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Ashtabula, Ohio
Kun olen alkanut kertoile-

maan uutisia tai tapahtumia
täältä seurakuntamme kes-
kuudesta, niin mielessäni on
ollut Wilenit ja Miettiset,
joille olen asioita selostanut.
Nyt tuntuu, kuin olisi vain
enää mrs Miettinen. Tiedän,
että on monta, ainakin Cana-
dassa, jotka mielenkiinnolla
seuraavat Ashtabulan toimia.
Kuitenkin ovat nämä edellä-
mainitut olleet seurakunnas-
samme monia vuosia eturi-
veissä tekemässä Jumalan
valtakunnan työtä. Siksi kai
tuntuu siltä, että he seuraavat
toimiamme mielenkiinnolla.

Naistenliiton juhla mr ja
mrs Moision maatilalla onnis-
tui hyvin. Pastorimmekin oli
mukana ensi kerran lomansa
jälkeen ja piti puheen. Muuta
ohjelmaa esittivät mrs M.
Ahlquist, mrs M.Pasanen, mrs
J. Herlevi ja allekirjoittanut.
Paljon kiitoksia Moision per-
heelle.

Naistenliiton pitovuoronsa
on maksanut mrs J. Hill, an-
taen $6.00. Kiitos!

Seurakuntamme nuori mies
Robert Hakundy on päässyt
kotiin kunniallisen eron saa-
neena Setä Samulilta, jota
palveli puolitoista vuotta.

Mrs Rosengrenille pidettiin
pieni lähtiäisyllätys pappilas-
sa syysk. 15 p:n iltana. Hän
matkusti kotiinsa seuraavana
pävänä Port Arthuriin. Mrs
Rosengren on ollut kesän a-
jan täällä tyttärensä mrs V.
Latvalan luona. Tilaisuudessa
lausui runon Lailah Niemi,
puheen piti mr K. F. Räisä-
nen ja allekirjoittanut luki
joitakin ajfatuksia poislähte-
välle. Kahvipöydän antimista
nautittiin ja rahalahja annet-
tiin pois lähtevälle. Mrs Ro-
sengrenillä oli pikkutytär
Charlotte mukana.

Seurakunnan kokouksessa
18 p. syyskuuta oli tärkeäm-
pänä keskustelun aiheena
vanhojen pappien eläkekysy-
mys ja arkikoulun pito. Har-
borin osaston koulujen johto-
kunta on antanut lapsille 50
minuutin ajan joka perjantai
mennä omaan kirkkoonsa op-
pimaan uskontoa. Lapset 10
luokasta 12 luokkaan saavat
tähän oallistua. En ole kuul-
lut vielä kuinka monta on sii-
hen luokkaan kirjoittautunut
meidän seurakunnasta.

Nuorisoliiton kokouksessa
21 p. syyskuuta pastorin saar-
nan lisäksi esitti ohjelmaa
Lailah Niemi, allekirjoittanut
ja Alice Rinto luki Raamatun
lauseita, jotka hän on säilyt-
tänyt rippikoulua] alta. Past.
Miettisellä oli tapana antaa
paljon raamatunlauseita ul-
koa opittavaksi rippikoulu-
luokalleen ja nämät lauseet
Alice on säilyttänyt 20 vuot-
ta. Kuinkahan moni on niin
tehnyt? Tarjoilun järjesti
syyskuun ryhmä.

* Armon turviin!
H. P.

Detroit, Mich.
Vähän sitä ja tätä syyskuun

ajalta. Lämpimät ilmat näyt-
tää taasen jäävän selkämme
taakse ja kohta rupeaa syk-
syn kylmät tuulet puhaltele-
maan. Kaunista on ollutkin
aivan näihin asti.

