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Amerikan taloudel-
linen järjestelmä

(Kirjoittanut Paul G. Hoff-
man, Economic Cooperation
Administrator.)

Minä olen vakuuttunut siitä,
että taloudellinen järjestelmä,
jonka me olemme kehittäneet
Amerikassa, tarjoaa kaikkialla
ihmisille toiveen entistä rik-
kaammasta elämästä. Meidän
järjestelmämme on dynaamis-
ta ja luovaa kapitalismia
erikoinen kapitalismin muoto.

Minä luulen, että olemme lii-
aksi taipuvaisia pitämään ka-
pitalismia kapitalismina teke-
mättä eroa, joka on täällä
Amerikassa kehitetyn luovan
systeminä ja muualla maail-
massa harjoitetun kapitalis-
min välillä. Kapitalismin li-
pun alla on muualla maailmas-
sa tapahtunut asioita, joitaku-
kaan täällä Amerikassa ei ha-
luaisi puolustaa. Me voimme
puolustaa viimeiseen asti ja ol-
la ylpeitä siitä taloudellisestä
järjestelmästä, jota me olem-
me kehittäneet ja edelleen ke-
hitämme täällä Yhdysvallois-
sa, mutta pitäkäämme huoli
siitä, että rajoitamme kapita-
lismin käsitteen meidän eri-
koiseen muotoon. Tämä on tul-
lut selväksi minulle, kun minä
olen tutustunut kapitalismin
muotoihin muualla maailmas-
sa. Meidän järjestelmämmeon
ainutlaatuinen. Se on yhtä
amerikkalaista kuin pesäpallo,
mutta sen voimaperäisyys ja
luova kyky omaavat yleisen
sopeutumiskyvyn.

Ensimmä ise n ä piirteenä
meidän taloudessamme on se-
kavuus päätösten teossa. Nel-
niin että keskitason amerikka-
lainen voi nauttia elintasosta,
jota muu maailma kadehtii.

Tätä on, lyhyesti sanoen,
systeemimme tehnyt kansalle.
Kun minä ajattelen mitä se on
tehnyt kansan hyväksi, niin
minun mielessäni on etusijalla
meidän tämän ajan nuoret. Op-
pikouluissa opiskelevien luku
on lisääntynyt vuodesta 1890
lähtien kolmetoista kertaa no-
peammin kuin kansamme, ja
collegeissa opiskelevien luku-
määrä kuusi kertaa niin no-
peasti. Suuri muutos on tapah-
tunut myöskin ajatuksissam-
me kansalaisvapauksista. Mei-
dän lapsemme tavallisesti us-
kovat samanlaisiin mahdolli-
jän miljoonan yrityksemme
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PEHMEITÄ JUOMIA

johtajilla on vastuu tehdä
omat päätöksensä. Meidän
suurten kasvatuksellisten lai-
tostemme johtajat tekevät itse
päätöksensä mitä ne opettavat
ja miten ne opettavat, ja täys-
ikäiset kansalaisemme, yli sa-
ta miljoonaa, voivat itse valita
työnsä, päättää, missä he ha-
luavat asua ja miten kuluttaa
varansa.

Toiseksi meidän järjestel-
mällemme ovat ominaisia
aloitteet. Huomattavia palkin-
toja annetaan niille, jotka ovat
valmiita ajattelemaanJa teke-
mään kovasti työtä. Lieviä ran-
gaistuksiakin on niille, jotka
eivät halua. Meidän systeemis-
sämme on kysymys suuresta
porkkanasta ja pienestä tikus-
ta.

Me olemme suunnattomasti
käyttäneet konevoimaa. Me
olemme jatkuvasti lisänneet
konevoiman käyttöä ja juuri
se seikka selittää meidän kor-
kean elintasomme ja sadun-
omaisen taloudellisen nousun.

Ja neljänneksi täällä tulot
käytetään. Amerikkalaisilla on
45 miljoonaa autoa, mikä seik-
ka osoittaa, että varallisuus
käytetään tarkoin kansamme
keskuudessa. Yli 90 prosenttia
meistä kuuluu keskiluokkaan,
jotka eivät ole köyhiä eivätkä
rikkaita.

