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MAAILMAN ERI 
K U L M I L T A

Esittää kongressimiesten 
korkeitten virka!Iijoltten 
palkan jäädyttämistä

WASHINGTON - Yhdysval
tain senaatti päätti viime vii
kolla Jäädyttää kongressin ja 
m jiden korkeitten hallituksen 
virkailijoitten palkat Ja kat
kaista rahaministerin varojen 
myönnytyksiä sekä useitten 
toisten pienten virastojen.

Kongressin alahuone teki 
myös samankaltaisia inflaa
tion vastaisia lakiesityksiä, 
Joista on ensin neuvoteltava e- 
rimlelisyyksien ratkaisemi
seksi Ja sovintoon pääsemisek
si.

Varmaan säikähtää 
kun avaa laukun
MEXICO CITY - Henkilö, Jo

ka varasti intialaisen turistin 
Param Gil Aujican matkalau
kun Mexico Cityn lentokentällä 
varmaan pelästyy pahan kerran 
kun hän avaa laukun.

New Delhistä tulleen turistin 
matkalaukku sisälsi kaksi kob
ra-käärmettä ja kolme muuta 
myrkyllistä käämettä.

Kun Aujican ilmoitti polii
seille matkalaukkunsa ryö- 
väyksestä hän kertoi että hän 
oli tuonut käärmeet tänne käy
tettäväksi näyttelyssä. Hän sa
noi olevansa huolissaan siitä 
mitä tapahtuu varkaalle kun hän 
avaa laukun.

Englanti antaa NL:n 
diplomaatin jäädä

LONTOO - Neuvostoliiton 
diplomaatti, joka hävisi Gene- 
vasta perheensä kanssa kaksi 
viikkoa sitten on saanut luvan 
asua Englannissa, Englannin 
hallitus tiedoittaa.

Sveitsin viranomaiset sano
vat, että lähettiläs Vladimir 
Rezum oli attasea Neuvostolii
ton lähetystössä Genevassa. 
Englannin kotimaavirasto sa
noo, että Rezumin vaimo ja hei
dän kaksi pientä lastaan, yksi 
kahden Ja toinen kuuden vuo
den ikäinen, saa Jäädä tänne 
myöskin diplomaatin kanssa.

Ennustaa NL:tto tulee 
lähestymään Taiwania
TAIPEI, Taiwan - Neuvosto

liitto tulisi varmaankin lähes
tymään Taiwania, jos Washing
ton Ja Peking normalisoisivat 
diplomaattiset suhteensa, en
nustaa tri William Kintner, jo
ka on Amerikan strategisten a- 
seitten erikoisasian tuntija.

Tri William Kinter teki 
ennustuksensa täällä kesäk. 27 
p. luentonsa jälkeen koskien 
"Venäjän strategiasta Aasias
sa." Hän sanoi, että Neuvos
toliiton strategia Aasiassa ei 
ole ainoastaan Pekingin halli
tuksen neutrallisoiminen vaan 
myöskin ajaa Amerikka pois 
pysyväisesti alueelta.

Moottoripyöräilijäin  
kuolemat lisääntyvät
WASHINGTON - Kuolemaan 

Johtaneet moottoripyöräonnet
tomuudet ovat lisääntyneet kol
manneksella viime vuosien ai
kana niissä 22 valtiossa jotka 
kumosivat lain pakollisesta ky
pärän käytöstä.

Kautta maan moottoripyöräi- 
lijöitten kuolemaan johtaneet 

Onnettomuudet nousivat 23 pro
sen ttia  v. 1976 tiedoittaa Na
tional Highways Traffic Ad
ministration, lisäten "tämän 
valtion lain vastustaminen, jo
ka vaatii moottoripyöräilijöit- 
ten käyttämään kypärä^ on li
sääntynyt siitä huolimatta, et
tä on olemassa selviä todis
tuksia, jotka osoittavat kypä
rän käytön säästäneen ihmis
henkiä vähentämällä vaikeita 
pääkallomurtumla."

Pienet lapset suosivat 
televisio isäänsä

NORTH HOLLYWOOD, Ca
lif. - Kansainvälinen tutkimus 
osoittaa, että puolet aikuisista 
maailmassa tuntevat kuvan pe
rusteella heidän kansalliset 
johtajansa Ja 90 prosenttia 
kolmen vuoden ikäisistä lapsis
ta tuntevat kuvasta luolaihmi- 
sen Fred Flintstonenl

Toisessa tutkimuksessa ky
syttiin neljästä kuuteen vuoti
ailta kumpaaka he suosivat "te
levisiota tai isäänsä?" Lap
sista 44 prosenttia vastasi suo- 
sivansa televisiota.
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bensiinin
ministeri James Schlesinger Jr. käyttää yllä olevat 
selostaakseen reporttereille hallituksen esittämää 

rajoitusta öljysulun tai sodan sattuessa.

Hallitus esittää laajakantoisen suunnitelman 
bensiinin rajoitukseen öljysulun tai sodan varalta
WASHINGTON - Energiami

nisteri James Schlesinger on 
julkistanut uuden bensiinin 
säännöstelysuunnitelman. Joka 
antaisi jokaiselle auton omis
tajalle "säännöstely-shekin,"
johon olisi painettu kuin monta 
kallonaa sillä voi ostaa eikä 
dollari määrää.

Kuinka paljon bensiiniä voi. 
täisiin jakaa riippuu tilanteesta, 
Schlesinger selitti. Autonomis
tajan odotetaan voivan ostaa 
kallonaa päivässä jokaista autoa 
kohtaan. Jotka hän omistaa. Tä
mä perustuu nykyisiin kulutus- 
tilastoihin ja siihen jos maan 
bensiinivarastot vähenisi noin 
25 prosenttia.

Bensiinin kulutuksen sään
nöstelyyn on turvauduttu yhden 
kerran Yhdysvaltain historian 
aikana. Esitetty suunnitelma on 
tehty siltä varalta jos joutui
simme toiseen öljysulkuun tai 
sotaan jolloin öljyn saanti kat 
keaisi enemmällä kuin 15 pro
sentilla.

Esitetystä suunnitelmasta 
tullaan pitämään kuulusteluja 
eri puolilla maata ja se tulee 
korvaamaan Fordin hallituksen 
kongressille lähettämän suun 
nitelman, jonka presidentti 
Carter peruutti esittääkseen o- 
man suunnitelmansa. Suun
nitelma tarvitsee kongressin 
hyväksymisen.

Suurimmat muutokset Ford
in suunnitelmaan verrattuna 
ovat vähentää niiden ryhmien 
lukumäärä, jotka olisivat oi
keutettuja saamaan ylimää
räisiä säännöstelykuponkeja ja 
käyttämään numeroituja kupon
keja, joita annettaisiin auton 
rekisteeri numeron perusteel
la sensijaan että ajoluvan pe
rusteella.

Schlesinger sanoo, että tä 
mä muutos vähentäisi väärin, 
käytökset joita aikaisemmat 
suunnitelmat tekisivät mahdol 
liseksi; tekisi tasapuolisemman 
jakelun mahdolliseksi Javähen 
täisi aikaa jonka sen täytäntöön 
pano vaatisi. Esitetty uusi 
suunnitelma vaatisi ainoastaan 
45 päivää panna täytäntöön kun 
Fordin vaatisi 90 päivää, ja sen 
valvonnan sanotaan olevan hel
pomman.

Jos bensiinin säännöstely, jo
ta hän esittää hyväksytään, 
Schlesinger selitti, hallitus tu
lisi painattamaan erikoisen 
säännöstelykuponkin, jossa o-

Verokapinan seurauksia
LOS ANGELES - Lähes 

75,000 Kalifornian osavaltion 
työntekijää voi menettää työ
paikkansa verouudistuksen 
johdosta, joka toteutetaan lä
hiaikoina osavaltion asukkai
den hyväksyttyä kansanäänes
tyksessä omaisuusveron alen
tamisen noin 60 prosentilla. 
Sekä osavaltion että kuntien 
arvellaan menettävän verouu
distuksen myötä noin 7 bil
joonaa dollaria. Kalifornian 
ns. verokapinan arvellaan le
viävän myös muihin osaval
tioihin. Kaliforniassa vero- 
uudistusliikettä on johtanut Ho
ward Jarvis -niminen miljo
nääri. vastaavanlaisia liik
keitä on syntynyt ainakin Jo 
seitsemässä osavaltiossa.

Kalifornian kuvernööri Ed
mund Brown allekirjoitti kes
kiviikkona määräyksen, Jon
ka nojalla valtion virkojen 
määrää ei lisätä nykyisestä. 
Brown, Joka itse innokkaasti 
vastusti uudistusta, sanoi ryh
tyvänsä heti toimiin sen to
teuttamiseksi kansan tahdon 
mukaisesti. Noin 29,000 o- 
pettajalle ja muulle opetusalan 
työntekijälle on Jo ilmoitettu, 
että he ovat vaarassa menet
tää työpaikkansa. Los Ange
les pormestari Tom Bradley 
puolestaan sanoi, että kaupun
ki irtisanoo 1,000 poliisia.

Jarvis taas katsoo, että ir
tisanomiset tekevät hyvää Ka
lifornian taloudelle.

lisi painettu Kallona määrä, jo
hon se oikeuttaa eikä dollari- 
määrää jokaiselle rekisteera- 
tulle autolle. Niitä tultaisiin 
painattamaan joka kolmas kuu
kausi |a määrä jota niillä voi
taisiin ostaa tulisi vaihtele
maan bensiini varaston suu
ruudesta riippuen.

Autonomistajien tulisi vaih
taa shekit pankeissa numeroi
tuihin kuponkeihin, joittenka ar
vo olisi 5 kallonaa, Schlesinger 
selitti. Kuponki tarvittaisiin os
tettaessa bensiiniä.

Niille, joilla on enemmän ku
ponkeja kuin mitä he tarvitse
vat voisivat myydä niitä toi
sille sillä hinnalla mitä he 
niistä saavat. Liikkeet Ja 
muut, jotka olisivat olleet oi
keutettuja saamaan enemmän 
bensiiniä Fordin suunnitelman 
mukaan, Joutuisivat Carterin 
suunnitelman mukaan ostamaan 
lisäkuponkeja mistä saavat.

Fordin suunnitelman mukaan 
pankit Ja postikonttorit tulisi
vat välittämään kuponkeja, jot
ka eivät olisi numeroituja Ja 
ne annettaisiin kaikille niille, 
joilla on ajolupa. Schlesingerin 
mielestä tässä on kaksi heik
koutta - on liian paljon vää
rennettyjä ajolupia ja kupongit 
voidaan liian helposti väären
tää.

Kaikki 4.8 biljoonaa vanhaa 
kuponkia tultaisiin hävittämään. 
Uusia kuponkeja tultaisiin pai
nattamaan jotka tulisivat mak
samaan $45 miljoonaa.

Bensiinimäärä uuden suunni
telmin mukaan tulisi vaihte
lemaan sen perusteella minkä
lainen moottoriajoneuvo on ky
symyksessä. Kuorma-autot ja 
bussit tulisivat saamaan enem
män kuin henkilöautot Ja henki
löautot enemmän kuin moottori 
pyörät. Moottorikodit, lumikil 
täjät Ja muut huviajoneuvot ei
vät saisi yhtään.

Kaikki henkilöautot tulisivat 
saamaan saman määrän. Joka 
merkitsee, että pieni auto, jo
ka käyttää vähemmän bensiiniä, 
olisi edullisin.

Tietysti palokunneille, polii
seille, kaupunkien roskien kor
jaajille, yleisille kulkuneuvoil
le ja maamme puolustusvoi
mille annettaisin suurempi 
määrä. Schlesinger sanoi, et
tä maanviljelyskoneistolle 
myöskin annettaisiin niin pal
jon kuin he tarvitsevat.

Kirjojen ystävät seisovat 
jonossa ostaakseen niitä

SHANGHAI - Kirjojen ystä
vät seisoivat jonossa koko yön 
voidakseen ostaa kiinalaista Ja 
länsimaitten klassillista kir- 
allisuutta joka Kiinassa on ol

lut kiellettyä siitä asti Jolloin 
oli kulttuuri vallankumous.

Amerikkalainen matkailija 
kerran tässä hyvin kosmopoli- 
taanisessa satamakaupungissa 
kertoi, että maanantaina laaja 
valikoima erilaisia klassillisia 
teoksia, Jotka ovat olleet kiel
lettyjen listalla, ostettiin. Noin 
kaksi kolmasosaa restoroituja 
kirjoja oli klassillisia kiinalai
sia teoksia, joita ei ole ollut 
saatavissa.

Länsimaitten kirjailijoiden 
teokset myös menivät hyvin 
kaupaksi. Niiden joukossa oli 
sellaiset tunnetut kuten Shakes
pearen "Henry IV" Ja "Venet
sian kauppias"; Victor Hugon 
Kurjat," Mark Twainin "Tom 

Sawyer", Tolstoyn "Anna Ka
renina," Dlckensin "Hard 
Times" sekä Gorkyn ja Mau
passantin teoksia.

Ilmapiirin Shanghain alakau- 
pungin kirjakaupoissa kuvattiin 
olevan "hyvin vapaan" kun kiel
letyt kirjat pantiin myytäväksi. 
Kiinalaiseen klassilliseen klr- 
allisuuteen, joka nyt pantiin 

myytäväksi, kuuluvat novellit, 
runot, ennen Maon aikakauden 
oopperaa, historialliset muis
telmateokset ja lasten kerto
mukset.

ASKL.n 72. kesäjuhla 
onnistui erinomaisesti

Uiden Englannin Amerikan Suomalaisen Kan
sanvallan Liiton Kesäjuhla v iim e viikon lopulla  
onnistui kaikin puolin hyvin. Erittäin kaunis sää  
su osi juhlia ja 700 nouseva yleisöjoukko oli ke
rääntynyt sunnuntaina kauniiseen Saiman Puistoon  
nauttimaan m onipuolisesta  ja arvokkaasta ohjel
m asta ja tapaamaan ystäviään läheltä ja kaukaa, 
aina Suomesta ja F loridasta a sti .

Suomen suurlähettilästä Jaakko Iloniemeä ja 
New Yorkin konsuli Eero Yrjölää edusti konsuli 
E ero Korpivaara, joka toi juhlille heidän p erso o 
n a ll ise t  tervehdyksensä.

Korpivaara juhlapuheessaan sanoi, että vaikka 
Suomen tilanne tänä päivänä saattaa vaikuttaa p e s -  
s im ise l tä  hän kertoi muutamista taloudellisen pa
ranem isen  o ire is ta  m aassam m e, (puhe on ju lkais
tu 3 ;llä sivulla .

Puheensa lopussa  hän kutsui puhujalavalle mat
katoimiston johtajan Paul Hanslinin, jolle hän luo
vutti Suomen presidentti Urho Kekkosen antaman 
Suomen Leijonan ritarikunnan ansiom erkin tunnus
tukseksi hänen toiminnasta kahdenkymmenen v i i 
den vuoden ajan suom alaisten  keskuudessa , a s u e s 
saan F itchburgissa .

L isää tekstiä ja kuvia hyvin onnistuneesta 72. 
kesäjuhlista löytyy 3:11a s ivu lla .

Vara-presidentti Mondale onnistunut saamaan 
Egyptin ja Israelin hyväksymään presidentti 
Carterin kutsun tulla Lontoon neuvotteluihin

JERUSALEM - Egyptin pre
sidentti Anwar Sadat t.k. 3 p. 
lupautui yrittää päästä pois um
pikujasta Lähi-Idän rauhanneu
votteluista presidentti Carter
in pyynnöstä ja ryhtyä jälleen 
neuvotteluihin Israelin kanssa 
Lontoossa myöhemmin tässä 
kuussa.

Egyptin presidentti Sadat ot
ti vastaan kutsun Jonka vara
presidentti Walter Mondale 
persoonallisesti antoi hänelle 
pysähtyessään Egyptissä mat
kallaan kotiin neuvotteluista Is
raelissa, pääministeri Mena- 
hem Beglnin kanssa.

Sadat kertoi reporttereille, 
että hän antoi Mondalelille E- 
gyptin rauhan suunnitelman, 
jossa tehdään selkoa Kairon 
esityksestä Jordanin Länsiran
nikon ja Gazan tulevaisuudesta 
annettavaksi Carterille.

Sadat kielsi raportit jotka 
kiertävät diplomaatti piireissä, 
että hän tulisi tapaamaan Car
terin ensi viikolla Itävallassa 
tai Länsi-Saksassa.

Neuvoteltua lähes kaksi tun
tia Sadatin kanssa Egyptin joh
tajan kesäasunnolla, Mondale 
sanoi; "Minä annoin president
ti Sadatille kutsun presidentti

komlnlscerinsä Ibrahim Kanel
in Lontooseen heinäkuun puoli
välissä, neuvottelemaan Israe
lin ulkoministeri Moshe Da- 
yanin ja Yhdysvaltain ulko
ministeri Cyrus Vancen kans
sa.

"presidentti Sadat hyväksyi 
presidentti Carterin kutsun Ja 
suostui lähettämään ulkominis- 
terinsä kokoukseen. Olen va
kuutettu, että Israelin ulkomi
nisteri tulee kokoukseen 
myös," sanoi Mondale.

Lontoon neuvottelut tulisivat 
olemaan ensimmäinen tapaa
misen, Johon Egyptin ja Israe
lin edustajat, ulkoministerin 
tasolla, ovat ottaneet osaa sit
ten tammikuun.

Kun Sadatilta kysyttiin, jos
ko hän uskoo Israelin hyväk
syvän hänen esittämänsä rau
hanehdot, hän vastasi, "En tie
dä josko he hyväksyvät ne tai 
ei, mutta varapresidentti Mon
dale vie suunnitelman Carter
ille toimitettavaksi Israelille. 
Odottakaamme Israelin reak
tiota."

Sadat kiitti presidentti Car
teria aloitteesta saada neuvot
telut pois umpikujasta, sillä 
"Olemme omistautuneet työs
kentelemään rauhan saamisek-v *  j b u u u i i v  i v u i a u n  v a i u v i u u  A C I l l v l v l U H u l l  X  c

Carterilta lähettää hänen ui- st Lähi-Itään."

Kanadan pääministeri T r u d e a u  yrittää 
saada maallensa uuden perustuslain

OTTAWA - vuosikymmeniä 
kanadalaiset ovat yrittäneet 
kirjoittaa itselleen uutta pe
rustuslakia, joka ottaisi sen 
hätäisesti kootun asiakirjan 
paikan jonka Englanti antoi 
heille v. 1867. viime viikol
la pääministeri p ierre  Elliott 
Trudeau teki kolmannen yri
tyksen seitsemän vuoden aika
na Ja esitti parlamentille pe
rustuslain, joka sisältää perus
oikeudet ja vielä lisäksi takaa 
kieli vähemmistölle heidän oi
keutensa. Sen tarkoituksena on 
syrjäyttää Quebecin eristäy- 
‘tymisliike.

vaikeutena on se, että pe
rustuslain hyväksyminen vaa
tii Kanadan maakuntahallituk
sen hyväksymisen. He tuskin 
ovat valmiita hyväksymään 
suunnitelmaa, Joka vähentäisi 
heidän nykyistä korkeaa au- 
tonoomivaltaansa.

Maakunnat ovat erittäin 
halukkaita pitämään kiinni kon
trollistaan. Mutta toiselta puo
len, mikään asiakirja, joka el 
vahvista Ottawan valtaa ei tule 
tekemään mitään aukkojen sul
kemiseksi Kanadan hyvin hei
kossa liittohallituksessa.

Trudeau tarjoaa kahden ta
son suunnitelman ja voi olla, 
että hän saavuttaa ensimmäi
sen tavoitteensa, lainlaadin- 
nallissa muutoksissa kun re

formi esitetään nimitetyssä ja 
tavallisesti tehottomassa liit
tohallituksen senaatissa. Mutta 
vallan siirtäminen liittohalli
tuksen Ja maakuntien välillä ei 
näytä saavan hyväksymistä sen 
enempää kuin mitä se on saanut 
aikaisemminkaan. Quebecin 
pääministeri Renee Levesque, 
valmistaessaan yleisäänestys- 
tä hänen suurelta osalta rans
kalaisen maankuntansa eroa
misesta hylkää Trudeaun suun
nitelman perinpohjaisesti mer
kitsemättömänä.

