
Marquette, Mich.
Ensimmäinen ilmailuon-

nettomhus tapahtui täällä,
jossa James P. Richmont ja
John H. Welch menettivät
henkensä. Miehet Olivat ko-
toisin Ann Arborista, Mich.
ja olivat matkalla Superioriin,
Wis. He tekivät hätälaskun
ja taso tuli alas U.S.-41 se-
mentti-tielle Little Detroitin
huvila-alueella. Taso syttyi
tuleen ja miehet paloivat
melko pahoin.

Mr ja mrs Emil Tupila
Marquttesta ja mrs Anna
Tuuri Kivasta ovat vieralleet
sukulaisissaan Virginiassa,
Minn. Matkalla he pysähtyi-
vät Ironwoodissa, Mich. John
Hautamäen luona.

Kaupungin rahastonhoita-
ja Glen E. Wilson4 ilmoittaa
veroja maksetun elokuun 16
päivään mennessä $296,360.-
42. Kuudennentoista päivän
jälkeen on verot maksettava
Countin rahastoon. Maksa-
mattomia veroja on vielä jä-
lellä $26,217.94.

F. N.

Detroit, Mich.
Sanotaan, että onni on yk-

sillä, mutta kesä kaikilla. Ja
se pitää paikkansa, ainakin
täällä suurkaupungissa. Nyt
on vihdoinkin saatu nauttia
kesän lämmöstä, jota on toi-
vottu. Nyt sitä on saatu lii-
kaa, että ihmiset ovat tyy-
tymättömiä ja napisevat sii-
täkin. Toiset saavat mennä
auto ajelulle illalla työstä
palattuaan itseään virkistä-
mään ja pujahtaa järvessä
uimassa. Toiset ottavat u-
seamman viikon loma-aikaa
sekä kiertävät maat ja man-
tereet. Tulevat kotiin vir-
kistyneinä ja tyytyväisinä
matkaansa. Mutta jotkut
taasen palaavat lopen väsy-
neinä ja tyytymättöminä kun
matka ei olekaan onnistunut
niin kuin oli suunniteltu.
Toiset taasen saavat olla ai-
na kotona. Ei ole välineitä,
millä voisi liikkua eikä varo-
ja, joita liikenisi tuhlata hu-
vitteluun. Mutta nekin, jot-
ka eivät pääse matkoille, saa-
vat silti nauttia ihanasta ke-
sästä. Ja luulen, että ne o-

Seurakunta-
kirjeitä

vat kaikkein onnellisimpia
siksi, että heillä on aikaa
sunnuntai toisensa jälkeen
istua Herran huoneessa ja
kuunnella sanan opetuksia.

Sääli tulee niitä raukkoja,
joiden täytyy viikkoja ja
kuukausia maata sairaalois-
sa. Ja harvat heitä edes
muistavat, muut paitsi lä-
heiset omaiset. Erittäinkin
näinä kuumina päivinä on
säälittävä tilanne joissain
sairaaloissa. Eräässä täkäläi-
sessä sairaalassa joku päivä
sitten kuoli viisi potilasta to-
distettavasti siksi, ettei ollut
sähkö tuulettajaa sairaitten
huoneissa.

Erittäin kaunis ja mieliin
jäävä tilaisuus vietettiin seu-

rakuntamme jäsenten mr ja

mrs Karl Nelsonin asunnolla
15914 Linwood Ave., tämän
kuun 14 päivänä. Silloin oli
kulunut 50 vuotta siitä, kun
heidät on yhdistetty aviolii-
ton siteillä. Tilaisuus oli e-

rittäin liikuttava ja muodos-
tui myöskin osaksi suru juh-

laksi siksi, että mr Nelson
on heikkona sairaana. Pan
päivää ennen tuotiin sairaa-
lasta kotia, että hänkin voisi
ottaa osaa juhlaan, vaikka
pitikin olla vuoteessa. Mutta
Jumala antoi sairaalle eri-

koista voimaa juuri sinä il-
tana, että hän oli erikoisen
virkku ja voi seurata illan
toimintaa. Pastori F. Pies pi-

