
NO. 25

SUOMEN KUULUMISIA Ilmajoki, Suomi
Pyydän ystävällisesti, että

Auttajan toimitus antaisi tilaa
lehdessään seuraavalle pienel-
le kirjoitelmalle:

Tänä suvisena sunnuntaina,
(kesäk. 12 p.,) tunnen velvolli-
suudekseni kirjoittaa Autta-
jaan kiittääkseni arvoisaa toi-
mitusta, kun se on auttanut
minua jatkuvasti saamaan
luettavakseni Auttaja-lehden,
jonka tulen uskollisesti tar-
koin lukemaan. Hänelle, joka
lehden minulle lahjoitti, olen
jo lähettänyt kiitoskirjeen.

Olemme täällä Ilmajoella
eläneet monta viikkoa tätä
kaunista kevätkesää melkein
juhlien merkeissä. Ensin oli
monena sunnuntaina rippilas-
ten komfirmatio. Viime sun-
nuntaina oli täällä suuret lau-
lu- ja soittojuhlat, jossa oli 10,-
000 ihmistä yleisöä ja tänään,
kesäk. 12 p., paljastettiin tääl-
lä viime sodan sankari-vaina-
jien muistomerkki.

Rippilasten juhla oli tänä
päivänä minulle erikoinen sik-
si, että minunkin ensimmäi-
nen lapseni sai nyt seurakun-
nan siunauksen. Se tuntuu
niin uskomattomalta, kun niin
kovin lähellä on olevinaan se
aika, kun itse seisoin Jumalan
edessä kotipitäjäni pienessä,
kauniissa kirkossa. Entistä
velvoittavampana olen nyt
tuntenut vastuun, joka minul-
le on omattu, kun hoitooni on
uskottu noin monta tainta Ju-
malan suuresta puutarhasta.
Osaanko hoitaa leiviskäni oi-
kein?

FAGERHOLMIN HALLITUS
SAI LUOTTAMUSLAUSEEN
KAHDELLA ÄÄNELLÄ

Kesäkuun 8 pnä kokoontu-
nut eduskunta on käsitellyt is-
tunnoissaan hallituksen esit-
tämää 'lisämenoarviota.

Kesäkuun 14 pn:n iltamyö-
hällä 18 tuntisen keskustelun
jälkeen päättyi budjettikes-
kustelu klo 12 yöllä, jolloin
toimitetussa äänestyksessä ny-
kyinen hallitus sai luottamus-
lauseen kahden äänen enem-
mistöllä. Hallitusneuvotteluja
jatkettaessa saman päivän aa-
mulla porvarillisryhmien kes-
ken kävi ilmi, että maalaislii-
ton esittämä suunnitelma por-
vallisen yhteis hallituksen
muodostamiseksi oli ajautu-
nut karille sen johdosta, että
kokoomuspuolueen eduskun-
taryhmän enemmistö päätti
asettua edistyspuolueen halli-
tuskysymyksessä omaksumal-
le kannalle. Sen mukaan ei
hallituksenkaatamista pidetty
tällä hetkellä ajankohtaisena.
Hallituksen kohtalo jäi näin
ollen eduskunnassa moitelau-
sumasta ja eri ryhmien tahol-
ta esitettyjen ponsien välillä
toimitettujen äänestysten va-
raan. Pääministeri ilmoitti en-
nen ratkaisevaa äänestystä, et-
tä hallitus hyväksyy kaikki
muut ponnet paitsi valtiova-
rainvaliokun na n mietinnön
esittämän moitelausuman, jo-
ta maalaisliitto oli ilmoittanut
kannattavansa selkä kansande-
mokraattien pontta. Äänestet-
täessä hallitus sai ensin kone-
äänestykse s s ä epäluottamus-
lauseen, mutta avonaisessa ää-
nestyksessä tuli luottamuslau-
se kahdella äänellä 94-92.

MARTAT VIETTÄNEET 50-
VUOTISJUHLIAAN HEL-
SINGISSA

Martto j e n 50-vuotisjuhlan
merkeissä eli Helsinki kesä-
kuun 11 ja 12 pnä ja vaikka
toisena juhlapäivänä satoikin
hieman, se ei suinkaan pelot-
tanut j uh la jumalanpalveluk-
siin, kokouksiinsa ja juhlati-
laisuuksissa rientävää kan-
sallis- ja sinipukuisten marto-
jen joukkoa. Päättäjäis- ja
pääjuhla vietettiin Messuhal-
lissa, jonne jo hyvissä ajoin
ennen alkamishetkeä riensi
kotiaskareistaan lomaa otta-
neita tomeria perheenemäntiä.

