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opettaja collegesta korkeilla
kunnia arvoilla. Hänelle annet-
tiin n.k. scholarship valtiomme
yliopistoon. Onnittelemme e-
teenpäin pyrkivää nuorta, ja
mrs Ida Ojalaa, joka on hänen
iso-äitinsä. Mrs Ojalan lapsista
on useat gradueeranneet samas-
ta collegesta.

Vierailuja: Mr ja mrs Moila-
nen Detroitista ja 2 tytärtään
ovat vierailleet mr ja mrs Bru-
no Rautellin kodissa. Mrs
Hugo Kosonen ja pojat Richard
ja Leonard, Crosby, Minn. ovat
vierailleet vanhempaansa mr ja
mrs Victor Niemen luona. ll-
masotilas Calvin Leppänen on
ollut 30 päivän lomalla van-
hempainsa mr ja mrs Manuel
Leppäsen luona. Hän on palan-
nut Europan taistelutantereilta.
Samaten Egyptistä ovat palan-
neet sotilaat John ja Einar Wai-
nio, mr ja mrs John Wainion
pojat. Sotilas Toivo Kytö on
saanut kunniallisen eron sota-
palveluksesta, terveenä ja reip-
paana hän palasi 4ja puoli
vuotta kestäneeltä matkaltaan.

Pidetäänpä muistissa uudet
höyrysaunan omistajat mr ja
mrs Laurie Helberg. Entiset
saunan omistajat olivat mr ja
mrs Arthur Lehto.

Olisi toivottavaa, että tulevai-
suudessakin olisi Marquetten
uutisia Auttajan palstoilla.

Auttaja torstaina, heinäkuun 12 p. 1945
Marquette, Mich,

Kesäkuun 17 p. laskettiin en-
si kerran Herran pyhälle ehtool-
liselle täkäläisessä Siion luteri-
laisessa kirkossa 7 nuorta: Hilk-
ka Lottanen, Mary Taipale, He-
len Mäki, Carol Muhlhauser,,
Raymond Niemi, Rudolph Nie-
mi ja Melvin Hirvonen. Tilai-
suus oli kaikin puolin mieltä y-
lentävä. Mieleenpanuvat ja hen-
gellisesti kohottavat olivat sekä
suomen- että englanninkieliset
puheet. Sankat joukot polvistui
Herran pöytään. Sunnuntai-ilta-
na jatkettiin juhlia, nuoret o-
sallistuen pää-asiallisesti ohjel-
maan. Samassa tilaisuudessa
jaettiin rippikoulutodistukset ja
sunnuntaikoulun palkinnot.

Paljon seurakuntalaisia osal-
listui Ironwoodin kirkollisko-
koukseen ja tyytyväisin mielin
palasivat matkaltaan.

Muistojumalanpalvelus pidet-
yin Oscar Hietikon muistolle
heinäk. 1 p. kirkossa. Hän kaa-
tui taannoin Luzon saarella, Fi-
lippiineillä. Tilaisuus muodos-
tui liikuttavaksi sillä Oscar oli
7:mäs Siion kirkon nuorista, jo-
ka oli kaikkensa uhrannut
maansa puolesta. Tilaisuuteen
osallistui suuri joukko vaina-
jan omaisia ja ystäviä, jotka
kaipauksella häntä muistelevat.

Seurakuntalaisemme mr ja
mrs Arne Lahden tytär Bett'
Lahti gradueerasi Marquetten

Syvällä surulla ilmoitan, että Jumala viisaudessaan
näki hyväksi kutsua luokseen rakkaan vaimoni

Anna Liisa Niemen
(o.s. Karvala)

Hän oli syntynyt Lappajärven pitäjässä, Vaasan 1. Suomes-
sa huhtik. 8 p. 1861. Tullut kanssani tähän maahan ensin
Negauneen, Mich. v. 1893 ja sitte Brantwoodiin, Wis. v. 1897.
Hän kuoli täällä kodissaan uskossa Vapahtajaansa tammik.
21 p. 1945. Oli kuollessaan 83 v. 10 kk. ja 17 p:n ikäinen.