Nämä ovat mielestäni talou-
dellisen järjestelmämme pe-
ruspiirteet. Toinen kysymys
on sitten: “Kuinka hyvin se
on palvellut meitä?” Ainoa pä-
tevä keino taloudellisen jär-
jestelmän arvosteluun on se
seikka, missä määrin se vaikut-
taa kansaan. Mitä se tekee
heille ja heistä? Kun minä ky-
syn, mitä se tekee kansan hy-
väksi, minä haluan tietää, on-
ko heillä tarpeeksi syötävää,
oikeata ruokaa, mukava paik-
ka nukkua? Ovatko he lämpi-
minä? Onko heillä kylpyhuo-
neita, suihkuja, autoja, radioi-
ta, maitoa ja kaikkia niitä asi-
oita, jotka kuuluvat kunnon
elämiseen? Kun minä kysyn
mitä se tekee heille, minä ha-
luan tietää, onko heidän elä-
mänsä kiintoisaa? Ovatko he
onnellisia työssään? Tuntevat-
ko he itsensä tärkeäksi järjes-
telmän puitteissa, tulevatko he
hyvin toimeen, onko heillä ti-
laisuus lukemiseen? Voivatko
he harjoittaa uskontoa vapaas-
ti? Onko heillä tilaisuus musii-
kin kuuntelemiseen, musiikin
luomiseen? Onko luomiskyky
tyrehdyksissä vai onko sillä
vapaa toimintakenttä?

Meidän taloudelliset edut,
jotka liittyvät järjestelmääm-
me, voidaan kiteyttää yhteen
pykälään. Meidän järjestel-
mämme ei ole täydellinen,
mutta alle 7 prosenttia maail-
man kansoista tuottaa 50 pro-

senttia maailman teollisuus-
tuotteista ja nämä tuotteet on
jaettu riittävän tasapuolisesti,
suuksiin kaikille, ottamatta
huomioon rotua, väriä, uskon-
toa ja tunnustusta. Minä olen
aina pitänyt sitä terveellisenä
teriönä, mutta meidän poikam-
me ovat omaksuneet sen todel-
lisuutena. Minä tahdon sanoa,
että tämän sukupolven aikana
amerikkalainen elämäntapa on
tuonut meidän lähemmäksi to-
dellista uskoa ihmisten veljey-
teen kuin mikään vastaava
ajanjakso ihmiskunnan histo-
riassa.

Meidän amerikkalainen ta-
lousjärjestelmämme perustuu
vapauteen ja se vie eteenpäin
vapauden asiaa. Ja vapaa kan-
sa voi ylittää tuotannossa, aja-
tustyössä, ja jos tarvitaan, tais-
telussakin orjakansan missä
vain ja milloin vain. Meidän
päämäärä näm m e vapaana
kansana on rauhan säilyttämi-
nen sekä toisten kansojen aut-
taminen säilyttämään vapau-
tensa ja niitten voiman lisää-
minen.

Common Council.

ELYN KANSALLISSEURA-
KUNTAPIIRIN TOIMINTAA
ELY:

Sunn., 17 p. Klo 9 aamulla
suomk., jumalanpalvelus. Klo
10:30 aam. englk. jumalanpal-
velus. Tämä on meidän vuotui-
nen sunnuntaikoulun avajais-
jumalanpalvelus, n.s. “Rally-
day”, ja samalla erikoinen per-
hejuhla “Family Sunday”. Klo
7:30 ill. virkakunnan kokous
mr ja mrs August Carlsonin
kodissa White Iron Vilalla.

Maanant., 18 p. Sunnuntai-
kouluopettajien kokous klo
7:30 ill. pappilassa.

Keskiv., 20 p. Suomk. viik-
koillan hartaushetki klo 7:30
ill.
WINTON:

Torst., 21 p. Hartaushetki

klo 8 ill. Wintonin Community
kirkossa.

