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jonka jälkeen seurasi varsinai-
nen saarna 1 Kor. 9: 24-10: 5
tekstin johdolla. Kaikkihan
juoksemme kilparadalla voit-
topalkintoa kohden. Kilvoitel-
kaamme uskon jalo taistelu
niin, että voittaisimme itsellem-
me Kristuksen. Kun meillä on
Kristus omanamme, niin ei
meiltä mitään puutu. Kastees-
sa olemme päällemme pukeneet
Kristuksen ja niin vapaana ar-
molahjana saamme sen uskolla
itsellemme omistaa.

Tahdon huomauttaa mrs Nir
mistölle siellä Floridassa, että
lähetitte kiitoksenne väärälle
henkilölle. Täältä on toinenkin
kirjeenvaihtaja, nim. mrs M.
Rivers, jollekiitokset olisi kuu-
luneet. En tahdo sitä kunniaa,
joka toiselle kuuluu. Terveiset
vain teille. Olemme mielenkiin’
nolla täällä lukeneet teidän ker-
tomustanne.

Veren turviin!
Martha

PAINESVILLE, OHIO

Painesvillen sisarliitto pyytää
tervehtää taas Auttajan kautta
kaikkia armolapsia lähellä ja
kaukana. Emme ole kokoontu-
neet kuukauteen syystä, että on
ollut niin paljon lunta ja pak-
kasta. Kuitenkin kokoonnuttiin
tammikuun 22 p. viettämään mrs
Henry Lampelan syntymäpäi-
vää. Huonosta ilmasta huolimat-
ta olivat tyttäret mrs Congabi
ja mrs Curtis saaneet sanan tut"
taville äidin syntymäpäivästä,
joka oli juuri hiljattain kotiin-
tunut sairaalasta ja on jo hyvin
toipunut. Laulettiin useita lau-
luja ja mrs Lampela sai useita
lahjoja yksityisiltä ja mrs Erk-
kilä antoi ystäväin puolesta vie-
lä yhteisen lahjan. Mrs Lampela
kiitti kaikkia, jakiitti vielä kun
häntä muistettiin sairaalassa ol-
lessaan kukilla ja korteilla. Tyt-
täret tarjoilivat kahvit monen-
laisten leivosten kanssa ja syn-
tymäpäiväkeekin kanssa kyntti-
löineen, jonka mrs Lampela
leikkeli. Toivomme mrs Lampe-
lalle monta syntymäpäivää ja
hyvää terveyttä. Mrs Maria Ki-
vimäki oli lähettänyt kirjeen
Texasista sairaalasta ja toivoo
mrs Lampelalle pikaista paran-
tumista. Mrs Kivimäki lähetti
myös rahalahjan sisarliitolle,
kun jäsenet ovat ottaneet osaa
hänen kohtaloonsa jamuistaneet
häntä. Toivomme vain, että mrs
Kivimäki paranee pian, että pää-
see takaisin tänne Ohioon.

Oli suuri yllätys, kun mentiin
kirkkoon sunnuntai-aamuna kun
mr ja mrs Dan Stalker olivat
saapuneet lauantai-iltana myö-
hään Seattlesta, Wash. käymään
täällä kotikylässään. Kyllä heil-
lä olikin näkemistä, kun nuo-
remmalla pojalla on kaksi lasta,
joita eivät he ole vielä nähneet.
Stalkerit olivat innokkaita sisar-
liiton jäseniä. Sanoivat näh-
neensä vähän lunta joulun aika-
na, vaan täällä sitä näkevät pal-
jon.

Sisarliitolla oli kokous keski-
viikkona, helmik. 14 p., mr ja
mrs Tauno Juusolan kodissa,

MUISTOLAUSE
rakkaan puolisoni ja lastenruno

isän

JOHN RANTASEN

muistolle, joka sai muuttaa us-
kossa Jeesukseen Herran kansan
sapattilepoon helmik. 21 p. 1944

kotonaan DeFerissä, Wis.

Mä kuljen kohti taivasta,
Kun Jeesukseen mä uskon.
Mä kuolemankin kauhuissa
Saan nähdä aamuruskon.

