
Sebeka, Minn.
V.k. 23 p:n iltana kokoontui

Lutherliitto kaupunkiin St.
Johns kirkkoon, jossa sanaa
julisti pastorimme. Esitettiin
lyhyt ohjelma, joka oli seu-
raava: Yhteislaulu, VK. nro
56; rukous, past. Heino; runo,
Marilyn Aho; laulua, Anna
Pajari ja mrs Aug. Siltala;
runo, Signe Nikkari; laulua,
Anna Pajari ja mrs Aug. Sil-
tala; laulu, Luitheran Hymnal
nro 473; puhe, past. Heino;
laulu L. H. nro 552.

Marianpäivänä kokoonnut-
tiin Wm Grunlundin kotiin,
jossa sanaa julisti past. Heino
ja laulettiin monta laulua.
Ihana hetki vietettiin Ju-
malan kunniaksi. Kahvipöy-
dän kattoivat naistenliiton hy-
väksi mrs Grunlund ja mrs
JohnLillquist. Kahvipöydästä
oli tuloja $21.55. Kiitos pöy-
dän kattajille.

Seuraavan kahvitarjoilun
laittavat mrs Oscar Aho ja
mrs Edward Aho kaupunkiin.
Ajasta ilmoitetaan tuonnem-
pana.

T.k. 3 p:n iltana oli viimei-
nen paastonajan tilaisuus. Sa-
massa tilaisuudessa oli ehtool-
lisen vietto. Seminaarilainen
Oryille Aho saarnasi, sekä
past. Heino piti alttaripalve-
luksen.

Pitkänäperjantaina kokoon-
nuttiin taas sanan kuuloon.

Miesten veljeysliitto ko-
koontuu Oscar Ahon kotona,
milloin pastori ilmoittaa.
Säännöllinen toiminta on vä-
hän muuttunut näitten paas-
tonajan hartaushetkien takia.

Lutherliiton raamattuluok-
ka kokoontuu Edward Luo-
man kodissa. Katsokaa pasto-
rin ilmoituksia paikallisesta
lehdestä.

Kevät tekee tuloaan; tiet al-
kavat olla huonossa kulku-
kunnossa, joten sivuteillä on
vaikea liikkua autoilla. Vettä
on satanut ja vielä sataa tätä
kirjoittaessa.

Mrs Alina Tuorila on mak-
sanut naistenliiton pitovuo-
ron, $5.00, josta kiitos.

Keväinen tervehdys kaikil-
le!

Hilja.

New York Mills, Minn.
Paastonajan tervehdys tääl-

tä meidän seurakunnasta. Jo-
ka keskiviikkoilta on ollut

Seurakunta-
kirjeitä

paastonajankirkonmenot. Sel-
vänä on kaikunut sanoma,
miksi Jeesus riippui ristillä.
Tuo kärsimysten Jeesus, joka
sai viattomana kärsiä täh-
temme ristin, tuskan, häpeän
ja pilkan javihdoinkuoleman,
hän huusi: Isä sinun käsiin
annan minä henkeni, ja niin
kallisti päänsä kuolemaan, et-
tä me saisimme vanhurskau-
den, joka muuten olisi jäänyt
saamatta, sillä ei toista pelas-
tusta löytynyt taivaan alla
kuin Jeesuksen ristinkuolema.
Siis sen tähden, kun Jeesus
maksoi meidän suuret syn-
timme, on meillä vapaus käy-
dä pyhään. Ei siinäkaikki, et-
tä hän kärsi ja kuoli kolman-
tena päivänä, hän nousi ylös
voiton ruhtinaana, jolla on
voima ja kunnia iankaikki-
sesti, sillä josKristus olisi jää-
nyt hautaan niin me myös
emme nousisi. Kiitos Jumalan,
kuin näin rakasti meitä syväl-
le synnin alle vajonneita, et-
tä antoi oman rakkaan Poi-
kansa meidän syntiemme so-
vittajaksi, että kun meidät
maahan mullataan tai siuna-
taan, vain lepäämme hetken
ja pasuunain soittaessa kuu-
lemme Jeesuksen suloisen ää-
nen kutsuen meitä sinne tai-
vaan kotiin, jossa ei enää syn-
ti paina, eikä synnin sovitus-
ta kärsitä, sillä Jeesuksen ris-
tinkuolema oli täydellinen
sovitus, joten toista ei enää
tarvita. Se riittää iankaikki-
sesti. Oi kärsinyt Vapahtajani!
Suuri on kiitoksen syy, että ei
täfclä kielemme käänny, eikä
äänemmekanna kyllin kiitok-
seen, kuten sydämemme tah-
to olisi, vaan luonas kerran
taivaassa ei tule soraa lauluis-
samme. Siellä kauniimmin
me laulaa voimme. Siksipä
täällä heikkoina ja puuttuvai-
sina aloitamme laulumme hä-
nen kunniaksi, jolle kaikki
kiitos kuuluu. Hoosianna Da-
vidin pojalle korkeudessa!

