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Pentti Leskinen 60 vuotta tänään

Mainos-TV:n pitäisi
saada uutisensa
Voiko Mainos-TV lähettää

uutisia vai ei? Tätä kysymystä
on pyöritelty julkisuudessa har-
taasti ja pitkään.

Toimitusjohtaja, ekonomi
Pentti Leskinen kuuluu pöl-
löuutisten kannattajiin. Hänen
mielestään ei pitäisi olla asialli-
sia esteitä MTV:n uutistoimin-
nan aloittamiseen.

• "Mielestäni MTV on yhteis-
kunnallisesti niin kypsä yhtiö,
että sille tulisi antaa oikeus
omiin uutisiin. Kysymyshän on
yhtiön kehittymisestä, sen oh-
jelmatoiminnan laajentumises-
ta. MTV on nähdäkseni tähän-
astisella toiminnallaan antanut
riittävästi näyttöä siitä, että se
toimii sovittujen pelisääntöjen
mukaan", sanoo toimitusjohta-
ja Leskinen.

Hänen mielestään oikeiden
tietojen jakamiselle ei saisi
asettaa esteitä. "Se, että nykyi-
selle tv-uutistoiminnalle tulisi
vaihtoehto, on pelkästään hyvä
asia. Uutisten valvontapuolen-
kin luulisi olevan jo nykyisel-
lään järjestyksessä. Koska uuti-
set ovat vain osa ohjelmatoi-
'minnasta, niitä valvottaisiin sa-
moin kuin MTV:n muutakin oh-
jelmatoimintaa", toteaa Leski-

*nen.
Kiinnostus MTV:n toimintaan

on toimitusjohtaja Leskisellä
vanhaa perua. Yli kaksikym-
mentä vuotta sitten, ennen yh-
tiön perustamista, hän toimi
aktiivisesti herättäakseen ta-
louselämän kiinnostuksen uutta
mainosvälinettä kohtaan. Vuo-
sina 1957—66 hän toimi MTV:n
johtokunnan puheenjohtajana.

"Siihen aikaan tuotti todelli-
sia vaikeuksia löytää uudelle
tv-yhtiölle osakkaita", Leskinen
kertoo. 'Talouselämän edusta-
jat, mukaanlukien mainosala,
suhtautuivat varsin varaukselli-
sesti uuteen tulokkaaseen."

Vain harvat uskoivat silloin
television mahdollisuuksiin.
Muutamien mielestä koko tou-
hu oli lähinnä humpuukia, joka

ei koskaan pääsisi yleiseen suo*
sioon", toimitusjohtaja Leski-
nen kertoo.

"Silloin, kaksikymmentä
vuotta sitten monet tuttavani
vannoivat, etteivät koskaan
hanki mokomaa televisiota ilto-
jansa pilaamaan. Luulen, ettei
yksikään heistä ole pysynyt
päätöksessään", arvelee Leski-
nen.

Toimitusjohtaja Leskistä har-
mittaa tapa, jolla MTV:n synty-
vaiheista on puhuttu julkisuu-
dessa. "On väitetty, että MTV
olisi pantu pystyyn kuin joku
'merirosvoradio'. Todellisuu-
dessa kuitenkin kaikki tapahtui
aivan asiallisesti ja täydessä
yhteisymmärryksessä Yleisra-
dion ja maan hallitusvallan
kanssa."

Mainps-TV:n nykyinen nimi
on toimitusjohtaja Leskisen
mielestä jo hiukkasen vanhen-
tunut "Kaksikymmentä vuotta
sitten nimi kuvasi tarkasti yh-
tiön toimintaa, mutta nyt on
mainonnan kenttä muuttunut
ja monipuolistunut aivan uu-
della tavalla. Mainonnan keino-
ja käytetään jo nyt paljon muu-
hunkin, kuin pelkkään tavaroi-
den myymiseen", Leskinen sa-
noo. "Esimerkiksi tupakoinnin
vastustamiseksi laadittu mai-
nospala ei ole sinänsä mainos,
vaikka sen on mainostoimisto
tehnyt. Tämäntyyppinen infor-
maatiotoiminta: aatteiden ideoi-
den ajatusten ja näkökantojen
levittäminen on mainonnan tu-
levaisuutta. Tulevaisuudessa
nykyisenkaltainen tavaramai-
nonta on vain pieni osa koko
kakusta", Leskinen arvioi.

