
No. 22
Kirkkokunnan bud-
jetti ja tilitykset
Paikka Osuu* Tilitetty
Amasa $ 50.00 $42.00
Beechwood 75.00 64.00
Chatham 75.0057.75
Marquette 200.00 100.00
Mass City 20.00
Detroit 150.00150.00
Covington 100.0065.00
Calumet 125.00136.50
Wakefield 120.0061.25
Bessemer 85.00103.75
Ironwood 500.00260.55
Brocket 50.0017.00
Rolla 150.00166.31
Red Lodge 30.00
Sebeka 165.00210.72
Snellman 50.00
N. Y. Mills 175.00404.47
Leaf Lake 160.0095.70
Holmes City 75.0082.00
Susijärvi 75.0082.00
Minneapolis 50.0086.00
Ely 200.00155.43
Sandy 75.0044.50
Vermilion 25.0025.00
Waasa Town 25.00
Soudan 35.00 ’ 20.00
Gilbert 60.0025.00
Virginia 35.00
Finlayson 50.00
Thomson 100.00172.25
Fairbanks 15.00
Embarrass 15.001.00
Superior 50.00142.95
Kettle River 35.0057.25
Cedar Valley 30.0030.00
Maple 40.0029.00
Brantwood 45.0049.00
Hopeajoki 45.0025.00
Iron Belt 30.0030.00
Marengo 75.0070.00
North York 50.00
Waukegan 35.0020.50
Ashtabula 400.00417.70
Fairport 500.00536.12
Cleveland 250.0063.00
Fitchburg 400.00261.75
Quincy 50.0068.31
Maynard 35.0068.15
Pigeon Cove 25.00
Fitzwilliam 25.00
Troy 30.00
New York City 350.00 510:93
Athens 25.0031.00
Jersey City 75.0094.00
Port Arthur 300.00321.06
Fort William 50.0015.00
Lappe 50.0055.25
Nolalu 25.0025.00
Toronto 100.00100.00
Brainerd 15.00
Lawler 15.0010.00
Moose Lake 25.00
Rice River 30.00
Menahga 50.0060.10
Pike River 50.00
Salon kontri 15.00
East Lake 15.0020.00
Nipigon, Ont. 11.00
Springfield 50.00
Wilmette 35.00
Cromwell 15.00
California 10.00
Florida S.OCT
Ramsay 12.26
Cando, N. Dak. 23.45
Traverse City 5.00
Chisholm 40.00
Deer Creek 75.00
Cokato-French Lake 7.00
Osage 8.00

o
TULOJA KIRKKOKUNNAN
KASSAAN:

Calumet, Mich., J. E. Kallion
kautta:
Mr ja mrs TANARUS. J. Lepistö $25.00
Mr ja mrs Peter Mustonen

12.00
Mr ja mrs Emil Frusti 12.00
Mr jamrs J. E. Kallio .. 12.00
Past. ja mrs A. E. Kokkonen

lO.OO
Mr ja mrs Herman Manni 5.00
Mr ja mrs Wm Kallio .. 5.00
Mr ja mVs Stefan Mäkelä 5.00
Mr ja mrs Godfrey Englund

5.00
Isaac Lindgren ja perhe 5.00
Mike Seppälä 5.00
Mr ja mrs John Hirvelä 3.00
Mr jamrs Axel Heikkinen 3.00
Mr ja mrs John Karppinen

3.00
Mr ja mrs John Jukuri .. 2.50
Mr ja mrs Arnold Kallio 2.50
Mr ja mrs Russell Kallio 2.50
Mr ja mrs John Oja .

• • • 2.00
Mr ja mrs John Niemelä 2.00
Mr ja mrs Edvin Aalto .. 2.00
Mr ja mrs John Moilanen 2.00
Mr ja mrs Otto Peterson 2.00
Mr ja fnrs Edwin Harju 2.00
Mr ja mrs Charles Niska 2.00
Mr ja mrs Ely Lampinen 1.00

Albert Lantto 1.00
Henry Luokkanen 1.00
Mr ja mrs Ben Deckstrom I.OG
Edward Rimpelä 1.00
Yhteensä $136.50
Ironwood, Mich.:
Ida Pohjola • $l.OO
Mrs Aina Risula 1.00
Andrew Niemi 1.00
Lempi Tässäva 1.00
Mr ja mrs Andrew Haapoja