Häntä lähinnä kaipaavat minä hänen puolisonsa; yksi
poika Väinö perheineen Minneapolissa, Minn.; kolme ty-
tärtä: Esther Keto perheineen täällä ja Maria Stammette
puolisonsa kanssa ja Milja perheineen Milwaukeessa, Wisc.

—Erick Niemi ja lapset.

Ei siellä murheen ääntä kuulu,
110 siell’ on yltäinen;
Sieir on uuden virren humu,
Ääni kaunis kanteleen,
Siellä harput heleästi soivat,
Pyhäin kuoriss’ kumajaa.
Siell’ on sielull’ täydet voimat,
Täysi Herran kunnia.
Siellä taivaan tavarata
Saadaan iät’ omistaa,
Itse kunnian Jumalata
Kasvoista kasvoin katsella,
Ei siellä köyhyys ruumiillinen
Sydänt’ enää rasita;
Eikä pqutos hengellinen
Tunnon päälle kolkuta.

Erick Niemi,
Brantwood, Wis.

Syvällä kaipauksella ilmoitan, että puolisoni

Jacob Jacobson
sai nukkua rauhallisesti Kristuksen haavoihin huhtik. 8 p.
1945 Amasassa, Mich. Ei hän kuollut, vaan hän nukkui ja
ruumis kätkettiin maa-äidin syliin odottamaan ylösnouse-
muksen aamua. Muistopuheen piti past. A. L. Mäki.

Jacob Jacobson .oli syntynyt Isossakyrössä, W. 1. huhti-
kuun 24 p. 1867 ja tuli Amerikkaan vuonna 1889. Avioliit-
toon menimme samana vuonna. Vähä ennen kuolemaansa
hän vakuutti sanoen: Kuule, vaimoni: Nyt minut pian tullaan
hakemaan. Älä sure minua, sillä Jeesus on minun turvani.
Häntä kaipaamaan jäin ainoastaan minä, hänen vaimonsa.

Tiet kaikki kerran kulkee portille kalmiston
Ja hauta kerran sulkee poveensa jokaisen.

Minä sanoja kyllin löydä en
Muistolle puolison mennehen,

Sillä muistosi arvo suuri on,
Kalliimpi kultaa, verraton.

Oi Jaakkoni, Jaakkoni, sun hautas luona
Kiitän muistoas kyynelin.
Saithan lepoon painaa pääsi,
Sillä turvasithan ristihin.

Puoliso Amalia Jacobson,
o.s. Koski.

Kiitos kaikille, jotka olivat apuna puolisoni sairauden
ja hautauksen aikana, erittäin Alangon ja Hautalan per-
heille Samoin pastori Mäelle lohduttavasta puheestaan ja
kaikesta palveluksestaan. Kiitos kukkien antajille, kukka-
rahasta ja niille, jotka kantoivat vainajan viimeiseen lepo-
paikkaansa.

_ älml.

Pike River, Minn.
Aloitan tämän kyhäykseni

keskikesän tervehdyksellä, kos-
ka halutaan näitä heikkoja aja-
tuksia lukea.

Tämä pieni seurakuntamme
on saanut nauttia vaikuttavista
tilaisuuksista, joissa vierailevat
nuoret opettajat nuoruuden in-
nolla ovat johtaneet meitä lä-
hemmäksi Kristuksen tuntemi-
seen.

Keäkuun 28 päivänä illalla o-
li rippilasten kuulustelu. Heitä
oli 5 tyttöä ja 3 poikaa. Kahden
viikon opetuksen saaneena nä-
mä nuoret vastasivat opettajan-
sa tekemiin kysymyksiin. Past.
Hugo Esala N. Y. Millsistä saar-
nasi ja mrs Esala toimi urkuri-
na. Samana päivänä pastori
Toivo Miettinen kastoi yhden
rippikoulutytön.

Sunnuntain juhla muodostui
valtavaksi, sillä kirkko oli
täynnä kuulijoita. Pastori TANARUS.
Miettinen saarnasi englannin-
kielellä ja past. Toivo Esala
Clevelandista suomenkielellä.
Oli myös Herran ehtoollinen.
Mrs Hugo Esala toimi urkurina.
Hyvin tehty näiltä nuorilta o-
pettajilta.