Olisi pitdnnyt antaa 
kongressin tietää
WASHINGTON - Republikaani 

senaattori Harrison Schmitt sa
noo, etä entisen president
ti Nixonin apulaisten olisi 
pitänyt antaa kongressille tie
to, Etelä Koren suunnitelmas
ta lahjoa kongresslmiehiä. Sch
mitt keholttaa senaatin Ethics 
komitean jäseniä, jonka jäsen 
hän itse on, kannattamaan pää- 
töslausetta, jonka mukaan kong
ressi vaatii moisen varoituk
sen tulevaisuudessa.

Senaattori sanoo, että tieto 
Etelä Korean suunnitelmasta 
lahjoa kongresslmiehiä, kanna
tuksen saamiseksi oli Nixonin 
apulaisten tiedossa, mutta 
kongressille ei annettu tietoa 
asiasta.

Oikeus ei ole värisokea, kysymys on täytäntöön panossa

Yhdysvaltain korkeinoikeus tehnyt suurta merkitsevän 
päätöksen koskien siviilioikeuksia Bakke jutussa
WASHINGTON - Yhdysval

tain korkein oikeus kesäk. 28 p. 
teki tärkeän ja kauaskantoisen 
päätöksen Bakke Jutussa, että 
Kalifornia n yliopiston lääketie
teellinen koulu Dc.visissä oli 
diskriminisoinut Allan Bakkea 
vastaan, hylkäämällä hänen a- 
nomuksensa.

Allan Bakke on 38 v. ikäinen 
valkoinen insinööri, joka väit
tää, että häneltä oli laittomasti 
kielletty pääsy Kalifornian yli
opiston lääketieteelliseen kou. 
l uun Davisissa' Ja hän ve
tosi asiansa maamme korkeim- 
paan oikeuteen, joka teki pää
töksen hänen hyväkseen.

Yliopistolla on tapana varata 
16 paikkaa sadasta niitä lääke
tieteelliseen kouluun pyrkijöitä 
varten, jotka eivät ole valkoi
sia. Bakke nosti oikeusjutun 
tästä sillä perusteella, että hän 
piti quotasysteemiä perustus 
lain 14. lisäyksen vastaisena 
joka takaa jokaiselle "tasa- 
arvoisuuden lain edessä. Hän 
katsoi, että koulutuksensa pe 
rusteella hän oli paremmin an
sioitunut kouluun pääsyä var
ten kuLn ne jotka hyväksyttiin 
joten häntä vastaan oli dlskri 
minisoltu.

Sen lisäksi kun oikeuden tuo
marit yhden äänen enemmis
töllä päättivät, että Kalifornian 
yliopiston on hyväksyttävä Bak
ke oppilaaksi se päätti;

TvMähti Carol Burnettin 
kokemus politiikkoina

CHICAGO - Televisionäytte- 
lijätär carol Burnett otti osaa 
politiikkaan ensimmäisen ker 
ran ja sai kokea että vastaanotto 
ei aina ole lämmin.

Miss Burnett joka hiljattain 
vietti kolme päivää Illinoisin 
valtiossa omalla kustannuksel
laan, taistelemassa naisten oi
keuksien puolesta saadakseen 
Equal Rights Amendment hy
väksytyksi, on paljon kovem
paa työtä Kuin mainostaa elo 
kuvia. Joten pettymys tuntuu 
ehkä suuremmalta.

"Ihmiset ovat aina ennen ol
leet ystävällisiä minulle," sa
noi Miss Burnett. "Minä ra 
kastan ihmisiä ja minä toivon 
että ihmiset rakastavat minua 
Tämän takia ihmisistä tulee 
näyttelijöitä."

Hän sai kuitenkin kokea, että 
ihmisten vastaanotto kolmen 
päivän aikana oli toisenlaista, 
20 haastattelun jälkeen viikon 
aikana Illinoisin valtiossa.

Eräs nainen, jolla oli vakavat 
ja pelästynyt ilme kasvoillaan 
sanoi; "Minä pidän teistä tele
visiossa, mutta en pidä teistä 
tässä asiassa. Miksi ette mene 
sinne mihin te kuulutte?"

Miss Burnett sanoi, että kun 
hän oli SpringfieldlS3ä lehti
haastattelussa valtion lainlaati- 
joitten kanssa, eräs nainen kut
sui häntä "carpetbaggeriksl" 
(joka on haukkumanimi jota si
sällissodan Jälkeen käytettiin 
pohjoisvaltiolaisista jotka me
nivät etelään hankkiakseen ra
haa.)

WASHINGTON - Sähkövoima- 
häiriö, Joka pimensi New Yorkin 
kaupungin Ja monia ympäristön 
kaupunkeja viime heinäkuussa 
tuli maksamaan $310 miljoo
naa yksityisille kuluttajille, 
valtiolle Ja kaupungeille, tut- 
kimiksen perusteella, jota kong
ressin kirjastokomitea teki Ja 
julkaisi viime viikolla.

PEKING - Amerikkalaiset 
tiedemiehet. Joille annettiin lu
pa vierailla salaisissa labo
ra to rio issa  Kiinassa ensim
mäisen kerran, ovat saaneet 
tietää, että kiinalaiset ovat pi
temmällä ydintutkimuksessa 
kuin he olivat uskoneet, sanoo 
Atomic Energy Commlssionin 
puheenjohtaja Glenn T. Sea- 
bord.

Yliopisto voi käyttää yhtenä 
tekijänä kouluun pyrkivien kan- 
ditaattlen rotua Ja kansallista 
taustaa.

Päätös nostattaa vakavia ky
symyksiä jyrkistä rotu- Ja kan
sallisuus rajoituksista hyväk
syttäessä vähemmistöstä oppi
laita.

päätös suoranaisesti rajoit
tuu koululaitoksiin eikä ulotu 
yksityisiin liikkeisiin ja halli
tuksiin heidän palkatessaan työ
läisiä.

Tuomari Lewis p . Powell, 
sen, jota kannatti 5 oikeuden 
yhdeksästä tuomarista, pää
tökseen pääseminen aiheutti 
vaikeuksia oikeudelle, jota to
distaa se, että kuusi yhdek
sästä tuomarista kirjoitti eriä
viä mielipiteitä kysymyksen eri 
vaiheista. Kaikki merkit osoit
tavat, että oikeuden päätös Bak
ke jutussa tulee synnyttämään 
suurta erimielisyyttä.

Korkeimman oikeuden ainoa 
musta tuomari Thurgood Mar
shall katkerasti arvosteli pää
töstä. Marshall päätöksessään 
kirjoitti, etisa-oikeus on 200 vuo
den ajan puolustanut dlskrimi- 
nisointia mustia vastaan. "Tä- 
näpäivänä," hän kirjoitti, "kun 
valtiot ottavat askeleita korja
takseen tämän perinnäisen dis- 
kriminisoinnin, en usko, että 
perustuslain tulisi olla estee
nä."

Diplomaateille poistettu 
erikoisoikeudet
WASHINGTON - Viime vii

kolla hallituksemme virkailijat 
hyväksyivät lainlaadinnollisen 
esityksen joka tulisi peruutta
maan vanhat lait joiden mJcaan 
ulkomaalaiset diplomaatit ovat 
voineet ylenkatsoa liikennela- 
kia ja välttää maksamasta kor
vausta Yhdysvaltalaisille uh
reille, heidän aiheuttamissaan 
liikennekolareissa.

Senaattori Paul Sarbanes 
(marylandilainen demokraatti) 
sanoi, että nykyisten lakien mu
kaan jotka laadittiin v. 1792 
diplomaatti, heidän perhensä 

ja palvelijansa voivat ylenkat
soa liikemelakiamm;, jättää 
maksamattomia laskuja, rik
koa vuokra8opimukaia, vält
tää maksamasta vuokraa tai hä
vittää omaisuutta, tehdä Jopa 
siviilivääryyksiä ja rikoksia 
joutumatta vastaamasta niis
tä."

Richard Cookin, vara-pää- 
protokolla virkailija, sanoi se
naatin ulkomaakomitean kes
kusteluryhmälle, että ulkomi
nisteri hyväksyy modernisoida 
vanhoja lakeja jotka antavat o- 
sittain tai kokonaan vapauden 
23,569 ulkomaiselle diplomaa
tille maassamme, joista suu
rin osa on Washingtonissa ja 
New Yorkissa.

Kierot vakuutusagentit 
petkuttavat vanhoja

WASHINGTON - Vanhemmat 
ihmiset ovat helposti petkutet
tavia klerillä puheilla ja Jol
tain heistä pidetään niin kut
sutulla "goose lists" (hanhi- 
listalla, Jota häikäilemättö- 
mättömä vakuutusagentit käyt
tävät hyväkseen, kertoi eräs 
Houston postivlraston tarkas
taja senaatin erikoiselle komi
tealle, joka tutkii vanhempien 
ihmisten probleemoja.

Curtin L. Woodward kertoi 
erikoiselle senaatin komiteal
le, että tutkimukset ovat pel
astaneet moisia "goose listoja" 

vakuutusagenteilla, joita on 
vangittu arvottomien tapatur
ma- ja sairausvakuutuksien 
myynnistä.

Suurin osa näitten vakuutus- 
agenttien petkutuksien uhreis
ta ovat naisia 65 - 95 v. ikäi
siä, jotka asuvat yksin. Wood
ward sanoi senaatin kom tealle.
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P re s id e n tt i  C a r te r  ja  m oni Y hdysvalta in  s e 
n a a tto r i ja k o n g re s s im ie s  v a a lip u h e is sa a n  lu p a s i-  
v a t, e ttä  jo s  h e id ä t v a lita an  he tu lev a t ty ö sk e n te le 
m ään k a n sa ll is e n  te rv e y sv a k u u tu k sen  s a a m is e k s i  
koko k a n sa lle , m utta  va ikka  k ak si vuotta  on ku lu 
nut niin lu p au k sia  e i ole to te u te ttu .

K ongressin työpöydällä kyllä on Kennedy- G or
man terveysvakuutussuunnitelm a, joka to is i  jo
kaise lle  Yhdysvaltain kan sa la ise lle  laajakantoisen  
avun lääkäri-  ja sairaala  kustannusten p e ittäm isek 
s i  heidän sa ira s tu essa a n , mutta Carter ja hänen 
hallituksensa e i ole tarttunut asiaan sen läpi aja
m isek s i .

V iim e is im m ä t sa n o m a le h titie d o itu k se t k e r to 
v a t, e ttä  h a llitu k sen  jo h to h en k ilö t ovat p a h a s ti  
jak aan tu n ee t a s ia s s a .

Presidentin  talouspoliittisten  neuvonantajien  
sanotaan vastustavan Kennedy-Gorman kansallista  
terveysvakuutus-suunnitelm aa. Ho sensijaan kan
nattavat kansa llista  terveyssuunnite lm aa, joka 
turvaisi k an sa la iset  ainoastaan katastroofisten  
sairauksien  varalta.

P re s id e n tin  ta lo u s p o lii t t is e t  n eu v onan ta ja t v ä i t
t ä v ä t , . e ttä  in flaa tio n  tak ia  A m erik k a  e i voi r a h o i t 
taa  m o is ta  o h je lm a a .

Tämän l is ä k s i  he tuovat e s i l l e ,  että kun C alifor-  
niala iset hyväksyivät "proposition 13", joka vähen
tä is i om aisuu sveroa , on se  selvänä merkkinä s i i tä ,  
että kansa e i halua rahoittaa vakuutusta.

Proposition 13 on selvänä merkkinä valtioitten  
hallituksille,, että kansa on vastaan korkeita om ai
suusveroja ja tämä on kaikki mitä se  m e r k itsee .

V iim e is im m ät tiedustelut kuitenkin osoittavat, 
että ihmise,t ovat valm iit maksamaan enem m än v e 
roja saadakseen  täydellisen  kansallisen  terv ey sv a 
kuutuksen rahoitettua koko kansalle .; E !8“ { ÖIT • - - ---------------- S—  -

Jos inflaatio on saatava pidätettyä sairashoidon  
sek tore il la ,  jolla turvataan koko kansa sen s a ir a s 
tu essa , voidaan ryhtyä kontrolloimaan sen kustan
nuksia neuvottelem alla lääkäreitten kanssa ja so p i
maan heidän kanssaan m aksuista etukäteen ja s a 
moin sairaaloi-tten ja muiden hoitolaitosten kanssa .

Katastrofivakuutus e i  ole mikään kustannuksia tai 
hoitotasoa vastaava vakuutus koko kansalle . Se 
tu lisi korvaamaan ainoastaan yli $2,000 menevän  
määrän ja jo issa in  tapauksissa  ei sitäkään. Se ei 
myöskään tu lis i  korvaamaan lääkkeitä, sa irau ksien  
ehkäisem istä  koskevaa hoitoa, s ilm älaseja  eikä  
kotihoitoa.

National Council of Senior C itizens, Jolla on 
arvokas osuus Medicare ohjelman to teu ttam isessa  
ja siihen tehdyissä  parannuksissa ja joka auttaa 
sen iorik an sa la is ia  heidän sa ira stu essa a n  lääk är i-  
ja sa iraalam aksujen  su o r it ta m ise s sa ,  e i katso,  
että katastrooffi-terveysvakuutus vastaa Am erikan  
kansan tarpeita .

T äm än  ta k ia  he p a in o s ta v a t, e ttä  on tä rk e ä tä  
k ir je i l lä  m u is tu tta a  p re s id e n tt i  C a r te r ia  ja kong- 
r e s s im ie h iä  heidän  lu p a u k s is ta a n  to teu tta a  k an 
sa llin e n  te rv ey S v ak u u tu s , jo llo in  koko k an sa  o lis i  
tu rv a ttu  h e id än  s a i r a s tu e s s a a n ,  kuten k a ik is s a  
m u issa k in  L ä n s im a is s a .

Jutustelua \

Älkäämme unohtako

Älkäämme milloinkaan unohtako, että mikä l i e 
neekin tehtävämme tässä  m a a ilm a ssa , mikä pää
määrä pyrkim yksilläm m e ja to ive illam m e, mikä 
tulos tusk istam m e ja i lo is ta m m e, me o lem m e en 
nen kaikkea eläm än sokeita sä ily ttäjiä . Se on a i 
noa, mikä on ehdottoman varm aa, se  on ainoa 
kiinteä kohta in h im il l ise s sä  s iv e y s s o p is sa .  M eille  
on annettu eläm ä - em m e tiedä m iksi, mutta näyt
tää varm alta , ettei tämä ole sen vuoksi, että 
heikontaisim m e tai hukkaisim me sen.

Me edustam m e vieläpä aivan erikoista  eläm än  
muotoa tällä k iertotähdellä : ajatuksen e läm ää, tun
teiden e läm ää, ja s ik s i l ienee  kaikki, mikä on o m i
ansa vähentämään ajatuksen ja tunteiden hehkua, 
e p ä s iv ee l l is tä .  Koettakaamme s i is  elähdyttää, 
kaunistaa ja laajentaa tätä hehkua, koettakaamme  
ennen kaikkea lisätä  luottamustam me ihm isen  suu
ruuteen, voimaan ja kohtaloon. Totta on, että v o i
s in  yhtä hyvin sanoa: hänen pienuuteensa, hänen
heikkouteensa ja hänen kurjuuteensa.

* * * *

"Nuo teidän oppinne", sanoi Sokrates G orgi-  
aalle  ja K allik lee lle , "ovat nyt tutkitut ja köy
käis ik si huomatut, ja ainoastaan se  oppi on p itä
nyt paikkansa, että meidän tulee enemmän pelätä  
vääryyden tekem istä  kuin vääryyden k ä rs im is tä .  
Ja että joka ihm isen  ensim m äinen  tehtävä ei ole  
näyttää hyvältä, vaan olla hyvä lä ik is s ä  y k s ity i
s i s s ä  Ja ju lk is issa  a s io issaan ."  -P la to n

* * *
Raha on kuip tunkio, s i l lä  e l ole mitään rmvykl- 

tystä jollei s itä  levitä. Francis Bacon

J OKA ASIASTA

ARIZONALAISESSA mormo 
nikirkosaa suunniteltiin ulkona 
pidettäviä häränpaiataJäisiä va
rojen keräämiseksi. Jotta juh
laan saataisiin houkutelluksi 
paljon väkeä, järjestäjät kek
sivät , että heidän olisi käy
tettävä intiaanien savumerk
kejä. Mutta hämmästyksekseen 
he eivät löytäneet ainoatakaan 
Intiaania, joka olisi osannut lä
hettää savumerkkejä. "Emme 
käytä niitä koskaan ", sanoi 
muuan apassl. "Olemme unoh
taneet koko menetelmän", sä
esti toinen.

Erään heimon päämies myöiv 
si sentään kerran lähettäneen
sä savumerkin; se oli tapahtu 
nut jonkin elokuvan filmaukses
sa. "Jos me lähettäisimme ny
kyisin savumerkkejä", hän 
virkkoi, "meidän olisi saatava 
syntymään yksi suuri valkoi
nen ja kaksi mustaa tuprah- 
dusta - intiaanien asioita kä
sittelevä virasto vaatii kaksi 
hiilipaperijäljennöstä joka a- 
slasta".

*  • •

"MIKÄ ON PÄÄNSÄRKY?"

AATAMI ja Eeva olivat kum
pikin tahollaan Edenin puutar
hassa, kun Herra Jumala käs
ki Aatamia menemään Eevan 
luo ja puristamaan tämän kät
tä.

"Mitä on puristaminen. Her
ra?" kysyi Aatami.

Herra Jumala selitti. Ja 
Aatami meni Ja puristi Eevan 
kättä. Sitten Herra käski Aa
tamia suutelemaan Eevaa, Aa
tami joutui taas ymmälleen ja 
pyysi selitystä. Jonka saikin. 
Ja niin Aatami meni Eevan 
luo ja suuteli häntä.

Sitten Aatami sai käskyn li
sääntyä ja täyttää maan.

Eikä kestänyt kauan, kun hän 
tuli takaisin. "Herra," hän ky
syi, "mitä on päänsärky.?"

* * *

EVÄITÄ MUKANA

NUORI tyttö oli suoritta
massa insinööriäJoaan Ja me
netti kesken kaiken Itsehillin- 
tänsä. Hän väisti rajusti lin
ja-autoa, päätyi autoineen nur- 
mlkkoiselle li%nteenjakaja- 
korokkeelle ja R ikottam aan 
katsastusinsinöörin moite- 
ryöppyä. Mies ei näyttänyt 
olevan millänsäkään hymyili 
vain ja virkahti: "Vahinko et
tei meillä ole eväitä mukana." 

• * *
Suurin osa ihmisen ja sim

panssin aivojen erosta näkyy 
siinä, että me voimme käyttää 
simpanssia koe-eläimenä eikä 
päinvastoin.

R o s a l y n n  C a r t e r  
Virallinen valokuva maamme "First Ladystä", Rosa

lynn Carterista, otettu helmikuun 18 p., 1977 Valkoisen 
_talon Vermeil huoneessa.

Rosalynn Carter suurena apuna presidentille

Aikaisin eräänä aamuna vä
hän ennen kuin miehensä oli 
pidettävä "State of the Union" 
puhe, Rosalynn Carter nousi 
istumaan sängyssä ja kirjoitti 
paperille Joitakin ajatuksia Joi
ta miehensä sisältäisi puhee
seensa. presidentti käytti Joi
takin vaimonsa kirjoittamia a- 
Jatuksia, vaikka kumpikaan 
heistä ei ilmaissut mikä osa 
puheesta heijasti presidentin 
vaimon ajatuksia.

Mutta hänen osallistumisen
sa puheen valmistamiseen toi 
esille hyvin erinomaisen kump 
panuuden maamme president
tien historiassa. Rosalynn Car
ter ei ole "First Lady," joka 
ainoastaan tarjoilee teetä Ja lei
voksia vieraille. Hän on presi 
dentin omia sanoja käyttäen 
"täydellinen pidennys mi 
nusta."

