
No. 23
TULOJA RAKENNUS-
RAHASTOON:
Mr ja mrs John Syrjälä, Wat-
ton, Mich $5.00
Mr ja mrs Charles Wolz, Lake
Forest, 111 $lO.OO
Korkoa bondeista $25.00

V
Sebeka, Minn.

Naistenliiton vuosikokous on
mrs John Kärkelän luona maa-
nantai-iltana, kesäk. 11 p. kello
8 ill. Tilaisuudessa pitää pu-
heen past. H. Esala. On tarpeel-
lista, että jokainen on mukana
päättämässä yhteisistä asioista.
Tarjoilun laittavat mrs John
Kärkelä ja*mrs Nestor Ranta.
Tervetuloa jokainen!

Ompeluseuran kevätmyyjä-
set mrs Matt Nikkarin kodissa
onnistuivat hyvin. Tavara oli
kaikki lahjoitettu, josta oli tu-
loja $68.55. Ja kahvipöydästä,
jonka mrs Nikkari laittoi, oli
tuloja $25.15; yhteensä puhdas
tulo oli $93.70. Kiitos mrs Nik-
karille ja tyttärille tarjoilusta.
Kiitos kaikille osanottajille,
mutta ylin kiitos Herralle, joka
siunaa seurakuntamme työtä.

Lutherliiton ohjelmakokous
oli v.k. 20 päivä illalalla kau-
pungin Missouri Synodin kir-
kossa, jossa oli seuraava ohjel-
ma: laulu n:o 102; rukous ja pu-
he, pastori H. Esala; laulu,
Lutheran Hymnal n:o 473; ru-
no, Ellen Luoma; laulua, Ellen
Karjalainen; runo, Signe Nik-
kari; laulua, Anna Pajari ja
mrs Esala; loppurukous, pastori
Esala; laulu U.V.K. n:o 373.
Lopussa oli sitten seurakunnan
kokous.

Sen jälkeen mentiin mr ja
mrs Ed Ahon talolle, jossa lai-
tettiin yhteinen kahvipöytä
pastori Esalan kunniaksi. Mu-
kana oli Menahgan seurakunta-
laisia. Seuraava ohjelmakokous
on 17 p. ill. Ohjelmakomiteassa
ovat miss Linda Nikkari ja
Paul Siirilä.

Lutherliiton “Topic Study”
on Matt S. Nikkarin kodissa ke-
säkuun 15 p. ill. Silloin on myös
Lutherliiton vuosi kokous.
Kaikki taas mukaan! Hilja

V
Ashtaimia, Ohio

Tänään on kesäkuun ensim-
mäinen päivä, joka on myös
kirkkokuntamme esimi e h e n
pastori ja mrs G. A. Ahon 23.
hääpäivä. Juhlimme hääpäivää
sunnuntai-illan hartaushetken
jälkeen täällä Ashtabulassa.

Toukokuun 23 p. kello 8 il-
lalla oli meillä rippilasten
kuulustelu englanninkielet 1 ä .

Lasten nimet ovat: Marianne
Somppi, Dolores Kanjuk, Aino
Reinikainen, Thomas Blrickson,
Richard Kanjuk, Ronald Hakun-
dy, Marvin Purtilo, Edmund
Aho. Urkurina toimi Harland
Jylhä.

Sunnuntai-aamuna, 27 p. klo
10 oli ehtoollisen vietto. Myös
nämä nuoret ensi kerran osal-
listuivat Herran ehtoollisesta.
Pastori Toivo Esala Cleveland-
ista piti suomenkielisen saar-
nan ja pastori G. A. Aho eng-

KIITOS
Täten pyydän lausua mitä sydämellisimmät kiitokseni

Marquetten Sion Lutheran seurakunnalle siitä kauniista
kukasta, jolla he minua muistivat syntymäpäiväni johdosta.

Kiitollisuudella,
Mrs Rose Micklow.

Marquette, Mich.

