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hedelmälliseksi ja kasvavaksi,
antaa kylväjälle siementä ja
syöjälle leipää, niin on myös
minun sanani, joka suustani
lähtee; ei se palaja tyhjänä ty-
köni, vaan tekee, mitä minulle
otollinen on, ja se menestyy, jota
varten minä sen lähetin”, Jes.
55: 10, 11.

Missä tätä Jumalan sanaa kyl-
vetään, siellä on siis tämän sa-
nan hedelmiä, Kristukseen us-
kovia ja siis pyhän, yleisen seu-
rakunnan jäseniä. Vaikka em-
me heidän uskoaan näe, niin to-
distaa tuon puhtaan sanan kyl-
vö sitä, että siellä myös on kris-
tillisen kirkon jäseniä, koska
Jumalan sana ei tyhjänä palaja.

Samoin ovat tällaisia tunnus-
merkkejä pyhien sakramenttien
oikea käyttö, sillä juuri niitten
kautta sanan ohella ja kanssa
Herra seurakuntaansa kokoaa
ja hoitaa. Jäähyväissanoissaan,
joissa Vapahtaja käskee ope-
tuslapsiaan kokoamaan yhä uu-
sia ja uusia jäseniä hänen seu-
rakuntaansa, hän nimenomaan
antaa heille välikappaleeksi
myös pyhän kasteen, Mt. 28:
18-20; Mrk. 16: 16. Missä siis
Kristuksen asettama pyhä kas-
te o n käytännössä, siellä tie-
dämme myös olevan kristilli-
sen kirkon tosi jäseniä. Ja siel-
lä, missä Kristuksen asetuksen
mukaan vietetään Herran eh-
toollista, “olemme me, vaikka
meitä onkin monta, yksi ruumis,
sillä me olemme kaikki tuosta
yhdestä leivästä osalliset”, 1
Kor.. 10: 17, siellä on siis Kris-
tuksen ruumiin eli seurakun-
nan jäseniä, on uskovia ihmi-
siä.

Nämä kristillisen kirkon tun-
nusmerkit ollakseen todelli-
sia edelyttävät, että niitä juu-
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ri sellaisina käytetään. Niinpä
Jumalan sanasta puheen ollen
Luther erityisesti tässä korostaa,
että siinä on kyseesä juuri sel-
lainen sana, “jota todella usko-
taan ja julkisesti tunnustetaan
maailman edessä, kuten Kristus
sanoo, Matt. 10:32, 33: ‘Joka
tunnustaa minut ihmisten edes-
sä’ jne.” Ja hän lisää: “Missä
nyt kuulet tai näet sellaista (Ju-
malan) sanaa saarnattavan, us-
kottavan, tunnustettavan ja seu-
rattavan, epäilemättä siinä täy-
tyy olla oikea pyhä, yleinen
seurakunta ja kristillinen pyhä
kansa, 1 Piet. 2: 9, vaikka heitä
olisi kuinkakin vähän. Sillä Ju-
malan sana ei tyhjänä palaja,
Jes. 55, vaan se valtaa ainakin
neljänneksen maasta (vrt! Lk. 8)
tai edes palasen. Ja vaikkei mi-
tään muuta merkkiä olisi, kuin
yksin tämä (oikea sanan saarna)
niin riittää se osoittamaan, että
siellä on kristillinen pyhä karjsa.

Nämä tunnusmerkit myöskin
eroittavat kristillisen kirkon
vääristä kirkoista ja muista us-
konnoista, kuten Vapahtaja sa-
noo: “Minun lampaani kuulevat
minun ääntäni, ja minä tunnen
ne, ja ne seuraavat minua”, Joh.
10: 27, ja taas: “Mutta vierasta
ne eivät seuraa, vaan pakenevat
häntä, koska eivät tunne vieras-
ten ääntä”, Joh. 10: 5. Missä siis
havaitaan Jumalan sanan puh-
taasta opista poikettavan, siellä
oikeat kristityt sellaista opetus-
ta pakenevat ja seuraavat vain
hyvän paimenen ääntä.

