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Bukarestin julistus 
ilmaus yhteistahdosta 
M o s k o v a, 8. 7. (TASS) - kalaisten imperialistien ja hei

Varsovan sopimusmaiden po- dän länsisaksalaisten kumppa
liittisen' neuvoa-antavan · komi- niensa harjoittamaa politiikkaa 
tean neuvottelu oli . ensimmäi- vastaan käytävään kamppailuun. 
sestä päivästä lähtien kansain- Bukarestissa allekirjoitettu ju
~älisen huomion kohteena, kir- list~+s on ilmaus veljeskansojen 
joittaa Pravdassa tänään leh- yhteisestä tahdosta olla säästä
den kirjaanva.ihtaja A. Luko- mättä voimia, jotta Länsi-Saksan 
vets. Hän tähdentää, että tämä militaristeille saataisiin suitset 
mielenkiinto oli aiheellista ja suuhun. 
ymmärrettävää. "Sosialismin 

mailla on valtava vaikutus 1 että USA:n Vietnam-agression 
kansainväliseen elämään ja johdosta antamassaan julkilausu
koko tapahtumien kulk~u~. 
Yhtäkään tärkeätä kansainväli-

Lukovets k irjoittaa edelleen, 

massa Varsovan sopimusmaat 

t 1 varoittavat mitä jyrkemmin USA: 
sen politiikan kysymys ä ei ny-

n hallitusta siitä vastuusta, jonka 
, se ottaa harteilleen koko ihmis

kyisin ratkaista eikä voida rat-
kaista ilman sosialististen vai-
tioiden osallisuutta." 
Lukovets toteaa kansojen nä

kevän sosialistisissa maissa ja 
Varsdvan sopimusjärjestössä 
maailmanrauhan ja turvallisuu
den luotettavan linnakkeen ja 
luotettavan esteen imperialistis
ten pyrkimysten tiellä. Kosketei
lessaan tässä yhteydessä Euroo
pan turvallisuuden ongelmaa Lu
kovets huomauttaa, ettei se Jle 
abstraktinen iskulause. Sen to
teuttaminen liittyy länsivaltioi
den harjoittamaan imperialistista 
politiikkaa, ensi sijassa amerik-

Taivalkoski puoltaa 
1 iioki-suunnitelmaa 
Taivalkosken kunnanvaltuusto 

päätti eilen pidetyssä kokoukses
saan esittää Pohjolan Voima Oy: 
lle, että yhtiö, joka on valjasta. 
nut Iijoen alajuoksun, ryhtyisi 
toteuttamaan ns. Iijokisuunnitel
maa, jonka mukaan myös Iijoen 
yläjuoksu tulisi voimatalouden 

'käyttöön. Suunnitelma edellyttää 
suuria voimalaitostöitä niin Tai
valkosken kuin Pudasjärven kun
tienkin alueella, rrun. Taivalkos
ken kuntaan tulisi kuusi voima. 
laitosta. Valtuusto päätti yksimie
lisesti pitää kiinni Iijoki-suunni
telman toteuttamisesta. 

Kuten muistettaneen Kuusa. 
mon kunnanvaltuusto yksimieli
sesti vastustaa suunnitelman to
teuttamista, koska sen mukaan 
Kuusamon vesien juoksu kään
nettäisiin idästä Iijokeen laske
viksi. Kuusamolaiset tähdentävät, 
että suunniteiman toteuttaminen 
pilaisi pitäjän luonnonnähtävyy. 
det ja tekisi vahinkoa pitäjän 
matkailulle. 

.a.-.MATilLINEN 
~, liike 

LO:IIa iulkinen 
kongressi 

Ruotsin ammattijärjestö LO 
Landsorganisationen - pitää 
historiansa ensimmäisen julkisen 
kongressin syyskuussa. Viikon 
päivät kestävässä kongressissa 
tärkeimmän l;!Siaryhmän muo
dostaa elin~einoelämän tekniset 
muutokset ja niiden vaikutus 
palkansaajien asemaan. 

SAK on edustettuna LO:n 
kongressissa, ja SAJ{;n työvalio
kunta on edustajikseen valinnut 
uuden puheenjohtajan Niilo Hä
mäläisen ja kansainvälisten 
asioiden sihteerin Olavi Saarisen. 