Rosalynn Ja Jimmy Car
ter ovat huomiota herättävästi 
samanlaisia. He sanovat sa 
mat asiat samalla tavalla. He 
molemmat haluavat päästä e 
teenpäin. He molemmat työs
kentelevät uskomattoman pit
kiä tuhteja - presidentti Oval 
toimistossaan', vaimonsa kel
taisessa ja aprikpotin värises
sä toimistossa, valkoisen talon 
East VVingissä. ’ Ja he syövät 
lounaan yhdessä: kerran vii
kossa, jolloin he työskentele
vät vaihtaen ajatuksiaan syö
dessään.

Jos toiset ovat hämillään sii
tä keitä Carterit ovat Ja mihin 
he menevät, Rosalynn Car
ter ei näytä olevan huolissaan 
hänen kuvastaan.

"En ajattele, että ihmiset 
tässä maassa ovat huolissaan 
mihin minä menen," hän sa
noi eräänä päivänä hiljattain 
East Wing toimistossaan. Hän 
istui aprikootin-väriselle soh
valle, toinen Jalka allaan, ku
va kauniista emännästä, Joka 
on hyvin varma itsestään.

"Uskon, että ihmiset usko
vat, että teen parasta jota 
voin, " hän sanoi. "Ja minä 
teen mitä teen ihmisille, jotka 
kirjoittavat siitä. Teen sitä 
ihmisille, Joita voin auttaa. Ja 
todella uskon, että voin aut
taa."

Hänen mahonkipuinen pöy
tänsä on ladottu korkealle kir
joilla ja raporteilla kysymyk
sistä, joihin hän on syvästi 
kiintynyt - mentaalitervey- 
destä, eläkeläisten problee
mista, kaupunkien slummeista 
ja yleisten koulujen ohjelmis
ta.

Hän työskentelee kulissien 
takana saadakseen lisäyksen 
hyväksyttyä perustuslakiimme, 
taaten naisille tasa-arvoi- 
Suuden.

Hän on presidentin Commis
sion on Mental Health kunnia- 
presidentti, Jonka raportin on 
oltava valmis huhtikuussa, J* 
miehensä uusi budjetti sisältää 
lautakunnan esityksen $47 mil
joonan lisäyksestä varoissa tut
kimustyötä varten mentaali- 
terveydestä.

"Uskon, että asioissa, kuten 
mentaaliterveys, Jimmy on 
luottanut minuun, sanomalla hä
nelle mitä tarvitsee tehdä sillä 
alalla," hän sanoi. "Uskon 
todella, että minulla on vaiku
tusta asioihin joista minulla on 
tietoa."

Mrs. Carter on tehnyt monta 
matkaa ympäri maatamme vii
me vuonna Ja pari ulkomaa- 
matkaa. "Voin tulla takaisin ja 
sanoa Jimmylle, että tämä oh
jelma el toimi oikein tai ohjel
ma toimii hyvin ja tarvitsee li
sää rahaa," hän sanoi. "Ja 
hän kuuntelee. puhumme a- 
sioista ja joskus me väitte- 
lemme, mutta hän kuuntelee."

Hiljattain hän vieraili Wash-

ingtonin slummialueissa ja pa
lasi Valkoiseen taloon päät
täväisenä ottaakseen Jonkinlai
sia toimenpiteitä. "Kaikki näyt
ti niin toivottomalta," hän sanoi 
hiljaa. "Mutta uskon, että Jo
takin voidaan tehdä kaupungeis
sa jos saamme ihmisiä innos
tumaan ja toimimaan yhdessä.’

Hiljattain hän sai avukseen 
henkilön, jota ei olisi uskonut 
saavan, Arthur F. Burnsin, jon
ka tilalle Federal Reserve Joh
tokunnan puheenjohtajaksi Car
ter pani toisen miehen ja oli 
puhunut Department of Housing 
and Urban Affairs virkailijoit- 
ten kanssa. Hän on myöskin 
puhunut kaupunkien keskuksien 
surkeasta tilasta kongressi, 
mies Henry s. Reussin kans. 
sa, Joka on kongressin alahuo
neen Banking, Finance ja Ur
ban Affairs puheenjohtaja.

Hän sanoo olevansa valmis 
esiintymään todistajana kong
ressin komitean edessä men- 
taaliterveydestä slummin puh
distamisessa, ohjelmista elä
keläisille liittohallituksen ra
hoittamien ohjelmien laajen
tamisesta kaupunkien kouluil
le joka tarjoaa terveys- ja köy- 
häinapupalveluksia yleisissä 
koulussa. Hän oli vakuutettu, 
että monet ohjelmat tarvitse
vat ainoastaan rajoitettua liit
tohallituksen rahoitusta.

"Maassamme on niin paljon 
ihmisiä, jotka haluavat tehdä 
Jotain, mutta eivät tiedä mitä 
tehdä. Ja ovat valmiita autta
maan," hän sanoi. "Ja jos mi
nä voin innostaa heidät työs
kentelemään naapuristossa ja 
olemaan huolissaan toisista ih
misistä, minä uskon, että he 
voisivat olla apuna."

Jotkut hänen kritiikoistaan 
kutsuvat häntä kovaksi "driven" 
naiseksi. Hän todella näyttää 
teräkseltä päättäväisyydes
sään, samoin kuin hänen mie
hensä."

"Minua peloittaa olla First 
Lady," hän sanoi, "Mutta minä 
myöskin tunnen vastuunalai
suutta. Tilaisuudet ovat tässä. 
Otanko minä hyväkseni niistä 
kuten minun pitäisi?"

Hän oli kohtalaisen hidas lu
kemaan, niin hän yhtyi mie
hensä kanssa luokkaan viime 
vuonna oppiakseen lukemaan 
nopeasti. Nyt hän lukee kaksi 
kertaa nopeammin kuin ennen.

Hänen miehensä lähetti hänet 
seitsemään maahan "goodwill" 
vierailulle latinalaisessa Ame
rikkaan viime kesäkuussa. 
Valmistuakseen matkaa varten 
hän alkoi lukea Espanjaa. Kol
messatoista istunnossa 40 
hallituksen asiantuntijaa antoi 
hänelle lyhyen kurssin latina
laisesta Amerikasta.

Kun tyttärensä Amy alkoi ot
taa viulutunteja viime syksynä, 
Mrs. Carter myöskin alkoi ot
taa viulutunteja. Joka aamu 
aamiaisen jälkeen Ja iltapäivä, 
äiti Ja tytär harjoittelivat Val
koisen talon perheen asunto- 
osassa.

’Olisitte kuulleet meitä," 
Mrs. Carter sanoi. "Minun 
viuluni oli vireessä Ja Amyn 
ei ollut, Joten se todella kuulos
ti kauhealta, mutta kuka perus
taa?"

’Olen joutunut kaksi kertaa 
sairaalaan, kasvaimen poista
miseksi rinnastani Ja toisen 
kerran toisen pienen leikkauk
sen takia. Mutta kaikki tämä 
vain oli ikäni vuoksi," hän sa
noi nauraen. Hän on 50 vuoden 
ikäinen.

Suomen uutisia
(Suomi-Seura)

SUOMESSA TYÖSKENTELEE 
NOIN 5,000 ULKOMAALAISTA

Ulkomaalaisia työskenteli 
viime vuoden lopulla Suomessa 
noin 5,000 ja heidän lukumää
ränsä on pysynyt Jo vuosia 
suunnilleen samana. Suosituin 
työskentelyala on opetustoi
meen liittyvät tehtävät, Joissa 
heitä oli hiukan yli 800 viime 
vuonna, kerrotaan sisäasiain
ministeriön ulkomaalaistoi
mistosta.

Taide-elämän piirissä on ul
komaalaisilla työntekijöillä ol
lut myös melko suuri osuus. 
Taide- Ja kirjallisen toiminnan 
aloilla oli viime vuonna ulko
maalaisia 444, joista muusi
koita lähes 290. Esiintyviä 
taiteilijoita oli 33.

Enimmäkseen ulkomaalainen 
työvoima tulee Suomeen Saksan 
liittotasavallasta, Englannista, 
Neuvostoliitosta, puolasta Ja 
■Yhdysvalloista.

VANHUSTEN SUOMI
Suomen väestön ikärakenne 

on muuttunut perusteellisesti
- ja yhä huonompaan suuntaan
- runsaan kahden sukupolven 
aikana, olemme matkalla van
husten Suomeen.

1910-luvulle siirryttäessä 
maamme 3,1-miljoonaisesta 
väestöstä oli alle 14-vuotiaita
1.065.000 Ja yli 65 vuotta täyt
täneitä vain 158,300. Jokaista 
vanhusta kohti oli siis seitse
män lastenlasta.

Tämän vuosikymmenen puo
livälissä väkilukumme oli 4.7 
miljoonaa. Alle 14-vuotia itä oli
1.030.000 Ja yli 65-vuotiaita
514.000. Nyt lastenlapsia on 
enää kaksi Jokaista vanhusta 
kohti.

Ennuste lupaa vielä pahem
paa; vuoteen 2010 mennessä 
väkilukumme nousee noin sa- 
dallatuhannella. Silloin on alle 
14-vuotiaita enää 844,500, mut
ta 65 vuotta täyttäneitä Jo
650.000.
ALKOHOLIN KULUTUS 
SUOMESSA 
ENNÄTYS LUKUIHIN

HELSINKI - Alkoholin kulu
tus kohosi viime vuonna ennä
tysvuoden 1974 vuoden tasolle. 
Epävirallisten tietojen mukaan 
Suomessa jifotiin viime vuonna 
6,4 litraa alkoholia henkilöä 
kohti sataprosenttiseksi alko
holiksi muutettuna. Kulutuskas- 
voi vuodesta 1976 noin 1,5 pro
senttia.

Lisäystä pidetään huomatta
vana siitä syystä, että koko yk
sityinen kulutus laski tilasto
keskuksen mukaan viime vuon
na 2,2 prosenttia. Suomalaiset 
ovat siis viime vuonna vähen
täneet muuta kulutustaan vii
nan kustannuksella.

Eräänä syynä kulutuksen kas
vuun pidetään sitä, ettei alko
holin hintoja ole korotettu puo
leentoista vuoteen. Hinnat jää
dytettiin ns. Liinamaan sopi
muksella.
VEROTTAJA JÄÄDYTTI 
PANKK [RATSIANSA

Verohallitus Jäädyttää seit
semään lääniin ulottuneiden 
pankkiratsioidensa jatkotoimet 
syksyyn. Tarkastuksia Johta
nut toimistopäällikkö Reino 
Okaava ilmoitti, ettei ennen 
korkeimman hallinto-oikeuden 
ratkaisua aseteta enää uusia 
uhkasakkoja.

Kaikkiaan yksitoista rahalai
tosta kieltäytyi näyttämästä 
atk-rekistereitään verotarkas
tajille. Aterohallitus pyrkii Ok
sa van mukaan tilitietoihin kä
siksi vaikka lainmuutoksella, 
jos KHO ratkaisee verotus- 
kiistan pankkien eduksi.

Verohallitus aloitti ainutlaa
tuiseksi luonehditunpankkirat- 
siansa viime kuun 16. päivänä. 
Tarkastusryhmät kiersivät 28 
rahalaitoksessa ympäri Suo
mea - suurimmasta osasta 
pankkeja verottaja sai pyytä
mänsä tiedot.

Raivaajan tule «m is rahasto 
. yhteensä: $3 1 10. 25

Osmo isokunkaan muistolle, 
Joka kuoli heinäkuun 8 p„ 1976 
Fitchburglssa lahjoittavat äiti 
Ja iBä, Terttu Ja Tuure isokun- 
gas sekä veljet Olavi Ja Henry 
Raivaajan toiminnan tukemi
seksi - $10.00.

Kesäjuhlien
tä, lahjoitetuista vanhoista 
joista saatu tulo Raivaajan hy
väksi - $36.10

aikana myydyis- 
kir-

60. hääpäivänsä muistoksi 
heinäkuun 13 p., 1978 lahjoitta
vat Sylvia Ja otto Filppu, 
Maynard, Mass. Raivaajan toi
minnan tukemiseksi - $60.00.

Kiitos lahjoittajille!

POLIITTISIA JÄRJESTÖJÄ 
TUETAAN
VALTION budjetin kautta tue

taan erilaisia poliittisia Järjes
töjä tänä vuonna verovaroin noin 
180 miljoonalla markalla. Var
sinaisen puoluetuen osuus täs
tä määrästä on 32 milj. mark
kaa, ilmenee Veronmaksajain 
Keskusliiton tekemästä selvi
tyksestä. puoluetuen lisäksi 
puolueet saavat budjetista mm. 
käyttövaroja eduskuntaryhmil
le, rakennusavustuksia puolue- 
opistoille ja tukea puoluearkis- 
toille. Nämä avustukset nos
tavat suoran puoluetuen määrän 
yli 40 miljoonaan markkaan. 
Kun lukuun otetaan mukaan puo
luetueksi katsottavat osat bud
jetin määrärahoista , raittius
työn valtionavut, veikkausvoit
tovarat poliittiseen nuorisotyö
hön ja taiteen tukemiseen, leh- 
tituki Ja raha-automaattiavus
tukset, nousee avustus 180milJ. 
selvityksessä todetaan.

Hän on pieni nainen. Joka pu
keutuu numero 6 tai 8 kokoisiin 
leninkeihin. Hänellä on paljon 
enemmän tyyliä nyt kun hänellä 
oli ennen tuloaan Valkoiseen 
taloon.

Mutta Mrs. Carter kieltää.

että hänen kiintymyksensä vaat
teisiin on yritys itsensä edistä
miseksi. Hän sanoo aina pitä
neensä kauniista vaatteista Ja 
ainoastaan pukeutui "drip-dry" 
vaatteisiin ja yksinkertaisiin 
leninkeihin kun hän kävi vaali- 
litaistelua miehensä hyväksi 
siksi, että ne yksinkertaisesti 
olivat helppoja matkustaessa 
pitää puhtaana.

SDP VAATII PANKKIVALTAA 
HALLITUKSELLE JA 
PRESIDENTINVAALIN 
EDUSKUNNALLE

Hallituksen on saatava oikeus 
nimittää enemmistö liikepank
kien hallintoneuvostojen Jäse
nistä Ja samalla on laajennet
tava hallintoneuvostojen toimi
valtaa.

Näin täsmensivät sosiaalide
mokraatit sunnuntaina 11. kesä
kuuta Espoossa kolmipäiväisen 
puoluekokouksensa päätteeksi 
kantaansa liikepankkien saat
tamiseksi yhteiskunnan hallin
taan.

Sosiaalidemokraattien puo
luekokouspäätöstä tulkittiin si
ten, että ei ole tarpeen vaa
tia hallitukselle oikeutta nime
tä pankkien johtokuntien jäse
niä, koska hallintoneuvostot ni
mittävät johtokunnat. Uudistuk
sen voi toteuttaa sosiaalide
mokraattien mielestä tavalli
sessa lainsäätämisjärjestyk
sessä , koska tarkoituksena ei 
ole vähentää osakkaiden osin
ko-oikeutta. $

Sen sijaan vakuutuslaitoksia 
koskevaa kannanottoa Sdp^puo
luekokous rukkasi sunnuntaina, 
teräväm-näksi. vakuutuslai
toksissa on Sdp;n mielestä to
teutettava samanlainen uudis
tus kuin pankeissa. Järjestel
män muuttaminen aloitetaan 
pakollisista vakuutuksista ja 
tavoitteena on niiden hoitaminen 
valtion omistamassa vakuutus
laitoksessa, Sdp sanoo.

Demarit haluavat koros
taa myös eduskunnan asemaa 
suhteessa tasavallan presi
denttiin niin, ettei presidentin 
asema ulkopolitiikan johtajana 
muutu. Sosiaalidemokraatit 
toistavat jälleen perinteiseksi 
muuttuneen kantansa siltä, et
tä tasavallan presidentin vaa
li on siirrettävä eduskunnalle.

LYHYESTI SUOMESTA
Suomen suurin hotelli ava

taan Helsingin keskustasssa va
jaan kahden vuoden päästä, huh
tikuussa 1980. Tilavuudeltaan 
noin puolitoista kertaa eduskun
nan kokoisessa Presidentti ho
tellissa on huonaita 500. Li
säksi hotelliin tulee viisi ra
vintolaa ja useita baareja se
kä yökerho. Kesällä käytössä 
on myös ulkoilmaterassi. Ennen 
Presidentti-hotellin valmistu
mista saa laajennettu Inter
Continental nauttia Suomen suu
rimman hotellin arvonimestä, 
vuoden vaihteessa valmistuvan 
laajennusosan jälkeen siellä on 
466 huonetta.

SUOMEN Ja Neuvostolii
ton välinen rautatielilkennesäh- 
köistettiln virallisesti 6. kesä
kuuta. Vainikkalan raja-ase
malla pidetyssä juhlassa pal
jastettiin tapahtumasta muis
tuttava reliefi. Vainikkalassa 
liittyy Suomen 25 000 voltin 
vaihtovirralla toimiva sähkö- 
ratajärjestelmä Neuvostoliiton 
3 000 voltin tasavirralla toi
mivaan järjestelmään. Tämä on 
edellyttänyt erityisten suojalait- 
teistojen rakentamistalilttymä- 
kohtaan valtakuntien rajalla. 
Maiden välinen yhdysliikenne 
tapahtuu neuvostoliittolaisilla 
vaihtovirta vetureilla.

CHILEN Suomessa olevat pa
kolaiset aloittivat 6. kesäkuuta 
Helsingissä syömälakon. Lakon 
tarkoituksena on vedota Suomen 
hallitukseen, jotta se saisi Suo
men pysyvän YK;n valtuus
kunnan aktivoimaan toimintan
sa 2 500;n Chilessä kadonneen 
pidätetyn kohtalon selvittämi
seksi. Kuusi pakolaista aloit
ti lakon Suomen Metallityöväen- 
liiton neuvotteluhuoneessa. La
kon vie läpi kolme pakolais
ryhmää, Joista kukin on syö- 
malakossa 48 tuntia.

HELSINGIN Salmisaareen ra
kennetaan uusi lämpövoimala. 
Joka on tarkoitus ottaa käyt
töön vuonna 1984. Voimalankor- 
keudeksi tulee korkeintaan 65 
metriä, mutta savupiippu koho
aa 150 metriin.

Tuliko
tilaus

UUSITTUA



Poul Hansiin vos, kenelle konsuli 
Korpivaara oik, antoi Suomen 

Leijonan ritarimerkin

Säestäjä Laila 
Toivo Orava

Perä ja runonlausuja Sunsearchers; Eturivissä. Larry Staples 
ja Ray Haapaojq' Takarivissä : Sylvia 
Öberg ja Elbridge Oberg

Miriam ja Wesley Ketonen rvaKsi o iu n m e r io  jo n n  « u im i in ,  K a iv a a |O i
Worcesterin kirjeenvaihtaja ja Lauri Häll
fors Raivaajan johtokunnan puheenjohtaja
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• Yieisö nautti kesäjuhlien monipuolisesta 
ohjelmasta . . Juhlia suosi erittäin kaunis sää
Kesäjuhlat tradition mukaan 

aloitettiin tansseilla Fltch- 
burgin Armoryssa, Jossa 300 
nautti tanssien Nils Lundinin 
orkesterin tahdilla.

Sunnuntaina siirryttiin Sai 
man puistoon, jossa Jo kello 
8*20 aamulla alkoi Reippaan 
järjestäm ät kenttä- Ja rataur- 
hellukllpallut sekä tiejuoksu, 
Joita yleisö seurasi suurella 
mielenkiinnolla.

Kello 11 aikaan ohjelmassa 
esiintyi Fitchburgin kansan 
tanhuryhmä. Joka esitti useita 
hyvin mielenkiintoisia javärik. 
käitä suomalaisia tanhuja, kau
niisiin kansallispukuihin pu
keutuneina. Ryhmään kuului; 
Marc Oberly (johtaja), Ruth 
Salmi, unp Kolttila, Myra Mink
kinen, George Minkkinen, In
grid Lahti, Allan Ahti, Bar
bara Lahti, June Ahti , Raimo 
Ahti, Leena Kokk, Charles pel
to, Rudolph Lahti ja Maija Mord.