Kuitenkin on huomattava, et-
tä luterilainen kirkko aina on
tunnustanut, että väärinkin
opettavissa kirkoissa — paavi-
kirkossakin — löytyy yksinker-
taisia uskovaisia (esim. kastet-
tuja lapsia ja muita), jotka tie-
tämättöminä kirkkonsa harhois-
ta lapsenmielisesti oikein usko-
vat ja Jumalan suuren laupeu-
den kautta säilyvät uskossa.
Niinpä Sovinnon kirjan alkulau-
seessa sanotaan, ettei siinä vää-
rää oppia tuomittaessa tarkoi-
tuksena “suinkaan ole niitä ih-
misiä tuomita, jotka jostakin
mielen yksinkertaisuudesta
erehtyvät, mutta eivät kuiten-
kaan vähemmin koko seurakun-
tia (tuomita) — vaan pikemmin
— on tarkoituksemme ollut täl-
lä keinoin julkisesti torjua ja
tuomita hurjia luuloja*(turmiol-
lisia oppeja) ja niitten yksi-
pintaisia opettajia ja varsinkin
pilkkaajia joista päätämme et-
tei heitä mitenkään ole kärsit-
tävä — koska nuo erhetykset
vastustavat selvää Jumalan sa-
naa —. Vielä olemme tähän (op-
pitunnustuksen laatimis e e n )
ryhtyneet siitäkin syystä, että
kaikki jumaliset muistutettai-
siin näitä tarkoin välttämään.
Sillä emmepä ensinkään epäile,
etteikö niissäkin seurakunnis-
sa, jotka eivät tähän asti kaikis-
sa ole meihin yhtyneet, ole
monta jumalista ja hurskasta
ihmistä, jotka noudattavat jota-
kuta yksinkertaisuutta eivätkä
asiata aivan hyvin ymmärrä-
kään, mutta eivät millään muo-
toa hyväksy niitä häväistyksiä

— Olemme myös suuressa toi-
vossa, että he, jos heitä oikein
opetetaan näistä kaikista, Her-
ran Hengen avulla, — yhtyvät
Jumalan sanan järkähtämättö-
mään opetukseen” (suom. s. 11,
12). “Kirkkokysymys”- Wegelius

V
TULOJA RAKENNUS-
RAHASTOON:

Tällä viikolla on tullut raken-
nusrahastoon seuraavat lahjoi-
tukset:
Mr ja mrs Ed. Luoma, Oakland,
Calif $25.00
Mrs H. Heikkinen, Calumet,
Mich $25.00
Past. ja mrs A. L. Mäki, Mar-
quette, Mich $10.00
J. Kinnunen, Bessemer, Mich.

’

$5.00
Yhteistulot sitten viime tilityk-
sen . $249.50
Lupauksia maksettu:
Saima ja John Halttunen, Fitch-
burg, Mass $25.00
Mr ja mrs Toivo Kallio, Chat-
ham, Mich $5.00
(Lisää tuloja sivulla 6.)

Auttaja torstaina, tammikuun 4p. 1945
Lehtijärvi, Minn.

Joulun sulosanomaa on taas
kaijutettu kirkoissamme. On ol-
lut myöskin useita perhehar-
tauksia. Itsekukin vastatkoon
omalta kohdaltaan, onko Betle-
hemin seimen lapsi saanut olla
ilomme aiheena ja parhaana
joululahjanamme, lohduttaja-
namme tässä synnin ja murheen
runtelemassa maailmassa, että
näkisimme tähden, joka tänään-
kin viittoo tietä seimen luo.

Maassa rauhan, sovituksen,
Sen toi seimen lapsonen.
Rauhan, anteeks’ antamuksen,
Kertoo viesti taivasten.
Kuule, kuolevainen kansa,
Katso suureen Auttajaan.
Maista Hänen riemuansa,
Yhdy joukkoon uskovaan.