Kristus oli hänelle elämä, kuole-
ma oli hänelle voitto. Kaipauk-
sella häntä muistamme minä hä-
nen puolisonsa,

. MARIA RANTANEN
JA LAPSET

Grand Riverissä. Huoneet olivat
aivan täynnä. Laulettiin useita
lauluja. Mr Mikko Pohto piti al-
kurukouksen. Vielä laulettiin.
Sitten Mikko piti sydäntä läm-
mittävän puheen. Jos sydän on
sairas, niin muista rukoilla. Gn
totta kuten puhuja sanoikin, et-
tä ei löydy juuri yhtään kotia,
jota tämä sota ei koske, joka te-
kee sydämen sairaaksi. Mr ja
mrs Dan Stalker olivat myös ko-
kouksessa, ja olivat yhtä iloisia
ja nauravaisia kuin ennenkin.
Pidettiin varsinainen kokous ja
Mikko piti loppurukouksen. Lau-
lettiin vielä upeita lauluja. Mrs
Juusola tarjoili maukkaat las-
kiaiskanvit, josta oli tuloja $l4.
Kiitos mrs Juusolalle. Seuraava
kokous on Jcahden viikon kulut-
tua, viimeinen päivä helmikuu-
ta, mr ja mrs Lampelan kodis-
sa East St. Fairportissa. Kaikki
tervetulleita. Mikko lupautui tu-
lemaan, jos vain työvuoro on
sellainen, että pääsee.

Sisarliitto toivoo hauskaa tal-
ven loppua ja kevään alkua kai-
kille yli kirkkokunnan.

. Kv.

Iron River, Mich.
Viime ompeluseuran kokous

oli mr ja mrs Andrew Aution
kotona. Alotimme kokouksen
Sionin Kanteleen laululla ja pu-
heenjohtajan pitämällä alkuru-
kouksella, jonka jälkeen esitet-
tiin seuraava ohjelma: laulua,
mrs A. Olson; lukemista, Laila
Norkoli; laulua, mrs Ivan Mels-
tröm poikansa Dennin kanssa;
nuoret lauloivat yhdessä engl.
kielisen laulun. Ohjelman jäl-
keen pidettiin työkokous. Lope-
timme Sionin Kanteleen laulul-
la ja loppusiunauksella. Emäntä
tulikin jo ilmoittamaan kahvin
olevan valmista, jota jokainen
mielihyvin nautti. Kahvipöydän
tulot oli $8.07.

Seuraavan kokouksen lupasi
ottaa mrs Ivan Melstrom maa-
liskuun toinen sunnuntai. Muis-
takaa jokainen tulla näihin yh-
teisiin tilaisuuksiin.

Mrs Mike Eveli maksoi pito-
vuoronsa antaen seurakunnan
kassaan $6.00. Kiitos mrs Evelil-
le.

Poikiamme tarvitaan yhä e-
delleenkin setä Samulin palve-
luksessa. Tämän kuun 21 päivä
joutui lähtemään 35 miestä. Mie-
heni siskon mies Ralph (jäin jou-
tui lähtemään. Hänellä on vai-
mo ja kaksi lasta. Samoin tutta-
vamme Paul Beaudry Gibb Ci-
tystä joutui jättämään vaimonsa
ja viisi pientä lastansa. On ikä-
vää ajatella, kuinka lapsilta vie-
dään isä. Hyvä Jumala, lopeta
tämä sota, että poikamme pää-
sisivät jälleen omaistensa luo!

Seurakuntalaistemme mr ja
mrs Felix Mattsonin poika El-
mer on ollut syynissä. Samoin
mieheni vanhin ja nuorin veli,
Uno ja Väinö Lakso ovat olleet
syynissä Milwaukeessa.

Torstaina, 16 päivän aamulla,
levisi surullinen tieto, että seu-
rakuntamme vanhin jäsen, mrs
Anna Sophia Lahti, on muutta-
nut tästä elämästä iankaikkiseen
elämään. Hän oli syntynyt Suo-
messa, Vaasan läänissä, marrask.
13 p. 1864. Viime marraskuussa
hänelle pidettiin 80-vuotis syn-
tymäpäiväjuhlat. Lähinnä hän-
tä kaipaamaan jäi hänen puoli-
sonsa William, kaksi tytärtä,
mrs Peter Poutiainen jamrs Ma-
ry Kumenius, kaksi poikaa, Wil-
liam Jr. ja David Björquist,
Washingtonissa; 22 lasten lasta,
ja 17 lasten lasten lasta. Viisi
lasten lasta on maamme palve-
luksessa yli meren. Kaipaamaan
jäi myös paljon muita sukulai-
sia ja tuttavia sekä Beechwoo-
din Kansallisseurakunta. Hän
on ollut tässä maassa 42 vuotta.

