
Calumet, Mich. .

“Vuodelle nyt aljetuile, Her-
ra, runsaat lahjat suo.”

Seurakuntamme 55 vuosiko-
kous pidettiin kirkossa sunnun-
taina, tammik. 7 p., jälkeen ju-
malanpalveluksen. Ankarain il-
main vuoksi osanotto ei ollut oi-
kein runsas, kuitenkin se oli hy-
vä.

Esimiehemme Peter Musto-
nen avasi kokouksen. Luettiin
edellisen vuoden pöytäkirjat,
jotka hyväksyttiin.

Pastorin vuosikertomus oli
opettavainen ja sisältörikas.
Seurakunnallisia toimia on teh-
ty seuraavasti: jumalanpalve-
luksia on pidetty 3 sunnuntaina
kuussa. Ehtoollisjumalanpalve-
luksia on pidetty 3. Lokakuussa
alotettiin myöskin englannin-
kielisten jumalanpalvelus ten
pito, joten siitä asti on englan-
ninkielinen klo 10 aam. ja suo-
menkielinen klo 11. Sunnuntai-
koulua on pidetty säännöllises-
ti ja on oppilaita ollut 33. Nuo-
risoliiton kokouksia on pidetty
kerran kuussa, samoin naisten-
liiton kokouksia. Veljeysliiton
kokouksia on pidetty aina tar-
peen vaatiessa, 6 lasta kastettu,
5 nuorta laskettu ripille ja 6
kuollutta haudattu. (Kirjeen-
vaihtaja ei ole oikein tyytyväi-
nen vanhoihin piikoihin ja poi-
kiin, kun ei kuluneen vuoden
aikana ole toimitettu yhtään
vihkimistä, mutta lukekaa kui-
tenkin loppuun tämä kirje, niin
ehkä parempaa tiedossa.) Seu-
rakuntaan on liittynyt 8 perhet-
tä. Jumalanpalveluksiinkin on
ilmennyt'enentyväa osanottoa.
Esimies Peter Mustonen kiitti
pastoria kauniista ja sisältörik-
kaasta vuosikertomuksesta.

Rahastonhoitajan tilit: (Seu-
rakunnan rahastonhoitaja, J. E.
Kallio) tulot $3,382.21, menot
$3,183.06, joten kassa oli vuoden
vaihtuessa $199.154. Rahaston-
hoitajalle myönnettiin tili va-
paus. Naistenliiton (Rahaston-
hoitaja, mrs H. Kallio) tulot
$1151.23, menot $811.52, kassa
$339.71. Veljeysliiton (Rahaston-
hoitaja Herman Manni) tulot
$374.14, menot $236.30, nykyinen
kassa $37.24. Sunnuntaikoulun
(Rahastonhoitaja, miss Betty
Hyvönen) tulot $185.33, menot
$149.59, kassa $35.74. Nuoriso-
liiton (Rahastonhoitaja, Bert
Frusti) tulot $122.16, menot
$96.98, kassa $25.18. Junior
Guildin kassassa oli rahaa $3.94,
joten vuoden vaihtuessa oli eri
kassoissa rahaa yhteensä $640.-
96. Eikä seurakunnalla ole yh-
tään velkaa, joten saamme sa-
noa, että seurakunnallamme on
ollut aineellisesti hyvä vuosi.

Kaikki virkailijat valittiin uu-
delleen virkoihinsa, paitsi kir-
konpalvelijaksi mr Peter Mus-
tonen, John Karppinen ja va-
ralle John Hirvelä. Kirkkokun-
nan keräyksen loppuun saatta-
minen jätettiin veljeysliitolle.

Lasikomiteaan, joka on valvo-
nut ulkolasien laittoa, on kuu-
lunut mr:t J. E. Kallio, F. J. Le-
pistö ja H. Manni ja vapautet-
tiin toimestaan.

Veljeysliitto jo viime loka-
kuussa esitti seurakunnan pas-
torin palkan koroituksen, vaan
kun ei ole ollut ennemmin ko-
kousta, niin tässä kokouksessa
nostettiin pastorin palkka $lO.OO
kk. alkaen viime lokakuusta.

Kirkon yleinen sisäpuhdistus
jätettiin pöydälle syystä, kun
on vaikea saada työvoimaa.

