
KIRJE SUOMESTA
HAMEENLINNA. SUOMI

Haluaisin niin mielelläni ar-
voisan lehtenne välityksellä
kiittää kaikkia, jotka niin jalo-
mielisesti ovat rientäneet aut-
tamaan meitä täällä vanhassa
kotimaassa näinä raskaina ai-
koina. Ketä ikinä meistä aute-
taan, aina se lieventää yhteistä
puutetta. Tuhannet Suomen ko-
dit lähettävät siunaavat ajatuk-
sensa korkeuksiin puolestanne,
sillä teidän ansiostanne meillä
nyt vihdoinkin oli joulu. Moni
sai sekä päällensä vaatetta että
suuhunsakin jotain hyvää jou-
luksi. Täällä onkin viime aikoi-
na eniten puhuttu, kirjoitettu
sekä radiossakin kerrottu niis-
tä monista tuhansista lahjapa-
keteista, joita Amerikasta on
maahamme saapunut ja joita
yhä saapuu. Kellä on Jumala,
sillä on myös lähimmäisiä.
Sen huomaa teistäkin, sillä niin
suuremmoisia olette hyvyydes-
sänne olleet meitä kohtaan. Sen
kaiken Korkein teille runsain
mitoin palkitkoon.

Omasta puolestani kiitän
Clevelandissa asuvia mr ja mrs
Kirraa sekä mr ja mrs Lande-
ria, jotka minua sodasta kärsi-
nyttä ja loukkaantunutta yksi-
näistä muistivat joululahjoilla,
ja Auttaja-lehdestä, jota aina
hartaasti odotan. Jos joku luki-
joista ehkä haluaisi tietoja van-
hasta kotimaastaan, vastaan
kernaasti heille.

Kiitollisin tervehdyksin,

Miss Rauha Tuominen
Hämeenlinna
Kirkkokatu 5
Finland, Europe

New York Mills, Minn.
Oikeammin otsikkona tässä

pitäisi olla Wadena, Minn., kos-
ka olen ollut täällä sairaalassa
tammik. 28 päivästä lähtein. A-
loin uudelleen heikontua no-
peasti, vaan kun antoivat ‘plas-
maa’ ja kahdesti veren siirron,
niin olen taasen vähän virkisty-
mään päin. Kiitos niille, jotka
antoivat verta, sekä niille, jotka
tarjosivat, samoin kaikille, jot-
ka tavalla tai toisella minua
ovat muistaneet.

Oli iloista kun poikani ja vai-
monsa past. ja mrs R. Aho E-
lystä kävivät rohkaisemassa
Jumalan sanalla ja rukouksel-
la, samoin past. Heino ja oma
pastorini Esala. Hänen antama-
na sain myös nauttia H. p. eh-
toollisen sakramentin uskoni
vahvistukseksi. Jumala siunat-
koon teitä kaikkia.
*En voi seikkaperäisemmin
kertoa asioista, kun en voi men-
nä kokouksiin, vaan Lutherlii-
ton ohjelma oli kirkossa tammi-
kuun 28 p. illalla. Siinä tilai-
suudessa saarnasi suomenkie-
lellä past. E. A. Heino, ja oli
kuorolauluja, duettoja y.m. oh-
jelmaa. Siinä tilaisuudessa kas-
tettiin pappilan pieni tytär Ma-
rilee Carol. Kummia ovat mr ja
mrs Williard Esala, Irene Ol-
son ja Donald Mustonen. Ju-
mala runsaasti siunatkoon pie-
nokaista ja vanhempiaan.

• Pyhäkoulu opettajien tammi-
kuun kokous oli mr ja mrs
Walfred Wickin luona, Ruth A-
ho johti kokousta. Helmikuun
kokous on mrs Ernest Giesin
luona. Mrs Ernest Niskala joh-
taa kokousta.

Lutherliiton “Topic Study” o-
li mr ja mrs John Strohmenge-
rin luona tammik. 31 p. iltana
runsaalla osanotolla. Tulot tar-
joilusta L. liitolle olivat vähän
yli $lO.OO.