Kello 11*30 aloitettiin tar
joilemaan Bar- B-Q päiväl
listä. päivällisen jälkeen ylei- 
9ö alkoi kokoontua männikköön 
puhujalavan ympärille, jossa 
liehui Yhdysvaltain Ja Suomen 
liput.

Laulettuaan Yhdysvaltain 
kansallislaulun, yleisölle esi
tettiin Fitchburgin pormestari 
David Gilmartin, joka toi kau
pungin jä oman tervehdyksensä 
kesäjuhlille. Hän valitti kun ei 
voinut jäädä kauemmaksi aikaa 
seuraamaan ohjelmaa, mutta 
hänen täytyi kiirutaa Upper 
Commonille aloittamaan suo
malaisen luistelijan Ja pyöräi
lijän, Arthur Longsjon muis
tolle omistietun pyöräkilpailun.

H Juhlatoimikunnan puolesta 
SäVele Syrjälä' lausui ylieiSÖn 
tervetulleeksi 72. vuotuiseen 
kesäjuhlaan, joista tämä oli 
54. jota on vietetty Fitchburg- 
lssa.

Näistä kesäjuhlista, Joita 
Suomesta tulleet siirtolaiset 
alkoivat viettämään v. 1906, on 
muodostunut yksi suurimpia A- 
merikan suomalaisten juhlia. 
Niissä on ollut korkeatasoinen 
ja monipuolinen ohjelma.

Näissä juhlissa ei ole aino
astaan pidetty yllä Suomen kult
tuuria vaan on muistettu, että 
olemme tämän maan kansalai
sia ja puhujamme Juhlissa ovat 
painostaneet yhteistyötä muiden 
amerikkalaisten kanssa, saa
daksemme aikaan yhteiskun
nallisia parannuksia. Myöskin 
on painostettu kansanvaltaisen 
toiminnan tärkeyttä saadak
semme aikaan muutoksia ja 
parannuksia kansalle. Tänään 
on kaikkein tärkeintä saada ko-

r

: ko kansalle terveyshoito-ohjei- 
ma, kuten jokaisessa edisty
neessä Länsi-maassa on, esi
merkiksi Suomessa.

Myöskin on painostettu kan
sanvaltaisen toiminnan tärkeyt
tä ja sen puolustamista niiltä, 
jotka ovat pyrkineet sitä hei
kentämään millään tavalla. Yh
dysvaltain perustuslain takaa
mia sana- puhe- ja kokoontu- 
misoikeuksia ei millään tavalla 
saa rikkoa tai heikentää.

Siitä, että näitä juhlia voi
daan vielä pitää on annettava 
tunnustus "Nuorelle Saimalle" 
eli Finnish American Club of 
Saimalle, jonka jäsenet lapse
na olivat mukana juhlissa Ja 
ovat Jatkaneet vanhempiensa a- 
loittamia Kesäjuhlia.

Kesäjuhlille omistetun runon 
jonka on kirjoittanut Laina Ruo
ho, lausui Toivo orava.

Seuraavaksi astui mikrofoo- 
nin eteen Miriam Ketonen, Joka 
lauloi Oskari Merikannon 
"Miksi laulan," Maurice Jar- 
ren "On jossakin" Ja ruotsa
laisen kansanlaulun "How Great 
Thou Art", Laila Perän säes
täessä.

Sitten saatiin kuulla "Fin
landia" Pianosoolona, jonka 
soitti Ray Haapaoja. Tämän 
jälkeen "Sunsearchers" nimi
nen gardnerilainen ryhmä reip
paasti lauloi sarjan kansanlau
luja.

Heitä seurasi duettolauluja, 
joita esittivät Miriam ja Wes
ley Ketonen. He lauloivat 
Alice Hawthornen säveltämän 
"Whispering Hope" ja Bob 
M errillin "Love Makes, the 
World Go ’Round." Laila Perä 
säesti heitä.

Sitten seurasi konsuli Eero 
Korpivaaran puhe joka on jul
kaistu tällä sivulla.

Lopuksi ohjelman esittäjä 
kiitti juhlatoimikuntaa ja niitä 
lukuisia toimitsijoita, jotka oli
vat tehneet onnistuneen Kesä- 
Juhlan mahdolliseksi, Walfrid 
Mäkelää, joka oli lainannut pia
nonsa juhlille ja Kalevan Rita
reita , jotka olivat lainanneet 
Suomen ja Yhdysvaltain liput.

Laulamalla Suomen kansal
lislaulun "Maamme" iltapäivän 
ohjelma päättyi.
* * * * * * * 
Oletteko muistaneet 
tehdä lahjoituksen 
Raivaajan tukemiseksi?

The w e I com e youAnder son s 
to

T A M A R A C K  LODGE  
Beach Pond  

Voluntown, Ct. 06384
Enjoy our relaxed country atmosphere, sauna, pool, 

tennis courts and excellent food:’
Visitors to the Voluntown area are welcome to join us 

for Scandinavian dancing on Saturday night and our famous 
sour hour and roast beef dinner on Sunday afternoon. Or, 

|  come and enjoy our Sunday evening Smorgasbord. Reser- 
I vation required.
| Please write or phone for additional info.

I 203-376-0224
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0 EDW. C. HALVORSEM, Inc.
Funeral Directprs

GE 5-2276-2277
5310-12 8th Ave, Brooklyn, N.Y. 11220 

Ollut saman perheen omistuksessa v. 1849 lähtien

Konsuli Eero Korpivaaran puhe Kesäjuhlilla

The Robert H
Auchmoody Funeral Homes

Main Street Fishkill, N .Y . Tel. 896-6166

SAASTA A IK A A  JA R A H A A !
Toimita kaikki pankkiasiasi yhdellä kertaa 

samassa pankissa
Monipuoliseen palvelukseemme kuuluu mm.

SHEKKITILI KIINNELAINAT
SAASTÖTILI TALLELOKEROT

MATKA SH EKIT 
PANKKISHEKKI 
ULKOMAAN SHEKIT 
PERITTÄVÄT 
U S. SAASTÖBONDIT

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. - COLD SPRING, N.Y. Member F. D. I. C. I
Cold Springs, Fishkill, Beacon; Hopewell Junction, Brinckeroft J

LOMA KLUBI
JOULUKLUBI
LIIKELAINAT
PERSOONALAINAT
VÄIHTTAISMAKSULAINAT

Minulla on ilo Ja kunnia tuo
da kesäjuhliin ne Suomen val
tiovallan tervehdykset Ja sa
malla suurlähettiläs Jaakko I- 
loniemen ja pääkonsuli Eero 
Yrjölän henkilökohtaiset ter
veiset.

Suomen tilanne saattaa vai
kuttaa pessimistiseltä, joten 
haluaisin vielä kertoa muuta
mista taloudellisen paranemi
sen oireista maassamme.

Esimerkiksi, Suomen Ja Yh
dysvaltain välisen kaupan vuo
den 1977;n tase oli runsaasti 
vientivoittoinen Ja osoitti siis 
kehittymistä parempaan suun
taan edellisen vuoden tulok
siin verrattuna. Niinpä USA- 
vientimme kokonaisarvo olivii- 
me vuonna lähes 276 miljoo
naa dollaria eli 87 miljoonaa 
enemmän kuin v. 1976. Tuonti 
Amerikasta oli 192 milj. dolla
ria ja se oli vähentynyt yli 50 
miljoonalla dollarilla vuodesta 
1976. Tämä oli Suomen kan
nalta erinomaista kehitystä y- 
lös aallonpohjasta.

Kolmatta vuotta sitten mene
timme tyystin elintärkeät sa- 
nomalehtipaperimarkkina m m e 
täällä, emmekä niitä ilmeises
ti saa takaisin. Mutta uutte
ralla työllään paperiteollisuu
temme edustajat USA;Ssa ovat 
onnistuneet kehittämään uuden 
artikkelin, aikakauslehtipape
rin, jonka myynti on nyt läh
tenyt erittäin kiitettävästi liik
keelle. Mm. New York Time
sin värikäs sunnuntailllte pai
netaan yksinomaan tälle suo
malaiselle paperille. Kun se 
on jalostusasteeltaan vähän hie
nompaa kuin sanomalehtipaperi 
on se myös meille edullisempi 
myyntiartikkeli.• u h

Eräs toinen kehitys tällä 
mantereella on suomalaisten y- 
rltysten tytäryhtiöiden perus
taminen Pohjois-Amerikkaan. 
Niitä on tällä hetkellä jo kol
misen tusinaa ja lisää on tu
lossa. Ne ovat pääasiassa maa
hantuontiliikkeitä ja myynti
konttoreita, mutta myös tehtai
ta on avattu.

Viime toukokuussa olin mu
kana suomalaisen suuryhtiön 
A. Ahlström oy;n uuden tehtaan 
avajaisissa Glens Fall’ slssa 
New Yorkissa. Tämä tehdas 
valmistaa teräksestä reikäle- 
vyä ja sillnterirumpuja täkä 
Iäisille papreitehtaille. Fis
karsille valmistui myös hiljat
tain saksitehdas Wisconsiniin.

Tulkoksiltaan aktiivisempia 
myyntikonttoreita on Tampel
lan, Valmetin ja Wärtsilän yh
teisesti omistama Madden 
Machine Co., joka myy suo- 
malalsia paperikoneita ja kar
tonki koneita Yhdysvaltoihin Ja 
Kanadaan. Kun jokainen paperi
kone maksaa useita miljoonia 
dollareita Ja kun Madden on jo 
tänä vuonna myynyt kaksi konet
ta ja oikeastaan alun kolmatta 
ymmärämme, miten tärkeätä 
tämä kauppa on meidän teolli
suudellemme.

Juuston vientimme tähän 
maahan ylitti viime vuonna en
simmäisen kerran 20 miljoo
naa dollaria, samoin minkin
nahkojen vienti. Muita yli 20 
miljoonan arvoisia vientiartik- 
keleita olivat rauta ja teräs 
sekä sinkki. Kemikaliot olivat 
arvoltaan yli $ 15 milj. ja 
kankaat, vaatteet sekä nahasta 
tehdyt asut ja jalkineet olivat 
yhteensä yli $ 10 milj. vien- 
tiarvoltaan.

Rapalan hienot uistimet 
Jatkavat voittokulkuaan, Arabi
an keramiikka ja Iittalan lasi 
sekä Marimekon kankaat ja me
kot menevät nykykalllista hin
noistaan huolimatta tyydyt
tävästi kaupaksi.

Eräänä tärkeänä tekijänä sii
hen , että kauppataseemme on 
vientivoittoinen oli se, että Fin
nair ei viime vuonna ostanut 
U5A;Sta lentokoneita. Pari DC- 
9.*ää tosin toimitettiin yhtiölle 
viime vuonna mutta ne ovat 
vuokrasopimuksella.

Monet amerikansuomalaiset 
palattuaan takaisin Suomen- 
matkaltaan valittavat maan tä
män hetkistä hintatasoa. Kalkki 
on viime kerralta kallistunut 
vajian hirveästi eivätkä taalat 
riitä mihinkään, vanhan hyvän 
ajan "baargenaitä" ei enää löy
dy, jne. Tämä kyllä pitää paik
kansa, mutta se ehkä vähäsen 
lohduttaa, että muualla Euroo
passa on vielä kalliimpaa.

Matkailun Edistämiskeskus

teki asiasta tutkimuksen ja ver
taili tyypillisimpiä kuluja, mitä 
turisteilla on ollut Euroopan eri 
maissa ja totesi, että suomalai
set hinnat olivat tässä suhtees
sa eritäin kllpallukelpoisia. 
Tutkimus käsitti 27 e ri palve
lua Ja tuoteryhmää, Joista tär
keimpinä painotettiin asum is
kustannuksia; ravintolahintata- 
soa, kuljetusmenoja Ja vähit- 

I täiskauppojen hintoja. Loppu- 
i tulos oli että Suomi on esim. 
j halvin turlstimaa Skandina
viassa. Norjan hintataso oli 40 

Ruotsin yli 30 % ja Tana
an yli 20 % korkeampi kuin 

Suomen. Vain Ranskalla oli hal
vemmat hotellihinnat kuin Suo
messa, mutta Saksassa ne oli
vat kaksi kertaa kalliimmat kuin 
meillä. Ravintolaayöminen Suo
messa on hiukan kalliimpaa kuin 
muualla Euroopassa, mutta hal
vempaa kuin pohjoismaissa. 
Vain Enlanti Ja'Ranska tarjo
sivat hotellihuoneita, ravinto
la-aterioita Ja drinkkejä hal- 
vemmallakuin Suomi, kun taas 
Sveitsissä sama lysti oli 45% 
kalliimpaa.

Nämä viimeiset pari minuut
tia eivät olleet tarkoitetut Hans- 
linin matkatoimiston mainos
tamiseksi. Kuitenkin pyrki
myksemme on levittää tietoja 
kustannustasostamme mahdol
lisimman laajoihin piireihin, 
houkutellaksemme enemmän 
matkailijoita Suomeen. Hiistä
hän saamme lisää ns. vienti
tuloja.

Suomen Pankin viimeisin ti
lannekatsaus kesäkuun alussa 
oli sävyltään yleensä optimis
tisempi kuin moneen kuukauteen 
Ehkä sen voisi tulkita sanoin; 
aläspälnmeno on hidastunut.

SI*

Ladies and Gentlemen; It is my 
pleasure to bring to your annual 
summer festival the official 
greetings of the Finnish Gov
ernment, and to relay to you 
the personal regards of Am
bassador Jaakko Iloniemi and 
Consul General Eero Yrjölä, 
both of whom are already in 
Finland on vacation an d to par
ticipate in the Foreign office's 
annual meeting for the heads of 
missions in Helsinki.

Those of you who get news 
from Finland are well aware 
that the economic situation! 
there is not particularly good. 
I thought it might Interest you 
If I were to outline briefly how 
It got that way and what is beirtg 
done to try to get the country 
back to normal. The economic 
recession, the aftermath of 
which we are all still feeling, 
began in 1974 in the larger in
dustrialized countries. In Fin
land and some other nations, 
expansionary policies helped 
keep up a high level of econo
mic activity for some time 
longer. It was generally be
lieved that the best way to pay 
for the more expensive imports 
of oil was to increase exports. 
This worked for a while. But 
with higher prices and the re 
cession in full bloom in our 
main export markets, demand 
abroad' began to deteriorate 
while imports into Finland be
gan to grow. New priorities 
were in order. From mid- 
1975 onward the government 
was tightening its monetary 
policy and began using mea
sures to restric t imports by 
requiring that goods be paid 
for at the time they were 
cleared through customs. This 
meant an; investment-andi-iiiw 
te re ä rY 6 ^ 1 ^ .th e ',Ifnpötfters' 
And for the major companies 
it was considerable.

However, the new policy had 
its desired effect. Imports 
decreased and the balance of 
payments picture Improved. A 
policy of fiscal restraint was 
also adopted for 1976. As eco
nomic growth slowed down, un

employment Increased and, 
although there was a marked 
easing In labor cost pressures, 
there was not a sim ilar de
celeration in the rate of price 
inflation, which reached 12% 
for the year 1977. Nor did 
our three Finnmark devalua
tions help any either in this 
respect. This year* our eco
nomists forecast our returning 
to a one-digit inflation rate.

With unemployment up to a 
postwar record of 8% by early 
1978, economic activity was 
sluggish and developing much 
more weakly . than originally 
anticipated. The government 
was now, in effect, subsidizing 
both employment and production 
and trying to control trade - 
with its far-reaching regula
tions as tools of its policies. 
Thus the present situation may 
no longer be as dramatic as 
it was in 1974, however, many 
economists regard It as still 
dangerous.

The Bank of Finland is con
tinuing its tight money policy 
in hopes of keeping inflation 
in reasonable limits. But cor
porate investments are down 
and are not expected to improve 
much in the months ahead. Ex
ports are looking up a bit in 
some areas, and it is generally 
agreed that an improving ex
port situation is among the very 
firs t signs of better things to 
come. Summing it up, then, I 
would say that in Finland the 
downward-pointing recession 
curve is gradually easing off 
and turning upward. It may 
be and probably will be, a 
slow, slow climb, but I am 
cohvinced that we’ll make it.
Finnish government honors

Paul Hansiin with decoration

Finally, I have a particular
ly pleasant task to perform. 
Perhaps Mr. Paul Hansiin would 
like to come and stand by me 
for this ceremony? - In appre
ciation of the quarter of a cen
tury of work dedicated to the 
promotion and advancement of

cultural relations between our 
two countries and for the be
nefit of the Finnish-American 
community of the City of Fitch
burg, whose former resident 
he is, the president of Finland, 
Dr. Urho Kekkonen has granted 
the decoration of Knight of the 
Order of the Lion of Finland 
to Mr. Paul Hansiin, for many 
years now, owner and opera
tor of his own travel service, 
with special emphasis on tra 
vel between Finland and the U.S.

A charter member and past 
president of the Finnish Me
morial Library and the Fin
nish cultural Center of Fitch
burg State College, Hansiin 
gave of his time to further the 
cultural projects derived from 
his original commitment to the 
Cultural Center; He helped 
collect books for the Finnish 
Library room, assisted in 
raising funds for the furnish
ings of that room, arranged 
cultural weeks and summer 
sem inars, organized the an
nual Finnish Independence Day 
Ball, under the auspices of the 
Finnish Memorial Committee, 
whose founder and chairman he 
was, helped establish sister 
city ties between Fitchburg and 
Finland's Kokkola, and directed 
the work of the New England 
Finnish American Bicenten
nial com m ittee, whose organ
izer and general chairman he 
is.

Before these activities, 
Hansiin served his community 
as part-tim e editor of the Rai
vaaja newspaper and he also 
originated and served as pro
ducer-announcer of a Sunday 
morning Finnish radio program 
called "Music of Finland" which 
enjoyed an imp 
13 year's^ He* 
sident of the Finnish Marathon 
Association, which' annually 
sponsors runners from Finland 
to compete in the Boston Ma
rathon. Hanslin's civic
mindedness also embraced the 
local Art Museum, the Rotary, 
the public Library, the cham 
ber of Commerce and many 
more. - Congratulations, Paul 
Hansiin.

mpressive run of 
is also past pre-

NEXT TIME 
YOU GO 

HOME. SPEND
SOMETIME 

IN YOUR 
BACKYARD.

Every year thousands of people 
go home to visit their friends and rel
atives in Scandinavia and never even 
think about vacationing there.

Which is a shame. Because 
Scandinavia ns truly one of the most 
beautiful places in the world to take 
a vacation.

And this year, SAS has more 
ways you can do it than any Qther air
line. Want to take a tour? We have a 
lot you can choose from. Or do you 
just want to fly over and drive around

on your own? Our air fares are as low 
as any.scheduled fares you'll find. 
(Your travel agent can give you more 
information.)

So next time you go home to 
visit, plan on spending some extra 
time there.

And start enjoying all of the 
things people have been enjoying 
in Scandinavia for years.

Daily-departure's from 
New York, Chicago, Los Angeles, 
Seattle and Montreal.

S4S
WHEN AN AIRLINE IS WELL RUN 
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New York City, N. Y.
KUN TE ajattelette tulla’Big 

Apple" New Yorkiin vieraile
maan ja haluatte tietää mitä; 
alellä on menossa voitie kir
joittaa ;

Connecticutin 
uutisia

paikkakuntamme kesäk.- 
16 p. lehdessä oli suuri kuva 
13,000 Jalan lisärakennukses
ta komeaan International pa 
per Co. tehtaaseen, pu tnam '1- 
sa. Tämä on $ 200,000 urak
ka ja työn tekevät N. Gran- 
dahl Son & Co. He ovat suo
malaisia isä Niilo ja poikansa 
Eric.

Niilo Grandahl on ollut ra 
kennus mestari ja kontrahtorl 
yli 40 vuotta. Grandahlet tu
livat tänne perukalle kymmenen 
vuotta sitten. Alkeisemmln kun 
he asuivat Long islandilla" 5 
Town " alueella yhtiö raken
si satoja taloja, kolme pank
kia Cedarhurstin seudulle, Jos
sa Grandahllt asuivat siihen 
aikaan. He myös rakensi
vat suuria kauppakeskuksia y- 
lä New Yorkin valtioon.

