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Sahanpuruista
puuhioketta

T u r k u , (HS) Suomen
ensimmäinen ja ainoa laitos,
jossa valmistetaan sahanpu-
ruista puuhioketta' on ollut
runsaat kaksi kuukautta koe»
käytössä Rauma-Repolanpa-
peritehtaalla Raumalla. Pa-
peritehtaan johtaja, diplomi-
insinööri Tapio U l m a n e n
kertoi, että ensimmäiset ko-
kemukset ovat vasfanneet
odotuksia.Mitään tarkempaa
hän ei halunnut kertoa lai-

Valuuttakurssit
New Yorkissa oli punnan kol-

men kuukauden termiinanoteeraus
2.3785 ja avistakurssi 2.3835. Mont-
real noteerattiin 98.14.

Sveitsissä noteerattiin New York
Lontoo
Pariisi

4.3032, Montreal 4.2280,
102580, Tukholma 83.01,
78.02, Bryssel 8.67C5, Amsterdam
119.52, Frankfurt 118.52, Wien 16.67
ja Rooma 0.6898.

Dollarin vaihtokurssi oli Amster-
damissa 3.6025, Brysselissä 49.64,
Frankfurtissa 3.6312, Kööpenhami-
nassa 7.5012, Oslossa 7.1437, Tuk-
holmassa 5.1850, Wienissä 25.8210,
Ziirichissä 4.3032 ja Pariisissa
5,5166.

Meillä ei muutoksia.
Viralliset kurssit 31. 8.

Osto- Myynti-
kurssi kurssi

New York 4,1580 4,1760
Montreal . . . . 4,0840 4,1020
Lontoo 9,9120 9,9550
Tukholma 80,17 80,55
Oslo 58,16 58,46
Kööpenhamina .. 55,42 55,70
Frankfurt a/M.. 114,52 115.0C
Amsterdam 115,37 115,97
Bryssel 8,373 8,415
Zurich 96,58 97,08
Pariisi 75,29 75,65
Rooma . ... 0,6660 0,6695
Wien 16,08 16,18
Lissabon 14,53 14,63
Madrid 5,98 6,03
DoUariclearing .. 4,188 4,212
Ruplaclearing .. 4,6533 4,6799

Epäviralliset
Melbourne 4,6650 4,6850
Tokio ' 1,1640 1,1700

Matkavaluuttaa varten
Ateena 13,95 14,17
Varsova 17,06 17,60
Berliini (Itä) . 98,43 100,56
Belgrad 32,81 34,12
Sofia 2,13 , 2,16
Budapest 13,90 14,50
Praha 57,98 58,68

koe-toksen tehosta, koska
käynti jatkuu vielä.
Laitos liittyy elimellisesti paperi-

tehtaaseen. Se on rakennettu pape-
ritehtaan toisen rakennusvaiheen
päähän. Tämä vaihe on vielä puoli-
valmiina.

Johtaja Uimonen . kertoi, että
laitos on aivan uusi. Mitään vastaa-
vaa ei ole muualla Suomessa. Veitsi-
luoto saa seuraavaksi oman, mutta
pienemmän.

"Tämä on Iso Investointi. Kustan-
nukset ovat useita miljoonia mark-
koja. Myöhemmin saamme nähdä,
osoittautuuko ratkaisu taloudelli-
seksi. Kehitimme oman laitoksen,
koska kalkki puuraaka-aine täytyy
käyttää hyväksi. Tarkoituksena on
käyttää jäteaine entistä tehokkaana
min."

Diplomi-insinöörl Ulmanen totesi
että käytettävä sahanpuru hanki-
taan pääasiassa Rauma-Repolan
omilta sahoilta. Raaka-alnehankln-
nat ovat vielä kuitenkin avoimia
asioita.

Rauma-Repolan paperitehtaan
toisessa rakennusvaiheessa alkaa
tiistaina paperikoneen asennus. Ko
ne käynnistetään ilmeisesti maalls
kuussa, jolloin koko tehdas on vai
miina.