Uusia jäseniä on seurakun-
taan liittynyt kuluneen vuoden
aikana yhteensä 8 perhettä, jot-
ka lausumme sydämellisesti
tervetulleiksi. Heidän kunniak-
seen päätettiin pitää yhteiset
juhlat jolloinkin ensi kevännä,
että jokainen pääsee mukaan
juhlimaan. Uusia jäseniä ovat:
mr ja mrs John Hirvelä ja per-
he, mr ja mrs John Jukuri, mrs

Seurakunta-
kirjeitä

I

Iren Leinonen, mr ja mrs Eli
Lampinen ja perhe, mr ja mrs
Eino Kangas ja perhe, mr ja
mrs Arthur Sutinen ja perhe,
mr ja mrs Edward Wilmi ja per-
he, mr ja mrs Conrad Johnson
ja perhe.

Kokous lopetettiin laululla ja
siunauksella.

Uuden vuoden aattona vie-
timme kauniin ja sisältörikkaan
illan kirkossa, jossa meillä oli
vieraana puhujana pastori F.
Pies Detroitista. Ohjelma alo-
tettiin klo 9 illalla ja 10-11 oli
kahvitarjoilua ja vapaata seu-
rustelua. Klo 11 illalla alkoi
varsinainen jumalanpalvelu s,
jossa saarnasi englannink. past.
Pies. Poikamiehen pitää sen lo-
mansakin viettää melko tarkoin,
tänne tullessaan saattoi pyhään
kasteeseen nuorimman veljensä
ja kaiken kiireen ja pakkasen
keskellä tuli ja kihlasi täältä
Calumetista itselleen morsia-
men. Pastori Pies’in tuleva puo-
liso on mr ja mrs John Hirve-
län tytär Marie. Toivotamme
vasta kihlautuneille runsasta
Jumalan siunausta. Kai tästä-
puoleen näemme ja kuulemme
past. Pies’iä useamminkin. On-
nittelemme myöskin Detroitin
seurakuntaa, kun saavat Marien
sinne pastorskaksi.

Ilmat täällä ovat olleet täy-
den talven ilmoja, lämpömitta-
ri on laskenut 10:kin alapuolel-
le nollan. Lunta on kyllä myy-
däkin, onko ostajia? Jos itse ha-
kee, saa lahjaksi.

Hauskaa vuoden jatkoa kai-
kille! . Emil Frusti

V
Ashtabula, O.
Kun taasen alotomme,
Me uuden vuotemme,
Suo, että tunnustamme,
Nimeäs, Herramme,
Ylistäin armoas.
Kun sanas annat meille
Oi Herra, rauhan teille
Sä johda omias.

Usein kuulemme sanottavan:
Kesken iloa myöskin on surua.
Niinhän se tapahtui kodissam-
me joulun aikana. Poikamme,
joka on ollut Alaskassa, saapui
kotiin. Menimme jouluaattona
kirkkoon. Siellä oli erittäin ri-
kas ja hyvä ohjelma pyhäkoulu-
lapsilta, jonka oli valmistanut
J. O. Heino,, pyhäkoulun johta-
ja. Kaksi päivää myöhemmin
mieheni loukkasi kätensä työ-
maalla, johon tuli myrkytys.
Kuitenkin niin vakavalta kun
näyttikin, pian käsi kuitenkin
parani. Näinhän ilot ja surut
kohtaa kotiamme.

Poikamme taas on matkalla
Alaskaan. Olimme asemalla ja
kun juna lähti, mieleeni tuli lau-
lun sanat:

Tääl’ ei saa yhdes olla,
Jos kuinka pyydämme,
Vaan haudan tuolla puolla
Toisemme löydämme.

Joulukuun 24 p. kello 10 aa-
mulla seminaarin oppilas Toivo
Miettinen piti puheen englan-
ninkielellä ja kello yksitoista
seminaarin oppilas Eugena
Lampela puhui suomen kielellä.
Kukat alttarilla oli laittanut
mrs Joseph Falden ja mrs Mike
Rometty, Detroit, Mich., äitinsä
mrs Maria Herrosen muistolle.