Ekonomi Leskinen on helsin-
kiläisen mainostoimiston Kaup-
pamainoksen toimitusjohtaja-
na. Hän näkee mainonnan
muuttumisen suurena haastee-
na omalle alalleen. "Tämän päi-
vän ja tulevaisuuden mainonta
vaatii uutta näkemystä, uutta
tasoa, uudenlaista sivistystä ja
koulutusta."

JORMA TUOMI-NIKULA

Jorma O. Santala 50 vuotta tänään

Kyläpoliisi oli
- ihmisläheinen

Tuusulan nimismiehen Jorma
O. S a n t a l a n mielestä polii-

• sihallinnon uudistukset teh-
'• dään liian Helsinki-keskeisesti.

"Maaseudulla uudistukset ovat
tavallisesti -merkinneet poliisin
palvelujen siirtymistä entistä
kauemmaksi niitä tarvitsevis-
ta."

"Uudistusten myötä toimin-
taa on jouduttu keskittämään.
Maaseutupoliisin on keskuspai-
kastaan hoidettava yhä laajem-
pi alue. Näin on päädytty sii-
hen, että Suomessa on kuntia,
joissa ei ole paikallista poliisia
lainkaan."

Nimismies Santala on vanhan
kyläpoliisijärjestelmän kannal-
la, joskin myöntää, ettei siihen
ole enää paluuta. "Ennen oli jo-

. kaisessa kylässä oma poliisinsa,
joka päivysti majapaikassaan
ja nukkuikin siellä. Poliisin pal-
velut olivat saatavissa miltei
yötä päivää. Nyt poliisin par-
tioautot hoitavat persoonatto-
masta tehtävät, jotka aikaisem-
min olivat ihmisläheisen kylä-
poliisin huolena."

Tuusulan nimismiespiirin
etäisimmät osat on niinikään
hoidettava partioautojen avul-
la.

'Tämä vaatii tarkkaa ohjaus-
ta, jotta kaikkialla piirin alueel-
la olisi poliisi tarvittaessa no-
peasti paikalla", sanoo Santala.

Pulma korostuu eritoten
maaseudulla, jossa välimatkat
ovat pitkät Niinpä Santala suo-
sittaakin maaseutupoUisien yh-
teistyötä. "Maaseutupoliisin
tehtävistä voidaan selvitä vain

piirien yhteistoimin. Esimerkik-
si Tuusulan ja Järvenpään ni-
rnismiespiirit ovat jatkuvassa
yhteistyössä."

Jorma O. Santalalla on laaja
kokemus maaseutupoliisin
työstä ja työn luonteesta. Uran-
sa Santala aloitti Uudellamaal-
la rikospoliisissa ja opiskeli
työn ohella juristiksi. Valmis-
tuttuaan hän siirtyi Oulun Py-
häjärvelle vallemanniksi ja siel-
tä Kiskon kunnan kautta Ori-
mattilaan nimismieheksi, jossa
kului kymmenkunta vuotta.
Tuusulan nimismiehenä Santa-
la on ollut kaksi vuotta.

Helsingin läheisyys tuntuu
Tuusulassa. "Helsingin lähia-
lueiden poliisin työ on varsin
erilaista Kuin kauempana maa-
seudulla. Päihtyneitä on huo-
mattavasti enemmän, kolareita
niinikään ja erikoispngelmana
jatkuvasti lisääntyvät ilkivalta.
Tosin täällä on helpompi järjes-
tää työnjako kuin puhtaalla
maaseudulla."