Tänään pitkänäperjantaina
oli taas liikuttava juhla kir-
kossa, kun kahden suun kaut-
ta julistettiin meille syntispo-
loisille syntien anteeksianta-
musta, riemua ja rauhaa, jon-
ka on Jeesus ansainnut meil-
le, on kuollut vaan, kiitos Ju-
malan, ylösnoussut, että meil-
lä elämä olisi uskolla omistet-
tuna. Kuule, rakas epäilevä
sielu, vaikka sinä olet rikko-
nut Jumalan lakia vastaan
ja monet hyvät lupaukset olet
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Sahamyllyt ovat maamme aivan ensitärkeä
teollisuus. Niistä lähtee puutavara maan laa-
jaarakennusohjelmaa varten. Puu käytetään
nykyään niin tarkasti, ettei mitään jää haas-
kaan, sillä puusta on kehittynyt kallis teolli-
suudessa tarvittava raaka-aine, koska metsät
ovat vähentyneet maasta. Vain järjestelmäl-
linen metsänistutus voi estää Amerikkaa uh-
kaavan puutavarapulan.

Ahonen Lumbor Cos.
IRONWOOD MICHIGAN

Auttaja torstaina, huhtikuun 10 p. 1947
särkenyt, “eipä Jumalan lu-
paukset ja liitot ole rikki”. Ne
ovat vahvat liitot, ei sielun
vihollinen eikä kuolema voi
niitä kuolettaa. Ne kestävät
iankaikkisesti. Usko se, sillä
sen vakuuttaa meille Jumalan
pyhä sana. Voimakkaasti
meille saarnasi pastori Esala
sekä seminaarilainen Orville
Aho. Sydämeni uhkui kiitosta
Jumalalle, kun pukee nuoren
oppilaan Jumalan voimalla.
Siksi rukoilen, anna etenkin
päin hänelle voimaa ja roh-
keutta pelkäämättä saarnata
Jumalan iankaikkista totuut-
ta, että yhä uudet ja taas uu-
det sielut tulisivat ravituksi
hänen saarnoista. Vielä saim-
me astua Herran pöytään
nauttimaan Herran pyhää eh-
toollista sielumme ravinnok-
si ja vahvistukseksi. Oi siu-
nattu pöytä. Tuli mieleeni, et-
tä kuinka rakentava olikaan
opetuslapsilla olla Jeesuksen
jalkain juurella kuulemassa
hänen kallista opetusta ja tun-
tea hänen palavaa rakkautta
hänen niin lähellä ollessaan.
Ei ihme, että se rakastava o-
petuslapsi lausui: Vaikka
kaikki muut sinuun pahentui-
si, en minä kumminkaan si-
nuun pahennu. Oi siunattu
Vapahtajani, minun linnani
vahva, turvani parhain. Siksi-
pä uskovainen voi ajatella, et-
tä vähät on nämä maalliset
murheet ja vaivat sen kunnian
ja armoon verrattuna, joka
meitä odottaa taivaassa. Siksi-
pä sieluni katse usein kääntyy
tuohon ajatusten kuvaan, jos-