5.00
Mr ja mrs Herman Hykkonen

l.OO
Yhteensä $lO.OO
Fairport Harbor, Ohio, Neelo
Salmisen kautta $44.00
Cleveland, Ohio, William K.
Huffin kautta $63.00
Osage, Minn.:
Mr ja mrs Frank Longfors

55.00
Marvin Longfors 1.50
Elma Longfors 1.50
Yhteensä $B.OO
August Kupias, Waukegan,

111 $lO.OO
Ashtabula, Ohio, J. E. Palon
kautta $7.00
Detroit. Mich, Wäinö Kallion
kautta $40.00
Port Arthur, Ont., R. W. Heik-
kisen kautta $174.00
Lappe, Ont., R. W. Heikkisen
kautta $55.25
Gust Kangas, Ramsay, Mich.,

52.00
Wakefieldin, Mich., seurakun-
ta $61.25
Lawler, Minn., Nels Aution
kautta:
Mr ja mrs Nels Autio .. $5.00
Mrs Anna Markkanen .. 2.00
Ted Bakkila 1.00
Roy Autio 1.00
Ed Autio 1.00
Yhteensä $lO.OO
J. F. Jackson, Iron Belt, Wis.,

53.00
Nigerialähetykselle:
Fairport, Ohio, E. A. Heinon
kautta $28.37
Minneapolis, Minn., Isaac
Lindalan kautta:
Isaac Lindala $l.OO
Helen Kumara 1.00
Hanna Norbakka 1.00
Fabian Lindala 1.00
Yhteensä $4.00

J. E. Hautanen, r:hoitaja
o

ELYN KANSALLISSEURA-
KUNTAPIIRIN TOIMNTAA
Ely:
Lauant., 31 p. Rippikooh*-
luokka kokoontuu klo 10:30
aam. pappilassa. Klo 1:30 ip.
on sunnuntaikoulun “piknik-
ki” Shagawa->järven kentällä.
Sunn., kesäk. 1 p. kolminai-
suudenpäivänä. Klo 9 aam.
suomenk. jumalanpalvelus.
Klo 10:30 aam. englk. juma-
lanpalvelus. (Huomatkaa a-
jan muutos. Tämä uusi aika
englk. jumalanpalvelukselle
tulee jatkumaan kautta ke-
sän. Huomauttakaa toisille
tästä.) Illalla klo 7:30 virka-
kunnan kokous mr ja mrs
Arthur Nymanin kodissa, 11
E. Conan St.
Keskiv., 4 p. Ei ole tavallis-
ta suomk. viikkoillan har-
taushetkeä. Pastori on sil-
loin pois kaupungista.
Waasa-Town:
Sunn., 1 p. Jumalanpalvelus
H. p. ehtoollisen kanssa klo
2 j.pp. kirkossa.
Duluth-Superior:
Tiist., 3 p. Jumalanpalvelus
klo 8 ill. St. Stephen’s Luth.
kirkossa, 58th Ave. W. ja
Nicollet kadun kulmaukses-
sa, West Duluthissa.
Tower-Soudan:
Perj., 6 p. Jumalanpalvelus
H. p. ehtoollisen kanssa klo
8 ill. ruotsalaisessa lut. kir-
kossa Soudanissa.

R. J. L. Aho.
o

SEBEKA, MINN.
Miesten veljeysliiton koko-

us ja raamatun keskustelu on
mr Olaf Raatikan kotona ke-
säk. 15 p. ill. Toivotaan run-
sasta osanottoa. Samalla käy-
dään ilahduttamassa tätä sai-
rasta veljeä.

Naistenliiton tarjoilu on ke-
säk. 9 p. ill. John Kärkelan
kodissa. Puheen pitää past. E.
A. Heino Tarjoilusta huoleh-
tii mrs Kärkelä ja mrs Nestor
Ranta. Hilja.

Käärmeitä jumalan-
kieltäjän haudalla

(Kirj. G. B. Winrod)
“Joka kuopan kaivaa, se it-

se siihen lankeaa; joka kivi-
aitaa hajoittaa, sitä käärme
pistää.” S. Saarnaajä 10:8.