Seurakuntamme naiset tar-
joilivat mojakka-päiväll i s e n
Suomen hyväksi helmik. 2 p.
Tulot $70.50, joka kaikki lähe-
tetään Suomen avustukseen,
jota varten se on tarkoitettu-
kin, eikä muihin tarkoituksiin.

Seurakunta-
kirjeitä Hl

i Kiitos kaikille, jotka auttoivat.
On ikävä, että Amerika ei ole

antanut lupaa auttaa myös Sak-
san hätääkärsiviä. Se ei ole Ju-
malan sanan mukaista eikä sil-
lä tavalla rauhaa rakenneta.
Saksassa on paljon kristivelji-
ämme, jotka kärsivät natzi-
vallan tuottamaa kurjuutta
syyttömästi. Amerika on vaa-
rassa joutua “farisealaisuu-
teen” kiittelemään itseään, ettei
ole niin paha kuin nuo toiset.
Ja kun katselee tarkemmin, niin
lieneekö suurtakaan väliä.
Nöyryys on suurin kaunistus
yksilölle ja valtakunnille.

Oli hauska nähdä mrs Kan-
kaan kirjeen Auttajan tammik.
31 p. numerossa Seattlesta,
Wash. Annappas, Mary, tulla
kirjeitä, samoin kaikki toiset
kirjeenvaihtajat.

Samassa Auttajan numerossa
on myös kirje mrs S. Montolta.
Ottakaa kaikki naistenliitot sii-
nä esitetty asia huomioon ja
tehkäämme jotakin sen asian
eteen lahjana 40. vuotiaalle
'Äuttaja-lehdelle. Onneksi ol-
koon Auttajalle. Saakoon se
jatkuvasti viedä evankeliumin
sanaa sekä uskon veljien ja si-
sarten tervehdyksiä moneen ko-
tiin.

Onnittelumme myös mr ja
mrs Henry Paavolalle, Mason,
Wisc. iloisen perhetapahtuman
johdosta.

Miestenliiton kokous oli John
Wormaksen luona helmikuun
4 p. illalla tavallisen hyvällä o-
sanotolla. Kiitos mrs Wormak-
selle tarjoilusta, joka tuotti
$B.OO. Maaliskuun kokous on mr
Kalle Wickin luona.

Armon terveisin kaikille
kanssani lunastetuille Herrassa.
Armo kannattaa taivaaseen as-
ti. Sisarenne Jenny

New York City, N. Y.
• Armon ja rauhan terveiset
täältä Betanian seurakunnasta
kaikille Auttajan lukijoille ja
Auttajan toimihenkilöille. Tä-
mä on ensi kerran, kun kirjoi-
tan Auttajaan. Olen kovin huo-
no tähän työhön, että tuleeko
tästä mitään, mutta koetan teh-
dä parhaani.

Tammik. 10 p., torstai-iltana,
meillä oli seurakunnan vuosi-
kokous saarnan jälkeen. Pastori
Wiskari sanoi itsensä irti tämän
seurakunnan työstä. Se oli meil-
le suuri yllätys. Pastori vain sa-
noi, että tässä asiassa on Juma-
lan sormi johtamassa ja niin
kai meidän täytyy tyytyä Ju-
malan tahtoon, vaikka se meil-
le kuinkakin ikävältä tuntuisi.
Pastori ja mrs Wiskari ovat
tchnefet siunattua työtä tässä
seurakunnassa pitkän aikaa, jos
oikein mustan, 16 vuotta. Se työ
ei ole turhaan ollut. Se on kal-
lista evankeliumin työtä, Her-
ramme Jeesuksen viime käskyn
täyttämistä. Voi kuinka suuri
Jumalan armo se on, kun meil-
lä on seurakunta ja selvä Ju-
malan sanan saarna, evankeliu-
min suloinen sanoma köyhälle
syntiselle. Evankeliumin julis-
tusta kuullessamme eivät opet-
tajat varmaankaan arvaa, mikä
ilo, rauha ja rakkaus täyttää
sielumme. Teille,' rakkaat o-
pettajat, vakuutan: näyttäköön
ja tuntukoon se työ miltä hy-
vänsä, se on sittenkin kallista
työtä ja me pidämme teitä rak-
kaina ja kalliina tässä Herran
työssä. Rukoilkaamme nyt Her-
raa lähettämään meille oikean
sielunpaimenen, ettemme jäisi
ilman paimenta korpeen eksy-
mään. Me toivomme vieläkin,
ettei tapahtuisi pastorin muut-
toa, vaan että hän jäisi vielä e-
delleenkin keskinäisessä rak-
kaudessa Herran laumaa hoita-
maan.