Joulukuun 31 p. klo 8 illalla
nuorisoliitto vietti ohjelma-il-
lan. Seminaarin oppilas Eugene
Lampela piti puheen suomen
kielellä ja myös johti rukouk-
set. Rukouksessa* hän erittäin
muisti sotapoikiamme. Me van-
hemmat, joiden lapset ovat jos-
sain siellä, tunnemme erittäin
suurta lohdutusta murheissam-
me, kun heitä muistetaan. Lo-
puksi nuorisoliitto lahjoitti Eu-
gene Lampelalle rahalahjan,
jonka hän otti kiitollisuudella
vastaan.

Naistenliitto piti vuosiko-

Auttaja torstaina, tammik. 18 p. 1945
kouksensa tammik. 3 päivä jäl-
keen iltahartaushetken. Aluksi
kirjuri mrs K. F. Räisänen luki
kauniin vuosikertomuksen, jon-
ka hän oli laatinut.

Virkailijoiksi valittiin seuraa-
vat: puheen johtaja, mrs K. F.
Räisänen; varalle, mrs Edward
Hummer; kirjuri, mrs K. F. Räi-
sänen; rahastonkirjuri, mrs
Michael Kaarto; rahastonhoita-
ja, mrs Onni Mackey; myynti-
vero merkkien hoitaja, sairaan-
hoitajatar Elvi Honkamaki;
Auttajan kirjeenvaihtaja, mrs
John Ritonen. Lopuksi naisten-
liiton puolesta oli kahvitarjoilu.
Naistenliiton pito Vuoronsa ovat
suorittaneet mrs K. F. Räisä-
nen, mrs Onni Mackey, mrs
Emil Joki ja mrs James Plaga-
kis, kukin antaen $5.00.

Sairaslistalla ovat olleet mrs
Edward Ruohonen ja Edward
Hummer. Jacob Heino vanhem-
pi on jo pitemmän aikaa sairas-
tanut. Myös Mätt Koski (Mylly-
koski) on kärsinyt yskästä ja
hengen ahdistusta.

Seurakuntamme jäsenyyteen
on yhtynyt mr ja mrs Salo ja si-
sarukset miss Leola ja Helen
Kangas. Lausumme heidät ter-
vetulleiksi.

Tammikuun 25 päivä alkaa
meillä täällä Ashtabulassa juh-
lat. Naistenliitto on puhdistanut
kirkon ja huolehtii aterioista.
Majoitus komiteaan valittiin
mrs Michael Kaarto, mrs Fred
Hill, mrs Delbert Cook, K. F.
Räisänen ja mrs John Ritonen.
Tervetuloa juhliin! Toivomme,
että ilmat kaunistuu siksi. Meil-
lä on ollut täällä kovat lumi-
myrskyt, joita ei ole ollut mo-
niin vuosiin.

Terveisiä mrs Henry Lampe-
lalle, Fairport, Ohio. Toivom-
me, että kun tätä luette, olette
jo hyvässä terveydessä. Onhan
teillä ollut paljon myötä- ja
vastoinkäymistä, mutta kui-
tenkin aina olette naurussa
suin. Näinhän sitä laulussa lau-
letaan:

Oi, kuin onnellista on
Ottaa isältämme
Kaikki päivät uskossa,
Olla Isän suojassa
Kaikin hetkinämme!
Oi, kuin onnellista on,
Hän on Isänämme!

Kv.

New York Mills. Minn.
Kuolon kautta on siirtynyt

pois useita paikkakuntamme
asukkaita hiljattain, joista yksi
on seurakuntälaistemme mrs
Hilma Hillin ja edesmennen
puolisonsa Isaac Hillin 26-vuo-
tias tytär Ruth Elizabeth Hill.
Nuori vainaja oli syntynyt Leh-
ti järvi townshipissa huhtik. 5
p. 1918. Viimeiset 8 vuotta hän
oli hoidettavana Fergus Fallsin
sairaalassa, jossa kuoli keuhko-
kuumeeseen tammik. 4 p. Nuor-
ta vainajaa kaipauksin muiste-
lee äiti, kolme sisarta: Ellen,
Helen ja Violet, veljet Pfc Matti
Hill, jossain Ranskassa, Cpl.
John Hill, Georgiassa, (Hän pää-
si hautajaisiin), Rueben Eino ja
Arnold sekä laaja sukulais- ja
ystäväpiiri.