Paperitehtaan ensimmäinen valhe
on ollut käytössä runsaan vuoden
ajan. Johtaja Ulmanen totesi, että Paperikoneen asennus alkaa tiistaina Rauma-Repolan paperitehtaalla Raumalla. Toinen rakennusvaihe, Johon
ensimmäisen vuoden aikana tuotet- koneen asennus kuuluu valmistuu kSyttöön ensi maaliskuussa,
tiin noin 100.000 tonnia paperia. Lap-
sentaudit alkavat vähitellen olla ohi
ja kapasiteetin odotetaan nousevan
145.000 tonniin vuodessa.

"Paperin valmistamisen kolmatta
vaihetta ei ole. Jatkossa keskitym-
me tuotannon kannattavuuden pa-
rantamiseen. Sen sijaan on suunnit-
teilla kemiallisen massan valmista-
minen. Nykyään se tuodaan Joutse-
no-Pulpin tehtailta. Suunnitelmat
ovat olleet jo kauan valmiina, mut-
ta mitään päätöstä el asiassa ole teh-
ty", kertoi johtaja Tapio Ulmanen.

Yritykset toivovat
normaalia postinkantoa
viikonvaihteen aikana

Elinkeinoelämän on saatava edel-
leen posti lauantaisin, toivoo Helsin-
gin kauppakamari. Kauppakamari
on tehnyt kyseisestä asiasta jäsen-
yritystensä keskuudessa tutkimuk-
sen, josta ilmeni, että noin 78 pro-
senttia hyväksyi kirjeenkannon lo-
pettamisen lauantaisin.

Yleisesti kuitenkin vaadittiin, että
postin tulisi kulkea viikonvaihteen
ajan täysin normaalisti ja että arkl-
pyhälauantaisln posti jaettaisiin ta-
valliseen tapaan.

Muutamille yrityksille postitoimi-
paikkojen sulkeminen lauantaisin
aiheuttaisi lähes voittamattomia es-
teitä. Kielteisesti suhtautuvat yri-
tykset olivat meikein poikkeuksetta
suuria yhtiöitä.

Keskon ensimmäiset
tietokoneterminaalit
käyttöön syksyllä

Ainakin neljä Keskon haa»
rakonttoria yhdistetään syk-
syn aikan a terminaalien vä-
lityksellä yhtiön tietokone-
keskukseen. Ensi vuoden
alkupuoliskolla otetaan
käyttöön 125 terminaalia
ympäri maata sijaisevissä
haarakonttoreissa. Naiden
avulla haarakonttorit saavat
suoran ja välittömän yhtey-
den kaikkeen tietokonekes-
kuksessa olevaan tietoon.
Keskon atk-osaston, johtaja Rau-

no L i n d h o l m toteaa, että suun-
nitelmissa on kaikkiaan 400 kuva-
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Astra - nimi yli rajojen
Monikansallisen Astra-yhtymän 'suomalainen tytär-
yhtiö Oy Distra Ab on 1. 9. 1970 lähtien nimeltään

Astra-
yhtiöt Oy
Tämä nimi on yhtymämme kansainvälisen Käytännön1

mukainen,- Samassa yhteydessä muuttuvat eräitten
osastojen'nimet Astra-etuliltteisjksl, Kokonaiskuva

Astra-yhtiöt Oy:stä on 1» 9, lähtien seuraava?

putklsen terminaalin käyttöön otto.
Keskon tietokoneet työskentele-

vät ympäri vuorokauden. Tässä
ajassa ne tuottavat tulostettavaa pa-
peria 400—700 kiloa. Magneettinau-
lojen määrä on 7 000. Tietojen siir-
iämlstä varten yhtiön on vuokran-
nut 6500 kilometriä puhelinlinjoja.
Pisin yhtevs on Helsingistä Rovanie-
melle.

Yhtiön Unlvac-tletOÄonelden ko-
conaiskapaslteettl on seuraava:
ydinmuistit 130 000 sanaa, polmlnta-
nuifitit 410 miljoonaa merkkiä, kir-
joitusnopeus 4200 riviä minuutissa,
magneettinauhoja 12 kappaletta.

Yhtiön käytössä on, 265 tietoko-
neohjelmaa, joista laajin käsittää
noin 60 000 käskyä.