Tammikuun kolmantena sun-
nuntaina pastorimme oli mat-
koilla ja silloin saarnasi täällä

englannin kielellä pastori
Kleps. Saman päivän iltana oli
nuorten järjestämä muistojuh-
la. Nuorisoliiton jäsen 2nd luut-
nantti Unto Lehtoselle, joka
vuosi sitte, tammik. 19 p. 1945,
sai surmansa lento-onnetto-
muudessa Englannissa. Unto oli
erittäin ystävällinen kaikille
nuorille ja vanhoille. Kaikki
muistamme vieläkin Untoa sy-
västi kaivaten, vaan jälleen-
näkemisen toivossa elämme.
Mrs Lehtonen laittoi kahvitar-
joilun seurakunnan hyväksi
rakkaan Untonsa muistoksi.

Täällä on aina toimintaa jo-
ka pyhä ja torstai, vaikka ei nii-
tä kaikkia tule ilmoitettua. Vii-
me pyhänä, helmik. 10 p., oli
miestenjuhlat. Miesten järjes-
tämissä juhlissa on ollut aina
hyvä ohjelma.

Herran avaraan armoon tur-
vaten,

TANARUS. S.

Detroit, Mich.
Kylmää riittää vaikka lumi

on kaikki sulanut. Ajattelin
kirjoittaa muutaman rivin seu-
rakuntamme työstä täällä suur-
kylän huminan keskellä. Lak-
koja, työttömyyttä ja levotto-
muutta jatkuu teollisuus-alu-
eella. Jumala suokoon, ettei se
tauti tarttuisi Jumalan valta-
kunnan työväkeen, sillä sielun-
vihollinen valvoo aina, etsien
kenen hän voisi niellä!

Seurakuntamme vuosikokous
pidettiin viimeinen sunnuntai
tammikuuta, heti aamujuma-
lanpalveluksen jälkeen, ja osan-
otto oli hyvä. Kokous oli rau-
hallinen ja yksimielinen. Valit-
tiin virkailijat vuodeksi, ja ne
ovat miltei samat kuin ennen:
Andrew Luoma, esimies; Wäi-
nö Kallio, rahastonhoitaja; Al-
bin Sackrison, rahastonkirjuri;
mrs William Mänki, kirjuri. Ar-
thur Rein, Sr. valittiin päivä-
koulun rahastonhoitajaksi ja
hän samalla tuli myös johto-
kunnan jäseneksi. Lisäjäseniksi
johtokuntaan valittiin Elmer
Weeks ja Rudolph Kilponen.
Diakoonit ovat mrs Anna Nie-
mi, mrs Helga Sackrison, mrs
Salmon Mäki ja mrs Hilda Rein.
Kirkortpalvelijat ovat seuraa-
vat: Melvin Nelson, Gerald
Flury, Albin Sackrison, Wäinö
Kallio, Elmer Weeks ja Hilma
Kanninen. Auttajan kirjeen-
vaihtajaksi tuli allemerkinnyt,
ja urkuriksi mrs A. Luoma, ja
lukkareiksi mr A. Luoma, Ru-
dolph Kilponen ja Amby Kaar-
tunen.

