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LASTEN KOULUMAAILMA
Lapsilla on oma erikoinen

maailmansa, joka on monessa
suhteessa aivan toisenlainen
kuin meidän “isojen ihmisten”
maailma. He katselevat asioi-
ta omasta erikoisesta näkökul-
mastaan, ja usein se, mikä
meistä tuntuu suurelta ja tär-
keältä, on heidän mielestään
pientä ja vähäpätöistä. Ja
päinvastoin.

Lasten elämän alueen tär-
keän osan muodostaa koulu-
maailma. Arvokkaat ja merki-
tykselliset kehitysvuodet viet-
tää lapsi tämän erikoismaail-
mansa piirissä. Kasvattaja, jo-
ka koettaa perehtyä tähän lap-
sen erikoiseen elämän piiriin,
seuraamalla niitä vaiheita, ilo-
ja ja suruja, jotka kohtaavat!
lasta koulumaailmassa, menet-!
telee viisaasti. Hän saa käsiin-
sä tärkeitä lankoja, jotka aut-j
tavat häntä ohjaamaan lasta
oikealla tavalla suurta elämän
koulua varten, jossa luokalle
jääminen on paljon kohtalok-
kaampaa kuin koulussa mil-
loinkaan.

Useimmat lapset käyvät
koulua mielellään. Se onkin
luonnollista. Tuohan koulutyö
mukanaan paljon uutuutta ja
monia hauskoja asioita lasten
elämään. Toveripiiri “parhai-
ne ystävineen” ja “kivoine ka-
vereineen” on jotain erityisen
viehättävää. Jännittävä ja ter-
veellinen kilpailu leikeissä ja
läksyjen osaamisessa antaa
myös koulunkäynnille pirteän
sävyn. Koulujuhlat ovat suu-
ria ja tärkeitä tapahtumia, va-
loisia etappipaikkoja lasten
tiellä, jopa niin värähdyttävän
ihmeellisiä, että vielä vuosien
kuluttua, kun lapsuuden At-
lantissaan on jo aikoja painu-
nut ajan mereen, sykähtää sy-
dän lämpimästi, kun muistot
niihin palaavat. Paljon lyö-
dään laimin niissä kodeissa,
joissa lyödään laimin tutustua
lasten koulumaailman moniin
viehättäviin erikoispiirteisiin.

Voi kuitenkin tapahtua sel-
laista, että koulunkäymipen
on jostain lapsesta syystä tai
toisesta raskasta ja vastenmie-
listä. Sen ei lähimainkaan ai-
na tarvitse johtua siitä, että
itse koulutehtävät olisivat hä-
nelle ylivoimaisia. Syyt voivat
olla kokonaan toiset. Viisas
äiti ja isä huomaavat pian, et-
tei kaikki ole niinkuin olla pi-
täisi. Lapsi on alakuloinen, ha-
jamielinen tai ärtyisä. Koulu-
tehtäviin ei ole innostusta. Ko-
ko koulunkäynti on raskas
taakka.

Jos näin on laita, on etsittä-
vä syy, mistä tällainen johtuu.

On väärin torua lasta laiskuu-
desta ja haluttomuudesta en-
nenkuin on otettu selvää, onko
olemassa muita syitä, joista
'lapsen vastenmielisyys koulua
kohtaan voisi johtua.

Ehkä toveripirissä on jotain,
tai joku, joka tekee koko kou-
lun vieroksuttavaksi paikaksi.
Kaupungeissa ja suurehkoissa
asutuskeskuksissahan oppilas-
aines on varsin kirjavaa. Siellä
on mitä erilaisimmat kodit
edustettuina. Ujo ja herkkä-
mielinen lapsi tuntee orpou-
den ja yksinäisyyden -tunnetta
hälinöivässä to v eri joukossa.
Ehkä lapsi on jollain tavoin
joutunut tovereittensa silmäti-
kuksi ja saa raskaasti tuntea,
mitä merkitsee olla erilainen
kuin toiset.