Keskon pääjohtaja Tapio K ok-
ei tähdenii yhtiön tietokonejärjes-
telmän esittelytilaisuudessa, että jos
valtio kehittäisi reaaliaikajärjestel-
män, siitä hyötyisi koko lilke-elä-
mä.

Tietokoneen tärkeys tulee hänen
mukaansa esiin, ennenkaikkea hal-
innon kustannusten hillitsemisessä.

Reaaliaikajärjestelmään siirtymi-
sestä odotetaan johdolle tarkempia
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ASTRA-YHTIÖT OY

ASTRA-OSASTO
— llfikkaet

HASSLE-OSASTO
— lääkkaat

CEtOY-OSASTO
— lääkkeet

RIKER INFORMATION
— liikkeet

TIKAMIN-OSASTO
— ruoiteen«Btoalne«t
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OY A8TRA-MEDIFAC AB
(ent, Oy Astra Ab)

— lääketehdas

A8TRA.EW08
(ent, Agrlkemla)
— eläinlääkkeet

— IMki- Ja kalanrehut

' ASTRA-MEDITEC
(ent Klatnar)

— sairaalatarvikkeet
*— Instrumentit "

ASTRA.WAU.CO
(ent Wallco-Fennlca)
— elin-, talous- Ja
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urhellutarvlkkeet

Vastaisuudessa kääntynette puoleemme osoitteella

Astra-yhtiöt Oy
Pääskylänrinne 8, Helsinki 50 Puh. 718411
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LKAB Tukholman
suurin veronmaksaja

T u k h o l m a . Tukholman vero-
luettelon kärkisijoilla ovat edelleen
LKAB ja LM Ericson. Niiden vä-
linen taksoitusero on nyt supistu
nut noin 200.000 kruunuun. LKAB:n
veromäärä on 130486310 kruunua
(edellisenä vuonna 140088570 kr)
ja LM Ericsonin 130289740 kruu-
nua (137532950 kr).

Kolmannella sijalla on Svenska
Tobaks Ab, neljännellä valtion al-
koholiliike, viidennellä Ruotsin
IBM ja kuudennella sijalla Boliden.

Pankeilla on huono vuosi taka-
naan lukuun ottamatta Stockholms
Enskilda Bankia ja Investerings-
bankenia. Stockholms Enskilda
Bankin veromäärä on 70553880
kruunua (67693630 kr) ja pankki
on edelleen seitsemännellä sijalla.
Investeringsbankenin veromäärä on
39156960 kruunua (23190660 kr)
ja pankki on nyt 10. sijalla oltuaan
aiemmin 18. sijalla. Svenska Hän-
delsbankenin veromäärä on 6 739 040
kruunua (85467310 kr) ja pankki
on nyt 40. sijalla oltuaan aiemmin
neljännellä sijalla. (SIP)

tietoja kuin aikaisemmin, mikä taas
auttaa päätöksenteossa suurempaan
tarkkuuteen.

K-kauppoja on tällä hetkellä yli
4000. Ne edustavat Keskon liikevaih-
dosta 75 prosenttia. Keskon markki-
naosuus on kasvanut 12,9 prosentis-
ta 21,8 prosenttiin. Koski sanoo, et-
tei osuutta aiota enää suurentaa,
päätarkoitus on olla paras.

Norjan liittyminen
EEC:hen epävarmaa

Oslo (Kari Kallio) Nor-
jän liittyminen Euroopan ta-
lousyhteisöön EEC:hen on
joutunut ankaraan vastatuu-
leen — ei Brysselissä niin-
kään vaan Norjassa. Näyt-
tää siltä, että liittymiselle
myötämielinen ilmapiiri, jo-
ka heinäkuussa 1967 suur-
käräjillä johti äänestykses-
sä kannattajien ylivoimai-
seen 136—13 voittoon, on jyr-
kästi muuttunut.
Oslossa on tällä hetkellä useita

tarkkailijoita, Joiden käsityksen mu-
kaan Norja ei koskaan liity EEC:
hen, koska suurkäräjät eivät enää
tällaista päätöstä hyväksyisi. Liitty-
missopimus tarvitsee taakseen kaik-
kiaan 112 ääntä suurkäräjien 150
edustajalta. Jo nyt sanotaan opposi-
tiolla olevan yli 50 ääntä.

