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KÄRSITÄÄNKÖ SUOMESSA KURJUUTTA
Amerikansuomalaiset, jotka

sodan jälkeen ovat vierailleet
vanhassa kotimaassaan, ovat
antaneet varsin ristiriitaisia
selostuksia Suomen elintasos-
ta. Toisten mielestä Suomessa
ei enään ole minkäänlaista
puutetta. Toisten mielestä
Suomi kuuluu maailmankaik-
kein hädänalaisimpiin kansoi-
hin.

On ehkä laskettava suoma-
laisten omaksi syyksi, että a-
merikkalaiset eivät paremmin
tunne olojamme. Kirjeenvaih-
toa Atlantin ylitse tosin on,
vilkkaanakin. Mutta usein
Suomesta päin tulevat kirjeet
ovat liian vähäpuhuvia.

Jotta paremmin saattaisim-
me tyydyttää Amerikan suo-
malaisten tiedonhalua on Suo-
men Huolto valikoinut esi-
merkkiperheitä, joita nyt pa-
rissa kirjeessä tulemme esitte-
lemään. Olemme olleet uteli-
aita. Olemme tunkeutuneet
näihin perheisiin, kysyneet
suorasukaisesti perheen tulo-
ja. Olemme yrittäneet laskea,
mitä perhe käyttää veroihin,
vaatteisiin, ruokaan ja muihin
menoihin.—

Ja heti aluksi on syytä huo-
mauttaa, että toisia suomalai-
sia sota on koetellut vaikeam-
min kuin toisia. Suomen Huol-
to jakaa avustuksiaan niille
perheille, joiden toimeentuloa
syystä tai, toisesta voidaan pi-
tää uhattuna. Nyt emme esit-
tele avustettavia perheitä,
vaan sellaisia, joita voimme
pitää keskitason edustajina.

Väinö Innanen Helsingissä
on keskitason metallityöläi-

nen. Elätettävänään on hänel-
lä vaimo ja viisi lasta. Hän an-
saitsee työllään 13,000 mark-
kaa kuukaudessa. Vuokraan
menee kuukausittain 1,300 mk
ja sähköön noin 500 mk. Kah-
desta henkivakuutuksesta kk.
maksut tekevät yhteensä 150
mk. Tupakkamenot nousevat
kuukausittain 1,120 mk:aan ja
sellaiset välttämättömät me-
not kuin lääkärimaksut, rai-
tiovaunumaksut ym. vaihtele-
vat 1,000-2,000 mk:n välillä.
Ruokaa ja vaatteita varten
perheelle jää 6,000 tai par-
haassa tapauksessa 7,000 mk
kuukaudessa.

Maitohan on Suomessa edel-
leen tiukasti säännöstelty.
Väinö Innasen maito-osuus
maksaa 1,300 mk kuukaudes-
sa. Voihin on käytettävä aina-
kin saman verran. Mustan
pörssin voihin hänellä tuskin
on varaa, sillä siitä on mak-
settava ainakin 400 mk pau-
nalta. (Noin 1,000 mk kilo.)
Säännöstelty voi maksaa 158
mk ($1.15) pauna (352 mk ki-
lo). Leipään ja kaljaan per-
heessä käytetään lähes 1,000
mk. kuukaudessa. Kun tästä
vielä vähennetään muut saa-
tavissa olevat elintarvikkeet,
kuten peruna, jää ylijäämä,
keskimäärin 2,000 mk. kuu-
kaudessa, lihavalmisteiden os-
toa varten.

Liha maksaa Suomessa tätä
nykyä noin 230 mk kilo, eli n.
100 mk pauna. Kahdella tu-
hannella markalla ostetaan
perheessä kuukausittain liha-
valmisteita, ja päivää kohden
riittää tästä noin Vz paunan

TEHÄN MATKUSTATTE SUOMEEN
ENSI KESÄNÄ

SÄÄSTÄKÄÄ MATKALLA RAHAA JA AIKAA

Lentäkää Suomeen 18 lunnissa laivamatkan hinnalla!!
Järjestämme Suomesta kaksi lentohuvimatkaa Suomen
ja Amerikan välillä. Ensimmäinen huvimatka on huhti-
kuussa ja toinen kesäkuussa. Ilmoittautukaa heti jäse-
neksi näille matkoille. Korjoittakaa New Yorkin asia-
miehellemme, os.: JohtajaEino Viljanne, 121 East 126
Street, New York 35, N.Y.
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Rouva Innanen valmistaa päi-
vällistä sillä aikaa, kun kolme

nuorinta lasta valmistautuu
huomista koulupäivää varten.

annos, riippuen sen suuruus
paljon siitä, mitä lihaa oste-
taan.

Perheessä ruokalistaan kah-
desti päivässä: aamiainen val-
mistetaan tavallisesti ryyneis-
tä jamaidosta, päivällisen val-
mistukseen käytetään lihaa,
kuitenkaan ei joka päivä. Kun
perheessä eletään erittäin
säästäväisesti, jää talousme-
noihin enemmän kuin mones-
sa hiuussa perheessä on laita.

Vaatetustilanne on tyydyt-
tävä, joskaanuutta vaatetava-
raa ei saada hankituksi. Joita-
kin lahjalähetyksiä on saatu
ulkomailta ystäviltä, ja se on
paljon helpottanut tilannetta.
Vanhempien lasten kengät o-
vat kuitenkin huonossa kun-
nossa.