Viime syyskuussa olleäsani
Defenderien konferensissa I-
dahossa, kertoi minulle mr C.
M. Grew semmoisen kerto-
muksen, etten ole semmoista
koskaan kuullut eräästä Ju-
malan kieltäjästä Ohiossa. Sa-
notaan, että hän varsin rohke-
asti uskalsi kieltää Jumalan
ja Raamatun. Kerrotaan hä-
nen sanoneen: “Jos Jumala
on olemassa, niin minun hau-
tani tulee olemaan käärmeit-
ten olinpaikka.”

Mr Grew sanoi, että hänen
hautajaisissaan kävi siten, et-
tä ennenkuin voitiin laskea
ruumisarkku hautaan,' niin
täytyi ottaa käärme pois hau-
dan pohjalta.

Hautausmaan peräänkatso-
ja sanoi tappaneensa neljä
suurta käärmettä eräällä ker-
ralla käydessään tällä hau-
dalla. Sanoi ei koskaan näh-
neensä käärmeitä toisten hau-
doilla.

Mr Grew sanoi, että hän
kirjoittaa eräälle henkilölle
Allianceen, Ohioon, joka voi
antaa likempiä tietoja tästä
asiasta. Viime syyskuun 20
päivänä sain kirjeen Allian-
cesta, jota seurasi kuva tämän
jumalankieltäjän suur estä
pronssipatsaasta. Chester Be-
dell, joka kuoli v. 1908, iältään
82 vuoden ikäinen. Kirjeessä
kerrotaan:

“Mr Bedell sanoi eläissään,
ettei ole Jumalaa eikä koskaan
uskonut mihinkään semmoi-
seen. Hän ei laisinkaan kai-
nostellut Jumalaa kieltäes-
sään. Usein hän meni kotikau-
punkinsa Presbyterikirkkoon,
North Bentonissa, Ohiossa. Ai-
na kun hän tuli kirkkoon sa-
noivat jäsenet hänen • tuoneen
mukanaan niin kolkon tunnel-
man, että lähes rikkoi kokouk-
sen. Vuosia ennen kuolemaan-
sa hän rakennutti hautapat-
saansa. Hänen kuvansa on
pronssista, oikea käsi ylös ko-
hotettuna, sisältäen kirjakää-
rön, jossa ovat sanat: “Yleinen
henkinen vapaus”. Hänen va-
semman jalkansa alla on kää-
rö, jolla tarkoitetaan Pyhää
Raamattua, johonon kirjoitet-
tu sana: “Taikausko”. Ennen
kuolemaansa hän sanoi: “Jos
on Jumala, tai mitään totuut-
ta Raamatussa, niin ottakoot
käärmeet asumuksensa ruu-
miissani”. Siitä saakka kun
hän kuoli on hänen perhehau-
tansa ollut täynnä käärmeit-
ten reikiä. Käärmeitä voidaan
nähdä milloin vain haudalle
menee katsomaan. Viime
vuonna meitä meni haudalle
20, lokakuun 30 päivänä, ja
näimme kolme käärmettä.
Naapurit sanovat, että jota e-
nemmän niitä tappaa, sitä e-
nemmän niitä ilmaantuu.”

Kukapa ei innostuisi tämän
kaltaiseen kertomukseen.

Minä innostuin. Minä kohta
kirjoitin pastori L. P. Lehma-
nille Frankliniin, Pennsylva-
niaan, joka asui lähellä North
Bentonia, Ohiossa. Mr Leh-
man ajoi autollaan hautaus-
maalle ja antoi tietää, että
kaikki on totta, mitä on ker-
rottu.

Huhtikuun loppupuole 11a
minulle avautui tilaisuus teh-
dä persoonallinen tutkistelu
asiasta ollessani Defenderien
konferensissa Youngstownis-
sa, Ohio. Minut vietiin autolla
ensiksi Berlin Centeriin, niin
kysäisin eräältä iäkkäältä
mieheltä, josko hän voisi neu-
voa meille missä Bedellin hau-
ta sijaitsee. Varmasti, kaikki-
han täällä tietävät, mihin
Chester Bedell on haudattu,
sanoi vanha mies. Niin ja niin
monta mailia etelään, sitten
oikeaan ja sitten vielä kään-
tyä oikeaan, juuri ennen
North Bentoniin tuloa. Ette
voi mitenkään sivuuttaa sitä
suurta pronssipatsasta hau-

Auttaja torstaina, toukokuun 29 p. 1947
tausmaalla. Te etsitte käär-
meitä? kysäsi mies.