sa Jeesus kantaa nääntyneen
lampaan ravitseville laitu-
mille ja virkistävien vetten
luo. Siinä myös kuvataan,
kuinka Jeesus rakasti kor-
peen eksynyttä lammasta, kun
hän etsi niin kauan, että löysi
kadonneen. Ei hän soisi yh-
denkään hukkuvan vaan ian-
kaikkisen elämän perivän. Ä-
lä kallis epäilevä sielu koeta
tyydyttää sielun vihollisen
tahtoa, kun hän sanoo: ei Jee-
sus etsi yhtä vaan rientää toi-
sen kanssa eteenpäin ja un-
hoitaa sen, joka on kuolemaan
nääntymässä. Ei rakas sielu,
näin ei tee Jeesus. Hän ei vain
etsi ja löytäessään sano: seu-
raa minua nuhdellen. Ei niin.
Hän hellästi nostaa hänen sy-
liinsä ja sanoo: iloitkaa ja rie-
muitkaa kanssani, sillä olen
sen löytänyt, joka kadonnut
oli. Ei hän unhoita sua. Hän
sanoo: Minä nostan, kannan
ja pelastan. Sinä olet minun,
sillä minä olen sinun niineltä-
si kutsunut, sinä olet minun.
Ethän toki tahdo ilman täl-
laista Vapahtajaa, et toki. I-
loitse kanssani tänäkin pääsi-
äisaamuna, kun on Jeesus
noussut ylös. Niin saamme
mekin ylös nousta. Sydämeni

halu olisi huutaa kaikkialle,
miksi Jeesus on noussut ylös
ja minkä armon varmuuden
se tuo ihmissydämeen, kun
saa juuri tällaisena turvata
siihen Jeesukseen, joka on e-
lämän ja kuoleman Herra.
Halleluja sille tapetulle, vaan
iäti synnin ja helvetin voitta-
jalle kaikukoon, jonka suusta
ylistys astu iäisyyteen suvusta
sukuun ja taivaassa lakkaa-
matta kiitos kaikukoon, sille
joka itse viaton kuitenkin
meidän tähden kärsi vaan voi-
tollisesti ylös nousi.

Ohjelman esittäjä oli Mil-
dred Johnson; laulettiin aluk-
si engl. virsik. nro 162; alku-
rukous, past. Esala; laulu Eng.
Hymnal, nro 159; lukemista,
Dora Rader; laulua, lasten
kuoro; lukemista, Mildred
Johnson; kirkkokuoro lauloi:
Käy yrttitarhasta polku; runo,
mrs H. P. Esala; laulua Re-
inona Thomas; puhe, past. E-
sala; loppusiunaus ja laulu
Eng. Hymnal nro 53.

Siunattua pääsiäistä täällä
ja kerran taivaassa iäti!

Herran haltuun Helmie.

North York, Wis.
Pienet tiedot North Yorkin

seurakunnasta, koska Autta-
jassa ei katsota ylen seurata
näin pienenkin seurakunnan
toimintaa. Ja onhan tämäkin
saman ruumiin jäseniä. Miten
ikävää olisikaan, kun Autta-
jaa viikon odottaisi eikä siinä
olisi minkään paikkakunnan
kirjoitusta.

