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Matka kului eriomaisen hy-

vin Mackinaw Cityyn asti,
mutta siinä luulimme tien
nousseen pystyyn. Oli juuri
4th of July. Saapuessamme
ferry-rantaan, näytti siltä,
että autoja ei enää muualla
maailmassa olekaan, ne ovat
kaikki kerääntyneet tänne
mielessään ylimeno St. Igna-
ceen. Mutta ne suuret lautta-
laivat (luvultaan 5) tekivät
verrattain pian puhdasta jäl-
keä, niin että noin kahden
tunnin odotuksen perästä tu-
li meidänkin vuoromme pääs-
tä matkaan. Iltahämärissä o-
limme toisella rannalla ja sit-
te alkoi yösijan hakeminen.
Kaikki turistikämpät oli o-
tettu. Pitkän matkan ajettu-
amme satuimme kuin vahin-
gossa saamaan viimeisen
kämpän eräältä öljyaseman
omistajalta, joka sanoikin,
‘satuitte olemaan onnelliset,
sillä yksi kämppä on vielä
saatavissa*.

Seuraavana aamuna läh-
dimme aikaisin matkaan, tar-
koituksella päästä hyvissä a-
joissa Ironwoodiin. Välillä
pysähdyimme Marquettessa
ja Covingtonissa. Menimme
Marquettessa tapaamaan ve-
li Mäkirantaa. Siellä ‘sapas-
saan’ hän kiireisenä kenkien
kanssa työskenteli. Pyysi he-
ti lähtemään taloon, mutta
emme tällä kertaa siihen
suostuneet, lupasimme takai-
sin tullessa sen tehdä. Ker-
roimme vain terveiset hänen
sukulaisiltaan Neyr Yorkista
ja niin taasen lähdimme ‘mat-
kan tekkoon’. Covingtonissa
pysähdyimme Johnsonis s a .

Pitkän ajan takaiset muistot
vierivät siinä mieleen. Veli
Johnsonin koti oli minulla
vuosikausia ‘pappilana’ kun
olin Covingtonin seurakun-
nan hoitajana. Silloin lapset
olivat vielä pieniä, mutta nyt
jo miehiksi ja naisiksi vart-
tuneita. Jura, jolla Calume-
tista matkustin, tapasi olla
Leon pysäkillä aamuyöstä.
Talossa nukuttiin, mutta ovi
oli auki ja sänky valmiina.
Painauduin hiljakseen levol-
le. Aamulla aloin kuulla häli-
nää; lapset raottivat ovea ja
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Republikaani tiketillä.
' Kiitokset äänestäjille!

Äänestäkää esitys nro 3 puolesta

sitte juoksivat äidin luo sano-
maan: ‘pappi on tullut’. Yksi
näistä lapsista, Väinö-poika,
on tehnyt paljon kirkkokun-
tamme hyväksi. Hänhän se
on Auttajan painossa kanta-
nut ‘päivän kuorman ja hel-
teen’, varsinkin noina perin
vaikeina sotavuosina.

(Jatk.)
o

Marengo, Wis.
Ompeluseuran kokous pi-

detään keskiviikko-iltana, lo-
kak. 30 p. mr ja mrs Matt
Nofrtusen nuor. kodissa. Men-
nään taasen kaikin.

Lutherliiton kokous pide-
tään maanantai-iltana, mar-
rask. 4 p. mr ja mrs Aug. Pih-
lajan kodissa. Vaikka näin
varhain ilmoitan, niiq pankaa
mieleenne ja muistakaa saa-
pua.

Viime Lutherliiton kokous
oli tk. 7 p:n iltana mr ja mrs
Victor Ylitalon kodissa. Ly-
hyt ohjelma suoritettiin ja
tutkisteltavana oli “Topic
Study”, aineena ollen “Usko-
vainen ja hänen pastorinsa”.
Aine oli hyvin kirjoitettu ja
toivoni on, että siitä jotain o-
pimme.

Ehtoollisjumalanpalve 1 u s
oli kirkossa tk. 6 p. Pastori
Westerback oli meitä ruokki-
massa elämän sanalla ja sak-
ramentilla. Nälkäisinä saim-
me istua elämän lähteelle ja
tulla ravituksi. Oi, usko sie-
lusi pelastus jo tänään, en-
nenkuin on liian myöhäistä.