Joulukuun 24 p. oli kirkos-
samme seminaarin oppilas Ger-
hard Aho, Springfield, 111. Väkeä
oli ollut tilaisuudessa paljon ja
selvästi ja varmasti oli nuori
Herran palvelija tuonut ilmi
Herransa ja Mestarinsa aartei-
ta. Kiitos tulosta tänne, vaan
ylin kiitos taivaalliselle Isälle,
jolta kaikki hyvyys tulee.

Sitten toisen joulupäivän il-
tana oli seurakunnan miesten
veljeysliiton juhla, jossa suori-
tettiin seuraava ohjelma: yhteis-
laulu, n:o 2l, v. 1-7; alkurlikous,
past. Esala; yhteislaulu, 21, v.
10; lukemista, John Oikarinen;
runo, Chas Pesola; laulua, John
Oikarinen ja Oscar Paavola;
lukemista, Eino Hill; runo, Os-
car Paavola; lukemista, John
Aho; laulua, John Oikarinen,
William Paavola ja Oscar Paa-
vola, joka säesti myös; runo
John Oikarinen; puhe ja loppu-
siunaus, evankelista Jacob Esa-
la, joka on poikansa past. ja mrs
Esalan vieraana ja oli myös
vieraanamme kirkossa. Oli
hauska tutustua ja kiitos erit-
täin voimallisesta saarnasta. Oh-
jelma oli kaikki hyvin valittua
Jumalan kunniaksi, jolle ylin
kiitos armostaan ja suuresta
rakkaudestaan meitä syntisiä
kohtaan. Ohjelman esitti vel-
jeysliiton puheenjohtaja John
Oikarinen. — M.E.R.

V —

Marquette, Mich.
Joulu on ohi ja ihana se on ol-

: lut. Juhlia juhlien perään. Sun-
•nuntaina 17 p. meillä oli kuoron
konsertti kirkossa. Kuoro lauloi
joulun ihania lauluja. Oli myös
soololauluja ja soittoa. Kiitos
kuorolle ja erityiset kiitokset
kuoron johtajalle Esther
Michelsonille. Lutherliitto myös
tarjoili kahvia ja leivoksia. Il-
lan tulot kuoron hyväksi olivat
$38.00.

Joulu-aamuna oli juhlallinen
aamujumalanpalvelus klo 6.
Sillä aikaa kun ihmiset tulivat
kirkkoon, kuoro lauloi joululau-
luja. Suloista ja lohduttavaa oli
taasen kuulla evankeliumin
ihaninta sanomaa: “Älkää pel-
jätkö — teillä on Vapahtaja.”
Jouluaamun kolehdissa tuli
$118.50. Kiitos uhraajille.

Joulu-iltana oli lasten ohjel-
matilaisuus. Kaikki lapset esit-
tivät ohjelmansa reippaasti ja
sydämen uskolla. Tuloja lasten
ohjelmasta pyhäkoululle oli
$52.39.
Henkilökohtaisia:

Joulukuun 21 p. vihittiin py-
hään avioliittoon Peter J. Ellis
ja Dolores Kiltinen. Todistajina
olivat Henry Depetro ja Rose
Ellis. Jumalan siunausta nuo-
rille.

Mrs Kalle Wäisänen -on St.
Lukein sairaalassa. Hän ei ole
vakavan sairas. Toivomme hä-
nelle pikaista parantumista.

Vierailemassa täällä Mar-
quettessa joulun aikana on ollut
paljon teollisuuskaupungeista.

Mr ja mrs Paul Grigg, Dear-
born, Mich., tyttärensä kanssa
vierailevat mr ja mrs A. Wiita-
lan luona. Mrs Paul Grigg on mr
ja mrs A. Wiitalan tytär.

Myös vierailemassa Chicagos-
ta oli Wilbert Wiitala.

Neidit Aune Michelson ja
Evelyn Leppänen viettivät jou-
lunpyhät vanhempiensa luona.