Myöhemmin toinen mies
sanoi meille: Bedell pyysi
käärmeitä ja varmasti sai nii-
tä. Tähän pisteeseen tultua
minä olin varsin odottavassa
asemassa. Me käännyimme oi-
keaan ja toden totta saavuim-
me patsaan luo, ja näimme y-
lös kohotetun käärön ja toi-
sen vasemman jalan alla, jon-
ka lähettyvillä oli hautaus-
maan peräänkatsoja työssä.
Me jätimme automme ja valo-
kuvauskone kädessä menim-
me haudalle katsomaan onko
se huhua tai onko se totta.

Mr E. E. Flowers, toverini,
näki ensiksi käärmeen. “Kat-
so tuolla,” hän huudahti,
“tuolla on käärme.” Me käve-
limme haudan ympäri ja las-
kimme: yksi, kaksi, kolme,
neljä, viisi jakuusi käärmettä.
Mr Flowers tappoi yhden ja
minä otin yhdestä valokuvan.
Hautausmaan peräänkatsoja
sanoi sinä aamuna tappaneen-
sa neljä ja sanoi tappaneensa
kaksikymmentäkin päivässä.
Lopulta hän sanoi: “En tie-
dä, mutta mahdollisesti Her-
ralla on jotakin tekemistä tä-
män asian kanssa”.

Me näimme käärmeitten
reikiä yhfympäri haudan.
Haudan ovat vallanneet mus-
tat käärmeet ja eräs toinen
garter-niminen käärmelaji. E-
räs naapuri kertoi minulle,
että Bedell oli ollut eläessään
21 kertaa käräjissä ja omisti
sillä seudulla 2,500 eekkeriä
maata. Meille kerrottiin, että
hän kerran kirjoitti kirjan,
joka mahdollisesti on hänen
75-vuotiaalle siskolleen, joka
asuu Berlin Centerissä. Me
menimme hänen siskonsa luo
ja tiedustelimme josko hänel-
lä on sitä kirjaa, johon hän
vastasi: “Ei ole, enkä tahtoisi
sen vanhan perkeleen kirjal-
lisuutta pitää talossani”.

Tämä on se kertomus. Minä
en sitä selitä. Kerron sen sel-
laisena kuin se on tullut mi-
nulle.

Suomensi A. A. Harju.
Jos jonkun matka osuu

North Bentoniin, niin olisi hy-
vä pysähtyä mainitulle hau-
dalle, tahi jos joku tämän lu-
kijoista asuu siellä lähettyvil-
lä, voisi pistäytyä katsomassa
ja itse tutustumassa asiaan.

(Valvoja.)

KODIT RAITTIIKSI
Kodista saadut vaikutelmat

ovat usein aivan ratkaisevia
nuorien elämänsuunn alle.
Siksi on kotien perustajien
tämä asia vakavasti huomioi-
tava.

Koti on pienin yhteiskun-
nallinen elämän muoto. Mil-
laiset ovat kodit, sellainen on
myöskin laajemmassa muo-
dossa yhteiskunta. Nainen on
kodin sielu. Kuinka voisikaan
kuvitella kotia oikeaksi, jos
nainen ei olisi siellä keskei-
simpänä henkilönä. Nainen
oikeana kodin hengettärenä
on aikaansaanut suuria asioi-
ta. Naisen työteliäisyys ja
säästäväisyys on yllä pitänet
taloutta silloinkin, kun mies
ei ole suorittanut velvolli-
suuksiaan. Lasten kasvatus
jää usein suurimmalta osalta
äidin suoritettavaksi, sillä u-
seimmiten ovat isät tehtä-
viensä takiakin suuren osan
vuorokaudesta poissa kotoa.