T.k. 13 oli seurakunnan juh-
la mrs Riika Nortusen kodis-
sa. Tilaisuus oli Arvo Nortu-
sen syntymäpäivä ja edes-
menneen Tuomas Nortusen
muistoa juhlittiin, kun on
vuosi kulunut tässä kuussa,
kun hän sai muuttaa taivaan
kotiin. Talon emännän kut-
sumana saimme vieraaksem-
me past. ja mrs J. Hirven
Saimme kuulla kaksi saarnaa,
omalta pastorilta sekä past.
Hirveitä. Kiitos pastoreille
julistuksesta. Siitä saivat sie-
lut virvoitusta. Vieraita oli
paljon ja pöytätulot oli 17.81.
Kiitos kaikille roponsa uh-
ranneille.

(Paid Political Adv.)

Äänestäkää hyvää hallitusta
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Yleiseksi syyttäjäksi
sillä hänen toimintansa on tasa-
puolista ja tarmokasta toimensa

tehtävissä.
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MRS. NELLIE NYBERG
Asiakirjain rekisteeraajaksi

REPUBLIKAANITIKETILLA
X Syntynyt ja kasvanut Gogebic kauntissa.
X Ironwoodin korkeakoulun ja Northern State Normal

koulun graduaatti Marquettesta.
X Ollut Ironwood Board of Educationin palveluksessa.
X Toiminut Gogebic County Board of Social Welfaren

asioitsijana sekä Prudential Ins. Co:n asiamiehenä.
X Leski ja kahden alaikäisen lapsen äiti.
X KYKENEVÄ LUOTETTAVA

(Pald Polltical Adv.)

Auttaja torstaina, lokakuun 24 p. 1946
Mr ja mrs Matt Nortunen,

vanh., mrs Frank Saari, mrs
Matt Nortunen, nuor. ja lap-
set lähtivät keskiviikkona
Minnesotaan vierailulle.

Mr ja mrs Arne Heino ja
Gerald kävivät lauantaina
Hurleyssä Frank Heinossa,
ja Irouwoodissa Henry Paa-
volassa kylässä. Ja sunnun-
taina mr ja mrs Bruno Paa-
vola ia lapset vierailivat sa-
moin molemmissa yllämaini-
tuissa paikoissa. Itse olen lo-
malla tällä kertaa täällä Hur-
leyssä, jossa näitä riviä kir-
joitan.

Siis kauniin syksyn tervei-
set lähetän täältä, ja veren
turviin jääden piirsi,

Martha.
: o

Bessemer, Mich.
Rientäkäämme riemuiten
Luokse armoistuimen
Saaman tarpeen aikana
Apua ja armoa.

Saimme taaskin viime py-
hänä osallistua Herran armo-
pöytään, jossa saimme uutta
uskoa ja voimaa kulkemaan
eteenpäin kunnes saamme
nähdä kalliin Vapahtajamme
kasvoista kasvoihin, niinkuin
hän on.

Viime kuussa Purasen har-
taustilaisuudessa emännän ja
tyttärien kattamasta kahvi-
tarjoilusta tuli seurakunnalle
$23.63. Ja mrs Kinnusen tar-
joilusta tuli $13.42 ja mrs
Saaren tarjoilusta tuli $ll.OO.
Seuraava hartaustilaisuus on
31 p. mrs Ericksonin kodissa
ja laittavat yhtei-
sesti mrs Erickson ja mrs
Stonemark. Sitten 3 p. mar-
raskuuta pidetään juhlat kir-
kossa. Sinne tulee arvokas
ohjelma ja sinne tuodaan ne
uhrikotelot seurakunnan hy-
väksi, jotka pastori jakoi.
Tehdään mekin jotain, sillä
sielun vihollinen ei ole jou-
ten. Se on siunattu asia ih-
miselle, jos hän todella voi
sanoa: ‘Minun Herrani ja mi-
nun Jumalani”. Se on uskon,
toivon ja rakkauden sana.
Herra, ole kanssamme, sillä
ehtoo joutuu ja päivä on las-
kemassa. Herran rauhaan!

Fannie Siiki.

