopimuksen kannalla. Ja vielä tä
män l i säks i ,  koska panamalaisia voimakkaasti  kan
nattaa toiset la t inala is -  ja Karibbian saarien  
maat,  Carterin hall ituksen kannan uudesta sopi
muksesta  katsotaan olevan sen tämän maapallon-  
puoliskon politiikan mittapuu.

Yhdysvaltain kaksi neuvot
telijaa, Ellsworth Bunker ja 
Soi M. Linowitz, olivat tuskin 
päässeet Washingtoniin sopi
musluonnoksen kanssa esitet
täväksi sitä presidentti Car
terille kun poliittiset linjat al
koivat muodostua sopimuksen 
hyväksymisestä. Carterin hal
litus hyvin varovaisesti tunnus
ti, että sopimuksen ratifioi
mista tulee muodostumaan Car
terin hallitukselle kova taistelu.

Lausunto asevoimien Johta
jilta Julkaistiin, Jossa sanotaan, 
että he "täydellisesti kannatta
vat" sopimusta. Samalla tehtiin 
selkoa kamppanjasta saada so
pimus hyväksytyksi, johon kuu
luu ei ainoastaan presidentti 
Carterin puheita Ja hänen mi
nisteriönsä Jäsenien, vaan 
myöskin johtavilta republikaa- 
nijohtajilta.

Opposition puolella jonka joh
tajana on senaattori Strom 
Thurmond, ovat yhtyneet taan
tumukselliset republikaanit Ja 
demokraatit. He suunnittelevat 
Jatkaa kamppanjaa kongressis
sa Ja oikeudessa sopimuksen 
hyväksymistä vastaan.

Senaattori Thurmond kaksi 
vuotta sitten keräsi 38 senaatto
rin allekirjoittamaan lausuntoa 
vastustaa luovuttamasta Yh
dysvaltain oikeudet ja vallan 
yli kanavan. Se oli kylliksi es
tää sopimuksen saamasta kah- 
denkolmannen enemmistön saa
dakseen sopimukset hyväksy
tyksi, mutta Jotkut allekirjoit
taneista eivät enää ole senaatis
sa ja on mahdollista, että jot
kut ovat muuttaneet mielipi
teensä. Mutta hallituksen las
kelmien mukaan saada uusi 
Panaman sopimus hyväksytyk
si tulee merkitsemään kovaa 
taistelua.

Esitetyn uuden sopimuksen 
mukaan Yhdysvallat tulee ole
maan Johtava vastuunalaisuus 
kanavan suojelemiseksi kunnes
Hallitus tulee esittämään 
uusia sääntöjä FBI:n 
toiminnalle -  Mondale

CHICAGO - Varapresidentti 
Walter Mondale kertoo, että 
Carterin hallitus valmistelee 
uusia sääntöjä FBI;lle ja CIA;- 
lle joissa kielletään kaikki il
man oikeuden lupaa tapahtunut 
salakuuntelu, etsintä Ja postin 
avaaminen.

Ennen puhettaan American 
Bar Associationille Mondale 
sanoi, että hän suosittelee 
kongressin nyt käsiteltävänä 
olevan "wiretap" lakiehdotuk
sen vahvistamista niin, että 
oikeuden luvan saamisesta, ei
kä pelkkää huomautusta siltä, 
että jokin teko on vahingolli
nen kansalliselle turvallisuu
delle.

Puheessa laklmiehille Mon
dale esitti mm. seuraavia yk
sityiskohtia niistä kansalaisten 
oikeussuojaan tähtäävistä sei
koista, Jotka Carter tulee a- 
listamaan kongressin hyväk
syttäväksi;

CIA:n suorittaman, amerik
kalaisia koskevan kotimaisen 
vakoilun'kieltäminen.

FBI:n suorittamien poliit
tisten järjestöjen tutkimisen 
kieltäminen, mikäli se tapahtuu 
pelkästään "kotimaisen turval
lisuuden" nimissä.

Sellaisten ihmisten peitelty 
häiritseminen, Joiden käyttäy
tymistä viranomaiset pitävät 
sopimattomana. Esimerkiksi 
"CO IN TE LP RO" oli ohjelma, 
Jossa FBI vaikeutti epäilyjen 
kohteeksi Joutuneiden yksilöi-"

sopimus päättyy joulukuun 31 p„ 
1999. Yhdysvallat tulisi maksa
maan Panamalle $40;8tä $5C
miljoonaa vuodessa kanavan 
tullia plus $10 miljoonaa ka
navan toiminnan ylläpitämisek
si.

Panama tulee myöskin saa
maan $50 miljoonaa militari- 
apua 10 vuoden aikana. Lisä 
$300 miljoonaa laina on käsit
telyn alainen. Kun sopimus as
tuu täytäntöön, noin 65 prosent
tia Yhdysvaltain hallinnosta 
siirretään Panamalle. Yhdys
vallat tulee vähitellen luovut
tamaan kontrollin kanavan Joh
dosta, Panama saaden Johdon 
roolin viimein 
viimeen v. 1990.

Carter on aloittanut kamp- 
panjan saadakseen Panaman 
kanavan sopimuksen hyväksy
tyksi. Hän puhui maanantai
na entisen presidentti Fordin 
kanssa Ja söi lounaan entisen 
ulkoministeri Henry Kissinger- 
in kanssa saadakseen kanna
tusta.

Jälkeen lounaan presidentin 
Oval toimistossa, Kissinger sa
noi olevansa taipuvainen kan
nattamaan neuvottelijoita sen 
perusteella mitä hänelle oli 
kerrottu ja olisi valmis tais
telemaan sopimuksen puolesta.

Mutta entinen presidentti 
Ford ei tarjoutunut antamaan 
apua.

Senaattori Frank Church, 
Idahosta, ennustaa että senaa
tissa tulee "verinen" taiste
lu sopimuksen hyväksymises
tä.

Jos senaatti kieltäytyy hy
väksymästä sopimusta, se voi
si aiheuttaa levottomuutta La
tinalaisessa-Amerikassa tai 
sissisotaa ja vahingoittaisi E- 
telä-Amerikan suhteet U.S.-.n 
kanssa, diplomaatit Ja senaat
torit ennustivat.
den* ja järjestöjen toimintaa.

Varapresidentti viittasi e- 
rälden aikaisempien hallitus
ten menettelyihin ja vakuutti; 
"Nykyinen hallitus on tehnyt 
absoluuttisen selväksi että 
myös presidentin velvolli
suus on noudattaa lakia, aivan 
kuten kaikkien muidenkin A- 
merikassa."
Voimalaitos Gotlantlln: 
Suomenkin rikkisaasteet 

lisääntyvät
Rlkkidioksidihöyryjen aje

lehtiminen Suomeen on vaaras
sa lisääntyä, sillä Ruotsin hal
litus suunnittelee suuren kos- 
klvolmalaitoksen perustamista 
Gotlannin saarelle. Näin kir
joittaa ruotsalainen päivälehti 
Svenska Dagbladet. Lehden 
mukaan tämä 100-150 megawa- 
tin voimala tuottaisi sähköä 
Gotlannin lisäksi myös manner
maan tarpeisiin.

Nykyinen rikkimäärä ei vielä 
ole ihmiselle haitallista, suo
malaisten asiantuntijoiden mu
kaan yksi voimalaitos ei oleelli
sesti lisää rikkisaasteiden 
määrää Suomessa, sen si
jaan rikkisaasteiden laskemis
ta koko Euroopassa pitäisi 
OECD;n suorittaman tutki
muksen mukaan pikaisesti ra
joittaa.

Rlkkihöyryjä tulee ennestään 
Suomeen sekä Keski- että Itä- 
Euroopan teollisuusmaista. 
Höyryt laskeutuvat maahan sa
teen mukana mutta myös kul- 
valaskcurnana. Rikki tuottaa 
vahinkoa sisävesistöjen kala
kannalle Ja lisää korroosiota. 
Sen haittavaikutukset kasvikun- 
nalle ovat vielä epäselviä.
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Aseet, joita kutsumme kirjaim iksi

Ihmisen todell inen kasvatus alkaa vasta kun hän 
on oppila itoksesta lähtenyt,  ja tiedot saavutetaan  
elämän kovassa  koulussa.  Minä tahtoisin sanoa,  
että tieto on jotakin mitä joku on kerran hallinnut 
ja sitten jättänyt jälkeensä s e l l a i s e s s a  muodossa  
että kuka tahansa, jota haluttaa, voisen omaksua.  
Miehelle,  joka on elämään tu llessaan saanut nor
m aal ise t  ihmislahjat ,  ei mikään ihmiskunnan tieto  
-  jos hän todella tahtoo - ole mahdoton saavuttaa,  
kunhan hänellä vain on kyll iksi  taitoa käyttää niitä 
aseita ,  joita kutsumme kirja imiks i .

-Henry Ford

Yhdysvaltain postiv iraston pääjohtaja Benjamin  
F. Bai ler  on yhä voimakkaamman painostuksen koh
teena ottaa käytäntöön e lektrooniset menete lmät  
tehostaakseen postin käsittelyä.  Johtavat kong-  
r es s im ie h e t  sanovat, että kaikki postipalveluksen  
to iset  johtomiehet,  paitsi Bai lor ,  kannattavat e lek -  
troonista postin käsittelyä tehostaakseen palve lus
ta.

* * *
U.S. i lmavoimat tutkivat v i im eis im pää kehitystä 

radar lentokoneitten alalla jotka voivat seurata  
matalalla lentäviä lentokoneita jotka salakuljetta
vat huumausaineita Yhdysvaltoihin yli Meksikon  
rajan.

* *

Valko isessa  ta lossa  vakavasti  pohditaan suun
nitelmaa muodostaa International Health Serv ice  
Corps,  joka on muovailtu kuten Peace Corps,  
tuodakseen U.S. lääketietee ll is tä  tietoa köyhille ih
m is i l l e  kautta maailman. Tämä kyllä on hyvä 
asia ,  mutta om assa  maassa  kansa kysyy: Eikö
jo ole aika tuoda lääketieteell inen apu amerikka
la is i l le  kuten kaikissa ed is tyne is sä  s i v i s t y s m a i s 
sa kansa l l i sen  terveyshoito-ohje lman kautta.

Vaikka ju lk is issa  lausunnoissaan presidentin  
tärkeimmät talouselämän neuvonantajat ovat hyvin 
optimisteja ,  he yhä enemmän osoittavat olevansa  
huolissaan ta louselämämme kulusta tulevina kuu
kausina. Kukaan heistä ei  odota laman pahentu
mista lähetu levaisuudessa ,  mutta monet uskovat  
hidasta kasvua Ja hyvin pientä laskua työttömien lu
vussa,

★  * *
Kuten aurinkokaan ei odota rukouksia ja manauk

sia noustakseen, vaan kaikkien tervehtimänä syttyy  
lo istamaan, niin ällös sinäkään odota suos ioni l -  
mauksia  ja hyvähuutoja äläkä ylistyspuheita hyvää 
tehdäkses i ,  vaan ole hyväntekijä omasta tahdostasi ,  
niin sinua rakastetaan kuten aurinkoa. -Epiktetos

* * *
Älä elä niin, kuin sinulla o l i s i  vielä tuhat vuotta 

elettävänä! Kuolema häilyy pääsi päällä! Niin 
kauan kuin vie lä  elät,  niin kauan kuin vielä voit,  
ole hyvä. -Marcus Aurel ius

* * *
Se maa ja kansa, jossa  ei  t ieteitä v iljel lä ,  on 

verrattava sokeaan ja kuuroon ihm iseen.

Saa tyttömyys shekin ja $1,000 viikossa lotterista!

Potsdamila inen Gary LaShomb voitti New York
in valtion lo t teryssa  miljoona dollaria,  joka mak
setaan $1,000 viikossa hänen e lämänsä ajan. Mutta 
kolme viikkoa 31-v. ikäisen LaShombin kerrotaan  
perineen $90 viikontyöttömyysshekin New Yorkin 
valtion työttömyys rahastosta vaikka hän saa $1,000 
lottery shekin. Hän oli menettänyt työpaikkansa 
ruokatavarakaupassa jostakin ri idasta kaupan joh
tajan kanssa ja haki työttömyysshekin sen p e r u s 
tee lla .

LaShomb on n a im is i ssa  ja hänellä on kaksi l a s 
ta. Perheensä  kanssa he olivat lomamatkalla kun tuli 
tämä julki eikä päästy yhteyteen hänen kanssaan teke
mään kommentt ia .

Valtion työttömyysvirastosta  sanotaan, että he 
tarkastavat varmis taakseen,  jos lain mukaan hän 
on oikeutettu saamaan työttömyysshekin ja että 
hän on työkykyinen ja aktiiv isesti  etsi i  työtä.

■f
Kerrotaan, että v iime viikolla LaShomb oli p e 

laam assa  golffia ja sai  $90 viikon työttömyysmak-  
sun. Hän kuulema saa paljon hyvin ankarasti  
arvoste lev ia  kirjeitä.

Jos käy se lväk s i ,  että työttömyyslaln mukaan 
työläinen, joka saa $1,000 v i ikossa  loppuikänsä

Iäinen, joka saa $1,000 v i ikossa  loppuikänsä 
"lotterysta" ja on oikeutettu vie lä  saamaan työt
tömyysvakuutusta,  niin se on aivan sitä vastaan  
mitä varten laki oli tarkoitettu.  Kyllä tässä  New 
Yorkin lainlaatijoiden pitäis i  nopeasti toimia ja 
tehdä loppu tästä.  Samoin pitäis i  kaikkien valt io it 
ten valvoa, ettei henkilöille maksettais i  työt
tömyysvakuutusta n ö ise l le  työ lä i se l le .

Työttömyysvakuutus on tarkoitettu avustamaan  
työlä is iä ,  jotka joutuvat työttömiksi.

j J u t u s t e l u a  j

ISIEN JA POIKIEN

K Aksi isää keskusteli poiki
ensa älykkyydestä:

- Minulla on maailman tyh
min poika, sanoi toinen. - El
len illalla annoin hänelle kym
menen penniä Ja käskin ostaa 
kioskista viisi pulloa limonaa
dia, Ja hän meni.

- Mitäs tuo nyt on meidän 
pojan tyhmyyden rinnalla, sanoi 
toinen. - Käskin hänen eilen il
lalla juosta naapurissa kysy
mässä, onko hänen isänsä siel
lä. Ja kuvittele, hän teki työtä 
käskettyä.

Molemmat pojat tapasivat 
myös toisensa.

- Kyllä minun isäni on maa
ilman tyhmin mies, sanoi toinen 
pojista. - Ellen hän käski mi
nun hakea itselleen viisi pul
loa limonaadia, vaikka hyvin 
tietää, etten minä saa kanne
tuksi kuin neljä.

- Eitäs meidän äijä sitten, 
sanoi toinen poika. - Hän käs
ki minun mennä kysymään naa
purista, onko hän siellä, vaik
ka olisi yhtä hyvin voinut soit
taa itse puhelimella.

ON TOINEN OSOITE

Tämä tapahtui New Yorkis
sa, lähemmin sanoen Central 
Parkissa. Muuan kulkuri le- 
päili mukavasti penkillä. Pai
kalle saapui kaksi maalaria ja 
poliisi.

- Hei, siinä! komensi polii
si. - Nouse ylös! Tämä penk
ki maalataan. Jos haluat maa
ta, niin siirry tuonne toiselle 
penkille.

* V** Jir WWW

Kulkuri nyökkäsi.

- Okey, hän sanoi, 
valmis palvelukseen.

Aina

Hän laahusti seuraavalle pen
kille Ja asettui siihen muka
vasti lepäämään. Sitten hän 
sanoi;

- Kuulkaas konstaapeli, voi
sitteko tehdä minulle pienen 
palveluksen?

- Mikä se olisi?■ w
- Olkaa hyvä Ja pistäytykää 

postikonttorissa ilmoittamassa 
että minulla on toinen osoite.

♦ * 091

KOKILLE OHJEITA

Poltavan kuumana päivänä 
satuin vilkaisemaan keittiön ik
kunasta ja näin naapurin rouvan 
kipittävän ilmastoidun kotinsa 
ovesta ulos kädessään paistin
pannu, Jossa oli paisti. Hän 
tyrkkäsi pannun pihassa seiso
van autonsa etuistuimelle, lu
kitsi oven ja kipitti takaisin 
keittiöön. Tartuin puhelimeen 
Ja soitin hänelle. "Mitä ihmet
tä sinä touhuat?" "Voi kuule, 
Matti soitti juuri kotiin ja ker
toi tuovansa jonkun vanhan tut-‘ 
tavansa päivälliselle ja käski 
minun sulattaa pakastepihvin Ja 
äkkiä." * > *

AMPUI MATALAKSI

El meidän isä laiska ole 
keksii vain aina helpoimmat ja 
mieilyttävimmät keinot suoriu
tua tehtävistään. Nurmikon voi 
mukavasti kastella letkulla var
joisassa palkassa olevalla lepo
tuolilla loikoillen. Kerran kui
tenkin hämmästyin hänen 
kekseliäisyyttään. Oli iltapäi
vä, ja olin pannut kyljyksiä 
grilliin, isä lekotteli telttatuo- 
lissa ja tarkkalli syrjäsilmällä 
grilliä. Aina kun lieska nousi 
liian korkealle, hän otti käteen
sä perheen pienimmän vesipys- 
syn, täytti sen vieressään ole
vasta saavista ja ampui liekin 
matalaksi.