R. Aho, pastori.

Highlights To Dramatize Your Home
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• Grand Rafiids Guild Room Photo
Let framed pictures be your spokesman in setting the “locale” foryour interior decorating scene. Here the French Provincial doublechest is appealingly enhanced by these attractive prints arranged to

really start tongues wagging about your ingenious “flair” for styling.Against a pine green wall, these pictures, matted with a red background
and in frames of natural wood coloring, will create that intangiblestamp of taste “unqualified.” >

With October—National Picture Month—looming over the horizon,
you won’t want to miss this opportunity for purchasing really beautifulpictures for your home.

MARQUETTEN SION
SEURAKUNTAPURI

Aamujumalanpalvelus ensi
pyhänä klo 9. Pyhäkoulu klo
10.

Englanninkielinen aamuju-
malanpalvelus klo 11.

Päivällinen kirkon alasalissa
klo 12. Elokuvia iltapäivällä
klo 2. Tarjoilu.

Jäännösmyyntikirkon alasa-
lissa 14 p. klo 7. Tarjoilu.

Ruth Circle’n kokous 18 p.
klo 8 mrs Albert Petersonilla.

Pyhäkouluopettajien kokous
19 p. klo 7:30 Joan Mäellä.

Hartaushetki 28 p. klo 7:30
kirkon alasalissa. Tarjoilusta
huolehtivat mrs W. Wiitala ja
mrs A. Wiitala.
CHATHAM:

Jumalanpalvelus ensi pyhä-
nä klo 1:30.
BEECHWOOD:

Hartaushetki perjantai-ilta-
na, 22 p., klo 7:30.

Lutherliiton kokous 23 p. klo
8.

Aamujumalanpalvelus 24 p.
pyhän ehtoollisen kanssa klo
10.
AMASA:

Hartaushetki 24 p. klo 1:30,
jonka jälkeenon seurakunnan
kokous.

, A. L. Mäki.
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PASTY SHOP
Tunnettujen pästien koti

Tuoreena uunista ostajalle

Puhelin 1280
HURLEY, WISC.

SHELL GASOLIINIA
öljyjä Ja rasvoja

FIRESTONE
taiereita ja pattereita

AUTOJEN OSIA
TAXI-PALVELUSTA

SORVALA
Service Station

PUHELIN 2830

Hurley, Wis.

PAUL’S
Hurleyssä

202-204 Silver Street Puhelin 749

Suurempia ja parempia arvoja aina

AUTTAJA TORSTAINA SYYSKUUN 14 P. 1950

HALUTAAN
Kovanpuun

Laatikko pulttia
(Box Bolts)

6 tuuman Ja suurempia

8 jalkaa 4 tuumaa pitkiä

M. & M. BOX CO.
Marinette, Wis.

ME TEEMME
Vain parasta auton "body"

työtä ja maalausta tehdään.

KAIKKI TYÖ TAATAAN
teidän tyydyttämiseksi.

Säästätte rahaa autolasten
ostamisessa meiltä.

Nähkää Wm Leppälää

HURLEY BODY SHOP
Puhelin 808

606 Division St.
HURLEY, WIS.

Amasa, Mich.
Syyskuun 16 p. on Naisten-

liiton toimesta leivos- ja farmi-
tuotteiden myynti Pakkalan
Cash and Carry kaupassa klo
lista s:teen iltapäivällä. Tar-
joilua on myös. Sinne pyyde-
tään kaikenlaisia leivostuottei-
ta ja kasviksia jamyös ostajia.

Lutherliiton toimesta on kir-
kossa ohjelmatilaisuus syysk.
17 p. iltana klo 8. On laulua
naiskuorolta, kolmiolta, soolo-
ja, runoja j.n.e. Vapaaehtoinen
kolehti kannetaan ja on yhtei-
nen tarjoilu alakerrassa, josta
tulot käytetään pianon mak-
suun, joka on kirkkoon laitet-
tu hiljattain. Se on suurena
apuna kuoro ja kaikissa musi-
kaalisissa harrastuksissa kir-
kossa.