ti erittäin kauniin, tilaisuu-
teen sopivan puheen sekä
laulettiin joitain S.k. laulu-
ja, jonka jälkeen käytiin

nauttimaan tyttärien ja mi-
niäin valmistamista täydelli-

sesti häätilaisuutta muistut-
tavasta pöydän antimista.
Tilaisuus oli aiottu pitää
kirkossa, mutta sairaus esti
sen. Osanottajia oli paljon,

avarat huoneet täynnä. Mr
Nelson edelleenkin sairastaa.
Muistakaa käydä häntä ter-
vehtimässä, muistakaa esiru-
kouksissa. Ja edempänä ole-
vat, jotka hänen tunnette,

lähettäkää pieni osanotto-
kortti. Se ilahduttaa sairas-
ta. Sillä on suurempi mer-
kitys kuin usein arvaamme-
kaan.

Nimien muutoksiakin on
tapahtunut tämän kesän ai-
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Ahonen Lumber Cos.
IRONWOOD MICHIGAN

Auttaja torstaina, elokuun 28 p. 1947
kana täällä. Miss Amby
Kaartunen on hyljännyt en-
tisen nimensä. Hän on nyt
mrs Walter Jacobs. Mrs El-
sie Sassoi ei pitänyt enää
nimestään. Hän muutti sen
mrs Elsie Krigsholmiksi.

Mäki.

Port Arthur, Ont.
Thunder Bay Suom. Luth.

Kansalliisseurakuntapiirin uu-
tisina sopii mainita, että
sunnuntaina, elok. 17 p., oli
ensimmäinen vuosijuhla, jo-
hon osallistuivat kaikki pii-
riin kuuluvat seurakunnat
runsasväkisesti. Aamulla pi-
dettiin jumalanpalvelus, jos-
sa saarnan piti pastori E.
Erickson. Iltapäivällä juhlaa
jatkettin vaihtelevalla ohjel-
malla, jossa oli m.m. luke-
mista, mrs Latvala, soololau-
lu, past. Erickson ja kaksi
kvartettolaulua ja ' kaksi
saarnaa, jotka pitivät past.
O. Aho ja allemerkinnyt.
Aamun kolehti kannettiin
piirin yhteiseen kassaan. ll-
tapävällä kannettiin kolehti
tervetuliaislah jaksi past. ja
mrs O. Aholle, osoitukseksi
siitä kiitollisuudesta, jota
tunnemme tässä piirissä, et-
tä past. Aho on noudattanut
seurakuntien kutsua ja saa-
punut seurakuntia hoita-
maan. Jumala siunatkoon
uudelle työmaalleen tullutta
pastoria sekä niitä seurakun-
tia, joita hän hoitaa. Past.
Aho tulee hoitamaan Fort
Williamin ja Lapin seura-
kuntia sekä saarnaa Sun-
shinessa, Mokomonissa, Suo-
mi kontrilla ja Kaministiqui-
assa. Allemerkitty hoitaa e-

delleen Port Arthurin ja No-
lalun seurakunnat sekä saar-
naa West Pearsonissa ja Ni-
pigonssa ja aloittaa uusia
saamapaikkoja lähitulevai-
suudessa.
Kastettu:

Ellen Esther Mäki, synt.
toukok. 13 p. 1931, ja Irma
Helen Mäki, synt. helmik. 16
p. 1933, Urho Alexander ja

Kerttu Esther (o.s. Kuhmo)

Mäen tyttäret, kastettiin e-

ilok. 8 p. rippikouluopetuksen
jälkeen. x

Irene Eleanore Farlin, Eric
ja Eleanore (o.s. DeLepci)
Farlinin lapsi, synt. huhtik.
23 p. 1947 Port Arthurissa,
kastettiin pappilassa elok. 10
p. Kummit ovat Ule ja Eli-
zabeth Johnson.

Adrian Vance Larry Niva,

Niilo Johannes ja Martha
Lempi (o.s. Wuorela) Nivan
lapsi, synt. maalisk. 6 p.