NITCI
Haluamme lausua sydämelliset kiitokset kaikille, jotka

ottivat osaa muistopalvelukseen, joka pidettiin Pfc. Wayne
Hautalan muistolle Amasassa, Mich. toukok. 20 p. Erikoi-
semmin kiitämme past. A. L. Mäkeä lohduttavasta puheesta,
kuoroa, kvartettoa, ja mrs Victor Peltosta kauniista lau-
luista. Myös kiitämme kauniista kukista. Tilaisuus pysyy
aina muistossamme.

Mr ja mrs Matt Skyttä
Mrs Ines Hendrlckson
Mrs Simon Mäki
Cpl. William Hautala
Cpl. John Hautala
Arvo Hautala
Onni Hautala

•

j lanninkielisefl. Muistakaa, rak-
kaat lapset, niitä opetuksia,
joita olette kuulleet kodissa,
pyhäkoulussa ja rippikouluajal-
la. Sitten illalla oli kuoro kon-
sertti, jossa laulua esittivät
Ashtabulan ja Clevelandin
kuorot. Juhla saarnan englan-
ninkielellä piti pastori Toivo
Esala. Clevelandin kuoron joh-
tajana- toimi miss Gertrude
Sainey ja Ashtabulan kuoron
johtajana mr Oscar Lundi ja ur-
kurina Erland Lundi.

Toukokuun 30 p. haudanle-
poon laskettiin seurakuntamme
jäsen miss Aino Moisio, joka
sairasti pitemmän aikaa. Hau-
taus oli Jeffersonissa, O. Pasto-
ri Toivo Esala puhu englannin-
kielellä ja past. G. A. Aho suo-
menkielellä. Lutherliiton jäse-
net lauloivat Ainon lempilau-
lun “Oi Herra luoksein jää”
Harlund Jylhän soitolla. Aino
oli syntynyt Ashtabulassa ja
oli iältään 27 vuotias. Kaipauk-
sella muistelee isä, äiti, kaksi
veljeä, veljen vaimo ja heidän
pieni poikansa. Tunnemme sy-
vän osanottomme Moision per-
heen suruun. Kuitenkin lohdut-
takoon teitä se varma tieto, et-
tä Aino kuoli uskossa.

Mrs Eliina Naskali lahjoitti
$5.00 seurakunhalle puolisonsa
Mikko Naskalin muistolle. Kii-
tos lahjasta!

Toukokuun 28 p. illalla oli
Ashtabula Harbor korkeakou-
lun päättäjäisjuhla. 51 nuorta
taas päätti koulunsa; kolme
näistä on seurakuntamme nuo-
ria: Viola Kaarto, Louise Pla-
gakis ja Herman Kotila. Onni-
telemme teitä, nuoret!

Nyt on toteutunut se kauan
suunniteltu asia, että Ashtabu-
lan ja Fairportin seurakunta-
piiri jaetaan kahteen osaan.
Pastori G. A. Aho jää hoita-
maan Fairportin seurakuntaa
ja Ashtabula on kutsunut pas-
tori Vilho Latvalan. Olemme
kiitollisia, että pastori Latvala
otti kutsun vastaan. Myös lau-
summe teidät sydämellisesti
tervetulleeksi seurakuntamme
opettajaksi.

Kuollut: Mrs Sofia Kotila,
iältä 68 vuoden, syntynyt Suo-
messa. Hän kuului jäsenenä
Emmanuel Lutheran seurakun-
taan. Kuolema kohtasi häntä
kotia mennessä iltahartaudesta.

Kv.
V

Sgt. Robert L. Myllykoski,
mr ja mrs J. O. Myllykosken
poika Painesvillesta, Ohiosta,
joka on ollut saksalaisten van-
kina heinäk. 26 p. 1943, ilmoit-
taa olevansa terve ja vapaa ja
toivoo pian tulevansa kotia.
Sgt. Myllykoski oii Flying
Fortress tasossa, kun se am-
muttiin alas Saksan päällä hei-
näk. 26, p. 1943.

V
TULOJA NAISTENLIITON
KASSAAN:

e
Calumetin, Mich. NaistenKitol-
ta, mrs E. Kallion kautta $lO.OO
Grace Luth. Aid, Superior, Wis.
mrs J. E. Mustosen kautta $5.00

Mrs E. Aho, r:hoitaja.