Hautajaiset oli tammik. 10 p.
N. Y. Millsin Kansallisseura-
kunnan kirkosta. Past. H. P.
Esala puhui englannin ja suo-
menkielellä. Runsaasti oli saa-
punut osanottajia tekemään vii-
meistä palvelusta vainajalle, jo-
ka niin nuorena sai pois muut-
taa tästä taistelujen maailmas-
ta. Siinä taasen vakava varoi-
tus nuorillekin, ettei nuoruu-
teenkaan voi turvata. Tällä
kristisisarellamme, nim. mrs
Hiilillä on ollut paljon koettele-
muksia elämässään, vaan Juma-
lan avulla hän on voinut kaikki
kestää. Saakoon taivaallinen Isä
aina edelleenkin olla voimien
antajana, kunnes viimein sp

me kaikin yhtyä siellä, missä
«nmt, murheet, sairaudet ie
kaikki ovat pois pyyhityt ja ilo
ja riemu on täydellinen.

Miestenliiton kokous oli Os-
car Pikkaraisessa tammik. 8 p.
tavallisen runsaalla osanotolla.
Tarjoilu tuotti $7.25 miestenlii-

Axis Flags Captured by Marines in Marianas
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Both Axis partners contributed somethlng toward thesc photographs. The tattered
German flag was found in Possession of the Japs during the Marianas Islands cam-
paign and is possibly the only Nazi flag to be seized by Marines in the whole Pacific.
It is being displayed by Marines Sgt. William E. McLaughlin (left) of Salem, 0., and
Pfc. Charles E. Jarrett of Atlanta, Ga. The Jap banner, 9 by 13 feet and largest Jap
flag found on Guam, was uncovered in the cave used by the military governor of
the island. The Leathemecks grouped around the flag, reading clockwise, are: Pfc.
Kenneth M. Hainline, Jollet, 111.; Sgt. A. J. Bertnolll, Philadelphia, Pa.; Corp.
Richard G. Ryken, Albany, Cal.; Corp. Lyle E. Jones, Hope, Ark.; StfSgt. Vlrgil F.Garrett, San Diego, Cal.; Pfc. Bartlett K. LaPorte, Springfleld, Mass.; Corp. Bhuel
E. Crouser, Parkersburg, W. Va.; Pharmacisfs Mate Third Class Galen G. Wohlman,Minneapolis, Minn.; Pfc. Paul E. Dodson, Columbia, Tenn.; Sgt. Eugene V. Stewart
of Aurora, Mo., who discovered the flag; Pfc. Charles Kohler, Bristol, Pa.; Corp.
James E. Thompson, Fiat Rock, I1L; lst Lt. Chris Gugas, Omaha, Neb., and Capt. G. A.Wilson. Quenemo, Kan. '(U-iud Suu# M#rill# Corp , photo)

saimme kokoontua viettämään
joulujuhlaamme omassa siis-
tissä kirkossa, jouluaattoiltana
oli kirkkomme viimeistä sijaa
myöten täynnä juhlavieraita.
Tuli mieleen, että olemmeko
tehneet erhedyksen ja ostaneet
liian pienen kirkon. Pastorim-
me piti lyhyen puheen ja ru-
koukset. Koulu lapset suoritti-
vat kauiin, sisältörikkaan oh-
jelman. Kaikki oli järjestetty
erittäin hyvin. Päiväkoululap-
set, rippikoululapset sekä sun-
nuntaikoululapset suorittiv a t
kukin erikseen osansa ohjelmas-
ta, joka oli puoleensa tempaa-
vaa. Laulukuoro lauloi useita
lauluja, joka puolestaan rikas-
tutti lasten ohjelmaa. Uskallan
sanoja, että läsnäolleet kuulijat
menivät tyytyväisenä kotiinsa.

Oli täällä silloin vieraitakin,
jotka ottivat osaa juhlaamme
aina Sebekasta asti. Sieltä oli
parturin ammattia harjoittava
veli, jonka kanssa sain jonkun
minuutin keskustella. Hän ehkä
oli tullut vähän katastamaan,
kuinka täällä hiukset leikataan!
Oli eräs toinen veli, joka on
myös sieltä, vaan on ollut täällä
jonkun aikaa töissä. Olin vä-
hältä unohtaa, että näillä vie-
railla oli myös emännät muka-
na. Tervetuloa toistekin!

