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lukuisia korkeampia ja alem-
pia upseereja ym. Tällöin tie-
tysti valitaan uusdemokra-
tialle mieluisimmat tyypit ar-
meijan palvelukseen varsin-
kin johtopaikoille. Ja puolus-
tusrevisio on saamaisillaan
valmiiksi koko “demokrati-
soinnin” -ohjelman, josta tulee
“ylösrakentavaa” lukemista
kaikille maan itsenäisyyden
todellisille ystäville. Mutta
siitä toiste.

Tällä kertaa on todettava,
että sotilassopimus tietenkin
tulee antamaan aivan uutta
vauhtia Suomen puolustuslai-
toksen “puhdistukselle” ja
“demokratisoi mis e 11 e” ja
muutenkin tekemiselle mah-
dollisimman venäläismallisek-
si. Tämä ei ole kuitenkaan ai-
noa eikä tärkeinkään puoliasi-
assa. On kyllä sanottu, ettei
sotilassopim u s sellaisenaan
paljonkaan muuta Suomen to-
dellista tilannetta, jollei maa-
ta miehitetä, koska Neuvos-
toliitto sotilaallisesti kum-
minkin on maata hallinnut ja
olisi voinut miehittää sen mil-
loin tahansa. Tietysti näin on
asianlaita, mutta sopimus ai-
nakin muodollisesti antaa Ve-
näjälle oikeuden kaikkeen sel-
laiseen, mihin sillä ei muuten
tähän asti olisi ollut. Mosko-
van tulkinnassahan on, mil-
loin katsotaan sodan vaara
sellaiseksi, että Venäjän täy-
tyy ryhtyä turvaamaan Suo-
men koskemattomuutta.

Ja sitten tulee itse kysymys
tukikohdista. Niistähän on
huhuttu paljon, vaikka ei tie-
detä, missä muodossa asia tu-
lee esille sitten lopullisessa
sopimuksessa tai tuleeko se
siihen. Nämä huhut voidaan
kumminkin tässä mainita ku-
vaavina tilanteen epämääräi-
syydelle sekä osviittana siitä,
mitä sopimus mahdolisesti
voisi sisältää tukikohtiin näh-
den, jos niitä tosiaan siinä
esiintyy. On siis yleisesti pu-
huen huhuttu, että Suomi sai-
si takaisin alueita Karjalasta,
jos Neuvostoliitolle luovutet-
taisiin sopivia sotilaallisia tu-
kikohtia lounais- ja länsiran-
nikolta ja Pohjois-Suomesta.
Tällöin on mainittu, että Suo-
men pitäisi “Venäjän las-
kuun” miehittää Ahvenan-
maa, samoin on huhuttu
Mäntyluodon satamasta, Po-
rin lentokentästä, jostakin

Oletteko pysähtynyt ajattelemaan, miten
läheisesti elämämme tarvikkeet ovat tekemi-
sissä metsässä seisovien puitten kanssa? Talo
jossa asumme, pöytä joltasyömme, lehti jota
luemme, vieläpä kivihiilikin jota poltamme,
ne kaikki ovat lähtöisin metsän puusta. Kul-
taa pidetään kallisarvoisena, mutta elämän
tarpeissa on se halpaa puun rinnalla.

Ahonen Lumber Cos.
IRONWOOD MICHIGAN

Auttaja torstaina, huhtik. 1 p. 1948

WIRTANEN ja
KOSKELA

PARTURILIIKE
218 S. Suffolk St.

IRONWfcOD, MICH.
Ensiluokkainen työt

Be Lovely
BEAUTY SHOP
PERMANENTTEJA

Suomalainen palvelija
Sears Roebuckin yläk.

Aurora St. Puh. 1700
IRONWOOD

Northland Cafe
(Vastapäätä kirjastoa)

236 E. Aurora lronwood

Auki joka päivä kello 6*ta
aamulla klo ll:3o:neen illalla.

ERIKOISET ATERIAT
PYHISIN

Kalkkunaa, hflmmll, kanaa
Mr Ja mra V. Longchart, o mlät

Valvomisesta
“Käski hän myös ovenvar-

tijan valvoa.” (Ml. 13:34).
Muutamien elämä ja am-

matti on sellainen, että heitä
kehoitetaan valvomaan!
Esim. ovenvartijana herraan-
sa odottavaa palvelijaa käs-
ketään valvomaan.

Mitä on valvominen hengel-
lisessä mielessä? “Valvo-
minen on uudestisyntyneen
(so. uskossa olevan) vaelta-
minen valkeudessa, Jumalan
kasvojen edessä, kun hän on
kuuliainen Pyhän Hengen ar-
movaikutuksille, ottaa vaarin
ajatuksistaan, sanoistaan ja
töistään ja odottaa Kristuk-
sen ilmestymistä.

