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Armas VIina m l1 k l Turtolasta Ja Antti K l v i n 1 e m i Juoksenglsta asettavat jalkakäytävän reunus
kivili pa.ikoilleen Pellon taaja.man halkaiseva.lle uudelle tielle. 

Uusi tie a istu assa 
ea lon keskustaajamaan 

Pellon kunnan keskllstaaja
man halkaisee uusi mahtava tie, 
.loka on parhalllaa.n saamassa 
lopullisen muotonsa. Parhaillaan 
tielle tehdään kanta.van osan 
alaosaa. Tänä kesänä päällystet
tä.vl osuus on n. 9 km, josta 4,1 
kilometrin matkalle tulee asfalt
tibetonl ja lopulle sora-asfaltti. 
Keskikylän kohdalla tehdään t,l 
km pituudelle jalkakäytävätkin. 
Jolmanputaan siltakin pitäisi 
valmistua kesän a.ikana. samoin 
kuin päällystetyötkin, kertoi 
Ka.nsan TahdolJe insinööri T. 
1.\-t 1 n t y j ä. r v 1 TVL:n Lapin 
piiristä. 

Päätlysteeo pohjustyöt ovat par
haillaan käynnissä Pellon tieosuu
della. Kesänaikana tehdään tie 
;, almilksi kokonaisuudessaan. Ke
säkuun loppuun mennessä pitäisi 
pinta työ saada valmiiksi. 

Jolmanputaan sUta pyritään 
myöskin valmistamaan kesän ai
kana. Parhaillaan a:loitellaan kan
sirakenteen valu työtä, joka olisi 
tarkoitus saada lopullisesti val
miiksi kesäkuun loppuun· mennes
sä. Sillan lopullinen valmistuminen 
siirtynee kesän loppupuolelle. 

~ 
UrheilutaJo 

Ivaloon 
Vuosi sitten perustetun Inarin 

Järjestöyhdistyksen edustajiston 
kevätkokous pidettiin 15. 5. Pu. 
hetta johti Jukka Haapanen 
ja sihteerinä toimi Onni Savo-
1 a i n en. Todettiin että vuosi sit
ten alkanut urheilutalohanke oli 
uinunut vuoden ptinsessa Ruu
susen unta ja päätettiin ryhtyä 
tosi toimiin talon pystyyn saa. 
miseksi. Yhdistyksellä on jo tont
ti erittäin hyvällä / paikalla, lä
hellä varsinaista kirkonkylän kes
kustaa, sekä useita satoja tukki
puita kaadettuna ja ajettuna 
lanssiin. Puut päätettiin ajattaa 
tontille ja suorittaa sahaus tal
koovoimin. 

Valittiin taikoovastaavaksi Toi
vo Stenbäck ja hänen apulaisik
seen Johannes Haapanen ja Esko 
Stenbäck. Puiden ajatuksen ja 
mahdolliset neuvottelut metsä
hallituksen kanssa sai hoitoonsa 
Sulo Portti ja Veikko Heikkilä. 
Päätettiin käyttää yhdistyksen 
pankkeina Inarin Osuuskassaa ja 
Taka-Lapin Säästökassaa. Pää
tettiin ottaa kokoon ylimääräi
nen edustajiston kokous heti lo
pullisten piirustusten saavuttua. 

Lopuksi juotiin Järjestöyhdis
tyksen tarjoamat ;kahvit. 

Työasioita 
Hyrynsalmen 

1 

kunnailisiä riestössä 
SKDL:n Hyrynsalmen kunnal

lisjärjestön vuosikokous pidet
tiin viime sunnuntaina. Kokouk
sessa käsiteltiin sääntömääräiset 
vuosikoRousasiat, kuultiin kun
nallisjärjestön puheenjohtajan 
Heimo H e i k k i s e n selostus 
toiminnasta sekä suunnitelma tu
levalle toimintavuodelle. Erikoi
sen tärkeänä pidettiin juokko-