I Sivullisten tarvitsi luoda vain
silmäys juhlakansanrauhallis-
ten ja elämänviisautta kuvas-
tavien kasvojen tiuhaan rivis-
töön, kun he jo saivat turval-
lisen vakaumuksen siitä, että
tuhansien maamme kotien oh-
jakset ovat hyvissä käsissä
marttaemäntien niitä pidelles-
sä. 50-vuotias Marttaliitto sai-
kin puheissa ja tervehdyksissä
runsain mitoin tunnustusta
työstään kotiemme henkisen,
taloudellisen ja siiveellisen ta-
son kohottajana.

* * *

SOTAKORVAUKSET SUJU-
NEET TYYDYTTÄVÄSTI

Kuudennen sotakorvausvuo-
den toimituksia koskeva suo-
malais-neuvostoliittolainenso-
pimus allekirjoitetaan saa-
mamme tiedon mukaan Hel-
singissä aivan näinä päivinä.
Kuudes sotakorvausvuosi
poikkeaa sikäli aikaisemmista,
että sen pituus on 18 kuukaut-
ta. Toimitusluettelot sisältävät
tuotteita, joitaSuomessa jo ai-
kaisempinakin sotavuosina on
valmistettu.

Parhaillaan pää 11y mässä
olevan viidennen sotakorvaus-
vuoden hankinnoista on Suo-
mi Sotevan johdon taholta saa-
mamme tiedon mukaan selviy-
tynyt tyydyttävästi. Erinäisis-
tä toimituksista ei kuitenkaan
vielä ole täyttä selvyyttä. Toi-
mitusaikaa on vielä jäljellä
runsaat kaksi viikkoa, minkä
kestäessä sotakorvausteolli-
suus ponnistelee korkeapai-
neen alaisena.

* * *

DOLLARIN VÄÄRENNYS-
JUTTU SELVIÄMÄSSÄ

Kansainväliset mittasuhteet
saanut setelienväärennysjuttu
on selviämässä. Kaksi henki-
löä on pidätetty epäiltynä
osallisuudesta rikokseen, mut-
ta toistaiseksi ei haluta antaa
tarkempia tietoja julkisuuteen
tutkimusten ollessa vielä kes-
ken. Poliisin haltuun lienee
joutunut itse setelipaino ja jo-
kin määrä vääriä seteleitä.

Setelim ies t e n toiminnan
keskuksena oletetaan olleen
Helsingin, josta levitettyjä se-
teleitä on tavattu Ruotsissa,
Tanskassa, Puolassa, Itävallas-
sa ja Amerikassa. Ruotsin vi-
ranomaiset olettavat väären-
nettyjen setelien lukumääräk-
si 100. Viisi kappaletta niitä
on tavattu Amerikassa erään
puolalaisen merimiehen maa-
hantuomana.

Juhlapä i v ä m m e aamuna
nousin jo varhain ylös, että
ehtisin toimittaa askareeni ja
joutuisin aikanaan kirkkoon.
Ja pianpa astelenkin vakava-
na kirkkotiellä. Nyt juurikuk-
kivat tuomet ja syyreenit, nii-
den väkevä tuoksu täyttää ko-
ko tienoon. Noin ne kukkivat
silloinkin kauan sitten, kun
valkopukuisena kuljin kotipi-
täjäni temppeliin, tunnusta-
maan usk o n i taivaalliselle
Isälleni ja luvatakseni aina
seurata häntä. Ja ne muistot,
nuoruuteni ihanimmat ja tus-
kallisimmat muistot ne kulke-
vat kuvina taas ohitseni. Sil-
loin oli Jumala minulle rakas,
hyvä Isä, jota aina vilpittö-
mästi ja avoimesti polvittelin.
Tunsin hänen läheisyytensä
aina ja kaikkialla. Suuressa
luonnossa, missä Rikuinkin,
aina olin kuulevinani hänen
äänensä. Lintujen laulussa,
laineiden loiskeessa, metsän
puiden huminassa ja kukkien
terälehdiltä. Kaikkialta soi
vastaani sama hellä ääni. Kat-
so sinua varten olen nämä
kaikki luonut. Silloin en tun-

