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Fairport Harbor, O.
HAUSKAA JOULUA
TOIVOTTAVAT . . .

MRS. SOPHIA MACKEY
321 Sixth St.
FAIRPORT HARBOR, O.

MISS MARIA ORAVA
506 New St.
FAIRPORT HARBOR, O.

MISS SYLVIA HAKOLA
418 New St.
FAIRPORT HARBOR, O.

MRS. MARIA SAARI
ja PERHE
520 New St.
FAIRPORT HARBOR, O.

ALINA ja WILHO JÄRVI-
NEN
415 New St.
FAIRPORT HARBOR, O.

Tawpa>ffawß

MR ja MRS FRANK RAU-
DASOJA ja HELEN
310 Sixth St.
FAIRPORT HARBOR, O.

MRS ESTHER SUOMELA
ja PERHE
224 New St.
FAIRPORT HARBOR, O.

MR ja MRS MATTI HAKOLA
418 New St.
FAIRPORT HARBOR, O.

MR ja MRS MATTI LOIJA
437 Sixth St.
FAIRPORT HARBOR, O.

MR ja MRS EINO KANGAS
440 Sixth St.
FAIRPORT HARBOR, O.

MR ja MRS VERNON NOPO-
NEN
512 Independence St.
FAIRPORT HARBOR, O.

im******«n
MR ja MRS ISAAC NURMI

ja ALLAN
307 Pluin St.
FAIRPORT HARBOR, O.

m
MR ja MRS J. A. SIVULA

537 Sixth St.
FAIRPORT HARBOR, O.

MR ja MRS MIKKO POHTO
521 Sixth St.

AIRPORTJTA O.

MRS HELIÄ HIETANEN ja

PERHE
116 Fourth St.
FAIRPORT HARBOR, O.

i sanaa»w taafrm n*wi»w»wnßians»
MRS HILMA JUUSOLA ja

LOUISE
GRAND RIVER, OHIO

MAASSA RAUHA—-

IHMISILLE HYVÄ TAHTO!
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MR CARL
KANGAS

630 High Street

FAIRPORT HARBOR, O.
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“MINÄ OLEN TULLUT

VALOKSI MAAILMAAN.”
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Mr ja mrs

TOIVO ALBERG
319 New Street

FAIRPORT HARBOR, O.

TÄMÄ ON SE PÄIVÄ.

JONKA HERRA ON TEHNVT.

At äx
Mr Edward
MANNINEN
506 New Street

FAIRPORT HARBOR, O.

MAASSA RAUHA—-

IHMISILLE HYVÄ TAHTOI
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Mr Donald
MACKEY

321 Sixth Street
FAIRPORT HARBOR, O.

l "MINÄ OLEN TULLUT

f VALOKSI MAAILMAAN.”
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! Miss Erma
( MACKEY

' 321 Sixth Street
I
l FAIRPORT HARBOR, O.
4
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1 "MINÄ OLEN TULLUT

VALOKSI MAAILMAAN.”

£ M är
MISS ELSIE

WIITA
437 Sixth Street

f FAIRPORT HARBOR, O.
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"MINÄ OLEN TULLUT

VALOKSI MAAILMAAN.”
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Mr Oscar

f PIETILÄ

; 823 High Street
f FAIRPORT HARBOR, O.

Painesville, Ohio
:

TÄMÄ ON SE PÄIVÄ,
i JONKA HERRA ON TEHNYT.
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Mr ja mrs Oscar
SALMINEN

ja perhe
:

! 668 N. St. Clair Street
f PAINESVILLE, OHIO
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> TÄMÄ ON SE PÄIVÄ.
‘ JONKA HERRA ON TEHNYT.
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Mr ja mrs George .1.

KANGAS
878 N. St. Clair Street

\ PAINESVILLE, OHIO

MAASSA RAUHA—-

IHMISILLE HYVÄ TAHTO!
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Mr ja mrs Hemmi

LAUKKANEN
860 N. St. Clair Street

PAINESVILLE, OHIO

i»KM»KW»KM»KI!a»ftI»KM»^^

MAASSA RAUHA—-
IHMISILLE HYVÄ TAHTO!