Valmistumassa olevassa tiesuun
nitelmassa ei ole otettu huomi<Km 
Ruotsiin mahdollisesti rakenoetta
V'an sillan liityntää, joka täytyy ra
kentaa erikseen mikäli sellainen 
tehdään. , 

Päällystystyöhön voidaan sijoit
taa n. lOQ-150 miestä. Tämän het-

~en työvoimavahvuutta ei insinöö
ri Mäntyjärvi vol:nut sanoa, koska 
työvoimavahvuutta lisätään par
haillaan. Siltarakennustyös\Sä on 
tällä hetkeLlä kymmenkunta mies
tä, mutta senkin työvoimavahvuus 
tulee nousemaan, arveli ins. Må!U
tyjärvi. 

ielä on aikaa 

KANSANARVAN 
myyntiaikaa 
toukokuun 
loppuun 

on 

Vielä voit voittaa 

Hyrynsalmen kunnallisjärjestön kokouksen osanottajat. 

liikkeen kehittämistä työtila i
suuksien aikaansaamiseksi kun
nassa. Todettiin, että työllisyys
tilanne on edelleenkin heikko ei
kä työkohteita esim. rakennus
työläisille ole näkyvissä seson
kiaikanakaan. Eräänä työkoh
teena nähtiin Tiikkajansalmen · 
sillan rakentaminen, joka tar
joaisi .työtä ainakin 50 miehelle. 
Vanha silta alkaa olla jo · .ljjken
teelle vaarallinen, joten olisi kii
rehdittävä uuden rakentamista, 
johon p enkereet ovat jo ajetut. 
Työttömyystilannetta parantaisi 
jos valtion taholta a lotettaisiin 
suoalueiden kuivatustyöt ja m et
sän viljely. Tällä hetkellä on 
satoja hehtaareja ojittamattomia 
suoalueita, jotka olis i saatavR 
tuottaviksi. 

Toimintasuunnitelmaan hy-

väksyttiin myös järjestöjen toi
minnan kehittäminen ja ohjaa
minen kunnan alueella. uusien 
yhdistyksien perustaminen ja en
tisten yhdistysten toiminnan vil
kastuttaminen opiskelu- ym. toi
minnan m erkeissä. Myös urhei
lu- j a nuorisotoimintaa pyritään 
kehittämään ja todettiin tyydy
tyksellä TUL:n urheilu- ja voi
mistelutoiminnan elpyminen kun
nan alueella . 

Kunna llisjärjestön puheenjoh
tajaksi valittiin edelleen Heimo 
Heikkinen, varapuh.joht. Antti 
Kemppainen, siht. Väinö Turpei
nen , r ahast.hoit. Hilkka J unnik
kala.. Veikko Rissanen, Taisto 
Heikkinen, Kalle Oikarinen, 
Veikko Mäl~eläinen, Jaakko T ur
peinen, Kalle Juntunen ja Lau
ri Keränen. 

KANSAN TAHTO Torstaina toukok. 19 päivänä 

Maisteri Aune Pernu: 
/ 

Nivalan koululle 
"' 

as 
n ja maitotuotteiden kulutus 

kasta kohden korkein Suomessa 

• 
1 

oppilasasuntola 
Kesän kuluessa ryhdytään Ni

valassa rakentamaan 4700 kuutio
metriä käsittävää oppilasasunto
laa. Toimenpiteestä tehtiin pää
tös eilen pidetyssä Nivalan am
mattikoulun liittovaltuuston 
sääntömääräisessä kevätkokouk
sessa. Asuptola tulee poikaoppi 
laiden käyttöön käsittäen yhteen. 
sä 76 Opl:lilaan majoitustilat, sau
nat, pesutilat ja kanttiinin. Ra. 
kennuksen kustannusarvio tekee 
290.000 markkaa. Rakennusainee. 
na tulee kysymykseeh puu, ker • 
rosluku yksi, tekijöinä oppilaat. 
Rak~ntamiseen liittyvänä asiana 
käsiteltiin myös rakennustoimi. 
kunnan täydentäminen. Liittoval. 
tuusto valitsikin toimikuntaan 
yhden lisäjäsenen, nimittäin ra. 
kennusosaston opettajan, insi
nööri Olavi Töllin. 