Täällä on seurakuntatoimi
ollut vilkasta koko talven.
Vuosikokoukset on pidetty.
Kaikki on mennyt hyvin. Pa-
pillekin on vähän voitu palk-
kaakin korottaa, ja kaikki
nuoremman polven toimesta.
Seurakunta on vain vaurastu-
nut aineellisestikin, vaikka on
kahta pappia käytetty. Pasto-
ri Westerbackan esitys seura-
kunnalle ei vielä saanut toi-
vottua tulosta, että saataisiin
yksi pappi, joka hoitaisi mo-
lemmat, nuorten ja vanhain
kokoukset, kun ei kirkkokun-
nan esimies sanonut voitavan
tällä kertaa esitystä toteuttaa.
Kirkossakäynti on ollut vil-
kasta. Mellenissä on ollut
paastonajan saarnat joka viik-
ko. Minäkin olen kaksi kertaa
ja vaimoni kerran ollut, vaik-
ka emme voikaan kaikkea
ymmärtää englannin kielestä,
mutta lapset tulkitsevat lisää.
Ja ainahan siellä saa uuttakin,
jota ei ole ennen tullut huo-
manneeksi. Pappi kun on tark-
ka Raamatun sanan kanssa,
teki hän selväksi, ettei Raa-
mattu sano, että se oli verta,
kun Kristus Getsemanessa hi-
koili. Raamattu sanoo, että
hänen hikensä oli kuin veri-
pisarat. Oli vain vähän uutta,
kun on tottunut meikäläisiltä
saarnaajilta aina kuulemaan
toisessa ymmärryksessä. Ja
Lutherkin kirkkopostillan pit-
känperjantain saarnassa on
sen verta hikoilemiseksi ym-
märtänyt.

Toinenkin sanatarkka paik-
ka minulle tulkittiin, kun olin
Waukeganissa kuulem a s s a
Missouri Synodin pappia. Hän
valkaisi asiaa, ettei Kristus
ristillä verenvuotoon kuollut
eikä häntä tapettu. Sana sa-
noo: Hän itse antoi henkensä.
Olin ollut vähän väärässä,
kun olin Apostolien Teoista
lukenut, että surmasivat elä-
män ruhtinaan. (Olisikohan
Wuorisen englanninkielen tai-
to “falskannut” tässä kohdas-
sa? Toim.)

Terveitä ei täällä ole aina
oltu. Seurakunnan esimies
Theodore Wuorinen on käy-
nyt vaikean leikkauksen läpi
Ashlandin sairaalassa. On jo
kotona hyvässä parantumisen
toivossa. Paljon “fluuta’*'sai-
rastetaan. Minunkin talossa
yksi vain on ollut pystyssä.
Ehkä Jumala antaa pastori
Westerbackalle aikaa ja voi-
mia taas tulla Jumalan sanal-
la lohduttamaan ja vahvista-
maan. John Wuorinen.,

Detroit, Mich.
Jos jollakin on joku virka,

niin pitäköön siitä vaarin.
Niinpä siis minäkin koetan
täyttää velvollisuuttani, vaik-
ka sainkin vähän kukakäskiä
Aiime kirjeeni johdosta joka
Jjoli Auttajassa, maalisk 20 p.
numerosa. Loppu osassa oli
kaksi lausetta tullut yhteen

| ekä yksi sana muuttunut
niin, että asiasta tulee toi-
83en käsitykseen, kuin mitä
s’llä on alkuaan tarkoitettu.
Käskevät kirjoittaa selvem-
min, että lukija ymmärtää.
Olen pahoillani, että niin on
käynyt. Syy on ehkä minun
huonossa tavaustaidossani.

| Sunnuntaina, maalisk. 16
päivän iltana oli kirkossam-
me ompeluseuran toimesta
hengellisesti rikas ja hyvin
jonnistunu t ohjelmatilaisuus,
{jossa suoritettiin seuraava
{ hjelma: alkurukous, past.