“On ihmeellistä, että kom-
munistit katsovat heillä ole-
van varaa tällaisessa kysy-
myksessä äänestää valtiova-
rainvaliokunnan ponsilausel-
man puolesta, mikä asiallisesti
merkitsee samaa kuin 30-lu-
vun työttömyyspolitiikan nou-
dattaminen”, lausui pääminis-
teri Fagerholm Helsingin Sa-
nomille antamassaan haastat-
telussa. “Kommunistit eivät
Välitä työväenluokan intres-
seistä, koska heillä on pääasi-
ana 'hallituksen kaataminen
millä hinnalla tahansa. Näyt-
tää tulleen klassilliseksi, että
hallitus selviytyy eduskunnas-
sa voittajaksi kahden äänen
enemmistöllä, sillä niinhän ta-
pahtui viime kerrallakin maa-
laisliiton väli kysymyksestä
äänestettäessä. Luottamuslau-
se on joka tapauksessa luotta-
muslause.”

* * *

TOIVEITA HYVÄSTÄ
MARJAKESÄSTÄ

Eri tahoilta maastamme saa-
tujen tietojen nojalla on eten-
kin mustikan, lakan ja ome-
nien kukinta onnistunut hy-
vin, jotenmetsä- ja puutarha-
marjasato tulee tänä vuonna
tavallista runsaampi japarem-
pi, ellei kuivuus kesän kulues-
sa pääse pilaamaan satoa. Mi-
käli sadetta saadaan, on aina-
kin omenasato Etelä-Suomes-
sa ennätysmäinen.

tenut surua huomisesta, sillä
taivaallinen Isäni antoi minul-
le kunakin päivänä, mitä tar-
vitsin. Niinpä päätinkin, seiso-
essani Jumalani edessä, että
nuoruutenakin tulee kuulu-
maan lapsuuteni Jumalalle.
Mutta kuin kas kävikään?
Mahtavat voimat käyvät
kamppailua monen ihmisen
sielusta. Niinpä minullekin
maalasi sielun vihollinen kau-
niita kuvia, luvaten kauniita
linnoja asuakseni jos luopui-
sin Jumalastani ja astuisin hä-
nen palvelukseensa. Ja minä
kurja raukka kuuntelin kiu-
saajaa, rikoin kasteeni liiton,
vastoin äitini varoituksia ja
omantuntoni nuhtelevaa ään-
tää. Kauneimmat nuoruuteni
vuodet kulutin tämän maail-
man huveissa ja nautinnoissa,
vaikka en niissä löytänytkään
tyydytystä sisäiselle kaipuul-
leni. Silloin otti Vapahtajani
ankaralla kädellänsä kiinni
elämäni ohjaksiin. Hän antoi
minun kannettavakseni ristin,
joka oli hyvin raskas ja josta
en koskaan eläessäni pääse va-
pautumaan. Hetkessä hän löi
pirstaleiksi ne pilvilinnat, jot-
ka ilman häntä olin rakenta-
nut. Silloin, katkeralla surulla
minä huomasin eläneeni mon-
ta elämän kultaisinta vuotta
vain sielun viholliselle. Sitä
tuskaa, jota silloin koin, ei voi
sanoin kuvata. Huusin avuk-
seni taas taivaallista Isääni
pitkän tauon jälkeen. Mutta se
ei ollut enää sitä välitöntä lap-
sen pyyntöä hyvälle isälle. Se
oli tuhlaajapojan tuskan täyt-
tämä huuto. “Isä anna anteek-
si, en enää ansaitse, että mi-
nua sinun pojaksesi kutsu-
taan.” Antoihan se Isä rikko-
mukseni anteeksi ja sen jäl-
keen on Jumalani saanut mää-
rätä elämäni suunnan. Mutta
ne nuoruuden mustat muistot,
ne palautuvat yhä uudestaan
sielun sielmien eteen, vaikka
olenkin ne anteeksi saanut, en
ole voinut niistä vapautua.
Yhä uudestaan ne kulkevat
ohitseni. Sinä nuori lukijani,
anna lapsuutesi taivaan Isän
olla nuoruutesikin kuninkaa-
na, silloin elämästäsi tulee
ehyt, särkymätön ja vanhana
sitä voi muistella tuntematta
tuskaa. Nytpä olenkin jo kirk-

komme veräjällä. Avatuista
ikkunoista kantautuu mahta-
vana virren säveleet. Istun
penkkiini, painan pääni alas ja
sydämestäni pyydän pastorim-
me kanssa: “Varjele sinä hei-
dät väkevällä kädelläsi tämän
maailman viettelyksistä. Ole
heidän Jumalansa iankaikki-
sesti.”