Kongressissa tulee esille myös 
LO :n jäsenliittojen lukumäärän 
supistaminen asteittain nykyises
tä 38:sta 22:een. Tarkoituksena 
on yhdistää eräitä liittoja, jotta 
päästäisiin elinkeinoelämän ra
kennetta paremmin vastaavaan 
järjestelmään. (DLP) 

kunnan edessä. Veljeskansat an
tavat ja tulevat antamaan Viet
namin detnokraattise1le tasaval
lalle alati kasvavaa moraalis-po
liittista tukea ja erilaista apua. 
"Varsovan soplmusmaa't antavat 

'toisilleen mahdollisuuden lähteä 
Vietnamiin auttamaan Vietnamin 
kansaa sen taistelussa amel'ikka
\aisia hyökkääjiä vastaan. 

Päätteeksi Lukovets kirjoitetaa, 
että se yksimielisyys, jolla Eu
roopan rauhan ja turvallisuuden 
lujittamista koskeva julistus sekä 
USA:n Vietnam-aggression joh
dosta annettu julkilausuma hy
väksyttiin , on todisteena sosialis
tisten maiden yhtenäisestä pon
nistuksista kohti rauhaa ja y leis
tä turvallisuutta, kohti yhteisiä 
toimenpiteitä imperiaslisminvas
taisessa taistelussa kansojen va
pauden, edistyksen ja onnen ni-
missä. 

25 kuoli 
tunneliin 

Tokio, 8. 7. (STT- Reuter) -
25 ihmistä, joista kahdeksan oli 
naisia, kuoli perjantaina kaasun 
täyttämässä kasteintunnelissa lä
hellä Kuroisoa noin 140 kilomet
riä Tokiosta pohjoiseen, ilmoitti 
paikallinen poliisi. 

Poliisi sanoi, että kuolonuhrien 
luku saattaa nousta, koska muu
tamat pelastustöihin osallistuneet 
ovat kriittisessä tilassa. 

43-60 ihmistä, joista suurin 
osa oloi paikallisia maanviljeli
jöitä, oli työskentelemässä tunne· 
lissa, joka on noin 700 dietriä 
pitkä ja läpimitaltaan . 120 sentti
metriä. He olivat korjaamassa 
tunnelia, joka oli vaurioitunut 
äskettäisessä myrskyssä, kun 
polttomoottorilla varustettujen 
generaattoreiden pakokaasuja 
pääsi tunneliin. Satakunta. kaasu
naamarein varustettua pelastus
työläistä kantoi myrkytyksen 
saaneita läheiseen kouluun ensi
apua varten. 

O Indonesia jatkaa yr:itydtsiään 
atomipommin valmistamiseksi, ii
moitti prikaati.n!kenTaali Hadisu
jatno. Hän kertoi, että Indonesia 
valmistaa jo nyt omia ~hjuksia. 

, e Tanskan ulkoministeri Per 
Haekkerup •vierailee Unkarissa 
9.-13 elokuuta ulkoministeri Ja
nos P·eterin kutsusta,. t1moitti Tans
kan ulkoministeriö. 

e Etiopian keisari Haile Selassie 
on saanut kutsun vierailla Neu
vostoliitossa. Eti-opian tiedotusmi
nisteriö ilmoittaa, että kutslln on Ravintolaväen 

kesäpäivä,t 
"" 1lähettänyt NeuvostolHton presi

dentti Nikoåai Podgornyi henkilö
kohtaises-ti. 

Hotelli- ja ravintolaväen 15. 
kesäpäivät pidetään Kuopiossa 
12.-14. heinäkuuta. Päivien yh
teydessä ovat Suomen hotelli- ja 
ravintolahenkilökunnan liiton 20. 
kesäkisat ja viidennet valtakun
nalliset tarjotinjuoksukilpailut 

Päivilie osallistuu noin 400 
henkeä. 

e Ceylonin armeijan komentaja 
kenraaHmajuri Richa>rd Udugama 
pidätettiin tors·taina Golombossa, 
kun hän pa:lasi neljän kuukauden 
vierailultaan Englannista. Poliisin 
edustaja ilmoitti, että pidätys liit
tyy varUankaappausyritykseen, joka 
t~htHn he1mtkuussa. 

Arv~lan keski- ja kansalaiskoulu harjakorkeudessa. 