Jouluaamuna mentiin kirk-
koon klo 6 kuulemaan joulu-
evahkeliumia, jota pastorimme
julisti. Väkeä oli taaskin saapu-
nut melkein täyteen, vaikka oli
yön aikana satanut koko paksus-
ti lunta ja ilma oli kylmä.

Uuden vuoden aattona, viimei-
nen sunnuntai vanhaa vuotta,
aamujumalanpalveluksen piti
seminaarilainen Arne Kristo
englannin kielellä. Nuoresta
Kristosta tulee hyvä vapaan
evankeliumin julistaja.

Aatto-iltana kokoonnutt ii n
pienemmällä joukolla ottamaan
vastaan uutta vuotta. Suoritet-
tiin hengellinen ohjelma sekä
nautittiin ensimmäiset kahvit
tälle vuodelle.

Helmikuussa meille tulee taa-
sen juhlia. Silloin kirkkomme
vihitään sekä eroitetaan erityi-
sesti luterilaisia jumalanpalve-
luksia varten. Toivomme silloin
paljon vieraita siellä näh-
dään. Mäki

Iron Belt, Wis.
Koska ei täältä ole vähään ai-

kaan ollut kirjettä lehdessä, niin
piirtelen muutaman rivin Aut-
tajan palstoille. Toivon ensiksi-
kin onnea ja siunausta lehden
lukijoille.

Ompeluseuran kokous oli
meillä täällä tammikuun 7 p. il-
tana mrs Fred Läntän kotona.
Se olikin vuosikokous, joten va-
littiin toimihenkilöt uutta vuot-
ta varten. Valituksi tulivat seu-
raavat: puheenjohtajaksi enti-
nen, mrs Ida Jackson; rahaston-
hoitajaksi entinen, mrs Laila
Kangas, rahastonkirjuriksi mrs

Fiina Herlevi ja kirjeenvaihta-
jaksi mrs Fiina Gustafson.

Sotapoikiakin on ollut täällä
lomalla. Oiva Herlevi on ollut
vanhempiensa luona. Bernard

ton kassaan. Kiitos mrs Pikka-
raiselle ja Saimalle tarjoilusta.
Helmikuun kokous on Ernest
Niskalassa.

Pyhäkoulun opettajain ko-
kous oli pappilassa tammik. 12
p. Walfred Wick johtaen ko-
kousta. Kaikki opettajat olivat
läsnä. Helmikuun kokous on
mrs E. H. Buerklen luona. Ruth
Mäki johtaa kokousta.

Viime kirjeessäni Auttajassa
oli virhe. Joulun aikana oli ko-
tonaan käymässä Carl ja Ru-
dolph Haakana, eikä Carl ja
Ruth.

Ompeluseuran tarjoilu on al-
lemerkinneen luona torstaina,
tammik. 25 p. iltapäivällä ja il-
lalla. Kuoroharjoitus samassa
illalla. Tervetuloa jokainen!

Jenny

Sebeka, Minn.
Ompeluseuran kahvitarjoilu

on kauppalassa mr ja mrs Al-
bert Wierimaan luona keskiviik-
kona, tammik. 24 päivä j.pp.
Tarjoilusta huolehtivat mrs
Wierimaa ja miss Anna Pajari.
He toivovat paljon vieraita. So-
pii silloin käydä kaupungissa ja
samalla kahvilla.

. Lutherliiton ohjelmakokous
on t.k. 21 p. ill. Ohjelmakomi-
teassa ovat Linda Nikkari ja
Ellen Luoma.

Miesten veljeysliiton kokous
on helmik. 2 p., perjantai-iltana,
Edward Luoman kodissa.

On pyydetty niitten ottaa
huomioon, jotka eivät ole vielä
antaneet lahjoituksia rakennus-
rahastoon, että antaisivat raha-
lahjoituksensa aivan piakkoin.
Lahjoitukset voitte antaa rahas-
tonhiotajalle Eli Aholle tai kir-
jurille Edward Aholle. Tehkää
lahjoituksenne nyt!