; suomenkielinen laulu:
(•‘‘Kuule sulle Golgatalla”, mr
[A.. Luoma, mrs Luoma toi-
mien säestäjänä; “Y 1 ennä
Ristinlippu”, Rudy Riiponen;
| ukemista, Käykäämme ylös
Jjeerusalemiin, S.M.; naisten
tilaisuutta varten kokoon
pantu kuoro lauloi: “Eternal
Love”; miss Elvi Hakala
illarquettista, Mich. la u 1o i
I‘Finlandia” ja “Kiitos sulle,
humalani”; runon lausui
miss Amby Kaartunen; “Käy

(yrttitarhasta polku” lauloi
Rurik Jonsson. Mrs Eliina
Leinonen, Calumet, Mich.,
.lauloi englanninkielellä lau-
lun, “Stranger in Galilee”;
laulettiin useita suomalaisia
lauluja, ja past. Pies piti ly-
hyen saarnan ja luki loppu-
rukouksen, jonka j ä 1k een
siirryttiin koulusaliin nautti-
maan pöydän antimista. Mrs
;Wm Manki toimi ohjelman
[esittäjänä. Erittäin ihanat
muistot jäi tästä illasta. Kii-
tos vieraille ohjelman anta-
jille.

| Vieraamme mr j a mrs

iWilliam Kallio eivät pääs-
seetkään lähtemään kotiinsa
Calumettiin niin pian kun oli
aikomus, sillä mrs Kallio sai-
rastui vakavasti, aivan yh-
täkkiä, että se pidätti heidät
viipymään pari viikkoa pi-
tempään. Mutta Jumalan ai-
ika ei ollut vielä tullut kut-

ua sairasta luoksensa, vaan
Hän antoi sisarelle vielä ter-
veytensä takaisin, joten hän
on ollut jo joitain päiviä jat-
keella ja aikovat olla Calu-
frnetissa pääsiäis kirkossa.
Ihmeellisesti Herra omiaan
(johdattaa.

| Maalisk. 8 päivänä läksi-
vät täältä pitkälle automat-
kalle aina San Diego, Calif.,
|ynnä muualle. Mr William
Manki sekä rakennusurakoit-
sijan puoliso mrs Jokinen ja

| poika David. Mrs Jokisella
on siellä sisko sekä Wash-
ingtonissa, D.C. veli, jossa
pysähtyvät tullessaan. M r
Munkilla on kai läheisiä su-
kulaisia matkan varrella.
Toivotamme parhainta peril-

i ä sekä terve tuloa takaisin
koti-oloihin. Sitten saamme
kuulla, miten matka on on-
nistunut, missä on parhaana
pidetty ja kenen kahvi on
maistunut.

Maalisk. 26 p. se pappi-
aamme odotettu vieras tuli.

Pieni ja nuori se on, mutta
| anovat, että sillä on kylliksi
ääntä kokoisekseen. Terve tu-

| emään! Kirkkokunnassamme
on pappien puute.

| Mrs Hirvelä, mrs Piesin
äiti Calumetista, on saapu-
nut pappilaan joksikin aikaa

1 hjeitä antamaan tulokkaan
palveluksessa.

| Torstai-iltana, kulu n e e n
kuun 27 päivä, jumalanpal-

veluksen päätyttyä vietettiin
kirkko salissamme kaunis
syntymäpäivä j u h 1 a seura-

kuntamme vanhimman jäse-
nen mr Carl Nelsonin muis-
toksi. Hän oli silloin täyttä-
nyt 77 v. Läheiset omaiset
olivat laittaneet pöydät täy-

een suuhun sopivaa. Yksin
syntymäpäivä keeki oli niin
suuri, että siitä riitti kaikille
sen illan sanankuulijoille.
Kaikki oli kutsuttu. Mr Nel-
son on kansallisuudet taan
ruotsalainen, mutta hän on
äynyt 49 vuotta suomalais-
a “koulua”, joten hänellä on

'nyt pää kielenä suomi. Toi-
otamme runsasta Jumalan
iunausta ja vielä monta
yntymäpäivä juhlaa.