Pastori Pies’in lukemasta
vuosikertomuksesta kuulimme
mitä vuoden kuluessa Jumala
oli meille suonut. Seurakunta
osti alkuvuodesta pappilan, 3
lattiamattoa kirkon länsipuolel-
le, kirkkoon on ostettu sähköl-
lä käypä kolin syöttäjä, (stok-
er). Ja myös pastori ilmoitti, et-
tä mr Raymond Ahonen on os-
tanut ja luvannut vapaasti pys-
tyttää pappilaan myös ‘stoke-
rin\

Mr Raymond Ahonen toi kes-
kustelun alaiseksi asian, joka on
ollut mielessämme jo pitemmän
aikaa, vaan ei siitä ole tullut mi-
tään päätöstä, nim. kirkon kel-
larin suurentaminen, sillä tar-
vitsemme kovin kipeästi lisä-
kouluhuoneen. Nyt tuli päätös,
että suurennetaan kellaria koko
mitta ja puoli leveyttä, ja muu-
tetaan sinne kirkon keittiö, lepo-
huoneet j.n.e., että saa tehdä
Houluhuoneen myös entisestä
keittiöstä. Ja saadaksemme
sian nopiaa alkuun, mr R. Aho-
nen lupasi $50.00 lahjan ja $200.-
00 korotonta lainaa, jota lupaus-
ta seurasi rahalahjoja heti, että
saimme yli $580.00 tarkoitusta
varten. Seurakunnan miehet
lupasivat tehdä työn vapaasti,
kun vain saamme tarpeet oste-
tuksi.

On aikomus myös, että kun
saadaan alakerran valmiiksi,
pystytetään sinne nikkarisappa
ja masiinasappa, jossa koulum-
me pojat saavat opiskella käsi-
töitä. Ompeluseuran naiset lait-
tavat koulun tytöille käsityö-
luokan, jossa he voivat oppia

naisille kuuluvia käsitöitä.
Olen kovin iloinen nähdessä-

ni veljeni Raymondin innostu-
van seurakunnan työhön, kun
Taivaan Herra suuresta armos-
taan toi hänet sodan hälinästä
haavoittumatta kotiin. •

Seurakunnassa on nyt 145 jä-
sentä. Koulussa on 31 oppilas-
ta ja 2 opettajaa. Pyhäkoulus-
sa on noin 40 oppilasta ja 7
opettajaa. Mrs William Manki
on “superintendent”.

Vuoden mittaan on syntynyt
3 uutta liittoa. Ensiksi on
“School Guild”, johon kuuluu
kaikki vanhemmat, se on isät ja
äidit, joilla on lapsia koulus-
samme. Tämän liiton virkailijat
ovat mrs Arthur Rein, pres., mrs
O. Mattson, kirj. ja mrs Carl-
ton Keeler, rahastonhoitaja.
Liitto on ostanut koululle setin
“encyclopaedia” kirjoja.

Syksyllä alotettiin nuorille
Junior Luther League, johon
kuuluvat kaikki nuoret 12v.-20
v. Nuoret ovat kovin innokkaas-
ti tehneet työtä ja liitto on kas-
vanut. He kokoontuvat kaksi
kertaa kuukaudessa past. ja
mrs Pies’in johdolla. Miss De-
lores Keeler on nuorten ‘coun-
selor’ (varalle Carl Sackrison,
joka virka on vain nimellinen,
sillä hän on Jacksonville, Fla.
meriväessä. Billy Wagoner on
rahastonhoitaja ja kirjuri ön
June Lundmark ja kirjeen-
vaihtaja on miss Frances Mel-
vin. Yksi kokous on hengelli- 1
nen ja toinen on ajanvietettä!
varten. He tekivät “Christmasj
Caroling” matkan ennen joulua
ja kylmästä nollapisteen ilmas-j
ta huolimatta nauttivat siitä,;
sillä he olivat edellisenä pyhänä
lukeneet Lutherin elämäkerras-
ta, kuinka hän ja muut oppi-
laat tekivät niitä laulumatko-
ja saadakseen lanttia tai ruo-
kaa. Sitte tammikuun 2 sun-
nuntai heitä meni neljä auto-
lastia luistelemaan River
Rouge Park jäälle. Allekirjoit-
nut jäi kirkolle ja valmisti suu-;
ren pannullisen kuumaa kokoa
siksi kun he tulivat takaisin,
väsyneinä ja viluisina.

