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Lauantai, 31 p., vietettiin
kortteerissa. Iltapäivällä Ed
Luoma vei minut veljensä
Matti Luoman saunaan kyl-
pemään. Siellä oli saunavie-
raina myös mr ja mrs Pent-
tinen. Illalla tulivat mr ja
mrs Ed Luoma myöskin kyl-
pemään ja kortteerimiestään
noutamaan. Matti taitavana
parturina keritsi myös jo-
kaisen miehen pään. Kiitos
siitä ja myöskin kylvystä ja
illallisesta mr ja mrs Matti
Luomalle! Matti on valmis-
tanut saunaansa uudenaikai-
sen kiukaan, joka antaa e-
rikoisen löylyn. Hän valmis-
taa niitä kenelle vain, joka
haluaa niitä tilata. Käykää
katsomassa ja kokemassa
kylpyä. Matti on myöskin
keksijä ja aikoo hankkia
keksinnölleen patentit. Tämä
saunakiuas, joka on pientä
tilaa vaativa, on myös uusi
keksintö.

Perjantaina olin myös
naapurissa tervehti mäs s ä
vanhaa mrs LiTomaa. Hän
halusi nauttia H. p. ehtool-
lista. Illalla kantoivat poi-
kansa hänet rullatuolissa
hartaustilaisuuteen. Sanna-
täti oli iloinen saadessaan ol-
la mukana muiden kanssa
sanankuulossa. Jumala vah-
vistaa sisarta päivä päiväl-
tä joka päivä uudistuvalla
armollaan niin, että hänen
nuoruutensa sisällisen ihmi-
sen puolesta uudistetaan,
vaikka ruumiin puolesta on-
kin jo 75-vuotias.

Sunnuntaina, kesäk. 1 p.,
oli jumalanpalvelus ja H. p.
eht. vietto Cedar Valleyn
kirkossa, alkaen klo 10:30
ap. Sen jälkeen pidettiin seu-
rakunnan vuosikokous. Ko-
kous oli vilkas ja rauhalli-
nen. Keskusteltiin uuden
kirkon rakentamisesta Flood-
woodiin. Valittiin jo komi-
teakin asiaa kehittämään.
Vanhaa kirkkoa Cedar Val-
leyssa päätettiin korjata ja
säilyttää se sillä paikalla,
missä se nyt on. Näin voi-
daan sitä myöskin käyttää
ja kokoontua sinne aina tar-
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peen tullessa. Uutta kirkkoa
ajateltiin tulevaisuuden kan-
nalta tarpeelliseksi jo senkin
tähden, kun jäseniä on
Floodwoodissakin ja toisella
puolella kaupunkia. Heillä on
liian pitkä matka Cedar Val-
leyn kirkolle ja talviaikana
on kirkko Vaikea käyttää,
jos talvi on Osan-
ottajia tilaisuudessa oli run-
saasti. Jumala johtaa seura-
kuntansa asioita tahtonsa
mukaan. Jätämme asian Hä-

nen johtoonsa.
Illalla oli hartaushetki mr

ja mrs Aldrich Kivelän ta-
lossa. Osanotto tässäkin ti-
laisuudessa oli runsas. Mr ja
mrs Hill tyttärensä ja poi-
kansa kanssa olivat myöskin
mukana. He pyysivät minun
lähettämään terveiset suku-
laisilleen, past. ja mrs Ar-
mas Mäelle, Marquetteen,
Mich., ja toivonsa, että he
matkallaan kesälomalle Port
Arthuriin, Ont., taas poikkei-
sivat täällä heitä ja muita
Jumalan sanalla tervehtimäs-
sä.

Maanantaina, 2 p., oli le-
popäivä. Ilma oli aurinkoinen
niinkuin edellisetkin päivät
täällä ollessani. Tuuli vain on
raitista ja yöt ovat kylmiä.
Hidasta on kesän tulo täällä-
kin.

Tiistaina, 3 p., tuli lähtö.
Noustiin ylös klo 15 minuut-
tia vailla 4 aamulla. Mrs
Luoma valmisti aamiaisen ja
Edward L. saattoi asemalle.
Juna, jolla lähdettiin matkal-
le, tuli klo viisi.

