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Yhteisen työmme
hyväksi

Eräällä miehellä oli suuri
liike. Hän matkusti kaukai-
seen maahan ja uskoi liik-
keensä hoidon toisille. Liik-
keelle kuitenkin kävi huonos-
ti, sillä taloudenhoitajat oli-
vat uskottomia. He unohti-
vat hoitaa sitä työtä, joka oli
heille uskottu. He ihmetteli-
vät keskenään, että isäntänsä
liike oli huonolla kannalla.
He eivät arvanneetkaan, että
syy oli heidän. Liikkeen omis-
taja palasi tutkimaan, kuinka
asiat olivat ja muistutti heitä
tehtävästään, nuhteli heitä
huolimattomuudestaan ja ke-
hoitti heitä uskolliseen työ-
hön.

Tämä “mies” on Herra Jee-
sus ja hänen “liikkeensä” täs-
sä tapauksessa on se tärkeä
työ, jota teemme yhteisesti
Jumalan valtakunnassa Ev.
Lut. Kansalliskirkkokuntam-
me kautta. Tähän työhön
kuuluu saarnaajien valmista-
minen, koti- ja ulkolähetys-
työ, kirjoitetun Sanan levittä-
minen ja yleisesti Siionin
muurien rakentaminen. Nuo
“toiset”, joille hän uskoi tä-
män työn, olemme me, jotka
olemme saaneet Jumalan Sa-
nan ja sakramenttien kautta
pelastavan uskon Jeesukseen,
niin että uskomme syntimme
anteeksi hänen veressään. Se
aika, jolloin hän palajaa tut-
kimaan kuinka asiat ovat, on
nyt.

Ja mitä hän löytää? Kiitos
olkoon Jumalalle, että hän
näkee, miten monet ovat
tehneet uskollisesti työtä, jo- 1
ka oli heille uskottu. He ovat
toimineet ja uhranneet voin-
tinsa mukaan, vieläpä yli-
voimaisestikin. He ovat teh-
neet sen, sillä he tuntevat,
kuinka Kristuksen rakkaus
on täyttänyt heidän hengelli-
set tarpeensa ja kuinka hän
on siunannut heitä ajallisilla-
kin lahjoilla. He ovat kiitolli-
sia Jumalalle tästä. Me olem-
me kiitollisia Jumalalle, että
hän löytää tällaisia!

Mutta hän löytää muitakin.
Hän näkee, että on sellaisia,
jotka eivät ole uhranneet yh-i
tään kirkkokuntamme työn
tekemiseksi viime vuoden ai-
kana, ja toisia, jotka ovat uh-
ranneet liian vähän siihen
verraten, mitä Jumal§ on
heitä siunannut. Hän suree
sitä, että vaikka hän on rakas-
tanut heitä ristinkuolemaan
asti, lunastanut heidät verel-
lään, ja joka päivä siunaa
heille, mitä he tarvitsevat tä-
hän elämään, he eivät rakas-

DR. K. KOSKI

Chiropractor

Vastaanottotunnit:

kello 10 aamulla kello 4 iltap

Maanantai-, keskiviikko- ja

perjantai-iltana 7—B.

Kelly Building

Iron River, Michigan

Hamilton kelloja, hopea-
tavaraa. kihlasormuksia

F. Aukee Jewelry
234 E. Aurora

LRONWOOD, MICH.

Acousticon - Mäkelä
Company

102 W. Tamarack

Puh. 782
IRONWOOD, MICH.

Kuulolaitteita, hattaralta
ja muita tarpeita.

ta häntä sen verrankaan, että
olisivat uhranneet edes yh-
denkään sentin päivässä tä-
män työn suorittamiseksi.
Jos jokainen antaisi vähin-
tään $3.50 vuodessa tämän
työn hyväksi, osuutemme tu-
lisi täytetyksi. Tämä on vä-

| hempi kuin sentti päivässä!
Onkohan totta, että jotkut
antavat niin vähän arvoa Va-
pahtajamme lunastustyölle ja
jokapäiväisilie siunauksille,
tahi onko tämä vain huomaa-
mattomuudessa jäänyt si-
vuun? Onkohan totta, että
rakastamme Jeesusta niin vä-
hän, tai hän on siunannut
meille niin vähän aineellises-
ti, että jotkut eivät voi luo-
vuttaa edes yhtäkään sent-
tiä päivässä hänen valtakun-
tansa työn tekemiseksi ulko-
puolella omaa seurakuntaam-
me? Jos ihminen antaa niin
vähän arvoa Jumalan valta-
kunnan työlle, eikö ole jo ai-
ka tutkia, josko hänen Juma-
lansa onkin mammona, ja
muistuttaa: “Te ette voi pal-
vella kahta Herraa”.