Tämä Herran kylvölaidun on
laaja, karuinen ja kivinen ja
voimia kysyvä kasvattaa näistä
nuorista toimista eläviä kukka-
sia. Ja saada heidät seurakun-
nan yhteyteen.

Kirkkokuntamme esi m i e s
pastori G. A. Aho oli vierailulla.
Hän saarnasi opettavaisesti ja
syvällisesti niinkuin esimiehel-
tä sopii odottaa. Rouva Aho toi-
mi urkurina. Oli hauska tavata
tätä entistä opettajaamme ja
hänen perhettään. Hän sanoi
meidän kirkkoa kauniiksi ja
puhtaaksi. Puhdas on se Juma-
lan sanakin, jota tässä kirkossa
julstetaan. Paljon oli tällä pie-
nellä seurakunnalla uhrauksia
ja työtä tämän kirkon kunnos-
tamiseksi. Ei Jumala näitä
kirkkoja rakenna. Kyllä ihmis-
ten nitä rakentaa pitää, mutta
Jumala siunaa työn, kun nöy-
rinä ja kiitollisina toimitaan.

Pastori Miettinen ilmoitti, et-
tä jumalanpalvelus on vasta e-
lokuun toinen sunnuntai. Sil-
loin on kahvitarjoilu kirkon a-
lasalissa.

Wilho Esala oli lomalla tääl-
lä perheensä luona. Hän on ol-
lut kaksi vuotta Tyynen meren
saaristossa. Hänen lomansa kui-
tenkin oli lyhyt. Se on surullis-
ta vaimolle ja kahdelle pienelle
lapselle, että isä joutuu lähte-
mään taas sinne veriselle Oki-
nawan saarelle. Siellä valmis-
tetaan maailman suurinta
hyökkäystä jäpsejä vastaan.

Saimme pojaltamme Torstel-
ta kirjeen sieltä veriseltä Oki-
nawan saarelta. Hän kirjoitti,
ettei voi ajatella kuinka paljon
olen nähnyt kuolemaa. Hän lä-
hetti 5 penniä Japanin rahaa.

Jumala rankaisee tätä maail-
maa ihmisten pahuuden ja syn-
nin tähden. Ja täällä ilopaikois-
sa eletään synnillistä elämää
kun nuoret pojat verisillä sota-
kentllä uhraavat kalliin elämän-
sä.

Wille Harjamaen australia-
lainen vaimo on saapunut tän-
ne. Tervetuloa setä Sämin suu-
reen maahan. Kv.

V

Lehti järvi, Minn.
Kesäkoululasten päättö juhla

oli kesäk. 17 p., jossa suoritet-
tiin seuraava ohjelma: laulu
n:o 217; alkurukous ja puhe,
past. Esala; laulu n:o 223; kesä-
koululasten tervehdys: runo, El-

VANHAN SUOMEN MUISTO
Itsenäisen Suomen koulukart-

ta on muisto historialliselta ajal-
ta, jolloin Suomi oli itsenäinen.
Näitä karttoja on vielä saatava-
na joku määrä. Se on kaksiväri-
nen, 16x24 tuum. kokoinen. Liit-
teenä seuraa 9x12 tuum. kokoi-
nen vanhaa Karjalaa (Suomelta
ryöstetty) esittävä erikoiskart-
ta. Molemmat kartat lähetetään
postivapaasti 50 sentillä. Tilat-
kaa osoitteella:

Carl H. Salminen
Box 135, Duluth, Minn.

(Postimerkkejä otetaan tilauk-
sista)