Monet kiitokset mr ja mrs
Ed. Luomalle uhrautuvasta
palveluksesta luonanne olles-
sani! Toivotan teille Juma-
lan siunausta.
Duluth, Minn.:

Juna saapui tänne klo 7
aamulla. Ensi töiksi tilasin
huoneen hotellissa ja sitten
klo 8 junassa lähdin Supe-
rioriin tohtori Mustosta ter-
vehtimään. Hän antoi hoi-
toa. Hän oli mrs Mustosen
kanssa vierailleet Texasin ja
muissa etelän valtioissa, vii-
pyen matkalla kuukauden
päivät. He toivat tullessaan
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Tiistai-iltana, 17 p., on Lut-

herliiton kokous Kansallis-
kirkon alasalissa klo 8. Tar-
joilusta huolehtivat mr Wil-
liam Korby ja neiti Helen
Latvala.

E. V. Niemi.
o

SUURIN RIKOS
( Alku sivulla 2)
syliin ja kumarruin puiden
alle häpeämään—kuun aave-
mainen paistekin oli silmille-
ni liian kirkasta! Olin onne-
ton mies. Tunsin tehneeni
suurimman rikoksen, mitä
kukaan ihminen koskaan voi
tehdä. Olin rikkonut vaimoa-
ni, lapsiani, kotini pyhyyttä
vastaan. Ja tämä rikos oli so-
vittamaton. Näin ajatte-
lin ja yhä pakenin metsään
kotini läheisyydestä. Minun
oli pakko karttaa kaikkea
valoa.

Mutta kerran täytyi tä-
män harhailun loppua. Aa-
mun kalpea sarastus näkyi
jo idässä, ja kauhukseni, hir-
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Auttaja torstaina, kesäkuun 12 p. 1947
poikansa kotiin, joka opiske-
lee isänsä ammattia. He oli-
vat hyvin tyytyväisiä mat-
kaansa, joka oli tuonnut
heille suurta virkistystä.
Kiitos tri Mustoselle hoidos-
ta, jota sain.

Mustoselta kävelin mrs
Nurkkalan kotiin, jossa e-
mäntä valmisti kymmenkah-
vit. Kiitos! Palasin taas ta-
kaisin Duluthiin klo 12 päi-
vällä.

Iltapäivällä kävelin Lintu-
lan puotiin, jossa tapasin
myös mrs Lintulan. Heillä
on kulta- ja kellosepän liike
ensim. kadulla lst ja 2nd
ave West välillä. Olivat hy-
vin tyytyväisiä. Sain kuulla
siellä, että pastori R. Aho
Elystä, Minn., sinä iltana pi-
tää jumalanpalveluksen West
Duluthissa. Sain kirkon o-
soitteen 58th ja Nicollet ave
West. Menin sinne osaa otta-
maan kuulijana, mutta past.
Aho vaati pitämään suomen-
kielisen saarnan. Suostuin
luonnollisesti siihen ja past.
Aho saarnasi engl. kielellä,
vieläpä esitti kolehdin vie-
raan hyväksi. Kiitokset pas-
torille hyväntahtoisuudesta
ja kuulijoille matka-avusta!
Siellä ilmoitti pastori seura-
kunnan esimiehelle kotilähe-
tyksen esimieheltä tulleen
kirjeen, jossa lähetys lupasi
seurakunnalle avustusta o-
man pastorin palkkauksessa.
Seurakunta on päättänyt lä-
hettää kutsun past. E. Lam-
pelalle, Rock Lakeiin, No.
Dak., tulla heille papiksi.
Seurakunnalla on nyt se toi-
vo, että tällä kertaa saisivat
kutsuunsa myöntävän vas-
tauksen. Jos sen on Jumalan
tahto, niin se toteutuu.

Keskiviikkona oli täällä
sateinen päivä ja vieläpä
torstainakin ja samalla ilma
oli kylmää.