----------------------
Arpelan 
koulu 

keski- ja kansalais· 
nousi harjakorkeuteen 

Paloasema 
Taivalkoskelie 

Taivalkosken kunnanvaltuusto 
hyväksyi eilen kunnan paloase
man pääpiirustukset ja kustan
nusarvion, jonka mukaan raken. 
nus tulisi maksamaan 287.000 
markkaa. Samalla päätettiin anoa 
valtion apua ja kuoletuslainaa 
rakennustyötä varten, joka on 
tarkoitus aloittaa ensi syksynä. 
Työn kiirehtimistä puoltavat syk. 
syn tr,öllisyysnäkökohdat. 

Arpelan keski- ja kansalais
koulun harjannostajaisia vietet
tiin eilen. Työt aloitettiin joulu
kuun alussa 1965 ja sopimultsen 
mukaan koulurakennus on käyt
tökunnossa 2'0. 8. -66 ja kokonai
suudessaan va~mis 15. 10. -66. 

Rakennukset tehdään kivi-
rakenteista ja on niiden yhteinen 
tilavuus 12.500 m3• josta varsi
nainen kouluosa 10.000 m3 ja 
opettajien asunnot 2.5{)0 m3• Kou
luun tulee seitsemän normaali
luokkaa, luonnonopin luokka, ko
titalouden opetustilat sekä me
talli- ja puutyön opetustilat, kou
lukeittola ja ruokala sekä yhdis
tetty voimistelu- ja juhlasali. Li
säksi tulee erilaisiin tarkoituksiin 
varaavia säilytystiloja I'unsaasti. 
Opettajien asuntoja valmistuu 
yhteerisä 8 kpl :tta. Kouluraken
nukseen tulee uusi lämpökeskus 
koko rakennusaluetta varten. 

Vahvistetun normaalihinta-
päätöksen mukaan ovat raken
nuskustannukset 1.475.000 mk, 
jotka alustavien laskelmien mu
kaan ylittyvät noin 2D % :lla. 
Opetustyön vaatima välttämätön 
koneistus ja kalusto tulevat mak
samaan yhteensä n . 100.0DO mk. 

Kosmos-123 
kiertää maata 

Moskova, 8. 7. (TASS) 
Neuvostoliitto lähetti tänään ava. 
ruuteen maata kiertämään satel
liitin Kosmos-123:n. 

'rekokuun laitteisto toimii nor
maalisti. Laskentakeskus analysoi 
satelliitin lähettämän informaa
tion. 

Kiertoradasta on annettu seu
raavat tiedot: kierrosaika alussa 
92,2 minuuttia: suurin etäisyys 
maasta 529 km: pienin etäisyys 
maasta 263 km: radan kallistus
kulma päiväntasaajaan nähden 
48,8 astetta. 

Tieteellisen laitteiston lisäksi 
on alukseen sijoitettu radiojär
jestelmä radan tarkl_ma mittausta 
varten sekä radiotelemetrinen 
järjestelmä laitteiston toiminnas
ta saatavien tietojen välittämi
seksi maahan. 

Tekokuu jatkaa TASS:in maa. 
liskuun 16. päivänä vuonna 1962 
selastamaa avaruustutkimusohjel-
maa. ' 

e Ukkosmyrsky on aiheutta
nut noin kolmen miljoonan Suo
):Ilen markan suuruiset vahingot 
Berdejovissa, Itä-Tshekkoslova
kiassa, ilmoitti uutistoimisto Ce
teka torstaina. 

e Ranuan Nikkilässä murtui 
14-vuotiaalta Jorma Sarajärveltä 
käsivarsi ja peukalo irtosi, kun 
hän leikillään pani kätensä trak
torin ulosottoakselille. Hän on 
hoidettavana Lapin lastensairaa
lassa. 

. e Piittijärvellä jäi 14-vuotias 
Juhani Telkkelä metsätöissä kaa
tuvan puun alle. Hän on hoidet~ 
tavana Rovaniemen sairaalassa. 

Rakennussuunnittelusta on vas
tannut kokonaisuudessaan Maa
seudun Keskusrakennustoimisto. 
Pääsuunnittelijana on ollut rkm. 
Väinö Reponen, rakenteiden 
suunnittelijana dipl.ins. Jarmo 
Haijanen, , putkisuunnittelijana 
teknikko Paavo Kaijalainen, säh
kösuunnittelijana ins. Esko Laak
so ja sisustuksen on suunnitellut 
sis.tait. Jatta Kvist. Pääurakoit
sijana toimii rakennusliike A. 
Tikkala Torniosta ja työmaan 
vastaavana mestarina toimii rkm., 
Lenna Tikkala. 