Mr ja mrs Wm. Siltanen, pas-
torin eno Chicagosta, olivat tääl-
lä viikon päivät. Mrs H. Wise-
man (o.s. Kivimäki) ja tytär
Nancy lähtivät heidän kanssaan
vierailemaan Chicagoon.

Neiti Taimi Ranta, joka on
opettajana Duluthissa, viettää
myös joululomaa kotonaan.

Detroitista täällä vierailemas-
sa ovat myös mr ja mrs Albert
Peterson.

Sotilas Martin Kiva on täällä
viettämässä kuukauden lomaa.
Martin on ollut meren takana
ja kolmatta vuotta, siitä enim-
män aikaa Italiassa. Hän pala-
jaa takaisin sinne lomansa pää-
tettyään.
Kastettu:

Amasassa joulukuun 23 p. mr
ja mrs Elmer Kivimäen kotona
kastettiin kolme lasta:

Illian Martha Kivimäki, mr
ja mrs Elmer Kivimäen tytär,
syntynyt marraskuun 17 p. v.
1944, Stambaugh, Mich. Kum-
meina olivat mr ja mrs Victor
Peltonen, mr ja mrs Neil Ahola,
Jenny Rentola ja Tauno Kivi-
mäki.

Myös David Arnie Mäki, mr
ja mrs Arnie Mäen poika, syn-
tynyt syysk. 28 p. 1944, Stam-
baugh, Mich. Kummeina olivat
mr ja mrs Elmer Kivimäki, Eino
Hämäläinen, Jenny Rentola,
Isaac Mäki ja Anna Thompson.

Myös kastettiin Onni Evert
Rentola, mr ja mrs Walter Ren-
tolan poika, syntynyt marrask.
11 p. 1944, Amasassa. Kummei-
na olivat Ellen ja Victor Hauta-
la ja Helmi ja Vaino Mäki. Ju-
malan varjelusta ja siunausta
lapsille.

— Mrs A. L. Mäki
V

NEW YORK MILLSIN KAN-
SALLISSEURAKUNTA-
PIIRIN ILMOITUKSIA

Perjaniai-iliana on Paddock-
in miestenliiton kokous Oscar
Ahon kodissa kello 8. Kutsum-
me nuoriakin miehiä ottamaan
osaa raamattu-keskusteluihin.

Lauantai-aamuna on rippi-
koulua Millsissä pappilassa kello
10. Paddockissa on lauantai-
koulua eri taloissa joka lauan-
taiaamu.

Sunnuntaina on Millsissä suo-
menkielinen hartaushetki kello
10:30. Paddockissa on hartaus-
hetki kello 2. Lehti järvellä on
Lutherliiton iltama kello 8.
Täyttäkäämme taasen kirkko
kuulemaan saarnaa sekä muuta
arvokasta ohjelmaa.

Maanantaina on Millsissä
miestenliiton kokous Oscar Pik-
karaisen kodissa kello 8 illalla.

Keskiviikko-iltana on Menah-
gassa Lutherliiton juhla. Saar-
na tulee olemaan suomenkie-
lellä ja tulee paljon hyvää oh-
jelmaa seurakuntalaisilta.

Uusia jäseniä, jotka otettiin
Millsin seurakunnan yhteyteen
v.k. 24 päivä, ovat Fritz Brasel,
Herman Brasel, mrs Marie G.
Reinhart, Aurelia J. Reinhart,
Eileen A. Reinhart, mrs Jennie
W. Vandermay, James H. Van-
dermay,. Sharon I. Vandermay,
Edward A. Sonnenberg, Ethel
Sonnenberg, Robert E. Sonnen-
berg, Raymond Sonnenberg,
Dorothy M. Sonnenberg, Janette
Sonnenberg ja Verna J. Sonnen-
berg.