Matkalla Brantwoodin ja
Hopeajoen Wis. seurakuntiin.

Jumalan armon ja rauhan
tervehdyksin,

Veljeydellä,
W. W. Wilen

vittäväksi kauhukseni taju-
sin, että jälleen on tulossa
kaunis, aurinkoinen päivä.
Kevät oli tulossa. Se liehui
kaikkialla luonnossa—se hal-
litsi yötäkin, jonka turvissa
olin tähän asti harhaillut ko-
timäen laiteessa. Ajattelin jo
itsemurhaa, mutta minun oli
pakko karkoittaa tämä aja-
tus —en uskaltanut tehdä si-
tä. Jumalan varoittava sor-
mi näkyi yössä siitä ajatel-
lessani. Minun täytyi kestää
kohtaloni. Jumala ei ole an-
tanut ihmiselle yhtään aino-
ata turhaa päivää. Siksi on
kaikki elettävä. Elettävä sit-
tenkin, vaikka olisi maail-
man suurin syntinen niin-
kuin minä olin ...

Painoin silmäni kiinni ja
työnsin voimakkaasti sukse-
ni kotirinnettä alas. Liuk-
kaalla lumella, jonka jäähil-
se peitti, lylyni luistivat aut-
tamatta kotiportille asti. Nyt
en voinut enää paeta. Hiljaa
nostin sukseni seinustalle
pystyyn ja hiivin kamariin,
jossa riisuin nopeasti sän-
kyyn. Olin hiljaa kuin hiiri,
kuin pahankurinen poika, jo-
ka tahtoo päästä pahante-
konsa seurauksista. Mutta
minä en päässyt.

Makasin selälläni ja tuijo-
tin avoimin silmin ajan pa-
tinoimaan kattoon. Ensim-
mäinen päivänpilke ui sisään
ikkunasta. Silloin tunsin,
kuinka lämpimät kädet kier-
tyivät kaulaani ja lämmin
ääni kuiskasi korvaani:

Missä olit näin kauan?
Olen odottanut ja ikävöinyt
sinua...

Olin kuin tulisissa pihdeis-
sä. Suurin ponnistuksin pa-
kotin itseni levolliseksi. Mut-
ta siitä huolimatta ääneni
vapisi, kun koetin vastata:

Viivyin asioilla niin
kauan, että haastoivat yök-
si ...

Tunsin korvieni kuumene-
van ja sydämeni jyskyttä-
vän häpeästä ja alennukses-
ta. Tämähän oli hätävalhe ja
vielä hyvin kömpelö sellai-
nen. Nythän oli vasta aamu-
yö. Miksi olisi kylässä nous-
tu näin varhain ja ajettu vie-
ras taipaleelle keskellä yötä?

Mutta vaimoni ei kysynyt
enempää. Hänen lämmin ruu-
miinsa painautui kiinteästi
minua vasten, ja pian hän
oli vaipunut syvään, rauhal-
liseen uneen.

Minä valvoin. Katselin kar-
vastelevin silmin kattoon.
Käsivarteni puutuivat ja ko-
ko ruumistani särki, mutta
en uskaltanut luiskahtaa pai-
kaltani. Kärsin hirveitä tus-
kia. Sieluni oli kuin verta
vuotavia haavoja täynnä.
Minä tunsin itseni raukaksi
ja roistoksi, kaiken pyhän
häpäisijäksi, rienaajaksi. En-

SUOMESSA
hoitaa kaikkia siirtolaisten

asioita allekirjoittanut.

Kääntykää luottamuksella
puoleeni.

JUHO SALOKANNEL
Hämeentie 36 B 36
HELSINKI, SUOMI

J. E. MUSTONEN
Klropraktorl

Puhelimet: Konttoriin 4933
Kotia 4296

Auki maanantaista per jän*
taihin 9-12 ap. ja 2-5 ip.

921 Tower Avenue
Superior, Wia.

HALUTAAN
Kovanpuun

Laatikko pulttia
(Box Bolts)
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8 Jalkaa 4 tuumaa pilki!