I Eräs pieni alaluokkalainen
tuli kouluun isän villapaita yl-
lään. Perheessä oli monta las-
ta, eivätkä vanhemmat voi-
neet huolehtia siitä, että kai-
killa olisi ollut tarpeeksi puki-
mia. Yhdeltä puuttui sukat,
toiselta käsineet, kolmannella
oli kengät kurjassa kunnossa.
Oli kylmä pakkas-aamu ja äiti
puki isän lämpimän villapai-
dan pienen koululaisen ylle,
sillä omaa ei hänellä ollut. Vil-
lapaita lämmitti pientä selkää
ja koulumatka sujui hyvin.
Mutta luokkaan ehdittyään
joutui tyttönen tovereitten pil-
kan alaiseksi. Toiset osoitteli-
vat häntä sormellaan nauraen:

Muhosen tytöllä on mies-
ten villapaita päällä.

Kyynelsilmin tuli lapsi ko-
tiin:

En tahdo enää isän villa-
paitaa! Mieluummin vaikka
palelen ja kuolen.

Mutta äiti oli viisas. Hän ot-
ti lapsen luokseen ja haasteli
'hänelle hellästi:

Lue sinä vain läksysi hy-
vin ja voita opettajan arvon-
anto. Pian kyllä toverisikin
jättävät sinut rauhaan, vaik-
kapa väliin pakkasilmoilla pi-
dätkin isän villapaitaa. Sitä jo-
ka työnsä tekee hyvin, kun-
nioittavat kaikki.

Näin kasvatti äiti lapsessaan
uljuutta ja rohkeutta. Ja sitä-
hän tarvitaan niin paljon siinä
suuressa koulussa, jonka nimi
on elämä.

Tämä on vain pieni esimerk-
ki niistä vaikeuksista, jotka
voivat lastamme köhdata kou-
lumaailmassa. Ne voivat näyt-
tää meistä pieniltä ja vähäpä-
töisiltä, mutta niissä on tar-
peeksi taakkaa heidän hennoil-
le hartioilleen. He tarvitsevat
apuamme jaymmärtämystäm-
me.

Jos lapsen koulu- ja koti-
maailma ovat sopusoinnussa
keskenään, niin että molem-
missa vedetään yhtä köyttä ja
samaan suuntaan, muodostuu
koulumaailma lapselle todella-
kin paikaksi, jossa hän mitä
parhaimmalla tavalla kypsyy
ja kehittyy kykeneväksi ker-
ran kunnolla täyttämään sen
paikan, joka on varattu häntä
varten elämän suuressa kou-
lussa.

“Koti.”

MORGAN CO.
IRONWOOD MICH.
Puh. 32—kaupungilla

Puh. 247—Jessievillessä

Rakennustarpeita
Kolia maaleja

Kysykää hintojamme en*
nenkuin insuleeraatte ia*
lonne. Varmaan voimme
sääs+ää rahojanne. Koke-
neet miehet tekevät työn.

Radio Cab Cos.
W TAXI

Fuhelin I £
AUTOMME JOHDETAAN RADIOLLA

Wrecker palvelusta Soittakaa yölli tai pilvftllft

Northern Baking Cos.
WIRTANEN BROTHERS, omistajat

IRONWOOD Puhelin 744 MICHIGAN
Tunnettu, luotettava leipomoliike

Bestyet leivän valmistajat
LEIVOKSIA, KUIVAALEIPAA JA KAIKKIA

LEIVOSTUOTTEITA

AUTTAJA TORSTAINA KESÄKUUN 16 P. 1949

Port Arthur, Ont
Otin kesäloman tästä kirjoi-

tustouhusta jatoivoin, että jo-
ku seurakuntalaisistamme kir-
jottaa kuten pyysin, mutta
koska eivät toiset ole tarttu-
neet kynään, niin yritän ker-
toa kuulumisia.

Toiminta seurakunnassam-
me on jatkunut säännöllisesti.
Onpa niin tarkalle joskus ollut
illat järjestettynä, ettei tiede-
tä, mihin väliin saataisi johto-
kunnan kokous sovitettua. Vii-
me kokouksessamme dii meillä
raamattutunti ennen johto-
kunnan varsinaista kokousta.
Keskusteltavanamme oli py-
hän kasteen sakramentti. Ajan
lyhyyden vuoksi jatkamme si-
tä seuraavassa kokouksessam-
me. Keskustelu oli kovin mie-
lenkiintoinen jakun kerran al-
kuun pääsimme, niin jatkam-
me sillä tavoin kuukausi kuu-
kaudelta.