Toisin kuin Suomessa eivät Nor-
jan liittymisen tielle nousseet ole
toistaiseksi kovinkaan poliittisia.
Tätä kuvastaa sekin, että viime vii-
konvaihteessa perustettu "Kansan-
liike Norjan EEC:hen liittymistä
vastaan" on saanut jäseniä sekä po-
liittisesta oikeistosta että vasemmis-
tosta.

Vastustusta
laidasta laitaan

Niinpä oikeiston mielialoja heijas-
tava Morgenbladet toteaa maanan-
taisessa pääkirjoituksessaan, että
kysymyksessa ei ole mikään olan-
kohautuksella sivuutettava ilmiö:

"Kun niinkin erilaiset ajatussuun-
nat kuin kristillinen ja kommunisti-
nen sekä maanviljelijät ja sosialistit
mahtuvat saman katon, alle, on yh-
teisen vihollisen oltava todella pa-
ha."

Toisaalta sanovat muutamat jo
osanneensa odottaa jotain kansalais-
liikkeen omaista ja ihmettelevät nyt
jälkiviisaasti: "Kuinka konservatii-
veilta ja sosialisteilta saattoi kestää
näinkin kauan ennen kuin ne löysi-
vät toisensa EEC:n vastustajien jou-
kosta."

Norja aloittaa neuvottelut EEC:n
kanssa Brysselissä syyskuun 22. päi-
vänä. Norjan neuvotteluavauksen
esitti kuitenkin ulkoministeri Svenn
Stray heinäkuussa Brysselissä. Sen
jälkeen alkoivat lomat, joten yhtei-
sen rintaman rakentamiseen el tätä
ennen ole ollut kovin suuria mah-
dollisuuksia, vaikka sellaisen tuloa
on osattu viisaasti aavistaakln.

Uudessa liikkeessä edustavat nuo-
risoa kuuden puolueen nuorisojär-
jestöt: työväenpuolueen nuorisojär-
jestö, kommunistiset nuoret, kristil-
lisen kansanpuolueen nuoret, Nor-
jan nuori vasemmisto, keskusta-
nuorten liitto ja sosialistisen kan-
sanpuolueen nuoriso.

Näiden nuorten lisäksi ovat
EEC:n vastustamisessa kannuksen-
sa jo 1960-luvun alussa ansainneet

ryhmät "Ryhmä 143" ja "Vallstusyh-
distys 1962.". Uusi kansanliike lähtee
hyvin laajalta pohjalta. EEC:n haa-
mu on saanut eri ryhmät hautaa-
maan ainakin toistaiseksi vanhat
taistelukirveet.

Kansanliike on' jo pohjansakln
vuoksi epäpoliittinen, mutta toistai-
seksi se el nuoruutensa tähden ole
ehtinyt yhtä tiedotetta tarkemmin
täsmentää aikeitaan.

Rooman sopimusta
ei voida hyväksyä

Rooman sopimusta el Norja julki-
lausuman allekirjoittajien mielestä
voi hyväksyä, minkä vuoksi jäsen-
järjestöt pyrkivät selvittämään, mi-
tä muita eurooppalaisia taloudelli-
sia yhteistyömuotoja voitaisiin löy-
tää.

Julkilausumassa todetaan lisäksi,
että "Brysselin neuvotteluihin on
lähdetty kertomatta tarpeeksi sel-
västi kansalle liittymisen seuraa-
muksista. Tämän vuoksi on perus-
tettu laaja kansalaisliike levittä-
mään tietoa siitä, mistä nyt todella
on kysymys."

Suomen kannalta mielenkiintoi-
nen piirre kansalaisliikkeen Julki-
lausumassa on toteamus, että pyr-
kiessään levittämään tietoa, Jonka
tarkoituksena on estää Norjan jäse-
nyys yhteismarkkinoissa, kansalais-
liike samanaikaisesti "aloittaa laa-
jan kansainvälisen yhteistyön ja
työskentelee ensimmäisenä vaih-
toehtona sen hyväksi, että Pohjola
yhteiseltä pohjalta ryhtyy yhteis-
markkinoiden kanssa neuvottelui-
hin kauppasopimuksesta."

