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PORI-N MlEs-LAULU'

Motto-: ”Kyll’ on Iowanista. lau-l l-waletaan,
vuan kwanimpolo oes lau ee Laaletwsj”,
ammi Savon akka seuroissa.
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. länsikumi
Satakunnan vanhin ja täydellisin
kumi- ja muovialan erikoisliike

Oll FOTO Ab
Pori

Kuvat kulki

TUKKUIJIKE VOITTO POHJOLA
Pori - Paperikauppatavarain

ja lelujen erikoisliike

V. KARUMO OY
Pori

Sähköasennusliike Helle & Helle
Pori puh. 14 200

Asennuksia ja tarvikkeita,
A—ryhmän urakoitsija

Satakunnan Kumikoriaamo
M. Murre

Iso linnankatu 32

METRO Pori
Uuden todella nykyaikaisen EMuo-
tokuva-Studion löydätte kauppato-

. min varmalta. (P-llaamppaltomi 3r) Hel-
m'ngiln O-Bamkin talosta. Siellä. on
mukana. pistäytyä. ottamassa kun—
non valloiklmam olipa. sitten kysy-
myis memo-, rippi-,' kihla- tai m'a—-
kuvasta.

Tan/(ki täyteen
luonnon omaa

voimaa
Jotta voisitte vaatia autol-
tanne paljon, sen poltto-
aineeksi on annettava voi-
makasta, korkeaoktaanista
TB-bensiiniä. Ohjatkaa au-
tonne luonnon oman voi-
man lähteelle. Täytämme '
tankkinne ja- huollamme
autonne nopeasti ja asian-
tuntevasti. Tervetuloa TB-
huoltoasemallemme!

”SILLANKORVAN BENSlIINILLÄ
ENIMZMÄN MATKAA

MARKALLA”

lauri liudraosš
Aurouuozro

MAKEISVALMISTE
Pori,

Mainiot makeiset meiltä.

SAVO-
K A R J A L A N

LYHYTTAVARA Oy -
Kotka - Pori - Kuopio - Helsinki

PORIN YMPÄRISTÖN
osuusnfuem

TAISTO 'PlHL
Kultaseppä

'Kihlat ja lahjat meiltä.

PORIN SILKKI Oy
Antink. 10 ja 9, Eteläkauppatori 2

PORIN VÄRITARVE Oy
Antinkatu 10

Vuorelaisen
Kirjakauppa

O/Y

IMPI
HELMISEN

LEIPIJRI ia KONDIITTORILIIKE
Katan'limamllealtu 1:0, prulh. 12 2:19,

Puistokunma, puh. 12 290.

PORIN TEKSTIILITUKKIT
Eino Haapaniemi

Ken tyylikkyyttä kaipaa viimeistä
kuosia, ei huolta kun tukkua vaan
muistaa suosia.

PORIN RADIO Oy
Antinkatu 7, puh. 12 023. Kotilaine
somisteelksi, tilaajiemme viihdykkeek-
si, medion llS hankkinette meiltä, ftlo-
lki muistanette.

Lempi
Holmlund

Kauko
Humalsaari

Koivunen
Kenkä— ja nahkakauppa
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suil-
Porin Mies-Laulun äänetönkannattaja

Avustaiakvartetti:
Altti Järvinen, Reino Hannula,
H. Fr. Nikki.

Työkva rtetl'i:
Toimitus: E. U. Yrjänä
Ilmoitukset: Heikki Salokangas,
Frans Kursi, Arvo V. Anttila
Piirrokset: V. O. Sandberg
Valokuvaus: Valter Kotkatvuori
Tilaushinta: 100 mk käteisellä
Osoite: Pori, Länsipuisto 27. PM—L
Puhelin 15 348

Toimituksen huomautus
Viimeinen Pomila ilmestyi Norjan

matkan johdosta poikkeuksellisesti
myös vuoden vaihteessa. Tästä syystä
ilmestyy tämä numero tavallista pie-
nempänä eli 8 sivuisena.