ma Johnson; laulu kaikilta ke-
säkoululapsilta; kysymyk siä
suomen- ja englanninkielellä;
lukemista, Luella Lepistö, “Vir-
ran yli”; runo, “Suuri Ilo”, Jean
Saarenpaa; runo, “Riennä Jee-
suksen Helmaan”, Avis, Wallace
ja Myrna Asmund; laulu, “Jee-
sus mua rakastaa”, Evelyn Paa-
vola ja Elma Keskitalo; runo,
“Onko totta”, Lempe ja Eldora
Hentilä, Arnold ja Erwin Salo;
lukemista, “Lapsen kysymys”,
Bernice Rousu; runo, “Kesän
aika”, Rodney Lepistö ja Dale
Wierrie; laulu “Oi katsoppas
lintua oksalla puun”, Luella Le-
pistö, Darlene Paavola, Bernice
Rousu ja Elma Johnson; runo,
“Niinkuin lintu laulaa”, Beat-
rice Rousu; runo, “Äidin tyttö”,
Donna Lahti ja Amy Lou Henti-
lä; laulu, “Pass me not”, Mild-
red Hoyhtya ja Luella Lepistö;
runo, “Taivaaseen käy mun
tieni”, Delaine Lahti ja Doris
Wierre; runo, “Kiitä, lapsi, Jee-
susta”, Janet, Mildred ja Phyl-
lis Hoyhtya; lukemista, “Tuli-
koe”; Darlene Paavola; runo,
“Kesäkoulua”, Elma Johnson;
laulu, “Mä Jeesuksesta laulan”,
kesäkoululapset; lukemista, He-
len Paavola; loppusiuanus, past.
Esala; laulu n:o 215. Sen jälkeen
otettiin lapsista kuva. Kirkkom-
me oli täynnä juhlayleisöä, joka
tarkkaavana seurasi pieno-
kaisten esittelyä Jeesuksesta,
lasten parhaasta ystävästä, jota
iäisyyssiementä nuori opettaja
oli lasten sydämiin kylvänyt,
joka sieltä pulppusi niin iha-
nasti, viattomasti ja sydämiin
painuvasti, että rukous kohosi
ylös Kaikkivaltiaan luo: Suojaa
heitä, taimia tarhassasi. Anna sa-
nasi siemenen nyt sinne kylve-
tyn itää, juurtua ja kasvaa kau-
nille laiholle, että elonaikana
saataisiin sato moninkertainen
korjata vilja-aittaan. Suojele ja
varjele heitä maailman myrs-
kyissä, kanna, nosta, jos lankee-
vat elon jylhällä, louhikkoisella
tiellä. Kauniit kiitokset ansait-
see opettajatar työstään, vaan
ylin kiitos taivaalliselle Isälle.
Häneltä tulee voimaa ja halua
kalliissa työssä Herran työvai-
niolla.

Tämän kirjoittaja sai osallis-
tua kirkkokunnan vuosiko-
koukseen Ironwoodissa, Mich.,
ollen meitä täältä mr U. W.
Johnson ja tyttärensä ja mr ja
mrs Oscar Paavola. Kyllä oli to-
della ihanan virkistävä matka.
Sai kuulla niin monen pastorin
saarnaavan ja sai tutustua niin
moneen Herran armolapseen ja
Ironwoodin seurkunta piti vie-
raitten olosta hyvän huolen ma-
joituksessa ja kaikin puolin.
Kiitos heille, vaan omasta ja
matkakumppaninin puolesta e-
rityisesti kiitän vielä mr ja mrs
Ed. Laitalaa ystävyydestään.
Tämän kirjoittaja vieraili rau-
ta-alueen kaupungessa meno-
matkalla tuttavissa ja sukulai-
sissa ja kotiin lähtiessä vielä
yönä jän sukulaisteni mr ja mrs
Art. Lehdon perheessä Hurleys-
sä, joille kaikille kiitos ystävyy-
destään. Nyt olen taas pienessä
kodissani, vaan en yksin, kun
lapseni on lomalla ja toista odo-
tan. Suuri on, Herra, sinun hy-
vyytesi ja armosi. Jos sinä kuri-
tat ja annat surua lapsellesi,
niin myös annat iloa ja lohtua.

Armon turviin! M.E.R.
V

Sebeka, Minn.
Tervehdys nyt tässä keskellä

kesän kiireintä aikaa. Enhän
tahdo ennättää täyttää velvolli-
suuttani kirjoittaessa Autta-
jaan kuin on ollut sairuatta ko-
dissamme.

Heinäk. 1 p. illalla kokoon-
nuttiin kuulemaan Jumalan sa-
nan totuuksia jota julisti kirk-
kokuntamme esimies past. G.
A. Aho. Hän samalla vaimonsa
ja tyttärensä kanssa veraili o*

maistensa luona. Kiitos pastori
Aholle sanasta, jolla meitä
ruokki.