Sitten meillä on vasta alotet-
tu miestenliitto, jonka johtaja
on Raymond Ahonen; varalle,
Wilbert Ristola; kirjuri Andrew
Luoma ja rahastonhoitaja, Al-
bin Sackrison. Tämän liiton
huostaan on jäänyt järjestää
alakerran korjaus. Miesten en-
simmäisessä ' kokouksessa mr
Otto Goelscher keitti heille
‘cheeseburgers’, joita miehet
kehuivat kovin maukkaiksi!

Pastori Pies on myös alotta-
nut työn naapurikylässä Wind-

l sor, Ont., kuninkaan maassa.
Siellä on useita suomalaisia
perheitä ja Missouri-Synodi an-
taa vapaasti käyttää kirkkoa.
Työmaa olisi laaja, kun vain
olisi lisää työmiehiä.

Vanhemmat Luther liiton
vuosikokouksessa valittiin seu-
raavat virkailijat: mr Kalervo
Tuomari, pres.; mrs Leslie Ty-
velä, kirj.; miss Delores Kee-
ler, rahastonh.; mrs F. J. Pies,
Lutheran Youth lehden kirjeen-
vaihtajaksi ja miss Hilma Kan-
ninen lehden agentiksi. Luther-
liitto lahjoitti $50.00 kirkon
stokeria varten.

Ompeluseuran vuosikokouk-
sessa valittiin seuraavat virkai-
lijat: Elna Sackrison, johtaja;
mrs Wilbert Ristola, varalle;
mrs Anna Niemi, kirj.; mrs E.
Weeks, varalle; mrs Oliver Sar-
lund, rahastonhoitajaksi. Seura
lahjoitti $50.00 kirkon stokeria
varten.

Meillä oli erittäin hauskaa
kahtena päivänä, tammik. 22 ja
23 p., kun past. M. Wiskari New
Yorkista oli juhlapuhujana
Suomen avustus juhlissamme.
Osanotto oli runsas kylmästä
ilmasta huolimatta, vaan olisi
saanut olla kirkko täynnä kuu-
lemassa Herran armosanaa ju-
listettuna, kuten ainoastaan tä-
mä sielunpaimen voi sen julis-
taa! Jumala suokoon voimaa
meille kaikille työtämme jatka-
maan Isämme viinitarhassa!

Elna Sackrison

Montreal, Wis.
Kirjoitan Iron Countyn Suo-

men avustuskomitean toimin-
nasta tammikuun ajalla.

Viime kuukauden kokous pi-
dettiin Raittiustalolla tammik.
24 p. iltana. Kokousta johti pu-
heenjohtaja mr Matti Saari.

Luettiin kirjeet mrs Ester
Hietalalta, jossa hän ilmoitti,
että lähettämämme raha $320.-
00, jonka mr Emil Lehtinen oli
lähettänyt, oli saapunut perille
ja myös 750 paunaa vaatteita,
kun kaksi kertaa on lähetetty.

Maksettiin $5.87 mr Andrew
Harjalle laatikkojen lähetyk-
sestä New Yorkiin.

Päätettiin, että pidetään yh-
teiset suuret juhlat, kun ilmat
lämpenevät. Toivotaan, että
saataisiin kaikki yhteistoimin-
taan avustamaan Suomen asiaa.

Suomen kahvitarjoilun va-
rustavat mrs Henna Lake ja
mrs Hilda Halme helmikuun 20
p. kello 7:30 ill.

Pakattiin useita laatikoita
vaatteita, yhteensä 125 paunaa.

Ensi kokouksessa otetaan
vastaan vaatteita. Vähäkin aut-
taa asiaa.

Kokouksen loputtua juotiin
kahvit. Mrs Nick Mattson ja
mrs Joseph Tarro tarjoilivat.
Tulot $31.80.

Mr Herman Lahti lähetti ra-
hastonhoitajalle $28.35 tarjoi-
lusta, joka oli pidetty Union
kirkossa, Saxon, Wisc. Seuraa-
va kahvikokous Saxonissa oli
helmik. 7 p. iltana.

Nykyinen kassa on $87.39.
Haluan kiittää kaikkia, kun

niin runsaslukuisesti tulitte a-
vustamaan viime kokousta.
Kiitos Iron Beltiläisille ja
Meadvilleläisille, jotka toivat
vaatteita.