M. & M. BOX CO.
Marinette, -Wis.

hän uskaltanut edes puhua
mitään siitä alennuksen kuo-
pasta, johon olin pudonut.
Minua poltti lähtemätön tah-
ra, tuska ja häpeä.

Minä tiedän nyt, mitä on
kärsimys. Ihminen kestää
kyllä tiettyyn rajaan asti ul-
konaisia kipuja, mutta sisäi-
nen kärsimys on paljon pa-
hempaa. Se on helvetti. Se
on vankila, jossa seinät kaa-
tuvat päälle. Se on lyijyka-
mari, jossa ihminen jäätyy
ja litistyy vähitellen. Aika
parantaa sairauden ja ulko-
naiset haavat, mutta sisäiset
haavat kirvelevät aina
muistoissa. Ne kiduttavat
vielä silloinkin, kun kaikki
ulkonainen on unohtunut.

Ja minä sanon sinulle:
sieltä rotkosta on hyvin vai-
kea nousta! Omin voimin se
on mahdotonta. Ja vaikea on
uskoa, että Jumalakaan enää
auttaa. Sillä pyhyyden louk-
kaaminen on suuri synti,
suuri synti...

Nyt tiedät tarinani. Siihen
liittyy tuo onneton mökki,
joka nyt on raunioina. Me
emme puhu siitä koskaan e-
nää. Siihen liittyy viina, jo-
ta en maista enää. Nyt voit
ymmärtää minua. Olen re-
hellinen mies. Minulla on hy-
vä vaimo, joka rakastaa mi-
nua. Minulla on lapsia, jotka
leikkivät polvillani. Minulla
on koti, jossa kaikki on py-
hää. Sinne ei mahdu ainoa-
kaan likainen ajatus. Siellä
asuu aviollinen onni, johon
ei mitään muuta maailmassa
voi verrata. Tämän kaiken
olin kadottamaisillani—ja jo-
takin siitä olen iäksi kadot-
tanutkin. Mutta sen sijaan
minulla on nyt raskas tieto
siitä, mitä merkitsee kodin
ja perheen häpäiseminen:
se on suurin rikos auringon
alla. Tiedän nyt, mitä on ko-
din, perheen ja avioliiton py-
hyys. Se on ainoa maallinen
muisto, jonka hyvyydessä
nukun viimeiseen uneeni sil-
loin, kun aikani on tullut.
Sen varassa menen ‘sinne,
missä ei enää ole lankeemus-
ta, rikosta eikä kuolemaa ...

Takan hiillos oli riutunut
tuhkaksi. Mutta Markkulan
nuori isäntä oli avannut sy-
dämensä. Sinä hetkenä vie-
ras ihminen tajusi, että per-
heen pyhyyden mukana up-
poaa kaikki elämän onni pi-
meyteen ja liejuun.

—Valdemar Rantoja,
Koti-lehdessä.

Täxiä tarvitessa
SOITTAKAA

602-1
CITY CAB

Hurley, Wis.

JUOKAA SQUIRT

Eniten myyty grapefrult
Juoma maailmassa.

Kaikkia pehmeitä Juomia
SQUIRT BEVERAGE CO.

Steve A Baima, omist.
105 7th Avenue
HURLEY, WIS.

IRON COUNTY
CREAMERY

Puhelin 50
Lähellä “Soo Line'* asemaa

HUBLEY, WIS.
Käyttäkää aina maidin

tuotteita—sitä hyvää lajia
VOITA

Ja mlellytävän maukasta
"VELOUR" JÄÄKERMAA

Tuokaa kermanne tai mai-
tonne meille. Me maksam-
me päivän korkeimman ar-
von ja hinnan mukaan.

| MINNEAPOLIS, MINN.
Jumalanpalvelus on kir-

kossamme B:nen ja Newto-
nin katujen kulmassa kello
7:30 tiistai iltana, tk. 17 p.
Saarnat pidetään sekä suo-
men että englannin kielellä.
Ilmoittakaa tästä tilaisuudes-
ta sekä seurakunnan jäse-
nille että ystävillenne.