Auttaja torstaina, kesäkuun 7p. 1945
Ishpeming, Mich.

Mrs Hilia Shmeltz on saanut
tiedon, että hänen poikansa
Charles, joka on ollut saksalais-
ten vankina, on vapautettu ja
on tulossa kotia lomalle.

Mrs Julius Luoma on saanut
tiedon, että hänen poikansa Ei-
no, joka on ollut saksalaisten
vankina, on vapautettu ja toi-
voo pian pääsevänsä kotia.

Mr ja mrs Uuno Suomula ja
lapset vierailevat mr Suomulan
vanhempien, mr ja mrs August
Suomulan, luona Jasper St.

Mr ja mrs Eino Hiilille on
syntynyt poika, Peter Jack,
toukokuun 26 p. Ishpemingin
sairaalassa.

Ivari Mäntynen kuoli touko-
kuun 26 p. Ishpemingin sairaa-
lassa, missä hän oli yhden yön.
Hän oli syntynyt Suomessa ke-
säkuun 2 p. 1890, asuen Ishpe-
mingissä 32 vuotta. Hän -oli
ensimmäisen maailman sodan
veteraani. Jälkeen jäi vaimo ja
tytär, sisar ja veli Suomessa ja
veli Arvid Mäntynen «täällä.
Ruumis haudattiin toukok. 29
p. Bjorkin hautaus kodista,
pastori K. A. Ruotsalainen toi-
mien.

Ben Nyman, mr ja mrs Wm.
Nymanin poika, on saanut kun-
niallisen eron armeijasta.

31 miestä Marquette kauntis-
ta hyväksyttiin syynissä touko-
kuun 21 p. Seuraavat ovat suo-
malaisia: Negauneesta, Veikko
Roos, Reino Sippola, John Sep-
pänen ja Howard Ltehto; Ishpe-
mingista, Robert Mäki ja Ro-
bert Richardson.

8 vuotias John Johnson touk-
kasi jalkansa viime viikolla
pallopelissä, ja oli mentävä
sairaalaan, missä neulottiin 5
tikkiä.

Mrs Fred Donald Koski on
saanut tiedon, että hänen mie-
hensä, merisotilas Fred Donald
Koski, on kuollut taistelussa
merellä. Hän yhtyi meriväkeen
syyskuun 26 p. 1944. Oltuaan
lyhyellä lomalla hän meni
Tyynelle merelle tammikuus-
sa. Hän oli Iwo Jiman ja Okina-
wan taisteluissa. Hän oli synty-
nyt Princetonissa maaliskuun
29 p. 1922. Suremaan jäi vaimo
Nettie ja poika Donald, hänen
vanhempansa mr ja mrs Julius
Koski Gwinnistä ja kolme si-
sarta.

Neiti Gertrude Jackson, mr
ja mrs William Jacksonin ty-
tär, gradueeraa ensi lauantaina
Michigan State Collegesta, East
Lansing, Mich.

Mrs Julius Tupala kuoli vii-
me torstaina Ishpemingin sai-
raalassa lyhyen sairastuksen
jälkeen. Hän sai kohtauksen
hautausmaalla ollessaan pari
päivää aikaisemmin, josta ei e-
nää tullut taidolleen. Oli synty-
nyt lokakuun 12 p. 1892 ja oli
kuollessaan 52 vuotias. Sure-
maan jäi miehensä Julius, 3
tytärtä: Viola Washingto, D.
C., Gertrude ja Jeanette koto-
na; 3 poikaa, Carl kotona, Sgt.
Rudolph Italiassa ja Cpl. Roy
Indiassa; hänen äitinsä Maria
Kontio täyllä; 3 sisarta ja 2 vel-
jeä. Ruumis haudattiin viime
lauantaina Bethel Luth. kirkos-
ta.

Mr ja mrs William Mäntyläl-
le on syntynyt poika Francis
Paul toukokuun 29 p. St Maryn
sairaalassa Marquettessa.

Sgt. Walter Aho vierailee
vanhempiensa mr ja mrs Heik-
ki Ahon luona.