Mrs Richard DeVolderin toi-
mesta oli Swan Laken naisten-
liiton kokous syysk. 13 p. Kii-
tos tarjoilusta!

Seuraava paikallisen nais-
tenliiton kokous on kirkon ala-
salissa syysk. 27 p. klo 2 j.pp.
Mrs Richard Peltonen tarjoi-
lee. E. P.

JÄRVIENPÄÄN KANSAL-
LISSEURAKUNT APURIN
TOIMINTAA

SUPERIOR:

Grace Ev. Luth. Kansallis-
seurakunta:

Syyskuun 17 p. Pyhäkoulu ja
rippikoulu kokoontuvat Christ
Lutheran kirkossa klo 6:30 ill.
Klo 7:30 ill. on suomenkielinen
jumalanpalvelus.

ESKO:
P. Matteuksen Ev. Luth.

Kansallisseurakunta:
Syyskuun 17 p. Pyhäkoulu ja

rippikoulu kokoontuvat kir-
kossa klo 9:30 ap. Suomenkie-
linen jumalanpalvelusklo 10:-
30 ap.

MAPLE:
Maple’nEv. Luth. Kansallis-

seurakunta:
Syyskuun 17 p. Suomenkie-

linen jumalanpalvelusklo 2 ip.
Aikuistenrippikoulu klo 3 ip.

E. P. Lampela.

MINNEAPOLIN KANSAL-
LISSEURAKUNTAPURIN
ILMOITUKSIA

P. Michaelin, Minneapolis,
Minn.:

Sunn., tk. 17 p. Ei tule ole-
maan toimintaa juhlien täh-
den, jotka pidetään tänään
Finlaysonissa. Kaikkia kehoi-
tetaan sinne lähtemään.

Tiist., tk. 19 p. Veljeysliiton
kokous kirkossa alkaen klo 8
ill.

Keskiv., tk. 20 p. Kuorohar-
joitus kirkossa alkaen klo 8 ill.

Torst., tk. 21 p. Ompeluseu-
ran kokous kirkossa alkaen klo
7:30 illalla.

Sunn., tk. 24 p. Pyhäkoulu
klo 9:30 ap. Englanninkielinen
jumalanpalvelus alkaen klo
10:30 ap., jossa taasen tulee
saarnaamaan pastori J. H.
Kretzschmar. Tulkaa kuunte-
lemaan tätä vanhaa ja tunnet-
tua sanan julistajaa.

Keskiv., tk. 27 p. Kuorohar-
joitus klo 8 illalla.

Perj., tk. 29 p. Hartaushetki
kirkossa molemmilla kielillä,
alkaen klo 7:30 illalla. Tulkaa
täten juhlimaan pyhän Micha-
elin päivää.
FINLAYSON, Minn.:

Sunn., tk. 17 p. Finlayson-
in Kansallisseurakunnan kir-
kossa pidetään suuret nuorten
evankeliumi-juhlat alaken klo
10 ap. englanninkielisellä juh-
lajumalanpalveluksella. Ka-
napäivällinen tarjotaan klo 12.
Iltapäivällä jatketaan juhlia
suomenkielisellä jumalanpal-
veluksella alkaen klo 1:30. Tu-
lot näistä juhlista tulevat Kan-
salliskirkkokunnan Lutherliit-
tojen länsivaltioitten lähetys-
työ kassaan.Tervetuloa likeltä
ja kaukaa näihin juhliin.

P. Matteuksen, Brantxvood,
Wis.:

Lauant., tk. 23 p. Rippikoulu
pidetään klo 2 ip. Ed Hakon ko-

»IRON COUNTY
Fuel & Lumber Cos.

Puhelin 276
HURLEY, WISCONSIN

KOLIA LAUTOJA RAKENNUSTARPEITA
DYNAMIITTIA SYTYTYSLANKAA NALLEJA

Sherwin-Williams maaleja

ROCK WOOL INSULEERAUS AINETTA

dissa. Samassa kodissa pide-
tään suomenkielinen hartaus-
hetki illalla klo 8.