Emännät mrs Sanfred Aho ja

mrs K. Koski ottivat kesäloman
keskellä talvea ja lähtivät vie-

railulle New Yorkiin, Fitchbur-
giin, Mass. ja New Hampshiren
valtioon tervehtimään vanhoja

vanhanmaan tuttavia. Mrs Ahol-
la on New Yorkissa kaksi veljen
tytärtä, joiden luona hän vierai
lee. Tullessaan he vielä vieraile-
vat Chicagossa. Eiköhän se koti

sittenkin tunnu parhaimmalta
paikalta niin pitkän matkan jäl-
keen. Ja parempi se on, mrs A-
ho, että tulette kotia. Muuten se
teidän “saunapisnes” loppuu ko-
konaan. Kahtena lauantaina ei
siellä ole ollut kuin tri K. Koski
ja talon isäntä. Siellä saunan
löylyssä olivat ikäväänsä haih-
dutelleet. Ensi lauantaina on jo
“pisnestä” kyllin paljon, sillä e-
mäntä kuuluu tulevan kotia.
Siellä tavataan!

Maan kansalaisiksi aikoville
alotetaan iltakoulu tämän kuun
lopulla Stambaughn korkeakou-
lulla. Sinne saa mennä muutkin
eikä vain kansalaisiksi aikovat
oppimaan englannin kieltä.

Suomen orpojen avustamis-
kokous on joka kuun ensimmäi-
nen torstai-ilta Suomi Synodin
kirkon kellarissa, Stambaugh.
Kaikkia Suomen ystäviä kehoi-
tetaan saapumaan ja tuomaan
lasten vaatteita. Asia on kaik-
poja kaukana synnyinmaassa,
kien yhteinen auttaa pieniä or-

Tätä kirjoittaessani posti toi
kortin mrs K. Koskelta Fitch-
burgista, Mass. Hyvin sanoo
kaikki olevan. Kiitos kortista ja
tervetuloa takaisin tänne Iron
Riveriin. r ,

Monin terveisin kaikille!
Kv.

Watton, Mich.
Monella tavalla Jeesus kutsuu

meitä lähempään yhteyteen
kanssansa. Se kutsu kuuluu kai-
kille täällä armonajassa. Mutta
kerran Hän kutsuu kotiansa
täältä kuoleman maasta.

Kovalta tuntui kuoleman kut-
su, kun tuli tieto, että tyttärem-
me mrs Hilda Asikainen on pa-
hasti loukkaantunut auto-onnet-
tomuudessa Ontonagoni s s a ,

Mich. Hän eli vielä neljä päivää
onnettomuuden jälkeen, mutta
sitte tuli kutsu ajasta iankaikki-
suuteen kovien kärsimysten
jälkeen. Hautajaisissa olivat
vanhemmat ja kaikki kuusi sis-
koa ja kolme veljeä. Pastori
Poutiainen piti kauniin ja mie-
liin painuvan puheen.

Kuoleman kautta Jeesus kut-
suu meitä jälkeenjääneitä luok-
sensa omistamaan täällä ajassa
armon ja anteeksiantamuksen.
Joka sitä kutsua kuulee, hän voi
elää ja kuolla turvassa.

Selma Wiiki

NEW YORK MILLSIN KAN-
SALLISSEURAKUNTA-
PIIRIN ILMOITUKSIA

Torstaina kello 8 on pyhäkou-
luopettajain kokous Millsissä E.
H. Buerkle’in kodissa.

Lauantaina kello 10 on Mill-
sissä rippikoulua. Kello 1:30 on
Sebekassa lauantai-koulua niin-
kuin joka lauantaina.

Sunnuntaina on sunnuntai-
koulua Millsissä kello 9:30. Kel-
lo 10:30 on engl. kielellä Millsis-
sä hartaushetki. Kello 2 Snell-
manissa ja kello 8 Menahgassa.

Tiistaina kello 8 illalla on Leh-
tijärven miestenliiton kokous
sekä raamattutunti Walfred
Johnsonin kodissa. Tervetuloa,
miehet!

Keskiviikkona kello 7:30 on
lasten kuoron harjoitus Millsis-
sä. Kello 8 on pastonajan har-
taushetki englannink. Millsissä.
Kolehdit näistä tilaisuuksista
menee kirkkounnan “budget-
tiin”. Kello 9 on kirkkokuoron
harjoitus.