Paljon puhuttu ja kirjoitettu
poliisin määrärahojen niuk-
kuus ei Santalan mukaan ole
Tuusulan nimismiespiirin vai-
kein pulma. Määrärahat ovat
tietenkin vähäiset, mutta tois-
taiseksi ne ovat riittäneet.

Vaikeudet ovat muualla ja ra-
hahuolien sijaan Tufcsulan ni-
mismies paneutuukin mieluum-
min oman piirinsä ja maaseutu-
poliisin työn kehittämiseen.
Päällimmäisenä on alueellinen
rikostutkimus, jonka kehittämi-
nen olisi vihdoinkin käynnistet-
tävä.

JUHA HEISKANEN

Kuolleita

Elvis Presley
Elvis Presley, 42, kuoli koti-

kaupungissaan Memphisissa
Tennesseessä tiistaina 16. elo-
kuuta. Hänet julistettiin kuol-
leeksi Baptistisairaalassa kello
15.30 paikallista aikaa. Ruu-
miinavauksen perusteella kuo-
linsyyksi ilmoitettiin sydämen
rytmihäiriöt eli sydänkohtaus.

Elvis Presley oli nähty viimei-
sen kerran tajuissaan kuolin-
päivänsä aamuna kello 9 otta-
massa ruokahalua vähentäviä
lääkkeitä.

Lääkkeet, sairaalat, huono
kunto, väsymys ja ylipaino oli-
vat Elvis Presleyn elämää muu-
tamat viimeiset vuodet Presley,
joka. nousi maailmanmainee-
seen vuonna 1956 elinvoimaise-
na ja seksikkäänä nuorison
omana ihanteena, josta isät ja
äidit eivät pitäneet vietti 70-lu-
vun taistelemalla ylipainon
kanssa ja viihdyttämällä yöker-
hoyleisöä.

Viime vuosien keskenjääneet
kiertueet, huonosti onnistuneet
konsertit ja kymmenet huonot
tai keskinkertaiset elokuvat ei-
vät ole himmentäneet Elvis
Presleyn mainetta länsimaisen
viihteen suurena tähtenä.. Hä-
nen uransa alun rock and roll
-levyt ovat paitsi uraauurtavia,
tänäänkin suosittuja ja ihailtu-
ja.

Elvis Presley ei ollut ensim-
mäinen, joka esitti rock and

Syntymäpäiviä
huomenna

Näyttelijä Elina
Kolehmainen
Kotka, 80 v.
(Matkoilla)

Johtaja
Otto

Lappalainen
Iisalmi, 75 v.
(Matkoilla)

Ent kauppias
Gunnar Loula
Helsinki, 70 v.

Ekonomi
Greta Karisto
Helsinki, 60 v.

Agronomi Arkkitehti
Pentti Massinen Maunu Haimi

Espoo, 60 v. Helsinki, 50 v.

Professori
Kauko Korpela
Helsinki, 50 v.

Metsäpääll.
Leo Karvonen

Kemi, 50 v.

Osastopääll. Dipl. insinööri
Esko Väinölä Pentti Luopa

Kauniainen, 50 v. Simpele, 50 v.

Lääket. lis.
Martti Linden
Vantaa, 50 v.
(Matkoilla)

Toimituspääll.
Mauno

Ikäheimonen
Kuopio, 50 v.
(Matkoilla)

Teknikko Kirjaltaja
Veikko Lehtinen Leo Tourunen

Rauma, 50 v. Helsinki, 50 v.

D
92-vuotias: Ilma Elomäki, Hel-

sinki.
90-vuotiaita: Rouva Emma

Junni, Helsinki, Koskelan sai-
raskoti.

80-vuotiaita: Olga Pukonen,
Rauma. — Evankelista, kirjaili-
ja Frank Mangs, Ruotsi, Töcks-
fors.

50-vuotiaita: Kauppias Johan-
nes Mononen, Liperi. — Insi-
nööri Lasse Maine, Turku.

rollia, musiikkia joka oli neeke-
rien rhythm and bluesin ja val-
koisten countrymusiikin syntee-
si. Mutta hän teki sen tunnetuk-
si Hänen esittämänään siitä tu-
li viihdemusiikkia, jota on siitä
lähtien kuunneltu kaikkialla.