TOIVOO TUUMA LISÄÄ-

Kun Armas Järnefelt oli tullut 
Suomalaisen Oopperan kapelli
mestariksi, hän ruotsalaisten 
hovitapojensa mukaan tervehti 
henkilökuntaan kuuluvia, nyökä
ten päätään sen mukaan, minkä 
arvoinen asianomainen oli. Kun 
Aapo Similältä, joka tuolloin 
kuului opperaan, myöhemmin 
kysyttiin, mitenkäs häntä ter
vehdittiin, kuului vastaus;

- Kyllä minä oikeastaan tuu
man verran toivoin lisää.* * *

Isäntä palvelijalle; - Löysit
kö sinä viidenkymmenen dolla
rin rahan lattialta lakastessasi 
aamulla?

Palvelija; - Kyllä, isäntä. 
Kiitos vaan!

V ; i
"Katsos mitä minulle tapahtui! Ja minä tilasin saman lounaan."
•-

R a i s a ; ’ ME NAI SET'
S U S A N  F O R D  VALOKUVAAJA e i f

“Etkö kuullut kun kätkin sammuttaa 
moottorin?"

putoaminen Yhdysvaltain 
presidentin perillisestä taval
liseksi tytöksi ei liene elämän 
helpoimpia tempauksia. Susan 
Ford näyttää kuitenkin suorit
taneen sen vaivattomasti. Ei 
tuntunut tipahtaneen sen ylem
pää kuin luudan päältä lat
tiaan, noin vaan sievästi, mut
kattomasti Ja tukevasti Jaloil
leen.

Susan on nyt julkis, eikä e- 
nää presidentti-isänsä vuoksi. 
Hän nappasi itselleen manage
rin, joka Järjesti sopimukset 
sun muut Ja Susanilla on mai
niot oltavat. Ei hätää mitään, 
tulevaisuus lupaa kosolti e- 
siintymisiä ja tuloja, mutta täs
tä myöhemmin.

Parhaillaan 20-vuotias Susan 
on kuuluisalla Martha's vine
yard saarella, Jossa elokuva
taan Jatkoa kuuluisaan "Jaws" 
filmiin, pääosaa taaskin näyt-, 
telee hai, milloin oikea, mil
loin tekosellainen, joka liik
kuu kaiken maailman mekaani
silla vekottimilla.

Susan toimii filmattaessa e- 
rikoisvalokuvaajana Ja hänen 
sanotaan olevan työssään näp
pärä. Vfdmensihan häntä tuol
laiseen jo Valkoisessa talossa 
sen.päävalokuvaaja David Hume 
Kennerly.

* * • * * « (
Martha's vineyard saarella 

on taaskin turisteja tuhottomas
ti. Ennen muuta keräännytään 
luonnollisesti filmaajien tie
noille. Siellä häärii Susankin 
muiden mukana ja tuonnottain- 
kin ihmiset kyselivät laiturilla, 
"Onko tuo se Fordin Susan." 
Olihan se. pitkä, viehättävä, 
sinisilmäinen tyttö, jota luu
lisi mannekiiniksi, tennistäh- 
deksi, tai näyttelijäksi. Siinä 
Susan seisoskeli valokuvausko- 
neineen vaanien otollista tilai
suutta napata kuvia. Hän sa
noo itsestään tähän tapaan.-

Ihmiset pitävät minua jol
lakin tavalla pylvään päässä, 
mutta en minä mihinkään pyl
vään päähän kuulu, olen ta
vallinen ihminen. Toivon isä
nikin loppuelämänsä pysyvän 
tavallisena ihmisenä, eikä pa
laavan takaisin politiikkaan. Se 
on hullunmyllyä, vuosien Jäl
keen minulla on taas vanhem
mat. Näin Valkoisessa talos
sa, miten monet isäni apulai
sista tuona aikana ikään kuin 
paloivat loppuun, eikä se ollut 
hauskaa hävittävää. Politiik
ka nielee Ja Jos huonosti käy, 
nutistaa hengiltä. Stressi on 
kamala. Saat pahasti Potomac 
kuumeen ja jo menee elämä 
monelta pieleen. En ikinä, 
ikinä toivoisi isäni palaavan 
entisessä mielessä politiikan 
valokeilaan.

• * * * • *
Onko Susanilla poikaystävä? 

On montakin, mutta kysymyk
sessä ei ole mitään vakavaa. 
Avioliitto ei välky ainakaan lä
hitulevaisuudessa. Mikäli Joku 
aikoisi valloittaa Susanin sydä
men lopullisesti hänen olisi 
pingottava sellainen matka Ja 
etenkin loppukiri, ettei sii
hen pystyisi.

Niin sanottua avoliittoa Su
san kannattaa. Miestä ei tunne, 
ennen kuin hänen kanssaan on 
ainakin jonkin alkaa asunut. Nä
kee, millainen hän todellakin 
on. Jokainen osaa olla valloit
tava kaveljeerl muutaman il
lan, mutta annas olla arkielä
mä, Jo paljastuu yhtä sun tois
ta. Susan ei kuitenkaan rupe
aisi asumaan kenenkään mie
hen kanssa olematta hänen 
kanssaan kihloissa. Susanin 
mukaan isä saattaisi avoliittoa 
paheksua Ja viettää asian vuok
si unettomia öitä. Äiti kuiten
kin ymmärtäisi. Hän on äidin 
lisäksi myös Susanin läheinen 
ystävä Ja hänen kanssaan voi 
puhua kaikesta.

Susanilla on huumoria. Moni 
on paiskannut kekkerelssä pik
kutunneilla hänen naamaansa o- 
menapllrakan, mutta hän on vain 
nauranut. Hän näyttää olevan

SUSAN FORD
rehellinen. Hän tunnustaa pi
tävänsä oluesta Ja pistäytyvänsä 
silloin tällöin baarissa, oi
kealla hetkellä ryyppy virkis 
tää

Susan keskeytti opintonsa se
kä Mount Vernon collegessa 
että Kansasin yliopistossa. "Ei 
ole järjellä pilattu tuo entisen 
presidentin tyttö," totesivat 
eräät professorit, mutta Su
san vain hymyili. Onhan elä
mässä toki muutakin kuin opis
kelu Ja hän halusi iskeä kynten
sä elämään rupeamalla valo
kuvaamaan. Hän haluaa tulla 
hyväksi valokuvaajaksi, hänen 
ihanteensa on alan kuuluisuus 
Yousuf Karsh, niinikään hän 
Ihailee valokuvaaja Ansel A- 
damsin töitä. Kamera on ih 
meellinen kone, joka osaa pu 
hua omistamatta puhekykyä. 
Se ikuistaa hetken elävämmin 
kuin ikuistavat sanat. "Klik, 
klik, klik . . . olen siinä mää
rin kiinnostunut valokuvauk
sesta, että saatan kytätä yhtä ai
noata kuvaa 24 tuntia. Ja kun 
tuo hetki tulee, toimin sala
mannopeasti Ja ainakin toisi
naan tuloa on odottamisen ar
voinen. Minulla on tarkka sil
mä ja kärsivällisyyttä Ja sitä 
tässä ammatissa tarvitaan."

Susan kannattaa naisten va
pautusliikettä siinä mielessä, 
että hän haluaisi rakastamansa 
miehen pitävän häntä tasaver
taisena, onpa kysymyksessä 
työ, tai mikä muu tahansa.Rin
taliiveistä hän el kuitenkaan 
luovu, eivät lentelisi hänen 
"riippumattonsa" palamaan mi
hinkään rovioon.

Kaikkien tyttöjen tavoin Su
san puhuu kernaasti pojista. Hä
nen unelmiensa mies on pitkä 
urheilutyypplnen ja ehdotto
masti humoristinen. Hänellä 
pitää olla kärsivällisyyttä Ja 
hänen pitää pystyä tarvittaissa 
rohkaisemaan. Noin vaan, et
tä klik, klik, klik ja huulille 
ilmestyy hymy.

* » • * * *
Susanin on helppoa saada ys

täviä, onpa hän Martha's Vine
yard saarella tai muualla. Hän 
on avoin ja estoton. Erään par
haimmista ystävättärlstään hän 
sai muutamissa kutsuissa, 
tämän heittäessä häntä lasis
taan ottamillaan Jääpalasilla.

Entä lähitulevaisuus? Su
sanin manageri näyttää olevan 
alallaan taitava. Susan on alle
kirjoittanut esiintymissopi- 
muksia tukussa. Kaikesta mak
setaan poikkeuksellisen hyvin. 
Hänellä on tiedossa useita te
levisioesiintymisiä, hänen Val
koisessa talossa pitämästään 
päiväkirjasta tehdään kirja. 
Jonka kuvitus koostuu hänen ot
tamistaan valokuvista Ja hänel
lä on valokuvatilauksia Ame
rikan suurimpiin naisten leh
tiin.

Esiintymisistä ja kustannus
sopimuksista on kertynyt Jo 
siinä määrin etumaksuja, et
tä Susan on voinut ruveta ra
hojaan sijoittamaan. Hän on os
tanut osakehuoneiston Kalifor
nian Palm Springsistä aivan 
läheltä tonttia. Johon parhail
laan rakennetaan hänen van
hempiensa uutta kotia.

Muuttaako Susan sinne jona
kin päivänä kihlattunsa kans
sa vai yksin, sitä hän ei sano. 
Avoliitto on joka tapauksessa 
tuollaisessa tilanteessa okay. 
Niin vakuuttaa Susan Ford 
Martha's Vineyardin laivalai
turilla Ja päätteeksi hän näp
pää kuvan itkuun puhjenneesta, 
pöksynsä kastelleesta pikku
lapsesta.

S u o m e n  u u tis ia
(Suoml-S«ura)

Suomessa miehen puvun 
hinta ainoastaan $100.
Palattuani kesälomaltani o- 

len lukenut mm. Raivaajan al
kukesän numeroita Ja nähnyt 
siellä hyvän ystäväni Juna- 
Jussin pakinan, Jossa hän kir
joittaa erääseen suomalaiseen 
aikakauslehteen viitaten, et
tä räätälin tekemä miehen pu
ku maksaa 2500 mk eli yli 600 
dollaria Ja tehdastekolnen ai
noastaan 1500 mk. (lähes 400 
sollaria) Jana-Jussi on par- 
hallaan Suomessa ja hän kertoi 
lukujen todella olevan suoma
laisesta nimeltä mainitusta ai
kakauslehdestä. Kävelin siltä 
paikalta drääseen suureen vaa. 
tetusalan liikkeeseen Helsin
gin keskustassa Ja kuulin, että 
valmiiden pukujen hinnat vaih- 
televat 300-700 markan välillä 
Ja räätälin tekemiä pukuja saa 
1000 markasta alkaen. 300 mk 
on noin U.S. $75 Ja 700 mk noin 
U.S, $175. Jos ostaa pukunsa 
alennusmyynnistä, Joita esim. 
parhaillaan Helsingissä on me
nossa kaikissa vaatetus- 
liikkeissä, saa hyvän puvun 
päällensä noin 50 dollarilla.

Hinnat toki nousevat Suo
messa suunnilleen samassa 
tahdissa kuin kaikissa muissa
kin maissa, mutta hintatasom
me käsittää kyllä kansainvä
lisen vertailun - vai mitä miel
tä ollaan esim. miesten pukujen 
hinnoista?

Parhain suomen terveisin 
kaikille Raivaajan lukijoille.

-Tauri Aaltio 
Toiminnanjohtaja 
Suomi-Seura r.y.

Suomen pres. Kekkonen 
teki elokuussa valtio 
vierailun Islantiin
Presidentti Urho Kekkonen 

saapui 10. elokuuta virallisel
le valtiovierailulle Islantiin. 
Reykjavikin lentokentällä hän
tä olivat vastassa Islannin pre
sidentti ja rouva Kristjan Eld- 
jam. Tämä on Kekkosen toi
nen vierailu laavan Ja jään 
maassa, edellisestä on kulu
nut 20 vuotta. Kekkosen ja hä
nen seurueensa ohjelmassa oli 
toisena vierailupäivänä mui- 
nalsislantllaisla käsikirjoituk
sia Ja tutustuminen Alvar Aal
lon piirtämään Pohjola-taloon, 
jossa Kekkoselle näytettiin 
hänestä vuonna 1957 tehty fil
mi. Perjantaina, kolmantena 
vierailupäivänä Kekkonen ka
lastaa lohia Laxä-Jodlla. vi
rallinen vierailu päättyy illan
suussa Ja Kekkonen lentää Vi- 
dadalsa-joelle viettämään vii
konloppua.

* * *
Moottorikelkan moottorilla 

Ja voimansiirrolla varuste
tun suomalaisen maastopyö
rän sarjavalmistus aloitetaan 
syksyn kuluessa Rovaniemel
lä. Ensi vuoden markkinoille 
on suunniteltu tuotettavaksi noin 
500 pyörää. Suunnitteilla on 
myös samalle moottorille so
piva vene. Moottorin siirto 
ajoneuvosta toiseen vie 
noin tunnin. Pyörän valmista
ja on Polar Metal plast, joka 
on jo valmistanut 60-70 pyö
rää puolustusvoimien käyttöön.

Tuhannet suomalaiset toivo
vat pääsevänsä kolmen vuoden 
päästä pidettäviin Moskovan 
kesäolympialaisiin. Matkojen 
kyselijät ovat saattaneet o- 
lympiakomitean ja matkatoi
mistot hankalaan tilanteeseen, 
sillä mitään varmaa suomalais, 
ten turistikiintiöstä ei tiedetä. 
Matkatoimistot ovat koonneet 
halukkaista nimilistoja, joissa 
on tällä hetkellä arviolta vii
den tuhannen suomalaisen ni
mi. Määrä kasvaa nopeasti.

Rajakaupungit Haaparanta 
Ja Tornio ovat tukkanuot
tasilla keskenään 30 suo
malaislapsen koulunkäynnistä. 
Ruotsin puolella Haaparannassa 
asustaa 30 suomalaista siir- 
tolaislasta, jotka kielivaikeuk
sien vuoksi käyvät koulua Tor
niossa. Suomalaiset kouluvi
ranomaiset ovat esittäneet
Haaparannan koulutoimenjoh
dolle, että Ruotsi osallistuisi 
lasten koulukustannuksiin, Jot
ka nousevat noin 1,800 markkaan 
lasta ja vuotta kohden. Ruotsin 
puolelta ei vastausta ole kuulu
nut, vaikka pyynnöstä on kulunut 
kaksi vuotta. Tästä härskiinty
neenä Tornion kouluviran
omaiset kieltäytyvät sijoitta
masta sllrtolaislapsla koului- 
hinsa. Tämä voi Johtaa suo
malaislasten koulunkäynnin 
keskeytymiseen. Ruotsin puo
lella on toki kouluja, mutta 
hankaluuksia syntyy lähinnä 
kielestä Ja opintojen erilaises
ta tasosta.

• * *
Kemiran hallintoneuvosto on 

tehnyt lopullisen päätöksen Sii
linjärven apatilttikaivoksen Ja 
rikastamon rakentamisesta. 
Rakennustöihin päästään yh
tiön suunnitelmien mukaan 
syyskuussa Ja oman kaivok
sen apatilttirikasteen käyt
täminen Siilinjärven lannoi
tetehtaan fosforiraaka-ainee- 
na voidaan aloittaa vuonna 1979. 
Tehdyn päätöksen mukaan 
laitoksen vuosilouhinnaksi tu-
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Vantteritta puhutut
Raivaajan tukemisrdiasto nyt 

$6,936.93

Martha Raut, 
N .J. -  $2.00.

Cresskill,

Siskonsa Bertha Fleldin 
muistolle. Joka kuoli elokuun 
10 p„ 1970 lahjoittavat: Alleen 
Lindblom, Viola Lind Ja Siiri 
Kanerva, perheineen, Bronx, 
N.Y. - $10.00.

Anna Laito, Brooklyn, n .Y. 
toivottaa hyvää Jatkoa Raivaa
jalle lahjoittamalla $10.00 sen 
toiminnan tukemiseksi.

Äitinsä ja isänsä, Silja ja 
Matti Pulkan muistolle, lah
joittaa heidän tyttärensä Vie
na Ranta, Chelmsford, Mass.
- $5.00. pulkat asuivat ja toi
mivat aikoinaan ahkerasti New 
Yorkissa.