Sunn., tk. 24 p. Englannin-
kielinen jumalanpalvelus klo
10 ap.

P. Markuksen, Hopeajoki,
Wis.:

Sunn., tk. 24 p. Englannin-
kielinen jumalanpalvelus klo
2 ip. kirkossa. Illalla on suo-
menkielinen har t a ushetki
J6hn Bergmanin kodissa al-
kaen klo 7:30. Rippikoulua pi-
detään iltasen jälkeen.

Lawler-East Lake, Minn.:
Torst., 14 p Hartaushetki

molemmilla kielillä alkaen klo
8 illalla Konsta Gustafsonin
kodissa. Kaikki ovat tervetul-
leet.

P. Pietarin, Moose Lake,
Minn.:

Perj., tk. 15 p. Hartaushetki
molemmilla kielillä alkaen klo
8 illalla. Kaikki ovat tervetul-
leet.

Lauant., tk. 16 p. Rippikoulu
klo 2 ip, Leinon kodissa. Kuo-
roharjoitus kirkossa klo 8 illal-
la. Illanvietto kaikille seura-
kuntalaisille ja vieraille har-
joituksen jälkeen.
HAUDATTU:

Elokuun 28 p. Finlaysonissa,
Minn., haudattiin Gabriel Mik-
kola Kansalliskirkosta. Hän oli
syntynyt Kemissä, Suomessa,
huhtikuun 30 p. 1858 ja kuoli
Moose Laken sairaalassa elok.
24 p. ollen 92 vuoden ikäinen.
Häntä jäivät kaipaamaan 2 ty-
tärtä: Mrs Hj. Kanto, Finlay-
sonissa; ja mrs Hilma Koski,
Minneapolissa; yksi poika,
John Mikkola, Vallejo, Calif.;
ynnä 13 lasten lasta ja 17 las-
ten lasten lasta. Hän oli ter-
veennä ollessaan ollut aina ah-
kera toiminkaan Herran seura-
kunnan työssä.

E. Erickson, pastori.

| KOLIA I
j McDonald
Lumber & Fuel Cos.

| RAKENNUSTARPEITA
Puhelimet 1528 ja 1529

| IRONWOOD MICH.

IRON COUNTY
CREAMERY

Puhelin 50
Lähellä “Soo Line” asemaa

HURLEY, WIS.
Käyttäkää alaa meidän

tuotteita—sitä hyvää lajia
VOITA

ja miellytävän maukasta
"VELOUR" JÄÄKERMAA

Tuokaa kermanne tai mai-
tonne meille. Me maksam-
me päivän korkeimman ar-
von ja hinnan mukaan.

TILAUSLOMAKE

TOM» HURLEY TIRE &

.lag REPAIR SHOP
Talerlen päällystystä Vulkanlseerausta

Puhelin 1298
HURLEY, WIS.

Täydellinen gasoliini-asema palvelus
Pullotettua gaasua ja välineitä

OSTAKAA...
OSTAKAA TALVEN LAMMITYSTARPEENNE
MEILTÄ TÄYTTÄMÄLLÄ ÖLJYTYNNYRINNE

JAKOLILAARINNE KYLMÄN ILMAN VARALTA.
Meillä on hyviä öljylämmitysuuneja saa-

tavana: Gopher ja Vai Reen tekoa.
Käykää sisällä eli soittakaa numerolla 684

Sulo Similä, liikkeenhoitaja

Range Co-op Services
Puhelin 684

111 3rö Avenue N. Hurley, Wisconsin

AUTTAJA Tilaushinnat:
Drawer 432 Koko vuosi $2.50
IronwoocL Mich. Puoli vuotta $1.50

4 kuukautta $l.OO

Myötä seuraa $ Auttajan tilaismaksuksi. Lähettäkää lehti
seuraavalle henkilölle:

Nimi

Osote

Tilaus on: ( ) uusi ( ) uudistus. (Kirjoittakaa selvä osote.)

Lähettäjin nimi

SIVU 7