1947 Port Arthurissa, kas-
tettiin elok. 15 p. 1947 pap-
pilassa. Kummit olivat mrs
Elizabeth Katila, Aune Wuo-
rela ja Fred Lampi.

Arlene June Haapasalo,
Ivar Arthur ja Lyyli Maria
(o.s. Sulin) Haapasalon lap-

si, synt. heinäk. 25 p. 1947

Port Arthurissa, kastettiin
elok. 16 p. pappilassa. Kum-

SUMMIT SUPER
Service Station
Arnold Salo. halilla

Douglas Blvd. ja U.S.-2

Gasolliniä, öljyä, raivausta
Ja kalkkaa alaamme kuu-

luvaa palveluala.
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National Metals Bank
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mit olivat Viola Sulin ja Ar-
vo Sulin.

Gary Paul Myllyniemi,
Paul Axel ja Kathleen (o.s.
Atkinson) Myllyniemen lap-
si, synt. kesäk. 26 p. 1947
Port Arthurissa, kastettiin
elok. 16 p. kotonaan 471
Adam St., Port Arthur.
Laskettu ripille:

Seuraavat nuoret lasket-
tiin ripille Port Arthurin kir-
kossa sunnuntaina, elok. 10
p.: May Julia Hakala, Eira
Kyllikki Manninen, Laura
Niemi, Mclntyre'sta, Ellen
Esther Mäki, Irma Helen
Mäki, Port Arthurista, Airi
Kyllikki Niemi, Intolasta, Al-
po John Aho, Mclntyre’sta,
Allan Raymond Maunula,
McKenziesta, Oliver Matti
Mäki, Murillosta, Viljo Leo-
nard Pyhtilä, McGregorista,
ja Allan William Saari, Sha-
baquasta. Vanhemmat ja
kummit muistakoot näitä
nuoria rukouksissaan ja ta-
luttakoot heitä jatkuvasti
vanhurskauden tiellä.
Vihitty:

Allan Otto Walter Arnio
ja Ethel Rose Tennant, mo-
lemmat Geraldtonista, vihit-
tiin pyhään avioliittoon pap-
pilassa elok. 11 p. Todistajat
olivat Andrew Vosiloff ja
Lorraine Heikkinen, molem-
mat Geraldtonista.

Elo Ensio Koivuranta,
Lappe, ja Aune Annikki Mä-
ki, Murillo, vihittiin pyhään
avioliittoon pappilassa elok.
16 p. Todistajat olivat John
Mäki ja Helvi Rajala, mo-
lemmat Murillosta.

Paul Bertel Fors ja Do-
nelda Lorraine Saunders, mo-

lemmat Port Arthurista, vi-
hittiin pyhään avioliittoon
kirkossa elok. 16 p. Todista-
jat olivat JohnBrown ja Isa-
bel Renaud, Longlacista, Ont.

Haudattu:
Alfred Allan Wickström

kuoli Port Arthurin sairaa-
lassa elok. 12 p. ja haudat-
tiin samana päivänä paikka-
kunnan hautausmaah an.
Nuori vainaja oli syntynyt
huhtik. 27 p. 1946 Port Art-
hurissa ja kuoli kasteen ar-
mon ja taivaan perinnön o-
mistajana 15 kk. ja 16 p. i-
käisenä. Lasta jäi kaipaa-

maan vanhemmat, Eino ja

Laila Wickström, sisaret Do-
ris ja Lempi ja isoäiti, mrs
Ida Wertanen, kaikki Kivi-

Anton Husu, Port Arthur,
kuoli paikkakunnan sairaa-
lassa elok. 10 p. ja haudat-
tiin paikkakunnan hautaus-
maahan elok. 14 p. Hän oli
syntynyt Säkki järvellä, Vii-
purin läänissä vuonna 1877.
Hän tuli Canadaan 46 vuot-
ta sitten ja 35 viimeistä
vuotta on ollut Canadian
Northern hotellin palveluk-
sessa. Vainajaa jäi kaipaa-
maan kaksi sisarta Suomes-
sa, Ylämaalla, sekä veljen
tytär, mrs Aino Kauranen,
Ferndalessä, Mich.