Lydia Autere, Bronx, N.Y. -
$6.00.

Vähävaraisten Lukijain 
Rahasto_____________

Pitkästä aikaa saimme lah
joituksen yllämainittuun rahas
toon. Mrs. Alma M.- Olen, 
Hubbardston, Mass, tilasi kak
si Olivia Hautamäen kirjaa 
"Muistelmia ja Ainekirjoituk
sia", Joista saadut tulot Miss 
Hnutamäen toivomuksen mukai
sesti menevät vanhojen ja va
rattomien lehtitilausrahastoon
- $4.00. Mrs. Olen oli tutus
tunut Miss Hautamäkeen noin 
40 vuotta sitten etelässä. Kir
jaa myydään hintaai $2.00. Pos
ti Ja käsittelykustannukaia var
ten lisättävä 50(5.

Lydia Autere, Bronx, N.Y. 
kartutti vähävaraisten lukijain 
rahastoa tilaamalla kaksi Oli
via Hautamäen kirjoittamaa 
kirjaa - $4.00.

Kiitos lahjoittajille:

lee 2 milj. tonnia, mistä saa
daan 215,000 tonnia apatilttiri- 
kastetta. Rikastuksen yhtey
dessä saadaan lisäksi talteen 
165,000 tonnia kalsiittia, jota 
voidaan käyttää maanparannus- 
kalkkina, fillerikalkkina Ja ruo
kin takalkkina.* * *

Suomen muuttotappio Ruot
siin oli tämän vuoden ensim
mäisen puoliskon aikana yli 
4,800 henkilöä. Määr^f on yli 
2,400 henkilöä suurempi kuin 
viime vuoden tammi-kesäkuun 
muuttotappio, ilmenee Tilas
tokeskuksen ennakkotiedoista. 
Alkuvuonna Ruotsiin muutti 
kaikkiaan yli 7,100 henkilöä Ja 
takaisin palasi runsaat 2,300. 
Viime vuoden tammi-kesäkuus
sa Ruotsiin muuttaneita oli run
saat 5,500.

* * *
Sadan vuoden aikana on Suo

mesta lähtenyt ulkomaille noin
1.500 lähetystyöntekijää. Täl
lä hetkellä maailman protes
tanttisista lähetystöntekijöis- 
tä joka seitsemäskymmenes on 
suomalainen. Yhteensä 51 
maassa Euroopassa, Aasiassa, 
Afrikassa Ja latinalaisessa A- 
merikassa työskentelee lähe
tyskentillä noin 580 suomalais
ta. Yli puolet heistä työskente
lee kuudessatoista Afrikan val
tiossa. Latinalaisen Amerikan 
kymmeneen valtioon heistä riit
tää vajaat viisi prosenttia. Yksi 
lähetystöntekijä maksaa lähet- 
tä Jälleen 60-80,000 mark
kaa vuodessa, arvioidaan Lä- 
hestysseurasta.

• * *
Kesä on suotuisinta avioi- 

tumisaikaa Suomessa, sillä 
kesä- Ja heinäkuun aikana sol
mitaan eniten avioliittoja. Ti
lastokeskuksen mukaan viime 
kesäkuussa solmittiin lähes 
3,800 avioliittoa eli 1,400 e- 
nemmän kuin toukokuussa Ja 
runsaat 2,000 enemmän kuin 
esimerkiksi tammikuussa. 
Tammi-kesäkuussa solmittiin
13.500 avioliittoa. Viime vuo
den vastaavasta ajasta oli 
vähennystä vajaa tuhat.

Ensimmäiset viidessä vuo
dessa valmistuneet lääkäri! 
ovat saaneet todistuksensa 
Kuopion korkeakoulusta. Nyt 
valmistuneet neljä lääketie
teen lisensiaattia aloittivat o- 
pintonsa Kuopion korkeakoulun 
toiminnan käynnistyessä kesäl
lä 1972. Heidän koulutukseensa 
on kuulunut myös pakollinen 
kuuden kuukauden harjoitte
lu terveyskeskuksessa, vuo
sikurssin muut opiskelijat val
mistuvat myös paiakkoin. En
simmäiselle vuosikurssille o- 
tettiin yhteensä 100 opiske
lijaa. Muutama heistä on kes
keyttänyt opintonsa tai siir

tynyt Oulun yliopiston lääke 
tieteelliseen tiedekuntaan.

- Kuka tuo surullinen miek
konen on? kysyi kuningas Ar
thur hovinsa pirskeissä.

- Trubaduuri, teidän majes- 
teettinne.

- Pah, olisin voinut lyödä ve
toa että hän on trubamolli.

Muistakaa Raivaajaa
l a h j o i t u k s i n !

* * * * * *
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Norwood, Mass.
MISS ANNI AUTIO teki Ka

nadaan matkan Kirkland Lakel- 
le, Ontarioon Isänsä Antti Au
tion kanssa. Matka kesti 11 päi
vää, Ja tekivät he sen lentäen. 
Tämä oli Annin ensimmäinen 
lentomatka. Annin setä, Eino 
Autio asuu siellä perheineen. 
Heidän veljensä Arvo Autio, 
Saarijärveltä Ja serkkunsa Atte 
Sironen olivat siellä saman ai
kaisesti. Hruska matka, hyvät 
limat, kanoottiretket ja kalas
tukset sekä tapaaminen suku
laisten kanssa, joita Anni ei ol
lut koskaan nähnyt. Anni oli ker
ran aikaisemmin koulun rans
kankielen luokan mukana Mont
realissa Ja Quebecissa.

SEIJA McDERMOTT (Eero
la) teki pikamatkan Suomeen, 
Valkeakosken lähettyville. I- 
sällään oli valkea salrauskoh-

WW'

taus. Isä Joutui olemaan pit
kän alkaa sairaalassa. Selja a- 
suu Wollastonissa, Mass. (

HELY HOLOPAINEN teki 
myös Maraton-seuran mukana 
Suomi-matkan, Joka kesti 4 
viikkoa. Hiin vieraili lastensa 
luona Ja kävi Oulussa saakka.

Kumpikin sanoi Suomessa ol
leen vllleät ilmat. Hän asuu 
Norwoodlssa, Mass.

MRS. LARRY NYBORN te
ki myös 3-vllkkoisen suomi- 
matkan Maraton-seuran muka
na. Hän asuu Islington Isaa, Ma.

AILI HILFERTY(Salonen) te
ki matkan Irlantiin edesmen
neen miehensä serkun kanssa. 
He kiertelivät eri puolilla Ir
lantia kolmen viikon ajan. Aili 
on norwoodilainen.

Teidän, Ellen Autio
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SYDÄMELLINEN KIITOS

kalkille omaisille, ystäville Ja naapureille kun tulitte tyt- 
täreni kutsusta kunnioittamaan 90 v. syntymäpäivääni.

Kiitos lahjoista Ja korteista. Kiitos Raivaajan Raisalle, 
Lindalle ja floridalaisille kauniista kirjeestä, o li hauskaa 
kuulla teiltä kalkilta. Kiitän myös Margittia kauniista ka
kusta Ja Helleä avusta tarjoilussa.

Teitä kalkkia kiittäen Ja muistaen.

L
0 W. 39th St. 

Ashtabula, Ohio 44004 LYDIA AUNELA
ii

Bonneville» P harm acy
MUUTTAA ELOKUUN PUOLIVÄLISSÄ:

Me tulemme muuttamaan uuteen paikkaamme  
"THE WESTCOTT MALLiin" joka s i ja i tsee  
Westcott t iel lä D anie lson issa .  Paikka on val
tion Pol ice  Barracks  v i e r e s s ä .  Uusi palk
kamme tulee tarjoamaan as iakkai llemme  

tilavan parkkeerausalueen. Ja suurempi kaup-: 
pamme tekee mahdoll iseksi  laajentaa tavara-  
varastoamme tuhansil la uusil la tavaroilla!!!

Seuratkaa lehdistä - koska uusi kauppamme 
avataan

B O N N E V I L L E ’ S P H A R M A C Y  

Main Street
Danielson, Connecticut

• S u o ma l a i n e n
Paikanvälitystoimlsto

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

Finnish Employment Agency 
HILDA KOTILA ja 

VIRGINIA KOTILA MUHLBERG 
954 Madison Avenue 

N ew  York,  N. Y. 10021

NEW YORKIN SUOM. EV. 
LUTH. SEURAKUNTA 

JARKKO, 106 E. 86th St. 
iJPP Säännölliset tilaisuudet 

SUNNUNTAISIN Jumalanpalve
lukset klo 3. Kahvitarjoilu klo 4. 

Joka toinen torstai: 
Seurakuntatilaisuus ja kahvi- 

tarjoilu klo 4 ip. 
Tervetuloa!

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

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

SAUNA IMATRALLA
740-40 St., Brooklyn, N.Y. 11232 

URPO KURKO 
Puhelin (212)438-9426

Tanssia lauantaina, kahvia, 
virvokkeita, iltapaloja. 

Sunnuntaipäiväni set 1-3  
AINOA SUOM. SEURUSTELU- 

KESKUS

N’ATHAN J. HOOSE&SON 
Agway representative

300 Route 52 East

Fishkill, N .Y . 12524

MÄTÄKUU on plan ohitse Ja 
toivottavasti limat muuttuvat 
suotuls lm miksi, sillä on ollut 
kuumaa ja hautovaa sekä ukko
sen ilmoja Ja Jos mitä Joka 
päivä. El ole kunnolla ollut 
tilaisuutta sateen välissä pi- 
haruohoa niittää, mutta ei se 
auta, pitää tehdä vaan, vaikka 
kesken syönnin Jos luonto myö
ten antaa.

MRS. OLGA IVERSON, 
Brooklyn, N.Y. on ollut täällä 
useamman päivän, kun hänen 
siskonsa Mrs. Siviä Jauhiai
nen Bosk on ollut Robert pac
ker sairaalassa saamassa tar
vittavaa hoitoa. Hänellä on 
useampia vaivoja Ja etupäässä 
huono verenkierto, joka aiheut
ti kuolion hänen oikeaan Jal
kaansa, Joten se täytyi leikata 
pois polven yläpuolelta. Hän 
Joutuu olemaan edelleen sairaa
lassa Jonkun alkaa.

DAVID EDELMAN, Lock- 
wood, N.Y. on nimitetty dean's 
listalle Tompkins Cortland 
Community College, kevällä 
1977. Hän on kirjoittautunut 
Business Administration oh
jelmaan TCSjsaa tulevalle lu
kukaudelle.

ANNI MARIA EFTHIMIOU 
on myös dean's listalla Wit
tenberg Universityssä, onnit
telemille nuorukaisia saavutuk
sistaan.

MR. JA MRS. FRED THORN
TON Ja Mr. Ja Mrs. Sulo Huhta 
vierailivat Mr. ja Mrs. Olavi 
Natusen kotona, Summit, N.J.

MRS. ALNO KOMULA, Lake 
Worth, Fla. on vieraillut use
amman viikon tällä ympäristöl
lä, mutta nyt on Jo lähtenyt 
kotiaan kohden. Hän tekee vie
lä matkalla useampia pysähdyk
siä. Hauskaa oli ollut entisillä 
kotinurkilla.

MRS. IMPI MUSTONEN, 87- 
vuotias, Menanga, Minn., kuo
li Green Pine Acres Nursing 
kodissa heinäk. 30 p., ollen 
pitkäaikainen Newfieldiri asu
kas. Jälkeen jäi veli J.ilmar 
Mäkelä, Pomarkku, Suomi.

Haudattiin Allen-Manzer 
hautaustoimistosta, Spencer, 
N.Y. LaRue hautausmaahan. 
Van Etten, N.Y.

MR. JA MRS. FRED THORN
TON myivät kotinsa täältä Ja 
lensivät takaisin Alaskaan, jos
sa he ovat asuneet Jonkun ai
kaa. Mrs. Hilda Greene, Lake 
Worth, Fla. vierailee täällä 
äitinsä sekä toisten sukulais
ten luona.

MRS. VIOLET CARLSON, 
Clinton, Md. vierailee äitin
sä Mrs. Fannie Satomaan luo
na.

IMARTELUA pitäisi käyttää 
niinkuin hyvää hajuvettä, hais
tella vaan, mutta ei nieläistä.

KESKI-IKÄ on silloin, kun si
nä katsot kuinka kauan sinun au 
tosi kestää, eikä kuinka nopeas
ti se kulkee.

HAUSKAA KESÄÄ Ja terveyt
tä toivon kaikille. -Aino

Spencer, N. Y.

Siisti jä lk e s i.

.hark iten !

HYVIÄ SAUNANKIUKAITA
valn-istettu v. 1939 alkam. Puu- 

kivihiili-, koksi-, kaasu- tai säh
kökäyttöisiä. Nopea toimitus. Pyy. 
täkää ilmaista esittelyvihkosta.'

BRUCE MANUFACTURING CO. 
Bruce Crossing, Mich. 49912 

NIPPA SAUNA HEATERS

1

T h e  R o b ert H

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

SAASTA AIKAA JA  RA H A A )
Toimita kaikki pankkiasiasi yhdellä kertaa 

samassa pankissa
Monipuoliseen palvelukseemme kuuluu mm..

SHEKKITILI
SAASTÖTI LI
LOMA KLUBI
JOULUKLUBI
LIIKKLAINAT
PKRSOONALAINAT
V ÄIIITT AlSM AKSULAIN AT

KIINNELAINAT
TALLELOKEROT
MATKASHEKJT
PANKK1SHEKK1
ULKOMAAN SHEKIT
PERITTÄVÄT
U.S. SAASTÖBONDR

4 % k o r k o  t a l l e t u s t i l i l l ä

F I S H K I L L  N A T I O N A L  B A N K
BEACON, N.Y. - Member F. D. I. C.

Cold Springs, ftshkill, Beacon, Hooewell Junction, »tinckeroft

Marmorisia ja graniittisia 
hautakivici

B O L S T E R  Monumental Works
JOHN A. PRATT, omi staja 

Route 26, Oxford, Ml no 
Puh. Norway 743-2673
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ALMA HEDMAN, Joka täyt

ti 94 vuotta elokuun 3 p. on 
Barnstable County Hospltal- 
lssa, poeasset, Maas., missä 
lääkärit tutkivat hänen sairau
tensa luonnetta löytääkseen hoi
toa tervehtymiseen.

Alma Hedman on korkeasta 
iästään huolimatta hyvin vir
keä mentaalisesti Ja keskuste
lu sujui hyvin hänen kanssaan. 
Silmät vaan ovat heikentyneet 
niin että ei voi lukea, mutta 
hänen tyttärensä Ann Syvänen, 
Jonka kanssa hän on asunut 
viimeiset pari vuotta lukee hä
nelle Raivaajaa, joka on ollut 
hänen ystävänsä siltä saakka 
kun hän tuli Amerikkaan Ja a- 
settul asumaan Gardnerlin Ja 
lehti on seurannut häntä missä 
ikinä hän on asunut - New York
issa, New Port Richeyssä, Flo
ridassa Ja Bamstablessa.cape 
Codilla.

Poikansa Toivo Anderson, 
tyttärensä Ann Syvänen Ja pau
la Kohn sekä kasvattipoika Mar
tin Makkonen perheineen olivat 
viettämässä äitinsä syntymä
päivää. Tyttärensä Hilppa 
Lempiö, New Port Richeystä, 
Florida oli pari viikkoa aikai
semmin käynyt äitiänsä ter
vehtimässä.

Lääkärit yrittävät parhaan
sa löytää lääketieteellistä apua 
Alma Hedmannille.

SANDWICHISSÄ asuva enti
nen Raivaajan moni vuotinen

asiamies John Pärssinen on 
heikentyneen terveyden takia 
joutunut Pilgrim's pride Nur
sing Home, Route 28, Mashpee 
Mass. Hänen vaimonsa kuoli 
viime kesänä. Ystävät voivat 
käydä häntä tapaamassa tai 
muistaa kortilla.

SAIRASLISTALLA on myös 
Hulda Kokko, Hyannis. Hän 
on sairastanut kovaa yskää u- 
seita viikkoja. Joka on heiken
tänyt hänen voimiansa. Hän on 
hoidettava kotonaan.

Ilmoittakaa Raivaajassa!

Rakas Isämme Ja iso-isämme

Onni A. Raasumaa
kuoli heinäkuun 14 p., 1977 Central Maine Medical Center
issä pitkän sairauden murtamana. Hän oli 85 vuoden ikäi
nen Ja syntynyt Karstulassa, Suomessa tammikuun 23 p., 
1892. Hän asui suurimman osan elämästään South Paris
issa, Jossa hänen vaimonsa Ellen E. Raasumaa kuoli v. 
1965.