Elvis Presleyn ura alkoi aika-
naan, jolloin oli puute amerik-
kalaisesta nuorison idolista. Ja-
mes Dean oli kuollut Muut hy-
vät rocklaulajat olivat värillisiä
tai liian vanhoja iältään. Elvis
Presley oli nuori, erikoisennä-
köinen, viettelevä ja aavistuk-
sen paheellinen notkeine lan-
tioineen. Mutta hän oli uskon-
nollisen perheen hyvä poika,
josta loistavalla liikevaistolla
tehtiin suurille joukoille kelpaa-
va kansainvälinen suurtähti.

Presleyn levyjä myytiin
maailmalla miljoonia, Suomes-
sakin parisataa tuhatta.

Varmistettuaan asemansa
Presley ei 1960-luvulla yhdek-
sään vuoteen esiintynyt kertaa-
kaan julkisesti, tuskin näyttäy-
tyi. Hän ei koskaan antanut
avomielisiä haastatteluja. Hän
eli maailmasta eristäytyneenä
henkivartija- ja palvelijakaar-
tin suojissa taloissaan Holly-
woodissa ja Memphisissa sala-
peräisenä suurena tähtenä, jon-
ka elämästä jäävät elämään ne
muutamat kymmenet laulut,
jotka hän levytti uransa alku-
vuosina: Heartbreak Hotel,
Hound Dog, Don't Be cruel,
Tutti Frutti, Hard-Headed Wo-
man, Ali Shook Up, Jailhouse
Rock, Treat Me Nice, I Got
Stung, I Want You I Need You
I Love You ...

Elvis Aaron Presley oli synty-
nyt Tupelossa Mississippissä 8.
tammikuuta 1935.

D
Insinööri Väinö Koikkalai-

nen kuoli 9. elokuuta Punka-
harjulla. Hän syntyi Helsingissä
13. 4. 1919 ja valmistui insinöö-
riksi Tampereen teknillisestä
opistosta v. 1943.

Väinö Koikkalainen tuli so-
dan päätyttyä koekäyttöinsi-
nööriksi oy Strömberg Ab:n
Pitäjänmäen tehtaaseen. Hänet
nimitettiin 1947 tehtaan muun-
tajaosaston päälliköksi ja säh-
kölaitoksen vastaavaksi johta-
jaksi, 1960 konevalmistusosas-
ton päälliköksi, 1969 asennus-
toimistopn tehtävänään tuotan-
toryhmän puitteissa asennus- ja
käyttöönottojen johtaminen.
Vuonna 1971 hänet nimitettiin
asennustoimiston osastopäälli-
köksi, jota tehtävää hän hoiti
kuolemaansa asti. Talvisodan
aikana hän oli puolustusvoi-
mien määräyksestä Valtion len-
tokonetehtaassa nuorempana
suunnittelijana ja jatkosodan
aikana rintamajoukoissa Karja-
lan kannaksella. Hänen harras-
tuksenaan oli radioamatööritoi-
minta.

Vihittyjä

Valtiotkand. Seppo Tapio
Saukkonen ja kauppat.kand.
Riitta Kallio 13. 8. 77 Hollolan
kirkossa.

Ulkoasiainhallinto
Suomen Moskovassa oleva

suurlähettiläs Jaakko Hallama,
joka toimii suurlähettiläänä
myös Ulan Batorissa (Mongo-
lia) ja Kabulissa (Afganistan),
on yleisön tavattavissa ulko-
asiainministeriössä, Ritarikatu
2, perjantaina klo 10—12.

Arvonimiä
Tasavallan presidentti on

myöntänyt sosiaalineuvoksen
arvon Oy Nokia Ab:n kaapeli-
tehtaan sosiaalipäällikölle Tors-
ti Juhavaaralle.

Lääketieteen lisensiaatti J. K
Klemolalle on tasavallan presi-
dentti myöntänyt lääkintäneu-
voksen arvonimen.