Maito on ihmiselle sangen 
tärkeä ravintoaine. Suomalaiset 
ovat säilyttäneet kiintymyksen
sä tähän ensimmäiseen ravin
toansa paremmin kuin rQ.ikään 
muu kansa, sillä suomalaisilla 
on lähes aina ollut maidonku
lutuksessa ehdoton ensisija 
maailman kansojen joukossa. 
Käytämme näet maitoa henkeä 
kohden' vuodessa yli 280 litraa, 
mikä vastaa n. 8 dl keskimää
räistä päiväkulutusta. Melkein 
kaikki Euroopan kansat ovat 
aikaisemmin juoneet huomat
tavasti enemmän maitoa kuin 
nykyisin ja suomalaisetkin 
ovat viime vuosina seuranneet 
tässä suhteessa yleistä kehitys. 
suuntaa, sillä kulutuksemme on 
aikaisemmin ollut hieman suu
rempi kuin nykyisin. 
Uusseelantilaisilla on maidon-

kulutuksessa toinen sija nim. n. 
7 dl/pv. Irlantilaiset ovat poik
keuksellisesti jatkuvasti lisänneet 
maidonkulutustaan ja käyttävät 
n. 6 dl/pv, kanadalaiset n. 5 
dl, norjalaiset 4,5 dl, sveitsiläiset 
4,4 dl, itävaltalaiset 4,2 dl, eng. 
lantilaiset 3,9 dl, ruotsalaiset 3,5 
dl. USA-laiset, tanskalaiset, ja 
hollantilaiset 3,3 dl, belgialaiset 
ja länsisaksalaiset 2,9 dl, ranska,. 
laiset, joiden kulutus vastaa 
suunnilleen koko Euroopan keski
kulutusta, käyttävät 2,8 dl ja ita
lialaiset sekä kreikkalaiset vain 
n. 1,5 dl päivässä. 

Kuutosmaiden joukossa toiset 
kuten Belgia, Ranska ja Italia 
ovat viimeisten kymmenen vuo. 
den aikana lisänneet, mutta Län
si-Saksa ja Hollanti sitä vastoin 
vähentäneet maidon kulutustaan, 
joten Euroopan talousyhteisön 
keskikulutus · henkeä kohden on 
pysynyt melko muuttumattoma. 
na viimeisen vuosikymmenen 

koko kaioriamäärästä 36 % kulut. 
tamastaan valkuaisesta ja 64 Oj0 
kuluttamastaan rasvasta. Min-

. kään muun kansan ravinnossa ei 
m aidolla ole niitl suurta merki
tystä kuin. meillä. Tosin Uuden
Seelannin vastaava kulutus lä. 
hen telee hyvin meikäläisiä, &illä 
siellä ko. vuonna oli 29 % ra
vinnon kaioriamäärästä peräisin 
maidosta ja maitotuotteista. 

V. 1965 Suomen maidon ja mai
totuotteiden kulutus o:U 660 kg 
henkeä kohden. Vaikka se on n. 
5 Ofn pienempi kuin tatousvuon
na 1963-64, on se kuitenkin 
huomattavasti suurempi kuin 
muiden maiden vastaava kulutus 
Uutta.Seelantia ehkä lukuunotta
inatta. 

Muina liittovaltuuston asioina 
oli esillä edellisen vuoden tili
ja toimintakertomukset, jotka 

hyväksyttiin asianmukaisin vas
tuuvapauksin. Koulun ohjPsään
töä muutettiin sikäli, ett ä Pyhä
järven uudeksi oppilaspaikka lu. 
vuksi vahvistettiin 15 vuosipalk
kaa. 