Past. R. W. Heikkinen,
262 Wilson St.,

Port Arthur, Ont.

SUOMESSA
hoitaa kaikkia siirtolaisien

asioita allekirjoittanut.
Kääntykää luottamuksella
(

puoleeni.
JUHO SALOKANNEL

Hämeentie 36 B 36
HELSINKI, SUOMI

Matkalla
Great Falls, Mont.:

Saavuin tänne torstaina,
14 p., päivän ja yön matkus-
tuksen jälkeen. Otin bussin
ja menin tuttuun paikkaan,
ystävien Julius Nygordin ta-
loon. Isäntä oli elon kor-
juussa Geyserin kontrilla,
mutta mrs Nygord äitinsä
mrs Tuomen kanssa ottivat
ystävällisesti vastaan ja ty-
tär Lillian oli luovuttanut
huoneensa minulle. Mr Taka-
la, entisiä paikkakuntalaisia
nykyisin asuva Fort Brack'-
issa Calif. oli täällä myös si-
sällä kyläillessään täällä. Il-
lalla oli hartaushetki talossa.
Kuulijoiden joukossa oli
myös mr ja mrs Antti Lind-
quist, entisiä tällä ympäris-
töllä asuvia. He ovat kierrel-
leet paljon tätä mannerta
joka ilmansuunnassa. Vii-
meksi olivat farmareita O-
wenin kontrilla, Wis., josta
tulivat tänne. Täällä mr
Lindquist aikoo rakentaa
monta taloa; yksi on nyt ra-
kennuksen alaisena ja kun se
valmistuu niin aletaan toi-
sia, “jos elän” hän sanoi.
Puhelias mies ja paljon näh-
nyt ja kokenut. Iloista oli
heitä tavata.

Yöksi jäin taloon. Seuraa-
vana päivänä perjantaina,
15 p., tuli lähtö Butte’iin,

Mont. Kiitokset Nygordin
perheväelle vieraanvaraisuu-
desta luonanne!

Juna, jonka piti lähteä klo
11:45 ap. myöhästyi koko-
naisen tunnin. Havressä,
Mont. piti odottaa myöhäs-
tynyttä Empire junaa län-
nestä. Tämä juna välittää lii-
kettä Havren ja Butten vä-
lillä ainoastaan. Juna myö-
hästyi pitkin linjaa. Kun
Buttessa on päivänsäästö ai-
ka niin ei ollut kuin 45 min.
aikaa ennekuin ilmoitettu
kirkonmeno alkoi. Mr Carl
Hendrickson oli asemalla tyt-
tärensä kanssa vastassa ja
vei kotiinsa. Siellä mrs Hend-
rickson tarjosi pästi-illallisen
ja sitten kirkkoon. Kuulijoi-
ta oli kerääntynyt koko run-
saasti. Senjälkeen mentiin
mr ja mrs Jalmar Silvosen
kanssa Hendrickson’iin. Sil-
voset ovat appivanhuksia
Carl Hendricksonille. Mrs
Silvonen ja mrs Hendrickson
menivät heti katsomaan si-
jaa minulle ja löysivät sen
blokin päästä. Iltakahvit lei-
voksineen kun oli nautittu
johdatettiin minut huonee-
seeni. Huoneessa oli mukava
oleskella täällä oloaikana.

Lauantaina oltiin “dinner-
illä”, kuten tässämaassa kut-
sutaan illallista, mr ja mrs
Jalmar Silvosessa. Ateria oli
rikas. Carl Hendrickson oli
mukana ja antoi autokyytiä
mennen tullen. Korkea ilman-
ala, noin 6,000 jalkaa meren-
pinnasta vaikutti kai sen, et-
tä tulin huonovointiseksi ja
menin aikasin vuoteelle.