Nimipäiviä toukokuussa:
1 pnä on taas Vappu
2 ,, R u u s u ”Kaunis. purppu-

rainen”
7 ,, , H e 1 m i ”Kallis loistavainen"

14 ,, Kotivalo eli Hima-
t u ik k 11

19 ,, Oi Emma...

Merkkien selityksiä.:
Fff : huutomerkki

) : huilausmerkki
xxx : (nautittavaksi)

kielletty merkki
A.. J. : tunnettu nimimerkki

. : lopun merkki

PORI/i SUOMALAINEN

AASTUDAN KKI
Kauppatorin maa-nella.

Paiklkalnuntalaisten pankki.

Porilaisten oma mhaiaitos.

Satakunnan Metsänhoito-
lautakunta

Pon-i, Antinkatu 29

PÄÄKIRJOITUS
Kevään koittaessa voimme panna merkille, että olot

ovat epävakaiset. ,,Valtio potee kroonillista kassakriisiä,
koska menot ovat suuremmat kuin tulot. Tästä pahasta
tilanteesta haetaan nyt kuumeisesti ulospääsyä. Sitä. var-
ten on keksitty uusi toimintamuoto: vakauttaminen. Va.-
kauttamisen tarkoituksena on sananmukaisesti epäva-
kaisten olojen muuttaminen vakaisiksi eli vakaviksi.
Saamme siis odottaa vakavia aikoja.

Tällaiselta maailma näyttää poliittisessa horisontissa
v. 1957. Ja eiköhän se näyttänyt suunnilleen samanlai-
selta v. 1956, 1955 ja joka vuosi? Jos joutuisimme kat—
selemaan maailman menoa vain tästä näkö-kulmasta, ei
siinä näkyisi muuta valon pilkahdusta kuin atomipom—
min räjäytykset, jotka nekin toimitetaan salassa.

Onneksi voimme omin silmin nähdä, omin korvin
kuulla ja omassa itsessämme tuntea, että asiat eivät
sentään ole noin hullusti. Kevät tulee niin kuin ennen-
kin. Jäät lähtevät, linnut laulavat ja ihmiset hymyile-
vät. Ei löydy sellaista politiikan mahtimiestä, joka es-
täisi tämän jokavuotisen luonnon ihmeen.

Pomila toivottaa kaikille ystävilleen hauskaa Vappua.

Kahvi- ja jäätelöbawri

SIMPIJKKA
I-I-yrvä kahvi ja jäätelö viihlbyisässä
ympäristössä virkistää. Anltmlk. 1l5.

Suomen Väri- ia Vernissa—
tehdas Oy

' Pori, [puh. 12159, 13 222.
Värit, tapetit, matot moni-
puolisesta valikoimastamme

OTTO ANDERSIN Oy
11310 iinnanflgatu 22..

Kirjapainotöitä edullisesti.

K. W. WAHLROOS .,
Kenkä— ja nahkakauppa, Pori

HELMI KESTI
lanka ia tekstiili

Poni, [p11, 12000

SO-YUODEN TAKAA
Elinkeinoilmoitus

”Otan vastaan miesten kovia ja
pehmeitä tryykäyksiä.”

Saima X. '

Piirtäjän näkemys PM-Lm isännästä

Porin Vesi- ja Lämpöiohto Oy
Anthiink. 210, puh.1i39|99 ja 131’72

Sementtivalimo Porin Kolmio Oy
Puh. 12 486 ja 12 796
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K VA RTETTIA

TAUNO SALOKANGAS
(5. 7.)

Tästä pojasta on kehittynyt jämerä
2. basso, mutta niinpä onkin vankkaa
laulajatekoa isän ollessa mestarimerk—
kilaulaja. Jämerää on myös entisen
”Kontupohjan keisarin” ammattikin
kurin ja järjestyksen ylläpitäjänä Re-
poSaaressa ja jämerästi on Salokan-
gas ”kakkonen” nuijinut vuosikokouk-
sen päätöksiäkin lukkoon. Merkkipäi-
vä sattuukin juuri Norjan matkan

jossainalkupäähän, Oulun nurkilla
oltaessa.