Kersantti Edwin Peterson
vierailee äitinsä mrs Maria Pe-
tersonin luona.
* Sotilas William Sapila vie-

railee vanhempiensa mr ja mrs
Sam Sapilan luona.

Mr Donald Annala yllätettiin
Kalevan talolla viime viikolla
hänen avioliittoon menonsa
johdosta. Oli iso hääkeeki, jon-
ka mr Annala leiklcasi. Suori-
tettiin arvokas ohjelma. Miehiä
vain oli mukana.

Kirjeenvaihtajan äiti, mrs
Frank Salmi, Marquettesta sai-
rastaa kotonaan. Kv.

V
Tukekaa poikiamme ostamalla
enemmän sotabondeja! ...

Wakefield, Mich.
Suomen avustuksen hyväksi

pidetty kahvitarjoilu hautain-
kukituspäivänä onnistui taas
hyvin. Tuloja oli yli $l7, sent-
tiä en muista. Seuraava kokous
on kesäkuun viimeisenä per-
jantaina.

Ompeluseuran kokouksia oli
kaksi toukokuulla. Toisen päi-
vän illalla pidetyssä kokouk-
sessa oli tuloja $6.70. Sitte 16
p. oli tuloja $8.51, Kun seu-
ramme jäi ilman puheenjohta-
jaa, mrs Kankaan pois muutet-
tua täältä, niin tässä kokouk-
sessa valittiin hänen tilalleen
mrs Arvo Liuha. Seuraava ko-
kous tulee olemaan kesäk. 13
p., jolloin tarjoilun laittavat
mrs Henry Backman, mrs Wal-
ter Mäki ja mrs J. E. Nopola.

Viime sunnuntaina pidettiin
pyhäkoulun päättäjäisjuhla,
jolloin pyhäkoulu loppui kesä-
kaudeksi. Lapset antoivat oh-
jelmaa lauluin ja runoin ja pas-
tori Nopola piti puheen. Lap-
sille jaettiin pikku lahjoja, jää-
kermaa ja poppia. Paripäiväi-
sen lumimyrskyn jälkeen oli il-
ma vielä kylmää ja lämmittä-
jä oli nähnyt tarpeelliseksi lait-
taa kirkko oikein lämpimäksi,
joten venhemmillekin kelpasi
“jääpuuro”.

Ihminen on luotu taivasta
varten ja taivas ihmistä varten.
Jeesus yksin on se, jonka kaut-
ta ihminen saatetaan taivaa-
seen. Jeesus on sanonut lapsis-
ta, että heidän on taivaan val-
takunta. Sentähden on jo pie-
nille lapsille puhuttava, että
heille kuuluu taivaan valtakun-
ta ja että se kuuluu heille Jee-
suksen kautta. Tässä tarkoituk-
sessa on myös meidänkin pyhä-
koulu työskennellyt. Kun lap-
set jo nuorina oppivat sen uu-
den laulun Karitsan verestä,
niin eivät he sitä milloinkaan
unhota vaikka vierailla teillä-
kin kulkisivat. Tämä opetus al-
kaa ensiksi kodista, ja jossa ko-
dissa se on rakasta työtä, sieltä
myös lähetetään lapset pyhä-
kouluun. Toivomme, että kun
koulu taas alkaa syksyllä, niin
kaikki entiset lapset ovat mu-
kana ja tuovat uusia muka-
naan. Kv.

V
Marengo, Wis.

Ompeluseuran kokous pide-
tään sunn. iltana, kesäk. 17 p.,
mrs Sanna Harjun kodissa

Lillian Ylitalo, pharmacisfs
mate 3-c, San Diego, Calif., on
lyhyellä lomalla äitinsä mrs
Lyyti Ylitalon luona.

Arne Bakman, mr ja mrs
Solmon Bakmanin poika, saa-
pui kotiaan lomalleen merten
takaa. Hän oli ensimäisiä, jot-
ka nousi maihin Pohj. Afrikas-
sa.