Hilda Lake, kirjuri.

Kettle River, Minn.
Mainitsin viime uutiskirjees-

säni armeijan vapautuneiden
poikain nimejä, vaan sen jäl-
keen saapuivat Ranskasta Ray-
mond Kohtala, Leonard Manni,
Swante Siiro ja Iver Sillanpää.
Nämä pojat toimivat sodan ai-
kana Saksassa, Belgiassa, Hol-
lannissa ja viimeksi vartio-
mistoimessa Ranskassa, tullen
Marselleisin satamasta Välime-
ren kautta Newport Newsiin,
Virginiaan. Olivat käyneet kat-
somassa Hitlerin kuuluisaa
vuoristoasuntoa. Sinne ei peril-
le asti pääse autolla. Pariisin
nähtävyydet oli tarkastettu.
Polttoainepula oli Ranskassa
suuri, ja kun vain sotilaita siir-
tyi pois, oli poikien tyhjäksi
jättämät puu-vuoteet (punkat)
pian hävinneet. Olivat tavan-
neet Etelä-Saksasssa murteel-
lista suomea puhuvia naisia, so-
tatyöhön tuotuja tietenkin
virolaisia.

Reims’issä, Ranskassa, jossa
viimeksi toimivat armeija-polii-
seina, huomasivat he, kun eräs
amerikalainen päihtynyt neeke-
risotilas seisoi keskellä erästä
katuristeystä, ohjaten valkois-
ten liikennettä suurella nautin-
nolla ilman kenenkään val-
tuutusta. Hän poistui heti il-
man vastaväitteitä, kun sai sii-
hen määräyksen. Saksan kansa
oli käyttäytynyt heitä kohtaan
nuhteettomasti. Leo Wappu-
la oli joutunut Okinavvalla, Ja-
panin alueella, siihen myrs-
kyyn, joka syksyllä hajoitti
siellä paljon leiri- y.m. asunto-
ja ja upotti laivojakin. Heillä o-
li paksuista teräskiskoista ja
tynnyreistä tehtynä jonkinlai-
nen suojus, jossa säilyivät louk-
kaantumatta.

Seuraavat ovat vapautuneet
sotapalveluksesta jo ennen
mainittujen lisäksi. Curtis Wil-
son, Clifford Mäki, Benjamin
Hill, Clifford Mackey, Walfred
Newman, Wilho Piippo, Harvey
Pietilä, kolme Hautajärven po-
jista (nimejä en tiedä) ja Wal-
ter Eskuri.

Louis Kachinski, mr ja mrs
Joseph Kachinskin poika, kir-'
joitti vanhemmillen käyneensä
katsomassa Japanissa Nagasa-
kin raunioita, johon pudotettiin

toinen niistä atomi-pommeista,
jotka pakottivat Japanin ano-
maan rauhaa. Louis sanoo, että
hän ei voinut aavistaa mitään
sellaista koskaan näkevänsä.
Pääosa kaupungista oli laaksos-
sa, joka on noin mailia leveä, ja
noin 5 mailia pitkä, ja pommi
pudotettiin siihen osaan kau-
punkia. Se osa, joka säilyi, oli
korkean kukkulan takana,
Kaikki puusta tehty tuon 5
mailin alueella tuhoutui niin,
että siellä täällä näkyi vain jo-
ku palanut kekäle. Teräksiset
rakennusten kehät ja niskat o-
livat särkyneet kappaleiksi, tai
oli vääntyneet kieroon kuten
hallanpanemat perunain varret.
Mutta mikä oli tehty sementis-
tä oli säilynyt parhaiten. Joita-
kin paksuja savi- ja porsliini
kuppeja oli aivan eheinäkin.
Pari tehtaan savupiipua (kors-
teenia) oli pystyssä, ja kahden
tai kolmen rakennuksen se-
mentti-seinät olivat pystyssä,
mutta kaikki niiden sisällä oli
palanut. Kaupungin alueella
oli vielä paha haju. Konkreeti
tie oli vain vähän särkynyt, tai
paikoin ei ollenkaan. Sen arvi-
oidaan surmanneen heti noin
22,000 ihmistä, ja myöhemmin
kuoli noin 40,000 palohaavoihin.