Aikaisemmin Grandahllt tuli
vat tänne Moosup Järvellä o- 
levaan kotiinsa, ainoastaan ke
säisin. Nyt herttainen vaimo 
Martha ja Niilo asuvat täällä 
melkein ympäri vuoden. Tal
visin he käyvät St. Augustine 
Floridassa.

Heidän poikansa Eric Ja vai
monsa Brenda sekä lapset a- 
suvat komeassa suuresea ta
lossa Moosupin keskuksessa.
Niilo Grandahl & Son yhtiön 
rakennustoimisto on Main St
re e t, Moosup. Rehellisellä ja 
kunnollisella työllään he ovat 
niittäneet mainetta Ja saaneet 
suuria urakoita ympäri Conne
cticutin valtiota.

TOIVON , että kaikki seni- 
orikansalalset "kymmenen To- 
wnin " alueella käyttävät hy
väkseen mainiota ruoka
palkkaa, sen vuoksi,että kes
kipäivän ateria on vain 60 £.
Ateriat tarjoillaan kello 12:00 
keskipäivällä. Perjantaisin on 
hyvää kalaa. Viime keskiviik
kona oli kanaa, maanantaina oli 
"turkey roll" . Kotiin voit vie
dä toisen aterian 60 ö hlnnal- 
la , jos haluaa illallistaan var
ten. Jos ette tiedä m issä näi
tä saa teidän paikkakunnalla
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New York Convention & visi
tors Bureau, 90 East 42 St. 
N.Y.C. New York, 10017.

He lähettävät pienen vihko 
sen, joka selostaa nähtävyydet 
ja ne monet kuuluisat palkat, 
jolta vierailijat haluavat nähdä. 
Esim. Empire State Building, 
World Trade Center, obser
vation Deck , Museot, Teatte
rit, Urheilupaikat ym. Vihko
sessa sanotaan koska paikat o- 
vat auki, sisäänpääsymaksut Ja 
millä kulkuneuvolla pääsee.

Kun tulette menkää;
Visitors Information cen
te r, 90 East 42 St.
-Täällä vastataan teidän kysy
myksiin ja annetaan apua missä 
tarvitsette. Joskus on mah
dollista saada vapaita lippuja 
Televisio näytöksiin. On oltava 
Out of Town Visitor, paikka 
mistä saat lipun on;
Times Square Ticket Center 
47 St. Ja Broadway.

Täytyy mennä ajan kanssa 
kun on seistävä Jonossa. Jos 
on hyvä onni, niin voit saada 
liput puolella hinnalla. Menkää 
kolmen jälkeen Jos yritätte saa
da saman päivän ilta näytän
töön. Keskiviikkoisin Ja lau
antaisin iltapäivä näytöstä var
ten on mentävä kello 12 ip. 
jälkeen. -Iris

Moosup, Corn
MRS. MARY HARTIKAISEN 

75-vuotisjuhlaa vietettiin sun 
nuntaina, kesäk. 25 pnä Mr. ja 
Mrs. Erkki Kovalaisen kaunils 
sa Ja hyvin hoidetussa ranta- 
männikössä. Mrs. Hartikai
nen (o.s. Koivu) on syntynyt 
Pornaisten pitäjässä, Etelä- 
Suomessa Ja saapui Brooklyn
iin, N.Y. v. 1930. Avioliiton 
hän solmi m arrask. 16 pnä 1946 
Mr. Sulo Hartikaisen kanssa, 
Joka kuoli tammik. 3 pnä 1976 
Canterburyssä, Conn. Mrs. 
Hartikainen on osallistunut ak
tiivisesti seurakunnalliseen 
työhön sekä Brooklynissä, 
N.Y. että Connecticutin val
tiossa.

Senior C itizen 
kehoittaa tei-

past. \Slnö Välklö kiitti 
sisar Mary Hartikaista hyyäsr 
tä ja uhrautuvasta työstä, ftäh 
luki myös p s . 121 ja Johti ru
koukseen. Mrs. Helena Korpi
nen lausui pastori Hugo Hiili— 
Iän siunaavan runon "75-vuo- 
tiaalle." onnittelupuheita piti
vät Mrs. Helena Muukkonen ja 
Mrs. Nanny \£lkiö. Ystävät 
lahjoittivat kauniin seinäkellon, 
"ajan näyttäjän" Ja monia mai
takin lahjoja oli tullut, joista 
Mrs. Hartikainen kiitti liiku
tettuna. Monipuolisesta ja 
maukkaasta ruokatarjoilusta 
huolehtivat Mrs. Siiri Kovalai
nen, M rs. Tuula Salomon, Mrs. 
Liisa Blanchette ja Mrs. Helga 
Pennanen ja varmaan toisetkin 
naapurit.

Miellyttävä syntymäpäivä- 
juhla päättyi hiljaisessa ja 
lämpimässä rantatuulen hymi
nässä ja taivaan lintujen laulun 
säestyksellä kiitosvirteen:. 
"Herraa hyvää kiittäkää, iloi
ten ylistäkää."

ULKOILMAJUHLA pidetään 
sunnuntaina, heinäk. 16 pnä klo 
3 ip. Mr. Ja Mrs. Ensio Lee- 
manin kauniissa pihapuistossa, 
Tatnic St., Brooklynissa, Conn.

ILMOITAMME, että meillä 
on myös juhlakokous Mr. ja 
M rs. Erkki Kovalaisen miel
lyttävässä rantamännikössä, 
Moosupissa sunnuntaina, e- 
lok. 13' pnä klo 3 ip. Sateen 
sattuessa kokoonnutaan sisäl
lä. Sydämellisesti tervetuloa:______  „ . v.v.

First Federal
S A V IN G S

QUINEBAUG 
Center myös 
tä matkustushalulsia ottamaan 
osaa seuraaviin matkoihin;

Heinäk. 30 p. -  9 pivälT 
Kentucky Tennessee.

Syysk. 18 p. -  4 päivää 
Pennsylvania Dutch Tour.

Lokak. 4 p. -  3 päivää 
Catskill Vuoristo.

Lokak. 19 p. 4 päivää 
^Brandywine four Wilming
ton, Delaware.

Lokak. 21

voitte soittaa 
roon 774-1243.

puhelin nume-

Bermuda cru ise. 
Soittakaa puh. 774

8 päivää

- 7597. 
-Iris -

UKIAH, CALIFORNIA
MR! CHARLES VICTOR NIS- 

KI, (Kalle Niskanen ) kuoli 
nukkuessaan maanantaina, ke
säkuun 26 p., 1978 Ukiah, Ca- 
liforniassa. Hän asui Rainbow 
Ranch lepokodissa nykyisin.

Mr. Niski oli 90 v. ikäinen 
Ja syntynyt Kuhmon, Lentual- 
la heinäk. 14 p„ 1888. Hän a- 
sui Ja työskenteli Warrenissa, 
Ohiossa kunnes jäi eläkkeelle 
v. 1954 Republic Steel Corp. 
tehtaasta. Hän myöslkin on a- 
sunut Lantanassa Ja Lake Wort- 
hissa, Fla.

Lähinnä kaipaamaan Jäi poi
ka ja hänen vaimonsa, Mr. Ja 
M rs. Rudy Niski, 3 lastenlasta. 
M rs. Kathy pedraza, Mrs, 
Chris Sissons ja Mr. Mike 
Niski, sekä 5 lastenlasta Jo t
ka kaikki asuvat Uklah'ssa.

* * * * * • • • •
Uudistakaa Raivaajan

tilauksenne!
* * * * * * * * *

at,

Lantana, Fla.
KALEVAN NAISTEN Ja Ka

levan Ritarien yli Majan koko
ukset v. 1978.

LANTANA Florida on nyt his
toriaa. Kalkki sujui hyvin tääl
lä lämpimän Floridan auringon 
alla. Edustajia ja jäseniä tuli 
suurin Joukoin, juhla kokoukset 
Kaleva Ritarien 80' toiminta 
vuoden kunniaksi alkoivat 
yhtelsjuhlalla; American Fin
nish Tourist Clubin Juhannus
juhlalla Ja Kalevan Naisten ja 
Kaleva Ritarien avajaisjuhlal
la.

Sunnuntaliltana kesäkuun 25 
p. runsaan yleisÖJoukon läsnä
ollessa. ohjelma oli hyvä. Ko
koukset aloitettiin heti kello 9 
maanantai-aamuna ja kestivät 
perjantaihin. Kaikki sujui hy
vin.

Uusi esikunta tuli valittua 
naisille sekä miehille Ja kalk
ki kokoukseen kuuluvat asiat 
tulivat päätettyaä. o ttaisi liian 
paljon paperia sekä aikaa kiit
tää kaikkia niitä henkilöitä yk
sityiskohtaisesti, jotka uhrasi
vat niin paljon aikaa, että saim
me nämä juhlat Ja kokoukset 
niin hyvin onnistumaan.

Kokoukset lopetettiin Juhla- 
"banquetilla", Jossa oli läsnä 
yli 150 henkeä. Kaikki nautti 
illasta.

Ajan henki näyttää, että Ka
levan Henki on uudessa innos
sa ja kasvuun päin. Se on hy
vä että on vielä olemassa seu
ra , joka muistaa isien Ja äi
tien synnyinmaata, niinkuin 
myös meidän monien omaa syn
nyinmaata. Me olemme ensin 
Amerikan tai Kanadan kansa
laisia ja Amerikan ja Kanadan 
lippu on meidän lippumme. Kui
tenkin aina muistamme sitä val
koista Siniristilippua, joka kuu
luu Suomen Heimolle.

V A L I T U T  P A L A T------------- .---------------
Suomenkielisenä $10.81, 
Engl. kielisenä $8:81 vk.

Tilatkaa osoitteella: 
RAIVAAJA PUBtrtSWNG 

COMPANY" ~

Box 600, Fitchburg, Mass. 
01420

NATHAN J.HOOSE & SON 
Agway representative '

300 Route 52 East ’

FishkiJI, N.Y. 12524

THE FINLANDIA FOUNDATION
Metropolitan Chapter, Inc. 

Meetings every 2nd Friday of 
the month, from Oct. through May.' 
593 Pork Ave., at 64th 5t. NYC. 

Mailing address for information 
P.O. Box 2590

GRAND CENTRAL STATION 
New York, N.Y. 10017

Sydänsiirroille 
uusi teholääke

NEW YORK - Kansaivälinen 
tutkimusryhmä on todennut, et
tä eräs nykyinen lääke - An- 
turane -  voi vähentää yli puo
leen äkillisistä sydänhalvauk- 
sista Johtuvat kuolemat sellais
ten ihmisten keskuudessa, Joil
la on ollut ainakin yksi koh
taus.

Tutkijat sanovat olevansa yl
lättyneitä tämän lääkkeen uu
desta "roolista" , sillä aikai
semmin sitä on käytetty kih
din (gout) hoitoon.

Havainto tarjoaa ilmeisesti 
lääkäreille uuden aseen ame
rikkalaisten huomattavinta tap
pajaa vastaan. Tätä ennen ei 
medikaalisessa arsenaalissa 
ole ollut mitään sydäntulpan ko
keneen suojelemiseksi uutta 
hyökkäystä vastaan -  luukuun- 
ottamatta neuvoa, että asian
omaisen pitäisi lopettaa tupa
koiminen.

Raportti esiteltiin UudenEng. 
lännin lääketieteellisessä Jul
kaisussa. Mikäli jatkotut
kimukset vahvistavat nyt teh
tyjä havaintoja, merkitsee se 
että Anturane on eräs huomat
tavampia löytöjä, mitä on teh
ty lääketieteessä vuosikymme
niin.

e

Konservatiivisen arvion mu
kaan voidaan pelastaa ainakin 
15 000 amerikkalaisen elämä 
vuosittain, jos sydänveritulpan 
kokeneet henkilöt ottavat mai
nittua lääkettä joka päivä, sa
notaan 96 amerikkalaisen Ja 
kanadalaisen yhteisen tutki
muksen havainoissa. Kokei
luissa olivat mukana mm. Co
lumbian Yliopistojen ja John 
Hcpkinsin Yliopistojen asian
tuntijat.

Summitissa, N.J. sijaitseva 
lääketehdas Ciba-Geigy on val
mistanut ja markkinoinut An- 
turanea vuodesta 1959 kihdin 
pitkäaikaista hoitoa varten 
Vaikka sen omistama patentti 
lääkkeelle on päättynyt, on Ci- 
ba-Geygy rahoittanut $ 3.75mil- 
joonalla 1,475 sydänpotilaan 
tutkimisen 26 medikaalisessa 
keskuksessa Kanadassa se
kä Yhdysvalloissa.

Anturanella ei havaittu ole
van muita sivuvaikutuksia kuin 
että se aiheutti mietoja vat- 
sahäiriöitä ja röyhtäisyjä po
tilaissa.

L A U L U K I R J A

F I N L A N D I A  VI
Nuotit, säestys ja sanat. 

Kauniisti kuvitettu.
Hinta $6.25

v̂.vro massat. 31c ja 50c lähe
tys kulu ja varten)

RAIVAAJAN KIRJAKAUPPA 
Box 600

Fitchburg, Mass. 01420

Suoma I a Inen 
Palkanväl itystoimi sto

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 

NEW YORK, N.Y. 10021

K u l t a -  j a k e l l o s e p p ä  
M A T T I  K OMONE N

Kaikki työ taattu 
1505 LUCERNE AVE. LAKE WORTH, FLA 33460 

Puh. 585-1084

i

L O A N
ASSOCIATION OF 

LAKE WORTH
ADMINISTRATIVE CENTER 

2601 10th Avenue North, Lake Worth

964-6400

Suosikaa ilmoittajiamme

NORTH FUNERAL HOME
24 tunnin ambulanssipalvelu 

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

302 W: MAIN ST.
NEW PÖRT RICHEY, FLA. 

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

SSÊ ace hardware^

L A A T U T U O T T E I T A  
1212 L antona Road, Lantana, Fla. 

Puh. 585-0247

Voitte luottaa Zen th edustajaamme

R E L I A B L E  t v

MYYNTI ja HUOLTO 
416 West Lantana):Road 

Lantana, Florida 33462 
Puh. 582-6576

UUSI SESONKI ALKANUT! knollwood
qroves

Hedelmäpä kk a uks ia - Kauniita hedelmäkoreja 
Tilauksia täytetään pyydettäessä 
10 eri laatua olevia sitrus-hedelmiä. 

Lohjatavarakauppa, jossa yli 1000 valikoima. 
Junamatkoja appelsiinitarhaan 

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

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

T0NNIE’ FLORIST
621 West Main St.

New Port Rirhey. Fla.
Puh. 849-1100

KUKKIA kaikkiin tilaisuuksiin 
TOIMITAMME SÄHKEITSE 

KUKKIA KAIKKIALLE!

' . . m u o t i q s u  s t e i t a  v a r te n lv
'L a i c * , W o r t h . TA  in  C i ty  M a l i . P a l i n  
R e a c h  M a! I -R o y  n Imi I l e a c h - K t f i c

I--- ---- ---------------
lit-------------- *“

MITOHUOLTMSEIM
Lm II*  E. Allen, Chester, Vt. 
Autorenkeita —  gasoliinla 
pattereita—  tek i autojen 

korjausta
-------------------------—----

First M arine
National Bank and Trust Company
114 NO. "J” STREET 

582-5641
LAKE WORTH, FLORIDA 

Member F.D.I.C

ARVO PAANANEN
Funeral Director 

131 SOUTH LAKESIDE DR. 

LAKE WORTH FLORIDA 

Puhelin 582-6633

Marmorisia ja graniittisia 
hautakiviä

BOLSTER Monumental Works 
JOHN A. PRATT, omi staja 

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

M O O D Y'S DINER
and CABINS

Erikoisia päivällisiä. Curb- 
pa I vei us

KOTITEKOISET LEIVOKSET 
WALDOBORO, MAINE

ylUIIIIIIUUUHIM*MUlllUilllUilllMUUIIUIIUI^Hl(

ADAMS FUNERAL 
HOME INC

kesästäSydämestä ja 
sydänkesällä^c)

‘'Sydänkcsä.'

O LISIKO tälle julkaisulle kauniimpaa 
nimen voitu keksiä!
Sydänkcsä sinänsä on jo hyvin kaunis 

ia paljon sanova sana. |a jos vielä ajatte
lemille erikseen sanoja svdän ja kesä. sie
lumme silmien eteen avautuu kerrassaan 
aavoja, ihastuttavia ia ihmeellisiä näköaloja.

Ajatellessaan sanaa svdän. lapsi muistaa 
pipnrkakkusvdämcn. Se on ruskea ja hau
ras ja jos sellaisia saloa syö liian monta 
äidin kaapista, äiti suuttuu.

Ajatellessaan sanaa svdän. neitonen tai 
nuorukainen muistaa ihmissydämen. Eten
kin omansa. Siis ehdottomasti nuoren 
Vanhemmilla ihmisillä sydäntä tuskin enää 
onkn.tn. Hehän puhuvat sydämen sijasta 
aina järjestä, mistä puhuakseen ihmisen 
tosiaankin pitää olla ainakin puoliksi kui
vettunut. Kokonaankin. mikäli hän puhuu 
sydämen sijasta järjestä svdänkesäliä.

Ajatellessaan sanaa sydän, keski-ikäinen 
ihminen useinkaan ei niin paljon aiattele 
Äsken mainitsemani sanat "ajatellessaan sa
naa sydän olivat siis tavallaan täysin vää
rät. Keski-ikäinen paremminkin tuntee 
käyttäessään puheessaan sanaa sydän.

Jos hän on nainen, hän iloitsee "sydä
mensä pohjasta". Ja suuttuessa ja surressa 
kerta kaikkiaan hänen "sydämensä hal
keaa". Paljon helpommin kuin kylmässä ol
lut lasiastia. jos siihen yhtäkkiä kaataa kie
huvaa vettä. Etenkin, jos suuttumus on 
suuri ja suru pieni ja niiden aiheuttajana 
aviomies, minkä lisäksi asutaan yksin omas
sa talossa, niin ettei syvimpienkään' tuntei
den mahdollisimman äänekäs ilmaisu kuulu 
vieraiden korviin.

Jos keski-ikäinen ihminen on mies. hän 
sanoo usein "käsi sydämellä”. Ja sanoes
saan niin. hän ei pidä kättään sydämellä, 
mutta tarkoittaa, että noita sanoja seuran
nut suurinkin valhe on kirkkainta totuut
ta. Etenkin jos kysymyksessä on kauppa. 

Ajatellessaan sanaa sydän, vanhus muis-
konkylässn vierailleen elokuvakiertueen esi
tyksessä.

Mikäli kirkonkylässä nimittäin ei satu jo 
olemaan omaa. vakinaista elokuvateatteria.

Huomaatko, lukijani, miten todella laa- 
loja näköaloja svdankesän merkeissä eteem
me saattaa avautua! Ja toistaiseksi olemme 
pysytelleet kokonaan sydämen puolella, 
piipahtamatta vielä hetkeksikään kesään.

Kesästähän me kaikki voisimme puhua 
loputtomasti, raiattomasti. mittaamattomasi! 
ja niin edelleen. Kesästä, jolloin on kärpäsiä 
ia muita itikoita paljon ja josta vuodenajas
ta vien viisaana pidetty Vergilius on sano
nut näin kovin vaatimattomasti: "Vuosi on 
svdänkesäliä korkeimmassa kauneudes
saan!"

Tottahan se onkin. Tietysti se on! Sy- 
dänkesällahän on lehtiä täynnä olevia puita 
ia, höyheniä tävnnä olevia lintuja. On per
hosia ja lainehtivin viljapeltoja ja koukkui
hin kiinnitettäviä onkimatoja ja vaikka 
mitä.