Martha
V

QUINCY, MASS.:

Torstai-iltana, 7 p., kello 8 on
Bethlehem Ev. Luth. Kansallis-
seurakunnan hartaushetki mrs
Hilda Tirrin kodissa, 43 Pack-

Lane. Tilaisuudessa on
suomenkielinen puhe, rukous
ja laulua. Tilaisuuden jälkeen
on kahvitarjoilu.

Perjantai-iltana, 8 p., on
Betlehemin seurakunnan Lu-
therliiton kokous mr ja . mrs
Wäinö Raunion kodissa, 50
Harris St. Tilaisuudessa on raa-
mattukeskustelua sekä laulu-
harjoitus.
MAYNARD, MASS.:

Sunnuntaina, 10 p., kello 2
ip., on Kansallisseurakunnan
ehtoollisjumalanpalvelus Suo-
mi synodin kirkossa.

J. Wm. Sippola
V

WAUKEGAN. ILL.

Seurakunnan puolivuosikoko-
us pidetään ensi sunnuntaina, 10
p., Luth. Service Centerin kap-
pelissa alkaen kello 2 j.pp. Toi-
von mukaan on silloin myös mu-

kana seurakuntamme tuleva o-
pettaja Gerhard Aho. Jumalan-
palvelus heti kokouksen päätyt-
tyä kello kolmen aikana.

V. F. Rosenlof, kirjuri.

MARQUETTEN SEURA-
KUNTAPIIRISSA:

Ensi pyhänä on ripillepäästö-
jumalanpalvelus alkaen aamul-
la kello 10 suomen ja englan-
ninkielellä.

Ensi pyhänä ei ole pyhäkou-
lua.

Ensi pyhänä illalla on ohjel-
matilaisuus ja tarjoilu alkaen
kello 8. Ohjelma on rippilapsil-
ta, Lutherliitolta ja kuorolta.
Rippilapsille annetaan todis-
tukset ja pyhäkoululapsille,
jotka ovat uskollisesti käyneet
pyhäkoulu annetaan pyhäkou-
lun puolesta lahja.

Lauantai-iltana, 9 p., on rip-
pikoululasten kuulustelu al-
kaen klo 8. Toivomme, että
kaikki seurakuntalaiset ovat
läsnä.

Pyhäkoulun päätösjuhla on
tourist parkissa 17 p. alkaen
kello 10:30. Iltapäivällä on siel-
lä tarjoilu kaikki tervetullei-
ta.

Veljeysliiton kokous 19 p. klo
8 kirkon alasalissa. Kutsun
kaikkia miehiä kokoukseen.
Pastori huolehtii tarjoilusta ja
ohjelmasta.

Keskiviikko-iltana, 20 p., klo
8 on hartaushetki kirkon alasa-
lissa. Tarjoilusta huolehtivat
mrs Gust Tuuri ja mrs Matti
Mäki.

Pyhänä, heinäkuun 1 p., on
hartaushetki ja tarjoilu Salo-
mon Rannan farmilla iltapäi-
vällä kello 2. Muistakaamme!
Amasa:

Rippikoulua maanantai-ilta-
päivällä Amasassa klo 1:30.

Ripillepäästöjumalanpalv e -

.lus kesäk. 17 p. klo 10.
Hartaushetki ja tarjoilu Pel-

tosessa 13 p. kello 8.
Beechwoodissa:

Iltahartaushetki 15 p. kello
7:30.

A. L. Mäki, pastori.
V

Wakefieldissä:
Ensi pyhänä on Lutherliiton
huvimatka Gogebic järvelle.

Ensi viikon keskiviikkoiltana
on viikkohartaus j$ sen yhtey-
dessä seurakunnan puolivuosi-
kokous.
tfessemerissä:

Ensi pyhänä Lutherliiton jä-
senet menevät huvimatkalle
Gogebic järvelle mr ja mrs E-
mil Keiton huvilalle.

Tämän viikon torstai-iltana
on kirkossa viikkohartaus ja
yhteinen tarjoilu alkaen kello
7:30.

Seurakunnan puolivuosiko-
kous pidetään kirkossa pyhäil-
tana kesäk. 17 p. klo 7:30.