Perjantaina, maalisk. 2 p., on
miestenliiton, kokous M. S.
Nikkarissa Paddockissa. Pitä-
käämme tämä mielissänne.

Kastettu: Connie Lee, Irvin
W. ja Mae Fräkin tyttölapsi, jo-
ka syntyi Wadenassa jouluk. 10
p., saatettiin pyhään kasteeseen
Matt H. Mäen kodissa Millsissä
t.k. 7 p. Kummeina ovat mr ja
mrs Verner Porkkorten, mr ja
mrs Dennis Fräki.

Denis© Theresa, Dennis M. ja
Lillian Fräkin tyttölapsi, joka
syntyi Wadenassa v.k. 3 p., saa-
tettiin pyhään kasteeseen sa-
malla kertaa Mäen kodissa.
Kummeina ovat mr ja mrs Wil-
liam Mäki ja mr ja mrs Irvin
Fräki. Herra siunatkoon lapsia

Auttaja torstaina, helmikuun 22 p. 1945
sekä lasten vanhempia.

Haudattu: Sarah M. Peterson
(Kähkönen, o.s. Siira), syntynyt
Kuhoniemellä, 0.1. marraskuun
10 p. 1853, kuoli Sebekassa v.k.
26 p., ollen kuolleissaan 91 v. 2
kk. ja 16 p. ikäinen.. Hautaus
tapahtui Sebekasta t.k. 3 p. ja
ruumis siunattiin Red Eyen
hautausmaahan. Suremaan jäi
3 lasta: mrs Aug. Siltala, Sebe-
kassa; Joseph, Squaw Lake ja
Toby, Sebekan kontrilla. Hän
oli Red Eyen seurakunnan pe-
rustavia jäseniä.

Ruusa Hill (o.s. Kuuti), synty-
nyt Kauhajoella, V.1., kuoli noin
90 vuoden ikäisenä t.k. 6 p. Wa-
denan sairaalassa palohaavois-
ta. Hautaus tapahtui Sebekasta
Red Eyen hautausmaahan t.k.
12 p. Hänen puolisonsa kuoli lä-
hes 40 vuotta sitten, jonka jäl-
keen hän on asunut melkein
kaiken aikaa Kompan kodissa
lähellä Sebekaa.

Muisto jumalanpalvelus pidet-
tiin Sebekassa ruotsalais-luteri-
laisessa kirkossa Arvo Evertt
Pajarille, joka uhrasi henkensä
maansa puolesta lokak. 20 p.
1944. Hän oli syntynyt Red Eye
Twp. toukok. 19 p. 1916. Hän oli
siis kuolleissaan 28 v. ja 5 kk. i-
käinen. Hän ehti olemaan sota-
palveluksessa 3 v. ja 7 kk. O-
maisia jäi suremaan 2 veljeä ja
7 sisarta. Veljet ovat Swan, Se-
bekassa; Ernest, Sebekassa; sis-
kot ovat mrs Andrew Niemelä,
Deer River; mrs Jalmer Koivu,
Menahga; miss Anna, Sebeka;
mrs Gust Johnson, Park Rapids;
mrs William Hunke, Sebeka;
mrs Sydney Oaksted, Procter;
miss Florence, Deer River, sekä
suuri ystäväpiiri. » .

H. P. Esala

VIRGINIAN. MINN. SEURA-
KUNTAPIIRIN TOIMINTAA

Pike River: Ensi sunnuntaina,
helmik. 25 p., suomenkielinen
jumalanpalvelus klo 10 ap. ja
englanninkielinen klo 11. Nuo-
ria kehoitetaan erikoisesti saa-
pumaan, että voisimme kirkon-
menojen jälkeen keskustella
englanninkielisten jumalan-
palvelusten pitämisestä ja Luth-
erliiton perustamisesta.

Sandy: Suomenkielinen juma-
lanpalvelus klo 2 ip. Jumalan-
palveluksen jälkeen pyydän
Lutherliittoa kokoontumaan.

Gilbert: Suomenkielinen ju-
malanpalvelus klo 7:30 ill. ja
englanninkielinen klo 8. Toivon,
että nuoret erittäinkin tulisivat
jumalanpalveluksiin, sillä eng-
lanninkielisen kirkonmenon jäl-
keen pidetään kokous, jossa kes-
kustellaan Lutherliiton perusta-
misen mahdollisuuksista. Myös
keskustellaan, milloin olisi hyvä
aika pitää englanninkielisiä ju-
malanpalveluksia.