Huhtikuun 22 p. oli kirkos-
samme pakanalähetyskerhon
juhla. Ohjelma oli vaihteleva
ja arvokas. Ohjelman loputtua
oli kahvitarjoilu kirkon ala-
salissa, jonka oli kustantanut
mr Emil Ylimäki ja koska se
oli mr Ylimäen syntymäpäivä,
niin kajautettiin päivän sanka-
rille laulu “Happy Birthday to
You”. Tulot pakanalähetyksel-
le oli $54.40.

Viime kuun lopulla vieraili-
vat täällä pastori ja mrs J. E.
Nopola perheineen. Oli haus-
kaa saada tavat heitä pitkäs-
tä aikaa. Pastori Nopola saar-
nasi täällä kolmessa kirkossa,
nimttäin Fort Williamissa,
Lappe’ssa ja Port Arthurissa.
Kaikkialla riensi seurakunta-
laiset runsaslukuisina entistä
sielunpaimentaan kuulemaan.
Meidän se u r akunnastamme
meni kolehti seminaari kas-
saan. Kiitos käynnistä ja ter-
vetuloa toistekin.

Kevät on ollut oikein kylmä.
Seitsemännen ja kahdeksan-
nen päivän aamulla oli maa
kuurteessa ja vesi jäässä. Niin
meni monen toimeliaan emän-
nän juurikasvimaalla perunan
lehdet ja tomaatin taimet mus-
taksi. Sireenit kukkivat par-
hallaan, mutta Superior-ijär-
veltä päin käy raikas tuuli.
Joitain lämpimiä päiviä on to-
sin ollut, että tulee ajatus, jo-
kos se kesä nyt tuli.

Kirkkokunnalle on täällä ol-
lut määränä $700.00 vuodessa,
se teke vain $2.50 kutakin jä-
sentä kohden. Nyt oli monet
lyöneet laimin sen maksami-
sen, joten meillä oli aikamoi-
nen loppukiri ennen vuoden
päättym i s tä. Kirkkokunnan
asia on kovasti nuoren pasto-
rimme sydämen asiana ja on

Mittojen mukaan tehtyjä
MIESTEN PUKUJA

JA PALTTOJA
J. B. Simpsonin rääiälöimiä

Tulen kotiinne kutsutta-
essa näyttämään ja mittaa-
maan.

AUGUST PURO
Box 522

IRONWOOD, MICH.

Dr. J. E. Drapeau
SILMÄLÄÄKÄRI

Silmälaseja sovitetaan Ja
korjataan

114 8. Lovvell St. Ironvvood
Puhelin 767-R

LC—w—A TUNNIT:
/\ )1 Maanantaista

Lbmhmu Perjantaihin
jPfSpM Kello 9—5
HaQGjfil, Lauantaisin Ja

Iltasin sopi-
muksella

SUMMIT SUPER
Service Station
Elmore Fredrickson

aseman hoitaja
Douglas Blvd. ja U.S.-2

Gasoliiniä, öljyä, rasvaustaja kaikkea alaamme kuu-
luvaa palvelusta.

SHELL TUOTTEITA

hän moneen kertaan siitä
muistuttanut ja asia näyttää-
kin täällä oivalletun.

Useat seurakuntalaisemme
touhuavat kir k o lliskokouk-
seen lähtöä. Kuoroharjoituk-
sissa oli keskustelua, josko
kirkkokuoromme olisi päässyt
menemään, mutta osa kuoro-
laisistamme eivät ole Canadan
kansalaisia ja osalla on vaikea
päästä työpaikoistaan, joten
päätimme vierailla naapuri-
seurakunnissa kuluvan kesän
aikana.

Seurakuntamme jäsen mr
Peter Kaartinen, kuoli kolmas
päivä kesäkuuta ja haudattiin
kirkostamme paikalliseen hau-
tausmaahan suuren sukulais-
ja tuttavajoukon saattamana.