Musiikki, laulu ja soitto tul-
kitsee niin ihanasti sielun kai-
puuta maasta ylöspäin, kor-
keammalle ja korkeammalle.
Nämä laulujuhlamme olivat
aivan erikoiset, sillä niissä oli-
vat kutsuvierainamme itse
Amerikan täällä oleva lähetti-
läs, ministeri Warren puolisoi-
nensa ja joukko täällä olevia
Amerikan suomalaisia. Se oli
mielestämme aivan erikoinen
kunnia maakuntaamme koh-
taan, että ministeri Warren
kunnioitti juhliamme läsnä-
olollaan. Ministeri oli ollutko-
vin ihastunut maakuntamme
kauneuteen ja sen jäyhään
kansaan. Täällä vierailevia
Amerikan suomala is i a oli
myös j u h lassamme komea
joukko. Siellä kaikui laulu,
kun yli 30 kuoroa kajautteli
säveliään suvisessa luonnossa.

Ja sitten tänään. Tänään me
seisoimme sankkana massana
taaskin sankariemme haudoil-
la. Oli heidän muistomerkkin-
sä paljastustilaisuus. Patsas,
joka on kuvan veistäjä Aimo
Tukiaisen käsialaa, on yksin-
kertaisen kaunis ja kunnioi-
tusta herättävä. Siinä nähdään
polvistuneena rukoileva sotu-
ri, jonka pään ympärille on
nainen laskenut siunaavan kä-
tensä pitäen toisella kädellään
sylissään lasta, jonka katse on
kohdistunut ylöspäin, kuin
odott a e n, mutta parempaa
huomenta. Lapsen katseesta
luemme varman tulevaisuu-
den uskon. Vakavina katse-
lemme hautojen pitkiä, suoria
rivistöjä, näemme vanhusten,
nuorten vaimojen ja lasten
kyyneleisen katseen ja taas-
kin kohoaa sielumme syvyy-
destä kysy myö: Miksi? Mikä
on kaiken tämän kärsimyksen
tarkoitus? Onko tässä kätket-
tynä kansallemme siunauksen
siemen tulevaisuudessa?

Kevät on ollut täällä hiu-
kan kolea. Yö-kylmiä on vielä-

kin esiintynyt siellä ja täällä.
Sadetta on kyllä saatu riittä-
miin. Oraat näyttävät nyt ai-
nakin alussa lupaavilta. Toi-
vorikkain mielin aherramme
täällä kukin paikallaan odot-
taen uutta parempaa huomen-
ta.

Tervehtien Auttajan luki-
joita.

Bertta Itälehto.
Ilmajoki, Os. Suomi.

Sebeka, Minn.
Kesäk. 3 p. ill. saatiin ko-

koontua herttaisessa pappilas-
sa. Sinne saa mennä kuin ko-
tiin. Siellä on aina sydämelli-
nen vastaanotto. Tällä kertaa
oli veljeysliiton kokous. Kate-
kismuksesta oli läksynä 3. us-
konkappalee st a seurakunta.
Siitä selitti valaisevasti pasto-
ri Heino. Näissä kokouksissa
tulemme enemmän ymmärtä-
mään mitä luetaan ja luetun
tarkoituksen, sillä pastori sy-
vällisesti kertoo niitten tarkoi-
tuksen. Paljon menettävät ne,
jotka eivät ole mukana. Se sa-
na on meille ravintoa elämän
matikalla. Sen sanan kautta
pysymme uskossa. Näissä ko-
kouksissa käytämme Siionin
Kantelen laulukirjoja. Lopus-
sa mrs Heino tarjoili kahvit
leivosten kanssa, josta kiitos.

Lauantaina, 4 p., oli lauan-
taikoulun lapettajais-piknikki
kirkon alakerrassa. Koulut
ovat päättyneet, lapset ja opet-
tajat saavat kesälomaa, vaan
past. Heinolla on vielä rippi-
koulua ja päästö juhla on 19 p.