Ompeluseuran kahvitarjoi-
lusta mrs Elmer Piersonin luo-
na oli tuloja $18.55, josta kiitos
mrs Piersonille ja mrs Albert
Nikkarille. Seuraava kahvitar-
joilu on mrs Edward Luoman

luona henäk. 29 p. jälkeen puo-
lenpäivän ja illalla. Toivomme
runsaasti vieraita.

Sotilas Walter Grunlund, jo-
ka haavoittui Europan puolella
ja on ollut vähän aikaa tällä
puolen sairaalassa, on 30 päivän
lomalla vanhempiensa mr ja
mrs Wm. Grunlundin luona,
jonka jälkeen palaa sairaalaan.
Walter oli mukana pyhäillan
kirkonmenoissa.

Sgt. August Roiko, joka on ol-
lut neljättä vuotta sairaala-
osastolla, on ensi kerran lomal-
la äitinsä mrs Olga Roikon ja
muitten sukulaisten luona. Hän
on ollut 3 vuotta yli meren; 30
päivän jälkeen hän palaa jäl-
leen tehtäväänsä. On hauskaa
nähdä poikia ja toivomme, että
he pian saisivat tulla olemaan
kotona.

Entinen Lutherliittomme jä-
sen miss Bertha Davidson on
mennyt avioliittoon New Yor-
kissa merisotilaan C. A. Delesin
kanssa. He olivat käymässä
täällä Berthan kodissa mr ja
mrs Nestor Rannan luona. Ystä-
väjoukko yllätti heidät 2 p. ill.
antaen rahalahjan muistoksi.
Täältä he matkustivat Califor-
niaan. Toivomme onnea avio-
liitollenne.

Seurakuntalaistemme mr ja
mrs Edward Ahon tytär Shir-
ley on ollut jo jonkun ajan Gil-
lette State sairaalassa St. Pau-
lissa. Hänen jalassaan on toimi-
tettu leikkaus. Tule ehkä viipy-
mään jonkun aikaa ennenkuin
pääsee kotiaan. Toivomme Shir-
ley’lle pikaista parantumista.

Mr Matt Nikkari on päässyt
pois sairaalasta ja on koteutu-
nut vaimonsa kanssa Minnea-
polista. Mr Nikkarin silmät hil-
jalleen parantuvat, että voi jo
vähän nähdä. Hän oli jo sun-
nuntaina mukana kokouksessa.
Toivomme täydellistä parantu-
mista.

Mrs Ed. Luoma
V

Veteraanien opas
Suuren suuri koneisto sota-

palveluksessa oleville miehille
ja naisille pantiin käyntiin aut-
tamaan heitä löytämään paik-
kansa uudelleen yhdyskunnas-
sa, kun viime kesänä pantiin
käytäntöön G. I. Bill of Rights
laki .Kysymys vain on: käyte-
täänkö lain säädöksiä täyteen
määräänsä? Lisäksi, saavatko
palaavat veteraanit tiedon
muista apujärjestöistä, joita on
laitettu sotapalveluksesta’ pa-
laavien auttamiseksi, kun he
järjestävät olonsa uudelleen si-
viilielämään?

Yli kaksi miljoonaa miestä ja
naista on jo laskettu vapaaksi
sotapalveluksesta, joten tarvi-
taan tiedotuksia mistä ja millä
tavalla he saavat tiedon niistä
avustustoimistoista, joita on
järjestetty heitä''varten. Tätä
silmälläpitäen on New Yorkissa
toimiva Public Affairs Com-
mittee äskettäin julkaissut kir-
jasen “Veteran’s Guide”. Tämä
pieni käsikirja, jossa on kynä-
piirustuksia kysymysten yhtey-
dessä, käsittelee niitä problee-
meita, jotka ovat entisten sota-
palveluksessa olleiden edessä,
miesten ja naisten, kun he saa-
vat erotodistuksensa palveluk-
sesta, olkootpa terveitä tai ky-
kenemättömiä työhön. Sinä
tehdään selkoa heidän laillisis-
ta oikeuksistaan ja lisäksi siitä,
miten he parhailla tuloksilla
voivat käyttää hyväkseen noita
oikeuksiaan. Siinä tehdään sel-
koa miten he voivat poistaa o-
san siitä virallisuudesta, jollais-
ta kuuluu moniin avustusyh-
distyksiin, sekä siitä mihin hei-
dän on mentävä saadakseen se-
lityksiä omakohtaisille asioil-
leen.