HELSNG1N SANOMAT
50 vuotta sitten

Torstai 18. 8. 1927
Turkin ja Persian välit kär-

jistyneet. Persiasta on rosvo-
joukko tunkeutunut Kurdista-
nin alueelle. Konstantinopoli
(STT). Mikäli ilmoitetaan, on
rosvojoukko tunkeutunut Per-
siasta Turkin Kurdistaniin
Anatolian rajan luona. Tehera-
nissa oleva Turkin lähettiläs on
lähettänyt Angoraan ilmoituk-
sen Turkin ja Persian välisten
suhteiden muuttumisesta. Tur-
kin hallitus on ryhtynyt tar-
mokkaisiin toimenpiteisiin ros-
vojen karkoittamiseksi.

Uusin ilmiö pääkaupungin
kaduilla. "Edlundin kulmassa"
koroitettiin liikennekonstaapeli
eilen ratsun selkää_n. Näin kor-
keassa asemassa hänellä tieten-
kin on entistä paremmat edelly-
tykset menestyä vastuunalai-
sessa tehtävässään.

92-vuotias nainen ensimmäi-
sellä lentomatkallaan. (Omalla
langattomalla) Berlin, 17. 8.
Rva Elisabeth Reeves, joka on
92 vuotta vanha, on tehnyt en-
simmäisen lentomatkansa Lon-
toosta Kölniin. Rva Reeves on
kertonut, ettei hän tuntenut
minkäänlaista hermostumista.
Hän myönsi kuitenkin otta-
neensa virkistyksekseen kaksi
whisky kulausta.

Sää

Norjanmereltä ulottuu Skan-
dinaviaan paikallaan pysyvä
korkeapaineen alue. Kolea poh-
joinen ilmavirtaus jatkuu Suo-
messa ja vähäisiä sadekuuroja
esiintyy pääasiassa iltapäivällä.

Odotettavissa
iltaan asti

Etelä- ja Keski-Suomessa:
heikkoa tai kohtalaista pohjois-
tuulta, vaihtelevaa pilvisyyttä
ja paikoin vähäisiä sadekuuro-
ja. Päivälämpötila 12 . . . 15
astetta, paikoin hallaa.

Oulun ja Lapin läänissä:
heikkoa pohjoistuulta, puolipil-
vistä tai pilvistä ja paikoin sa-
dekuuroja. Päivälämpötila
8 ... 12 astetta, paikoin hal-
laa.

Odotettavissa
perjantaina

Etelä- ja Keski-Suomessa:
koillistuulta, päivällä vaihtele-
vaa pilvisyyttä ja paikoin ilta-
päiväkuuroja. Yöllä monin pai-
koin hallaa, päivälämpötila sa-
ma tai vähän korkeampi kuin
torstaina.

Pohjois-Suomessa: heikkoa
tuulta, verrattain selkeää, yöllä
hallaa. Päivälämpötila vähän
korkeampi kuin torstaina.

Sää maa-asemilla
eilen

Helsinki Kaisaniemi 16 nnw 5
melk. pilv., Turku 18 nnw 3
puolipilv., Maarianhamina 17 s
4 melk. selk., Pori 17 wnw 4
melk. pilv., Niinisalo 16 nnw 2
pilv., Tampere 15 nw 4 pilv., Jo-
kioinen 14 n 4 pilv., Lahti 13 n 4
pilv., Lappeenranta 13 n 5 puo-
lipilv., Mikkeli 13 n 4 pilv., Pun-
kaharju 13 nw 4 pilv., Ilomantsi
11 n 4 pilv., Joensuu 11 nnw 4
pilv., Kuopio lentok. 12 n 5
pilv., Viitasaari 11 n 3 puoli-
pilv., Jyväskylä lentok. 14 n 5