USA:n lento
liikenne iäi 

lakon kyosiin 
Washington, 8. 7. (STT

Reuter) 35.000 lentokonemekaa
nikon lakko lamautti perjantai
na 60 prosenttia Yhdysvaltain si
säisestä lentoliikenteestä ja ai
heutti peruutuksia ulkomaille 
suuntautuvassa lii.Kenteessä. Lak. 
ko ei kuitenkaan vaikuta saapu. 
vaan kansainväliseen liikentee
seen. 

Viisi lentoyb.tiötä, joita lakko 
koskee - Transworld, Northwest, 
Eastern, Unit~d ja National -
kuljettavat normaalisti noin 
250.000 matkustajaa päivässä. 

Lakko puhkesi kuukausia kes
täneiden palkkaneuvottelujen 
katkettua. Mekaanikkojen am
mattiliitto v aatii 53 centin koro. 
tusta tuntipalkkoihin, jotka ovat 
tällä hetkellä 3,52 dollaria. 

Lakko ei vaikuta Vietnamiin 
meneviin sotilaskuljetuksiin ja1 

erityisjärjestelyihin on ryhdytty 
viivytyksien välttämiseksi postin. 
kuljetuksissa. 

Presidentti Johnson yritti viL 
me hetkellä poistaa lakonuhan 
ottamalla torstaina yhteyden me. 
kaanikkojen liittoon ja lentoyhti
öihin, mutta lakkoa ei voitu vält. 
t ää. . 

Osapuolet ovat s opineet neu
vottelujen jatkamisesta lauantai. 
aamuna. 

Huokaustenvaaran tien asuk
kaille myönnettiin 3.300 markan 
avustus tien rakentamiseen. 
Avustus on 30 % rakennuskus. 
tannuksista. 

Päätettiin siirtää maataloushal
litukselle esisopimuksilla tehty 
osto-oikeus Jalo Karjalaisen ja 
Aukusti Kuusijärveltä ostettavak
si tarkoitettuihin määrärahoihin, 
joille tultaneen tekemään kalan
viljelyslaitos. Maataloushallitus 
pääsee tämän jälkeen tekemään 
asian.o.uuHsten kanssa kauppakir
jat ja suorittamaan korvaukset. 
Muutettiin kansakoulun ohjesään
töä niin, että siinä luetellaan 
erikseen kansalaiskoulussa opetet. 
tavat kaupalliset oppiaineet. Kan
sakoululautakunnan. sihteeriksi 
valittiin opettaja Aarre Kalervo 
Karjalainen Taivalkoskelta ja va
ralle opettaja 'Eino Kauppinen 
Puolangalta. Päätettiin pitää voi
massa entiset toimikirjoista pe. 
rittävät , lunastu$maksu t. Keski
ja kansalaiskoululle myönnettiin 
lisämääräraha urheilutarpeisiin. 
Muutettiin kirjanpito-ohjesääntöä. 

1 PIONEERIPALSTA J 
Kasteliin pioneerit pyöräretkel

le huomenna klo 10. Lähtö K·allen 
ja Hilljan luota, jos e!i sada. Eväs
tä mukaan. Johto•kunta ma.anantai
na klo 19 Kuus;ikuja 4. 

e Hirttäytynyt mies löydettiin 
eilen Kemintien varresta Rova
niemeltä. Löydön teki eräs mies
henkilö, joka oli taittamassa sau
navihtoja lähellä Viirinkankaan 
tienhaaraa. Hirttäytyneen henki
läHisyyttä ei vielä eilen saatu 
selville. Tutkimukset asiasta jat-
kuvat. \ 

Rovaniep1i . kiirehtii 
Vanttauskosken töitä 

Rovaniem en . kaupunginvaltuust o 1 käytettävälksi asuntolainoHukseen. 
käsitteli torsta-ina SKP:n La- Osto- ja myyntipäällik:kö Viljo 
pin piirijärjestön kunnille esittä- Laa'ksol1e myönnettiin ero kunnal
män Pohj-ois-Suomen teollistamista lisista luottamustoimista ja hänen 
koslkevan vetoomuksen. Valtuus·to tilalleen toimikauden lopuksi valit

. pää;tti kansandemokraattien esi- tiin Toivo Hiiltunen. Valtuutettu 
tyksestä kääntyä valtiovallan puo- Laakson tilaHe vuositilintarkasta-

1 leen ja esittää Va,nttauskosken jaksi valiJttti.in huoltoaseman esi
voimalai•tostöiden aloittamista jo mies Reima Pirttiaho. 
tämän vuoden puolella. Edelleen 
va'ltuusto päätti esittää, että valta-
kunnan suunnittelutoimiston työtä 1 Neitonen loukkaantui 
tehostetaan ja maaperän tutkimus
toimintaa voimistetaan Lapin 
alue1lla. 