Samanaikaisesti kun tiedot uudes-
ta kansalaisliikkeestä saivat huo-
mattavan sijan julkisessa sanassa
Oslossa, esiintyivät Norjan kalata-
louden ja maanviljelyksen edustajat

CONTACT pikapubelimet
tulevat

Valmistajan kanssa tehdyn keskinäisen sopi-
muksen perusteella olemme luopuneet Cent-
rum-pikapuheiinten edustuksesta.
Eräänä pikapuhefinalan vanhimmista asian-
tuntijaliikkeistä maassamme tarjoaa Oy He-
dengren Ab edelleen luotettavaa, täydellistä
palvelua valikoimineen.
Tutkimusten perusteella olemme valinneet
1. 9.1970 alkaen myyntiohjelmaamme ruotsa-
laisen "AB SNABBTELEFON:in uudenaikaisen
ja luotettavan CONTACT -pikapuhelinjärjes-
teimän. Uskomme tämän nykyajan korkeita
vaatimuksia vastaavan CONTACT -järjestel-
män täydentävän teleosastomme palvelua
Teidän partaaksenne.
Pyytäkää lisätietoja — suunnittelemme -
asennamme — huollamme.

TELEOSASTO • LAUTTASAARENTIE 50 • HELSINKI 20 • PUHELIN 670211

omalla tahollaan epäilevästi EEC-
-asiassa. j

Kalateollisuus
penseä EECrlle

Lyhyesti sanottuna Norjan kala-
teollisuus el suhtaudu erityisen in-
nokkaasti koko llittymisajatukseen.
Kalateollisuuden edustajat- ovat
päättäneet huolehtia varmuuden
vuoksi siitä, ettei beltä unohdeta
Brysselissä ja valmistlevat parhall-
Brysselissä ja valmistelevat parhall-
kasta EEC-maille. Muistiossa todet-
taneen, että Norja olisi EEC:n suu-
rin kalatalousmaa eikä voi sellaise-
naan hyväksyä talousyhteisön sään-
töjä ja määräyksiä.

Maataloustuottajat puolestaan
päättivät viikonvaihteessa pitämäs-
sään kokouksessa lähettää edusta-
jansa Brysseliin Jo ennen varsinais-
ta neuvotteluvaltuuskuntaa selvitte-
lemään talousyhteisömaiden edusta-
jille Norjan maataloustilannetta.

Viikkoa aikaisemmin enteilivät
Telemarkin maanviljelijät odotetta-
vissa olevaa ilmoittamalla talonpoi-
kais- ja pienviljelljälilton kokouk-
sen jälkeen vastustavansa jyrkästi
koko liittymisajatusta.

Julkilausumassa todettiin, että
eniten liittymisestä Joutuisivat kär-
simään Norjassa maatalous, kalasta-
jat sekä pienyrittäjät muilla aloilla
puhumattakaan palkansaajista.

Teollisuuden piirissä on toistai-
seksi oltu suhteellisen hiljaa. Ympä-
rillä tapahtuvan liikehdinnän ai-
heuttaman huolen oireena on oikels-
tolehdlssa kuitenkin näkynyt vaati-
muksia, että myös muut elinkeinoe-
lämän piirit, lähinnä teollisuus, sel-
vittäisivät kantansa markkinapoli-
tiikkaan, "ettei kaikkea katsota
vain talonpojan silmin", kuten eräs
kommentaattori asian ilmaisi.

Naton tutkimus:

Alaskan ja NL:n
öljy kilpailemaan

B r y s s e l (AP) Vuoden
1980 vaiheilla Alaskan ja
Neuvostoliiton Siperian öljy
saattavat kilpailla Länsi-Eu-
roopan markkinoilta, ennus-
taa Pohjois-Atlantin liiton
(Nato) teettämä tutkimus.