TANARUS. Miettinen, pastori
V

SAARNAVUOROJA
Winion: Hartaushetki torstai-

na, 22 p., Urho Salmisen kodissa
klo 8 ill.

Vermilion: Sunn., 25 p., klo 2
ip. Richard Mäen kodissa.

Ely: Herran ehtoollisen vietto
sunn., 25 p., klo 7:30 illalla.

E. A. Heino
V

CALUMETIN PIIRIN TOIMIA.
Sunnuntaina, 25 p., englannin-

kielinen jumalanpalvelus kello
10. 11'alla ohjelma-illanvietto
kello 7:30.

Lutherliiton kokoukset tk.
13 p. ja 27 p:n iltoina.

A. E. Kokkonen
V

JUMALANPALVELUKSIA
FITCHBURGIN SEURAKUN-
TAPURISSA HELMIKUULLA

25 p. Fitchburgissa klo 10:30
ap. Illalla ei ole yhteistä toimin-
taa, sillä menemme Quincyyn
pastori William Sippolan vir-
kaanasettaj aisj uhlaan.

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

Vanhemman ompeluseuran
kokous on kirkkosalissa torstai-
iltana, 22 p., klo 7:30. Ohjelman
ja kestityksen varustavat mrs
Ida Kivistö, mrs Maria Nyysti,
mrs Edla Waarala, mrs Hilda
Wilson, mrs Ida Jalonen ja mrs
Gust Hill.

Rippikoululuokka kokoon-
tuu lauantaisin klo 9 aam. Var-
sinainen rippikoulu alkaa maa-
lisk. 19 p.

Miesten iltama on kirkko-
salissa ensi lauantaina, tk. 24 p.
klo 7:30. Vieraaksi puhujaksi tä-
hän juhlatilaisuuteen on pyy-
detty past. M. N. Westerbackaa
ja past. F. J. Pies’iä. Viimeksi-
mainittu on ilmoittanut, että
sairauskohtaus estää hänet tu-
lemasta. Pastori Westerback on
hyväntahtoisesti luvannut tul-
la. Pankaa tilaisuus mieleen ja
tulkaa taas joukollatähän mies-
ten vuotuiseen juhlaan.

Pyhäkoulu pidetään sun-
nuntaina, 25 p., kirkkosalissa
klo 9:20 aamulla. Jumalanpal-
velus, jossa pastori M. N. Wes-
terback saarnaa, on kirkossa
pyhäaamuna klo 10:30. Ilmoit-
takaa tästä tilaisuudesta!

Lutherliiton kokous on
kirkkosalissa maanantai-iltana,
26 p., klo 7:30. Kestityksen
rustavat Laila Tassava, Esther
Tässäva ja Kaarlo Niemi.

Kuoroharjoitus on tiistai-
illoin klo 7:30.

Montrealin Betania ompe-
luseura kokoontuu mr ja mrs
Joseph Tarron kodissa keski-
viikkona, helmik. 28 p., klo
7:30. Mrs Nick Mattson ja mrs
Joe Tarro varustavat kestityk-
sen. Muistakaapa tulla kokouk-
seen taas joukolla.

Siionin ompeluseuran ko-
kous on kirkkosalissa torstaina,
maalisk. 1 p. Kestityksen varus-
tavat mrs Wäinö Sutakko, mrs
Ralph Hendrickson ja mrs Hilja
Peterson.

Viimepyhän tilaisuudet
kirkossa olivat kylmästä ilmas-
ta huolimatta väkirikkaat. Aa-
mulla pidetyssä jumalanpalve-
luksessa oli väkeä runsaasti ja
jokseenkinsama määrä illalla pi-
detyssä veljeysliiton kokoukses-'
sa. Viimeksimainitussa tilaisuu-
dessa esitti pianosoolon miss E-
laine Gustafson. Pastori K. E.
Salosen kirjoituksen kasteen
merkityksestä ja siunauksista
luki mrs John Pirhonen. Engl.
kielisen puheen presidentti
Washingtonin uskonnollisuudes-
ta piti past. J. E. Nopola. Virren
lauloi mrs Emil Kelto. Mr Kal-
le Sarlund lausui runon. Ohjel-
ma alettiin ja päätettiin virrellä
ja pastorin johtamalla rukouk-
sella. Kestitystulo oli $16.80.
Ensi kokous on maalisk. 18 p.