Meillä on toivo saada tänne
useita vierailevia pastoreita
kuluvan kesän aikana. Paikka-
kuntamme kasvatit, pastorit
Mäki, Latvala jaErickson tule-
vat tänne kesälomalleen, sekä
seminaarilaiset Kaija ja Mau-
nula. Kuulemamme mukaan
on R. W. Heikkinen lupautu-
nut vierailemaan kirkollisko-
kouksen jälkeen täällä. Jospa
meillä seurakuntalaisina olisi
vain harras halu kuulla heitä.
Kyllä meillä on täällä ollut
kaksi valaisevaa saarnaa joka
viikko. Oma syynsä on, joka
kadotukseen joutuu.

Siunausriskasta kesää kai-
kille näiden rivien lukijoille
sekä toimitukselle. Tuntuu,
kuin tämä meidän Auttaja-
lehtemme olisi tullut kovin
monipuoliseksi ja aivan kuin
lukisimme sitä halukkaammin,
vai lieneekö muutos minussa
itsessäni. Mitä arvelee siitä
toiset kirjeenvaihtajat?

Ester.

Suomalainen
ravintola t
KAHVIA

ATERIOITA
VOILEIPIÄ >AWUWICHt3
Finnish-American

Cafe
Vastapäätä Auttajaa
IRONWOOD, MICH.

Amasa, Mich.
Arvi Hämäläinen ja Eino

Hämäläinen saivat läpipäästö-
todistuksen ja y.o. arvon For-
estry engineer alalla, Michiga-
nin Tech, Houghtonissa. Mrs
Hilda Hämälänen heidän äi-
tinsä, oli läpipääsy juhlissa.
Arvi ja Eino ovat seurakunta-
laisiamme ja ovat olleet Lut-
herliiton ja kuoron jäseniä.
Toivomme heille menestystä.

Swan Laken naistenliitto pi-
tää leivos-myyjäiset Memory
Lane ruokakaupassa, kesäk. 25
p. alkaen klo 1:30 j.pp.

Lutherliiton kokous on mr
ja mrs R. J. Peltosen katona
heinäk. 5 p. iltana. Mennään
joukolla

Naistenliiton kokous on mrs
Victor Peltosen luona kesäk.
29 p. klo 2 j.pp.

Muistakaamme, että kesäk.
19 p. on seurakunnan “piknik-
ki” Gibson-järven puistossa.

Kv.

Eräs vanha kalastaja istui
eräänä iltana auringon laskies-
sa paikkaamassa verkkojaan.
Hän oli nuorena ollut meri-
miehenä suurissa laivoissa ja
niistä hän kertoi ympärilleen
kokoontune e 11 e nuorisolle
työskennellessään. Hän kertoi
myös seuraavan tapahtuman:

Kolmekymmentä vuotta sit-
ten eräänä myrskyisenä yönä
meren kovin kuohuessa me
purjehdimme pitkin vaarallis-
ta rannikkoa. Meidän kaptee-
nimme, joka oli kokenut mies,
oli itse peränpidossa ja koetti
kaikin tavoin rohkaista meitä.
Hän oli kovin heikko tervey-
deltään, mutta hänen sielunsa
voimat olivat sitä suuremmat,
ja hän antoi määräyksensä
niin tyynesti ja varmasti, että
se elähytti meitä jokaista. “Ju-
ho”, hän sanoi minulle, “seiso
vieressäni, jos joudut muilta
toimiltasi, sillä minun voima-
ni ovat aivan lopussa. Näetkö
tuon tähden tuolla edessäsi?”
“Kyllä, kapteeni”, sanoin mi-
nä. “Jos minun voimani koko-
naan loppuvat, niin pidä suo-
raan kohti tähteä, ja silloin
kaikki käy hyvin. Mutta muis-
ta, Juho, että on toinenkin täh-
ti, johon sinun on aina tähys-
tettävä, jos tahdot purjehtia
autuaitten satamaan.”

Minä ymmärsin, mitä hän
tarkoitti. Hän osoitti minut
Herran Jeesuksen ja hänen sa-
nansa luo, sillä hän oli erin-
omainen kapteeni. Ei hän lai-
minlyönyt yhtäkään tilaisuut-
ta, jona hän voi sanoa hyvän
sanan laivaväelleen. Minä olen
kuullut monta saarnaa tuon
myrskyisen yön jälkeen, mut-
ta ei yksikään saarna ole lii-
kuttanut minua sellaisella voi-
malla kuin nuo yksinkertaiset
sanat sinä yönä, jolloin kado-
tin parhaan ja uskollisimman
ystäväni maan päällä.