Yksi kaikkein tärkeimpiä

JUHLAMERKKI RINTAANI
Esiintyminen Suomijuhlissa

sinivalko-ristilippumerkki rin-
nassa korostaa tunnelmaa ja pu*
huu kantajansa mielenlaadusta.
Näitä kauniita metallisia Suomi-
merkkejä on vielä saatavana.
Hinta 75c. Tilataan os. CARL H.
SALMINEN, Box 135, Duluth,
Minn. (Postimerkkejä otetaan
tilauksista.)

neuvoja siinä on: “Säilyttäkää
tarkasti erotodistuksenne, tar-
vitsette sitä koko elämänikän-
ne ajan”. Tuossa “Oppaassa” ke-
hoitetaan, että pitäisi ottaa u-
seita valokuvajäljennöksiä ero-
todistuksesta, niin että alkupe-
räinen voidaan säilyttää kaun-
tin rekordeissa. “Opas” selittää
kuinka paljon rahaa veteraani
saattaa toivoa saavansa,-* kun
hänet lasketaan pois palveluk-
sesta, mitä työttömyysavustuk-
sia hän saa, jos hänen ei onnis-
tuisikaan saada työtä, ja mitä
avustuksia annetaan hänen per-
heelleen, jos hänelle jotain sat-
tuisi tapahtumaan.

Siinä tehdään selkoa kodin
hankkimisesta itselleen, sa-
moin kysymyksestä sopiiko os-
taa farmi, onko parempi alkaa
oma liike. Siinä on tämänkal-
taisia vastauksia kysymyksiin:
Milloin on sopiva aika raken-
taa tai ostaa koti? Minkälaiset
lainat ovat hyödyllisimpiä näi-
hin tarkoituksiin? Kuinka pal-
jon hyvää farmimaata saavat
veteraanit? Mistä he sitä saa-
vat? Minkälaiset ovat mahdolli-
suudet saada farmi tuottavaksi?
Mitä täytyy veteraanin tietää
voidakseen alkaa pienen oman
liikkeensä? Miksi on liikkeessä
pysymisen kysymys tärkeä?

Veteraanit, jotka haluavat
jatkaa opintojaan siitä, mihin ne
jäivät ennen sotaa, tai jotka ha-
luavat lisäkouluutusta, jotka
tahtovat opetella uuden amma-
tin tai jotka haluavat parantua
sodassa saamistaan kykenemät-
tömyyksistä, kaikki sellaiset
löytävät Oppaasta kysymyk-
siinsä vastauksen kirjasen o-
sastossa “Your Education after
the War”.

Kauppalaivoissa palvelevien
merimiesten “oikeudet ja hyvi-
tykset” on selostettuina osas-
tossa, jonka nimi on “If You
Arein the Merchant Marine”.

“Veteran’s Guidessa” olevat
asiat on verrattu hallituksen se-
lostusten ja asianomaisten yksi-
tyisten toimistojen tiedotusten
kanssa, ja ne ovat oikeita kir-
jasen julkaisupäivänä, huhti-
kuulla 1945. Veteraneja kehoi-
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tetaan ottamaan selon myöhem-
mistä asioiden kehityksistä, kun
he saapuvat palveluksesta ko-
tiinsa.

“Veteran’s Guide”, valmista-
nut Dallas Johnson, on yksi nii-
tä lehtisiä, joita on julkaissut
Public Affairs Committee, voit-
toa ja hyötyä kysymätön, kasva-
tuslaitokselleen järjestö, jonka
osoite on 30 Rockefeller Plaza,
New York 20, N.Y. Se on jatko-
kirjanen edelliseen, jonka nimi
oli'“Facts and Tips for Service
Men and Women”, joka oli sa-
maan sarjaan kuuluva lehtinen.