Työnpäivän aikana kävä-
simrne taasen Tawas Cityssä,
Mich. sukulaisiamme terveh-
timässä. Meitä olikin tällä
kertaa viisi henkinen joukko,
ja kun meillä oli teltta mu-
kana, niin sinnehän se pysty-
tettiin Andersonin kauniiseen
pihamaahan mäen päälle.
Nuoremmat nukkuivat teltas-
sa mutta me vanhemmat
saimme taasen Uuno-pojalta
vinttikamarin ja hyvän sän-
gyn. Kelpasi siellä levähtää.
Emme joutaneet olla perillä
kuin kaksi yötä, niin kalasta-
minen ja marjailu jäivät hy-
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George Messersmith (oik.), entinen valtiosihteeri apulai-
nen, ja edusmies J. Parnell New Jerseystä juttelevat
epä-amerikkalaiskomitan kuulustelun jälkeen, jolloin
ensinmainittu myönsi ehdottaneensa, että Hanns Eisle-
rille myönnetään maahanpääsy. Eisleria on tutkittu en-
tisenä Saksan kommunistina, hän ollen Gerhardt Eisle-
rin, hiljattain tuomitun Venäjän akentin, veli.

vin vähiin. Tuoretta kalaa
siellä kyllä saapi, milloin vain
haluttaa. Hopeakoukulla saa-
pi kaikkein parhaat kalat. Ja
saatiin sieltä taasen hyvää fii-
lin siementä, jotta fiiliä ori
nyt saanut täällä kotona ku-
pin joka päivä. Lausumme
Andersonin perheelle monet
kiitokset hyvästä kohtelusta.

Pastori Latvala poikkesi
täällä lomalta palatessaan ja
saarnasi kirkossamme 12 päi-
vän iltana suomenkielellä, jo-
ta oli taasen hauska kuulla,
kun nuori sananjulistaja ja-
keli Herran totuuksia omalla
rakkaalla äidinkielellämme.
Pastori ei joutanut olla mies-
tenliittojen kokouksessa, joka
idettiin lauantaina, 13 p., al-

kaen klo 3 j.pp., jossa keskus-
telimme- kirkkokuntamme e-
läkerahaston asioista. Saapu-
villa oli neljän seurakunnan
miestenliittojen jäseniä, nim.
Ashtabulan, Fairportin ja
Clevelandin, Ohion sekä Det-
roitin. Pappeja oli kolme,
kirkkokunnan esimies tri G.
A. Aho, past. Esala ja pastori
Pies. Tri Aho piti aluksi ly-
hyen puheen, jonka jälkeen
siirryttiin kouluhuoneeseen
kokouksen pitoon. Osa vie-
raista lähti jo illalla kotiaan
kohden, toisia jäi yöksi. Jot-
kut olivat sunnuntai-aamur.
jumalanpalveluksess amme,
jolloin myös saatettiin pyhän
kasteen osallisuuteen mr ja
mrs L. Tyvelän pienokainen.
Kurnineina olivat mr ja mrs
A. Anderson Clevelandista,
Ohio.

Päiväkoulumme toinen o-
pettaja miss Ily Rantala,
New York tiilisistä, Minn.,
joka on käynyt koulunsa Ri-
ver Forest Teachers CoLeges-
sa, on nyt koulussamme opet-
tajana 4-8 luokilla. Toivomme
hänen täällä hyvin viihtyvän
tärkeässä toimessaan. Siis
tervetuloa. Mrs O. Mattson e-
delleenkin opettaa toisia luok-
kia ja past. Pies on opettajana
luterilaisessa korkeakoulussa
opettaen 9 ja 10 luokkaa.

Sunnuntain, 21 päivän, aa-
mujumalanpalvelus omistet-
tiin edesmenneen past. W. W.
Wilenin muistolle. Past. Pies
piti erittäin opettavaisen ja
sisältörikkaan saarnan. Myös-
kin luettiin Auttajasta past.
Wilenin muistolle omistettu
kirjoitus. Tällaiset hetket ovat
vakavia muistutuksia meille
kaikille, että muistaisimme
olla valmiit, kun kutsu tulee.

Syksyinen tervehdys sinul-
le, matkakumppanini.

S. Mäki.
o——

Marquette, Mich,
Sion seurakunnan naisten

ompeluseuran lokakuun työ-
kous oli keskiviikkoiltana, lo-
kak. 1 päivänä kirkon alasa-
lissa. Samoin veljeysliiton
kokous oli samaan aikaan kir-
kossa.

Kauko Wahtera, mr ja mrs

Edward Wahteran poika (isä
on kuollut) on ottanut opetta-
jan paikan Northern Michigan
Collegessa. Samoin on ottanut
opettajan paikan sieltä Henry
Heimonen, edesmenneen pas-
tori J. H. ja mrs Ida Heimo-
sen poika. Molemmat nuoret
miehet ovat käyneet alkeis-
koulunsa täällä ja saavutta-
neet oppiasteet normaalikou-
lussa, joiden perusteella ovat
jatkaneet koulunkäyntiään y-
lemmissä kouluissa siihen as-
ti, että voivat nyt ottaa opet-
tajan paikan normaalikou-
luissa.