Läheisimplnä omaisina häntä Jäi kaipaamaan 5 poikaa; 
John, Joka asuu Rochester, N.H., Arvo, Tarmo, Taisto Ja 
Onni o .. Jotka kaikki asuvat South parisissa Ja kolme ty
tärtä; Mrs. Alli Manninen, Walpole, Mass., Mrs. Elsie 
Pechnic, South Paris ja Mrs. Jean Wyman, South Paris 
sekä kolme siskoa; Mrs. Lempi Pesonen Ja Mrs. Elsa 
Tammelin, molemmat Suomessa Ja Mrs. Aino Säde, Tem
ple. Lisäksi jäi veli Victor, Suomessa, 16 lastenlasta ja 
9 lastenlastenlasta.

Pastori Felix Mayblom siunasi edesmenneen haudan- 
lepoon Riverside hautausmaahan.

Kiitämme kaikkia. Jotka otitte osaa suruumme ja olitte 
saattamassa rakkaimpaamme hänen viime matkallaan.

So. Paris, Me. LAPSET ja 
LASTENLAPSET perheineen

South Paris, Ma.
ONNIE A. RAASUMAA, 83- 

vuotias kuoli täällä heinäkuun 
14 päivä pitkäaikaisen sairau
den murtamana.

Hän oli syntynyt Karstulas
sa, Suomessa tammikuun 23 p., 
1892 Ja kävi koulua Suomesta. 
Ahmatiltaan hän oli farmari 
Ja metsätyömies, työskennel
len eri urakoitsijoille. Hän 
asui suurimman osan elämäs
tään South parisissa sen Jäl
keen kun tuli tähän maahan 65 
vuotta sitten. V. 1923 hän meni 
avioliittoon Ellen Kivimäen 
kanssa, Joka kuoli v. 1965.

Hän kävi Trinity Lutheran 
kirkossa South parisissa Ja W. 
Parisin lähetyakirkoasa.

Lähinnä häntä jää kaipaa
maan 5 poikaa; John, Roches
ter, N.H., Arvo, Tarmo, Tais
to, Onni o ., kaikki South Pa
risissa; kolme tytärtä» Mrs. 
Alli Manninen, Walpole, Ma., 
Mrs. Elsie pechnik, South 
Paris Ja Mrs. Jean Wyman, 
South Paris, kolme siskoa* 
Mrs. Lempi Pesonen Ja Mrs. 
Elsa Tammelin molemmat Suo
messa sekä Mrs. Aino Säde, 
Temple, sekä veli Victor Suo
messa.

Muistotilaisuus ja siunaus pi
dettiin haudan äärellä Riverside 
hautausmaalla, South Paris, 
Jossa pastori Felix Mayblom 
hoiti papilliset tehtävät.

ADAMS FUNERAL 
HOME INC

CHESTER, VERMONT

CARL W. HALL
HAUTAUSPALVELUS

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

AM BULANSSIPALVELUS 
YÖLLÄ JA  PÄ IVÄ LLÄ

Kaunis ja  arvokas palvelu 
perheen asettamalla hinnalla

L o u i s  A. B o d n a r  
& Son

HAUTAUSTOIMISTO
Perustettu 1927

AMBULANSSIPALVELU  
päivisin ja öisin

3929 Lorain Ave., Cleveland, O.

Puh. 631-3075
------- ------------------------------

Hantofly 
the Finnish flag
45 days ahead...

and you’ll fly at alm ost half the price.

A f t e r  S e p t e m b e r  1 5 .  F in n a ir ’s  A P E X *  f a r e  t o  H e ls in k i is o n ly  
$  4 2 4 .  r o u n d - t r ip .  T h e  r e g u la r  e c o n o m y  f a r e  is $ 7 8 0 .

A ll y o u  h a v e  to  d o  is b o o k  y o u r  fligh t 4 5  d a y s  a h e a d  a n d  
y o u 'r e  a h e a d  $ 3 5 6 .

B u t  y o u  s a v e  more t h a n  m o n e y !  B e c a u s e  F in n a i r  is t h e  o n /y  a ir l in e  
f ly in g  t h e  lu x u r io u s  DC-10 direct t o  H e ls in k i, y o u  save time a n d  

y o u  s a v e  e ffo rt.
S o  fly  t h e  F in n is h  f la g  a n d  s a v e .  It’s  y o u r  m o n e y . .. It’s  y o u r  t i m e . ..

I t 's  y o u r  e f f o r t . .. M o s t  i m p o r t a n t — it’s a  flag  c lo s e  t o  y o u r  h e a r t!

C o n t a c t  y o u r  l o c a l  t r a v e l  a g e n t  o r  F i n n a i r .

COPENHAGEN

/7 A S V /7 //7
The Finnish Flag

_______________________________________________________________________________________

OFFICES IN: New York. Boston. Philadelphia. Chicago. Washington. D C . Los Angeles. Toronto. Montreal



4»* Raivaaja -  Torsta ina, elokuun 18 p. , 1977 -

I F lo  ä  f D A  
Lake Worth. Fla.

LEPOKODIN UUTISIA
Tsvsnmukainen Johtokunnan 

kuukausikokous oli elok. 10 p. 
Suomalaisella Lepokodilla.

puheenjohtaja Arvo Katajis
to lausui kaikki kokoukseen 
saapuneet tervetulleiksi. Myös
kin uudet edustajat Ja Suomi- 
reissulta palanneet hän lausui 
lämpimästi tervetulleiksi.

Helen Flachbarth selosti e- 
dellisen kuukauden raportin,jo
ka kuulosti hyvältä.

Puheenjohtaja Arvo Katajisto 
selosti rakennustoimikunnan 
raporttia, kertoen että lattia- 
laatat ovat Jo tulleet ja pian 
laitetaan ne lattioille. Saunaan 
on jo laitettu punapuusta uudet 
lauteet, jotka ovat kauniit Ja 
kestävät.

päätettiin ottaa arkkitehdin 
tekemät Sairasosaston piirus
tukset, Jotka maksavat 27,500 
dollaria.

Asuntovaunu on myyty hin
taan 3,500 dollaria.

Johtaja Karhlnen selosti tu
levaisuudessa tulevia töitä Ja 
menoja, samoin Lepokodin si
säisiä asioita.

Asukkaita on Lepokodilla täl
lä hetkellä 110 henkilöä.

Sairasosaston kassassa on 
nyt rahaa 200,000 dollaria.

Onni Laine selosti tulevan 
puhelinluettelon valmistumis
ta. Muistakaapa antaa puhelin
numeronne ja osoitteenne onni 
Laineelle. Puhelinluettelo val
mistuu loka-marraskuussa.

Keskusteltiin Lepokodin si
säisistä asioista Ja suunnitel
mista Jotka jätettiin rakennus- 
komitean huoleksi, Joista tar
kemmin kuullaan myöhemmin.

Lahjoituksia Lepokodille 
kuukauden aikana;

Mrs. Martha Laine, 85. syn
tymäpäivänsä merkeissä $500.

Saara-Ryhmä, 0leveland,O- 
hio -  $220.

Almi Toivosen muistolle ys
tävät $125.

Arne Lukander 76. syntymä
päivänsä kunniani $190.

Miehensä Reino Paasialan 
muistolle Aino Haäslala $150.

Lepokodin asukas salli Lei
no $3,500.

John Paanasen muistolle vai
monsa $500.

HJgo Litz vaimonsa Annien 
muistolle $400.

Kodin asukas Lydia Nordvall
$100.

Syysk. 7 p. on Lepokodin 
ystävien järjestämät kahviaiset 
Lepokodilla, pitäkääpä mieles
sä. - Minna Vilen

Uudistakaa Raivaajan 
tilauksenne'.

TERVEISIÄ SUOMESTA
Niin se kaksi kuukautta vie

rähti pian Ja Jälleen olemme 
täällä lämpöisessä Floridassa.

Saimme viettää suomessa 
melko viileän kesän runsaine 
sadepälvineen. Talsi olla 4 päi
vää täydellistä poutaa Suo
messa oloalkananl. Tuuli oli 
kylmää Ja kuten sanotaan "se 
meni luihin Ja ytimiin".

Kuulin mainittavan, että ei 
ole ollut miesmuistiin tällais
ta kesää. Taitaa olla, kuten en
nustajat ja tiedemiehet ennus
tavat, että tulee Jääkausi. Ku
kapa tietää.

Suomessa on eläminen nykyi
sin aika kallista. Ei markalla 
saa mitään ja satanenkln hupe- 
nee pikkuostoksiin. Ihmetyttää 
miten ihmiset tulevat toimeen. 
Kuitenkin kaupat ovat täynnä 
tavaraa ja kaupankäynti näytti 
olevan vilkasta.

Nuoriso Ja varttuneempi vä
kikin kulkee "farkuissa" Ja se 
onkin hyvä käyttövaate, sen kun 
vain pesee ja jälleen ylle. Ja 
kyllä farkkuhame Ja housut yh
den kesän kestää. Sekin on sitä 
säästöä.

Pojat ovat pitkätukkaisia tyt
töjen kanssa, samoissa puki
missa, joten heitä on valkea 
erottaa mitä sukupuolta mil
loinkin vastaan tulefe.

Mustalaisetkin yrittivät 
kauppataltoaan kaduilla ja port
tikäytävissä. Toreilla oli tuo
reita vihanneksia Ja hedelmiä 
vaikka millä mitalla. Hinnat o- 
livat aika kalliita. Etenkin man
sikat Ja mustikat tekivät kaup
pansa kalleudesta huolimatta.

Nuorisolla on omat disko- 
palkkansa, jonne he saavat men
nä iltaa viettämään, vanhuksil
la on myös omat kerhohuoneis
tot ja huoltokodit, joissa he 
monenlaisten askartelujen Ja 
pelien kanssa aikaansa kulut
tavat.

Ravintolahinnat ovat useis
sa palkoissa aika kohtuullisia. 
15 markalla saa syödä vatsan
sa täyteen usean ruokalajin 
kanssa.

Kalliitakin ruokapaikkoja 
löytyy, mainitsen niistä yhden. 
Suomi-Seuran järjestämät 50- 
vuotis päivälliset Kalastajator
palla. Ruoka sisäänpääsylneen 
80 markkaa. Heikko tarjoilu 
hintaansa nähden, josta kuulin 
paljon puhetta jälkeen päin.

Koska Suomen kesä oli sa
teinen Ja kylmä, monet suoma
laiset matkustivat ulkomaille. 
Matkatoimistoista oli paikat va
rattu ja loppuun myyty jatku
vasti. Mallorca ja Espanja tun
tuivat olevan kysytyimmät mat
kan kohteet.

Ehkäpä seuraava kesä vel-

C. E. Abrams, Sr.
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L A A T U T U O T T E I T A  
1212 Lantana Road, Lantana, Fla. 

Puh. 585-0247
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LANTANA WESTERN AUTO 
Lantana Shopping CentAr 

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

Western Auto Products
tuotteilla. Puh. 585-7505..................... .

H N K E I

Puhelin JU 2-4431 
6 th Ave. & F.E.C. Tracks 

Box 846 Lake Worth, Fla.

Voitte luottaa Zenith edustcjaa -Tie

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

416 West Lantana Rd. 
Lantana, Florida 33462 

Puh. 582-6576

F ir s t  Federal
w \ | g s

\ l M
a ss o c ia tio n  of

IAKE WORTH
LAKt WORTH • UOYNTON BEACH 

LANTANA • PALM SPRINGS 
»ALM BEACH GARDENS • LAKE WORTH ROAD 

WEST PALM BEACH

ARVO PAANANEN
Eunerat Director 

131 SOUTH LAKESIDE DR. 

LAKE WORTH FLORIDA

Puhelin 582-6633

First M arine
N atio n a l Bank and Trust C om pany
i i4  n o . "j" St r e e t

582-5641
LAKE WORTH, FLORIDA 

Member F.D.I.Ct

Connecticutin uutisin
CANTERBURY
Oli kiva ilta torstaina, elok. 

11 p. Meillä oli tilaisuus ter
vehtiä Floridasta tulleita Mrs. 
Hilda Sandbergia Ja Mrs. Aino 
Widjeskogla. Meidän entiselle 
uskolliselle Jäsenellemme Aino 
Eroselle siellä Floridassa lä
hetämme Sampo Seuran lämpi
mät terveiset. Kiitos Elsie 
Lindblom tervetulo virvok
keista.

Saimme lukea Uudenkaupun
gin sanomalehdestä Sampon 
puheenjohtajan Einar Arvosen 
elämäkerrasta Ja 4 viikon Suo
mi-matkasta. Oli myös komea 
suuri kuva hänestä Ja hänen sis
kostaan Salmi Engrooslsta, Jon
ka luona hän vieraili. Kirjoitus 
tulee aina olemaan kaunis muis
to Suomi-matkasta.

On aina hauska puhella Jäse
nien kanssa jotka ovat rakenta
neet Ja tehneet suuret työt Sam
po Seura talon hyväksi. Kalkki 
tunnemme Ella Rabbin. Hän te
ki suuret työt. Lämpö- ja vesi- 
laitteet ovat hänen hyviä töi
tään. Elis on vuosia pitänyt 
päiväkirjaa töistään, joten tie
tää melkein tunnilleen koska 
työt on tehty.

Nuoremmat niinkuin John Ja 
Joy Kivelä eivät aavista kuinka 
paljon vapaaehtoista työtä Ja 
yritystä on mennyt tähän ta
loon. Nyt haluaisivat ottaa il
maiseksi haltuunsa vasten van
hempien Jäsenten tahtoa kun o- 
vat tehneet kaiken työn. Mitä 
John Kivelä on tehnyt Sampon 
eteen? Tästä asiasta enempi tu
levaisuudessa.

Meidän herttainen Ja kykene
vä ompeluseuran johtajamme 
Hilja Waltonen Ja ystävät Hel
mi Ja Arne Pietola myös Alma 
Lauren ajoivat viime pyhänä 
Greenwich, Conn. Satoi kuin 
saavista kaataen, mutta Helmi 
on hyvä ajamaan. He vieraili
vat Raakel Llndrothin Ihanassa 
kodissa ja nauttivat herkulli
sesta kalkkunapälvälllsestä.

STERLING
Tlistai-lltana, elok. 9 p. 

Martha ja John Luhta Onecos- 
ta. Järjestivät kauniit läksiäi
set Alli Nevalalle. Kokoonnuim
me Hilja ja Arvo Niemen kau
niiseen kotiin klo 6.30 111. Hil
ja on Allin täti. Jokainen toi 
tullessaan kortin ja muistolah
jan. Martha oli tehnyt mustik
kakaan ja pullat. Hänen am
mattinsa on keittäjä ja kylläpä 
oli hyvää. Nautimme virvok
keista ja runsaasta tarjoilusta. 
Aika meni hupaisasti seurus
tellen Ja laulellen. Oli yhteis
laulua, Martha ja John lauloi
vat "Tuhatjärvien maa", "Vaa
san marssin" ja "Ruusu laak
sossa". Tavallisesti lauletaan 
vain kaksi värsyä tätä viimeis
tä, mutta Luhdat muistivat ja 
lauloivat kalkki viisi värsyä.

Luhdat juhlivat 49 v. hää
päiväänsä elok. 17 p. Onnitte
lemille ja toivotamme monet 
vuodet lisää onnellista elämää.

Alli palaa takaisin Pirkka
laan Suomeen sunnuntaina elok. 
14 p. Toivomme, että hän vei 
sinne kauniit Amerikan muis
tot.

kansa maksaa Ja Suomessakin 
on lämmintä ja poutaa.

Nämä havaintoni ovat kalkki 
Helsingistä, muu Suomi Jäi 
kiertämättä.

Lämpimin
sin.

Floridan tervei-
Mlnna Vilen * * *

Oletteko muistaneet 
tehdä lahjoituksen 

Raivaajan tukemiseksi?
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THE FINNISH 

COOKBOOK
Kirj, Beatrice A. Ojakangas 

Hinta $5.95

( 25 c myyntiv. massal.)

50 c posti- ym. kuluja varten
400 suomalaista Reseptiä 
englanninkielellä ja ame
rikkalaisilla mitoilla.

RAIVAAJA PUBLISHING 
COMPANY

Box 600, Fitchburg, Mass. 
01420
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I o u n ta in s
muoriasusteita vartenl"

I.uke ft'orih.Twin City Mull-Pslni 
lie Heli Mull - Boynton Beach • Ft Pierce

T0NNIE’ FLORIST
621 West Maim St.

New Port Kirhey, Fla.
Puh. 849-1100

KUKKIA kaikkiin tilaisuuksiin 
TOIMITAMME SÄHKEITSE 

KUKKIA KAIKKIALLE!

Potter Bros - IGA - 
FOOD - LINER

Tehkää siltä rnokaUvarm- 
oetoksienne p u rn u ja  

NEW POST RICHEY, FLA.