J.M.

(Helmikuun Reader’s Digest
julkaisussa olevan selostuksen
mukaan pommin tekemä tuho
ei ollut läheskään niin suurta,
kun huhut ovat kertoneet.
Toim.)

o
Washburn, Wis.

Onpa kulunut taas pitkä aika
siitä, kun olen Auttajan kautta
tervehtinyt uskonsisaria ja -vel-
jiä. Siis tervehdin Jumalan rau-
halla kaikkia tänäkin alkaneena
vuonna. Koska Jeesus- Kristus
on sama tänään ja iankaikkises-
ti, niin Jumalan armon turvissa
on turvallista kulkea taas tänä-
kin vuotena, kun saa aina kät-
keytyä Jumalan armosiipien
suojaan, etsimään turvaa syn-
ninmyrskyiltä, joka muuten
meidät upottaisi. Runoilija sa-
noo:

Oi Herra, ken turvamme tus-
kassa ois,

Kun kilpemme myrskyissä
maan:

Jos ystävyys ei lohtua tois,
Ja auttaisi myrkyissä meitä!
Ah autuas luottaa rakkautees:
Surut haihtuvat luonas, jarauha

on sees.

Toivotan sinne Auttajan uu-
teen kotiin onnea ja menestys-
tä kaikessa toimissa. Antakoon
rakas taivaallinen Isämme ter-
veyttä ja voimia ja kärsivälli-
syyttä toimittajalle raskaasti
kuormitetussa työssään ja jo-
kaiselle Auttajan työmiehelle.

.Olihan minulla hauska yllä-
tys joulun aikana, kun sain
nuorimman tytäreni miehineen
vieraakseni. Olikin kulunut
pitkä aika, kun olen tyttärtäni
Siljaa nähnyt, sillä oli kulunut
kahdeksan vuotta siitä. On tun-
tunut taas ikävälle ero hänestä.
He menivät takaisin sinne län-
nen kesämaahan. Sinne aikovat
perustaa kotinsa. Hänenkin
miehensä tuli. hiljan Europan
sotareisulta aivan tervennä,
josta ei löydä kyllin sanoja
kiittää Jumalaa.

Sotapojat ovat kohta kaikki
koteutuneet tännekin. %Tieheni
kaksi poikaa on tullut myös.
Nuorempi poika Carene Louko
tuli Filipiinien saarilta. Hän on
käynyt sotakoulua ja on kaptee-
ni arvoltaan. Hän on saanut
vain kolmen kuukauden loman.
Pitää mennä takaisin vielä tois-
taiseksi. Kaksi suomalaista poi-
kaa on kaatunut siellä täältä
Washburnista. Mr ja mrs Karle
Lempäälän poika ja mr ja mrs
Wm. Harveyn poika. Heille var-
maan tekee surun raskaaksi ai-
van uudestaan, kun toiset tule-
vat takaisin ja heidän poikansa
jää sinne. Mr ja mrs Lempäälän
poikia on ollut neljä sotareisul-
la. Kolme on nyt tullut kotia.

Mr Antti Aho on edelleenkin
vuoteessa hoidettavana. Mrs
Talvitie, mrs Ahon sisko, on tul-

lut Detroitista siskonsa avuksi ja
hoivaksi sairaan hoitamisessa,
vaikka hän sai hoitaa omaa puo-
lisoaan lähes kymmenen vuotta.
Hänen puolisonsa vaivaloinen
matka päättyi viime syksynä,
päästen autuaitten lepoon. Mrs
Talvitie vain jaksaa ottaa osaa
nyt siskonsa kuormaan. Se on
rakkautta, joka on Jumalasta
lähtenyt, ja Jumala on rak-»
kaus. Tulee toisinaan niin ikä-
vä, kun ei pääse äänellisen sanan
kuuloon kuin harvoin. Tuntuu,*’
että Jumalan sanan palvelijain
suun kautta tuo taivaan matka-
eväs maistuu paremalta, kun
tuo kirjoitettu sana, vaikka sii-
nä on sama henki ja elämä, vaan
se tuntuisi vieläkin herkullisem-
malta, kun sen saa korvillaan
kuulla. Sanoohan psalmista:
“Raadolliset syövät ja ravi-
taan”. Raadolliset ovat niitä
köyhiä Jumalan armolapsia,
joilla ei ole mitään itsellään.
Sanoohan Jeesus, köyhäin ja
raadollisten Vapahtaja, että
hän köyhät täyttää hyvyydel-
lään, mutta rikkaat jäävät tyh-
jiksi.