David E. Anderson, 825 N.
Front St., kuoli syysk. 25 p.
St. Luke’s sairaalassa. Hän o-
li asunut Marquettessa 19 v.
Syntynyt Ruotsissa helmik. 25
p. 1885. Vainaja oli hyvin
tunnettu rakennusmies ja
arkkitehti täällä Ylä-Michiga-
nisa. Hänen piirustuksensa
mukaan tehtiin viimeinen li-
särakennus St. Luke’s sairaa-
laan täällä. Haudattiin syysk.
29 p. Stambaughssa, Mich.

F. N.

Floodwood, Minn.
Tervehdys toimistoon ja

Auttajan lukijoille. Kirjoitan
ensi kertaa Auttajaan.

Meillä on ollut juhlaista ai-
kaa. Viime kuun 16 päivä kä-
vi keskuudessamme harvinai-
sia vieraita, pastori ja mrs J.
Hirvi Ironwoodista ja mr J.
G. Ahonen vaimonsa kanssa
Hurleystä. Mr ja mrs Ahonen
ovat olleet täällä vuosia ai-
kaa, niin he halusivat vielä
käydä täällä Jumalan sanalla
tervehtimässä meitä. He oli-
vat pa9t. ja mrs Hirven kyy-
dillä. Samana iltana oli har-
taushetki ja kahvitarjoilu mr
ja mrs Aldrich Kivelän ko-
dissa, jossa oli kokolailla vä-
keä.

Keskiviikkoaamuna pastori
ja mrs Hirvi lähtivät käy-
mään Elyssä. Illalla he olivat
takaisin ja meillä oli hartaus-
hetki illalla. Molemmat veljet
puhuivat kummassakin tilai-
suudessa.

Ihanaa on ammentaa vettä
autuuden lähteestä, jota sa-
nanjulistajat meille saarnaa-
vat. Kiitos past. ja mrs Hir-
velle ja mr ja mrs Ahoselle
käynnistä. Oli hauska, kun
tulitte ja tervetuloa toistekin.

Pastori ja mrs Hirvi olivat
ensi kertaa Floodwoodissa ja
sattui niin, että olemme mrs
Hirven kanssa samalta paik-
kakunnalta kotoisin, nim. E-
lystä. He kumpikin tunsivat
vanhempani Wiikmanit siellä.
Kyllä se oli niinkuin yllätys
minulle, kun noin vain löytyy
vanhoja tuttavia. Terveiset
mrs Hirven äidille mrs Matti-
lalle Elyyn, Minn. Sisko Ida
muistaa teitä vielä.

Syysk. 24 p. tri G. A. Aho
kävi julistamassa Jumalan e-
vankeliumia täällä ohikulki-
essaan. Samana iltana oli har-

Senaattorit eivätpäässeet Venäjälle
5,600 kaatuneen ruu-
miit matkalla USA:han

Lauantaina lähtee Antwer-
penistä Belgiasta matkalle
USA:n armeijan kuljetuslaiva
“Joseph V. Connolly” matkal-
le Yhdysvaltoihin tuoden mu-
kanaan kaikkiaan noin 5,600
toisessa maailmanso d a s s a
kaatuneen amerikkalai sen
ruumiit jälleenhaudattavaksi
kotimaansa multiin. Kaatu-
neiden ruumiit ovat levän-

neet Europan maiden mullis-
sa, mutta heidän omaisensa
ovat halunneet poikiensa ruu-
miit kaivettaviksi haudoista
sotilashautausmailla kotimaa-
han haudattaviksi.

Ennen ruumiiden lähettä-
mistä valitaan yksi arkuista
pidettäväksi näytteillä
werpenin Grand Palacessa.
Sitä tulevat vartioimaan vali-
tut amerikkalaiset sotilaat,
jotka ovat edelleen miehitys-
palveluksessa Europassa.