KIIGTGB
Monet kiitokset kaikille, jotka antoivat minulle kanna-

tuksensa Erwin Townshipin nimitysvaaleissa viime maa-

nantaina, valitessanne minut demokraatitiketin ehdokkaak-
si sihteerin virkaan. *

EARL MATTSON

I 1114 I
Lausumme vilpittömät kiitokset kaikille, jotka ottivat

osaa suruumme isän kuoleman aikana. Kiitokset past. ja mrs
Hirvelle lohdutuksen sanoista ja laulusta, kukkien lähettä-
jille, kantajille sekä autojensa lainaajille hautajaisiin.

MRS. MATT LIIMAKKA ja LAPSET

Sen ohjelmasta huolehtivat Ed
Laitala, Arthur Riiponen ja
Gust Ahonen, ja kestityksen va-
rustavat Ralph Hendrickson,
Wäinö Suokko ja John Ahonen.

Hautaus: Mrs Lydia Amalia
Pohjola, o.s. Rantakangas, mr
Matti Pohjolan vaimo, kuoli Er-
vvinkylällä helmik. 11 p. 69 v. ja
4 p:n iässä. Vainaja oli syntynyt
Lehtimäellä, Suomessa, helmik.
7 p. 1876. Tuli Amerikaan v.
1902. Asuttuaan useita vuosia I-
ronwoodissa, muutti perhe maal-
le, missä on asunut 39 vuotta.
Joku aika sitte vietti parikunta
kultahäitään. Vainajaa jää kai-
paamaan puoliso, 2 poikaa, jois-
ta nuorempi on armeijassa, ja 8
tytärtä ja 26 lasten lasta, sekä
sisar, mrs Herman Jylhä, Ishpe-
mingissä. Hautaus oli kirkosta
viime torstaina, t.k. 15 p. Hauta-
jaisten jälkeen tarjottiin kotona
kestitys. Vainaja erkani pannen
turvansa syntisten Vapahtajaan.
Se tuokoon lohtua ja kehoitusta
omaisille.

Vihiity: Mr Ivar H. Sillanpää
ja mrs Ida Winkka Ironwood
Townshipistä vihittiin avioliit-
toon Ironwoodissa lauantai-ilta-
na. Todistajina olivat mr ja mrs
Axel Puisto Ironwoodista. Toi-
votamme kohtalonsa yhdistä-
neille onnea.

Mr John, Mäki Montrealista,
Wisc. täytti t.k. 21 p. 60 vuotta.
Sunnuntaina oli tämän johdosta
joukko ystäviä kutsuttu mr ja
mrs Mäen kotiin, jossa hengelli-
sin lauluin, soolo- ja duettoesi-
tyksin, sekä lyhyillä puheilla
huomioitiin päivän merkitystä
ja toivotettiin onnea kypsään
miehuusikään päässeelle. Pu-
heissa ja rukouksissa muistet-
tiin myös isiemme maata, Suo-
mea, missä nyt vanhuusikään
pääsevä siirtolais-suomalaisten
joukko on lapsuus- ja nuoruus-
aikansa viettänyt. Mr Mäelle
ja hänen puolisolleen merkki-
päivän johdosta lämpimät on-
nentoivotuksemme.

Soturi Harold Hill, 26 vuotias,
joka ensin ilmoitettiin kadon-
neeksi Belgian rintamalla, il-
moitetaan kaatuneeksi sanotulla
rintamalla tammik. 15 p. Nuorel-
ta soturilta, joka on rippikoulu-
laisiamme, jää vaimo, Anna Hill,
o.s. Hautala, ja kaksi lasta, van-
hemmat mr ja mrs Matti Hill
Oak kadulla, veli, Matti Hill, so-
tilaana Ranskassa ja sisar, mrs
Jerry Thomas, Garyssä. Soturi
Hill liittyi armeijaan viime ke-
säkuun lopussa ja vietiin merten
taakse viime joulukuussa. Muis-
tojuhla nuorelle perheen isälle
pidetään tuonnempana, kun kor-
jaustyöt kirkossa on saatu val-
miiksi.

Kirkkomme on parhaillaan
korjaustöiden alaisena. Siksi

ne on saatu valmiiksi,
pidetään jumalanpalveluks e t
kirkkosalissa.

TIETÄÄKÖ HEVOSESI SEN?