Common Council
V

WAUKEGAN, ILL.
Suomenkielinen hartaushetki

Waukeganissa ensi perjantai-
iltana, 13 p., kello 7:30.

Past. TANARUS. Miettinen
V

PAIKKAKUNNAN UUTISIA
Suomi-avustuksen kahvitar-

joiluja ei pidetä Ironwoodin
Kaleva hallissa heinäkuun ja
elokuun aikana. Tarjoilujen pi-
täminen alotetaan taas syys-
kuussa.

Mr ja mrs Elias Blombergin
kotiin ja navettaan iski salama
viime maanantaita vasten yöl-
lä sillä seurauksella, että na-
vetta ja lato paloi poroksi, mut-
ta asuinrakennuksessa sytty-
neen tulen saivat sammumaan.
Salama iski siinä kello yhden
tienoissa yöllä. Mr ja mrs
Blombergille ei kuitenkaan tul-
lut mitään vahinkoa.

S 1-c Rudolph Romo, mr ja
mrs H. Romon poika Besseme-
ristä, on kotonaan lomalla pal-
veltuaan meriväessä kolme
vuotta, niistä kuluneet puoli-
toista vuotta Tyynen meren
rintamilla, missä on nähnyt A-
merikan ja Japanin välistä kat-
keraa sotaa aivan etuvartioston
katselupaikalta. Hän on kerran
haavoittunutkin, mutta on siitä
täysin toipunut.

N

iduissa
Mr ja mft Edward E. Aho, Sebeka, Minn., täten ilmoit-

tavat tyttärensä Ardis J. L. Ahon kihlautumisen pastori
Toivo Esalalle, mr ja mrs Jacob Esalan pojalle Florentonis-
ta, Minn. Pastori Toivo Esala pn Clevelandin Bethany Lu-
theran seurakunnan pastori.

MITCS
Pyydän lausua sydämelliset kiitokset kaikille, jotka

ottivat osaa juhlaan, joka pidettiin syntymäpäiväni ja ko-
tiin tuloni johdosta heinäk. 1 p. kotonani. Erikoinen kiitos
rahalahjasta, kahvipöydän antimista sekä Lutherliitolle,
joka pani yllätyksen alkuun. Tilaisuus pysyy aina muistos-
sani.

Cpl. John Hanttula,
Amasa, Mich.

KII<TOS
Pyydämme täten mitä sydämellisimmät kiitoksemme

tulkita Teille, monet ystävämme, jotka meitä niin runsas-
kätisesti muistitte äskeisten häittemme aikana uhrautuval-
la palveluksella, arvokkailla häälahjoilla, onnitteluilla (leh-
dessämme y.m.), kunnioittavalla läsnäololla häissämme ja
runsaalla vieraanvaraisuudella Calumetissa ja paluumat-
kamme varrella. Herra armossaan muistakoon Teitä kaik-
kia hyvällä. Toivomme, että muistatte meitä esirukouksis-
sannekin, että Herra avarammin avaisi ovia työnsä menes-
tykselle sarallamme täällä Detroitissa.

Mitä vilpittömimmin Teidän Herrassa,
PAST. JA MRS. FRANK J. PIES.

KIITOS
Täten vielä lausumme sydämelliset kiitokset kaikille,

jotka ovat antaneet meille apua uuteen kotiimme muutta-
misen aikana. Wakefieldin seurakunnan miehet tekivät suu*
ren työn talon puhdistamisessa ja korjaamisessa. Erwin-
kylän naiset kävivät sitten pesemässä huoneet puhtaiksi.
Viime pyhänä iltapäivällä tuli odottamattoman suuri jouk-
ko ystäviä Ironwoodista, Bessemeristä ja Wakefieldistä
viettämään tupaantuliaisia. Mukanaan toivat he yli sadan
dollarin lahjan rahassa. Raamattu sanoo: “Rikasta rakasta-
vat monet ja tavara tuo paljon ystäviä”, mutta sentähden
ette te ole meille ystävyyttä osoittaneet.

Vilpittömällä kiitollisuudella,
PAST. JA MRS. J. E. NOPOLA JA PERHE.
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