Asian yh teydessä käydyssä kes
kustelussa todettiin, että työllisyy
den hoitaminen on muodostunut 
ihmisten pakkosijoilttamiseksi hei
kosti palkatluun tuottamattomaan 

oiaanaiossa 
Muhoksella lähellä Montan 

voimalaitosta sattui eilistä · vasten 
yöllä liikenneonnettomuus, jossa 
loukkaantui muhoslainen neito-

5-päiväiseen työviikkoon 
-liitossa kaupungeittain 

t:r?hön. Vo!:nala1toks_en. _raken~a- nen neljän -muun autossa olleen 
mmen sen SIJaan tanoaiSl vapaita . .. . .. .. .... 
työtila1suuksia pitemmälle ajalle henkilon saadessa vam vahaista 
ja elvyttäisi Rovaniemen seudun vammoja. 
talouselämää yleensä sekä olisi DKW-merkkinen henkilöauto 
kansantaloudeLlisesti järkevää työl
li~tämistä. Maaperätutkimuksen te
hostaminen olisi välttämätöntä jo 
tunnettuj en malmiesiintymien sel
vittämiseksi ja uusi~n esiirutymien 

AMP-11, jonka haltij a oli Juhani 
Laukkanen ja jota kuljetti oulu
lainen Veikko Hyvönen suistui 
erittäin kovassa vauhdissa maan-

löY'l:ämise}<si. 1 tieojan yli mt!tsään vaurioituen 
Vilkas ta keskustelua valtuuston . . .. 

kokouksessa aiheutti kaupungin pahasti. Kyyhssa mukana ollut 

Moskova, 8. 7. (TASS) -
Neuvostovallan 50-vuotisjuh
laan vuoden 1967 marraskuu
hun mennessä tulee ylivoimai
sesti suurin osa neuvostoliitto
laisista teollisuuslaitoksista 
siirtymään viisipäiväiseen työ
viikkoon, ilmoit-ti , ammattijär
jestöjen keskusneuvoston sih
teeri Vasili Prohorov tänään 
pidetyssä lehdistötilaisuudessa. 

Tutkimukset ovat osoittaneet 
tällaisen viikon olevan erittäin 
edullisen työläisille, erityisesti 
naisille. Nykyisin joutuvat naiset 
käyttämään suuren osan vapaa
päivästään kotiaskareisiin ja 
heillä on hyvin vähä n aikaa 
lepoon. Viisipäiväisen työviikon 
tultua käytäntöön he voivat olla 
yhden päivän täysin vapaan 

kaikista kotitöistä. Kokemus on 
osoittanut työn tuottavuuden kas
vavan viisipäivä istä työviikkoa 
noudtttavissa teollisuuslaitoksissa 
keskimäärin 11 prosenttia. Niin 
muodoin kohoaa myös työpaikka. 

On ilmennyt olevan tarkoituk
senmukaista siirtää uuden työ
viikon noudattamiseen saman
aikaisesti kokonaisia kaupunkeja 
tai piirejä yksityisten teollisuus
laitosten sijasta. Tällöin voidaan 
joukkokuljetusliikenne ja palve
luammatit helpommin sopeuttaa 
töiden yleiseen jä rjestelyrytmlin. 
Heinäkuun alusta siirtyi viisipäi
väiseen työviikkoon Länsi-Ura
lilla sijaitseva Permin kaupunki. 

Prohorov totesi kaikkien uuden 
taloudenhoitojä-rjestelmän mu
kaan toimivien yritysten täyttä
neen ensimmäisellä vuosipuolis
kolla menestyksellisesti suunni
telman edellyttämät vaatimukset. 

Tuotteiden myynti (perusosoitin) 
kasvoi 12,4 prosentilla viime vuo
den vastaavaati ajanj aksoon ver 
rattuna. 

Viisivuotiskauden suunnitelmia 
laadittaessa ammattijärjestöt pe
rehtyivät huolellisesti työolosuh
teiden ja työturvallisuuden pa
rantamistoimenpiteisiin. Ammat 
tiliitoilla on tässä suhteessa val
tiollinen valvontaoikeus. Niiden 
päätöksellä voidaan keskeyttää 
tuotanto jollakin osastolla tai 
jopa kokonaisessa t ehtaassa mi
käli työolosuhteet ovat normien 
vastaisia. 