Epäuskoiset ja jumalatto-
mat eivät valvo, vaan he elä-
vät kaikkein suurimmassa
synnissä, s.o. epäuskossa ja
harjoittavat kaikkia muita
syntejä. Epäuskoiset opetta-
jat ovat mykkiä koiria, jotka
unta rakastavat (Jes. 56:10).
Ja epäuskoiset seurakunnan
jäsenet nukkuvat erilaisissa
synneissään, väärässä opissa
ja suruttomuudessa.

Pietaria kehoitettiin erikoi-
sesti valvomaan ja rukoile-
maan. Mutta hän unhoitti ke-
hotukset. Sitten seurasi epä-
uskoaan lankeeminen ja mo-
nenkertaiset Jeesuksen kiel-
tämiset. Siitä hän heräsi, it-
ki, etsi Jeesuksen seuraa ja
vahvistui uskossa. Sentähden
hän kehottaa: “Olkaa raittiit
ja valvokaa!”

Valvomisessa on omallatun-
nolla tärkeä osuutensa. “Us-
kon salaisuus on hyvässä
omassatunnossa”, ja on tär-
keätä, että emme halveksi vi-
hollista emmekä pidä mitään
syntiä vaarattomana. Varti-
jaa vailla oleva, nukkuva,
juovuksissa oleva sotajoukko
on hukassa. “Kun sanovat:
‘Nyt on rauha, ei mitään hä-
tää’ silloin yllättää heidät
yhfäkkiä perikato niinkuin
synnytyskipu raskaan vai-
mon, eivätkä he pääse pa-
koon.”

Kehoitus on, että valvomi-
sessa olisimme kestäviä ja
aina rukoilevia.

Ja kun kuolema on jokai-
sen ihmisen edessä, niin kaik-
kien pitäisi valvoa. “Muista,

ettei kuolema viivyttele, eikä
liittosopimuksesta tuonelan
kanssa ole sinulle näytetty.”
(Siir. 14:12). —Uskosta luo-
puneille kuuluu: “Heräjä val-
vomaan.”

“Mutta minkä teille sanon,
sen sanon kaikille: Valvo-
kaa!” Frans Kärki
Sanansaattajassa.

Ensimmäiset Raamatut
Lutherin elämässä
(Alku sivulla 3)
häntä, sillä niissähän psal-
mista rukoilee, että Herra pe-
lastaisi hänet. Samoin myös
vaivasi häntä Room. 1: 17,
jossa Paavali sanoo, että Ju-
malan vanhurskaus ilmenee
evankeliumissa ja omistetaan
uskossa. Sapan siemen teki
juurta hänen sydämessään,
kunnes se * viimein puhkesi
kukkaan, kun hän sai rohkeu-
den nousta epäraamatullisia
oppeja vastaan. Tämä roh-
keus ilmeni vasta sitten, kun
hän oli itse päässyt täyteen
selvyyteen, miten ihminen
vanhurskautetaan uskosta il-
man lain tekoja.

Luostarin johtajat odotti-
vat Lutherista suurta katoli-
sen opin puolustajaa Raama-
tun sanalla. Avomielinen
Raamatun tutkiminen kuiten-
kin todisti hänelle, että kirk-
ko on poikennut pois Raama-
tun sanasta.

Tutkikaamme Raamattua,
sillä se ei ole mikään “kuollut
kirjain”, vaan elävä ja voi-
mallinen, terävämpi kuin mi-
kään kaksiteräinen miekka.
Se oli kykenevä johtamaan
Lutherinkin oikealle tielle,
vaikka hän oli valalla van-
nonut, että hän tahtoo pyhit-
tää itsensä itsevanhurskau-
delle ja tekopyhyydelle.

—J. E. N.

OCIRCLE
CLEANERS

Puh. 2295
Suffolk Street
IRONVVOOD

Kalkellalsia vaatteiden i
puhdistusta Ja prässflystä
Haemme ja tuomme kotiin.

Pollari Food Shop
428 McLeod Avenue Puhelin 100

IRONWOOD, MICH.
OMA LEIPOMO

Jossa valmistetaan puhtaasti Ja huolellisesti leivoksia

Ensiluokkaista ruokatavaraa vallitsevilla hinnoilla.
Lllkkessämme on myös LIHAKAUPPA, Joten voitte
tehdä kalkki ruokatavaraostoksenne yhdestä puodista.