COVENTRY, R.I.
Mrs. Elsa Kiviranta, Covent

ry, R.I.» kuoli helnäk. 2 p.,1977 
Westerlyn sairaalassa. Hän oli 
syntynyt Saarijärvellä, maa- 
lisk. 1 p., 1891, siis oli 86 v. 
Ikäinen. Hän meni avioliittoon 
Alfred Kivirannan kanssa Cle
velandissa, Ohio v. 1921. Sa
mana vuonna he muuttivat sum- 
mltt osaan Coventrya, jossa he 
kasvattivat kanoja ja myöhem
min maitokarjaa.

Lähinnä suremaan Jäi tytär 
Lempi Lindroos, hänen 3 las
taan; Kathy Carbone Ja tytär 
Stephanie, Diane Lindroos Ja 
John A. Lindroos Ja yksi serk
ku Bessemer, Pa.

Pastori Bell toimitti papilli
set tehtävät. Vainaja haudattiin 
Mapleroot hautausmaahan, Co
ventry, R.I. Kahvitarjoilu pi
dettiin Lempi Ja Severi Lind
roosin kodissa.

PLAINFIELD
Edwin E. Lehto, 55 v. ikäi

nen kuoli kotonaan Canterbury 
Road. Hän oli syntynyt Lovii
sassa suomessa maalisk. 26 p. 
1922. Hän oli Kalle ja Inkeri 
Lehdon poika.

Hän omisti Lehto Auto Re
pair Shopin, Danielsonlssa ja 
oli Old Apostolic Lutheran kir
kon jäsen, Black Hill Plain- 
field.

Kaipaamaan Jäi vaimonsa E- 
va, 3 tytärtä; Mrs. Rita Rain- 
ville, Brooklyn, Mrs. EthlyTet- 
reault, Moosup Ja Mrs. Leila 
Stone, Moofiup, viisi poikaa; Leo 
Lehto, Brooklyn, Carl Eric, 
Paul Ja Henry Lehto, kalkki 
Plalnfieldissä. Yksi veli Esko 
Lehto, Voluntownissa, useita 
veljiä Ja siskoja suomessa, u- 
selta lastenlapsia.

Hautaus oli Evergreen hau
tausmaahan, Central Village, 
Conn.

STERLING
Kalkki asukkaat muistavat 

entisen postimestarin Aron 
Frenchin. Hänen vaimonsa Pau
line 65 v. Ikäinen, kuoli Day 
Kimball sairaalassa, Put- 
namissa helnäk. 28 p. Mrs. 
French auttoi miestään posti
toimiston tehtävissä monet vuo
det Ja aina oli mukavaa puhu
tella häntä. He asuivat Sterlin- 
glssä 40 vuotta. Jälkeläisiä Jäi 
miehensä Aron, yksi poika, ja 
kolme tytärtä. - Iris

Voluntown, Conn.
LAUANTAINA, elok. 13 p. 

täyttyi jälleen kerran Aura Haa
lin lattia Jorma Wuorisen soit
taessa kesän neljännet tansBit. 
Nuorta väkeä oli kerääntynyt 
ilahduttavan paljon Ja jokainen 
koettell taitojaan kykyjensä mu
kaan. Letkajenkka Ja "alley- 
cat" keräsivät kuitenkin suu
rimmat joukot lavalle Ja letka 
kiersi ympäri salia lion ollessa 
ylimmillään.

Muistakaa kalkki tulla uudel
leen ensi lauantaina sekä tie
tysti syysk. 3 p., jolloin on Labor 
Day tanssiaiset kesäkauden 
päättyessä.

HANNU MÄKIPURO antaa 
konsertin lauantaina, 20 p. elo
kuuta Aura Haalilla, Hänen oh
jelmansa käsittää omia sävel
lyksiä hänen levyttämästään 
LP;8tä Joka tänä sekä viime 
vuonna on saanut suuren me
nestyksen Hannun ystävien pii
rissä. Hannu on Juuri palannut 
Suomesta, jossa hän viipyi kol
me viikkoa tehden nimeänsä 
tunnetuksi muslikklpllrelssä 
sekä tavaten nimekkäitä taitei
lijoita siellä, kuten esim. kaik
kien tunteman Toivo Kärjen. 
Hän oli myöskin Tampereella 
laulusolistina Suomessa tun
netun esiintyjän Matti Helni- 
vahon orkesterissa. Hannu tu
lee esiintymään myöskin Suo
men Televisiossa lokakuussa 
Matti Kuusian ohjelmassa. Oh
jelma alkaa klo 8.30 Ja lopuk
si soitetaan tanssit. Nuorten 1- 
loksi voidaan kertoa, että muka
na on rock'n rollia myöskin. 
Siis Jokaiselle jotakin. Kaikki 
mukaan. - AV,

Suo me n k i  e i t ä  
o p i s k e l e v i I  le
Maija-Heliilcki Acltio

Finnish for Foreigners L
Hinta $6.95

Finnish for Foreigners II
$6.25

Saatavana Raivaajasta.
(mossalaisiIto lisäksi 5% 

myynti veroa ja 
50c lähetyskuluja varten)

RAIVAAJA PUBLISHING CO.
Box 600

Fitchburg, Mass. 01420

Gardner, Mass.
PORMESTARI Stephen J. 

Erickson on esittänyt pyynnön 
Governor Michael S. Dukakls- 
ille, että hän harkitsisi Regis
try of Motor Vehicles kontto
rin sijoitusta Gardneriin. E- 
rlckson ehdottaa että tämä vi
rasto olisi tärkeä senkin syyn 
takia kun autoilijoita aina li
sääntyy, gasollinin hintaa u- 
hataan nostaa aina dollariin as
ti (yhden gallonin hinta) niin 
että tällöin matka lähiympäris
tön kauppaloistakin olisi lähem
pi kun että ajaa Fltchburgiin 
asti. Gardnerlssa olisi riit
tävästi sopivia tiloja kaupun
gin keskustassa sekä vähän si
vussakin, esimerkiksi Gard
ner Plaza Shopping Center. 
Lainsäädäntö jo monia vuosia 
sitten hyväksyi tämän kontto
rin sijoituksen tänne mutta el 
vaan ole varoja koskaan mää
rätty.

SIMPLEX Minutemen Drum 
& Bugle Corps ovat "niittäneet" 
Itselleen kunniaa. Matkustivat 
Canadaan viime viikolla Ja sai
vat ensimmäisen palkinnon 
marssissa eli kulkuessa siel
lä. (Tämä el ollut kilpailu), o- 
llvat World Open parade kil
pailussa Lynn, Mass, ja tulivat 
toiselle tilalle "as best drum 
corps." Lynnlssä oli ollut 
30 eri Joukkuetta (drum corps) 
Yhdysvalloista ja canadasta, 
kilpailussa, simplexin Minute- 
men suunnittelevat 1978 seson
kia. Innostuneita uusia voi
mia otetaan vastaan. Tämä 
ollen mainio tilaisuus nuorille 
tytöille Ja pojille 12 v. - 21 v. 
oppia - matkustaa - laajentaa 
uusia ystävyyksiä: '

THE BOARD of Trustees of 
Beals Memorial Library, Win- 
chendon. Mass, julistavat että 
he ovat hyväksyneet, vaan ovat 
syvästi pahoillaan, Mrs. Lyyli 
Holmanin eroamisen lalnastos- 
ta. Hän palveli kirjastossa 22 
vuotta ja oli aina valmis autta
maan koululaisia ja heitä ja 
meitä ken vaan halusi "a book 
to read". Lainaston johtokun
ta sanoo, "Kiitos, Lyyli Holman, 
for a job well done." Toivote
taan leppoisia ja terveitä vuosia 
Mrs. Holmannille hänen jäädes
sä eläkkeelle.

JOE WONG Ja Joe Chow ava- 
slvat heidän uuden ravintolan 
The Jade Buddha, 242 West 
Broadway. Siellä tullaan tar
joilemaan etupäässä kiinalais
ta ruokaa mutta varmaan saa

muutakin. Tilavuus on 156:elle. 
Toinenkin uusi ravintola on ra
kennuksen alaisena niin kaiken 
entisten palkkojen lisäksi on
pahan syömäpaikkoja. Asiak
kaita Joka liike odottaa:

ENTINEN gardnerilalnen, 
Edwin A. Htatbacka on nimi
tetty toimivaksi johtajaksi 
Gärdner-Athol Mental Health 
Distrlctiin Ja yllvalvojaksl 
(superintendent) Gardner psy
chiatry osastolle Rutland 
Heights Hospital. Hfstbacka 
on ollut vuodesta 1961 mukana 
kuntouttamis ohjelmassa val
tion Mental Health osastolla. 
Hän gradueerasl Gardnerin 
korkeakoulusta ja nykyään a- 
suu perheensä kanssa Heiden, 
Mass. Hänen kottorlnea Gard
nerlssa tulee olemaan Heywood 
-Wakefield rakennuksessa 
Central kadulla.

MRS. ELSA J. (Wickman) 
BACKMAN, 66, 25 Wasa St. 
löydettiin kuolleena hänen au
tostaan elok. 8 p., 1977. Hän oli 
ollut lähdössä kotiin edellise
nä lauantaina Curtis Lumber 
Company, Hubardston, Mass., 
jossa hän oli kirjanpitäjä Ja 
sihteeri. Oli ehtinyt autoon
sa Ja siinä kuolema kohtasi. 
Maanantaiaamuna sitten löydet
tiin kun tehtaan työläisiä saa
pui työhön. Hän oli John Ja 
Hanna (Holmlund) Wickmanin 
tytär. Vuodesta 1928 hän oli 
Children's Furniture Com
panyn virkailija Ja myöhem
min omistajana. Hänen isän
sä Ja veljensä olivat aloit 
neet liikkeen Jossa tehtiin _ 
ten huonekaluja, viimeiset.'72 
vuotta hän oli Curtis Lumber 
Co., palveluksessa. Hän oli 
Jäsenenä Covenant Lutheran 
kirkossa, oli kirkon kuoros
sa, kuului Lutheran Church 
Women, Altar Guild, order 
of the Eastern star sekä Gard
ner Ladles Shrine Club. Hä
neltä jäi veil, Howard Wick
man, Fort Myers, Florida 
ja sisko Mrs. Berta S. Plum
mer, Lexington, Mass, ja u- 
selta siskon lapsia.

Hautajaiset olivat kirkosta. 
Rev. Kenneth E. Johnson huo
lehti papilliset tehtävät; Leo
nard A. Sundbloom oli urku
rina Ja Mrs. Caroline Lahlkai- 
nen solistina. Haudattiin Wild
wood kalmistoon, perhehau
taan. Smith Funeral Home huo
lehti järjestelystä. -Elsa

NEXT TIME 
YOU GO  

HOME. SPEND 
SOMETIME 

IN YOUR
BACK YARD.

Every year th o u san d s  of peop le  
go h o m e  to visit their friends and rel
atives in Scandinavia a n d  never even  
th ink ab o u t vacation ing  there.

W hich  is a sham e. B ecause 
S cand inav ia  is truly o n e  o f the m ost 
beautifu l p laces in the  w orld  to take 
a vaca tion .

A nd this year, SAS has m ore 
w ays you can  d o  it than  an y  other a ir
line. W ant to take a tour? W e have a 
lot you  can  ch oose  from . O r d o  you 
just w an t to fly over an d  drive around

on yo u r ow n? O u r air fares are as low  
as an y  schedu led  fares you 'll find. 
(Your travel agent can  give you m ore 
inform ation.)

So next tim e you g o  hom e to 
visit, p lan  on spend ing  so m e  extra 
tim e there.

And start en jdy ing  all of the 
things peo p le  have b een  enjoying 
in S candinav ia  for years.

D aily-departures from 
N ew  York, C hicago, Los A ngeles, 
Seattle and M ontreal.
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W H E N  AN AIRLINE IS WELL RU N  

THE PASSENGER PRO FITS FR O M  IT.
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" T E R O " S A U N A N  U U N E J A

'toivo brosen suunnittelemia, nopeatehoisia, puulla ja sähköllä 
lämpiäviä.Valmistamme ja myymme. Esittelyvihkoscmme pyy- 
dotluessä.

DAVID BARTON Puh. 203-928-9802
Valentins Road, Pomfret Cer ter, Conn. 06259

NORTH FUNERAL HOME
24 tunnin ambulunssipalvelu 

Puh. 849-2291 
W. A. NORTH. johUJe 

302 W. MAIN ST.
NEW PORT K1CUEY, FLA. 

651 E. TAKPON AVE.. 
TARPON SPRINGS, FLA.

M OODY'S DINER
and CABINS

Erikoisia päivällisiä, Curb- 
palvelua

K O T IT E K O ISE T  LEIVOKSET 
WALDOBOIIO. MAINE

TULIKO TILAUS UUSITTUA?

Newton - Bartlett 
HAUTAUSTOIMISTO!

Tel. 863-2113
42 Main St., Newport, N.H.

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

A1WIC Polttoöljyä
Recapping

Commerce Ave. 
Danielson, Conn.

T I I L I N G H A S T  - Hautaustoimisto
Danielson, Conn. -A V Central Village
Tel. Prescott 4 3284 4T*ffl*^Tel.  Logan LO 4-2147

«
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KIROTA VAPAASTI
Massan valtion senaatti ää

nesti 30 äänellä 6 vastaan ku
mota 280-vuotis lain. Joka mää
rää jumalan pilkan rikollisuu
deksi Ja siltä voi saada 1 vuo
den vankilatuomion.

Henkilöt voivat nyt kirota va
paasti, siltä el saa rangaistus
ta. Ehdotuksen kumota rikos 
jumalan pilkkaamisesta tai 
herjaamisesta toi esille tuoma- 
rlkunnan päämies AlanS.Sisls- 
tsky (D) Sprlngfleldlstä. Hän 
myös pelkäsi, ettei hänen esi
tyksensä tule menemään läpi, 
niin hän Jätti sen pöydälle. Hän 
koetti selittää mitä sana Juma
lan pilkka on, selittäen, että Jos 
sinä panet Jumaluus-sanan kl- 

, roussanan eteen niin sinä saat 
sakkoa tai vankilarangaistuk
sen. Kumoamisen puolesta oli 
senaattori David H. Locke (R) 
Wellesley, Joka väitti että laki 
on ollut vuodesta 1697 ja hänen 
mielestään se on ollut pelastus 
koko liittovaltioille eikä ole tar
peellista poistaa sitä. Aino
astaan kaksi senaattoria äänes
ti esitystä vastaan, Locke Ja 
Joseph Walsh (D) Bostonista. 
Siis kirotkaa vapaasti Ja yltä- 
kylläisesti.

LAKKO
General Dynamics 5,000 lai- 

vatelakan työläistä on tätä kir
joittaessa ollut 25 päivää Lu
kossa, eikä vieläkään näytä sil
tä, että kumpikaan puoli antaisi 
periksi tätä alennus pöytää hy
väksymällä mitään sopimusta 
palkrifiwatimuksessa. Stanley 
Kylli^^lokaali 5 presidentti Il
moittaa, että yhtiön antamassa 
kirjeessä heinäk. 28 p. yliarve- 
lu palkkojen nousu merkitsisi 
$2.6 miljoonan lisäystä. Ja 
näin ollen yhtiö arvioi, että jo
kainen työläinen tulisi osalli
seksi $520 enemmän kuin en
sin arvioitiin.

KOULUJEN OPETTAJAT
Uusi kahden vuoden sopimus 

hyväksyttiin kaupunkimme o- 
pettajakunnalle. Lisäys palk
kaan tulee olemaan syysk. 1 p. 
1977 5% Ja ensi vuoden syysk.
I p. automaattisesti toiset 5%.

LENINGRADIN uutislehti
Pravda ilmoittaa, että Neuvos
toliiton toiseksi suurimmassa 
kaupungissa asuu 400 henkilöä 
Jotka ovat yli 100 vuotiaita, jois
ta kaksi kolmasosaa on naisia. 
Leningradissa on asukasluku 4 
miljoonaa. - Pauline

Kirkollisia uutisia

f t

Quincy, Mass,
Suomenkielinen Jumalanpal

velus tullaan pitämään Trinity 
kirkossa sunnuntana, syyskuun
II p., klo 2.30 lp. Saamaa pas
tori William Sumner. - Kv.* * *

Quincy, Mass.