Lähes tuhat k ilpa ilijaa 
osallistuu EM- kisoihin 

nadalaiset 8,2 kg ranskalaiset 7 5 · · .. . l k~, sveitsiläiset 6,
6 

kg hollanti. v?: ?a. ~argarum korvataan kas- Lähes tuhat yleisurheilijaa 
la1s~t 5! 7 kg, itävaltalai;et 5,l kg, VlOlJYilla. (yht. 962) on ilmoit-ettu .Buda-
~OrJ!l~uset _4,5 kg, USA-laiset 3,2 JUUSTO pestissa elo-syyskuun vaihtees· 

1 
~· 1ttalia!aiset 1,8 kg ja kreikka- sa järjestettäviin EM-kisoihin 

mse vain 1,4 kg voita Keski · · ' ~äärin koko Euroopassa ·kulutet~ J1;1uston kulutuksessa on Kreik- kert~t yleiSurheilun Euroopan 
~ 5,9 _kg voita eli 1 kg enem- ka JOhdo~sa, 11,~ kg/henk. Rans- komttcan kongressista koti-
man kmn kymmenen vuotta ai- ka on tOisella SIJalla 10,4 kg, sit- maahan palannut Suomen Ur-
kaisemmin sekä keskimäärin ten Ta_nska 8,8 kg, Sveitsi ja 1 • •• • • • 
kuutosmaissa 6 3 kg joka mä·· .. Hollanti 8 kg, Norja 7 9 .kg Ruot. 1 teilulnton edustaJa JohtaJa 
myös oli kasv~nut 'kilon ver~~ s.i 7,8 kg, Länsi-Saksa' 7,5 kg, It~-1 Rei.no P iirto. Osanottajia ,011 il
kym~enessä vuodessa. Vain ha 7,2 k~! USA 6,6 kg, Belgia · m01tettu 29 maasta. Miehiä on 
Ruotsm, Bel~ian ja USA:n voin 6,0 kg, Itavalta 4,8 kg, Englanti ilmoituksen mukaan 690 kil-
kulh utuk~e~~a on tode~tavissa vä. [•6 t~g, Kanada 3,8 ~g, Uusi-Se~- pallijaa ja naisia 272. Suurim--

entymtsta. _ Panna viime an 1 _3,6 kg, Suomi 3,2 kg Ja . ' . . 
vuonna on myös Suomen voin Irlanti 1,8 kg. mat JOukkueet on dm01tet1u 
kulutus vähentynyt, mutta tältå YHTEENV Neuvostoliitosta (112 kilpaili-
aja?kohdalt!i ei ~le käytettävissä ETO jaa), Puolasta (99), Itä-Saksasta 
mmden ma1den tilastoja. Jo~ maidon ja maitotuotteiden (94) ja Länsi-SaksaSta (92). 

on Bödöllössä noLn puolein tun
nin automatkan päässä Nep-sta
dionilta. 

Järjestäjien esitys · kilpailujen 
juhlatilaisuuksiin liittyvistä asi
oista sai komitean hyväksymi
sen. Sen mukaan mm. Länsi
Sal{sa ja Itä-Sal{sa es.iintyvät ki
soj.ssa omien kansallislipp:.~jef) 
sa alla. Tämä-asia on kui t~nl,in 
alistettu vielä Euroopan liiton 
lwngressin pliä·tettäväl<si. Kong
resSii· pidetään Budapestissa pari 
päivää ennen EM-kisojen alkua. 

Suunnistukset 
Nii lesjörvellä 

Voin kilpailija margariini ar. yht~skul~tus esitetää~ m~.i.ton~~ Suomi on ilmoittanut mukaan O~un Tarm~ järjesti piirikun· 
, VOif voste~n monessa maassa voita 0?.-alluonu edelleen enstmmatsella 37 kilpailijaa Lisäksi 0 1 nall!set suunru.stuskilpailut 17. 5. 

edullisemmaksi. Esim. Tanskassa SlJ a 697 kg/henk:. (1963-64). • . ' . n er Kiviharjun-Nii'lesjärven maastos-
Voin kulutuksessa uusseelanti- margarii~n kulutus on yli 2-ker. S~alta ~l:lodelta ~itetään eri matsta llmoitettu kilpailujoui•- sa. Radat oliva•t uuno s u 

0 
r s a n 

ajan. 