Ammattiliitoilla on edessään 
laaja uusien lepokotietl, sana
terioiden ja lastentelTien raken
nusohjelma. Viime vuonna näi tä 
laitoksia käytti hyväkseen 15 
miljoonaa työlä istä sekä h eidän 
lastaan. 

haJlinto- ja kulttuurikeskUksen 
suurunittelutöiden laskuiJ1in tarkoi~ 

tetun lisämäärär.ahan myöntämi
nen. Keskustelun jälkeen teki val
tuus-to päätöksen, että arkkitehti
toimisto Alvar Aallolle myönne
tään esityksen mukain en palkkio 
42.000 mk. Valtuutettu Vilho Suo
salo esitti, että kaupungin edun 
mukaista ei ole maksaa huomatta
vasti suurempaa paJ,k:kiota, kuih 
mitä saman työn suunnittelu olisi 
hinnaltaan toisen arkkitehtitoimis-

neitonen Pirjo V a 1 kone n , 18, 
loukkaantui auton syöksyessä 
maahan 20 metrin ilmalennon 
jälkeen. 

Auto oli tulossa Oulun suun-
nasta. Se suistui tieltä Oulujoen 
pohjoispuolella. ' matkallaan Mu
hoksen kirkonkylään. 

t,on suorittamana. Lopuksi kuiten- . . . . 
kin päädyttiin ,,iihen, että suunnit- olosuh teJsun katsoen hyvm. , 

Lääninsairaalasta, jossa Pirjo 
Valkonen on hoidettavana, ker
rottiin eilen illalla hänen voivan 

telu a'nneta.an arkkitehtitoimisto Poliisi pääsi tutkimaan onnet
Aalldlle, koska hänen toimistonsa tomuuden syytä vasta eilen ilta
on jo . suunnHellut .. ha11i.?'to- _ja päivällä jolloin saatiin autoa kul-
kulttuunkeskukseen lnttyvan k1r- ' 
jastotaaon. jettaneen ja siinä mukana oliei-

Hyväksyttiin uimahallin asema- den muiden nuorten henkilöiden 
kaavamuwto'kset ja päätös alis tet- puhuttelunimien takaa oikeat kir
tiin sis~asiainmniisteri~n vahvis- kenkirjoih in m erkit t nimet sel-· 
tettavaks1. Kaupungmvaltuusbo j . y 
pää:tti ottaa 2 milj. mk:n lainan Vllle. 

Kansainvälistä väriä 
' . ' 

T armon· suunnistuksessa 
Oulun Tanno järjesti tors- sestä ja radoista vastasivat 

taina cup-kilpailut ja piirikun-~ Juhan,i U t r i aine n jfl Esa 
nalliset suunnistukset M arti- M et s o. . 
mojoen eteläpuolisessa maas- Cup-kilpailun joukkuetulokset: 
tos~a. Mukana olivat myös OuTa I 1_6 piste_ttä (Ma~no Kerv!-

. nen, Veli Rankmen, Vetkko Utrt-
Tarmon unkarilaiset suunnis- ainen). - Iin Yritys, 6 pistettä 
tajavieraat Sarolta M 0 n s- (Rein? Pern;t, Lauri Juntunen, 

· Pentt.J Huovmen). - Koskelan-
p ar t ja György s c h ö n- kylän Riento I, 13 pistettä (An-
v j s z k y. 6 7 kilometrin voit-- tero Mikl~onen, ~entti Hurskai-

, nen, Mattt Brostrom). - OuTa II, 
tajaksi selvisi- Mauno 1.< e r v i-
n en ja 3,5 kilometrin suun- Hy rynsa 1 men 
nistl nopeimmin f,sko H e 1 a
n en. Unkarilaisvieraat oudos- Työväen 

Urheilijain 

9 pistettä (Seppo Nauska, Raimo 
Horsma, · Paavo Kiiskinen). Tar
mo I, Iin Yritys ja Koskelan
kylän Riento jatkavat, mutta 
Tarmo II sai toisen miinukse11 ja 
putosi jatkosta. 

Henkilökohtaiset tulokset 6,7 
km: . 