Suomen uutisia
Suomi pyrkii YK:n Jäseneksi

Suomi on syyskuun 20 p:nä
virallisesti pyrkinyt' jäsenek-
si Yhdistyneisiin Kansakun-
tiin. YK:n puhemiehistö päät-
ti syyskuun 19 p:nä pitämäs-
sään istunnossa ottaa käsitte-
lyohjelmaansa Australian eh-
dotuksen uusien jäsenten ot-
tamisesta YK:hon, vaikka
Neuvostoliitto tätä ehdotusta
vastusti.
Amerikkalaisia kongressi-
miehiä Helsingissä

Yhdeksän amerikkalaista
kongressimiestä, senaattoreita
ja edustajakamarin jäseniä,
saapui syyskuun 20 p:nä Suo-
meen, joka on valtuuskunnan
Europanmatkolla kymmenes
maa. Vierailla, joihin kuuluu
myös sihteereitä ja Amerikan
ulkoministeriön edustajia, on
tarkoituksena tutustua Ame-
rikan tiedoitustoiminnan mah-
dollisuuksiin eri maissa, nii-
den taloudellisiin kysymyk-
siin ja kansainvälisiin poliit-
tisiin ongelmiin. Amerikkalai-
set Kongressina iehet kävivät
tasa\ ällän presidentin ja ul-
kona nisterin luona ja vierai-
livat myös eduskuntatalossa,
jossa he kirjoittivat nimensä
eduskunnan vieraskir jaan.
Oppaanaan heillä oli ministeri
Heljas ja eduskunnan vara-
puhemies Kekkonen. Lounaan
ja päivällisen he nauttivat
Yhdysvaltain lähetystö s s ä .

Matka jatkui syyskuun 22 p:-
nä, jolloin useimmat vieraili-
joista suuntasivat matkanpa
kotimaahansa Yhdysvaltoihin.
10 milj .dollarin laina USA:n
ylijäämien ostoja varten.

Suomelle on myönnetty 10
milj. dollarin laina ylijäämä-
tuotteiden ostoon USA:sta.
Saadun tiedon mukaan tätä
uutta dollariluottoa koskeva
sopimus allekirjoitettiin syys-
kuun 19 p:nä Yhdysvaltain ar-
meijan ylijäämävarastoista
huolehtivan viraston ja Suo-
men edustajain kesken. Suo-
mi käyttää näin saamansa

taushetki ja kahvitarjoilu mr
ja mrs Edward Luoman talol-
la Floodwoodissa. Suuri kiitos
tri Aholle ja tervetuloa toiste-
kin.

Häitäkin on ollut täällä,
kun seurakuntalaistemme mr
ja mrs Matti Freemanin poi-
ka Edwin Freeman jaBernice
Santa, mr ja mrs William
Sannan tytär, kävivät Flood-
woodissa vihillä. Hääpaartit
oli marsiamen kotona. Nuori-
pari sai paljon lahjoja. Toivo-
tamme onnea!

Armon turviin!
Mamie Luoma.

luoton juuri puheenalaisten
ylijäämätuotteiden ostoon, ja
oi. 15 vuotta. Yli-
jäämävarastoista saadaan m.
m. tekstiilejä sekä koneita.
Korpilakot jatkuvat

Kommunistien lietso ma t
korpilakot eri aloilla ovat nyt
keskittyneet pääasiassa sata-
matöihin ja metallitehtaisiin.
Helsingin, Turun ja Vaasan
satamissa ovat kaikki työt py-
sähdyksissä jo viidettä päi-
vää, vaikka lakkopäätös alku-
jaan sisälsikin vain kolmen
päivän määräajan. Valtion
ioukkotyöriitojen sovittelija
yrittää saada aikaan sovintoa,
koska työnseisaus satamissa
uhkaa käydä maalle kohtalok-
kaaksi. Metallialalla ovat pää
asiallisesti korpilakkokeskuk-
set Turussa Crichton-Vulca-
nilla ja Helsingissä Hietalah-
den sulkutelakalla, mutta
myöskm Pasilan konepajalla
on kommunistien kiihoituk-
sella ollut otollinen maaperä.
Useissa konepajoissa työläiset
ovat kuitenkin aloittaneet
työt jo kokonaisuudessaan.
Tähän lienee vaikuttanut
SAK:n uhkavaatimus halli-
tukselle. Vastausta odotetaan
syysk. 25 päivään, mutta
muussa tapauksessa uhataan
yleislakolla.