Kastettu: Sharon Eloise, Mel-
vin ja Lila Savelan tyttölapsi,
syntynyt Wadenassa marrask.
27 p., saatettiin pyhään kas-
teeseen mr ja mrs John Savelan
kodissa Sebekassa joulupäivä-
nä. Kummeina ovat mr ja mrs
Ed. Hietala, mr ja mrs Robert
Carey, mr jamrs Carl Salo. Var-
jelkoon taivaallinen Isä lasta,
äitiä sekä isää, joka on maamme
armeijassa.

— H. P. Esala
V

KUOLLUT
Mrs Wilhelmiina Pääkkönen

Jacobsonista, Minn. kuoli viime
pyhänä ja haudattiin keskiviik-
kona. Hän jätti jälkeensä nel-
jä poikaa, joista yksi on ollut
sotapalveluksessa jo kplme
vuotta. Mrs Pääkkönen oli us-'
kollinen sanankuulija ja kirk-
kokuntamme lämmin ystävä. .

BESSEMERISSÄ:
Tämän viikon torstai-iltana

on kirkossa viikkohartaus ja
kahvitarjoilu alkaen klo 7:30.
Tarjoilu on yhteinen.

Ensi pyhänä on englannin-
kielinen jumalanpalvelus klo
7:30 ja sen jälkeen Lutherliiton
kokous.
WAKEFIELDISSÄ:

Ensi pyhänä on pyhäkoulu ja
rippikoulu klo 9:30 ap. Kohta
sen jälkeen on suomenkielinen
jumalanpalvelus klo 10:30.

Ensi viikon keskiviikkoiltana
on viikkohartaus ja tarjoilu
kirkossa. Tarjoilusta huolehti-
vat mrs:t F. Drake, I. Hakala,
Wm. Suomi, John Kaskela ja
W. Johnson.

Seurakunnan vuosikokous pi-
detään kirkossa tammikuun toi-
sena pyhänä klo 1 ip.

Kastettu: Diane Kathleen Rin-
tamäki, Reino ja Elsie Rinta-
mäen tytär, syntynyt Ashland-
issa, Wisc. lokak. 24 p. 1944.
Lapsi kastettiin Marengossa
jouluk. 24 p. Kummeino olivat
mr ja mrs Oscar Hintsa, nuor.
Kasteen toimitti past. Latvala.

Karen Julianne Sampson,
William ja Aino Sampsonin ty-
tär, syntynyt Wakefieldissä
jouluk. 9 p., kastettiin kotonaan
Wakefieldissä tammik. 1 päivä.
Kummeina olivat mr ja mrs
Hugo Mattila. Kasteen toimitti
allemerkinnyt.

— J. E Nopola
V

Marengo, Wis.
On jäänyt mainitsematta, et-

tä viimeinen ompeluseuran ko-
kous on pidetty mrs Jalmari Elo-
sen kodissa. Vietettiin mr Elo-
sen syntymäpäivää. Talonväen
kutsumana oli past. Westerback
saapunut tilaisuuteen. Puheet
pitivät past. Westerback ja John
Stenman. Tarjoilusta oli tuloja
$10.00.

Jouluaatto-iltana oli oikein
juhlahetki kirkossa. Kansaa oli
kokoontunut kirkko täyteen. Ju-
malan suuresta armosta olimme
saaneet sem. Wm. Sippolan,
Springfieldista, juhlavieraak -

semme.

Alussa suoritti nuorisoliitto
lauluohjelman laulaen engl. kie-
lisiä lauluja. Lukukappaleen
luki Martha Heino. Selvällä
suomen kielellä 8-vuotias Mar-
vin Paavola lausui runon, “Mik-
si Kristus syntyi tänne”. Ohjel-
man esitti mrs WalterPhilaja ja
urkurina toimi mrs Ruth Par-
dee. Alttaripalveluksen toimitti
past. V. Latvala ja juhlasaar-
nan piti sem. Wm. Sippola.

Kiitokset tahdomme lausua
sem. Sippolalle vierailustaan ja
tervetuloa toistenkin.