Jos lapset kasvavat kodis-
sa, jossavanhemmat käyttävät
väkijuomia, niin eihän voi ol-
lenkaan ihmetellä, että lapsis-
ta tulee ennen pitkää väkijuo-
mien käyttäjiä. Ei mikään oli-
si niin suuri tekijä raittius-
mielen nostattamisessa kuin
naisten nouseminen kotejansa
suojaamaan väkijuomien tuot-
tamaa kirousta vastaan. Nai-
sen asema kodin vaalijana ei
saa useinkaan miesten puolel-
ta sitä tunnustusta, joka sille
kuuluisi. Ainakin työläisper-
heissä ja maalaiskodeissa le-
pää usein äidin hartioilla liian
raskas taakka. Hän saa vuo-
desta vuoteen vaalia lapsiaan.
Jatkuvasti jää aina univelkaa,

joka muun rasituksen ohella
heikontaa hänen hermostoaan.
Köyhyys ruoan laitossa ja
vaatetuksessa astuu ensim-
mäiseksi perheen äidin eteen.
Jos hän vielä saa osakseen
kovia sanoja ja huonoa kohte-
lua, niin eipä ole ihme, jos
voimat väsähtävät ja hän käy
joskus kärsimättömäksi. Ystä-
vällinen sana ja pieni apu
muun perheen puolelta voisi
nostaa ihmeellisesti hänen
uupunutta mieltään ja antaa
voimia uusiin ponnistuksiin.
Jos mies on juoppo, ovat usein
vaimon kärsimykset sanoin
kuvaamattomat.

Väkijuomien käyttäminen
turmelee jokaisen kodin elä-
män, mutta vielä tuhoisampi
se on köyhäin työläisperheen
kodille. Väkijuomiin käytetty
raha tuhlataan välttämättö-
mien elämäntarpeiden kustan-
nuksella. Lapsien ravinto ja
muu hoito on puutteellista.
Huono esimerkki, jota lapset
kodissa näkevät, turmelee u-
sein heidän luonteensa koko-
naan. Jos kodin onnea häirit-
sevät monet muutkin seikat,
niin varmin on kuitenkin juo-
pottelu. Moni lapsi saa kantaa
läpi elämänsä perintönä heik-
koa terveyttään sekä kodis-
taan saamia mustia muisto-
jaan.

Ehdoton raittius vanhem-
pien puolelta takaa parhaim-
mat mahdollisuudet lapsille
välttää elämässään väkijuo-
miin lankeamisen kiusausta.
Raitis koti on paras koti, jos
siellä muuten vallitsee sovin-
nollisuus ja Jumalan pelko.
Onneksi joskus lapsissa herää
vastavaikutus juopotteluavas-
taan kodissa.

J.S.

New York, N. Y.
Toukokuun toisena sunnun-

taina oli kaunis ilma, joka
houkutteli suurkaupungin ih-
misiä puistoihin ja maalle
luonnon helmaan. Se ei kui-
tenkaan estänyt kirkkokansaa
tulemasta sanan ääreen. Past.
Aho saarnasi aiheesta: “Ru-
kous on kristityn suuri etuoi-
keus”. Kuinka rukous onkaan
tarpeellista uskovaiselle, joka
on aivan kuin “lämpömittari”,
sillä ihminen ei voi olla yh-
teydessä Jumalansa kanssa
muutoin kuin rukouksen kaut-
ta. Sana kehoittaa rukoile-
maan lakkaamatta.

Kahvitarjoilun jälkeen alkoi
äitienpäivä juhlaohjelma
nuorten toimesta.' Ennen oh-
jelman alkua Ellen Allen ja
Rauni Siekkinen laittoivat
kauniin kukkasen äitien rin-
taan, jonka jälkeen äidit siir-
tyivät kirkon etupenkkeihin.
Ohjelma alkoi Werner Wiska-
rin ohjaamana seuraavasti:
Alkuvirren laulettua pastori
Aho piti alkurukouksen, jon-
ka jälkeen W. Wiskari esitti
lausuntaa; lukemista, Leo
Ross; virren laulettua pastori
Aho saarnasi engl. kielellä
“Kunnioita isääsi ja äitiäsi”
johdolla. Lämminhenkisessä
saarnassa kuulimme, kuinka
suuri ja lämmin on äidin rak-
kaus lastaan kohtaan. Jokai-
sen äidin velvollisuus on joh-
dattaa lapsensa kulkemaan jo
nuorena taivaan tietä. Sillä:
“Jo nuorena on hyvä kauni-
histi Päätänsä painaa rintaan
Jeesuksen”. Onnellinen on to-
siaankin se lapsi, joka saa
kasvatuksen kristillisessä ko-
dissa. A. J. Halla lauloi past.
Ahon säestyksellä: “Miss’ on
tän' iltana poikani”. Helmi
Matson luki kertomuksen,
jonka jälkeen past. Aho saar-
nasi suomenkielellä, joka oli
myöskin omistettu äideille.
Aili Krajci luki kertomuksen,
jota seurasi laulua Lutherlii-
tolta. Ohjelma oli päivän ai-
heinen, josta äidit nauttivat
heille osoitetusta rakkaudes-
ta nuorten taholta.