Pastori Westerback on käy-
nyt täällä meitä ruokkimassa
Jumalan sanalla, vaan nyt hän
ei ole voinut käydä pitkään ai-
kaan. Rakkaat Jumalan rauhan
terveiset sisar Westerbackalle.
Jumala, rakas Isä, antakoon
teille voimia matkan vaivoissa.

Jumalan armon ja rauhan
terveiset kaikille, jotka tämän
lukevat.

Mrs Jack Louko (Juutti)

Marengo, Wis.
Lutherliiton jäsenille mr ja

mrs Henry Paavolalle syntyi
tytär v.k. 23 p. St. Josephin sai-
raalassa Ashlandissa. Samoin
syntyi tytär mr ja mrs Victor
Ylitalolle vk. 30 p. samassa sai-
raalassa.

Mr ja mrs Fred Paavola tuli-
vat takaisin tänne Chicagosta
viime kuun loppupuolella. Mr
Paavola joutui kohta menemään
Pureair parantolaan Bayfield-
iin. Herra olkoon tukenanne
koettelemuksissanne!

Mr Matt Marjamaki
Brulesta, Wisc. on täällä suku-
laistensa mr ja mrs Jalmer E-
losen luona auttamassa heitä.

Mr Eugene Kentala Chicagos-
ta vierailee täällä enojensa Bru-
no ja Henry Paavolan perheissä.

Ompeluseuran kokous pide-
tään sunnuntaina, helmikuun
24 p., kello 1 ip. mr ja mrs Mat-I
ti Nortusen, vanh. kodissa. Pasi
tori on silloin mukana. I

Kokouksen pitovuor on s J
maksoi mrs Ida Eskola rahass.l
$5.00. I

Ompeluseura alotti tämä:!
vuoden toimintansa v.k. 27 p|
jolloin pidettiin vuosikokous m
ja mrs Bruno Paavola kodissa
Sievä oli ilma ja runsas oli (

sanotto. Pastori piti alussa saa I
nan, joka oli lämmin sekä roll
kaiseva. Seurasi kokous, josn
kirjuri luki kertomuksen vuj
den toiminnasta. Tilit osoittivfi
että tuloja on ollut $470.44 ]
menoja $444.50. Kassan jäännl
on $25.94. Virkailijoiksi valitti I
seuravat: puheenjohtaja, ml
Fred Paavola; varalle, mrs j|
cob Rintamaki; kirjuri, m I
Martha Heino; varalle, mrs 11
mer Harju ja rahastonhoi' I
jaksi mrs Aug. Pihlaja. I

Herran siunaus on ollut rt I
sas kulneen vuoden aikana. (,*1
kaamme tänä uutena vuote I
myöskin innokkaita Herr I
työssä. Herran työvainiolla t I
vitaan meitä jokaista niillä 1.1
joilla, mitä itsekullekin on .s ■
tu. I

Meidän elämämme on hiin
hyt, että on turha tätä kali
armonaikaa tuhlata kaikc
joutavuudessa. Kerran on s
tava Ylimäisen Tuomarin e<
sä ja se päivä saattaa tulla
kiarvaamatta. Uskokaa evar
liumi, joka saattaa teidät
kaikkiseen elämään. Vaif
teidän syntinne • ovat ,veri§
keitä, niin niiden pitää li|
valkeaksi tulemaan. Jos sumf
taina olemme hurskaita krf
tyitä ja viikolla mitä salf
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