LAURI VIRTAVUO
(18. 8.)

Vastuunsa tuntien, mutta aina hy-
vätuulisena nähdään tämä toinen te—
nori virkapaikallaan. Laulajaveli, jon-
ka hymy ei hyydy ankarankaan lau-
luharjoituksen jälkeen.

ARMAS HONKASALO
(20. 7.)

Yhtä päattäväisesti kuin Suomi kä-
vi viimeisiä puolustussotiaan, yhtä
päättäväisin ilmein puhuu 1. tenori
ja toiminnanjohtaja invalideille tässä
varkain Harjavallassa otetussa kuvas-
sa. Mikäs onkaan puhua hyvän asian
puolesta, vaikkapa toiset 600. 'kuu-
kautta.

INSAR UOTI
(21. 9.)

Hoidellut viime aikoina hallituksen
”päätä” vakinaisen ollessa ”evp:ssä”.
Sanavalmis, jolta ei vastauksia tar-
vitse odottaa. Vauv'atohtori, joka mie-
lellään painuu ”ulos—” heti kun aika
myöden antaa. Kuvassa tämä 2. bas-
son toinen edustaja jossain Länsi-Eu-
roopan. puolessa, ei- suinkaan lapsia.
tutkimassa, vaan — mikähän lienee
tohtorilla mielessä . . .

ANTTI JYRÄMÄ
(1'7. 10.)

Millä voimalla tämä 1. basso on
oikein venynyt näin pitkäksi? Ei var-'
maankaan kauppahommiSsaan. Selitys
löydettänee lapiosta, johon hän ei ole
tottunut nojaamaan, vaan ahkeroi-
maan, jopa tässäkin asennossa.. Yhtä
ahkerana Antti Ji on nähty myös sil-
loin kun PM—L juhlien järjestelyis—
tä on kysymys.



KUUMINAINEN
Tämä sananvaihto tapahtui joskus

helmikuussa.
PoMiLan päätoimittaja: ' Kyllä kai

Opettaja sitten taas kirjoittaa jotain
Vappu-PoMiLaan ?

”Opettaja: Kukas sitten.
'Tämä joskus maaliskuussa.
PoMiLan päätoimittaja: Onkos Opet—

taja jo tuumannut mistä aihe-esta se
Vappu—PoMiIan luvattu kirjoitus tu-
lee-? '

Opettaja: Kukas sitten.
Huhtikuun alkupäivinä Päätoimit-

taja hienoisesti jo vähän kuin 'an-
teeksi anoen jälleen tiedusteli minul-
ta, että kyllä kai se Vappu-PoMiLan
kirjoitus on ollut mielessä. Mihin mi—
nä yksikantaan vastasin:

Missäs sitten.
Sanoin tosin lisäksi mieleni ei vielä

olevan alkuunkaan selvillä siitä mis-
tä aiheesta sais-in syntymään lupaa-
mani "artikkelin”.

'-—- Kyllä sinulla vain aiheita piisaa.
Kirjoita nyt vaikka jotain Norjan-
matkasta. .

— Mitäs siitä voit kirjoittaa. Minä
olen aika heikko ennustelemaan tule-
via tapahtumia. En näet ymmärrä
paljoakaan lintujen lentoja, joista
kuulemma mailman sivut on tärkeät
tapahtumat ennustettu, ja melkein
yhtä heikosti voin nähdä tulevia
asioi-ta kahviporostakin.

— Kirjoita sitten jokin muistelma
oman elämäsi taipaleella. Sinullahan
on muistissasi vaikka millä mitalla
asioita, joilla varmaan on' paljon kult-
tuurihistoriallista arvoa.