9 p. ill. Lutherlidtto kokoon-
tui Oscar Ahon kotiin tutki-
maan Jumalan sanaa past.
Heinon johdolla. Sebekan Lut-
herliitolla oli käiksi joukkoa
Lutheran Youth-lehden myyn-
ti kilpailussa. Joka puoli hä-
viää, sen oli laitettava piknik-
ki voittajille. 15 p. ill. oli se
piknikki Rush Laken rannalla
Abram Siirilän huvilalla.

12 p. saatiin kokoontua Her-
ran huoneeseen sanan kuu-
loon. Kuinka ihanaa onkin
usein käydä sinne, missä sel-
vänä ja puhtaana kaikuu sa-
nan todistus. Lopussa käytiin
alasaliin kahville, jota tarjoili
mrs A. Siirilä, mrs J. Meyer ja
mrs Alina Tuorila. Kiitos tar-
joilusta.

Tilatkaa osotteella
NATIONAL PUBLISHING CO.

DRAWER 432
Ironvvood, Michigan

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 KÄY KAUPAKSI VOITTE NE PALAUTTAA.

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

Kyläilyma tk a n Canadaan
Charlie Nikkarin uudella au-
tolla tekivät ajuri Charlie Nik-
kari, mr ja mrs Matt. S. Nik-
kari, mr jamrs Edwin Paavo-
la jamrs Sandra Karjalainen.
He vierailivat past. ja mrs Or-
ville Ahon luona sekä muissa
perheissä, josta mr Nikkari
toi terveisiä. Myös tapasivat
past. Sippolan. Hauska oli ol-
lut kyläillä Herrain omien luo-
na. Ollaanhan yhtä perhevä-
keä, saman Isän lapsia. On sa-
ma usko, toivo ja rakkaus.

Mr ja mrs John Karkela,
heidän lapsia ja lasten lapsia
tekevät kyläilymatkan Hib-
bingiin ja Duluthiin.

Miss Shirlee Aho, sairaan-
hoitajan oppilas Swedish Hos-
pitalista, Minneapolista, viet-
tää lomansa täällä vanhem-
piensa mr ja mrs Edward
Ahon luona. Mrs Ed. Aho ja
Shirlee viettivät jonkun päi-
vän Rush Lakella Matt Nikka-
rin huvilalla.

Mr ja mrs Ed. Anderson ja
Rodney, Kettle Riveriltä, ja
mr Matt Latvala Wrightista,
Minn., vierailivat täällä Ed-
ward Luoman perheessä. Ed.
Andersonit myös vierailivat
Raymond Granrothin luona.

Mr jamrs Abram Siirilä kä-
vivät Minneapolissa.

Naisten liiton pitovuoron
ovat maksaneet rahalla mrs
August Laine, $B.OO, ja mrs
Olaf Raatikka, $5.00, josta
heille kiitos.

Runsaita sateita on saatu,
jotenkesä onkauneimmillaan.

Tervehtien kaikkia Herran
omia tämän lehden kautta,

- Hilja.

MORGAN CO.
IRONWOOD MICH.
Puh. 32—kaupungilla

Puh. 247—Jessievillessä

Rakennustarpeita
Kolia maaleja

Kysykää hintojamme en-
nenkuin insuleeraaite ta-
lonne. Varmaan voimme
säästää rahojanne. Koke-
neet miehet tekevät työn.

Radio Cab Cos.
■■ TAXI

Fuhelin 1 /
AUTOMME JOHDETAAN RADIOLLA

Wrecker palvelusta Soittakaa Tölli tai päivillä

Northern Baking Cos.
WIRTANEN BROTHERS. omistajat

IRONWOOD Puhelin 744 MICHIGAN
Tunnettu, luotettava leipomoliike

Bestyet leivän valmistajat
LEIVOKSIA, KUIVAALEIPAA JA KAIKKIA

LEI VOSTUOTTBITA

AUTTAJA TORSTAINA KESÄKUUN 23 P. 1949

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.

I)r. J. E. Drapeau
silmälääkäri

Silmälaseja sovitetaan ja
korjataan

114 8. Lowell St. lronwood
Puhelin 757-R

TUNNIT:

i\ /\ )I Maanantaista
LmmJ Perjantaihin

Kello 9—6
Lauantaisin Ja
iltasin sopi-

muksella

SUMMIT SUPER
Service Station
Elmore Fredrickson

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

Gasoliiniä, öljyä, rasvausta
ja kaikkea alaamme kuu-

luvaa palvelusta.

SHELL TUOTTEITA

SIVU 3