IjJ ijj Iji
Mr ja mrs Toivo
KUJALA, ANDY

ja EDDIE
315 Miller Center

PAINESVILLE, OHIO

inrtMTflr^lr *“***“**

MAASSA RAUHA—-

IHMISILLE HYVÄ TAHTO!
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Mrs EMILIA REIN

ja MARTHA
315 Miller Center

PAINESVILLE, OHIO

TÄMÄ ON SE PÄIVÄ.

JONKA HERRA ON TEHNYT.
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Mr ja mrs Elmer

SALMONSON |
999 South State Street j
PAINESVILLE, OHIO !

AUTTAJA TORSTAINA JOULUKUUN 7 P. 1950

MAAILMAN KANSAT VOIVAT SAADA
RUOKAA JA VAPAUTTA

Walter Reuther
Amerikan Yhtyneiden Au-

totyöläisten presidentti.

(Tämä on yksi huomattujen
amerikkalaisten kirjoittamista
artikkeleista, jotka käsittele-
vät tärkeitä näkökohtia Ame-
rikan eläm ässä, “Kirjeitä
Amerikasta” liikkeen yhtey-
dessä.)

Jos me tahdomme turvata
rauhan ja hävittää totalitaris-
min ja imperialismin eri muo-
dot, meidän amerikkalaisten
tulee auttaa useampia ihmisiä
saavuttamaan taloudellisen ja
sosiaalisen o i k eudenmukai-
suuden vaatimukset. Vain täl-
tä pohjalta me voimme saavut-
taa heidän kannatuksensa. Il-
man tällaisten tukea maail-
man kansoilta meiltä puuttuu
keinot kylmän sodan muutta-
miseksi myönteisen rauhanoh-
jelman toteuttamiseksi.

Meidän tulee olla tietoisia
siitä tosiasiasta, että sosiaali-
nen ja taloudellinen edistys on
voimakkaimpia aseita taiste-
lussa kommunismia vastaan.
Puhuessani viime helmikuus-
sa kirkon ja taloudellisen elä-
män suhteita käsittelevässä
kansallisen tutkimuksen kon-
ferensissa Detroitissa minä
tähdensin tätä seikkaa huo-
mauttamalla, että Yhdysvalto-
jen tulisi käyttää sovellettua
kristinuskoa samalla tavalla
kuin se on käyttänyt tiedettä
moraalisen vastapainon keksi-
miseksi vetypommille. Me
olemme oppineet millä tavalla
voidaan tuhota maailma, mut-
ta me emme ole vielä oppineet
saavuttamaan moraalisen vas-
tuuntunnetta, joka riittäisi tä-
män tiedon muuttamisen rau-
han palvelukseen. Me tiedäm-
me, millä tavalla voidaan ha-
joittaa atomi, mutta me emme
ole oppineet, millä tavalla
ruokkia nälkäisiä, vaikka toi-
saalta on olemassa ruokatava-
roiden ylijäämää maailmassa.

Yhdysvallat ovat suoritta-
neet suuren työn auttaessaan
vapaita kansoja niitten pyr-
kiessään taloudelliseen uudes-
tirakennukseen ja parannuk-
siin. Minä olen kuitenkin
usein tähdentänyt sitä näkö-
kohtaa, että me olisimme voi-
neet tehdä paljon enemmän,
järjestelmällisemmin ja te-
hokkaammin. Kirjeessäni pre-
sidentti Trumanille viime hei-
näkuussa minä ehdotin yhdek-
sän pisteen ohjelmaa, joka kä-
sittäisi koko maailman, rau-
han turvaamiseksi ehdotta-
malla, että Amerika käyttäisi
triljoona dollaria seuraavan
sadan vuoden aikana sellaisen
ohjelman toteuttamiseksi, joka

turvaisi maailman hyvinvoin-
nin ja vapauttaisi ihmiskun-
nan kommunismista.