Pieni Jimkin on aivan haltioissaan sydän- 
kesän ihanuuksista, joita kaikkia hän niin 
kovin hyvin vmmärtää. Sen sijaan hänen 
on hiukan vaikea ymmärtää, "miten me 
kaikki oikein isossa maailmassa tavattiin, 
kun äiti syntyi Suomessa, isä syntyi Minne
sotassa ja minä Mainessa".

Mutta kuten sanoin. Jim sentään yleensä 
vmmärtää kaikki asiat, eikä yksinomaan 
svdänkesän ihanuudet. Hän oikein nauraa 
Bobin kaltaisille pojille, jotka ovat tyhmiä. 
Niin kuin silloinkin keväällä pyhäkoulussa.

Opettaja selvitteli aihetta "Minkä Tai
vaan Isä on yhdistänyt, sitä ihmisten ei 
pidä eroittaa . Ja kun opettaja pyysi kerto
maan esimerkkejä tokapäiväisestä elämästä, 
Bob sanoi hiljaisella äänellä:

— Äiti sanoi, ettei kissanpoikaselta vaan 
saa katkaista häntää!

Mutta miksi viipyisimme kesäisessä py
häkoulussa. tai yleensä keväässä, kun on 
svdänkesä. eli vuoden paras aika.

Ellei nimittäin satu ^asumaan sietämättö
män helteen valta-alueella, jolloin yön iha
nin toiveuni olisi kaiketi lumimyrskv. Mi
käli nimittäin yleensä ollenkaan saa unta. 
mikä unen saanti on uneksimisen edellvtvs.

On svdänkesä, jollainen aikoinaan toi 
Sinutkin, lukijani, ehkä Suomesta Amerik
kaan. Toi yli toisinaan tyynien, toisinaan 
mvrskvävien vesien. Toi tuntemattomaan 
maahan, joka kangasteli mielessä kultahoh- 
taa pääasiassa oman sydämensä, joka vleen- 
sä on heikko. Useinkin se on heikko siks; 
että kanssaihmisillä — läheisimmillä omai
sillakin — on vuosien mittaan ollut svdänta 
olla häntä kohtaan niin kovin sydämettö
miä.

Ajatellessaan sanaa svdän. sydäntautien 
erikoislääkäri muistaa ensi sijassa juur- 
heikkosydämisiä. Etenkin tehdessään vii
koittaisia tilejä hän useinkin huokaisee 
"Mikä onni. että nuoruudessani huomasin 
erikoistua juuri tälle alalle. Nykyaika 
kaikkineen tosiaankin näyttää käyvän vh i 
enemmän ja enemmän ihmissydäntä rasitta
vaksi!"

Sanottuaan sanan svdän. tiedemies puhuu 
tunnin, eikä hvvätapaisinkaan voi mitään 
sille, että hän rupeaa haukottelemaan. Salaa 
ainakin.

Metsästäjä vakuuttaa ampuneensa otusta 
suoraan sydämeen.

Nuorukainen — palatakseni nuoriin, loil
le tunnetun tunnuksen mukaan kuuluu tule
vaisuus — vuolee tai piirtää penkkiin sydä
men kuvan ja sen sisälle "Bob loves Mary". 
Vaikka Bob viime tanssiaisissa tanssittikin 
Marya oikeastaan vain kuusi kertaa ja 
saattoi kotiin Susanin, kun Mary sitä en- 

v nen oli ehtinyt lähteä kotiin Miken kanssa.
Aika, jolloin syvästi, pohjattomasti rakas

tunut suomalainen maalaisnuorukainen vuo
li suomalaisella puukolla sydämen kuvan 
suomalaisen koivun valkoiseen runkotuo- 
heen. on valitettavasti niin kaukana, ettei 
siitä voi mainita edes sivumennen tässä ei- 
historialliseksi tarkoitetussa julkaisussa.

Nykyisin vastaavassa tapauksessa poika 
kilauttaa markan (anteeksi, jos on kilautet
tava enemmän!) kirkonkylän sähkögramo- 
fooniin, joka sitten puolestaan kajahuttaa 
ilmoille kirkuvan "Suutele minua äkkiä. 
Ulla!" Sen soidessa poika katsoo tyttöään 
silmiin juuri niin kuin filmisankari katsoi 
filmisankaritarta edellisenä lauantaina kir- 
teisena. mutta vuosien mittaan usein antoi
kin kullan sijasta akanaleipää.

Tai ci se nyt sentään akanoista ollut ihan 
sekään leipä, oikeasta leipäviljasta oli. Se 
leipä, jota silloin ankarana lamakautena 
kauan sitten jaettiin puistoissa soppajo- 
noissa.

Teitä oli siinä jonossa paljon Ja te muis
tatte sen jonon aina. Muistatte, vaikka koh
talo sen jälkeen on tuonut eteenne niin pal
jon hyvää, sillä täällä Amerikassa jos mis
sään. onni onneksi sekä tuo. että vie. Ja tä
män uskomuksen turvin eukkokin silloin 
pahoina päivinä jaksoi aurinkoisella naa
malla odotella ukkoaan kotiin soppajohösta

Elämän onnenpyörä on heittänyt Sinut 
sydänkesästä toiseen mitä moninaisimpien 
tunnusten merkeissä. On ollut syvän surun 
leimaamia sydänkesiä. Sekin, jolloin äkki
arvaamatta sait kätkeä rakkaimpasi maan 
multiin. On ollut varauksettoman ilon lei
maamia sydänkesiä ja juuri näitä onneksi 
eniten.

Sinäkin ehkä itse jo olet ehtinyt oman 
elämänkaaresi svdänkesään. Mahdollisesti 
olet sen jo sivuuttanutkin. Mutta uusia sv- 
dänkesiä tulee. Niitä tulee, tulee, tulee . .

Kunnes Sinua sitten kerran enää ei ole 
sillä meidän kaikkien on hetken lyödessä 
lähdettävä. Ehkä Sinun juuri jolloinkin sv- 
dänkesällä. Tai minun.

Näin pitkälti olemme puhuneet sydän
kesästä. sydämestä ja kesästä. Hiukan leik
kiä. hiukan vakavaa. Mutta koko elämähän 
on vuorotellen leikkiä ja vakavaa, onpa 
svdänkesä tai sydäntalvi. Tai yleensä vain 
kesä tai talvi. Tai syksy tai kevät. /

Mutta mitäpä me muista vuodenajoista 
nyt kun on sydänkesä.

Ja kädessämme on "Sydänkesä".
Hyvää, onnellista svdänkesää "Svdän

kesän" merkeissä
R a isa .

Lainattu v. 1950 Sydänkesästä

Suosikaa Ilmoittajiamme!
* * * * * * * * * * *

L o m a h u o n e i s t o s i  
L AKE  WORTHI SSA

tietysti uudessa MIDNIGHT SUN 
APARTMENTS-Motellissa tai 
suositussa LISA APARTMENTS 

Motellissa.
Lähemmin:

TELLERVO & RAIMO 
NIKUNEN

801 So. Federal Hwy.
Lake Worth, Flo.

Puh. 305-588-3636

Loui s  A.  iäodnar  
& Son

HAUTAUSTOIMISTO 

Perustettu 1927
a m b u l a n s s ip a l v e l u

päivisin ja öisin
'3929 Lorain Ave., Cleveland, O.

Puh. 631-3075

REEDER HEARING AID CENTER
127 O n e c o  Su 7 6 - 1 / 2  Main St
(at C l in i c  Dr.) I ' u l n a m ,  C o n n .  0 6 2 6 0  
N o rw ich ,  Conn , 0 6 3 6 0 - T e  1.2 0 3 .9 2 0 -6 6 3 5  
T e l .  203-886-1451
H aro ld  (‘ l a s  muun-K II en Vt. IM assmann 
Miriam V. P e l l i n e n - f t a l i e r  C. M cKain  lii  

Suom en k ie l tä  p u h u taan

DANI ELSON OI L CO.‘ 
Polttoöljyä 
RecappingAIW H

Commerce Ave. 
D A N I E L S O N ,  CONN.

HYVIÄ SAUNANKIUKAITA
valmistettu v. 1939 alkaen. Puu- 
kivihiili- , Iloksi-, kaasu-, tai säh- 
köjeäyttöisiä.Nopea toimitus. Pyy
täkää ilmaista eslttelyvihkosta.
BRUCE MANUFACTURING CQ. 

Bruce Crossing, Mich. 49912 
NIPPA SAUNA HEATERS

I SAUNA IMATRALLA j

740-46 St., Brooklyn, N.Y. 11232 
Puhelin (212)438-9426

It ANSSIA lauant., kahvia, virvok? 
|  keitä, iltapaloja

AINOA SUOM. SEURUSTELU- 
KESKUS• s •

Eino Honka, Imatran puheenjohto

NEW YORKIN SUOM. EV. 
LUTH.SEURAKUNTA 

KIRKKO, 1C6 E. 86th St.
Saannollisef tilaisuudet 

SUNNUNTAISIN Jumalor.pelve- 
luksef klo 3. itahvitcrjoilu klo 4.

Joko toinen torstai: 
Seurakuntatiloisuus ja kahvi- 

tarjoilu klo 4 ij. 
Tervetuloa! ,,

PENTTI G. PALONEN.
750.44th . St.

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

oasf..

T I L L I N G H A S T  - Hautaustoimisto
Danielson, Conn.
T*l. Prescott 4-3284 M C V J 5 A i? antra' Vi,,a9#fTel. Logan LO 4-2147

CHESTER. VERMONT
MiNuiiiimiir . ..................................§•»■

ewton - Bartlett J 
HAUTAUSTOIMISTO ||

Tel, 863-2113
42 Main St. Newport. N I ' j

" T F R O ” SAUNAN U U N E J A
Toivo Erosen suunnittelemia, nopeatehoisia, puulla ja sahkola 
lämpiäviä. Valmistamme ja myymme. Esittelyvihkosemme pyy- 
detraessä.

DAVID BARTON Puh. 203-928-9802
Velentiac Road, Pomfred Center, Conn. 06259.



Kirkollisia uuHsla

.  *
Quincy, Mass.

Mr. ja Mra. Urho Riihimäen 
suurenmoista 50-vuotlshääJuh- 
kesäk. 24 pnä West Qulncyii 
Lähetyskirkossa. Kk kko täyt
tyi aukulalslta Ja ystävistä. Ur
ho Riihimäki Ja Klaara Haapa- 
lahtl solmivat avioliiton kesäk. 
29 pnä 1928. past. Väinö V. 
Sundelin vihki nuoren parin, 

M rs. Laura Harjula, Joka oli 
ollut häissä morsiustyttönä, oli 
saapunut miehensä Arthurin 
kanssa, Thomastonista, Mai
neesta juhlaan. Tohtori Daniel 
Riihimäki saapui Californiasta 
asti onnittelemaan vanhempi
aan vaimonsa, neljän lapsensa 
Ja vaimonsa äidin, M rs. Rei- 
merin kanssa. Klaaran sisar 
M isä Gunilla Haapalahtl oli 
tullut Englewoodista, N.J. ja 

^  pari sukulalspoikaa luutnantti 
\  |o h n  Wainionpää perheineen 

Jacksonvillesta, Fla. ja Mr. 
Arthur Riihimäki, Mancheste- 
rls tä . Conn, ja Mrs. Riihimäen 
täti M rs. Helen Pietilä, Alls- 
tonlsta. Mass. Hyviä ystäviä o- 
11 saapunut monista paikoista 
mm. tohtori Seppo Rapo, Hyan- 
nista, Mr. ja Mrs. Marty Kau
kola, Cape Codilta, Mr. ja Mrs. 
Ossie Sword Shrewsburystä,Ma. 
ja past, ja Mrs. Väinö Väl- 
kiö. West Warehamista, Mass.

Hääjuhlan johti seurakunnan 
esim ies Samuel Walkama.Past. 
Keijo Aho luki Sananlaskuista 
31: 10-31 sanoman hyvästä vai
mosta , onn.itteli aktiivisia 
seurakunnan jäseniä ja johti 
rukoukseen. Reippaasta soi
tosta ja laulusta huolehti
vat Thompson Troubadours, 
kakslnlaulua esittivät Mr. ja 
M rs. Samuel Walkama, Mr. ja 
M rs. Frank Corcoran ja yksin
laulua Leo Delessio ja sattu
van kronikan M rs. Esther Han
na. Paljon oli onnittelupuheita. 
Tohtori Daniel Riihimäki kiit
ti esim erkillisiä vanhempiaan 
ja myös hänen veljensä Timo
thy Riihimäki. Past. James Rii
himäki, Joka on episkopalisen 
kirkon pääpappina Illinoisissa, 
oli lähettänyt ylistävän terveh
dyksen vanhemmilleen. Hen
kevä hääjuhla päättyi Mr. Art
hur Riihimäen, Urhon veljen 
loppurukoukseen ja siunauk
seen.

Kirkon alasalissa oli kiitettä
vä hääjuhlatarjoilu. Rukoilem
me Jumalan jatkuvaa ja run
sasta siunausta toimeliaille ja 
nuorekkaille ystävillemme.

- V.V. -
CAMP CLEAR IN 

UUTISfA " "*■
SUOMENKIELINEN Raamat- 

tuvlikko pidettiin camp Clea- 
rilla , South Carverissa, Mass, 
kesäk. 25-30 päivien välisenä 
aikana. Osanottajia oli miellyt
tävä joukko, aivan New Yorkista 
saakka. Viikko maksu oli vain 
15.00 dollaria. Leirin Johtajana 
ja luennoitsijana oli past. Eino 
Salo. Hänen sanomansa Juma
lan turvasta, yhteydestä ja rak
kaudesta olivat syvälle luotaa
via ja ajankohtaisia. Past. \£i- 
nö Valkiö piti raamattutunnin 
Jumalan kellosta -ajannäyttä- 
täjänä. Joissakin muissakin ko
kouksissa hän puhui. Kaksin- 
laulua esittivät Mrs. SigneBro- 
man Ja past, Eino Salo.

Mr. and Mrs. Theodore S. Cushing

MRS. Mamie Hakkaraisen - 
Quincysta , ja Mrs. Aino La- 
dermanln, W orcesterista, syn
tymäpäivää juhlimme keski- 
viiko-iltana, kesäk. 28 pnä. Suo
menkielisen leirin päätösjuhla 
Ja Herran ehtoollinen oli per
jantai-iltana, kesäk. 30 pnä.
M rs, Kerttu Kopeata todisti vai
kuttavasti ja lausui seplttämän- 
sä runon "Kanteleeni", past.
Salo puhui Jumalan vanhurs
kaudesta ja past. Välkiö Her
ran pyhän ehtoollisen merki
tyksestä. Kiitämme Jumalaa 
antoisasta lelriajasta ja siuna- 
--------------- ‘ ---------------------*---------------------

QUINCY SAVINGS BANK

Worcester, Mass.
BUSSIYHTIÖN uudet omis

tajat (W.R.T.A.) aikovat kokeil
la, Jos halvempi kyytimaksu 
sunnuntaisin saisi lisää väkeä 
käyttämään busseja. Nykyisin 
maksu on 40 senttiä, mutta 
heinäkuun aikana kyytimak
su sunnuntaina on vain 10 sent
tiä. Yleensä bussit kulkevat 
melkein tyhjinä sunnuntaisin.

Uutta sopimusta union työ
läisten ja yhtiön kesken el ole 
vielä tehty, mutta keskustelut 
Jatkuvat . Bussien kulku täällä 
on välttämätöntä, sillä monel
la ei ole muuta keinoa päästä 
työpaikkaansa.

KESÄJUHLAT ovat olleet ja 
menneet , mutta muistot Jäi, 
sillä harvoin on nämä juhlat 
saaneet nauttia niin kauniista 
säästä, kuin oli sunnuntaina. 
Väkeä oli yhtä paljon kuin vii
me vuonna, mutta autoja näyt
ti olevan enemmän. Tämä on 
suomalaisten "mekka", Jossa 
tapaa sukulaisia ja tuttavia, 
joita ei ole nähty pitkään 
kaan.

a i-

Kansantanhut saivat erikois
ta huomiota, erittäin nuorilta, 
jotka eivät olleet koskaan nii
tä nähneet. Kun katseli sitä 
suurta liikkuvaa juhlayleisöä, 

• riiih ‘Atoitäfefy-että mdiii' väri
llä veteraani ei voinut olla läs
nä. Lepokodit, sairaus ja kyy
din saanti estivät tulemasta Juh
liin, mikä aina on ollut sy
dämen asia heille.

Kiitos toimitsijoille hyvästä 
ja kovasta työstä, että me saim
me nauttia Juhlasta. -Jallu-

uksista Ja myös palvelevia Mart- 
toja, jotka vuoronsa jälkeen val
mistivat maukasta ruokaa. Toi
vomme, että ensi vuonna Jäl
leen tavataan ja osanottajia on 
vielä enemmän.

Työmme jatkuu camp clea- 
r illa . "junior Weeks" ovat hei- 
näk. 9 ja elok. 5 päivän vä
lisenä aikana Ja TeenWeeks" 
elok. 6 - 2 7  päivinä, viikko- 
maksu on $ 50.00. Raamattu
tuntien lisäksi on paljon mu
siikkia, urheilua, retkeilyä, 
uintia, saunomista Jne. osoite 
on ; Camp Clear, P.O. Box 
202, South Carver, Ma. 02366. 
puhelin; 617 - 866-4549.

- V.V, -
NORTH CARVER MA.

SUOMENKIELINEN Kokous 
on keskiviikkona kesäk. 12 pnä. 
klo 7;30 ip. Mr. ja M rs. Aar
ne Fagerin kodissa.
Tervetuloa! -V.V.-

13^4 HANCOCK STREET — 371 HANCOCK STREET 
QUINCY. MASS.

Auki klo 9 op. • klo 3 ip. moänontoiste perjantain iliapaivaan 
Auki torstaisin klo 5:30 -,'7:30 illoilla.

Säästä- ja klubitilejä - Kiinne- ja gersoonaloinoja.

THE

CORNWELL MEMORIAL CHAPEL
ARVOKAS HAUTAUSPALVELU 

Center Street Tel. 295- 1810 Wareham, Mass.

Gardner, Mass.
Dianne Tammi 
vihitty avioliittoon
DIANNE OLIVIA TAMMI, Mr. 

ja Mrs. Toivo Tammen tytär, 
207 Williamsville Road, Hub- 
bardston, vihittiin avioliittoon 
Theodore Samson Cushingin, 
Mr. ja Mrs. Richard W. Cus
hingin pojan kanssa Gardneris- 
ta, Bethany Baptisti kirkossa. 
Pastori Edwin F. Lindquist suo
ritti vihkimisen. Hääjuhlaa vie
tettiin kirkon Fellowship salis
sa, jossa jousikvartetti viihdyt
ti häävieraita.

M rs. Cushing on Gardne- 
rin korkeakoulun ja myös Whe
aton Collegen graduaattija hä
nellä on maisterin arvo mu
siikin alalla. Hän työskentelee 
Gardner Screw yhtiön palveluk
sessa.

Häämatkalta palattuaan, \fer- 
montiin, New Hampshireen ja 
Maineeseen nuoripari tulee a- 
sumaan 74 Green St. Gardner.

VIIME viikon lopun Juhlalli
suudet — kesäjuhlat Saiman 
puistossa sunnuntaina ja juhla 
tanssit lauantai-iltanan Fitch- 
burgin Armoryssa onnistuivat 
erinomaisesti. Iloista, juhlivaa 
väkeä alkoi saapua puistoon 
sunnuntai-aamuna jo ennen klo 
8;00. päivän sarastaessa puis
tossa oli jo kahvinkeittäjät ja 
voileipien valmistajat niin, että 
"aamuvirkut" ryyppäsivät kah
via saapuessaan. Jo kello 9;00 
aloitettiin juoksukilpailut, sit
ten seurasi kenttäurheilua ja 
Fitchburgilaisten tanhuuji- 
en monen monta piirileikkiä.