Onnellista kevättä kaikille!
Mäki.

Port Arthur, Ont.
Terveiset toimitukseen, se-

ä kaikille tämän lehden lu-
kijoille. Ystäväjoukko meni
yllättäen tervehtimään mrs
J. Luojusta viime tiistai-il-
tana. Silloin mrs Loujuksella
oli 86 v. syntymäpäivä. Hän
oli vuorokautta aikaisemmin
joutunut sairaaksi. Hän on
jo useamman päivän tunte-
nut huononvointisuutta. Iloi-
sena vanhus kertoi miten Ju-
mala on häntä armossaan
siunannut, nostanut ja aut-
tanut pitkän elämänsä aika-
na, ja uskolla odottaa sitä ai-
kaa, milloin hän saa muut-
taa ajasta iankaikkisuuteen,
sinne riemuitsevaan seura-
kuntaan, laulamaan ylistystä
ta pet u 11e Karitsalle. Mrs
suojuksen on pitänyt monet

vuod e t liikkua kainalosau-
ivain turvin. Mutta hän ottaa
hänelle asetetun ristin ali-
tuen ja nöyrästi vastaan,
(kiittäen “kukkasista, jotka

kukoista, sekä ohdak-
keista jotka mua haavoitti.”
Hän muistaa rakkaudella en-
j istä opettajaamme pastori
J. E. Nopolaa, joka häntä
'silloin tällöin kävi tervehti-
(mässä ja Jumalan sanalla
rohkaisemassa, hän toivottaa

unsasta Jumalan siunausta
past. Nopolan perheelle sekä
pastorille hänen työssään.

Ester A.

New York, N. Y.
Vakituinen kirjeenvaihtaja

|inrs Tilda Siikala ja mr Sii-
kala ovat menneet joku viik-

ko sitten laittaman “kesähu-
vilaansa” kuntoon Conn. val-
tioon, siksi ei ole näkynyt
viime aik oi n a kirjoituksia
'(Auttajassa täältä Metropoli-
tan arenalta. Toivomme mr
tja mrs Siikalalle hauskaa ke-
sää ja paljon kesävieraita.

Maaliskuun 16 päivän-ilta-
na oli nuorten toimesta lä-
hetysjuhlat kirkolla» Juhla-
puhujana oli lähetystyönteki-

I ä Kiinassa, miss Clara
Jones. Puhuja selosti laaja-
antoisessa puheessaan kuin-

ka tärkeää on evankeliumi
siellä, ja kipeästi tarvitaan
työmiehiä elonkor jiuuse e n
kiinassa. Nuorille heräsi tä-
mä asia ja niin he päättivät
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The Rexall Drug Store
Suffolk ja Aurora katujen kulmassa

IRONWOOD MICHIGAN

Kaikkea apteekki-alaan kuuluvaa tavaraa IjnKQrloC
SUORA KOHTELU AINA

E HIRVELÄ STUDIO .

x Kokeneet valokuvaajat
x Nykyajan välineet
x Ystävällinen palvelus

HALUSITTEPA SITTEN YKSILÖKUVIA TAI
JOUKKOKUVIA, KUVAAMOSSA TAI KOTONA,

NIIN SOITTAKAA MEILLE. NOPEA PALVELUS.
Ei ole hauskempaa muistoa erikoisista heildst& kuin

hyvä valokuva.

HIRVELÄ STUDIO
IRONWOOD MICHIGAN

Bartlett Bourque omistajat Charles H. Keough

'pitää juhlat mainitun asiän
hyväksi, jossa he onnistuivat
hyvin. Antakoon tämä mei-
'dän nuorten aloite innostus-
a kirkkokunnassa kaikkialla
oimimaan saman tärkeän
sian hyväksi, ja että jolle-
in nuorelle tulisi halu läh-
eä tähän kalliiseen lähetys-
yöhön.