Tämän suunnitelma mukai-
sesti Yhdistyneitten Kansa-
kuntien säätiö, johon Yhdys-
vallat sijoittaisivat vuosittain
tietyn summan, tulisi muitten
tukemana auttamaan osaaotta-
vien kansakuntien taloudellis-
ten voimavarojen kehittämistä
ja laajentamista ja se tulisi
kohottamaan elintasoa, mu-
kaan luettuna asunto- ja ter-
veyskysymys sekä kasvatus.
Tulisi myöskin perustaa toi-
misto, jolla olisi oikeus tiede-
miesten käyttämiseen atomi-
energian kehittämiseen ja sen
spveltamiseen rauha najan
käyttöön. Tämä kaikki suori-
tettaisiin turvallisuusrajoitus-
tfcn puitteissa, jos yksi tai
useammat kansat kieltäytyisi-
vät alistumaan yleiseen aseis-
tariisuntaan ja yleisen tarkas-
tuksen alaisiksi.

Tämä rohkea suunnitelma
tulisi ehkä kalliiksi, mutta sen
todennäköiset seuraukset te-
kevät kuitenkin sen yrittämi-
sen arvoiseksi. Meidän täytyy
nousta ylös ja osoittaa, että
meillä on rohkeutta maksaa se
hinta, mikä vaaditaan maail-
man johtamiseen kunniakkaa-
seen ja kestävään rauhaan.

Amerikassa kuten muissa-
kin demokraattisissa maissa
vapaa työväenliike esittää
huomattavaa osaa taistelussa
kommunismia vastaan, taiste-
lussa rauhan puolesta oikeu-
denmukaisuuden kautta, tä-
hän luettuna taloudellinen ja
sosiaalinen oik eudenmukai-
suus. Vapaa työvoima saavut-
ti Hitlerin aikoina enemmän
kuin orjatyövoima. Se on nyt-
kin saavuttava enemmän ja
tulee aina tekemään niin.

“International Cos n federa-
tion of Free Trade Unions”-
nimisessä yhtymässä, joka pe-
rustettiin Lontoossa viime jou-
lukuussa, Amerikan vapaa
työväenliike on yhteistoimin-
nassa muitten maitten vapait-
ten työjärjestöjen kanssa ja si-
tä elännyttää vakaumus, että
demokraattise s s a yhteiskun-
nassa kansalla voi olla sekä

jj, TÄMÄ ON SE PÄIVÄ. <7
f JONKA HERRA ON TEHNYT. \\
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| Mr ja mrs Werner |
S TENKKU, DORIS j
| ja NANCY S
| 859 N. St. Clair Street |
I PÄINBSVILLE, OHIO |

ITÄMÄ
ON SE PÄIVÄ. Vi

JONKA HERRA ON TEHNYT. 6

ijl Iji |
ALINA, ILMI ja I

NIILO KOSKINEN|
871 Hine Avenue

PAINESVILLE, OHIO $

Siirtolaiset huom!
Omaisien osotteet ja papinkirjat
hankitaan. Perintöasiat hoide-
taan. Autetaan viisumien saan-
nissa ja hankitaan asuntoja
Suomessa.

JUHO SALOKANNEL
Hämeentie 36 B, 36. Puh. 72753

Helsinki, Suomi
s.»l

leipää että vapautta. Vapaat
työliitot vastustavat imperia-
lismia sen kaikissa muodoissa.
Kommunistisiin työ 1 ä isiin
nähden niillä on hyökkäävä
sosiaalisen edistyksen ohjelma
ja ne tekevät kaikkensa joh-
taakseen nämä kommunismin
petokse st a demokraattiseen
auringonpaisteeseen.

Meidän yrityksessämme ko-
ko maailmaa käsittävän edis-
tyksen ja rauhan toteuttami-
seksi on tärkeämpää kuin kos-
kaan ennen >tehdä tunnetuksi
tosiasiat Yhdysvalloista ja sen
politiikasta kautta maailman.
On erikoisen tärkeätä tehdä
Amerikan työväenliike tunne-
tuksi. Työmiehen asema mei-
dän maassamme, kuten kaikki
hyvin tietävät, on huomatta-
vasti parantunut viimeisten
vuosikymmenien aikana. Työ-
läisten liitot tahtovat varmis-
taa, että tämä edistys ja paran-
nus tulee jatkumaan. Muitten
maailman työläisille tulisi an-
taa tilaisuus oppia tuntemaan
kaikki asiaan kuuluvat seikat.