Jos olet tehnyt niin hyvin
kuin todellakin voit tämän
yhteisen työn hyväksi, olen
kiitollinen §iitä Jumalalle.
Jumala antakoon sinulle voi-
maa edelleenkin toimimaan
ja uhraamaan tämän yhtei-
sen työn hyväksi. Jos et ole
täyttänyt osuuttasi, tahi jos
Jumala on siunannut sinua
ylen runsaasti aineellisesti ja
et ole antanut niin paljon
kuin olisi kohtuullista, kysyn
sinulta, etkö voi korjata tätä
asiaa ja tuoda lahjasi tämän
työn hyväksi jumalanpalve-
lukseen?

J. Wm Sippola.

SNELLMANIN KANSAL-
LISSEURAKUNNAN TOI-

MINTAA

Sunnuntaina, 22 p., pyhä-
koulu klo 10 ap. Klo 2 ip. suo-
menkieli n e n jumalanpalve-
lus. Klo 3;15 ip. on englk. ju-
malanpalvelus.

Perjantaina, 27 p., klo 8 ill.
on kuoroharjoitus kirkossa.

Wolf hake:

22 p. klo 9:30 ap. pyhäkou-
lu; klo 10:30 ap. englk. juma-
lanpalvelus.

F. Maunula,
apulaispastori.

Mistä Yhdistyneet
kansakunnat saavat
tulonsa?

Enemmän kuin $40,000,000
tarvitaan tänä vuonna Yhdis-
tyneiden kansakuntien ja sen
erikoistoimisto je n ylläpitä-
miseen, tiedottaa äskettäin
julkaistu maailmanjärjestön
tiedonanto. Raha tulee 60 jä-
senvaltiolta, jotka huolelli-
sesti valmistavat budjettiar-
vion ja jonka edustajat myös-
kin tarkistavat menot. Jokai-
sen kansakunnan on maksu-
kykynsä mukaan suoritettava
määräprosentti b u djettime-
noista. Huomioon otetaan
myöskin jokaisen maan tulot
henkilöä kohden, niitten
omaisuu ksi e n menetykset
toisen maailmansodan aikana
ja niitten mahdollisuus dol-
larien saantiin.

Yhdysvallat maksavat 38.92
prosenttia koko budjetista,
tämän vuoden suoritus nou-
see $16,394,244. Yhdistyneet
Kuningaskunnat v suorittavat
11.37 prosenttia, Neuvosto-
liitto 6.98 prosenttia ja Rans-
ka 6 prosenttia.

10-henk in e n raha-asiain
komitea, jonka UN: n yleis-
kokous on nimittänyt, tar-
kastaa joka vuosi suoritus-
osuudet ja tekee ehdotuksia
Yleiskokouksen lopullista hy-
väksymistä varten.

Yleissihteeri valmistaa ta-
lousarviot, jonka tarkistavat
kunkin jäsenvaltion budjet-
tiviranomaiset. UN ;n Bud-
jettikomitea, jossa ovat edus-
tettuna kaikki jäsenhallituk-
set, tarkistaa uudelleen nä-
mä arviot.

Tilinpäätöksen tuloista ja
menoista vahvistavat vuosit-
tain Yleiskokouksen kolme
tilintarkasta jaa. Nykyinen
tililautakunta on kokoon-
pantu Canadan, Colombian
ja Tanskan edustajista.

Suorittaakseen tehtävänsä
Yhdistyneillä Kansakunnilla
'on 4,000 henkeä käsittävä
henkilökunta, jotka ovat 57
eri jäsenkansakuntaan kuu-
luvia. Yhdistyneiden kansa-
kuntien toimistoon kuuluu
myöskin jäseniä kahdeksasta
eri maasta, jotka eivät ole
järjestön jäseniä Itävalta,
Bulgaria, Ceylon, Suomi.
Unkari, Italia, Espanja ja
Sveitsi. Seuraavilla kansa-
kunnilla on Yhdistyneissä
kansakunnissa suurin määrä
työntekijöitä: Yhdysvalloil-
la, Ranskalla, Suur-Britan-
nialla, Canadalla, Kiinalla,
Belgialla, Alankomailla, In-
tialla, Ruotsilla ja Australi-
alla.