Erick E. Erickson.

SAARNAVUOROJA
KESÄKUULLA
Maple, Wis.:

Sunnuntaina, 15 p., juma-
lanpalvelus kansalliskirkossa
klo 10:30 ap. ja klo 8 illalla.

E. V. Niemi.

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 Kärkelän
kodissa. Puheen pitää past. E.
A. Heino Tarjoilusta huoleh-
tii mrs Kärkelä ja mrs Nestor
Ranta. Hilja.

KIRKOLLISIA ILMOI-
TUKSIA
Waukegan, 111.:

Sunnuntaina, 15 p. juma-
lanp. ja H. p. eht. Redeemer
Lutheran kirkossa Grove
Ave klo 7 ill.

W. W. Wilen,
Wilmette, 111.

o
CLEVELANDIN BETANIA
SEURAKUNTA

Englanninkielinen jumalan-
palvelus klo 10:30 ap.

Suomalainen jumalanpalve-
lus klo 7:30 ill.

Sunnuntaikoulu klo 9:30 aa-
mullaj

Miesten klubin kokous on
kesäk. 5 p. kirkon takasalissa.

Seurakunnan puolivuosiko-
kous kesäkuussa syntyneiden
juhlan yhteydessä kesäk. 12
p. illalla klo 8. Paljon on asioi-
ta päätettävänä ja keskustel-
tavana. Siis kaikki mukaan.
Kirkko: W. 48 ja Franklin

TANARUS. A. Esala
Puh. WO 3645 1350 W. 89

o
JUMALANPALVELUKSIA:
Covingtonissa:

Aamu jumalanpalvelus ke-
säk. 15 p. kello 10, rippikou-
lutunti jumalanpalveluksen
päätyttyä. (Tilaisuudet uu-
della päivänvaloajalla.)

A. E. Kokkonen.
o

EV. LUT. IMMANUEL-
SEURAKUNTA

Kirkko: Plum & Sixth St.
kulmassa, Fairport Harbor, O.

Pappila: 923 N. Saint Clair
St., Painesville, O.

Engl. Jumalanpalvelus joka
sunnuntai klo 11 ap.

Suomenk. Jumalanpalvelus
joka sunn. klo 9 aam. paitsi
kuukauden viimeinen sunn.,
jolloin on jumalanpalvelus
klo 7:30 ill.

Hartaushetki joka torstai
klo 7:30 ill.

Pyhäkoulu joka sunn. klo
10 aam.

Lutherliiton, Miestenliiton,
Immanuelin tytärten, Sisar-
liiton, Ompeluseuran ja mui-
den toimintahaarojen kokouk-
sista ja toimista ilmoitetaan
erikseen paikkakunnalla.

G. A. Aho, pastori.

GIOVANONTS
HARDWARE

404 Silver St. Puhelin 767
HURLEY, WIS.

Kalastusvälineitä, teräasei-
ta, pumppuja, putkia, sovi-
tuksia ja viemäriputkia,
maaleja, vernissaa, öljyä,

saviastioita.

PAUL’S cp
Hurleyssä

202-204Silver Street Puhelin 749
Suurempia ja parempia arvoja aina

«•j: IRON COUNTY
jUjj&jFuel& Lumber Cos.

Puhelin 276W HURLEY, WISCONSIN
KOLIA LAUTOJA RAKENNUSTARPEITA

DYNAMIITTIA SYTYTYSLANKAA NALLEJA
Sherwin-Williams maaleja

ROCK WOOL INSULEERAUS AINETTA

■Mj» HURLEY TIRE &

fälfi REPAIR SHOP
Taierien päällystystä Vulkaniseerausta

Puhelin 1298
HURLEY, WIS.

Täydellinen gasoliini-asema palvelus

JÄTTÄKÄÄ TILAUKSENNE
PAIKALLISEEN CO-OP KAUPPAAN

TARVITESSANNE
Polttoöljyä
Kolia
Kaikkia karjan jauhoja

Range Co-op Services
Puhelin 684

111 3rd Ayenue N. Hurley, Wisconsin
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