melk. selk., Ähtäri 13 nnw 5
puolipilv., Kauhava 14 nne 5
melk. pilv., Vaasa lentok. 16
ene 3 melk. pilv., Nivala 12 n 6
puolipilv., Kajaani 11 n 4 pilv.,
Oulu lentok. 12 mv 5 puolipilv.,
Pudasjärvi 10 n 2 pilv., Suo-
mussalmi 9 n 3 pilv., Kuusamo
7 nnw 4 vesikuuroja, Kemi 13
nne 5 melk. pilv., Rovaniemi
lentok. 8 ene 5 puolipilv., Pello
12 ne 4 pilv., Salla 9 n 3 pilv.,
Sodankylä 10 n 4 vesikuuroja,
Muonio 8 ne 2 melk. ptiv., Ivalo
9 nne 5 pilv., Utsjoki Kevo 11
nnw 7 pilv.

Päivälämpötilat
ulkomailla

Tukholma 22, Oslo 24, Köö-
penhamina 22, Reykjavik 11,
Tromssa 10, Lontoo 18, Pariisi
21, Biarriz 19, Frankfurt am 17,
Berliini 20, Amsterdam 14,
urien 20, Wien 20, Moskova 12,
Varna 23, Sotshi 23, Tel-Aviv
puuttuu, Lissabon 22, Madrid
24, Malaga 30, Las Palmas 23,
Palma de Mallorca 28, Rhodos
31, Nizza 27, Rpoma 29, Venet-
sia 27, Ateena 30 ja Beirut 29
astetta.
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Tri AHTI M, SALONEN
puhuu Munkkivuoren
ostoskeskuksessa perjantaina
19. 8. klo 16.30

Muina puhujina kansanedustaja
G e o r g C . E h r n r o o t h ,
lautakunnan jäsen Klas
Dickman ja kaupungin-
valtuutettu Panu
T o i v o n e n .
Tervetuloa!

Munkkivuoren
Perustuslailliset r.y
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Ekaluokkalaisen liikmmvihkossa havainnollistttaan tekstin opU
valokuvin Ja piirroksin. .

Liikenneturva:

Liikenneopetus tärkeää
vanhempien mielestä
Viimesyksyinen television lii-

kenneopetus ja siihen liittyvä
Ekaluokkalaisen liikennevihko,
joka tänäkin vuonna Jaetaan
ensiluokkalaisten koteihin, otet-
tiin hyvin vastaan. Yli puolet
perheistä oli käyttänyt Eka-
luokkalaisen Lukennevihkoa,
noin puolet oli katsonut TV:n
"Nopan" liikenneohjelmia ja
kaksi kolmasosaa oli harjoitel-
lut ohjeiden mukaisesti.

Ennakkotiedot ovat Liikenne-
turvan tutkimuksesta, jossa
suhtautumista liikenneopetuk-
seen kysyttiin 3500:ita ensiluok-
kalaisen perheeltä.

Ekaluokkalaisen liikennevih-
ko on Liikenneturvan 12-sivui-
nen lasten ja vanhempien yhtei-
seen käyttöön tarkoitettu lehti-
nen. Vanhempia neuvotaan
opettamaan lasta todellisissa ti-
lanteissa, harjoittelemaan las-
ten kanssa ja näyttämään oi-
keaa esimerkkiä. Lapsille on
piirrostehtäviä.

Muistioon voi merkitä, miten
monta kertaa on harjoiteltu pi-
hasta jalkakäytävälle tai tielle
tuloa, jalankulkemista kaupun-
gissa ja maalla, kadun ylitystä
ja liikennevalojen toimintaa.

Ensiluokkalaisista, Joiden
perheiltä kysyttiin mielipiteitä
liikenneopetuksesta, asui kau-
punkimaisessa ympäristössä 80
prosenttia. Yli puolella oli kou-
lutienä vilkas katu tai valtatie,
yli puolet joutui ylittämään
jomman kumman koulumatkal-
laan. Ilman suojatietä, liikenne-
valoja, yli- tai alikulkutietä jou-
tui tien ylittämään 30 prosent-
tia lapsista.

Lähes kaikki vanhemmat pi-
tivät opetusohjelman oppijak-
soja tärkeinä, joskin melkein
puolet katsoi oman lapsensa
osanneen opetettavat asiat jo
ennestään.