Hilja

Detroit, Mich.
•

Uuden ' vuoden tervehdys
täältä isosta kylästä kaikille
Auttajan lukijoille, siihen luet-
tuna myöskin Auttajan toimi-
henkilöt ja heidän perheensä.

Joulujuhlat ovat jääneet sel-
kämme taakse. Muistot vain on
jälellä. Mutta Jeesus, jonka
syntymisen muistoksi joulua
vietämme, elää, ei ainoastaan
muistona, vaan näkyväisesti
meidän keskuudessamme. Kun
uskon silmällä saamme Hänet
nähdä ja tuntea sanassa ja sak-
ramenteissä. Jumalan rakkaut-
ta se on meille, jotka olemme
vielä kerran saaneet astua jal-
kamme uuden vuoden kynnyk-
sen yli sen sisäpuolelle, jonka
tulevaisuus .on meiltä kokonaan
salattu, niin ettemme muuta
tiedä kuin sen, että Herran ar-
mo on tänäkin vuonna yhtä run-
sas ja ylivuotava kuin ennen-
kin. Joka sanaan uskoo ja ar-
moon turvaa, niin hänen tule-
vaisuutensa on tänäkin vuonna
taattu.

Ensi kerran Detroitin Kansal-
lisseurakunnan olemassao 1o n
aikana saimme kokea jotain sel-
laista, jota • emme oikein itse-
kään tahdo todeksi uskoa, kun

Jackson on ollut nuoren vai-
monsa ja pienen tyttärensä ja
vanhempiensa luona lomalla.

Seuraava ompeluseuran ko-
kous on tämän kuun 19 päivän
iltana mr ja mrs Nick Eilon ko-
dissa.

Viime ompeluseuran kokouk-
sessa mrs Läntän kotona oli her-
kullinen kahvipöytä, vaan hen-
gellinen ravinto puuttui tällä
kertaa, sillä ei ollut pappia mu-
kana. Toivottavasti on pappi jo
seuraavassa kokouksessa muka-
na. Kv.

Ashtabula, Ohio
Ashtabula Harborin Kansal-

lisseurakunnan nuorisoliitto pi-
ti vuosikokouksen kirkon ala-
kerrassa joulukuun 10 p. illalla.
Aluksi suoritettiin lyhyt hen-
gellinen ohjelma josta huolehti
liiton johtokunta. *

Virkailijaksi valittiin seuraa-
vat: puheenjohtaja, K. F. Räi-
sänen; varalle, Edwin Renko;
kirjuri, mrs John Ritonen; ra-
hastonkirjuri, miss Olga Renko;
jäsenkirjuri, mrs Delbert Cook;
rahastonhoitaja, Fred Hill; ko-
lehdin hoitaja, Edwin Renko;
pianonsoittajat, mrs Delbert
Cook, J. O. Heino ja mrs John
Ritonen; juhlapalvelijat, Jacob
Palo ja John Myllymäki, Autta-
jan kirjeenvaihtajaksi, mrs John
Ritonen.

Nuorisoliiton vuosijuhla, joka
on aina pidetty helmi- tai maa-
liskuun ajalla, päätettiin jättää
pitämättä tänä vuonna. Nykyai-
kana on monet vaikeudet, joita
sota on tuottanut. Koska tammi-
kuussa nyt on juuret pappisvih-
kimisjuhlat, niin liitto päätti
siirtää juhlat aina vuoteen 1946.

Kokous lopetettiin ja illan
tarjoilusta huolehtivat mrs San-
na Purtilo, mrs Joseph Falden,
mrs Melvin Jaskela, miss Olga
ja Hilma Purtilo ja mrs Richard
Purtilo. Kv.

Ishpeming, Mich.
Merisotilas Marvin Luoma ja

sotilaat Oliver Bigelow ja Rei-
no Lassila ovat vierailleet koto-
naan.

Victor Laitinen kuoli koto-
naan joulukuun 31 päivä pitkän
sairastuksen jälkeen. Suremaan
jäi vaimo, yksi poika ja kolme
tytärtä.

Mrs Isaac Snell kuoli koto-
naan 81 vuotiaana ja haudattiin
tammik. 6 p. Apostolis-luteri-
laisesta kirkosta.