Olen kovin iloinen siitä, et-
tä miljoonat vierassyntyiset
amerikkalaiset esittävät huo-
mattavaa osaa “taistelussa to-
tuuden puolesta” käyttämällä
hyväkseen kirjeitä, joita he ai-
ka ajoin kirjoittavat sukulai-
silleen jaystävilleen ulkomail-
le. Kertomalla totuus Ameri-
kasta, sellaisena kuin he sen
tuntevat oman kokemuksensa
perusteella, tekemällä sen yk-
sinkertaisin sanoin suoraan ja
rehellisesti, he auttavat ennak-
koluulojen ja väärinkäsitysten
hävittämisessä ja ovat vasta-
painona amerikkalaisvastai-
selle propagandalle. Tällaiset
suorat henkilökohtaiset suh-
teet, jotka perustuvat demo-
kraattis te n amerikkalaisten
oma-aloitteisuuteen, eivät jää
tuntuvaa vaikutustaan vaille,
jos huomattava määrä ihmisiä
on yhteistoiminnassa huomat-
tavan ajanjakson ajan.

Suuri kysymys maailmassa
on, millä tavalla me voimme
tehdä yhteiskunnan taloudel-
lisesti turvatuksi uhraamalla
vapauttamme. Minä olen va-
kuuttunut siitä, että se voi-
daan tehdä, jos Amerikan kan-
salla on näkemystä jarohkeut-
ta ottaa käsiinsä tämän yrityk-
sen johto .

New York Mills
Taivaalliseen kotiin kutsun

sai marraskuun 23 p. (kiitos-
päivänä) mieheni äiti, Maria
Josefiina Mäki, omaa sukua
Koski, sairastettuaan 2 vuotta
sydäntautia, viimeiset 8 päivää
Wadenan Wesley sairaalassa,
missä hän sai ummistaa sil-
mänsä tälle katoavalle ja rau-
hattomalla maailmalle. Hän
oli syntynyt Lohtajalla, Suo-
messa, toukokuun 27 p. 1879
ja oli siis kuollessaan 71 v., 5
kk. ja 26 päivän ikäinen. 3-
vuotiaana hän matkusti van-
hempiensa kanssa Etelä-Dako-
taan. Hän meni avioliittoon
Matti H. Mäen kanssa vuonna
1900 West Superiorissa. Sieltä
he muuttivat Brantwoodiin, j
Wis., maanviljelijäksi. Siellä:
he asuivat 18 vuotta.

Vuonna 1919 he muuttivat
New York Millsiin maanvilje-
lijäksi. Vuonna 1941 he raken-
sivat kodin New York Millsin
kauppalaan, missä asui kuole-
maansa asti. Hän oli kaiken
elämänsä Kansallisseurakun-
nan jäsen, Brantwoodissa ja
sitten täällä. He viettivät kul-
tahäitään lokakuun 14 p. Sure-
maan jäirakasta äitiä, miehen-
sä Matti H. Mäki,, 3 tytärtä:
mrs Verner Porkkonen (Sig-
ne) ; mrs Irwin Fraki (Mae);
mrs Dennis Fraki (Lillian);
kaikki täällä; pojat Jalmer ja
Matti Hibbingissä, Minn.; Wil-
liam, Wäinö, Arvo ja Victor
täällä New York Millsissä ja
Edwin Chicagossa; 20 lasten
lasta ja 2 lasten lasten lasta,
7 miniää ja kolme vävyä, yk-
si sisar, mrs John Wormas,
New York Mills; useita sisar ja
veli vainajan lapsia ja muita
eteisempiä sukulaisia japaljon
ystäviä. Niin myös seurakun-
tamme ja naistenliittomme
kaipaa uskollista jäsentään.

Hautaus oli maanantaina,
marrask. 27 p., kello 1 Kan-
sallisseurakun na n kirkosta
pastori Heikkinen toimittaen
hautauksen. Kantajina toimi-
vat vainajan pojat. Suomalai-
sen laulun lauloivat mr ja mrs
Andrew Bajumpää ja Oscar
Paavola, vainajan rippikoulu-
kumppanit 56 vuotta sitten.
Englanninkielellä lauloi kak-
si laulua mrs Chester Pernula
ja mrs Emil Porkkonen mrs
Carl Selander säestäen.