Lähes 80 prosenttia vanhem-
mista piti pienten koululaisten
koulumatkaa ja liikkumista va-
paa-aikana turvallisena. Yli
puolet lapsista sai vapaa-aika-
na kulkea kaduilla ja valtateillä
ja ylittää niitä.

Vapaa-aikana tapahtuu 80
prosenttia pienten koululaisten
liikenneturmista. Viiden viime
vuoden aikana liikenneturmis-
sa on kuollut noin 600 lasta ja
loukkaantunut 8330.

Tämänsyksyinen TV l:n. Lii-
kenneturvan ja Tampereen
yliopiston liikenneohjelma on
suunnattu vanhemmille. Ohjel-
massa "Pim pam pelistä pois"
on kolme osaa ja siinä käsitel-
lään mm. vanhempien antamia
käyttäytymismalleja, lasten op-
pimisvalmiuksia ja yhdyskun-
tasuunnittelua.

Ohjelmaan liittyy Kiipeli-ni-
minen liikennekirja, joka toimi-
tetaan viisivuotiaitten lasten
koteihin ennen ohjelmasarjan
alkua.

Väitöksiä
Helsingin yliopistossa tarkas-

tettiin lääket. lis. Pauli Rau-
nion väitöskirja "Estääkö nivel-
kalvon poistoleikkaus nivelelle
ominaisen tuhoutumisen reu-
mapotilaalla?" Vastaväittäjänä
oli dos. Erkki Karaharju ja
kustoksena prof. Anders Lan-
genskiöld.

Helsingin yliopistossa tarkas-
tettiin hammasläaket lis. Pertti
Sainion väitöskirja "Intraoral
Squamous Cell Carcioma. Fin-
land, 1953—1962. Incidence, Cli-
nical Manifestations and Histo-
pathological Grade of Malig-
nancy". Vastaväittäjänä oli
apulaisprof. Bertel Grahne ja
kustoksena prof. Harald Teir.

ESFALLA
KANKAITA KAIKKEEN

SISUSTAMISEEN.
LAHJOJA JOKA TILANTEESEEN.

IDEOITA, ESIMERKKEJÄ,
SOVELLUTUKSIA JA TARVIKKEITA

MYÖS OMIEN AJATUSTESI
TOTEUTTAMISEKSI.

LISAKSI PÖYTÄLIINOJA,
PUSSILAKANOITA, PÖTTSTA,

PYYHKEITÄ, TYYNYJÄ, LAUKKUJA
JAKORUNKAUNI1TA

VAATTEITA.

KAIKKI UUDESTA
METSOVAARA-MYYMÄLÄSTÄ,

POHJOIS-ESPLANADI23.

TULEJA

LYÖMÄTÖN
stereo/hi-fi

tarjous!
2995,-
(Ovh. 3970,-)

ConnoiMtur BD2 "Improved"
Hihnavttoln«n Itvytoitln
— JyrinltUityys - 65 dB DIN
— Huojunta •!!• O.M */»
— 16 nap. synkronimoottorl

Pickering XV-15/350
MagnMttintn äänirasia
- Tarkka toltloklyri
— Parhaasta Picktrlng' Mrfatta
— Varustettu puhdtetu*h«r|«ll«

Acoustic Research AR-7x
Kuuluisat "Ihmekaluttlrmt"
— Uusi "magntettintn n««t«"

diskantti
— Luonnollinen, puhdas toisto

Harman/Kardon 330C
ULA-KP vlrltinvahvistin
— 2x22W slniteho t ohm.
— Taajuusalue 10 — 80000 Hz
— Erinomainen transienttitoisto

Puoliautomaattinen Connoisseur B02A levysoitin 100,—
lisähintaan. Myös eri laitevaihtoefcdot mahdollisia.

Poikkeuksellisen pitkät takuuajat, 2—5 vuona.

SOUND CORNER
LIISANKATU 12 PUHELIN 628 763