Sunnuntaina, tk. 18 p., ju-
malanpalveluksessa past. Aho
saarnasi ajatuksesta “Oikea ja
väärä polku”. Jeesus huutaa
sanassa: Älkää peljätkö sitä,
joka ei voi muuta kuin ruu-

miinne tappaa, vaan peljät-
kää ennenkaikkea sitä, jolla
on valta syöstä teidät helvetin
vaivaan. Siis elämän ja kuo-
leman Herralla on kaikki val-
ta käsissään, jota ei Hän kui-
tenkaan suuressa armossaan
tee, kun vain panemme tur-
vamme ja luottamuksemme
Häneen.

Iltaohjelma oli järjestetty
uusien jäsenten vastaanotto-
juhlaksi. Alkulaulun ja ru-
kouksen jälkeen pastori Aho
luki kaikkien uusien jäsenten
nimet ja kutsui heidät kaikki
etupenkkeihin, joita oli mon-
ta. Kuitenkaan eivät kaikki
uudet jäsenet voineet saapua
tilaisuuteen. Ohjelma sisälsi
pastori Ahon saarnat sekä suo-
men että englannin kielellä,
joissa käsiteltiin jäsenen vel-
vollisuuksia seurakuntaa koh-
taan sen hyvinä että huonoi-
na päivinä-ja että todella kan-
nattaa olla kristitty ja tehdä
työtä ja urhata aikaansa Ju-
malan valtakunnan työn leve-
nemiseksi näinä ahdistusten
aikoina, kun sielunvihollinen
on aina valmiina kaatamaan
kalliisti lunastettua viljaa jal-
kojensa alle säälimättä, jonka
itse Herra Jeesus on pyhällä
verellään ostanut. Miss Hilma
Myllymäki esitti runon; duet-
tolaulun esittivät mrs Freese
ja A. J. Halla: “On kevään
kirkas huomen.” Laatimansa
juhlarunon tilaisuutta varten
lausui mrs Vilma Lehto; ker-
tomuksen luki Rauni Siekki-
nen; kirkkokuoro lauloi kak-
si laulua.

Tilaisuus loppui pastori A-
hon rukouksella ja kiitoslau-
lulla: “Kiitos Sulle, Jumala-
ni”. Toivomme teidät kaikki
uudet jäsenet tervetulleiksi
seurakuntaan ja tekemään yh-
dessä työtä Herran viinimäes-
sä.

Lauantaina tk. 10 p. vihit-
tiin pappilassa pyhään avio-
liittoon mr Mertsi Otto Laivo-
nen ja miss Aili Johanna Ant-
tonen. Todistajina olivat mrs
Lila Tanner ja mr Paul C.
Tanner. Toivomme Jumalan
siunausta avioliitollenne.

Seurakunnan jäsen miss
Kerttu Wegelius matkusti
Suomeen lentoteitse tk. 19 p.
Toivomme onnellista matkaa
ja Jumalan varjelusta kaikes-
sa ja onnellista takaisin pa-
luuta sitten syksyllä.

Andrew.

Calumet, Mich.
Keväisin terveisin lähes-

tymme taasen Auttajan luki-
joita, omaisia sekä ystäviä.

Sunnuntaina, toukok. 25 p.
illalla veljeysliittomme vietti
vuosijuhlaansa kauniilla oh-
jelmalla. Tilaisuudessa oli pu-
heita, kertomuksia, runoja
sekä laulua. Ohjelman loput-
tua miehet tarjoilivat mr John
Moilasen ja mr John Karppi-
sen keittämää kahvia. Illan
tuloksi saimme $39.50. Vel-
jeysliiton puolesta kiitokset
uhraa jille!

Veljeysliittomme rahaston-
hoitaja mr Herman Manni on
tällä kertaa lomailemassa Det-
roitissa lastensa luona ja hä-
nen vaimonsa mrs Elsa Manni
on vierailumatkalla Suomes-
sa, synnyinseuduillaan Suo-
mussalmella ja aikoipa käydä
mr Männinkin kotipaikoilla
Laihian Torstilan kylässä. Ja
jos aikaa riittää, lupasi käydä
viemässä terveisiä allekirjoit-
taneen omaisille Terva joen a-
semalla ja mahdollisesti Vä-
häkyrön Hiiripellossakin. Mrs
Manni tulee vasta syksyllä
takaisin.