Iron Beltissä:
Ensi viikon torstai-iltana on

seurakunnan kokous ja sen jäl-
keen kahvitarjoilu kirkossa al-
kaen kello 7:30.

J. E. Nopola
V

HAUDATTU:
Yrjö Melvin Herbert Mäki,

syntynyt New York Millsissä,
Minn., marraskuun 24 päivänä
1910, kuoli pitemmän sairauden
jälkeen Minneapolih sairaa-
lassa toukok. 9 p., ollen kuol-
lessaan 34 vuoden, 5 kk. ja 15
päivän ikäinen. Suremaan jäi
isä ja äiti, mr ja mrs Victor
Mäki; 3 veljeä: Toivo täällä ko-
tona isän ja äidin luona, Ten-
ko Washingtonissa, D.C. ja Carl
Italiassa; yksi sisar perheineen
täällä Virginiassa, mr ja mrs
Erick Nissi sekä paljon muita
sukulaisia ja ystäviä Minnea-
polissa sekä hänen kotinsa ym-
päristöllä. Jumala lohdutta-
koon omaisia jälleennäkemisen
toivolla.

Toivo Miettinen
Virginia, Minn.

WAUKEGAN. ILL.
Sunnuntaina, kesäk. 10 p., on

jumalanpalvelus Lutheran Ser-
vice Center’in kappelissa al-
kaen kello 3 iltapäivällä. Ennen
kirkonmenon alkua pidetään
seurakunnan puolivuosikokous
alkaen kello kaksi.

Gerhard Aho

f i
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KARSTULAN KIRKKO-
HERRA

Rva Erkki Penttiseltä on saa-
punut kirje Suomesta mrs M.
Eggertille Painesvilleen, Ohi-
oon. Siinä sanotaan, että past.
Penttisen perhe voi hyvin ja
että pastori on ollut kuluneet
kaksi vuotta Karstulan kirkko-
herrana. Poika Veikko ja tytär
Tuulikki ovat kumpikin yliop-
pilaita. Kyllikki käy koulua
Jyväskylässä ja on yhteislyseon
kuudennella luokalla. Pentti-
sille voi kirjoittaa osoittamal-
la kirjeen vain Karstulaan,
Suomeen,

V
Cedar Valley, Minn.

Cedar Valley Townshipin E-
vankelis-Luterilaisen Kansal-
lisseurakunnan vuosikokous oli
seurakunnan kirkossa toukok.
6 p. 1945 alkaen kello 11:30.

Tiliselostuksista ilmeni, että
seurakuntaan on viime tilivuo-
tena kaikkiaan tullut rahaa
$223.95 ja menoja on ollut $151.-
00, joten viime vuoden tulois-
ta jäi $72.95. Kun tähän lisä-
tään, mitä oli rahastonhoita-
jalla kassassa toukokuun 7 p.
1944, $59.05, niin nyt toukokuun
6 p. 1945 -on kassassa rahaa
$132.00.

Kokous valitsi seuraavaksi
vuodeksi tilintarkastajaksi seu-
raavat kaksi jäsentä: mr John
Wiita ja mr Matt Freeman.

Kokous valitsi yksimielisesti
seuraavat virkakuntaan: esim.,
mr Aldrich Kivelä; varesim.,
mr John Wiita; kirjuriksi,
mr Frank O. Luoma; kolehdin-
kantajaksi mr Matt Freeman;
sanomalehti-reportteri,kÄ mr
Frank O. Luoma.

Seurakunnan pastorina on e-
delleenkin pastori W. W. Wilen.

mi BUY
UNITED
STATES

mr jvar
yym/BONDs
J^I\STAMPS

Syvällä surulla ja kaipauksella saamme ilmoittaa, että
Herra näki hyväksi kutsua iäisen rauhan lepoon rakkaan
puolisoni, isämme ja veljemme

Hjalmar J. Mäen
Hän oli syntynyt helmik. 6 p. 1887 Isollajoella, Vaasan

läänissä, Suomessa, mistä tuli Wakefieldiin, Mich. vanhem-
piensa kanssa v. 1900. Ensin hän asui Ironwoodissa, vaan
viimeiset 32 v. Duluthissa, Minn. Hän kuoli sydänhalvauk-
seen kotonaan pitkän sairauden jälkeen maalisk. 17 p. 1945,
ollen kuoljessaan 58 v. 1 kk. ja 11 p:n ikäinen. Sairautensa
aikana hän tuli käsittämään Herran suuren armon ja lau-
peuden omakohtaisesti. Siis lohdutuksenamme on jälleen-
näkemisen toivo.