AMASA BEECHWOOD:
Past. A. L. Mäki soitti tiis-

tai-aamuna lehden painoon ja
sanoi olevansa niin lujasti
yskän otteissa, että on selvin-
tä peruuttaa Amasassa ja
Beechvvoodissa pidettävät ju-
malanpalvelukset ensi pyhä-
nä. Seuratkaa ilmoituksia tu-
levissa numeroissa.

J.E.N.
x

MINNEAPOLIS. MINN.

Hartaushetki on molemmil-
la kielillä Minneapolisin Kan-
sallisseurakunnan kirkossa, 8
ja Newton katujen kulmassa,
keskiviikkona t.k. 30 p., alka-
en klo 7:30. Tervetuloa jokai-
nen evankeliumin ääreen!

H. P. Esala.
x

VIRGINIAN KANSALLIS-
SEURAKUNTAPIIRIN
TOIMINTAA
Virginiassa:

Sunnuntaikoulu klo 10:00
ap. naisten klubi huoneustol-
la.

Englanninkielinen juma-
lanpalvelus Trinity kirkossa
3rd Ave. ja 7th St. S. klo 7:30
ill.
Sandyssä:

HH.

Englanninkielinen juma-
lanpalvelus klo 10:30 ap.
Pike Joella:

Suomenkielinen hartausti-
laisuus mrs Arvid Jokisen ko-
dissa klo 2:00 ip. Tilaisuuden
jälkeen tarjotaan kahvit.

TANARUS. Miettinen,
Virginia, Minn.
o

NEW YORK MILLSIN KAN-
SALLISSEURAKUNTA-
PIIRIN ILMOITUKSIA

Perjantaina on Millsin sun-
nuntaikouluopettajien kokous
miss Helen Paavolan kodissa
alkaen klo 8.

Sunnuntaina on sunnuntai-
koulua ja rippikoulua Mills-
issä alkaen klo 9:30; klo 10:45
on englank. aamuhartaushet-
ki Millsissä.

Lehti järvellä on suomenk.
hartaushetki klo 2 j.pp. ja il-
lalla klo 8 on Millsissä Luther
liiton ohjelma-iltama. Ohjel-
maa tulee molemmilla kielil-
lä.

Maanantaina on Lehtijär-
ven kuoron harjoitus Millsis-
sä, pappilassa, alkaen klo 8.
Kutsumme kaikkia, jotka o-

Kiitoslause
Täten haluan tulkita sydämelliset kiitokseni Cha-

thamin seurakunnalle miellyttävästä lahjasta, jonka
sain heiltä viidentenä papiksivihkimisen vuosijuhlana
ja muistoksi viiden vuoden palvelusajalta seurakunnan
pappina. Erikoiset kiitokset mrs John Kalliolla, us-
kolliselle seurakunnan palvelijalle, joka näki tähteni
paljon vaivaa. Jumala armossaan palkitkoon hyvyyten-
ne. PAST. A. L. MÄKI.

Marquette, Mich.

vat innostuneet laulamaan
kuorossa.

Tiistaina on Lehtijärven
miestenliiton vuosiko ko u s
John Oikarin kodissa alkaen
klo 8.

Keskiviikkona on hartaus-
hetki Minneapolisin kirkossa
molemmilla kielillä alkaen
klo 7:30.

Torstaina on Millsin ja Leh-
tijärven Lutherliittojen yhtei-
nen “party” Millsin kaupun-
gintalolla alkaen klo 8.

Seuraavat naiset maksoivat
naistenliiton tarjoiluvuoron-
sa Millsissä antaen seuran
kassaan $32.00: emännät Ida
Wick, Josephine Wiitamäki,
Anna Patron ja Helen Wick.
Kiitos!

H. P. Esala.
o

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

Vanhemman ompeluseuran
lahjailtama on kirkkosalissa
torstaina, tk. 24 p., klo 7:30 ill.
Pyydämme kaikkien kanna-

Täten kaipauksella mutta varmassa jälleennäkemi-
sen toivossa ilmoitamme, että Herra näki hyväksi kut-
sua taivaan iloon puolisoni ja isämme

PAST. JUHO HEIKKI HEIMOSEN
syyskuun 22 päivänä 1946 lyhyen sairauden jälkeen
Marquettessa, Mich. Hän oli syntynyt Nilsiän pitäjässä,
Akonveden kylässä, Suomessa elokuun 20 päivänä 1865.
Ruumis haudattiin Marquetten kaupungin hautausmaa-
han syyskuun 25 pnä. Lähinnä kaipaamaan jäivät puo-
liso Ida; kaksi tytärtä, mrs R. W. Nordling ja mrs Eliza-
beth Gillespie jakaksi poikaa, Arne ja Henry.