Varsinainen ohjelma alkoi 
sen Jälkeen kun oli tarjoiltu Ja 
syöty herkullinen "chicken bar
becue". ohjelma oli ensiluok
kaista, runot, laulut, puheet, 
soittajat - just grand.

pitkin päivää oli Raivaajan 
kirjallisuuden myyntipöytä ko
vin "busy". Luottoyhdistykses- 
tä oli lahjoitettu jaettavak
si korttia, joissa oli luettelo 
miten vaihdetaan tuumat mil-

H A L U T A A N
M Y Y T Ä V Ä K S I

perhetaloja, rpoata ja (armeja 
Gardneri r.sn, Y.’cstminsterissa, 
Ashburnhami sja, Hnbbardsto- 
nissa, Tcmpletoni ssa, Etelä- 
Nevr Hampshiressä ja ympä
ri stä-aluei II a. Ostetaan kä
teisellä.
THOMAS J. KYMÄLÄINEN 
29 Un ion Square, Gardner 
Mass. 01440 - Puh. 632-3106

HYVIEN POLTTOAINEIDEN KOTI

MacDONALD FUEL COUP*
1158 Main St. — Hanson, Masa.

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

D. & H. Kolia

I

KESKUSTASSA 
SUAITSEVA

Nordgren Memorial Chapel |
H A U T A U S T OI MI S T O 

300 L i n c o l n  S t r e e t ,  Wo r c e s t e r ,  M a s s .  
Puhelin 852-2161 

ARTHUR R. NORDGREN

I M I
FRANK H.

COMPANY
1158 MAIN ST.. HOLDEN. MASS. 
Hautaustoimi tukala vuodasta IBM

JOOCÄOOOCOOOOOOOQOOOOOOOfcOOgOOOOOOOOOOOOO OPPPOOO COOq .

NORWOOD CO OPERATIVE BANK
Il Central Street, Norwood, Mass.

Edistää säästäväisyyttä ja kodin 
omi stusmarido! I i suuksiai

Kolme hyväksi tunnettua tapaa sovellutettuna.' 
teidän tarpeisiinne.

P I K E
fUNERAL SERVICE, Inc!

HAROLD N. PIKE, Director

61 Middle Street 
GLOUCESTER, MASS.

Puh. 283-0884
Kontion avoinna 
yöllä ia päivällä

; 'VP'(. i.L w i r r r w n m im a s

Useat liikkuvat aivan 
liian vähän

Moni amerikkalainen elää 
niin hiljaista elämää ja liikkuu 
niin vähän, melkein yhtä vähän 
kuin sellaiset ihmiset, Jotka 
Joutuvat olemaan aina vuotees
sa. Tällaiseen tulokseen ovat 
tulleet lääkärit ja yksi heistä, 
tr i  William B. Kannel, Fram- 
lnghamin Sydäntutkimuslaitok- 
selta, on antanut julki suoritet
tujen tutkimusten tulokset, Jot
ka osoittavat Juuri tätä, että 
liian moni ei liiku tarpeeksi.

Tutkimus on suoritettu n.k. 
aktiivispisteiden perusteella Ja 
Kannel sanoi, että 16% miehis
tä Ja 21 prosenttia naisista, sii
nä ryhmässä, Jota he ovat tut
kineet, sai 29 aktiivipistettä tai 
vähemmän. Hiin sanoi, että 
aktiivipisteluku sellaisella hen
kilöllä, Joka on vuoteen oma on 
24.

Kannel sanoi Massachusetts
in Medical Societyn Järjestä
mässä konferenssissa, koskien 
vapaa-ajan viettoa, että ryh
missä, jotka saavat 36 pistettä 
tai enemmän, on hyvin harva 
sellainen, Joka kelpalsi kor
keata tasoa olevaan kuntoisuus- 
luokkaan. Jos tämä on esimerk
kinä amerikkalaisesta kuntoi
suudesta yleensä, niin moni 
meistä on huonossa fyysilli- 
sessä kunnossa.

Kannel painotti samaa kuin 
muutkin lääkärit, nimittäin et
tä ihmisten ei tulisi välttää voi
mistelua tai kuntoilua yksino
maan senvuoksl, että he tunte
vat itsensä kankeiksi ja köm
pelöiksi, eivätkä voi harjoitel
la kuten atleetit. "Pieni lii
kunta on parempi kuin ei ollen
kaan" osoittavat Framingham- 
in sydäntutkimustilastot. Hen
kilöt, jotka ovat aktiivisia elä
vät kauemmin kuin sellaiset. 
Jotka suurimmaksi osaksi istu
vat alallaan.

Kannel sanoi, että enemmän 
liikuntaa pitäisi saada Jokapäi
väiseen elämään. Hiin ehdotti 
reipasta kävelyä, rappujen kii
peämistä, auton pysäköimistä 
etkälie konttorista Ja muita 
samanlaisia keinoja lisäliikun- 
nan saamiseksi. Hän sanoi, et
tä ei kukaan tarkalleen tiedä 
miten paljon liikuntaa tarvitaan, 
mutta hän on vakuutettu siitä, 
että vähän on parempi kuin ei 
ollenkaan.

Asiantuntijat kuitenkin va-
.imetreiksl, puoli varttia lit
raksi, jalan mitta m etreissä. 
Se tulee olemaan suurena a- 
puna nyt kun ollaan nopeaa 
vauhtia m^nossp .vaihdokseen 
U.S.A ;ssa.

Vielä saimme tavata ystäviä 
Ja tuttavia monilta e ri paikka
kunnilta, läheltä ja kaukaa. Ai
na Suomesta saakka oli vierai
ta. Eikä parempaa päivää voi
nut toivoa, sään suhteen! 
Jäämme odottamaan kesäjuhlaa 
1979.

GARDNERISSA satoi rankas
ti koko tiistaipäivän (Fourth of 
July) . juhlallisuudet jotka oli 
suunniteltu pidettäväksi joudut
tiin peruuttamaan, 'varmaan 
juhlatulitukset saamme nähdä 
lähitulevaisuudessa, kun ker
ran "paukut" on ostettu, niin 
ne pitää "paukuttaa"! Joka vuo
si lapset hartaasti odottavat 
tätä iloa Ja me vanhemmatkin 
lapset nautimme samasta lois
toilla sta.

-E lsa-

ULJAS KOITON HUVILA
PEMBROKE MASS.

Ter. 293-9837
HUONEITA VUOKRALLA

viikottain heinäk. ja elok. 
Mäntymetsä ja uimaranta. Hyvä 

läylysauna keskiv. ja lauantaisin. 
Yleisä tervetulutta saunailtoina 
ja erityisesti päivällisille heinäk. 
23 p.’ ja elok. 27 p. klo 12:00 

(kaksi sunnuntaita)

FOR ROOMS BY TH2 WEEK 
telephone Mrs. Willinnr (Joan) 

Tuori, Quincy 472-8691. 
¥ * ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ » ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ »

RICE FUNERAL HOME
ROCKLAND, MASS.
15 Webster Street 

Puhelin
TRiengle 8-0055

LYDON & HAASE 
COMPANY
NORWOOD, MASS.

M Broadway,
Putkityötä ja lämmity»laitoksia. 
Putkityö tarpeita. -* Youngstown 
keittiöitä. — O. E. sähkötavaraa.

ÖUYPOLTTIMOIDEN 
MYYNTI M  PALVELU
Puhelin: Norwood 7-871*

M A Y
Hautaustoihiisto

WINSLOW F. MAY, |ohta|«
Palvelusta Norwoodille |a 

ympäristölle
85 Nichols St., Norwood, Masa. 

Puhelin 762-1509

Finnish American Club 
of Saiman Uutiskirje
The Finnish Memorial Field 

komitea on ottanut työkseen kul 
Jettaa sannan kentälle ja tasoit
taa se. Komitea myös toivoo 
saavuttavansa päämääränsä 
$5,000 keräämiseksi tämän ke
sän aikana. Iso kivi kenttä kes
kellä aiotaan siirtää lähelle 
Memorial siltaa. Slltatyöt a- 
loitetaan myös pian.

JÄSENMAKSUT: Uusi vuo
si klubin jäsenille alkaa loka
kuun 1 päivä. Huomioikaa uusi 
jäsenmaksu ja uusi jäsenkirJuri 
on; Ms. Carol Laferriere, 
262 Pearl St., Gardner, Ma. 
01440, Hän ottaa nyt jäsenmak
suja tulevaa toimintavuotta 
varten, uudet Jäsenet Jos liit
tyvät nyt hyvitetään lokakuun 
1, 1978 -  lokak. 1979.

PIKAISTA paranemista toi
votetaan Evert Siiskoselle Ja 
Mikko Pesoselle.

ALUMIINIA -  Yksi tapa millä 
voitte auttaa Finnish Memorial 
Fieldin rahoitusta on keräämäl
lä alumiinia. Noin 1200 tyhjää 
alumiini kannua on $10.00 a r
voinen.

LUKIJOILLEMME: Meillä
on "bumper stickers" myytä
vänä. on Finn-power, Sisu, 
Finnish Memorial Field, Fin
nish Flag. Lahjoitus niistä on 
vähintäin $1.00 kappale, ottakaa

roittavat lilasta liikunnasta e- 
rittäin kuumilla tai kylmillä 
ilmoilla.

Vaikka puuttuukin tieteelli
siä todisteita siltä, mitä yhteyt
tä on ruumiillisen kunnon Ja ak
tiivisuuden kesken, on kuitenkin 
mielenkiintoista tietää, että mi
tä enemmän ihminen on taipu
vainen tai pakoitettu istumaan 
alallaan, sitä suurempana vaa
rana ovat sydänverisuonien sai
raudet.

Kannel sanoi edelleen, että 
mikä lieneekin perussyy kun
non Ja dydänsairauksien välillä, 
niin henkilöt, jotka ovat lihavia, 
hengästyvät helposti ja joiden 
sydän lyö nopeaan, ovat hyvin 
alttiita saamaan sydänkohtauk
sia.

Tohtori J. Alan Herd, joka 
kuului myös tutkimuksia suorit
taneisiin lääkäreihin sanoi, että 
voimistelu alentaa verenpainet
ta, vähentää kolesterolin kehit
tymistä, alentaa painoa ja 
parantaa yleensä myös henkistä 
elärpää. Ersienkaikkea yleisen 
kunnon säilyttäminen hyödyttää 
sympaattista hermostoa.

Tohtori William Neil sanoi, 
että määrätynlaiset voimistelu- 
liikkeet vähentävät niitä kipuja 
rinnassa. Jotka aiheutuvat sy- 
dänkourlstukslsta. Hän suorit
taa lisätutkimuksia siltä, josko 
voimistelu vähentää sydämen 
hapentarvetta tai josko se avaa 
uusia kanavia jotta happi pääsisi 
paremmin sydämeen.
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SUOSIKAA
t a Yara-
SELOSTEITA

TILATKAA

Suomalainen kansalliseepos

[(ALE VALA
Englanninkielisenä 2. osa ss 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, Moss. 01420

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

4 Central Street 
Ashbunham Massachusetts

01430
Telephone 827-5909

Smith Funeral Home
ELDEN J. BJ UR L I NG

I t  Vernon St.. Gsrdner. M m  
Tel. 832-0377

KANGAS GARAGE
a u t o je n  k o r ja u st a

R a d i a a t t o r i e n  kor j aus  on 
e r i k o i s a l a  mm e.

AUTOJEN TARKASTUSTA
Valtion hyväksymä tarkastusasema 

400 I ovevvoll St. - Puh. 632-5290 

GARDNER, MASS: 01440

yhteys; Tarmo Hannula, 12 N. 
Ashland St., Worcester, Maas. 
01609.

PAULA Simpsonin vastuulla 
on suomalaisten "float" lautta 
4th of July paraatissa. Hän 
tarvitsee paljon apua. ottakaa 
yhteys häneen, 260 Richard
son Rd., Fitchburg.
POSTISSA TULLUTTA

"Kuulin varojen keräyksestä 
Saiman puiston urheilukenttää 
varten. Haluan tehdä lahjoituk
sen. Minulla on muistoissani 
monta onnellista vuotta nuoruu
dessani siellä. Haluaisin saada 
nikkelin jokaisesta kerrasta 
mitä olen juossut radan ympä
r i. Toivon komitean yrityksel
le menestystä."

Dick Miner 
Rowayton, Conn.

FACS kerää "vihreitä" 
merkkejä. Tarvitsemme 500 
kirjaa. Victory Market mak
saa meille $3.00 jokaisesta kir
jasta. Tarjous loppuu lokakuun 
1 p., 1978. Mrs. Aini Howe on 
tämän keräyksen "pää." Hä
neen voi ottaa yhteyttä 465 
Merriam Ave. Leominster, 
Mass. 01453.

UUTISKIRJE: Jos olet kan
ta jäsen eikä sinun tarvitse enää 
maksaa Jäsenmaksuja FACS:lle 
olisiko sinulla mitään sitä vas
taan, että lähettäisit $1.00 uu
tiskirjettä varten? Sen voi lä

hettää jäsenklrjurllle edellä- 
malnittuulla osoitteella,

SAIMAN PUISTO 
PERINTEEMME

Noin sadan vuoden ajan suo
malaiset ovat olleet tärkeänä 
osana Fltchburgln elämässä 
Ja on se ollut Johtavia suo- 
malalskeskuksla täällä. Vii
meisen 65 vuoden ajan suoma
laiset ovat kokoontuneet Saiman 
Puistossa, konsertteihin, näy
telmiin, kesäjuhliin, tanssei
hin, urheilukilpailuihin, uin- 
tikilpailuihin, jne. presidentti 
Urho Kekkonen, joka vieraili 
Fitchburgissa ja Saiman Puis
tossa v. 1970, on yksi niistä 
huomattavista henkilöistä, Jot
ka ovat vierailleet Puistossa 
ja Joiden vierailuja siellä on 
kunnioitettu. Saiman Puisto on 
ollut tunnettu "muurahaispesä
nä" suomalaisen kulttuurin Ja 
urheilun ylläpitämisessä, ja on 
paikallaan, että puiston toi
mintaa jatketaan niiden muiston 
kunnioittamiseksi, Jotka ovat 
olleet huomattavia tekijöitä sen 
historiassa Ja alueen kasvussa. 
(Lainattu Finn-Nite ohjelma- 
kirjasesta, 1977)

HAUSKAA kesää. Seuraa- 
va uutiskirje ilmestyy muuta
maa päivää ennen Työmiehen- 
päivää.

Uudistakaa Raivaöjan 
tilauksenne I
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ANTAKAA

'FINN f a c t o r : &
SUKUNNE NUORILLE

Mikäli haluatte tutustuttaa nuorisoa Amerikan suoma
laisten vanhan polven rikkaan elämän kokemuksiin, anta
kaa heille englanninkielellä kirjoitettu "The Finn Factor" 
luettavaksi.

Kirja kertoo Amerikan suomalaisen siirtokansan elä
mästä, Järjestötoiminnasta Ja sen vaikutuksesta amerik
kalaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja työväestöön. Kir
joittaja on saanut teoksesta mielenkiintoisen teoksen.

Ei ole muuta kirjaa Joka paremmin antaisi nuorelle 
polvelle katsauksen traditioihimme Ja suomalaisen siir
tokansan rikkaaseen perintöön.

Monet Raivaajan lukijat ovat Jo tilanneet tämän kirjan 
sukunsa jäsenille jotka eivät lue suomea. Eräskin kir
joittaa; "itse en osaa lukea englanninkieltä, mutta tilaan 
kirjan poikamme perheelle."

Ja toinen (ylioppilas Minnesotasta) kirjoittaa Finn 
Factorin kirjoittajalle; "i want to thank you for writing 
The Finn Factor. It has cleared up a lot of unanswered 
questions that I've had all my life and perhaps it raised 
a few new ones. The older generations in my family 
died away before I could get much information from them. 
Your book is readable, sincere, well thought out . . .  it 
helped me to see something about the position of my own 
life in terms of the historical forces operating on my
self and my family. I'm a medical student, 2nd year at 
the University of Minnesota, 28 years old. I grew up in 
Cokato; my brother and I really need the resources and 
experiences of an older tradition.

* * *
Suomi Seuran kustantama Julkaisu Suomen silta (pai

nettu Helsingissä) sanoo Finn Factorista;

Sen sivuilla on käsitelty Am suomalaisen siirtolai
sen elämää ja kulttuuria sen eri Järjestömuodoissa laa
jasti Ja monipuolisesti. Teoksen merkittävä ansio koituu 
toisenpolven suomalaisille Amerikassa, koska siinä 
kerrotaan vuosikymmenien vaiheista, joista tähän asti on 
ollut tietoja varsin vähän akateemisella tasolla. Lisäksi 
kerronta on kielellisesti sujuvaa joten se on tervetullut 
lisä yhä kasvavaan Am. suomalaisen kirjallisuuden ko
koelmiin.
(Auvo Kostiainen, Turun Yliopiston Siirtolaisinstituutti)

Dr. E. PUotinen, Dean of Faculty, Instructor in Reli
gion and History, Suomi College, writes in the magazine 
Finnish Americana;

"Finn Factor on kertovaa yhteiskunnallista historiaa 
Am. suomalaisten siirtolaisten elämästä alkaen vuodes
ta 1865 vuoteen 1950. Se tuo lisävalaistusta vuosikym
menien vaiheisiin.

"Teos on tutustumisen arvoinen sekä akateemisille 
historioitsijoille että kadun miehelle ja naiselle. Se on 
tunnustetusti hyvä teos."

Tämä olisi hyvä lahja esim. oppiarvon saaneelle ja 
syntymäpäivälahjaksi sopiva. Kirjan hinta $7.50.

Lisäksi 50c postikuluja ja massalaisilta 38c myyntiveroa

RAIVAAJA PUBLISHING Co.
Box 600
Fitchburg, Mass. 01420

Please send me .copies of "The Finn

Factor". Enclosed find $

Name

Address .

Zip Code.
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Tulevia tilaisuuksia
Sovittajan 

Isaa tanssit;
huvilalla Rutland-

Helnäkuun 8 p. - Soundabouts 
soittavat; heinäkuun 15 p. - 
Polkateers soittavat. Järjes
tää Finnish American club of 
Rutland.

* • *
Kaleva Huvilalla, Fort Pond, 

Lancaster kahvlaiset ja tans
sia joka keskiviikkoilta kesän 
ajan. ** * •

puistokonserttl Coggshall 
puistossa, sunnuntaina, hei
näkuun 9 p., klo 2 lp. Fltch- 
burgln sotilas-soittokunta soit
taa Carlton Thornen johdolla. 
Myös tänään, torstaina. Upper 
Commonilla alkaen klo 7;30. 

• • •
SYNTYNEITÄ

Burbankin sairaalassa tyttö
lapsi Mr. Ja Mrs. Kari Ran
talalle ( Ritva A. Marttinen ) 
Turnpike Road, Ashby.

* * *
Mrs. Martha Tenander on

läpikäynyt umpisuolenleikkauk- 
sen Ja hyvällä paranemisen tiel
lä Burbankin sairaalassa.

Kirjasto tarvitsee 
vanhoja kirjoja

paikkakunnan "kirjatoukkia" 
kehoitetaan lahjoittamaan yli
määräiset kirjansa ja nauhoi
tuksensa "Friends of the Fitch
burg public Library" eli kir
jaston ystäville, myytäväksi
vanhanaikaisten myyntipäivien 
aikana heinäkuun 27 ja 28 p* 
Keittokirjat, romaanit, histo
rialliset teokset Ja lastenkirjat 
ovat erittäin tervetulleita.

Kirjoja otetaan vastaan kir
jaston aulassa heinäkuun 26 päi
vään saakka. Tulot menevät 
kirjaston ystävien hyväksi käy
tettäväksi ensimmäisen sun
nuntain konserttien ja muiden 
kulttuuritilaisuuksien rahoitta
miseksi.

"Meidän sivukäytävä kirja- 
pöytämme on aina saanut suu
ren suosion," . sanoi James 
Turner, kirjaston ystävien 
presidentti Ja niistä tavallises
ti saadaan useita satoja dolla
reita edellämainittuun rahas
toon.

Eric Lammi hypäämässä Saiman puiston uuden 
ennätyksen 6'9 1/2" Reippaan kenttä- ja rataur- 
heilukilpailui3sa viime sunnuntaina 72. kesäjuh
lien yhteydessä. Eric on Ray Ja Helli Lammen 
poika, Topsfieldistä. He ovat entisiä fitchburgi- 
lalsia.