Suremaan jäivät vaimonsa Hilda (o.s. Heinonen); kolme
poikaa, Herbert, Arnold, U. S. ilmailuosastossa Indiassa, ja
Leonard; yksi tytär, Lillian Le Beau; yksi miniä, yksi vä-
vy U. S. armeijassa Filippiineillä; 2 lasten lasta ja yksi si-
sar, mrs Toivo Heisson, Fitchburg, Mass.

Myös kaikki rakkahamme,
Eronneet uskossa,
Omaiset armaimpamme,
Tapaamme taivaassa;
Ja heidän seurassansa
Veisaamme riemulla
Valittuin kaikkein kanssa
Herralle kiitosta.

Puoliso, lapset Ja sisko.

että maksetaan $lO.OO käynnis-
Pastorin palkasta päätettiin,

tä, sillä jumalanpalveluksia pi-
detään kirkossa kerran kuussa,
muut hartaustilaisuudet sen li-
säksi.

Kirkon korjaus päätettiin
suorittaa tämän kesän aikana.

Jos ei kirkolliskokoukseen
mene täältä edustajaa, niin
kuitenkin lähetetään kokouk-
seen valtakirja.

Kokouksen loputtua veisat-
tiin virsi 350.

Jumala suokoon, että tämä-
kin pieni seurakunta jatkaisi
kallista työtänsä, ja kasvaisi
kolmiyhteisen Jumalan nimes-
sä viimeiseen päivään asti.

Reportteri
V

Mrs Josefiina Johnson on
saapunut kotiansa Norrie Loc.
oltuaan talven tyttärensä luo-
na Chicagossa. Kylmä oli vas-
taanotto, sillä täällä Pohjois-
Michiganissa oli lumipyry vie-
lä viime lauantaina.

VV i^|

MRS. ALEX AHON
MUISTOLLE

Kaksi vuotta on kulunut, kun
haudan lepoon laskimme rakas-
tetun puolison ja äidin. Hän
nukkui kuolon uneen toukokuun
24 p. 1943 kärsittyään kovia tus-
kia vain muutamia tunteja.

Hän oli syntynyt Evijärvellä,
Vaasan läänissä, kesäkuun 30 p.
1881 ja tuli Amasaan, Mich. 1899.
Hän meni kanssani avioliittoon
v. 1901.

Hän synnytti jakasvatti 9 las-
ta, 4 poikaa ja 5 tytärtä: Swan-
te ja mrs Saima Knox Ohiossa;
Arttu ja mrs Aili Risco Detroi-
tissa; mrs Lilja DeValder Jack-
sonissa, Mich.; Arnold, mrs Lila
Mattson ja mrs Sylvia Bristow
Crystal Fallsissa, Mich. f Sulo
Henry maamme palveluksessa
Tyynenmeren alueella. Myös 12
lasten lasta ja kaksi lasten las-
ten lasta sekä suuri sukulais- ja
ystäväpiiri jäi kaihomielin muis-
telemaan poismennyttä äitiä.
Nuku rauhassa, kunnes meitä-
kin täältä korjataan Karitsan
häihin.

Näin aivan äkkiä päättyi vala,
jonka vannoimme neljäkym-
mentäviisi vuotta taaksepäin.

Puoliso Alex Aho ja lapset,
Crystal Falls, Mich.

Ei hän kuollut,
Hän nukkui vaan.
Hän viittaapi meille,
Tulkaat v^an!
Rannalle rakkaan
Kaanaan maan;
Hääsalihin ihanaan,
Siell’ ylkä jo odottaa.
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