laiset hieman voittavat meidät taa, .Nor:Jassa n. 7-kertaa ja Hoi. matden. valmen matdon ja mai- ku eitten johtoon lukeutuvia tekemiä. Tulokset: A-rata 7,6 km: 
suomalaiset, n::utta me molemmat la~mssa. 4-kertaa runsaampaa totuo~teiden k';l_iutuksen ver_tailu yhteensä 257 henkeä. ll Veli Rankinen OuTa 56,30, 2) 
kulutamme JOpa kaksi kolme kum Y.O~ kulutus. Myös Ruotsis- graaft.se.ssa purrokse~a, JOSsa . .. Matti Broström KosRi 57,45, 3) 
kertaa enemmän voita kuin sa, Lanst-Saksassa, Belgiassa ja Suo~. Ja Uu~1-Seelantl ovat k är- J~~ktne111 s.ana on myos vah- Mauno Kervinen ouTa 58,00 4) 
useimmat muut maat. Talous- USA:ss~ kä;rtetään margariinia jes~a. Ja. ~!elkk:~ ~~kä ~~a vli- va~ti . . ~dw;te~t~~~ .. . B7,~~pestin Veikko Utriainen OuTa 1.00,20: 5) 
vuonna 1963-64 uusseelantilai- enemman kuin voi~a. Sen sijaan m~tsunpu:a. y1ela . vru:em~~!l EM-kisolf'sa, .81ilä Jar~estäJat ovat Kauko Myllymaa OulRei 1.00,40, 
ten kulutus nousi 19,5 kiloon ja Suo_mes.~a, Englann1ssa, Irlannis- km? Kr7Ikka ~a Italia kayttävat saa.~eet I_~mOlttautumtset 646 leh- · 6) Eero Salmi OulRei 1.01,

32
, 

7
) 

suomalaisten 18,3 kg henkeä sa Ja lahes aina Itävallassa sekä maitoa Ja mmtotuotteita kaikki tmu€1heltä. Yrjö Myllymaa OulRet 1.03,30, 8) 
kohden. ~rlantilaiset kuluttivat Ka~~~assa on voin kulutus mar. ruut maapallon maat IAustraliaa K!lPailujen jär-jestäjien kong- E~no· Qvist KosRi 1.14,00, 9) Raimo 
vastaavasti 15,5 kg, tanskalaiset gartlDln _kulutusta huomattavasti ukuunottamatta. . r~ss1ille esittämässään ;elv1tteiys- Vehkalahti KosRi 1.14,00, 10) Pentti 
1q,3 ~· ruotsalaise~ 9,9 kg, bel- s~uremp1., Kreikassa ei käytetä Mainittakoon, että suomalaiset 1 så ~dettiin lisäk:sii, e t tä Buda- Hurskai_nen KosRi 1.15,45, 11) .Tais
g~alalset 9,8 k~, lansisaksalaiset Iam;traan margariinia eikä juuri saivat maidosta ja maitotuotteis-~ pesti~~~ _rakennetaan EM-kisojen t? MarJala OuTa 1.20,02, 12) Esko 
8,8 kg, englantilaiset 8,5 kg ka. Itahassakaan, joissa mole~ssa ta tv 1963 64 32 01 • t u;vheiliJOlta varten kisakylä. Kylä 1 I~okko OuTa 1.23,50, 13) Allan El-