Mä nukuin haavoin Kristuksen,
ne puhdisti mun syntisen.
Eloni, kaunistukseni
on, Herra, veres, kuolosi.
Mun kuolo vei nyt iäiseen
elohon autuaalleen.
Pois pesi Kristus syntini,
ja Herra korjas sieluni.

Pydämme täten vielä tulkita sydämelliset kiitokset
monille ystäville, jotka osoittivat suurta rakkauttaan
meitä kohtaan puolisoni ja isämme kuoleman aikana.
Rakkautenne osoitus oli suuri virvoitus ja lohdutus
meille. Hyvä Herra kaiken hyvyytenne muistaa.

MRS. IDA HEIMONEN JA LAPSET.

Täten surulla ja kaipauksella ilmoitamme, että

JENNY MARIA AHO
, (o.s. PORKKONEN)

sai väsynyt matkamies pitkällisen sairauden jälkeenkutsun armolliselta taivaalliselta Isältään, siirtyä Ju-
malan pyhien sapattilepoon Wadena, Minn. Wesley sai-
raalassa lokak. 19 p. 1946. £än syntyi New York Millsis-
sä, Minn. maalisk 3 p. 1896. Meni avioliittoon John Ar-
vid Ahon kanssa maaliskuun 25 p. 1918. Tästä liitosta
isyntyi yksi poikalapsi.

Omistaessaan omakohtaisessa uskossa sielunsa au-
tuuden, Jumalan armosta Kristuksen ansiossa, hän iloi-
ten otti vastaan armosta kohdalleen sallimat ahdistuk-
set aina tunnustaen: “Päätäen näet, että tämän ajan
kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen,
joka on meissä ilmestyvä”. Hänen kohdalleen tosin so-
veltuvat nämä Herran sanat: “Autuaita ovat ne kuol-
leet, jotka Herrassa kuolevat tästä lähtien. Niin Hen-
ki sanoo he saavat levätä vaivoistaan”.

Lohdutettuina suloisella jälleennäkemisen toivolla
jää kaipaamaan: puolisonsa John; poikansa pastori R.
J. L. Aho perheineen Elyssä, Minn.; ottotytär Ruth ko-
itona; äitinsä Maria Porkkonen; 2 sisarta: mrs Elie Aho
(Helmi) perheineen; mrs William Mäki (Ida) perhei-
neen; yksi veli, mr Verner Porkkonen perheineen; a-
'noppinsa mrs Wilhelmiina Aho; yksi lapsen lapsi; vel-
jen ja sisarten lapsia 12; useita serkkuja täällä Ameri-
kassa sekä Suomessa. Myös kaipaamaan jä£ laaja ystä-
vä- ja tuttavapiiri tällä paikkakunnalla ja erittäin kaut-
ta Ev. Luth. Kansalliskirkkokunnan, jonka uskollinen
ja innokas jäsen ja kannattaja hän oli koko elämänsä
ajan.

Kuollessaan oli vainaja 50 v. 7 kk. ja 16 p. ikäinen.
Hautaus toimitetaan Trinity Ev. Luth. Kansalliskirkos-
ta, New York Millsissä, torstaina lokak. 24 p. klo 2 j.pp.

tusta ja osanottoa. Kestityk-
sen kokoukseen varustavat
mrs Mamie Carlson, mrs Emil
Mäki, mrs George St. John ja
mrs Alfred Lyons. Pyydetään
kaikkien osanottoa tähän ti-
laisuuteen.

Sunnuntaikoulu on ensi
sunnuntaina klo 9:20 aamul-
la. Jumalanpalvelusta ei ensi
sunnuntaina pidetä.

Ensi viikon keskiviikkona,
tk. 30 p., on Betania ompelu-

seuran kokous Montrealissa
mrs Henna Laken kodissa klo
7:30. Kokouskestityksen va-
rustavat mrs Reino Rintamä-
ki ja mrs Henna Lake. Kaik-
kia pyydetään mukaan.