Tutkimuksessa mainitaan
neuvostoliittolainen väite,
että länsisiperialaisen Tju-
menin alueen öljyvarat ko-
hoavat kymmeniin miljar-
deihin tonneihin. Samalla
osoitetaan kuitenkin vai-
keaksi arvioida naiden tieto-
jen merkitys.
Tjumenin alueelta on löydetty

noin 40 öljykenttää, joiden joukossa
on Neuvostoliiton rikkaimpia kent-
tiä. Jotkut sijaitsevat mannermaaja-
lustalla Pohjoisen Jäämeren alla na-
papiirin pohjoispuolella. Arviot
Alaskan öljyvaroista vaihtelevat
7-14 miljardiin tonniin.

Naton asiantuntijat sanovat ole-
van epävarmaa ennustaa Alaskan
ja Siperian kilpailua Länsl-Euroo-
pan öljymarkkinollla. Neuvostolii-
ton tuotanto on kasvanut viime ai-
koina hitaasti Ja vuoden 1980 tuotan-
toarvliita on alennettu 600-620 mllj.
tonnista 500—600 milj, tonniin.

Neuvostoliiton viranomaiset ovat
myös sanoneet, että Itä-Euroopan
kasvanut öljyntarve vaikeuttaa

Kursseilta valmistui
12 sienien poimijaa

Kuusamossa järjestetyille slenen-
poimintakursseille osallistui 12 hen-
kilöä. Tutkinnon suoritettuaan he
saivat rekisteröidyn polmijakortin
ja poimijan oppaan. Kurssilaiset on
opetettu tunnistamaan tärkeimmät
sienilajit. Lisäksi heille on annettu
tietoja kaupallisista määräyksistä:
perkauksista, lajittelusta ja sienten
kunnosta.

Slenenpoimijoita alettiin koulut-
taa, koska suuret määrät sieniä mä-
tänee Koillismaan metsiin. Samalla
ulkomaisesta kysynnästä voidaan
täyttää kuitenkin vain osa. Metsä-
hallitus koulutti ensin slenlneuvo-
jia, jotka Järjestävät poimlntakurs-
seja.

an
Business-trip

järkevästi suunniteltuna

Tämän pävfin Japanista «aa Ideotte. Lentäkää Kso sinne.
Saatto virikkeitä uusiin tupttelslfn.
Japan Air Lines on erikoistunut järjestämään liikematkoja
Japaniin sekä ryhmä- että yksilöperiaatteella. Kansallisena
lentoyhtiönä meillä on mitä parhaimmat edellytykset antaa
Teille se Informaatio, apu japalvefu, Joka tekee Japanin mat-
kastanne onnistuneen.
Lentäkää «lapan Air Unssilla Ja kokekaa ainutlaatuinen elä-
mys kohteliaassa, Japanilaisessa Ilmapiirissä, Japan Air
Unosilla on 16 viikoittaista länttä Euroopasta Japaniin, nfiis*
ta 3 suoraan Kööpenhaminasta. \

JAPAN AIR LINES
Kööpenhamina: lmp«rtaI-HuMt,1«2 V.Puh. (01)113300,Telex 2404

,1tikt)olma:8v»avlgen,e.11(&-Puh.239430,Telex 10666
Otto: ToUbuotim 4, Puh. 336206,Tei«X 10066

myyntiä lanteen. Vuonna 1968 Neu-
vostoliitto toimitti vain suunnilleen
7 pros. Länsi-Euroopassa kulutetus-
ta öljystä.

Naton asiantuntijat ovat kuiten-
kin sitä mieltä, että Neuvostoliiton
lisääntynyt kiinnostus lähi-itaä
kohtaan saattaa merkitä tuonnin li-
sääntymistä sieltä ja lansiviennin
säilyttämistä ennallaan. Neuvosto-
liitosta saattaa siten tulla lännen öl-
jy-yhtiölden vakava kilpailija eri-
tyisesti säiliölalvastonsa kehittymi-
sen takia.

Tutkimuksessa osoitetaan, että
merimatka Länsi-Siperlasta Rotter-"
damlin on lyhyempi kuin Alaskasta.
Neuvostoöljyn kuljetus olisi vielä
helpompaa, jos Siperiasta rakennet-
taisiin putkt Itämeren-satamiin.