Viime kesän rippikouluoppi-
laalle Patricia Stenmanille kä-
vi niin ikävästi, kun oli suksil-
la mäkeä laskemassa, että kaa-
tui ja oikea jalka meni poikki.
Hän on mr ja mrs Hjalmer Sten-
manin tytär. Toivomme Pa+
ricialle pikaista parantumista.

— Martha Heino
(Loppu ensi viikolla.)

VON RUNDSTEDT —

(Alku sivulla lj —

nä tehtävänä estää vihollisen
tulon kotimaahan. Hän ei kui-
tenkaan tyytynyt vain puolus-
tussotaan, vaan kaikessa hiljai-
suudessa järjesti vastahyökkä-
yksen, jossa hänen onnisti yllät-
tää amerikkalaiset, jotka eivät
enää hyökkäystä odottaneet. Tä-
mä varmaankin on hänen vii-
meinen hyökkäyksensä Saksan
rajojen ulkopuolelle, mutta se
epäilemättä pitkittää tätä sotaa
monia kuukausia, ehkäpä koko-
naisen vuoden.

Venäjästä hän ei ole koskaan
pitänyt. Saksan ja Venäjän ol-
lessa “ystäviä” keskenään tal-
vella 1939-40, kun Venäjä hyök-
käsi Suomeen, Rundstedt kävi
säännöllisesti ja julkisesti suo-
malaisten jumalanpalveluksissa
Berliinissä ja antoi varoja Suo-
men avustukseen.

Siviilioloissa on hän hiljainen
ja ystävällinen ja vaimolleen
kohtelias. Hänen elämässään ei
ole koskaan ollut skandaaleja ja
pyhisin hän käy luterilaisessa
kirkossa. Fonograffin levyjä hä-
nellä on runsas kokoelma, joita
hän soittelee vieraille. Hänen
käytöksensä on rauhallinen ja
sy väjuovaisiksi jäykisty n e e t
kasvonpiirteet osoittavat lu-
juutta ja päättäväisyyttä. Ja ko-
ko elämänsä ajan on hän suun-
nitellut hyökkäyksiä ja tutkinut
taistelutaitoa.

V
Ironwoodin Kansallis-
seurakunnan uutisia
J. Hirvi, pastori
610 E. Ayer Street

— Siionin Ompeluseuran ko-
kous on kirkkosalissa torstaina,
tammik. 4 p., klo 7:30 ill. Ko-
kouksen varustavat: mrs Her-
man Hykkönen, mrs Axel Ki-
vistö, mrs Anders Johnson ja
mrs John Mäki. Tulkaa kaikin
mukaan alottamaan uusi vuosi
reippaan toiminnan merkeissä!

— Rippikoulu on lauantaisin
klo 9 aamulla. Muistakaa tulla.

— Ensipyhänä, tammik. 7 p.,
on jumalanpalvelus kirkossa ri-
pin ja Herran p. ehtoollisen
kanssa klo 10:30 amulla.

— Seurakunnan vuosikokous
on kirkossa sunnuntaina, tam-
mik. 14 p., klo 10 aamulla. Van-
hempi Ompeluseura varustaa
taas päivällisen kokousvieraille
ja toivomuksemme on, että seu-

Kiitos!
( i • . 1 ;| tUTL t 1 /

Pyydän kiittää seurakunta-
laisia, omaisia ja kaikkia ys-
täviä, kun niin suurella jou-
kolla yllätitte minut jouluk.
28 p. kotonani lomalle tulon
johdosta. Kiitän erityisesti
past. Hirveä lohduttavasta
puheestaan ja yllätyksen toi-
meenpanijoita. Kiitos siitä
runsaasta rahalahjasta, jonka
jätitte käyntinne muistoksi.
Ystävyytenne säilyy mieles-
säni.

Pfc. Oliver Pakka,
Ironvvood, Mich.