Suomalaiset kauppapalvelijat
OSTOKSET TUODAAN KOTIIN

gfefeg* RUSS MASON
Ipnßj ELECTRIC SHOP

RADIO PALVELUSTA
314 S. Suffolk Street JUIpäTJIT

IRONWOOD, MICHIGAN
Kaikkia tekoja radiolta korjataan PjJZSSeKv

60—PUHELIN—60
Tuokaa pienetkin radionne meille dKSBSiM

MYÖSKIN JÄÄHDYTYS-LAITOKSIA Ja PALVELUS-
TA RUOKATAVARALIIKKEILLE

Haemme Ja palautamme suuret radionneHyviä "tuubeja" osia Ja hyvä työ

tukikohdasta Vaasan tienoil-
la» Jyväskylän lentokentästä
venäläisten nyt omistamien
Tikkakosken tehtaiden lähel-
lä, Kemin lentokentästä ja eh-
kä joistakin muista alueista
Kemin- Tornion seuduilla se-
kä Sallan radan käytön jär-
jestelystä venäläisten kontrol-
lissa. On puhuttu laajemmis-
takin suomalaisista alueluo-
vutuksista pohjoisessa, mut-
ta ne sivuutamme tässä yhr
teydessä aivan epätodennä-
köisinä.

Tämä kaikki mainittakoon
vain huhuina, joiden toden-
peräisyydestä ei vielä tiede-
tä mitään ja jotka' lopullisen
sopimustekstin julki tullessa
saattavat osoittautua aivan
perusteettomiks iki n. Koska
kumminkin tähänastiset hu-
hut koko tästä Suomen tule-
vaisuudelle ratkaisevan tär-
keästä kysymyksestä tähän
saakka ovat osoittautuneet
aivan liian paikkansapitävik-
si ja perusteellisiksi, on syytä
mainitä niistä jotakin näin
ennakolta.

Eipä ole ihme, jos nuo soti-
laallisetkin näköalat jo sinän-
sä ovat niin levottomuutta
herättäviä, että ne ovat saa-
neet kaikki puolueet kansan-
demokraat te j a lukuunotta-
matta viimeiseen saakka epä-
röimään ja toivomaan onnet-
tomuuden välttämistä. Vaka-
via olivat myöskin ne puolue-
ryhmien edustajat, jotka per-
jantaina 27.2 menivät presi-
dentti Paasikiven luokse kuu-
lemaan suuria uutisia kaksi-
tuntisessa neuvottelussa. Ai-
noastaan Hertta Kuusinen ja
hänen miehensä, sisäministe-
ri Yrjö Leino olivat somistau-
tuneet oikein säteilevin kas-
voin ja juhlahymyin ja Hert-
ta rouva komeili uudessa tur-
kissaan sekä muissa suhteissa
“tip-top”. Mutta kyllähän se
sopikin, kun oli kysymyksessä
heidän quislingipolftiikkansa
suuri voitto.

(Jatk.)

SEMENTTI BLOKEJA
Tilatkaa nyt!

Kuljetamme vaikka minne

Bessemer Block Cos.
Puhelin 72211

BESSEMER, MICH.

DULUTH:
Huhtikuun 4 p. on suomen-

kielinen jumalanpalvelus Fre-
mad Society kirkossa klo 9:-
30 ap. Englanninkielinen ju-
malanpalvelus klo 10:30 ap.
Kirkko on 6th Ave East ja
sth St. kulmauksessa.
SUPERIOR:

Huhtikuun 4 p. on englan-
ninkielinen jumalanpalvelus
Christ Lutheran kirkossa ill
klo 7:30. Osoite on Belknap
St. ja Cummings katujen kul-
mauksessa.
KETTLE RIVER:

Huhtikuun 4 p. on suomen-
kielinen jumalanpalvelus Ka-
levalan kirkossa klo 2 ip.
VIRGINIA:

Huhtikuun 6 p. on suomen-
kielinen jumalanpalvelus Mis-
souri-Synodin kirkossa kello
7:30 ill., jossa tilaisuudessa
vietetään H. pyhää ehtoollis-

GILBERT:
Huhtikuun 8 p. on suomen-

kielinen jumalanpalvelus kir-
kossa klo 7:30 ill., jossa ti-
laisuudessa vietetään H. py-
hää ehtoollista.

—E. P. Lampela.

Lehtijärvi, Minn.
Seurakunnan puolivuosiko-

kous pidetään kirkossa 11 p.
huhtikuuta 1948 heti jälkeen
jumalanpalveluksen. Kokous
käsittelee kaikkia seurakun-
nan asioita. Toivotaan kaik-
kien jäsenten läsnäoloa.

Seurakunnan puolesta.
John Oikarinen, esimies,

John Saari, kirjuri.

TUODAAN HETI
mikä määrä tahansa

TIILIÄ, SEMENTTI tai
"CINDER" BLOKEJA

Varastossamme on
4x8x16
BxBxl6
12x8x16
kokoja

MAANVILJELIJÄT!
Antakaa meidän laskea

sementti-blokeista tehdyn
maitohuoneen hinnan. Va-
rastossamme on muutamia
maitohuoneen rakennusoh-
jeita, jonka saatte vapaasti
pyytämällä.

MARKO RUPPE
Elinkautinen kokemus

Puh. 1882W, R. 1, Box 15
Lake Road, Ironvvood, Mlch.
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