T r oy,  N: H.
Suomenkieliset kirkonme

not pidetään Troyn Suomalai
sessa Ev. Lähetysklrkossa klo 
7.30 lauantai-iltana, elok. 20 
pnä. Pastori Keijo Aho saarnaa. 
Mrs. Martha Meadows soittaa 
pianoa. Erikoislaulua on ja tar
joilua kokouksen Jälkeen. Kaik
ki tervetulleita.♦ * *

Brooklyn, Conn.
Jumalanpalvelus sunnuntaina 

elok. 21 p. klo 3 ip. Federated 
kirkossa, pastori Eino Salo lau
laa. Pastori Väinö Välkiö tuo 
tervehdyksen Hanna-järven 
Raamattuleiriltä, sudburystä, 
R iid a s ta . Mrs. Esther La- 
BvW: on pianistina. Sydämelli
sesti tervetuloa. - V.V.

e * e

JOHNSON STEEL & WIRE 
Co. työläisten lakko päättyi vii
me viikon lopulla kun tehtaan 
350 työläistä allekirjoitti kol
men vuoden työsopimuksen. Ei 
työläiset saaneet kaikkia mitä 
he vaativat mutta silti olivat 
tyytyväisiä uuteen sopimuk
seen. Lakkolaiset menivät ta
kaisin työhön viime maanantai
na Thompson Wire Co. Ja A- 
merican Steel & Wire Co. työ
läiset ovat vielä lakossa.

MRS. PAULA (Leijona) HA
KALA, 60-vuotias, 292 Salis
bury St., Holden, kuoli koto
naan pitkän sairauden Jälkeen. 
Hänen miehensä Aarne Hakala 
Ja tyttärensä Lisa kuolivat tor
nadossa vuonna 1953. Heidän 
poikansa Alan kuoli useita vuo
sia taaksepäin. Suremaan Jäi 
edesmenneen miehensä veljen 
lapset ja anoppi Mrs. Hilda 
Hakala. Hautaus oli Miles 
hautaustoimistosta Jossa pas
tori William Tucker toimitti 
viimeisen palveluksen. Paula 
oli syntynyt New Yorkissa ja 
vanhemmat olivat Laura ja Aki 
Leijona.

TÄLLÄ VIIKOLLA asuk
kaat saavat tietää kuka saa sen 
koululaisten bussiurakan. Kou
lukomitea muutti mielensä vii
me kokouksessa ja päätti odot
taa lisää tietoja United Truck 
and Bus Co., providence, R.I., 
Joka oli alin tarjooja. Kova 
painostus kaupungin virkaili
joilta ja muilta lilkemlehiltä 
oli suuri tekijä komitean pää
töksessä. Koulut alkavat syys
kuun 7 p. ja aika on lyhyt. Ko
mitea kokoontuu keskiviikko
na ja silloin päätös pitää teh
dä. oikeuskuulustelu alkaa en
si viikolla, Jossa Worcester 
Bus Co. tulee väittämään, että 
United Bus yhtiön tarjous oli 
laiton.

UUTISET kertovat, että 
Valkoisen Talon asukkailla 
näyttää olevan samanlaisia on
gelmia kuin muillakin asukkail
la. Isä Ja hänen 27-vuotias poi
kansa, jolla on vaimo ja kuu
den kuukauden ikäinen lapsi, 
lähtee yksin pähkinänhoiioon 
Georgian valtioon kunnes asiat 
selviävät ja vaimo ja lapsi py
syvät Valkoisessa talossa tois
taiseksi. Ero ei ole pitkäai
kainen. - J allu

Worcester, Mass.

MIddleboro, Mass.
FAIR HAVENS LEPOKODIN 

puolivuosikokous pidettiin kes
kiviikkona, elok. 10 pnä. Past. 
Väinö välkiö lausui johtokunnan 
jäsenet tervetulleiksi yhteiseen 
neuvonpitoon. Mrs. Signe Bro
man luki edellisen vuosikokouk
sen pöytäkirjan ja Mrs. Jean 
Burnham toimintakertomuksen, 
jotka kiitollisuudella hyväksyt
tiin. Mr. ja Mrs. Bumham o- 
vat hoitaneet hyvin Lepokodin 
asioita. Iloitsemme, että saim
me halvalla hinnalla suoritet
tua Lepokodin ulkomaalauksen. 
Muitakin pieniä korjauksia on 
suoritettu, puhevuoroja käyt
tivät past. James Kimmell,Mr. 
Karl Hourula, Mr. Toivo Tuori, 
Mr. Robert Btmham, Mrs. 
Jean Burnham, Mrs. Signe 
Broman ja allekirjoittanut. Ko
kous päättyi past. James Kim- 
mellin johtamaan loppurukouk- 
seen. Johtokunnan jäsenet ruo
kailivat kodin asukkaitten kans
sa. Oli oikein herkullinen pais- 
tipäivällinen. Lepokotia koske
via asioissa voitte luottamuk
sellisesti kääntyä osoitteella: 
Mrs. Jean Bumham, Fair Ha
vens Rest Herne, Inc., 488 
Marion Road, Middleboro, 
Mass. 02346 (Puhelin; (617) 
947-1660 tai Rev. Väinö Väl
kiö, 8 County Rd., West Ware- 
ham, Mass. 02576. -V. Välkiö

Ilmoittakaa juhlanne 
Raivaajassa!

Nordgren Memorial Chapel
H A U T A U S T O I M I S T O  

300 Li  nco l n  St reet ,  Wor cest er ,  Mass,  
Puhelin 852-2161 

ARTHUR R. NORDGREN

THE

CORNWELL MEMORIAL CHAPEL
ARVOKAS HAUTAUSPALVELU 

Center Street Tel. 295- 1810 Wareham, Mass.

Maynard, Mass.

MR. JA MRS. RUBEN ARO
MAA ilmoittavat, että heidän 
tyttärensä Glynis Malla on men
nyt kihloihin Mark William Ha- 
melin kanssa, West Springfield, 
Mass. Miss Aromaa sai pääs
tötodistuksen University of 
Lowelllsta viime toukokuussa 
Magna Cum Laude arvolauseil
la Ja on työssä Raytheon Co., 
Sudbury, Mass, sulhanen on 
vuoden 1975 graduaattl Lowell 
Technological Iistitutesta. 
Häät tullaan pitämään lokakuus
sa.

SELMA RAJALA. 12 A Pow- 
dermill Cir. Maynard, vietti 
syntymäpäiväänsä tyttärensä 
Kerttu Luederln perheessä, 
Clinton, Mass. torstaina, e- 
lokuun 4 p. Muutamia lähei- 
slmpiä tuttavia oli Juhlassa 
mukana toivottamassa Selmalle 
hyvää 89. syntymäpäivää.

MATTI KOSKI, 46 Parker 
St., Maynard, kuoli Walden 
Nursing Herne, Concord, maa
nantaina, elokuun 1 p. 1977. 
Hän oli 82 v. Ikäinen. Synty
nyt Suomessa Pulkkilan pitä
jässä Ja asunut Maynardissa 
yli 60 vuotta.

Häneltä Jäi Jälkeen vaimonsa 
Sigrid (Saari) Koski, Maynard
issa, kaksi veljeä suomessa 
ja kolme veljen lasta; Mrs. 
Martha Weckström, Maynard
issa, Mrs. Vieno Ware, Sud
bury Ja Paul Koski, Littleton. 
Twomblyn hautaustoimisto jär
jesti hautauksen ja Lutheran 
kirkon pastori Larry Woolf suo
ritti papilliset tehtävät. Hau
taus Glenwood hautausmaahan.

-Ed

West Barnstable, Mass.
Hengellinen kokous pidettiin 

sunnuntaina, elok. 7 pnä Mr. ja 
Mrs. Victor Raiskion kodissa. 
Past. Väinö Välkiö puhui päivän 
evankeliumitekstin johdolla ä- 
lykkäästä huoneenhaltiasta. 
Luuk. 16;10-15. Mrs. K-erttu 
Kyllönen, Miaa-Ester Fllnk- 
man Ja Mrs. Lillian Goffin to
distivat Jumalan ihmeellisestä 
huolenpidosta. Kokous päättyi 
Mrs. Nunny Välkiön Johtamaan 
loppurukoukseen ja siunauk
seen. Mrs. Tyyne Raiskion 
järjestämä kahvitarjoilu oli 
monipuolinen ja kiitettävä. Seu- 
raava kokous on Mr. ja Mrs. 
Tauno Rapon omistamassa ra
vintolassa, Village Faressa, 
Dennlsissä, Mass, sunnuntaina, 
syysk. 11 pnä klo 3 ip. Kaikki 
ovat tervetulleita.

MR. WILLIAM (Ville) WIR- 
TANEN kuoli elok. 8 pnä Cape 
Codin sairaalassa, Hyannisis- 
sa, Mass, yli 95 vuoden ikäise
nä. Hän oli syntynyt Siikaisis- 
sa, Turun ja Porin läänissä 
lokak. 28 pnä 1881. Wirtanen 
saapui nuorena 16 vuoden ikäi
senä v. 1898 Cape Codille Ja 
stablessa 79 vuotta. William 
Wirtanen oli West Barnstablen 
ev. lut. kirkon perustava Jäsen 
ja osallistui kirkon rakenta
miseen innolla ja rakkaudella. 
Hänen sydämellään oli seura
kunnan tulevaisuus ja menesty
minen. Hän oli esimerkillinen 
Ja uskollinen Jäsen. Veli Wir
tanen rakasti myös kristittyjen 
pyhää yhteyttä. Hautauspalve
lu pidettiin elok. 10 pnä First 
Lutheran kirkossa, WestBarn- 
stablessa. Wirtanen haudattiin 
Crocker Park Cemeteryyn, W. 
Bamstablessa. Siunauksen toi
mittivat pastorit Gordon Nelsor 
Ja Väinö Välkiö. Muistotarjoi- 
lu oli Mrs. Eleanor Higginsin 
kodissa. -V. Välkiö* * *

Tuliko tilaus  
U U S I T T U A

QUINCY SAVINGS BANK
1374 HANCOCK STREET — 371 HANCOCK STREET 

QUINCY. MASS.
Auki klo 9 op. - klo 3 ip. maanantoista perjantain iltapäivään. 

Auki torstaisin klo 5:30 • 7:30 idulla.
Säästä- ja klubitiiejä • Kiinne- ja persooualamoja.

LYDON & HAASE 
COMPANY
NORWOOD, MASS.

>0 BroadwajV
Putkityötä |a  lämmityalaitokaia. 
Putkityötarpeita. — Youngstown 
keittiöitä. — G. E. sähkötavaraa.

ÖUYPOLTTIMOIDEN 
MYYNTI JA PALVELU
Puhelin: Norwood 7-0711
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NORWOOD CO-OPERATIVE BANK
Il Central Street, Norwood, Mass.

Edistää säästäväisyyttä ja kodin 
omistusmohdol I isuuksla.'

Kolme hyväksi tunrr ttua tapaa sovellutettuna 
teidän tarpeisiinne.

- t~nTTrririririioor>or>r>rir »r

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

61 Middle Street 
GLOUCESTER, MASS.

Puh. 283-0884
Konttori avoinna 
vöitä ja päivällä

Mr». Martha Wirtanen, May- 
nardlsta kävi näyttämässä 
Fitchburgia auomlvierailleen. 
He ovat Alli Ja Eako Alla Ja 
heidän tyttärensä Minna. Mrs. 
Wirtanen on Mr». Allan täti. 
He viipyvät Yhdysvalloissa vä
hän yli kaksi viikkoa ja palaavat 
takaisin Suomeen elokuun 24 p.

Wirtaset ovat vierailleet Ja 
vierailevat vielä monilla paik
kakunnilla kuten Newportissa, 
N.H. ja pawtucketlaaa, R.I., 
Mrs. Allan serkun luona.

Myönteisenä puolena Mr. 
Alla mainitsi tilavat asunnot, 
verrattuna Suomen asuntoihin 
Ja valtavat tieverkostot. Mrs. 
Alla myös mainitsi, että van- 
hempipolvl täällä on paljon nuo
rekkaampaa kuin Suomessa, 
mutta sielläkin on nykyisia van- 
hemplpolvi nuortumaan päin.

Ruokatavaramyymälät ovat 
paremmin varustetut täällä 
varsinkin niiden liha- ja hedel- 
mäosastot ja tiivistettyjä Ja 
valmisruokia on enemmän Ja 
varmaan käytetään enemmän 
täällä.

Linja-auto- Ja Junaliikenne 
on varsin vähäistä täällä ver
rattuna suomeen. Jonka he kat
sovat kielteiseksi puoleksi.

Minna mainitsi myönteise
nä puolena kauniit omakotita
lot. Hän on 11 vuotias hauskan 
näköinen nuori neiti, joka käy 
peruskoulua Ja jo lukenut kaksi 
vuotta englantia Ja pian lisätään 
kaksi muuta vierastakieltä lu- 
lujärjestykseen.

Mr. Aila toimii työnjohtaja 
Enso Gutzeit yhtiön palveluk
sessa. Mrs. Alla toimii tarkas
tajana Luhta oy;n vaatetusteol
lisuudessa.

Ailoilla on myös 29-vuotias 
poika, Tauno Aila, joka asuu 
myös Lahdessa vaimonsa Ja 
kahden pikkutyttönsä kanssa.

Tie 1-190 asiassa 
päästy sopimukseen
Sopimus on vihdoinkin saatu 

aikaan tie 1-190 ja Rt. 2 yhty
mäkohtaa koskevassa asiassa. 
Työt mahdollisesti voidaan 
alittaa noin kuudesta kahdek
saan viikkoon.

Maanantaina tehdyn sopimuk
sen mukaisesti 216 eekkeriä li
sämaata tullaan ostamaan tei
den risteyden alapuolelta, Jois
ta 63 eekkeriä ostaa Ylelsten- 
töldenlautakunta ja loput De-

artment of Environmental Af- 
Ya*., Tarkoituksena lisämaan 

hankkimiseen oli luonnonsuo
jelu.

Yleistentöiden lautakunta tu
lee muuttamaan Nashua Joen 
juoksua noin 1,600 Jalkaa eikä 
2,800 jalkaa kuten oli aikaisem
min suunniteltu, ottaa mahdol
lisesti parisen viikkoa ennen
kuin yksityiskohdista sovitaan 
Yleistentöiden lautakunnan. En
vironmental Affairs ja U.S. 
Fish and Wildlife lauakuntien 
kesken. Kun tämä sopimus on 
aikaansaatu niin sen jälkeen ole
tetaan että U.S. Army Corps of 
Engineers tulee hyväksymään 
Nashua Joen muuton.

Lisämaan omistavat Richard 
Comerford Ja William Lane Ja 
on sen hinnaksi arvioitu aikai
semmin $180,000. Nyt kuitenkin 
on maan arvo uudelleen arvioi
tava ja mitään lopullista hintaa 
el tiedetä.
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M A Y
Hautaustoimisto

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

ympäristöllä
85 Nichols St., Norwood, Masa. 

Puhelin 762-1509
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KANGAS GARAGE
AUTOJEN KORJAUSTA 

R a d i a a 11 or i e n k o r j a u s  on 
e r i k o i s a l a m m e

AUTOJEN TARKASTUSTA

Valtion hyväksymä tarkastus
asema.

400 Lovewel! St. Puh. 632-5290 
Gardner, Mass. .01440 
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F l t c H b u r g  ja

Mrs. Michael D. Missiin 
* e e e

Avioliittoon vihittiin elokuun 
13 päivä, 1977 Central Baptist 
kirkossa, Westfield, Mass. 
Miss Jane Francis painchaud 
Ja Michael Dean Missiin. Mor
sian on pastori Ja Mrs. Rlch- 
aud B. painchaudln tytär, West- 
fieldistä. Mr. Missiin on Mr. 
ja Mrs. Htrold J. Misslinin 
poika, 77 Richardson Road, 
Fitchburg ja edesmenneiden 
fitchburgilaisten Fiina Ja Se
veri Tastulan tyttärenpolka. 
Morsiamen Isä suoritti vihki
misen, pastori Sargis Matson- 
ln avustamana. Hääjuhlaa vie
tettiin morsiamen kodin puu
tarhassa.

Sekä sulhanen että morsian 
ovat molemmat Fitchburgin 
korkeakoulun v. 1972 graduaat- 
teja. Morsian gradueerasl v. 
1976 Gordon Opistosta, jossa 
opiskeli englanninkieltä Ja Jos
ta sai kandidaatin arvon. Mr. 
Missiin gradueersl v. 1976 Tufts 
yliopistosta, suorittaen siellä 
Insinöörin tutkinnon. Hän toimii 
siviili-insinöörinä hallituksen 
sisäministeriön palveluksessa 
Devil's Lake, North Dakota, 
jonne nuoripari perustaa kotin
sa. Häämatkaansa nuoripari 
viettää matkustamalla North 
Dakotaan.

Valtuuston kokous

Tilstal-lltaisessa kokouk
sessaan kaupungin valtuusto 
käsitteli useita eri ajankohtai-

*’ ' nläaram i
Ensimmäisenä päiväjärjes

tyksessä oli Blueberry Lane 
kaatopaikka, Joka sijaitsee len
tokentän vieressä Ja Joka mää
rättiin suljettavaksi viime ke
väänä valtion taholta senjäl- 
keen kun Fitchburgin terveys
lautakunta oli tehnyt valituksia 
kaatopaikan suhteen.