Sunnuntaina, 23p. maalisk.
past. J. Wm Sippola saarnasi

äiväjumalappalvelukse s s a
uurelle kuulijakunnalle. Saar-
ian aiheena, “Katuvan ryö-
ärin rukous ristillä, ja Jee-
uksen vastaus hänelle.” Sel-
ästi ja valaisevasti tuotiin

saarnassa esille pitkäperjän-
näin tapahtuma Golgatalla.
Rast. Sippola oli silloin juh-

| apuhujana Jersey City seu-
lakunnan vuosi juhlilla, jo-
en saimme hänet julista-
naan Jumalan pyhää totuut-
a, jota hänkään ei pelkää
julistaa.

Past. Aho on pitänyt paas-
onaikaisia saarnoja joka
orstai -ilta. Saarnoissa on
johdeltu ja kuletettu kuuli-
jat Jeerusalemista pääkallon
paikalle Jeesuksen seurassa,

| a mitä kaikkea Vaivojen
mies sai kärsiä syntisen
'maailman edestä ja viimein
'sen häpeällisen kuoleman ris-
tinpuulla, jolla kirjoitukset
kävi toteen, joita oli ennus-
tettu maailman ajoista asti
pyhissä profeetoissa. Mutta
missä surkeassa tilassa oli-
simmekaan, ellei Jeesus olisi
kärsinyt edestämme. Nyt o-

I emme todella vapaat Hänen
uhrikuolemassaan ja taivas-
kelpoiset.

Kiirastorstaina, pitkäper-
jjantain aattona pastori Aho
saarnasi aiheesta, “Jeesus

i

kuolee ristillä”— Todellakin
saarna oli kuulemisen arvoi-

| en. Nuo kolme erilaista
'miestä riippuu ristillä, mutta
lituo keskimmäinen oli viaton
Jumalan Karitsa, joka meni

| apaasta tahdostaan kuole-
maan pelastaakseen syntiset,
(jota vastoin nuo kaksi • ryö-

väriä ansaitsivat tekojensa
tähden tuon häpeällisen kuo-
eman, joista toinen sai, kun
atui syntinsä, niin suuren
raion Jeesukselta, että jo
ai samana päivänä olla mes-
arinsa kanssa paratiisissa.
Jikä odottamaton autuus

Ryövärille. Hän ainoastaan
pyysi, että Jeesus muistaisi
itten häntä kurjaa, kun Hän
ulee valtakuntaansa. Mutta
uo toinen ryöväreistä—hänel-
ekin olisi ollut kuoleva Jee-

sus armollinen, jos olisi sitä
halunnut. Hän vain ivaten
nauroi ja pilkkasi kärsivää
Vapahtajaansa vaikka oli ar-
non ovi avoinna. Mieluum-
min hän meni iankaikkiseen
Vaivaan kuin paratiisin iloon

Pääsiäisenä vietettiin suu-*

ia juhlia. Juhlajumalanpal-

VAKITUISIA LAIVA-
MATKOJA NEW YOR-
KIN JA GÖTEBORGIN
VÄLILLÄ RUOTSIIN.

Ruotsista tavallisesti on
suora yhteys Joko laival-
la tai lentämällä suoraan

TURKUUN Ja
HELSINKIIN

★
Matkustakaa loppukesällä

tai syksyllä Ja viettäkää Jou-
lunne "vanhassa maassa”.
Tiloja on vielä saatavana
loppukesän Ja syksyajan

matkoihin.
Ruotsalaiset matkustajalai-

vat "GRIPBHOLM" Ja
"DROTTNINGHOLM” ovat
hyvin tunnettuja niiden mu-
kavista hyteistä, hyvästä

ruoasta Ja kohteliaasta
palveluksesta.

Matkailuasiamlehiltämmc
voitte tehdä tilauksenne. Hä-
nen experttipalveluksensa ja
neuvonantonsa on käytettä-
vänänne ilman lisämaksuja.
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