Paikkansa on tyhjä keskel-
lämme, vaan emme sure niin-
kuin ne, joilla ei toivoa ole.

Auttaja, Ironwood, Mich.

Mulkana seuraa $
, joka on maiksu joulu-
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onnentoivotuksista, (kuten alla on merkitty.

Nimi Hinta

Osoite

Nimi Hinta

Osoite

Nimi Hinta

Osoite

Nimi Hinta

Osoite

Nimi Hinta

Osoite

Nimi Hinta

Osoite

Onnentoivotukset ja jouluilmoitukset tulee olla pai-
nossamme marraskuun 30 päivään mennessä.

Ompeluseuran naiset tarjol-
I livat kahvit kirkon alaskerras-
sa suruväelle hautauksen jäl-
keen. Rakkaudella muistamme
teidän hyvyyttänne.

Mrs William Mäki.

Sebekan Ev. Lut. Kansal-
lisseurakuntapiirin
toimintaa
SEBEKA:

Torstaina, 7 p., on miesten-
liiton kokous Ed Luoman far-
milla klo 8 ill.

Lauantaina, 9 p., on lauan-
taikoulun jouluohjelman har-
joitus klo 10 ap.

Sunnuntaina, 10 p., on suo-
menk. jumalanpalvelus klo
9:45 ap. Englk. jumalanpalve-
lus on klo 11 ap.

Maanantaina, 11 p., on kuo-
roharjoitus klo 8 ill.

MENAHGA:
Sunnuntaina, 10 p., on pyhä-

koulu klo 10 ap. Jumalanpal-
velus on klo 8 ill.

Tiistaina, 12 p., on Luther-
liiton vuosikokous Hepokos-
ken kodissa klo 8 ill.
SNELLMAN:

Sunnuntaina, 10 p., on pyhä-
koulu klo 1 ip. Suomk. juma-
lanpalvelus jaHerran ehtoolli-
sen vietto on klo 2 ip. Englk.
jumalanpalvelusta ei ole.
HOLMES CITY:

Keskiviikkona, 13 p., on har-
taushetki Verner Haabalan
kodissa klo 8 ill. Hartaushet-
ken jälkeen on kahvitarjoilu
ja käsityömyyjäiset.

R. W. Heikkinen, pastori.

New York Millsin Ev. Lut.
Kansallisseurakunta-
piirin toimintaa
NEW YORK MILLS:

Torstaina, 7 p., on kuorohar-
joitus klo 7:30 ill. Ladies’ Aid
kokous on klo 8 ill.

Sunnuntaina, 10 p., on pyhä-
koulu klo 9:30 ap. Jumalanpal-
velus on klo 9:45 ap.

LEAF LAKE:
Sunnuntaina, 10 p., on py-

häkoulu klo 10 ap. Jumalan-
palvelus on klo 11 ap.

Hillard Ranta.

Marengo, Wis.
Mrs Bruno Paavola on Aut-

tajan uusi asiamies. Hän pitää
huolta painoliikkeemme tuot-
teiden levittämisestä. Mrs
Walter Pihlaja on toiminut
asiamiehenä monta vuotta.gPearce Hardware

& Furniture Cos.
Vastap. Lake Superior District Power Cos.

ERNEST SEPPÄLÄ, liikkeenhoitaja

RAUTATAVARAA HUONEKALUJA

KAIKESTA 0

NIKKARIEN
LAJISTA TARPEITA

MUISTAKAA POIKETA KAUPASSAMME
Suomalaiset kauppapalvelijat

Phosphate puhdistusainetta kaikkea puhdistusta varten

SUOMENKIELINEN RAAMATTU
$3.00

Suurta kokoa suomenkielinen
UUSI TESTAMENTTI

$3.00
■o'j ( N

a

NATIONAL PUBLISHING COMPANY
Drawer 432

IRONWOOD, MICHIGAN

SIVU 5