Suomalaisia sotavankeja
vielä Neuvostoliitossa

Kaikki viime sodistamme
palaamatta jääneet eivät vie-
lä ole tähän mennessä tulleet
julistetuiksi kuolleiksi. Saa-
dun tiedon mukaan jo kuol-
leeksiulistettuja parhaillaan
Helsingin kaupungin raastu-
vanoikeudessa vireelläolevia
tapauksia on yhteensä 780.
Viimeisten sotavankien palau-
tusta odottavia, valmiina vi-
reillepantavia kuolleeksijulis-
tamistapauksia on 2,850. Sel-
laisia epäselviä tapauksia,
joista ei toistaiseksi voida sa-
noa, mihin toimenpiteisiin
näiden suhteen tullaan ryhty-
mään on noin 900. Kaikkiaan
on siis lopullisesti selvittä-
mättömiä tapauksia vielä noin
4,500. Kuolleeksijulistamatto-
mien joukossa on vielä joita-
kin talvisodan aikana kadon-
neita ja eräitä sotien väliseltä
ajalta peräisin olevia katoa-
mistapauksia. Suurin osa on
kuitenkin viimeisen sotamme
ajalta Mikäli epärivallisesti
on saatu tietää, on Neuvosto-
liitossa vielä suomalaisia so-
i vankeja, joita syystä tai toi-
p. sta ei ole voitu palauttaa.
Harkittaessa kuolleeksljulis-
tamista on ollut jäätävä odot-
tamaan sotavankien mahdol-
lista palauttamista.

Amerikkalaiset
juovat ja polttavat

{uusia ennätyksiä
Securities Exchange kom-

missioni ilmoitti tiistaina, että
amerikkalaiset joivat enem-
män väkijuomia ja polttivat
enemmän paperosseja viime
vuonna kuin minään edellise-
nä vuonna.

Seitsemän paperossiyhtiötä
ilmoitti viime vuoden netto
myyntien olleen $2,150,046,000
tai melkein 500 miljoonaa
dollaria enemmän kuin edelli-
senä vuonna.

Kolmetoista väkijuom i e n
valmistajaa ilmoitti viime
vuoden myyntien olleen $2,-
124,587,000 tai 306 miljoonaa
dollaria suuremmat kuin v.
1945. Kommissionin tekemien
laskelmien mukaan viime
vuoden voitot olivat noin kak-
si kertaa suuremmat kuin e-
dellisenä vuonna.

o
100,000 sotavankia
suostuu pakkotyöhön

Parisista Ranskasta viikon-
jamassa tulleen tiedon mu-
kaan lähes 100,000 niistä noin
444,700:5ta saksalaisesta sota-
vangista, jotka ovat sijoitet-
tuina Ranskassa, on suostunut
tarjoukseen ryhtyä pakkotyö-
läsiksi Ranskassa korvauk-
sena päästä vapauteen vanki-
leiriltä. Niin ilmoitti Ranskan
työministeriö.

Näistä kuitenkin tullaan
hylkäämään noin 15,000 mies-
tä teknillisistä syistä sekä'sik-
si, kun heidän henkilöhisto-
riansa osoittaa, että he ovat
natsimielisiä. Ranska on y
rittänyt saada tuoduksi ulko-
mailta niin paljon kuin 300,-
000 työläistä vuoden s.; ällä,
mutta ei ole saanut siinä yri-
tyksessä sanottavia tuiOKS^a.

Isän japojan kaksois-
hautajaiset

New York Millsissä, Minn.,
oli harvinaiset hautajaiset,
kun isä ja poika haudattiin
viime maanantaina, molem-
mat .uonnollisen kuoleman
kohdanneita peräkkäisinä päi-
vinä. Poika, Roland Maijala
kuoli Minneapolissa sairaa-
lassa pitkällisen sairauden
jälkeen viime viikon keski-
viikkona. Kun pojan hauta-
jaiset oli järjestetty, niin isä,
William Maijala, kuoli tors-
taina, myöskin Minneapo-
lissa. Isä ja poika haudattiin
samana päivänä.

o—-
Truraan vaatii
apua Europalle

Pres. Truman ilmoitti kon-
gressille, että sen on toimit-
tava ripeästi länsi-Europan
auttamiseksi ennenkuin lisää
maita kääntyy kommunismi-
suuteen. Truman neuvotteli
alkuviikolla kaksi ja puoli
tuntia kongressin johtajien
ja kabinetin jäsenten kanssa
Europan auttamisesta. Hän
sanoi jättävänsä asian kon-
gressi i republikaanisten jä-
senten huostaan, josko he ha-
luavat erikoisistuntoa tai ei
päättääkseen Europan autta-
misohjelmasta. Kongressin is-
tunto alkaa vasta uuden vuo-
den jälkeen ja apua Europas-
sa tarvittaisiin aivan heti.