Kirkkokuntamme Uusi

VIRSIKIRJA
on nyt saatavissa myöskin nahka ja keino-
nahkakansissa, kuten alempana selitetään.
Näitä on vain rajoitettu määrä, joten ne voi-
vat mennä muutaman viikon sisällä kaupak-
si. Lisää nahka- tai keinonahkakantisia kir-
joja ei sitten ole enää saatavissa. Pitäkää
varanne että saatte omanne.

NAHKAKANTISET VIRSIKIRJAT: mus-
tat kannet, punaiset reunat, pyöreät nurkat.
Hinta postikuluineen $2.50
KEINONAHKAKANTISET VIR SIKIR-
JAT: mustat kannet, punaiset reunat, pyö-
reät nurkat. Hinta postikuluineen $2.00
KEINONAHKAKANTISET VIR S IKIR-
JAT: siniset kannet, punaiset reunat, pyö* l

reät nurkat. Hinta postikuluineen $i.T5;
VAATEKANTISET VIRSIKIRJAT: mustat
kannet, valkoiset reunat, nelikulmaiset nur-
kat. Hinta postikuluineen _—- $1.25
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Vaatekantisia Virsikirjoja saavat seurakun-
nat tilata hinnalla $l.OO kappale, milloin vä-
hintään 25 kirjaa tilataan yhdelle osoitteelle. 1

• imi ~M 'f»...i :
Tilatkaa os:

AUTTAJA
L. Boi IHONWÖÖD, MttXV

rakuntalaiset runsaslukuisina
tulisivat kokoukseen.

Vanhemman Ompeluseuran
vuosikokous on tammik. 11 p.,
klo 7:30 ill. Tässä kokouksessa
viimeistellään seurakunnan
vuosikokouskestityksen järjes-
tely. Kaikkia siis pyydetään mu-
kaan. Vanh. Ompeluseuran ko-
kousryhmä, johon kuuluvat mrs
Selma Kaartunen, mrs Olga
Kilponen ja miss Impi Kaartu-
nen, maksoi kukin viisi dolla-
ria, yhteensä $15.00, Ompeluj-
seuran kokousvuorostaän. Kii-
tos. Tammik. 11 p. pidettävän
kokouksen varustavat: mrs
Arvey Ahonen, mrs Victor Aho-
nen ja mrs Gust Ahonen.

Betania Ompeluseuran ko-
kous toisena joulupäivänä, Mon-
trealissa, muodostui kauniiksi
joulujuhlaksi. Koulun opettaja-
tar, miss Hilda Lake, jonka ko-
dissa kokous pidettiin, oli hank-
kinut tilaisuuteen monipuoli-
sen ja arvokkaan joulu-ohjel-
man, minkä jäpestyksellisestä
esittämisestä itse huolehti.
Myöskin oli ohjelmassa esityk-
siä aikuisilta ja pastorin pitämä
joulusaarna. Lapsille jaettiin
makeisia ja pastorille ja hänen
vaimolleen annettiin seuran
joululahja ja seurakunnalle an-
nettiin seuran kassasta $150.00.
Kiitos kaikesta! Seuraava ko-
kous on mr ja mrs John Rasilan
kodissa tammik. 31 p. Mrs San-
frid Soini, mrs John Juurakko
ja mrs John Rasila huolehtivat
kokousvieraiden kestityksestä.

Sotarintamilta palaaville
olemme joulujuhlien aikana
saaneet pitää pari tervehdys- eli
yllätystilaisuutta. Olavi Pakka,
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Ely, Mini».

Seurakunnan vuosikokous
pidetään sunn., tammikuun
7 p. klo 1:30 ip.

Matt Herran, esim.

Charles Harju, kirj.

SYDÄMELLINEN KIITOS

Rollan, N. Dak. seurakun-
nalle runsaasta rahalahjasta.
Kiitos myös yksityisille ys-
täville eri paikkakunnilla ra-
ha ja tavara lahjoista. Rak-
kautenne teki joulumme va-
loisaksi.

Jumalan runsas siunaus ol-
koon kanssanne alkaneella
uudella vuodella.

Kiitollisuudella,

Hanna» Anni Ja Barnard
Haaleana
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