Valtuusto päätti käyttää 
$4,950 käytettäväksi kaato
paikkaa koskevaan tutkimuk
seen. Tehtävä annetaan In
sinööritoimistolle, Joka puoles
taan tekee ehdotuksia kaatopai
kan suhteen. Jotta vältytään 
maksamasta $1,000 sakkoa päi
vältä. Sakon määräsi valtion 
asianajaja jos el pian tehdä 
mitään asian eteen.

Yleisten Töiden lautakunnan 
virkaatekevä johtaja Ernest J. 
Glrouard antoi valtuuston tie
tää, että tämä $4,950 vain Joh
taa kaatopaikan sulkemiseen 
valtion hyväksymällä tavalla. 
Kaatopaikka uudelleen avaa
minen valtion sääntöjen mu
kaisesti tulisi maksamaan kau
pungille paljon enemmän.

Valtuusto myös päätti yksi
mielisesti myöntää $33,061 säh
kökäyttöisten äänestyskoneiden 
ostoon. Kaupungin sihteeri Ma
rion am. Smith sanoi, että tämä 
heti merkitsee säästöä kaupun
gille. koska el tarvitse palkata

Nykyaikainen 
S ä h k ö -  

u r k u
Ystävällinen
suomalainen 

palvelija
T ILA V A  
KAPPELI

Air Conditioned

H A N N E L
Funeral Home
86 -^88 Copeland Street
Quincy, Mass. 02169 

Puh. 773-3773
Notary Public (Julkinen notaqii)'

Smith Funeral Home
ELDEN E. BJURLING

R CE FUNERAL HOME
ROCKLAND, MASS.
1$ Webster Street 

Puhelin
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8 loukkaantui 
autokolarissa

Sunnuntaina vähän jälkeen klo 
7 aamulla, sattui Grotonlssa 
Rt. 40 tiellä kahden auton yh
teentörmäys sillä seurauksella, 
että kahdeksan henkilöä louk
kaantui.

Poliisin antaman tiedon mu
kaan Gregg He Hand, 22-vuoti
as, Baddacook pond, Groton, 
oli ajamassa länteen päin Rt. 
40 tiellä kun hän menetti auton
sa hallinnan Ja ajoi yhteen Veijo 
J. Kopsalan ajaman auton kans
sa. Kopsala on 30-vuotias Ja a- 
suu county Road, Ashby.

Holland vietiinNashobaCom
munity sairaalaan Ayerlin,Jos
sa hänen tilansa sanottiin maa
nantaina olevan tyydyttävän. 
Hänen autossaan ollut 19-vuoti
as Betty Woodman on myös hoi
dettavana samassa sairaalassa 
ja hänen tilansa sanotaan ole
van hyvän.

Veijo Kopsala, hänen vai
monsa Mary Ellen, 29-vuotlas 
Ja heidän neljä lastaan kalkki 
loukkaantuivat kolarissa. Sekä 
Kopsala että hänen vaimonsa 
ovat melko tyydyttävissä kun
nossa sairaalassa.

Heidän lapsensa Patricia, 12- 
vuotlas, Lana, 11-vuotias, Amy, 
8-v. ja Jamie, 5-v. ovat kalk
ki hyvässä kunnossa.

Mr. Kopsala Ja 3 heidän lap
sistaan pääsivät maanantaina 
kotiin Ayerln sairaalasta. Mrs. 
Kopsala on vielä hoidettava sai
raalassa, häneltä meni Jalka 
poikki kolarissa sekä yksi ty
töistä on vielä sairaalassa la
sinsirpaleiden aiheuttamien 
naarmujen takia.

Molemmat autot menivät 
käyttökelvottomiksi. Ympäris
tökuntien ambulanssit olivat 
auttamassa kuljettamaan louk
kaantuneita sairaalaan. Myös 
ympäristökuntien poliisit olivat 
onnettomuuspaikalla auttamas
sa.

Kolarin syytä tutkitaan.* * *

Autovaras pidätetty
Viime viikon torstai-Iltana 

noin klo 11 aikaan pidättivät 
Fitchburgin poliisit winchen- 
donllalsen 26-vuotiaan mie
hen Michael E. Hsmelin Sun
dial asuntotalon pysäkölntlpai- 

. kalla», . r -.iJ-' H’: - ...........
Kun poliisit olivat tavanomai

sella kierroksella ilmoitettiin 
heille, että Jotain epäillyttävää 
oli menossa Sundialin pysäköin
tipaikalla. Kun he menivät tut
kimaan asiaa löysivät he Hame- 
lln Istumassa pysäköidyn auton 
etuistuimella. Hamel pidätet
tiin Ja syytetään häntä mootto
riajoneuvon luvattomasta käy
töstä, sisäänmurrosta mootto
riajoneuvoon Ja yrityksestä va
rastaa moottoriajoneuvo.
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yhtä paljoa ääntenlaskijoita kuin 
aikaisemmin. Äänestyskonelta 
tullaan käyttämään lokakuun 11 
päivän kunnallisvaaleissa. Ko
neiden ostoon voidaan anoa fe- 
deraali hallitukselta varoja.

Valtuusto myös antoi alus
tavan suostumuksensa Philip 
A. Madonialle siirtää kaksi 
yhden perheen taloa North ka
dulta Pearl Hill tielle. Valtion 
opisto on osunut tontit auto- 
Jenpysäköintlpalkkaa varten. 
Madonlan isä on aikoinaan ra
kentanut mainitut talot Ja Ma- 
donla osti rakennukset Val- 
tionopistolta pois siirtoa var
ten.

Madonlan pitää vielä saada 
kaupungin suunnittelulautakun- 
nan hyväksyminen siirtoon. 
Pearl H1U Road on nimitetty 
luonnonkauniiksi tieksi ja sen 
alueelta el saa kaaua yhtään 
puuta ilman suunnlttelulauta- 
kunnan hyväksymistä.

Y m p ä r i s t ö  * * 

Terveisiä Suomesta!
Onerva Ja Lasse Leppänen Ja 

heidän 7-v. tyttärensä Christi
ne palasivat 6 viikkoa kestä
neeltä suomi-matkaltaan viime 
perjantaiaamuna. Onerva työs
kentelee täällä Raivaajassa ja 
hänen miehensä on automeka- 
nlkkona Wilson Oli Co;ssa Leo- 
mlnaterlssä.

Leppäset olivat kierrelleet 
Suomea ristiin rastiin Ja kat
selleet nähtävyyksiä. He olivat 
käyneet monissa eri kaupun
geissa, mm. TampereeUa, Kuo
piossa, Kokkolassa, Lappeen
rannassa, Turussa, Jyväsky
lässä, Lahdessa, Mikkelissä, 
Savonlinnassa Ja luonnollises
ti Helsingissä. Onervalla oli 
paljon Ihania kuvia näistä kau
niista kaupungeisu Ja niiden 
kauniista kukkalstutukslsu,Jol
ta olemme täällä Ihailleet.

Matkan pääplste oli Riihimä
ki, jossa Lasse Leppäsen äiti 
ja isä sekä veli Ja hänen vai
monsa asuvat.

Jännitystäkin oli riittävästi 
varsinkin tulomatkalla, kun su
mu Bostonissa oli niin sakea, 
että jetti el voinut laskeutua 
kentälle vaan kierteli useita 
tunteja Bostonin yläpuolella Ja 
lopulta laskeutui Hartfordiin, 
Conn., Josta matkustajat bus
seilla tuotiin Loganin kentälle 
Bostoniin.

Matka näyttää olleen kalkin 
puolin hyvin onnistunut satei
sesta ja viileästä kesästä huo
limatta. Loma loppui kuulem
ma lilan pian. olisi pitänyt saa
da olla vielä ainakin parisen 
viikkoa lisää.

Valtuusmiesehdokkalta
Harold J. Gabriel, 120 Fitch 

Hill Avenue, Fitchburg Ilmoit
ti asettuneensa yleisvaltuus- 
mlesehdokkaaksl tuleviin kun
nallisvaaleihin.

Mr. Gabriel on 56-vuotias, 
asunut koko Ikänsä Fitchbur- 
gissa , kävi st. Bernard's kou
lua Ja kuuluu st. cam lllus seu
rakuntaan.

Hän toimi poliisina Fltch- 
burgissa 18 vuotta. Josta toi
mesta Jäi eläkkeelle v. 1966. 
Kaksi vuotta sitten hän yritti 
päästä koulukomiteaan, mut
ta hävisi äänestyksen vain muu
tamana äänimäärällä.

J im * ' K -  Z J J tW ,  232 c & r
rendon St., Fitchburg on il
moittanut asettuvansa 2. vaa
lipiirin (Ward 2) valtuusmies- 
ehdokkaaksl.

Robert Mayne on myös Il
moittanut Jo aikaisemmin a- 
settuvan toisen vaalipiirin val- 
tusmlesehdokkaaksl. Nykyinen 
valtuusmies Hewry Dextraze ei 
ole vielä Ilmoittanut, josko hän 
asettuu uudelleen ehdokkaaksi.

TILATKAA

Suomalainen kansalliseepos

KALEVALA
Englannink ie Iisana 2-osass a

1 ja 11 osa $5.50 kpl. 
yhteensä $11.00 

5% myyntiv. massalaisilta.

Lisaksi 50c posti- ym. kuluja 
va rten.

RAIVAAJA PUBLISHING CO. 
Box 600

Fitchburg, Mass. 01420

K I R J E E N V A I H T O O N  H A L U A A

Yksinäinen, reilu, leskinainen haluaa päästä kirjeenvaihtoon ja 
tutustua johonkin leskimieheen tai vqnhoanpoikaan. Jos jossain 
tämän suuren maan kameralla olisi henkilä, joka potee yksinäisyyttä 
niin paiskatkaapa kirjeellä. Jaan odottamaan vastausta < osoitteella:

Nim. 'Kaksin aina kaunihimpi" 
c/o Raivaaja Publishing Company - Box 600 

Fitchburg, Mass. 01420

SOOOOOOOOOPOOOCX

Kaikenlaisia vakuutuksia , Puhutaan suomea

I

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

WESTMINSTER, MASS. PUHELIN 874-2921 

Välitetään myös kiinteistöjä

4miU>iiilintiiiflfcuniuutHiimimuaHiiHiimtmiimiitiiMmHiiuiitmmimiiinrnnitw itn iiH nn

Henry Jt LeBlanc Insurance Agency
Täydellinen vakuutuspalvelu. 

KIINTEIMISTÖ B' IRTAIMISTO 
KODINOMISTAJIEN -

| iS J In J  AUTO - PALO - ja HENKIVAKUUTUKSIA
376 Summer St., Fitchburg, Mass. • Puh. 343-4853 

SUOMEA PUHUVIA VIRKAIl IJOITA
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Raivaaja  -  T o r s ta in a ,  elokuun 18 p,,  1977 -  T h u rs . ,  Aug.  18. 1977

FITCHBURG
JA YMPÄRISTÖ

Paula I. Robbins 
valtionopIston virkaan
Paula I, Robbins (o.s. Ivas- 

ka) on nimitetty Fitchburgin 
Valtlonopiston "Associate Di
rector of craduate Studies" vir
kaan.

• Mrs. Robbins on opiskellut 
paljon Ja sai tämän vuoden tou
kokuussa filosofian tohtorin 
ajrvon University of Connecti
cutista, Jossa opiskeli alaa 
"Professori lal Higher Education 
Administration". Hän vietti ke- 

. sänsä valmistamalla tohtorin 
' Väitöskirjaansa kirjaksi, jonka 
nimi tulee olemaan "Mid-Life 

•^Career change" Ja jonka kirjan 
Julkaisee AMACON (American 
Management Association Com
munications).

Mrs. Robbins tulee työsken
telemään tri John Nashin Joh
dolla. Hän aikoo asettua aeu- 

: maan Concordiin, Jossa asui
• 1965-1970.

Mrs. Robbins'n isä, Paul I- 
! vaska asuu Lake Worthissa,
• Fja. Ja hänen äitinsä oli edes- 
: mennyt Anna Snellman Ivaska,
Joka oli fitchburgilaisen Mrs. 
Martha Sulkasen sisar.

UUTISILM OITUKSIA
ipnuiniiiiiiiiiiiHiiiiHHiniiiiiiiminTmiiiiiniiiiiii

NOTICE OF LOST PASSBOOK 
78-000193 issued by the Fidelity 
Co-operative Bank, is hereby given 
and application has been mude for 
issuance of a duplicate passbook. 

.Payment on the original ,passbook 
'has been stopped. Filchbiirg, Mass. 

Aug. 18, 1977. Fidelity Co-op Bank. 
ummtnniiHiiiiiiiiiiiiiiuiigiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

NOTJCE OF LOST PASSBOOK 
-  12644 issued by the Fidelity 

Co-operative Bank, is hereby given 
and application has been made for 
issuance of a duplicate passbook. 
Payment on the original passbook . 

has been stopped. Fitchburg, Vlas 
Aug. 18, 1977'Fidelitv Co-op Bank

WORKERS’ CREDIT UNION
(Työläisten Luottoyhdistyksen) 
vastakirja 17606 on kh'donnut 
ja maksut sitä vastaan on lopetet

tu . Fitchburgissa, Elok. 18 p. 
1977. Workers’ Credit Union.

-  WORKERS’ CREDIT UNION 
(Työläisten Luottoyhdistyksen) 
vastakirja 17642 on kadonnut ja 
Otaksut sitä. vastääh on lopetettu. 
Fjtchburgissa, Elok. 18 pnä 
1977. Workers’ Credit Union

'■.NOTICE OF LOST PASSBOOK 
I *699 insur'd by the Fidelity 

^Co-operHtive Bank, is hereby given 
and application lias been made for 

'.issuance of a duplicate passbook. 
Payment on the original passbook 

'has been stopped. Fitchburg, Mass. 
Xtig. 18, 1977. Fidelity Co-op Bank.
KiTjUiiMiniiimim............. ..................
. NOTICE OF LOST PASSBOOK 

14697 issued by the Fidelity 
j .Co-operutive Bank, is hereby given 

and application has been made for 
^issuance of a duplicate passbook. 
Payment on the original passbook 
has been stopped,Fitchburg, Mass,

; Aug’. 18, 1977. Fidelity Co-op Bank.
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NOTICE OF LOST 

1 PAID UP SHARE CERTIFICATE 
’ ..No. 16398 issued by the Fidelity 

- Co-operative Bank is hereby given 
and application bus been made for 

issuance 0 f duplicate passbooks. 
Payment on the originul passbooks 
hgs been snipped. Fitchburg, Mass. 
Aug. 5, 1977. Fidelity Co-op Bank

NOTICE O F LOST PASSBOOK 
No. 90719086 (Christmas Club)
issu ed  by the F idelity  Co-op 
Bank, is hereby given and ap. 
plication  hus been made for is- 
suance of u dup licate  passbook. 
Payment on the original passbook 
has been stopped. F itchburg, Ma. 
Airg. 4, 1977 F idelity  Co-op Bank

Ainoa suomalainen huonekaluliike, 
F I T C H B U R G I S S A  

ERNIES’ FURNITURE CO.
345 Main St., Puh. 343-7 1 00

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

Aukioloajat: Torstaina klo 4 ip. • 
10 ill. Perjantaina klo 2 ip. - 10 ill. 
Lauantaina klo 10 ap. - 10 illalla. 
Sunnuntaina klo 9 ap. • 12 päivällä. 
.....Estä ja Arvo Arjanen, omist.

•h
P R A T T  RD.  S T E A M  BATH  
Ptatt Rd. & Wilson St. kulmassa. 
Fitchburg. Puh. 345-1444, kotip. 
345-4535. Auki keskiv., torst. ja 
pe'rlant. klo 4 ip. > 10 ill. Lauant. 
klo 10 ap. • 10 ill. Sun. klo 8-12 ap. 

Rose ja John Meyer, omist.

K i h l a u t u n e i t a

Susan Kiuru 
* * *

Mr. Ja Mrs. Helge Kiuru 
tledoittavat, että heidän tyttä- 
rensä Susan Elizabeth Kiuru, 
509 Milk St., Fitchburg, on 
kihlautunut Harry D. Parviai
sen kanssa. Hän on Mr. Ja Mrs. 
Aarre Parviaisen poika, 581 
Turnpike Road, Fitchburg.

Miss Kiuru on v. 1977 Fitch
burgin Korkeakoulun graduäattl 
Ja alkaa opintonsa syksyllä 
Montachusett Regional Vo
cational Technical koulussa 
Fitchburgissa, Jossa aikoo 
opiskella hammastekniikkaa.

Mr. Parviainen on v. 1973 
Montachusett alueen ammatti
koulun graduaatti Ja työsken
telee sähkömlehenä c.N. Fa- 
gal sähköurakoltsijalla. Hääpäi
vää ei ole vielä määrätty.* o *

Aborttiklinikkaa
vastustetaan

Lähes 100 henkilöä oli ko
koontunut maanantai-iltana 
kaupunginvaltuuston suojiin an
tamaan kannatuksensa ehdotuk
selle kieltää keskenmenoklini- 
kan perustamisen kaupunkiin.