1) Mauno Kervinen buTa 45,21. 
2) Antero Mikkonen KoskRi 
46,42, 3) Seppo Nauska OuTa 
48.31, 4) Pentti Hu"rskainen Kosk 
Ri 56,20, 5) Kauko Myllymaa 
OulRe 58,16, 6) Veikko · Utriainen 
OuTa 59,10, 7) Yrjö Myllym aa 
OulRe 1.02,00, 8) Raimo Horsma 
OuTa 1.02,09, 9) Veli Rankinen 
OuTa 1.03,05, 10) Reino Pernu 
Iin Yritys 1.07,49, 11) Lauri Jun
tunen Iin Yritys 1.07,50, 12) Matti 
Eroström KoskRi 1.11,18, 13) te Iiv at soista maastoa ja me

nestys jäi heikonlaiseksi. On
nistuneen kilpailun Iäpiviemi-

. . .. . . Gyorgy Schönviszky Unkari 
yleisurheilun pankunnallisten 1.17.'25, 14) Pertti H uovinen Iin 
luokittelukilpailujen tulokset: Yritys 1.18,20, 15) Paavo Kiiski-

. . .. . K 1 nen OuTa 1.22,54, 16) Sarolta 
_YleH:_en keihas: 1) Laun . Y.- Monspart. Unkari 1.34.54. Kaksi 

!onen Am-Va 56,70 (upe), 2) ~e1- kilpailijaa keskeytti. 
JO KuvaJa HTU 51,60. Ylemen 
800 m: 1) Reijo Kuvaja 2.18,9. 3,5 km: 
Yleinen moukari: 1) Aarne Au- 1) Esko Helanen OuTa 36,25, 
vlnen KonKa 44,04, 2) Arvo 2) Jukka Suorsa OuTa 38,20, 3) 

·Kemin Innon suunnistajat. ! Kauranen KonKa 36,46. Pojat al- Uuno Suorsa OuTa 39,15, 4) Mat-
Lähtö Myllykankaan kilpdiluihin Ie b v . 10~0 m: 1) J orma Mula~i ti Tero KoskRi , 41,16, 5) ~arkku 

. .. .. . 3.30,1. Tytot alle 17 v. 600 m: 1) Suorsa OuTa 41,32, 6) ArJa Dahl 
Kemm tyovaentalolta sunnuntm- ~ Sirkku Mulari 1..59,4. Tytöt alle KoskRi 47,43, 7) Matti Putaansuu 
na kello 8. 15 v. 300 m: 1) Tuulikki Mulari Ijn Yritys 47,50, 8) Vilma Hög-

. . .. , .. 52,2. Seiväshyppy nuoret: 1) Hei. lund, PatVe 50,31, 9) Riitta 
Tenhon suunmstaJten au•o lah- ge Bäckman 310. Hyvönen KoskRi 58,23. 

tee Innon kilp~;luihin sul:·,untai- · · 

n~ 10. 7: k_io 8 PajuH1resta ja C.LA'RKE 3 000 
aJaa Lapmhen kaut ~r.. . m 

. . . 

Oulun laivaliike1'1ne 
Satamissa, oli perjantaina 10 

alusta. 

AIKAAN 7.51,8 
• 

Häss le ho lm, 7. 7. (STT- Belgia 13,9 (BE), 3) John Morris 
. · . 1 TT) Ron Clarke voitti 3.000 met. USA 14,9. 

Saapunut 8. 7· Katanna purka- · riä ajalla 7.51,8 torstaina Hässle- 100 m: 1) W. Geer oms Belgia 
maan glaudersuolaa, Jo lastaa- holmissa pidetyissä yleisurheilu- 10,8. 400 m: 1) Curt Johansson 
maan sahatavaraa. 1 kilpailuissa. Samalla hän kukisti Ruotsi 49,3. · 

Katowice purkamaan kivihiiltä 
ja Jon Presthus lastaamaan sel-
luloosaa. 

selvästi Belgian Gaston Roelant. Seiväs: 1) Ron Morris USA 495, 
sin, joka sai loppuajakseen 7,.59,0. 2) John Cramer USA 485, 3) K.
Kiekossa Puolan Edmund Piat- G. Burlin Ruotsi 460. 
kowski paiskasi ensimmäisellä Korkeus: 1) Jan Dahlgren 
heitollaan uuden maansa ennä- Ruotsi 208, 2) Christer Celion 208, 

Pateniemeen Vortwärts II las- 1 tyksen . 61,06. 3) Bo Johansson 208, 4) Olle Jo-
Ruotsm ylpeys Bo For ssander hansson 208. 

