Pori-S~~~k-p;fs~~~~ke
herättänyt arvostelua
Seura -pysyy kuitenkin · kannassaan
Askettäin julkisti Pori-Seura
patsashankkeensa, joka on he.
rättänyt myös arvostelua. Seura
sal kolmenkymmenen· tunnetun
porilaisen 5. maaliskuuta allekir-

enemmä n kuvanveistäjä Kauko
R äilitkeen innoitukseen ja näkemyksetn k uin ·e räisiin a.siantunt ijoihin. Odotamme siis kiinnostunema Porin pirun jul•kistamista Pori·n päivänä syyskuun lopul-

joittaman kirjelmän, jossa pa- ..--Ia_._'·- - - - - - - - - - - - - heksuttiin hanketta ja suositeltiin seuralle hankkeesta luopumista. Pori-Seura on 8. maaliskuuta päivätyllä kirjeellään ilja jatkavansa
Julkaisemme tämän
kirjeenvaihdon.

porilaisen

"Deus protector noster.
Pori-Seuran hal'litu:kselle.
Tämän Porin vaakunaan merkityn tunnuksen a!Ja on Porissa
eletty tähän asti. Nyt kuitenkin,
luultavasti
"ennakkoluulottomuuden esitaisteli.joina" ja "huumormiehinä", Pori-Seuran hallituksen jäsenet haluavat kaunistaa kaupunkiamme uudella symboltlla. TaDkoituksena on heijastaa hokemaa "kyllä piru olet, jos
Parista olet".
Hanke on masentava. Miksi
meidän porilaiste·n tulisi vahvista.a sitä kuvaa, jonka luultavasti
ulko,puo.Jiset ovat meistä antaneet, ja etsiä identiteettiämme
persoonallisesta pahasta. Ei kai
pahuus ole tul~ut kerskailumme
aiheeksi, vaikka tiedämmekin
pahuuden voimien riehuvan tässäkin kaupungissa? Ei ole ennakkoluulottomuutta, vaan ajattelemattomuutta ja rati-onalismin
ailheu.ttamaa pimeyttä muodostaa
moisen hO'keman nojalla patsasta
kaupunkiin. Vanha. kansa oli viisaampi sanoessaan: älä ·maalaa
pi·r ua seinälle!
Allekirjoittaneet pyytäy ät Pori-Seuran hallitusta
hankitsemaan tehtyä päätöstä U)ldelleen,
koska. pidämme sitä mauttomana, vähemmän rakentavana ja
monia kaupunkimme kristittyjä
loukkaavana. Porilie olisi ehdottomasti parempi pysyä kiinni
vanhassa tunnustu.ksessa Deus
protector noste!l", Jumala. on suojelijamme, kuin lähteä jossakin
kul.ttuuri-in.nostuksessa pystyttämään patsasta, jO'ka vetää Jumalan tuomiota kaupunltimme ylle.
Ja jos Porin päivänä torille jotakm on pystytettävä, valmistettakoon kunnon pärekori (esim. pysyväksi idealaatikoksi), johon piruidea.kin voidaan haudata."
Nakkila on saanut ensimma1sen 1
palvelukeskuksessa ravintola Viini!
"Edellä olevan johdosta:
moinen Yhtyinään kuuluvan Apii 0
Osa Porin seurakuntien am- nikassa on saman keittiökeskuksen
matti- ja luottamushenkilöistä tola baareineen, pub ja matkakahvi
näyttää sekoittavan kunnon po- matkahuoltoa. Ravintolassa ja baar
rilaiset - Porin pirut - sielun- noin 40:lle. Sekä ravintolassa että 1
vihooJliseen. Me emme ole sitä Ravintola Viinikka tarjoaa kaikkia;
tehneet milloi,nkaan. Luotamme Nakkilassa. Ravintolan vastaavana