, • - 10 ravm onsa · · l!lä OuTa 1.29,00. . 
' · B-rata 5,2 km: 1} Aimo Hepoaho 

Liikenneopetus
auto Ouluun 

Simon tietyömaa 
• 

MAAOTTELU Kuiv.Aura 45,00, 2) Aatos Okkonen 
Kos.Ri 47,20, 3) Veikko Vallanen 

PERUUNTUI OuTa 47,22, 4) Allan Juntunen 
OuTa 48,00, 5) Eero Koivisto Kuiv 

Suomen UimaJiitto on saanut Aura 49,45, 6) Esko Helanen OuTa 
Lä111si-Saksasta såhk€€11, jossa 52,15, 7) Heikki Koppelo KosRi 
Pel'UUJtetaan kesäimussa He~.sin- 1 1.03,1}2. 
gissä p~dettä~ks~. aiotut uima-! C-rata 3,2 km: 1) Jorma Kaarti
hyppy<Jt:telut ~t~a-Saksaa (22. ja 1 nen KosRi 29,30, 2) Paula Karin-
23. 6.) Ja Ba1]er1a (24. ja 25. 6.) kanta KosRi 36,00, 3) Eija Timo
vasta;an. . ~~~- .. esitetään j nen KosR! 36,05, 4) Rainer Ellilä 
maao•btelUJetl &III'tämJstä vuoteen · OuTa 38,00, 5) Vilma Höglund Rat 
19~7· t;:'~ta c;m epätodennätköh;tä, 1 Ve 40,28, 6) Uuno Kaartinen KosRi 
et~ nutä VOltaiS!iln jälrjestää sfl- 46,00. · 
l~n, koska Suornj 6an1ana: kesä- -------------
~a tulee bo.imimaaJJ uimahyppy
Jen Euroopan cupin isän.tämaa- 1 

na. 

Voimistelumaaotte lu 
1 KOskelankylän Riettto. Harjoi-

SuO<lnen ja Norjan välinen voi-l tuss.uunnistukset tänään Sangin
n-iistelumaaottelu järjestetään 23. joella. Kolwon.tuminen Sangin
ja 24. heinäkuuta Lappeem·an - joen tiellä 13 km:n pylvään luo
nassa. Suomi on pyytänyt maa- na klo 10. 
ottelun Y'lituomaria Neuvostolii- Kuivasjärven Aura. Maasto
t<Jsta. 1 juoksun 2 erä juostaan perjantai-

Nopsan talon 
haasteet iatkuvat 

Mikko MäikimUTto maksanut ja 
haastaa Martti Kähkösen, Pauli 
Heinon, Heimo Peuran ja PauJi 
Palokankaan. Erkki Harjuniemi 
maksanut ja haastaa Paavo Ryt
kösen, Esko Hurtigin ja Pau.li 
Håa:pakosken. Antero Hartuniemi 
mad\:san.ut ja haastaa Eino Ollak
sen. Lauri Oinaan, Olavi Haapa-

na 20. 5. klo 18. Kokoonnutaan 
Rosendahlin talon luona. 

Heitto. Lentopallopuulaakisar
joihin ilmoittautumiset päättyvät 
huomenna 21. 5. 

Kemin Into. Tyttöjen ja nais
ten liittopäiville omilla henkilö
autoillaan lähtijät, ottakaa yhteys 
mahdollisimman pian seuran sih· 
teeriin Kumpumäkeen puh. 4119. 

TUL:n Lapin piiri. Piiritoimi
kunnan, naisiaoston ja voimiste
lujaoston yhteinen kokous piiri
toimistossa tänään kello 14. 

Liikenneopetusauto on Liikku- I J 
van poliisin Oulun osaston uu-
sin kalustohankinta. Auto saapui 
Ouluun eilen aamulla. Se käsit-

tkuu yli kesän . kosken ja Onni Lustikin. Haaste, 
joka on 10:~ voi suorittaa Arvo 
Ta piolle os. Apt 2 Usvala, tai 
postisiirtotilille n:o RO 45-72489. 

Kemin • Into. Piirikunnalliset 
suunnistuskilp. Putkensuulla tä-1 
nään kello 10. 

Iin Yritys. Suunnistuskilpailut 
tänään klo 10. 

tää sekä koulu- että leiriopetuk. 
seen tarvittavan välineistön mm. 
64 peltistä liikennemerkkiä pie. 
noisliikennekaupungin rakenta
mista varten. Kouluissa suoritet. 
tavaa liikenneopetusta silmälläpi
täen auto on varustettu täydelli
sellä liikennemerkkisarjalla. Ope. 
tuspolkupyöriä on yhteensä 15, 
jotka on sijoitettu auton katolle 
kulj etustelineeseen . Autoa kul
jettaa nuorempi konstaapeli 
Pauli Heikkinen ja hänen muka. 
naan tulee ensivaiheessa toimi. 
maan opettajana ylikonstaapeli 
Asko Hämäläinen. Samanaikai
sesti Oulun kanssa saivat Talial-
ta samanlaiset opetusautot Vaa. 
san ja J yväskylän liikkuvat po. 
liisit. - K uvassamme auto katol
la olevine pyörineen. 