taamaan sahatavaraa. voitti 110 metrin aidat ajalla 13,9 Kuula: 1) Bengt B endeus Ruot-
.. . , . 1 Saman tuloksen sai belgialainen si 17,24. - 3.000 m: 1) Ron Clar-

Lahtenyt 8. 7. Couweborg Ja W. Geeroms. Aika on uusi B el- ke Austr1;1lia 7.51,8, 2) Gaston 
Katarina. , 1 gian ennätys. Seipäässä Ron lVIor. Roelants Belgia 7.59,0, 3) Lech 

ris selvitti 495, ja korkeudessa Goguszwics. Puola 8.03,6, 4) Kei
Odotetaan 9. 7. August lastaa- neljä r uotsalaishyppääjää ylitti suke Sawaki Japani 8.03,8~ 5) 

maan sahatav·araa, Pargasport 208. . 1 Be?~t Nåjd~ Ruotsi ~.04,0, 6) Bill 
... . . . Tuloksia: Ba1lhe Uust Seelanti 8.23,2. 

purkamaan sem~~~t~~ Ja Ams~ 110 m:n aidat: 1) Bo Forssan- Kiekko: 1) Edmund Piatkows-
maa purkamaan OlJya. der Ruotsi 13,9, 2) W. Gee100ms ki Puola 61,06. -

Unkal'ilaiset suunnistajat suomalaisten urheiluveljien kanssa. Kuvassa vas. Tarmon suunnistaja 
Veikko Utriainen, vieraat György Schönvis7!kY ja Sarolta Monspart, Tarmon Mauno 

K c r v i ne 11 sekä tulkkina toiminut Juhani Kä r k k ä i ne n. 

Heimovelj.iä Unkarista 
' 

Oulun Tarmon • v1era1na • 

Vi ime vuonna ovat Oulun tarmoloiset vierailleet Unkaris
sa. Nyt ova~aapuneet tänne vastavierailulle unkarilaiset suun
nistajat, kansakoulunopettajaksi valmistuva Sarolta M on s
p a r t ja diplomi-insinööri György S c h ö n v i s z k y. Maas
samme oleskelu on tutustumis-, harjoitus-, kalastus- sekä sa
malla opintomatka MM-kisoja silmällä pitäen. Vieraat saa
puivat keskiviikkona ja ,lähtevät kohti Unkaria ensi maanan-

varrune jäiseen Lappiin, jossa ih
miset ovat jöröjä. Asiathan ovat 
aivan pi\in.Xastoin: täällä on läm
mintä ja hauskaa ja ihmiset ovat 
hyvin iloisia ja ystävällisiä. Ur
heiluken ttiä on ihailtavan paljon. 
Tietysti on Pieniä sopeutumisvai. 
keuksia: yöt ovat niin valoisia, 
ettei piJ;leässä nukkumaan tottu
nut tahdo saada unta. 

taina. 

Vieraamme ovat kokeneita ja 
harjaantuneita suunnistajia. Mo
lemm at menestyivät aika hyvin 
Sveitsissä Euroopan mestaruus
suunnistuksissa Sarolta Monspar
tin ollessa viides ja György 
Schönviszkyn neljästoista . Vii
meksimainittu harrastaa myös 
maratonjuoksua, hänen aikansa 
on 2.40. Kilpailuissa täällä Suo. 
m essa eivät unkarilaiset suun-

Tullessaan ovat vieraat tehneet 
pienen rengasmatkan Neuvosto

n1stajat ole oikein onnistuneet, liitossa. Eilen h e lähtivät Kuusa
suurimpana vaikeutena on s uo- moon tutkimaan karumpaa Suo
malainen kartta, joka poikkeaa mea ja osallistuvat palatessaan 
suuresti unkarilaisesta. Myös Kuivaniemessä sunnuntaina pi-
suoperäinen maasto vaikuttaa dettäviin TUL:n kansallisiin 
hankalalta. suunnistuskilpailuihin. Paluutie 

- Suomen maa on kaunis, ark. kotimaahan vie Ruotsin läpi, jos
kitehtuuriin olen oikein ihastu- sa otetaan osaa seitsemään eri 
nut, kertoi Sarolta Monspart. kilpailuun. Sieltä matka jatkuu 
Erikoisesti hän piti T uiran uuden edelleen L änsi-Saksan kautta Un-

.. osan taloista. - Luulimme tule, kariin. 

• 

, 