WIRTANEN ja
KOSKELA
PARTURILIIKE
210 S. Suffolk St.

(RONVVOOD, MICH.
Ensiluokkainen työl

' 7
IRONWOOO • MICH.

Pollari Food Shop
428 McLood Avenue Puhelin 100

IRONWOOD, MICH

OMA LEIPOMO
Jossa valmiitefaan puhtaasti Ja huolellisesti leivoksia

Ensiluokkaista ruokatavaraa vallitsevilla hinnoilla.
Liikkessimme on myös LIHAKAUPPA, Joten voitte
tehdä kalkki ruolcatavaraostoksenne yhdestä puodista.

S* lomalaiset kauppapalveli jät

OSTOKSET TUODAAN KOTIIN

AUTTAJA TORSTAINA HEINÄKUUN 19 P. 1951

Suurin osa Yhdistyneitten
kansakuntien määrä rahois-
ta menee työntekijäin palk-
kaukseen sekä päämajan ka-
lustoon ja toimintaan New
Yorkissa. huomatta-
vina menoerinä x?n erikois-
ten lähetyskuntien toimitta-
minen eri puolilla maailmaa,
Yhdistyneiden kansakuntien
eri ryhmien kokoontumisiin
ja Yhdistyneiden kansakun-
tien Euroopan päämajan yllä-
pitämiseen. Teknillisen avus-
tusohjelman menot ovat
myöskin kasvamaan päin.
Vuosittain suoritetaan myös
kin eriä takaisin korottomas-
ta lainasta $65,000,000, joka
on saatu Yhdysvalloista Yh-
distyneiden ,kansakuntien uu-
den päämajan rakentamiseen
New Yorkissa.

Common Council.

SUOMI JA OLYMPIA-
LAISET

Vaikkapa niihin jännityk-
sellä odotettuihin Suomen
olympialaisiin on vielä aikaa,
on koko Suomi jo pitemmän
aikaa elänyt olympiakisojen
puuhissa. Paitsi sitä, että
Suomen pojat valmistuvat
monilla rintamilla kamppai-
lemaan laakereista näissä
omissa olympialaisissa, ra-
kennetaan Helsingissä par-
haillaan Uimastadionia, laa-
jennetaan muita jo olevia
kilpapaikkoja jne. Kisat an-
tavat työtä tavattomasti, kun
ne ovat pantavat toimeen
näin lyhyessä ajassa.

Valtameren takaisia luki-
joitamme kiinnostaa varmas-
tikin saada tietoja siitä, mi-
ten Suomi valmistuu otta-
maan vastaan kymmenet tu-
hannet ulkomaalaiset vie-

40 ACRE'N FARMI
myytävänä tai vuokrattavana.
Sähkö sekä talossa että nave-
tassa. 2 mailia Hurleystä ete-
lään. Tiedustelkaa

Summit Super Serv. Sta..
tai

234 Oak Street,
Ironwood, Michigan

raansa. Hotelleja rakennetaan
ja entisiä laajennetaan ja uu-
sitaan, niinpä esim. SOK ra-
kentaa lähelle Helsingin ase-
maa uutta postitaloa vasta-
päätä suurta komeaa hotellia.

Myöskin maaseudulle ra-
kennetaan hotelleja ja mat-
kailijakoteja, m.m. Aulangol-
le on jo kohonnut loistohotel-
li, joka myös osaltaan hel-
pottaa ulkolaisten majoitus-
ta. Lukuisat suurrakennuk-
set, kuten ravintolat, tivolit
y.m. ovat suunnitteilla ja
niiden on määrä valmistua
ennen matkailija tulvan
maahan tuloa. Luonnollisesti
suurin osa ulkomaalaisistakin
majoitetaan Helsingin satoi-
hin uusiin hienoihin yksityis-
taloihin.