HUOMI

Kirkolliskokouks e e n aiko-
ville lausutaankehoitus lähet-
tää tilauksensa majoituksista
ajoissa. Varsinkin niiden vie-
raiden, jotka haluavat vuokra-
ta joko hotelli- huoneen tai
“Tourist Cabinin”, tulisi il-
moittaa siitä aivan lähitulevai-
suudessa, sillä nämä tilaukset
pitää täyttää pian, koska Ely
on turisti-keskus ja nämä pai-
kat ovat kysyttyjä.

Osoittakaa majoitustilauk-
senne majoituskomitean pu-
heenjohtajalle:

Mr. Arthur Nyman
11 E. Conan St.

.
Ely, Minn.

TilatkaaAuttaja seurakuntaan
kuulumattomalle ystävällen-
ne. Hänkin nauttii siitä.
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SUORAAN KOHTI TÄHTEÄ
“Kadotitteko te hänet sinä

yönä”, kysyivät kuulijat.
“Niin, niin, ystäväni”, jat-

koi tuo vanhus alakuloisesti.
“Hänen hetkensä oli lyönyt.
Kun hän ei enää voinut seisoa,
huusi hän niin kovaa kuin
vain voi: “Pidä suoraan kohti
tähteä, poikani! Pidä suoraan
kohti tähteä!” Sitten autettiin
hänet alas hyttiin, enkä sen
kovimmin nähnyt häntä enää
hengissä. Minä saatoin pitää
tähteä silmällä, ja jonkin het-
ken kapeaa väylää kuljet-
tuamme tulimme me aukealle
merelle ja tyynemmille vesil-
le. Tähti oli osoittanut meille
oikean tien.

Kun laiva oli päässyt vaa-
roista ja minun vuoroni oli
päättynyt, menin alas kaptee-
nin hyttiin. Lippu oli levitetty
hänen kuolleen ruumiinsa yli,
mutta hänen miehekkäät kas-
vonsa säilyttivät kuolemassa-
kin saman levollisuuden ja lu-
juudenkun elämässäkin. Minä
lankesin siinä polvilleni ja ru-
koilin Jumalaa johdattamaan
minua elämän myrskyjen läpi,
ja voin sanoa, että minä siitä
yöstä saakka kaikista kompas-
tuksistani 'huolimatta olen pi-
tänyt sanan tähteä silmällä. Ja
nyt, nuoret ystäväni, minä
tahdon antaa teillekin neuvon:
“Pitäkää Jumalan sanan täh-
ti oppaananne!Pitäkää silmäl-
lä sitätähteä, niin pääsette on-
nellisesti tämän elämän vaa-
roista ja viimein saavutte rau-
han satamaan.”

(Sanansaattaja)

MATTSON'S
JEWELRY STORE

Victor Mattson & Son
125 E. Ayer St.

IRONWOOD, MICH.
Kellojen ja taskukellojen

korjausta

Be Lovely
BEAUTY SHOP
PERMANENTTEJA

Suomalainen palvelija
Sears Roebuckin yläk.

Aurora St. Puh. 1700
IRONWOOD

KOLIA
McDonald

Lumber & Fuel Cos,
RAKENNUSTARPEITA
Puhelimet 1528 ja 1529

IRONWOOD MICH.

Kansalliskirkon 50-vuotishistoria
nyt valmis!

ENNAKKOTILAUKSET JO TÄYTETTY
TILAUKSIA OTETAAN VASTAAN JA TÄYTETÄÄN AIVAN VIIVYTTELEMÄTTÄ
HINTA $3.00 POSTIKULUINEEN TAI OSTAKAA ASIAMIEHELTÄ

ASIAMIEHET- TILATKAA ITSELLENNE VARASTO AIVAN HETI
JA MYYKÄÄ KIRJAA NY TANARUS. JOS KAIKKI HALLUSSANNE OLE-
VAT KIRJAT EIVÄT KAY KAUPAKSI, VOITTE NE PALAUTTAA.

KIRJA SISÄLTÄÄ 385 SIVUA JA YLI 100 KUVAA. VIHERI-
ÖISSÄ VAATEKANSISSA. KIRJAN NIMI PAINETTU KULTA-
KIRJAIMIN ETUKANTEEN.
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