Mrs. Janet Deschenes, joka 
kannattaa ehdotusta, kieltää a- 
borttiklinikkojen avaamisen 
kaupunkiin, ojensi kaupungin 
suunnittelulautakunnalle asia
paperin, Jossa oli 4,200 kau
pungin aborttiklinikkoja vas
tustavan asukkaan omakätinen 
allekirjoitus.

Mrs. Deschenes syytti Cent
ral Massachusetts He alth Sys
tem virastoa siitä, että he eivät 
ota huomioon asukkaiden mie
lipiteitä esittäessään tällais
ten klinikoiden avaamista.

"Me emme halua, että Fitch
burg tulee kuuluisaksi Northern 
Worcester Countyn aborttien 
pääkaupunkina."

Robert R. La Lancette, laki
mies, joka edusti aborttiklini
koiden vastustajia sanoi, että 
el muutos kaupungin säännöissä 
merkitse sitä, että Fitchbur
gissa ei saa suorittaa abortte
ja, ainoastaan sitä, että niiden 
suorittaminen tulee tapahtua 
B u rb a n k in  sairaalassa. 
Hän myös sanoi, että äskettäi
sissä valtuuston kokouksissa 
Ludlowssa, Southborossa, Leo- 
minsterissä ja Woburnissa oli 
suurella äänten enemmistöllä 
hyväksytty kielto.

Hän sanoi, että kaupungin 
suunnittelulautakunnalla on oi
keus esittää sellaisen kiellon 
hyväksymistä Ja kaupungin
valtuustolla on oikeus hyväksyä 
se.
* * v * * * *
Tuliko tilaus uusittua?

Finnish American Club of Rutland

T A N S S I T
SOVITTAJAN PUISTOSSA

Demond Pond, Rutland, Mas s.
Lauantaina, elok. 27 p.

Klo 8 - 12
SOUND-A-BOUTS
SOITTAVAT
T e r v e t u l o a !
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BOSK
FU\ER.4L HOME

SERVING ALL FAITHS

FUNERALS
C R E M A T IO N S

REM O VALS
ARRANGED

StRVias WITHIN TOUR MEANS 
LOCAL or DISTANT

342-3635
85 BLOSSOM ST, FITCHBURG 

AMPUc PARKING

CHRISTIE and THOMSON
OF FITCHBURG, INC,

Auiotiirvikkvulen jii kaikenlaisten mOottorikoneiden välittäjät Pitkrinikidsidla palveluksella oletamme osoittaneemme luntettnvalsuulemme
Puh. Dl 3-3746 359 Summer St., Fitchburg, Mass.

HETI SAATAVANA 
Kirjoituskoneita 
Mitlkiikir joit uskoneita 
KalkuJaatloreja 
Klrjanpitnknneiu

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

306

Käytettyjä koneita 
Koneita vuokrataan 
ToimUtohuonekaluja 
Jäljannöskoneita

S M I T H  B R O T H E R S  
Summsr St Dl 2-7876 Fitchburq, Masv

Medicare kortti
Social Security virasto tie- 

doittaa, että metallista tehdyt 
"Medicare" kortit, Jolta Jotkut 
tehtaat valmistavat, eivät vas 
taa viralliata Medicare kort
tia.

"Social Security virasto pos
tittaa viralliset Medicare kor
tit henkilöille, Joilla on tämä 
turva," sanoi Mr. William 
G. Sheehan, Social Securityn 
aluepäällikkö. "Teidän tulee 
aina esittää virallinen Medi
care kortti kun olette tekemi
sissä Medicare palveluksien 
kanssa. Medicare kortti on 
hyvä olemassa aina mukana kun 
olette poissa kotoa. Jos huk- 
kaatte sen, teidän tulee viipy
mättä pyytää uusi kortti Ja sen 
saa mistä tahansa Medicare vi
rastosta.

Medicare auttaa 65 vuotiaita 
Ja sitä vanhempia terveydenhoi
dosta johtuvien kustannusten 
maksussa. Myös työkyvyttö
miä, Jotka ovat alle 65 vuoti
aita Ja jotka ovat nauttineet 
Social Securityn työkyvyttö- 
myysavustusta 24 peräkkäistä 
kuukautta tai Joilla on pysyväi
nen munuaisvika.

Yksityiskohdat selitetään 
kirjassa "Your Medicare Hand
book", joka lähetetään henki
löille, Joilla tämä turva on. Nii
tä on myös saatavana kaikissa ’ 
Social Security toimistoissa.

Fitchburg toimisto on 881 
Main St. Ja puh. 345-4183.

Poliisi pyytää 
yleisön apua

Fitchburgin poliiseilla ei 
vieläkään ole mitään Johtolan
koja viime viikon keskiviikko
na iltapäivällä, noin klo 2 ai
kaan, Coggshall Puistossa ta
pahtuneeseen raiskaukseen. 
Poliisit Jatkavat asian tutki
mista.

Raiskauksen uhri oli fltch- 
burgilainen nuori äiti. Joka 5- 
vuotiaan pikku tyttönsä kans
sa oli kävelyllä puistossa lä
hellä soittolavaa. Mies oli ilki- 
alasti muuten, mutta oli hänellä 
nylonsukka kasvojen suojana.

Uhaten vahingoittavansa las
ta, jos nainen rimpuilee vas
taan, johdatti mies naisen met
sään, Jossa raiskasi hänet pik
ku tytön läsnäollessa, mutta el 
vahingoittanut tyttöä. Miehen 
sanotaan olleen valkoisen, noin 
puolivälissä kolmeakymmentä, 
hentorakenteisen ja tumma tuk- 
kaisen.

Poliisi on saanut muistakin 
soittoja puistossa nähdystä 
alastomasta miehestä.

Etsiväkersantti Joseph A. 
Carbone, Joka Johtaa tutkimuk
sia kehoittaa henkilöitä. Jotka 
ovat nähneet Jotain epäillyttä- 
vää Coggshall puistossa elokuun 
10 p. ilmoittamaan siitä etsi- 
väänosastoon puh. 345-0363. 
Kaikki tiedot pidetään ehdotto
masti salaisena.
Massachusetts turvallisin 

paikka autoilla
National Safety Council (Kan

sallinen turvallisuustoimikun- 
ta) tiedoittaa, että Massachu
settsissa oli vähiten kuolemaan 
johtaneita autotapaturmia en
simmäisen viiden kuukauden ai
kana tänä vuonna. Täällä oli 
10,0 kuolemaa Jokaista 100,000 
asukasta kohden. Kansallinen 
keskiarvo on 21.7 kuolemaa Jo
kaista 100,000 asukasta kohden.

Tämä oli ensimmäinen kerta 
sitten vuoden 1969 kun Massac
husetts pääsi etusijalle. Silloin 
keskiarvo oli Massachusettsis
sa 12.1 ensimmäisen neljän kuu
kauden ajalta.

E Im Street 
Lähetysseurakunta

Kirkollisia uutisia
Fitchburg, Mass.

Sunnuntaina, elok. 21 p. klo 
10 ap. jumalanpalvelus.

Tiistaina, elok. 23 p., klo 7.30 
111. vlikkolllan hartaustilai
suus. Kahvitarjoilun kustantaa 
Mrs. Hanna Aho.

• * •

Messiah Luterilainen 
Seurakunta

Sunnuntaina elok. 21 p. klo 
8:30 aam. suomk. Jumalanpal
velus. Klo 9;30aam. sunnuntai
koulu ja Raamattuluokat. Klo 
10:15 aam. englk. Jumalanpalve
lus Ja Herran Pyhän Ehtoolli
sen vietto.

Klo 1;35 lp. "Lutheran Hour" 
asemalta WFGL - 960. Klo 3;00 
lp. suomk. Nalstenlllton vuotui- 
nan "Kenttäjuhla" palomäen pi
hamaalla, 16 Nichols street. 
Tämä on myös, "Jäähyväis- 
tllaisuus" nykyiselle Vlkarille 
Craig Pattersonille, joka seu- 
raavana päivänä, elok. 22 p., 
lähtee paluumatkalleen semi
naariin, viimeiselle opiskelu
vuodelleen. Seurakuntalaisia Ja 
ystäviä kutsutaan saapumaan. 
Naisia pyydetään tuomaan Jo
tain tarjoilua varten. Myös e- 
slttäisimme, että toisitte omat 
kenttä-tuolit (lawn chairs). E- 
päsuotuisan sään sattuessa, ti
laisuus vietetään kirkon alasa- 
llssa. Kaikki mukaani

14-v. poika hukkui
Ikävästi päättyi New Jersey- 

läisen perheen vierailu suku
laistensa luona Leominsteris- 
sä kun heidän 14-vuotias poikan
sa hukkui Leominsterin Barret 
Park Järveen. Tämä tapahtui 
viime viikon torstaina iltapäi
vällä.

Hukkunut poika oli Raffael 
Sanchez Jr., joka todettiin kuol
leeksi Leominsterin sairaa
laan vietynä.

Sanchez el oletettavasti osan
nut uida. Hän sukelsi järveen 
eikä koskaan tullut takaisin pin
nalle. Kesti enemmän kuin tun
nin ennenkuin sukeltajat löysi
vät hänen ruumiinsa mutapoh- 
jaisesta järvestä.

Kun pojan isä kuuli asiasta 
sai hän sairaskohtauksen ja 
Jouduttiin viemään Leomins
terin sairaalaan. Pojan äiti 
oli hysteerinen Ja poliisien pi
ti pitää hänestä kiinni. Jotta hän 
ei hyppäisi järveen etsimään 
poikaansa. Lisäksi toinen suku
lainen tuli hysteeriseksi Ja 
hänestäkin piti pitää kiinni. 
21-vuotias paikallinen hengen
pelastaja pyörtyi järkytyk
sestä.

Paikalle piti kutsua espan
jankieltä puhuvia henkilöitä, 
jotka voivat toimia tulkkina 
perheen Ja hengenpelastajien 
kesken.

Joukko kauhistuneita sivul
lisia kokoontui katsomaan pe- 
lastustoimenpiteitä. Kun lopul
ta pojan ruumin vedettiin pin
nalle kuului yleisön Joukosta 
Järkyttyneitä huudahduksia. 
Uinti järvessä kiellettiin siltä 
päivältä.

Lähinnä hukkunutta Jäi kai
paamaan isä Ja äiti. Mulstopal- 
velu pidettiin täällä Water St. 
varrella sijaitsevassa Church 
of God kirkossa. Hi'net hauda
taan Puerto Ricoon.

Leominsterin valtuusmies 
Edward A. Cataldo on pyytänyt 
terveyslautakunnan heti kieltä
mään uinnin edellämainitussa 
järvessä. Hän sanoi, että sen 
mutapohja tekee sen vaaralli
seksi kaikille uijille.

COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS
WORCESTER SS. PROBATE COURT
To all persons interested in the estate of. John F. Belli- 
veau late of West Nyack, in the State of New York, de
ceased.
The administrator of the estate of said deceased has pre
sented to said Court for allowance her first and final 
account.
If you desire to object thereto you or your attorney should 
file a written appearance in said Court at Worcester be
fore ten o'clock in the forenoon on the sixth day of Sep
tember, 1977, the return day of this citation.

Witness, FRANCIS W. CONLIN, Esquire, First Judge of 
said Court, this twenty-sixth day of July, 1977.

William J. McManus 
Register
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R. W. B I C K F O R D
INSURANCE AGENCY, INC.

4 Central Street 
Ashburnham, Mass. 01430 

Telephone 827-5909

Perustettu 1868 
Puh. 345-4324

S A W Y E R I N
Hautaustoimisto
T u n n o llin en  palvelu  

PARKKAUSTDLA VARATTU 
12 Brook ^‘ root, Fitchburg

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

Kukkia kaikkiin tilaisuuksiin 
900 Main St., Fitchburg 

Puhelin 345-4327

MOORCROFT
HAUTAUSTOIMISTO

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

Ystävällinen palvelu 
PARKK AUSPAIKKA 

Richard C. Moorcroft 
Stephen R. Moorcroft

Suomenkielinen Raamattu
tunti (Bible Study) Assembly of 
God kirkossa, Ashby State Rd., 
Fitchburg, Joka sunnuntaiaamu 
klo 9.30, Kaikki ovat tervetul
leita.

• .» •
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Nuor i  t y t t ö  rosvona
Viime viikon keskiviikko

iltana pidätti poliisi 15-vuoti
aan tytön Ja asetti hänet syyt
teeseen aseistetusta ryöstöstä 
Ja huumausaineiden luvatto
masta hallussapidosta.

Poliisin antaman tiedon mu
kaan tämä nuori tyttö pysähdyt
ti miehen,Joka oli kävelemässä 
lähellä Fitchburgin Kaupungin v v v v v . T T T V v v r v  ww w w w

kirjastoa hieman Jälkeen klo 9 
Illalla Ja vaati mieheltä rahaa 
vetäen eaiin puukon. Poliisi el 
antanut uhrin nlmeä Julkisuu
teen Ja sanoi, että kyseessä o- 
leva rahaerä oli melko pieni.

Tyttö oli pidätettäessä aseis
tettu Ja oli hänellä hallussaan 
huumausaineita (marijuanaa Ja 
pillereitä).

*  ^

<r y

O O 0
o / \

v -------

Kun näyttää siltä, että ei enää mitään muuta 
ratkaisua ole, niin silloin on 
aika tulla tapaamaan meitä!

" H a l u a m m e  t e h d ä  e l ä m ä n  h e l p o m m a k s i  S i n u l l e . "

* P E R S O O N A L A I N O J A

* A U T O L A I N O J A

* L O M A L  A I N O J A

* K O D I N K U N N O S T U S -
L A I N O J A

LAINOJA KAIKKIIN HYÖDYLLISIIN TARKOITUKSIIN

W orkers’ Credit Union
Elm at Academy Streets, Fitchburg, 345-1541

AVOINNA maanani., ti 1st. 
ja keskiv. 8:30-4:30 

Torst. 5 asti 
Perjant. 7 asti

U S.D.A. Grade "A" G rill sized -

TURKEYS Self basting 3 - 5 lb.
U.S.D.A. Choice Beef:

T-BONE ROAST 
T-BONE STEAKS

Gcijltny Mild Cure

SMOKED SHOULDER
U.S. Grade " a "  Fresh

SPLIT CHICKENS
Swift Premium

DAISY HAM
Holiday -  Fresh American Pure PORK
,____ .LINK SAUSAGE

LB. .57
LB. 1.89 
LB. 1.89
LB. .59
LB. .49
LB. 1.39 
LB. 1.19

*

FISH
Fresh ATLANTIC HADDOCK 

F i l l e t s ........................ lb. 1.49
DELICATESSEN

Rich's TURKEY HAM lb. 1.79
Kayem Jellied CORNED

B E E F ..................................lb. 1.09
Kayem FRENCH LOAF lb. 1.09
K :</em KIELBASI Loaf lb. 1.09
Fresh POTATO SALAD lb. .69 
Dubuque Miss Iowa BACON lb. 1.29
Nepco KIELBASI lb. 1.29
Piunruose 4 oz. sliced HAM pkg. .89

GROCERY
Viva PAPER TOWELS 125 sq. ft.

2 ply Twin pack 2 pkgs. 1.00 
Prince Egg NOODLES -  Flns- 

Wlde-Broad 3 / 12-oz. pkgs. 1.00 
Alba Instant Dry MILK 8 qt. 1.99 
Dynanro Liquid Laundry 

DETERGENT fam size 64 oz.1.79 
Ritter TOMATO JUICE 3 qts. 1.00 
Campfire MARSHMALLOWS

reg. & miniature 3 / 10 oz. 1.00 
Hunt Club Burger Bits

DOG FOOD 5-lb. bag .99
Roman Meal Light Brown

BREAD 2 / I - 1 b. loaves 1.00 
Shell NO PEST Strips ea. 1.49

4
s

.89 S
s

.99 3

Pledge Furniture POLISH 
Plain or Lemon 14-oz.

DAIRY
Chiffon Fam Pak MARGARINE

l-lb . pkg...........................
Land-O-Lakes CHEESE 

FOOD slices 12-oz.
Hood's Choco-Riffic Choc.

DRINK Plastic gallon
FROZEN FOOD

John's Home Style PIZZA 12 oz. .59 k 
Bird’s Eye ORANGE PLUS 

Fam size 16 oz. .69 k
Boston Bonnie Jellied II oz. 

or Glazed 9 oz. DONUTS 2/1.00 S
PRODUCE

Farm Fresh Nntlve 
TOMATOES . . .  lb. .39J 

Farm Fresh Native CUKES ea. .10 6 
EGG PLANTS low price lb. .25»  
Delicious seedless

....... 1

c o i r o p