Mrs Andrew Koskela on Ish-
pemingin sairaalassa. Häneltä
murtui luu oikeasta kädestä, kun
hän kaatui kirkon rappusilla
uudenvuoden-aattona.

Mr ja mrs Fred Mäki saivat
sähkösanoman pojaltaan, meri-
sotilas Elliott Mäeltä, että hän
on saapunut maihin San Fran-
ciscossa. Häntä odotetaan kotia
lyhyelle lomalle.

Mrs Robert Carlson Chicagos-
ta vieraili äitinsä mrs Kalle Sa-
lon luona. Kv.

V
Tukekaa poikiamme ostamalla
enemmän sotabondeja! ...
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Lehtijärvi, Minn.
Talvi on tapojaan näytellyt

ja ilma näyttikin kokolailla uh-
kaavalta viikon vaihteessa. Lun-
takin satoi väliinsä, et.tä epäil-
lytti jo kirkkoon pääsö, vaan
kun pysyy tervennä, jonka Ju-
mala armossaan soi, niin kirk-
komme oli melkein täynnä har-
taita kuulijoita. Se oli nuoriso-
liiton ohjelma-ilta, joka alet-
tiin yhteislaululla. Alkurukouk-
sen ja puheen piti past. H. Esa-
la, käyttäen tekstinä Room. 12:
1-5. Kyllä pastori toi selvästi
ilmi velvollisuutemme Jumalaa,
maailmaa ja veljiämme koh-
taan. On kallis asia, että saam-
me kuulla taivaallisen Isämme
tahdon ja neuvan. Me syntiset
olemme niin pahat unohtamaan
ne kalliit opetukset, joita pyhä
Raamattu meille ilmoittaa ja
myös palvelijainsa suun kautta
puhuu. Oi suurta, mittaamaton-
ta Jumalan rakkautta, kun an-
toi ainoan Poikansa syntyä
maailmaan, että kuka ikinä hä-
neen uskoo, saisi iankaikkisen
elämän, ja joka kärsimisellään
ja kuolemallaan ja ylösnouse-
misellaan avasi meille taivaan!

Ohjelmassa oli lukemista, mrs
And. Rimpilä; runo ja laulu, mrs
Chas. Pesola; lukemista, Luel-
la Lepistö; lukemista, Eino Hill;
lukemista ja runo, ,mrs John
Aho; lukemista ja runo, John
Oikarinen; loppusiunaus, past.
Esala. Tarjoilua oli alasalissa,
jossa nuoret palvelivat yleisöä,
tämä ollen ensimmäinen tälle
uudelle vuodelle. Suokoon Ju-
mala, että yhä enemmän nuoria
liittyisi nuorisoliittoon, sillä
eläminen Kristuksen armosta
pyhittää nuoruden elämän ja
antaa sille todellisen sisällyk-
sen.

Kuolema on vieraillut tässä
lähimailla. Lehtijärvi-town i n
pitkäikäinen maanviljeliä mr
Charles Moilanen sai kutsun
iäiseen kotiin tammik. 3 päivän
aamuna. Hän on ollut huonossa
terveydessä pitemmän aikaa.
Hautajaiset oli tänään, maanan-
taina iltapäivällä, j.pp. New
York Millsin Suomi-Synodin
kirkosta Woodlandin hautaus-
maahan. Suremaan jäi kolme
poikaa ja kolme tytärtä sekä
muita omaisia. M.E.R.

V
Kaustisen Köyhältä-
joelta Floridaan

KirJ. Kristiina Niemistö
(Jatkoa)

Käveltyämme jonkin aikaa
mutkittelevaa polkua tuli
eteemme vanha rautatie. Mie-
heni sanoi, että hän menee nyt
nopeammin edellä. Vähässä
matkassa pitäis olla lehmä, josta
sitten pitäisi näkyä kämpän
katto. Lapset rupesivatkin jo
väsymään pitkästä matkasta ja
kävivät levottomiksi. Viimein
vihdoin kuitenkin päästiin käm-
pän luo. Se oli nyt se oma, uusi
koti.

Mutta vaikka jo olimme muu-
taman kymmenen sylen päässä
“talosta”, niin ei vieläkään oltu
ovella. Edessä oli vielä juurineen
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