Muuan maamies tuli kerran a-
jaen jyrkkää mäkeä ylöspäin.
Kuorma oli raskas ja hevonen
veti niin, että oli yltä päältä
hiessä. Mutta mies istui vain
kuorman päällä. Silloin tuli seu-
rakunnan pastori vastaan ja
tervehti. “Jumalan rauha, pas-
tori”, vastasi mies. “Onko sinul-
la Jumalan rauha?” kysyi pas-
tori. “On, Jumalankiitos!” sanoi
mies. “Tietääkö hevosesi sen?”
kysyi pastori edelleen. Mies pu-
nastui ja astui alas kuormalta.
Matt. 5: 16.

V
MARQUETTEN SION
SEURAKUNTA

Pyhäkoulua sunnuntai-aamu-
sin klo 10.

Iltahartaushetki ensi pyhänä
klo 8.

Joka keskiviikko-iltana har-
taushetki kirkossa klo 8. Keski-
viikko-illan, 28 p. tarjoilusta
huolehtivat mrs N. Lehtomäki
ja mrs O. Savola.
Amasa:

Perjantai-iltana, 23 p., klo 8
iltahartaushetki.

Aamujumalanpalvelus 25 p.
klo 10 Herran ehtoollisen kans-
sa.
Beechwood:

Hartaushetki iltapäivällä, 25
p. klo 2. —A. L. Mäki, pastori

TAIKINASSA PAISTETTU
RAAMATTU

Astor kirjastossa New Yorkin
kaupungissa on Raamattu, joka
on kotoisin Böhmistä ja jolla on
ollut varsin merkilliset vaiheet.
Kirjan ensimmäisellä lehdellä
olevasta kirjoituksesta näkee,
että sen on kolmekymmenvuo-
tisen sodan aikana omistanut e-
vankelismielinen talonpoikais-
perhe. Mutta kun tämän uskon-
sodan aikana Raamatun omista-
mista pidettiin rikoksena, oli
se vähällä saattaa omistajansa
kovaa kokemaan. Katoliset so-
tamiehet urkkivat kaikkialla
löytääkseen näitä kielletyitä
kirjoja, ja jos saatiin vihiä sel-
laisen olemassaolosta jossakin,
tulivat esivallan lähetit poltta-
maan kirjat ja vangitsemaan
niiden omistajat. Näitä kohtasi
rangaistus, usein kuolemakin.
Myöskin kysymyksessä ' olevän
talonpojan kotiin tuli esiVällan
lähettiläitä vaatimaan, että kir-
ja oli Jätettävä heille. Mutta
emäntä keksi keinon. Hän oli
juuri leipomassa ja hädissään
tempasi hän äkkiä kielletyn jpy-
hän kirjan, pani paksulta taiki-
naa sen ympärille ja pisti tui-
min. Koko talo tutkittiin tar-
kasti, mutta Raamattua ei löy-
detty; perhe oli pelastettu. Uu-
nissa kirja vähän ruskettui,
mutta säilyi muuten hyvin. Sit-
temmin siirtyi se perheen las-
ten mukana Amerikaan, ja säi-
lytetään sitä nyt kalliina aar->

teenä Astor kirjastossa.

KIITOS
Kalliina säilyy muistot siitä rakkauden osoituksesta,

mitä saimme nauttia Ashtabulan seurakunnassa heidän juh-
lissa tammik. 25-29 pp., ynnä Detroitin seurakunnassa hei-
dän juhlissa helmik. 3 ja 4 p. Siis sydämelliset kiitokset kai-
kesta Teille, ynnä niille monille ystäville, jotka teitte mat-
kamme niin hauskaksi. Herra on Teille sen palkitseva.

Ystävyydellä,
I .* .

Julia ja Toivo Heisson Thomas o'Brien
214 High Street 322 Elm Street
Fitchburg, Mass. Fitchburg, Mass. '

' * 1/1 ’/"Hl tl I

Kiitos
i <>.: .

Pyydämme lausua sydämelliset kiitokset Ashtabulan

seurakunnan jäsenille kaikesta rakkauden

ollessamme juhlissanne tammik. 25-29 pp. Ystävyytenne

tulee aina säilymään mielissämme. Herra sen Teille palkit-'
< « ,■ , _ ,i, H,, I;

koon. ,
Kunnioituksella, >

Mr ja mrs Marti! Ketola Mrs Russell Johnson •;

257 Common St. . 21 Packards Lane (■

Quincy, Mass. Quincy, Mass.
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