Torstaina, tk. 31 p., on kirk-
kosalissa Siionin Ompeluseu-
ran varustama tarjoilu. Klo
kolmesta päivällä klo 9:sään
ill. tarjotaan kahvia mauk-
kaiden leivosten ja piirakkain

(Jatkoa sivulla 8)

Rakas mieheni, isämme ja oma ukkimme
Rovasti

K. V. Tamminen
syntynyt helmik. 25 p. 1882, siirtyi ikikirkkauteen lokak.
6 p. 1946 ollessaan matkalla. Syvästi kaivaten jälleen-
näkemisen töivossa

Selma. Tellervo ja Syliva Tamminen
Saara. Eino. Maija, Timo ja Riitta Mäkinen
Paavo ja Terttu Tamminen

Pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka
kautta maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maa-
ilmalle!

Ruumissfftnaus toimitettiin Lutherin kirkossa per-
jantaina, lokakuun 11 p. 1946 klo 13. Hautauksen jälkeen
kokoonnuttiin Malmink. 12 Ev. Lut. Nuorten huoneis-
toon.

Kihlaus
MR. ja MRS. FRED PAAVOLA

Lehtijärvi, Minn.
täten ilmoittavat heidän

tyttärensä

HELEN ELIZABETHIN

kihlauksen

RUSSELL LEPISTÖLLE,

Mr. ja Mrs. Gust Lepistön pojalle,
Lehtijärveltä, Minn.

Sanokaa “Hauskaa Joulua”
ystävillenne Suomessa

12 kertaa vuodessa

t*Lähettäkää yatlvillenna Suometu Haa-
kea Joululahja, josta Toitte olla varmat
•ttä he tulevat silti pitämään ja joka
kuukausittain, koko vuoden ajan, muin»
naan miellyttävän muistutuksen Tellti,
kaukaa Amerikasta.

Valitut Palat (Suomeksi ilmestyvä Read-ers Digest, julkaistaan Helsingissä) on yksi
kaikkein suurimman levikin omaavista ai-
kakauslehdistä Snomessa. Te voitte nyt ti-
lata sen ystävillenne Suomessa maksamalla
täällä ainoastaan $1:50 kahdestatoista nu-
merosta—vaikka muunlaisten, vähemmin
suosittujen joululahjojen hinnat nopeasti
nousevat. Ystävänne tulevat olemaan iloi-
sia sen huvittavista, jokaista hyödyttävistä

kirjoituksista ja niistä monista, tiivistetyssä muodossa esiintyvistä kirjoista,
joita Valitut Palat sisältävät. (Valitut Palat tilattuna Amerikkaan makssa
s3:—vuosikerralta).

Hyvin rakas tervehdy*
"Saadessani sukulaiseltani U.S.A.:sta
kortin, jossa ilmoitettiin lahjaksi tule•
vasta Valitut PalatJehdestä, oli se mi-
nulle erittäin rakas tervehdys." Joka
kuukausi lukiessani tätä nautinnot-
lista ja arvokasta aikakauslehteä se
aina muistuttaa minua hänen huomaa-
vaisuudestaan.”

Liisa Sade, Rauma

Jokainen pitää siitä
m On ihmeellistä, että niin usein nykyU
sm kuulee keskusteluissa mainittavan
Valitut Palat. Sen ovat vastaanottaneet
ihastuksella sekä koulupojat että pro-
fessorit, myymälätytöt että tukkityö-
miehet, sekä invaliidid että urheili*
ja*.”

Alvar Vn.SKA
Vihurin Tutkimuslaitoksen Säätiön

johtaja Helsinki

Valitut Palat...toimitettuna perille Suomessa ...erityisine Joulukortteineen,
joka lähetetään lahjanne vastaanottajalle niinellänne varustettuna... vain
$1:50 vuosikerralta.

Käyttäkää tätä kuponkia ensimäistä lahjatilaustanne varten:
Kirjoittakaa muut lahjatilaukset erillisellä paperille.

INSIMAININ LAHJANI LAHITITÄÄN:
(Kirjoittakaa tekstaamalla)
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