—- Sehän on juhlallisesti sanottu.
Aivan kuin jollekin kulttuuripersoo-
nalle, politiikan tekijälle tai kelle
vain, joka havittelee nimelleen kuo-
lemattomuutta paljastelemalla kaiken
karvaisia elämänsä sattumuksia, joil-
la ei enimmäkseen ole mitään teke-
mistä kulttuurin kanssa. Pois se mi-
nusta. Ja minulla on sen puoleen sel-
lainen muistikin, ettei se talleta pal-
joakaan julkisuuteen pääsemisen ar-
voista. Sikäli kuin sellaista kohdal-
leni on sattunut.

—- Joka tapauksessa sinun pitäis-i
jotain kirjoittaa siihen lehteen.

—- Kenes sitten. Koskahan sen kir-
joituksen pitäisi olla valmis.

—- Pääsiäisen jälkeen.
—Hyvä kun mikä. Kirjoitan sen

siellä Kuuminaisissa pääsiäis—pyhinä
kaikessa rauhassa. — — — —' — —

Olen nyt viettänyt pääsiäispyhät
täällä Kuuminaisten rauhassa, tosiaan
kaikessa rauhassa. Täällä on ollut
kaikin puolin mukava olla. Ei mi-
tään työtä ja hyvä palkka: ensiluok-
kainen ylös-pito. Mutta sisäistä rauhaa

PM-L viime vappuna: ”Taas leipoa-et ilmassa leikkiä lyö.”

minulla ei ole ollut.- On ollut kiusana
koettanut jollain pienellä puuhalla pi-
tää sen poissa mielestäni. Mutta sit-
tenkin se on aina mielessä, kuten en-
tinen asia. Olen kuluttanut aikaani
katselemalla ulos milloin tuvan isosta
ikkunasta jäiselle merelle — eg skim-
ta mi öj med havet kring — milloin
pienemmästä klasista pihalle, olutla-
sinkin pohjaa olen aikani kuluksi kat-
sellut. Olen saanut muutaman tun-
nin mukavasti kulumaan katselemalla
kuinka Parkkinen laski verkko-nsa jään
alle ja miten hän ne sieltä koki — se
vasta on rankkaa ja tarkkaa hom-
maa — enimmäkseen puhtaina. Mutta
eikös vain tullut siinäkin kalastajan
hommia seuratessani mieleeni minua-
kin velvoittava työ, se PoMiLaan kir-
joittaminen. Olen saanut paljon ai-
kaani kulumaan ja kiusallisen kirjoit-
tamisen edes muutamaksi hetkeksi
pois mielestäni, lämmittämällä milloin
mitäkin. Saunaa lämmitin tässä pa-
rina päivänä yhteensä peräti kymme-
nen tuntia —— miten kuuma ja. mau-
kas sauna siitä tulikaan! — kuorolta
saamaani hyvää petromaksia läm-
mittäen joka ilta, ja pitkin päivää,
ei nyt jatkuvasti, vaan silloin tällöin,
panen hyvän nestekaasuhellamme toi-
mimaan — se hella vasta on hellojen
hella. Lämmittämisestä puheen ollen,
on se Porin Mattikin aika poika läm-
mittämään, vaikkei tietenkään vedä
vertoja sille oikealle lämmittäjälle,
Porin — mikä sen nimi itse kunkin
kohdalta sitten onkaan! Mutta aina
vaan on tahtonut se PoMiLaan kir-
joittaminen viedä mielenrauhan. On
ollut vaikeata keskittyä mihinkään
oikein perusteellisesti. Jos esim. on
yrittänyt suggeroida itsensä sellaiseen
tilaan, jossa ei ajatella mitään, niin
eikös vain tuo kirjoituksen pahus taas
ole vallannut ajatukset. Yritäppä lu-
kea jotain, luetusta ei jää mieleesi

'lupaamani
mitään, aina vain se PoMiLan kirjoi-

PoMiLan kirjoitus.
tus työntää muut sivuun. Se vaivaa
viimeisenä illalla, se on edessä ensi-
mäisenä aamulla herätessä. Se vie
sielun tasapainon. Se tekee minusta
lopulta ääliön, ellen sitä jo olekin.
Millä tästä painajaisesta pääsen! Pa-
rempi minäni sanoo: sen kun kirjoi-
tat.