Täällä Suomessa odote-
taan erikoisella mielenkiin-
nolla niitä tuhansia Ameri-
kan ja Canadan suomalaisia,
jotka tekevät matkan van-
haan kotimaahansa juuri näi-
hin aikoihin. Heillehän on
olympiakomi te a n toimesta
varattu lippujen etu-osto-oi-
keus siellä valtameren taka-
na erilaisiin kilpailutilaisuuk-
siin. Sangen monet kuuluvat
jo ilmoittautuneen matkalle,
ovatpa eräät jo vuokranneet
täältä huviloitakin tuota vuo-
den 1952 kesää varten.

Suomi lausuu iloiten kaik-
ki vieraansa tervetulleeksi
näihin rauhallisiin koko maa-
ilman kisoihin, mutta erikoi-
sella lämmöllä tullaan täällä
sekä virallisesti suhtautu-
maan Lännen mailta saapu-
viin suomalaisiin, jotka niin
monella tavoin ovat myöskin
rahallisesti auttaneet urhei-
lutyötämme menneinä vuosi-
na. J. S.

KOLIA
McDonald

Lumber & Fuel Cc
RAKENNUSTARPEITA
Puhelimet 1528 ja 1529

) IRONWOOD MICH.

Burns Chevrolet Cos.
Lowell ja Ayer Sts. Ironwood, Mich.

MYYNTI-JH^HfflF-PALVELUS
BEAR MACHINE

Käytämme sitä pyörien suoristamisessa ja asettamisessa.Runkojen korjausta ja uudelleen sisustusta.Kaikkea korjaustyötä varten tuokaa autonne meille.

Qrt*M HIRVELÄ STUDIO
x Kokeneet valokuvaajat

fÄ* * Nykyajan välineet
x Ystävällinen palvelus

»HALUSITTEPA SITTEN YKSILÖKUVIA TAI
JOUKKOKUVIA, KUVAAMOSSA TAI KOTONA,

NIIN SOITTAKAA MEILLE. NOPEA PALVELUS.
El ole hauskempaa muistoa erikoisista hetkistä kuin

hyvä valokuva.

HIRVELÄ STUDIO
IRONWOOD MICHIGAN

t* Paikallisesti omistettu, ainoa suo-
malainen vaatetusliike Ironwood-
issa

• Tavaran laatu mitä parhain

• Hinnat aina kohtuulliset
Tulkaa tarkastamaan laaja valikoi-

maamme miesten pukuja, paitoja, hah
tuja y.m. miesten vaatetarpetta.

HALULLA TULETTE
TOISTEKINI

MEN'S WEAR INC.
Suffolk Street

IRONWOOD, MICHIGAN

ELYN KANSALLISSEU-
RAKUNTAPIIRIN
TOIMINTAA
Ely:

Sunn., 22 p., englk. juma-
lanpalvelus klo 9 ap. Suo-
menk. jumalanpalvelus kello
10:30 ap.

Vermilion:
Sunnuntaina, 22 p., suomen-

kielinen jumalanpalvelus'klo
1:30 ip. Englk. jumalanpalve-
lus klo 7:30 ill.
Sandy:

Kesäkoulu alkaa maanan-
taina, 23 p., klo 9 ap. Semi-
naarilainen George Wick on
opettajana. Luokat pidetään
Sandyn kirkossa.
Winton:

Torstaina, 26 p., on hartaus-
tilaisuus kello 8 ill.

H. K. Ranta.

TULOJA KIRK-
KOKUNNAN
KASSAAN
Painesville, Ohio:
Seurakunnalta, Niilo

Salmisen kautta $ 52.90
Fairport Harbor, Ohio:
Tuloja kirkolliskokouksessa:
(O. Salmisen kautta)
Seminaarille .....$ 42.85
Eläkekassaan 42.41
Australian-lähetyk-

selle 144.10
Lähetyskassaan 79.27
Kirkkokunnan kassaan 157.02
Marquette, Mich.:
Sion seurakunta W.

Wiitalan kautta $250.00

FRED
OBERLANDER

215 E. Ridge St.
IRONWOOD, MICH.

Moottori ja jeneraattorl
korjausta

AVAIMIA TEHDÄÄN
LUKKOJA KORJATAAN

MORGAN CO.
IRONWOOD MICH.