I Eivät päässeet tarkastamaan
edes Yhdysvaltain lähetystöä.

Europassa kierrellyt Yhdys-
valtain kongressin komitea,
joka on käynyt noin kymme-
nessä eri maakunnassa, ei
saanut lupaa Venäjän halli-
tukselta päästä Venäjän ra-
jojen sisälle. Kun Venäjän
virkailijoille selostettiin, että
kongressi haluaa käydä Yh-
dysvaltain lähetystöä tarkas-
tamassa ja sen toimintaa tut-
kimassa, että voi tehdä esi-
tyksiä sen suhteen ja suunni-
tella paljonko varoja tarvi-
taan sen ylläpitämiseksi, uu-
si vastaus oli sama kuin edel-
linenkin: Ei päästetä. (Yhdys-
valtain lähetystötalo Mosko-
vassa kuin muuallakin on Yh-
dusvaltain hallituksen omai-
suutta, joten kongressin jäse-
nillä pitäisi olla oikeus sen
yalvonnan ylitse.) Europassa
kiertävään komiteaan kuuluu
varsin huomatuita senaatin ja
eduskunnan jäseniä.

Ei ole ihme, että Yhdysval-
tain ja Venäjän välit eivät ole
sopusointuisat, kun tällaista
tapahtuu.
Uutta nimittelemistä
odotetaan

Washingtonissa ennustet-
tiin, että Venäjän sanomaleh-
distö ja radio alkaa uuden
nimittelemis-hyökkäyksen A-
merikkaa vastaan. Eräässä
venäläisessä aikakauslehdes-
sä hyökättiin pres. Trumania
vastaan, jossa verrattiin hän-
tä Hitleriin.

Yhdysvaltain virkailija, jo-
ka on seurannut Venäjän oh-
jelmaa, sanoi mielipiteenään,
että kun Venäjä ei ole onnis-
tunut pääsemään amerikka-
laisten suosioon, jota se on
yrittänyt, on Venäjä nyt alot-
tanut mustata Amerikkaa o-
massa maassaan ja ulkomais-
sa, toivoen siten saavan suo-
siota osakseen.

Yhdysvaltain lähetti Walter
Bedell Smith protestoi Molo-
toville pres. Trumanin nimit-
telemistä viime viikolla, sa-
noen, että ei saksalaistenkaan
haukkumiset koskaan olleet
niin ankaria liittolaisia ‘koh-
taan. Molotov vain vastasi,
ettei Venäjän hallitus ole vas-
tuussa minkään lehden teke-
mistä nimittelyistä. Molotov
vielä lisäksi haukkui Ameri-
kan lehdistöä, että se julkai-
see valheita ja parjauksia Ve-
näjästä ja sen hallitusmiehis-
tä.

Jotkut Amerikan virkaili-
jat, jotka ovat tutkineet syitä
Venäjän käyttäytymiseen, o-
vat tulleet siihen johtopää-
tökseen, että se aiheutuu
kriitillisestä tilanteesta Venä-
jällä, ja täten yritetään ek-
syttää kansaa todellisuudesta
kotimaansa oloihin nähden.

Valtioviraston virkailija sa-
noi, että Yhdysvallat ei tule
lähettämään uusia protesteja
Venäjälle. Lähettiläs Smith
palaa Washingtoniin ensi
kuussa, ja neuvoteltuaan sih-
teeri Marshallin ja muitten
hallituksen virkailijain kans-
sa, voidaan senjälkeen odot-
taa, mitä Yhdysvallat tulevat
tekemään.

TilatkaaAuttaja seurakuntaan
kuulumattomalla ystävällän-
ne. Hankin nauttii silti.