Pastorin rouva A. E. Kok-
konen on tätä kirjoittaessa
kotiseuduillaan Duluthis s a ,

Kiitoslause
*. i •* u:. * , • • r “ y-ttru.

Lausumme monet kiitokset kaikille ystävillemme,
varsinkin Salem Luth. Kansallisseurakunnalle Detroi-
tissa, niistä monista lahjoista ja onnittelukorteista, joita
poikamme Frank John Jr. on saanut ottaa vastaan.
m * PAST. Ja MR®. F. J. PUfl.
* 1 Detroit, Mich.

tapaamassa omaisiaan sekä
saamassa apua terveydelleen
entiseltä perhelääkäriltään.

Pappilassamme on vieraile-
massa pastorin sisar neiti An-
na Kokkonen ja aikoo viipyä
siksi, kunnes rouva Kokkonen
viikon lopulla palaa takaisin.
Neiti Kokkonen on ollut tal-
ven Floridan valtiossa ja pa-
luumatkalla kotiinsa “Kiipin-
niemelle” poikkesi tänne Ca-
lumetiin tervehtimään velje-
ään past. A. E. Kokkosta vai-
monsa kanssa. On ollut haus-
ka tutustua neiti Kokkoseen.
Kävimme pappilassa eräänä
iltana syömässä oikein aito
karjalaista piirakkaakin, jota
neiti Kokkonen oli laittanut.
Toivomme, että hän olisi saa-
nut Calumetista miellyttävät
muistot, vaikka emme saa-
neetkaan esitellä ja näytellä
kesämme ihanuutta, sillä se
päivä tulee vasta heinäkuussa.
Terveisiä vain sinne kotiseu-
dulle ja tervetuloa vastakin.

Kirjeenvaihtajan nolouden
takia on jäänyt monet juhlat
ja tilaisuudet mainitsematta.
On vietetty äitienpäivä, pää-
siäis y.m. juhlat ja vierailut,
jotka ovat aivan jääneet tie-
dottamatta.

Ensi lauantaina on naisten-
liitolla leivos ja pästimyyjäi-
set kirkon alasalissa, seura-
kunnan hyväksi. Kv.

SEBEKAN KANSALLIS-
SEURAKUNTAPURIN
ILMOITUKSIA
Sebeka:

Jumalanpalvelus ensi sun-
nuntaina, 1 p. klo 10:30 ap.
Paddockin kirkossa.

Maanantaina, 2 p. kesä-
koulua Heinäjoen koululla
klo 9 aamulla. Päätös juhla
torstaina, 12 p. Opettajaksi
tulee seminaarilainen Arnold
Ranta.

Torstaina, 5 p., veljeyslii-
ton kokous Olaf Raatikkan
kodissa klo 8 ill.
Snellman:

1 Jumlanpalvelus ensi sun-
nuntaina, kesäk. 1 p. klo 2 ip.
Menahga:

Jumalanpalvelus ensi sun-
nuntaina, 1 p. klo 8 ill.
Holmes City:

Jumalanpalvelus sunnun-
taina, kesäk. 8 p., on englan-
ninkielellä kello 11 aamulla.
Suomenkielinen hartaushetki
John Hoganin kodissa kello
2 iltapäivällä.

E. A. Heino.

Rakkaan äitini
MRS. AMALIA HARJUN

MUISTOLLE
Hän sai kutsun taivaan kotiin
3 vuotta sitten, toukok. 23 p.

1944

Kerran näin, kun sammui
tähti kirkas, viaton,

Silloin äiti täältä lähti iki-
elohon.

Kauan katsoin taivahalle
tähtikirkkaaseen:

Yksinkö näin maailmalle jäin
mä kylmyyteen?

Rauhan maille kasvamahan
taiston tielle jäin,

Voittamahan voimat pahan
tyynnä, pystypäin.

Kantaakseni surun syvän ehkä
siksi sain,

Että kilvoituksen hyvän kes-
tän kulkeissain.

Rakas muistosi elää!
Kaihoten kaipaava tytär,

Mrs. Sandra Herrala,
Negaunee, Mich.
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