Lammi hyppäsi 
uuden ennätyksen

Eric Lammi hyppäsi uuden 
Saiman puiston ennätyksen kor
keushypyssä viime sunnuntaina 
kesäjuhlien yhteydessä pide
tyissä Reippaan kenttä- Ja ra- 
taurheilukilpailuissa. Hfc'nen 
hyppynsä oli 6'9 1/2".

Men's Sum m ary:
Javelin 1, Rocco Petitto, 2. 

Frank Champi, 3. Ed Healey. 
Winning distance: 199T0” .

Discus — 1. Mike Grisko, 2. 
John Laakso, 3. Mark Haynes. 
Winning distance: 166’7".

16-pound shot put — 1. Carl 
Wallen, 2. Ed Healey, 3. John 
Laakso. W inning d is tan - 
ceiStfOVi” .

35-pound weight — l. Bill 
Haskell, 2. Ed Healey, 3. Carl 
Zallen. W inning d is ta n 
ce :59’4'/4” .

High jump — 1. E ric  Lammi,
2. Harry Williams, 3. Gary 
Kaukoranta. Winning height: 
6’9 V  (record.)

Women’s Sum m ary:
Javelin — 1. Ann Makela, 2. 

Donna B ernard , 3. T erry  
McCarthy. Winning distance: 
111*5” .

Duse us — 1. Marianne Cor
bett, 2. Ann Makela, 3. Carolyn 
Heimberg. Winning distance: 
102’5” .

Kirjeenvaihtajien ja ilmoittajien huomioon! 
RAIVAAJA El

ilmesty tämän kuun viimeisellä viikolla, 
heinäkuun 27 p., kesälomien vuoksi.

^WORKERS’ CREDIT UNION 
(Työläisten Luottoyhdistyksen) 
vastakirja 12268 on kadonnut 
ja maksut sitä vastaan on lope
tettu. Fitchburgissa, Kesä k. 29, 
1978 Workers' Credit Union.

WORKERS’ CREDIT UNION
(Työläisten Luottoyhdistyksen) 
vastakirja2CQ2675on kadonnut 
ja maksut sitä vastaan on lope
tettu. Fitchburgissa, Kesäk. 22p., 
1978. Workers’ Credit Union.

WORKERS’ CREDIT UNION
(Työläisten Luottoyhdistyksen) 
.vastakirja 26997 on kadonnut ja 
maksut sitä. vastaan on lopetettu. 
Fitchburgissa, June 22,
1978. Workers' Credit Union
...................m   him im ili i m m i m n,,

WORKERS’ CREDIT UNIOtf 
(Työläisten Luottoyhdistyksen) 
vastakirje 2001323 on kadonnut 
ja moksut sitä vastaan on lope
tettu. Fitchburgissa. Kesäk. 22 p .  
1978 . Workers’ Credit Union 
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Ainoa Suomalainen huonekaluliike 
FITCHBURGISSA 

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

Finnish American Club of Rutland

TANSSIT
SOVITTAJAN PUISTOSSA 

Demond Pond 
Rutland, Mä.

Lauantaina, hoinäk. 8 p. klo 8 ill.

SOUNDABOUTS
soittavat

Kaikki tanssimaan! TERVETULCAl 
• * ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

Shot put — 1. Marianne 
Corbett, 2. Ann Makela, 3. Ellen 
K aitz. W inning d is tan ce : 
39T0W” .

High jum p — 1. Darlene 
Kaukoranta* Winning height: 
4*4".

Carlson voitti 
Reippaan tiejuoksun

Chris Carlson oli Reippaan 
järjestämän 10 km. tiejuoksun 
voittaja viime sunnuntaina pi
detyissä kilpailuissa. Hänen 
aikansa oli 31*51. Hän kuului 
miesten alle 39 vuotiaitten ryh
mään.

Veteraani miesten sarjassa 
(yli 40 v.) Tom Boone oli voit
taja ajalla 32-31. Toisena oli 
Raimo Ahti ja kolmantena Va
lio Liedes.

Karen Aldred voitti naisten 
sarjan ajalla 41:18, toisena 
oli Lynda Laakso ja kolman
tena Jane McNamara.

Nuorten 13-15 vuotiaitten poi
kien sarjan voittaja oli Gary 
Lahti ajalla 8;50, 1.6 mailin 
matkalla. Toiseksi tuli Arto 
Oravainen ja Eric Lahti kol
manneksi. Seija Honkala voitti 
tytöjen sarjan ajalla 10;18.
! ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥¥ ¥ >

FINNISH
(suljettu

IMPORT SHOP
l‘e te rlio ro u g h ss« )

Paljon kaunista suomalaista 
tavaraa vielä jäljellä. Käykää 
katsomassa tai ottaka>i yhteyttä:

Irja Dreese
Wilder Road, Hancock, N.H. 
03449 - Puh. 603-525-4444

TARVITAAN HETI
suomenkielen ja konekirjoitus- 
taidon omaava henkilö osa-aikai- 

seer vakinaiseen työhän. 
Läh. Raivaaja Publishing Co. 
147 Elm St., Fitchburg , Mass. 

________ Puh. 343-3822

S UOMALAI NEN SAUNA 
348 Elm St. - 343-9880 

Aukioloajat: Torstalfäa 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 ArfOnen, omi st.

J OHN A. BOSK,  Inc.
Funeral directors and Advisors

A ,

85 BLOSSOM STREET 
FITCHBURG, MASS. 01420 

Puh. 342-3635 
HAUT AUK5IA 

POLTTOHAUTAUKSIA
Hyvä palvelu Säästöhinnoilia 

Tilava paikoitusalue

Alkaen heinäkuussa 1978 pe
rusmaksu Medicaren lääkäri- 
vakuutukselta tulee olemaan 
8.20. Se on tähän asti ollut 
$ 7.70 viime vuoden heinäkuus
ta alkaen.

Henkilöt, jotka maksavat pe 
rusmaksun suoraan tulevat huo
maamaan korotuksen laskus
saan heti, mutta henkilöt, joil
ta perusmaksu vähennetäänhel- 
dän Social Security shekistään, 
eivät mahdollisesti tule huo
maamaan perusmaksun nousua, 
koska heidän shekkinsä tulee 
olemaan huomattavasti enem
män elinkustannusten noususta 
johtuvan korotuksen vuoksi,tie
dostaa paikallisen Social Se- 
curltyn viraston Johtaja Wil
liam G. Sheehan. Korotus kan
saneläkemaksussa astuu voi
maan heinäkuussa.

Jotkut henkilöt Joutuvat mak
samaan enemmän perusmaksua 
vakuutuksestaan. Tämä siinä 
tapauksessa, että he eivät ot
taneet Medicare vakuutusta a- 
joissa, vaikka olisivat olleet 
siihen oikeutettuja.

Perusmaksun korotuksesta 
huolimatta Medicare vakuutus 
on erittäin edullinen, sanoi Mr. 
Sheehan. Tämä senvuoksi, että 
vakuutetut maksavat ainoastaan 
30 %  vakuutuksen kustannuksis
ta ja federaali hallitus pitää 
huolen lopusta, 70 prosentis
ta.

Perusmaksu $ 8.20 tulee o- 
lemaan voimassa kesäkuun lop
puun 1979 saakka.

Ne jotka ovat kinnostuneet 
Medicaresta ja haluavat saa
da lisätietoja siitä, tai muita 
tietoja koskien Social Securi- 
tyä, työkyvyttömyysmaksuja, e- 
läkkeelle siirtym istä tai muuta 
voivat soittaa Fitchburgin vi
rastoon puh. 345 - 4183.

Aterioita vanhuksille 
ja lapsille

Hallituksen rahoittamt van
husten Ja lasten ravinto-huol
to on toiminnassa Fitchburgis
sa kesänajan. Se alkaa heinä
kuun 10 p.

Montachusett Opportunity 
Council Inc. on ravintohuollon 
Järjestäjä Ja valvoja. Mrs. 
Frances Paduch, ruokapalvelun 
johtaja Gardnerissa, valmistaa 
ruoan apulaisineen Gardnerin 
korkeakoululla. Ateriat kulje
tetaan 23 eri paikkaan Fitch
burgin ja Leominsterin alu
eella. Aterioitten Jako suori
tetaan paikallisen valvojan joh
dolla.

Lisätietoja varten ottakaa yh
teys ; Robert Crowley, Fitch
burg Recreation Department, 
Cleghorn Neighborhood center 
espanjalaisten keskukseen tai 
Three Pyramids, Leominster 
Recreation Center tai Marga
re t Ht.rt, Multi-Service cen
ter.

Social  S e c u r i t y

Oletteko muistaneet 
tehdä lahjoituksen 

Raivaajan tukemiseksi?

t i e d q i t u s

Kaikki
tukset

maksamattomat vesilaskut ja muut veloi- 
tulevat automaattisesti muuttumaan kiin- 

!e.'St00n, kohdistuvaksi velak si ja tullaan ne 
Inttämään kiinteistäverolaskuunne, jos ne eivät 
ole maksetut heinäk. 31 p., 1978 mennessä.

Fitchburg Water Division

Kaikenlaisia vakuutuksia Puhutaan suomea

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

WESTMINSTER, MASS. PUHELIN 874-2921 
Välitetään myös kiinteistöjä

HenryJ. LeBlanc Insurance Agency,Inc.

L Täydellinen vakuutuspalvelu.
KIUTEIMISTC - IRTAIMISTO - 

KODINOMISTAJIEN - 
AUTO - PALO - ja HENKIVAKUUTUKSIA

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

CHRISTIE and THOMSON
OF FITCHBURG. INC

A u ie u i r v ik k e u le n  ji. k a ik e n la i s te n  in o o l to r ik o n eu len  v ä l i t t ä jä t  
P i tk äa ik a ise l la  pa lv e lu k se l la  o le ta m m e  o s o i t t a n e e m m e  lu o t e t t u v u is u u te m m e

I

Puh. Dl 3-3746 359 Summer 3t., Fitchburg, Mass.

HETI SAATAVANA 
Kirjoituskoneita 
Mnlknkirioit uskoneita 
KalkuluallOreju 
Klrjanpitokonei tn

LASKUKONEI TA
K äytettyjä koneita 
Koneita vuokrataan 
Toimistohuonekalujs 
Jäljannoskoneita

S M I T H  B R O T H E R S  
306 Summer St. Dl 2-7876 Fitchburg Mas r

SAWYER-MILLER
HAUTAUSKAPPELIT

Howard J. Miller Hautaantoimittaja

12 Brook St., Fitchburg
Palvellut monta suomqlalsta sukupo».. 

Howard J„ Miller Hautaantoimittaja 345-4324

kesätolmlntaa
Dial-a-rlde —  Joa tarvlt- 

aette kyytiä soittakaa maanan
taista - perjantaihin klo 9 ap. 
klo 4 ip. välisenä aikana. So
pimukset kyydistä on tehtävä 
ainakin 24 tuntia etukäteensolt- 
tam.illa Council on Aging vi
rastoon puh. 345-6206.

Kaksi ostosmatkaa Sears- 
tow’.i Ostoskeskukseen. Ensim
mäinen heinäkuun 10 p. Läh
tö klo 1 lp. kalkista asunto
loista ja paluu klo 4 lp. Toi
nen matka elokuun 7 p. samaan 
aikaan.

Ruokatavaraostosmatkat —  
Ilmainen bussikyyti Domoulan 
markettiin joka keskiviikko klo 
9;30 ap. Ja paluu klo 11.30 ap.

Ilmainen bussimatka Victory 
myymälään joka torstai klo 9;30 
ap. Ja paluu klo 11;30 ifp.

Drop- in-c enter auki maa
nantaista perjantaihin klo 8 ap. 
- klo 4 ip. Kahvia Ja donet- 
sla saatavana Joka päivä. Maa
nantaisin Bridge.
Cribbage Joka päivä. Keitto 
tai vollelpälounas Joka perjan
tai.
Seurustelua Joka päivä.

Golden Age Picnics heinäk. 
12 ja elok. 9 p. koko päivän.

Lippuja saatavana isadore 
Gerow’lta Golden Age kokouk
sessa klo 2 lp. tiistaisin Ar- 
moryssa.

RETIRED MENS' CLUB
Picnic, elokuun 2 päivä, sa

teen sattuessa elokuun 16 päi
vä. Lippuja saa klubin kokouk
sessa YMCA;Ssä perjantai
sin klo 2 lp. Retired Mens' 
Club Golf - joka päivä Phea
sant Run kentällä. Retired 
Mens' hevoskengänhelttoa joka 
keskiviikko klo 9;30 ap. Lowe 
leikkikentällä. Sateen sattu
essa perjantaisin.

KOKOUKSET ARMOR YSSA
Golden Age Club - kokous 

joka tiistai klo 2 ip.
Retired Women's club - ko

kous Joka 1. Ja 3. keskiviikko 
ja seurustelutilaisuus joka 2. 
ja 4. keskiviikko klo 2 ip.

Homemakers club - joka ta
vallisesti kokoontuu kuukauden 
2. maanantai klo 1 ip., ei ko
kouksia heinä- ja elokuun ai
kana. Seuraava kokous syys
kuun 11 p.

BOWLING SCHEDULE
Golden Age club Bowling - 

tiistaisin klo 10;15 ap. - Put
nam St. radalla.

Retired Mens' club Bowling 
- tiistaisin klo 8*30 aam jlla.

VIIKONLOPPU
VERMONTISSA

Council of Aging suunnitte lee 
viikonloppumatkaa Vermontlin 
lokakuun 20 - 22 p. Matkaan 
kuuluu ilmastoitu hyvä linja- 
auto. Yöpyminen komeassa 
Snow Lake Lodgessa, Mt. Snow. 
Kaikki ateriat sisältyvät mat
kan hintaan, sekä naköalamat- 
kat sekä museoissa ja mielen
kiintoisissa paikoissa käynti. 
Illalla on viihdeohjelmaa, bin
go kilpailu ja hevoskilpailut 
kauniissa Green Mountain puis
tossa ja paljon muuta. Jos olet
te kiinnostuneita, soittakaa 
Council on Aging Office Puh. 
345-6206.

Seniorlkansalaisten

r
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Arthur M. Longsjo 
pyöräk Ilpo Mut

Läm-nin aurinko, , mel
koinen tuuli ja runsas yleisö- 
joukko oli sopiva tausta 19. 
vuotuiselle Arthur M. Longs
jo Memorial pyöräkilpailullle. 
Jotka pidettiin Fitchburgissa, 
sunnunntaina, heinäk. 2 päivä.

Wayne Stetlna, 24-vuotias, 
Indiannapoli8, Ind. voitti hel
posti yli 150 kilpailijaa 50 mai
lin matkalla. Hänen aikansa oli 
1;49;52, kaksi minuuttia yli hä
nen ennätys aikaansa v. 1976.

Douglas Shapiro, Dix Hills, 
N.Y. tuli toiseksi ajalla 1;50; 
32, eli 40 sekunttla Jälkeen 
voittajan.

Arthur M. Longsjo Memo
rial pyöräkilpailut on Järjes
tetty kuuluisan fitchburgilai- 
sen pyöräilijän Ja luistelijan 
muistolle. Hän oli syntynyt tääl
lä Fitchburgissa suomalaisten 
Ann ja Arthur Longsjo n poi
kana ja asui täällä Wilson ka
dulla. Hän oli naimisissa Ter
ry Longsjon kanssa.

Arthur Longsjo kuoli auto- 
tapaturmassa, ollessaan mat
kalla kotiin kilpailuista Kana
dassa. Näin Ikävällä tavalla 
tämän sisukkaan Amerikan 
suomalaisen urheilijan lupaava 
ura päättyi.

Fitchburg il la rahaa
Kaupunki lopetti kunnialla ti- 

livuotensa, kesäkuun 30 p.. Sil
lä oli miljoona dollaria rahaa 
pankissa, kaupungin tilinpitä
jän Norman LeBlanc antaman 
tiedon mukaan.

LeBlanc sanoi, että tilivuo
den lopussa tulleet maksut ja 
valtion korvaukset nousivat 
noin miljoonaan dollariin, joi
den pitäisi kumota huhut, että 
kaupunki on vararikon partaal
la.

porm estari David M. Gil- 
martin julisti melkein taloudel
lisen hätätilan joku aika sit
ten kun LeBlanc Ja rahaston
hoitaja Phillip J. Mahoney tie- 
doittivat hänelle, että kaupung
in mahdollisesti pitää lainata 
miljoona dollaria tilapäisesti 
noin viikon ajaksi,, että voi
daan maksaa kaupungin työläis
ten palkat ja muut menot en
nen kuukauden loppua.

Nyt Gilmartin yrittää tutkia 
mahdollisuutta, että valtio suo
ritta isi korvaukset kaupungeil
le kesäkuun alussa, sen sijaan 
että ne tulevat kesäkuun lopus
sa, jolloin päättyy tilivuosi.
Täten säästyttäisiin tilapäisel
tä rahanpuutteelta.

Ilmoittakaa juhlanne 
Raivaajassa !

Suomenkielinen
aamuhartaus

Suomenk. aamuhartaus sun- 
nuntaiaamulsin WEIM radio
asemalta, 1280, klo 8: 30 - 
8:45 ( The Finnish GospelHour) 
Evankelista Matti Salomaan 
Johdolla.

Elm Street 
Lähetysseurakunta

Sunnuntaina, heinäkuun 9 p., 
klo 10 ap. Jumalanpalvelus.

Tiistaina, heinäkuun 11 p.,klo 
7:30 ill. Vlikkoillan hartausti
laisuus, Jota seuraa kahvitar
joilu, Jonka kustantavat Mr. Ja 
M rs. John Wainio, M rs. Ly
dia Saari.

Messiä Lutheran 
Seurakunta

Sunnuntaina, heinäk. 9 p„ klo 
8;30 Suomenk. Jumalanpalve 
lue. Klo 9-30 Sunnuntaikoi 
lu luokat kokoontuvat.
Klo 10;15 ap. Englk. Jumalan
palvelus. Klo 1:35 ip. "Lut
her Hour" asemalta WFGL- 
960.
Huom'. Sunnuntaina, helnäk.16 
päivä klo 7;00 111. apulaispast. 
Pastori Craig a. Pattersonin 
"Virkaan asettamisjuhla".

Kirkollisia uutisia

y

’’ SMORGASBORD"
päivällinen

KALEVA HUVILALLA 
Fort Pond, Lancaster’

Sunnunt. heinäk. 9 p.'78
Klo 12-1:30 ip. 
Aikuiset $3.00 

$1.50 lapsilta alle 12 v.

Ka i k k i  t e r v e t u l l e i t a !

MOORCROF T 
HAUTAUSTOIMISTO

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

Ystävällinen palvelu

PARKKAUSPAIKKA 
Richard C. Moorcroft 
Stephen C. Moorcroft

r G IT  M A T K A T D IM iS T Q
69 Main St. (vastapäätä postitoimistoa) 

L e o m i n s t e r ,  MA 01453 
Puh. 537-4536

L

ENT ÄKÄÄ SUOMEEN F I NNAI R '  illa 
Tehköo palkkavaraus 30 päivää etukäteen,

Edestakainen mutka tällöin on$ 530:00 ja perillä saa 
olla 14 -45 päivään.

Myöskin useita RYHMÄMATKOJA SUOMEEN . . . .  
S o i t t a k a a  GIT M a t k a t o i m i s t o o n  li sätietoja varten!

Kysykää Alex P a u l  i a.  Hän puhuu sujuvasti söomea.

TARJOUS
jota et yksinkertaisesti voi sivuuttaa

vuodessa

PÄIVITTÄISTÄ

KORKOA

ANSAITTU TALLETUSPÄIVÄSTÄ SIIHEN PÄIVÄÄN SAAKKA 

KUN SE SIELTÄ POIS OTETAAN. MAKSETAAN JA 
LISÄTÄÄN PÄÄOMAAN NELJÄNNESVUOSITTAIN.

W o r k e r s '  C r e d i t  U n i o n I
l

Elm  ja A cadem y k atu jen  kulmassa. F itchburg . Mass.

Puh. (6i7) 345-1021 S