Asuttavanaan perheellä on
kahden huoneen asunto, jossa
yhteensä pinta-alaa 36 neliö-
metriä.

Kärsitäänkö keskitason suo-
malaisessa perheessä kuten
tässä metallityöläisen kodissa

puutetta? Tuskin voim-
me niin sanoa. Mutta toimeen
tulosta on kamppailtava. Niin
hyvin Suomen valtiotalous
kuin yksityisten perheitenkin
toimeentulo on suusta käteen
elämistä. Säästöjä ei pystytä
tekemään, suurempien meno-
jen tullessa kuten sattuu
sairaustapauksissa ym., tun-
netaan mitä suurinta epävar-
muutta. Verrattaessa tätä en-
nen sotaa vallinneeseen kor-
keaan elintasoomme, tunnem-
me elävämme harmaata lama-
kautta, josta ulospääsyä ei ai-
nakaan toistaiseksi ole näky-
vissä.

Emme voi olla huomautta-
matta siitä aineellisesta ja
henkisestä tuesta, jonka Help
Finlandin tapainen järjestö
Amerikassa on Suomea koh-
taan osoittanut. Jokainen sen
kautta saatu ja Suomen Huol-
lon jakama paketti on merkin-
nyt turvallisuuden tunteen li-
sääntymistä. Mutta myös ai-
neellisesti se on antanut koko
maamme taloudellisen jäl-
leenrakennuksen hyväksi.
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Kuunvaloa
Edwin Balmer kirjoittaa:

“Kommunistien ja kanssa-
matkustajain väitteet tuovat
mieleeni erään etäisen saaren
alkuasukkaan järkeilyn, joka
piti kuun paljoa korkeammas-
sa arvossa kuin auringon.
Kun saarella käynyt matkai-
lija ilmaisi ihmettelynsä
asian johdosta, selitti alku-
asukas, että kuu on paljon
hyödyllisempi ihmisille kuin
aurinko, sillä se harkitsevasti
paistaa yöllä, jolloin valoa
kovasti kaivataan, jotavas-
toin aurinko typerästi tahtoo
paistaa päivänaikana, jolloin
on muutenkin kylliksi valoa.

Samaten nämä kanssamat-
kustajat ovat niin tottuneet
elämään vapaan yhteiskun-
nan valossa—ymmärtämättä
sitä—että he pitävät tuon va-
lon jatkumisen asiaankuulu-
vana, vaikka sen alkuperä
hävitetäis iink i n. Hilpeällä
innostuksella he olisivat val-
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KIITOSLAUSE
Sydämellisimmät kiitokset teille, rakkaille Ruth

Circle ystäville, siitä suuresta syntymäpäivän muisto-
yllätyksestä, jonka järjestitte minulle 17 p kotonani.
Myöskin suuri kiitos teille kaikille ystäville, kun tulitte
niin suurella joukolla viettämään syntymäpäivääni ja
teitte siitä ihanan muistojuhlan.Kauniit kiitokset synty-
mäpäiväonnitteluista ja suuresta rahalahjasta. Erikoiset
kiitokset toimihenkilöille, mrs Walfred Mäelle ja miss
Esther Michelsonille ja koko Ruth Circlelle juhlanon-
nistumisesta. Aina tulen ilolla muistamaan teitä tietäen,
että “jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja
tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä”.

—MRS. SYLVIA (A. L.) MÄKI

MUISTOLAUSE

Rakkaan puolisoni, isämme ja isoisämme

EMIL AHOLAN
muistolle

Yksi vuosi on kulunut helmik. 25 p., kun rakas puolisoni
Ja isämme sai muuttaa pois täältä vaivojen maasta ikui-
seen rauhaan.

Mä murheen laakson kulkija
Jokotiin kanssas halajan.
Pois meren myrskyn aalloista
Menisin jo mielelläni
Levollisehen satamaan
Elämään kanssas’ uuteen valkamaan,
Ikuiseen rauhan rantaan.

Puolisosi Hilda.
Nyt olemme isästä erotettuna.
Uskossa olemme turvattuna,
Ett’ Herra meitä johdattaa
Ilonsa maahan kotia.

Rakkauden kaipauksella, lapset:
Bertha, Wilho, Helvle, Hilma, Kalle.
Helmer, Alvar Ja Elmer.
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miit vaihtamaan auringon
kuuhun, ja sitten olisivat äl-
listyneinä siitä johtuvan kyl-
myyden ja pimeyden vuoksi.
Auringonvalon aiheuttajina
ovat monet alkuaineet; ja sa-
maten monet eri vaikuttimet
aikaansaavat ja ylläpitävät
vapaan yhteiskunnan. Tär-
keimpiä niistä ovat vapaat
vaalit, vapaus kokoontumi-
seen, puhevapaus ja kansan
valitsema, sitä edustava kong-
ressi. Saamme kuulla monta
asiaa olevan väärin meidän
maassamme; mutta kuiten-
kin voimme kuulla noista epä-
kohdista, ja ryhdymme itse
niitä korjaamaan. “Vapaassa
maassa”, huomautti Carnot
monta vuotta sitten, “pide-
tään suurta melua vähästä-
kin vaikeudesta; maassa,
missä on hirmuhallitus ja
vapaus on kansalta riistetty,
on vähän valitusta, mutta
paljon surua ja tuskaa.”

Suom. J. M.

Sivu 4