Naton tutkimuksessa tehdään se
johtopäätös, ettei Alaskan öljy kll- ,
palle lähitulevaisuudessa neuvos-
toöljyn kanssa. Tapa, Jolla Alaskan
öljy vaikuttaa länteen, nähdään vas-
ta ensi vuosikymmenen puolivälis-
sä.

Stockmann
korotti
osakepääomaa

Oy Stockmann Ab ui maanantai-
sessa ylimääräisessä yhtiökokouk-
sessa päätettiin korottaa osakepääo-
maa 12 milj oonasta markasta 24 mil-
joonaan markkaan antamalla
200.000 uutta 60 markan nimellisar-
voista osaketta.

Päätöksen mukaan kaksi vanhaa .
osaketta oikeuttaa kahden uuden'
osakkeen merkitsemiseen, jolloin.
toisesta osakkeesta on maksettava
sen nimellisarvo 60 markkaa Ja toi-
nen osake saadaan ilmaiseksi.

Stockmannin osakkeen arvo Hel-
singin Arvopaperipörssissä on tällä'
hetkellä 120:00 mk.

Uudet vastikeettomat osakkeet oi-
keuttavat täyteen osinkoon vuodel-
ta 1971. Uudet maksulliset osakkeet
oikeuttavat puoleen osinkoon vuo-
delta 1971.

Uusien vastlkeettomien. osakkei-
den osalta osakeanti toteutetaan
siirtämällä vararahasto II:sta
6.000.000 mk osakepääomaan.

Sylinterikuljetus
pulmallista
kuutostiellä

I m a t r a (HS) Simpeleen uuden
kartonkikoneen suurikokoisen kul-
vaussylinterln maakuljetus alkaa
tiistaiaamuna Puntalan seisakkeel-
ta.

Englannista erikolslaivalla Hami-
naan viime keskiviikkona tuotu ja
viikonvaihteessa rautateitse Punta-
laan toimitettu 115 'tonnin kulvaua-
sylinteri saadaan asennuspaikalle
ehkä jo tiistai-iltana. Maantiematka
on ehkä kuljetuksen valkein osa, sil-
lä kutvaussyllnterl sijoitetaan
28-pyöräIselle maantlekuljetusalus-
talle, jota kolme raskasta vetovau-
nua ryhtyy vetämään. Kuivaussylin-
terl siirrettiin maanantaina taljojen
ja tunkkien avulla maantiekuljetus-
alustalle.

Suuren kuivaussylinterin loppu-
matka Puolalasta Simpeleelle, noin
30 kilometriä, alkaa tiistaiaamuna.
Kuljetus tapahtuu kuutostletä pit-
kin aina Änkilään saakka, Josta siir-
rytään vanhalle maantielle.

Kuljetuksen aikana tulee olemaan
kuutostiellä muutamia valkeita koh-
tia, mutta erikoismiehet ja erikois-
välineet ovat mukana.

Rautatiekuljetus viikonvaihteen
aikana eujul kommelluksitta. Juna
oli lähes aikataulun mukaan Punta-
lassa sunnuntaiaamuna. Matkalla
jouduttiin paria siltaa nostamaan,
jotta lähes kuuden metrin korkui-
nen kuivaussyltnterl mahtui alitse.

Xulvaussylinterl tulee Simpeleen
kartonkitehtaan uuteen kartonkiko-
neeseen, joka otetaan käyttöön tä-
män vuoden loppupäivinä.

— Kakslkymmentlktuul maata
osallistui Damaskuksen. 17. kansain-
välisiin messulhin, jolta luonnehdi-
taan Lähl-idän suurimmaksi talous»
ja kauppantyttelyksl. Arabimaiden
lisäksi on virallisten osanottajien
joukossalfihl-ldän ulkopuolisia mal-
ta, mm. Neuvostoliitto ja Japani.
Englanti ja Länsl-Saksa oalllstuvat
messulhin epävirallisesti kaupallis-
ten edustustojansa • välityksellä.
(Reuter).