»Haikara» lähti 
Muonion lossin kohdalta lähti 

viime tiistaina jokea kattan~t 

jääpeite, "haikara", ja liikennettä 
joen ylitse voidaan moottorilla 
suorittaa. Lossia ei ole laskettu 
vielä vesille ylhäällä olevien jäi. 
den vuoksi, m utta kenties jo vii. 
kon kuluttua se pääsee hoita. 
maan joen yli liikennettä. 

Hakkuutöitä käyntiin Tervolassa 
keskiviikkona. että työt jatkuvat Tervolan-Louen 

(DLP) Lapin läänin kansanedus- välillä 50 miehen voima.Ua. Kan-
. . sanedustajat esittivät ylitarkastaja 

He 1 s i n k 1, 

ta.Jat Emo Ta. i n i o, Veikko Vuorelle, että Larijoen sillan ra-
H a n h i r o v a ja Urho K n u u- kennustyöt aloitettaisiin mahdol'li
t i keskustelivat keskiviikkona siroman pikaisesti. Samoin he eh
Tervolan kunnau työllisyysti-~ d()ttivat kansal~iskoulun _rake~nus. 

. . . to1den al01ttam1Sta. He.Jdan esLtyk-
lanteesta kulkulaitosten J& yleis- sensä mukaan myös Loucsaaren 
ten töiden ministeriön työvoima- tien rakennustöihin olisi ryhdyt
asiain osaston edustajan, ylitar- 1 tävä. 

1 

1 

ka.staja PentU V u o r e n kanssa. 
Kansanedustajat esittivät eräi
den rakennustöiden aloittamista 
tilanteen helpottamiseksi. 

Ylitarkastaja Vuori ilmoitti, että 
valtakunnantien n:o 4:n työt jat
kuva-t Simon kohdalla koko kesän. 
Tällä tieosuudella tehdään pääl· 
Jys tystöitä. Hän mainitsi myös, että 
Lintupertin metsänparannustöitä 
voidaan suorittaa, sillä sitä varten 
on ministeriöllä rahaa. Mainitut 
työt olisi vain pantava käyntiin. 
Veitsiluoto Oy on ostanut puuta
varaa kunnan alueelta 4.000 heh
taarin osuudelta, mainitsi. ylitar
kastaja Vuori. Hän lupasi ottaa 
yhteyttä yhtiöön, jotta se panisi 
hakkuut käyntiin. 

Valtak unnantie n:o 4:n töistä 
ylitarkastaja Vuori mainitsi vielä, 

Lato- ia kulopalo 
e ilen Oulussa 

Oulun palokunta hälytettiin ei- 1 

len klo 19.27 Hiirosen vanhalle 
kaatopaikalle, jossa oli syttynyt 1 r, 
vanha lato tuleen. Palokunnan 
saapuessa paikalle oli lato pala
nut ja toinen vieressä ollut lato 
syttynyt kulosta tuleen. Palok un
ta sammutti viimeksi mainitun 1 
säiliöauton vedellä. Kuloa paloi 
noin hehtaarin verran. Palon 1 

syttymissyy on tuntematon. J 

e Helsinki-näyttely avattiin j 
keskiviikkona Nancyssä Rans
kassa. Näytelyn avasi apulais
kaupunginjohtaja N. J. Krogius. 

Perangan koulun h iihto-ottelun voittajat,_ vas. Markku Seppänen, 
Timo Tauriainen, Mauno Seppän :'n ja Airi Kinnunen. - Uuti
nen palkintojenjaosta oli eilisen lehtemme urheiluosastossa. 