Puhelimet: 31 tai 32

Rakennustarpeita
Kolia maaleja

Kysykää hintojamme en-
nenkuin Insuleeraatte ta-
lonne. Varmaan voimme
sääs+ää rahojanne. Koke-
neet miehet tekevät työn.

M. E. Syrjalan Vakuutus,
kiinteinmistö ja lalva-

asioimlato
Myöskin Ruotsin-Amerikan
Linjan lahja-pakettivälitys,
joten kauttani voitte lähet-
tää Suomeen, Ruotsiin ja
Tanskaan lahjapaketteja

omaisillenne.
M. E. Syrjäläs

Agency
509 E. Ayer St. Puh. 300
IRONWOOD, MICHIGAN

jROLLAN SEURAKUNNAN
JUHLAKUTSU

Sunnuntaina, t.k. 22 p. Rol-
lan seurakunta viettää 50.
vuosijuhlaa. Englanninkieli-
nen aamujumalanpalvelus al-
kaa kello 10, jossa saarnaa
past. R. Heikkinen Sebekasta.
Aamu jumalanpalvelu k s e n
jälkeen juhlakansa kokoon-
tuu äskettäin uudistettuun
kellariin päivälliselle. Kello
2 juhlakansa taas kokoontuu
kuulemaan entistä seurakun-
nan paimenta pastori Wester-
back’ia, joka palveli seura-
kuntaa vuodesta 1912-1919.
Varmaankin iloinen hetki
entisille rippikoululaisille ja
vanhoille tava entistä pai-
menta. Illalla kello 8 juhla-
kansa kokoontuu iltaohjel-
man viettoon. Iltahartauden
jälkeen luetaan seurakunnan
historia, jossa muistellaan eri
tapahtumia viidenkymmenen
vuoden vaiheelta. Historian
lukemisen jälkeen pidetään
vapaata keskustelua, jossa
seurakunnan vanhoja pyyde-
tään tuomaan esille entisiä
muistoja alkuajan seurakun-
tatyöstä. On tarkoituksena
myös muistella edesmenneitä
uskonveljiä ja -sisaria, ja
hetkisesti pysähtyä muistele-
maan menneisyyden hetkiä.
Tervetuloa juhlillemme kau-
kaa sekä lähiseudulla asuvat.

TANARUS. Miettinen.
*

Uudistakaa tilauksenne!

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

SAL:n
LAHJAPAKETTI
tekee jokaisen päivän

JUHLAKSI
sulkulaisillenne

SUOMESSA!
Valittavana kolme pakettia
sisältäen niukasti saatavia
tavaroita: hedelmiä, kahvia,
kaakaota, savukkeita ja
nylon-sukkia.

Nopea lähetys "Gripshol-
missa", "Stockholmissa"
tai SAL:n nopeissa rahti-
laivoissa. *

Viivytyksetön perille toi-
mitus . . . Parhaita ruoka-
tavaroita.
Asiantuntemuksella pakat-
tuja.

Katdam/isen välttämisek-
si jdkamen paketti va-
Ikuutetaam ja kirjataan
Suomen postissa.

MATKUSTAKAA
SUOMEEN

syksyllä taikka talvella
moottori la ivatsa GRIPS-
HOLM tai STOCKHOLM.
Siten aaatte eniten rahat*
lanne:., parhaimmat muka*
vuudet laivassa, Junista Jahotelleissa.

T YP E FA - $10.25
4 paunaa kahvia; 2 paunaa
riisiä; 2 pakettia kuivattuja
sekahedelmlä; l pauna luu-
muja; 4-4 unssin paket-
tia makeata suklaata; I|2
paunaa Bakerin knkaota;
2 pakettia savukkeita; 1
pari Nylon-sukkia, vain
No. lA. Kokonaisp. 14 paun.

T Y P E FB - $7.25
4 paunaa kahvia
2 paunaa valk. riisiä
l paketti kuivattuja he-

delmiä
1 pauna kulv. luumuja
1 112 unssia Kanelia

Kokonaispaino 11 paunaa

T Y P E FC - $5.65
4 PAUNAA
KAHVIA

Kokonaispaino 7 paunaa

Sisältö Ja hinnat voivat muuttua.

Tilatkaa pakattinna TÄNÄÄN llhlmmlltl aaiamiahaltl tai

SWEDISH AMERICAN LINE
181 No. Michigan Ave. Chicago 1.111.

'S A L

SIVU 5