Siinäpä pelastus ja miten yksin-
kertainen. Kirjoitin siis tämän. Nyt
ei muuta kuin piste tämän jälkeen
sanan jälkeen.
— sanan jälkeen.

Opettaja.

TURUN KULTASEPPÄ Oy
Gaiim-Kadleiank. 5, Isolimamk. 22.

Taas ieiqnoset- ilmassa leikkiä. lyö,
on Rihlojen korujen ostossa työ.

U. ELOMAAN MAKKARA-
TEHDAS ov.

Antinkatu 20, Kiertokartru- 1.4.

Aina monipuolinen ja herkullinen
leakagemewammama.

Saialeipä

Olen . —



_ Matkat ovat sivistäviä
sanonnan hyvin tietäen on PML
useasti pysyäkseen ajan tasalla teh-
nyt matkoja. Tähän saakka se on
tyytynyt matkoihin vain kotimaassa,
mutta nyt on kiikarissa oikein ulko-
maan matka. Koska tämän lehden
lukijoille ei voida vielä kertoa siitä,
niin täytyy tyytyä muisteloihin enti-
sistä. Niistä joku Väläys:

Kun PSM kerran lähti paluumat-
kalle Viipurista, niin erään kuorolai-
sen mielestä juna oli menossa vää-
rään suuntaan, joten hän ilmoitti ei
lähtevänsä mukaan, koska oli. vaimo
ja muutamia lapsia kotona. Hän jäi
siis junasta ja tuli kotiin omia aiko-
jaan. ”*

Erään kerran aiottiin kuoron ta-
lous saada tasapainoon matkan avul-

'la. Pohjois-Satakunta oli vuorossa.
Kun palattiin Poriin ja laskettiin ko-
koon saaduksi 250 mk, niin todettiin,
että p - - - reisu, mutta tulipahan
tehtyä.

Toivotaan, että suunnitteilla oleva
Norjan matka onnistuu ja että siitä
on tämän lehden seuraavassa nume-
rossa jotakin myönteistä sanottavaa,
vaikka — tai varsinkin kun tulee nai-
siakin mukaan. Yhteismatka on jär-
jestyksessä, yhteismajoitus samoin,
yhteispaitatilaus on tehty, yhteis-hat-
tukin oli tekeillä, mutta hanke sam-
mui naisten vastuksen tähden.

Siis: 'Päin Norjaa nyt kuoromme
samoaa, meill' on johtona Altin tahti,
eikä käy kuten muinoin Viro-jutun
kävi. H. Fr.

fSFllRHUTA
Oy

PORI

7270410,
Rourvat ne kaupungilla ostoksilla

juolksi. kahvin osti Tuntioirselfba —

varmuuden maksi.

Kuva mannekiineista, jotka esiintyivät PM-L:n naisten järjestämässä
näytöksessä 6.—7. !,. Morsiamenä äsken vihitty rouva Läikio.

PORIN TAKKIKESKUS ia
Alll JARVEN MUOTlllIKE

Yrjönkatu 21

Rakennusliike Valli & Santala
Antinkatu 15' B, puh. 14 987

PORIN PUISTOAPTEEKKI
Y. S. Salomaa

KAUSE Oy,
Pori, puh. 11281

sumonnnnmumn
Aarno Humalsaari

puh. 14 388

Ilmari Holmlund
puh. 15444

Vesijohtoliike Arvo Aaltonen
Puh. 12 225, 15 725

]ussilan
Autoliike Oy

Vappu vaatii kaunista ylle
ääntäessä MW111e,

hankkiessa alsrlm Äimlall" ästä,
jää hmm tyttöystävästä.

Y. Äimälä
MU'SAN TAIMISTOT

Om. D. Vammala, puh. 13 835

Pensaitaa, Musankulkikla Kauppatori
puh. 15 96:0.



Satakunnan Osuuskauppa
' Gallen—Kallelankatu 2

Porilainen? tavaratalo
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,MH ,awi Mikki
Ei ole mulla markkoja, tas kussa, mutta viis'

minä. siitä välitän ...... Sillä. ne ovat Porin

Säästöpankissa Vappujuhlia Paossa.

POHIOISMAIDEN
YH DYSPAN KKI

Säästääkö vai eikö säästää.,

vie sekin Yhdyspankkiin

Friitalan Myymälät
Porissa ja koko Satakunnassa tunnettu ja tun-

nustettu kenkä—, laukku-, nahkapuku-, -valjas, ku-
mi— ja muovituotteiden erikoisliike

SATAKUNNAN
T F. E. Walldén LIIKENNE OY

Linja-auto miellyttävä., nopea ja varma
kulkuneuvo

Autokoulu Jalmar Heurlm
Pori, Gallen-Kallelankatu 9

Olemme käytettävissänne auto-

ajokorttiasioissa. Tarjoamme ope-

tusta hyvillä. ajanmukaisilla ha-

vainto- ja ajo-opetusvälineillä.

Ammattinsa tuntevat opettajat.

Jlos Vapusrt saat sä. vatsavaivoja. ja

kupan-islenpält {nus takoo aivoja, kylillä.
ASEMA-APTEEKKI

.amuIn two. K-ivnlrt. ja säryt häipyy mm

Varustamo P. Molander OygAb
'Pori, puh. 13 018

Uli-Q H©
MIIINIEINIÖJ

,919 VALUKOTELOITUJA LAITTEITA Pont Y ..

w

Alttiisti palvelemme ALTTIA ja

Porin "kööriä" sähköasioissa.

%%%
Puh. 13 471

Rakennusliike
Tuomet & Ojanperä

Pori, Gallen-Kallelankatu 9
Puh. 14 286

PORIN MMLMMO
Fager & Rajala

Koivistonpuistikko- 25
Puh. 14120, 11952

rrupmomn retrrrrl
Pori

Kihloia, kelloja ia silmälasi-
optiikkaa runsaat valikoima-t

Tervetuloa! Pori, Itäpuisto 5

T:MI ALPPIKELLO,

VUODEVMTEKESKUS
. om. Tauno Turpela
Yrjönk. 20 - Puh. 14 018

RAVINTOLA P 0 B |
Viihtyisä ja suosittu

ruokailupaikka

Laulu antaa tunteen vasta,

Voima REININ makkarasta

METALLIVALIMO K. lAHTINEN
Palokunnanpuistok. 40

Puh. 11 874

7.9. . ','é fl
Pori, Antinkatu '?

Puh. 11441, 11442 ja 11443

'
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Rosenlew
on nimi vakaa,

ostajalle
laadun takaa

HOUSUT ja, IRTOTAKIT
VÄINÖ KUUSELA SEUH. I . _ ., . menenkin erikoisliikkeestä.
Hallitalo - Puh. 12 719 '” . . nLAN-”NASU UG]

Housubaari Pori

Tunnetusti ensiluokkaisia tavaroita

HUONEKALULIIKE EKWALL
Omist. Sakara Oy, Pori

Yrjönk. 3. Puh. 1?2 3:56 ja 13 '?e

..
-'

laelman Väri
Liisankatu 6

Kun on hyvä. Väri päällä.,
kestää laivas joka, säällä.

KAU PPAH UON

DSAMäM
Auq. Lipsanen Ou. Dori

Hyvien - vappupukimien P 0 f I n

”myyjään” ' Tulitikkutehdas
Gögijf-Ö afl?§@&® 0. Y. Korkealaatuisten naftatuotteiden

' Torilinna - Puh. 12 617 tavaramerkki

l

Porin P'qillo oy

i' 1.

Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n kirjapaino, Pori, 1957