Sunnuntaina,, 17 p., herä-
sin virkeahä. Jumalanp. H.
p. eht. yhteydessä alkoi klo
2 ip. Ensin toimitettiin kir-
kossa pyhä kastetoimitus.
Mr Arne Bellervo Hännin
ja h.v. Mary Josephine o.s.
Gardetto kolme poikaa kas-
tettiin kolmiyhteisen Juma-
lan nimeen ja otettiin armo-
liittoon.
David Vernon Hanni, synty-
nyt Buttessa, Mont. elok. 5
p. 1941, kastettiin elok. 17
p. 1947. Kummit: Alex ja
Ilma Allexis.
Ronald Wesley Hanni, syn-
tynyt Buttessa, Mont. mar-

rask. 15 p. 1942, kastettiin
elok. 17 p. 1947. Kummit:
Matt Heikkilä ja Agaado Po-
kela.
Loren Arne Hanni, syntynyt
Buttessa, Mont. toukok. 25
p. 1945, kastettiin elok. 17
p. 1947. Kummit: John ja
Silja Huhtanen.

Jumalan siunausta pieno-
kaisille ja vanhemmille! Isä
on mrs Sofia Lammin Red
Lodge, Mont. tyttären mrs
Hakalan poika. Äiti ja poika
osallistuivat myös Herran
pöytään. Sydämellisiä tervei-
siä lähetettiin mrs Lammille
Red Lodgeen. Käyn aina jo-
ka kerta tervehtimässä Ju-
malan sanalla ja sakramen-
tilla tätä vanhaa 86 v. ikäis-
tä vielä hyvissä sielun voi-
missa olevaa uskonsisarta.
Ja niin menen nytkin jos Ju-
mala suo minun 'ensi sun-
nuntai-ajaksi sinne päästä.
Eht. vieraita oli kaikkiaan
7 henkeä. On niitä täälläkin
harvoja valituita Herralla.
Kuulijoita oli kaikkiaan 20
henkeä.

Siellä taas mentiin dinne-
rille Silvoselle. Nuorempi
Silvonen antoi meille auto-
kyytiä ja vaimonsa ja las-
tensa kanssa osallistui ate-
riaan. Maukas juhla-ateria.

Illalla klo 8 alkoi taas kir-
konmenot. Tällä kertaa oli
kuulijoita noin 30 henkeä.
Hengellisiä lauluja saarnan
jälkeen laulettiin useita.
Apost. luterilaiset sisaret vi-
rittivät laulun toisensa jäl-
keen, joita oli enemmistönä
tässä tilaisuudessa. Virkistä-
vä hetki.

, Maanantaina, 18 p., oli au-
rinkoinen kuuma päivä. Yöt
täällä ovat raittiit, että voi
hyvin nukkua. Päivä meni
touhuutessa sitä ja tätä. Il-
lallisella olin Hendricksonilla.
Illalla oli taas kirkonmenot
noin 20 kuulijaa oli mukana.
Illalla tulivat mrs Emmi

1 Kerttula, Henry Hirvi ja
Toivo Hirvi Avonista minua
'noutamaan heille. Ennen läh-

| töä nautittiin lounan mrs
Agaada Pokelan luona. Tuos-
sa klo 11 aikaan lähdettiin
Avoniin.

Kiitokset Buttessa sanan-
kuulijain runsaista koleh-
deista matka-avustukseeni!
Kiitos Apost. Luth. seura-
kunnalle, jotka luovuttivat
kirkkonsa käytettäväksem-
me! Erityiset kiitokset mr
ja mrs Silvoselle, mr ja mrs
Hendricksonille monista ruo-
ka-aterioista ja huoneen
vuokrasta! Kiitos myös mrs
Pokelalle viimeisen illan tar-
joilusta! Jumala antakoon
siunauksensa sen johdosta
teille! Oli ikävä, että pastori
ja mrs Kopra olivat viikkoa
ennen tuloani lähteneet San
Franciscoon, Calif. ansioille.
Kaipasin heidän apuaan niin-
kuin viime kerralla sain
Buttessa käydessäni. Juma-
lan siunausta toivotan teille
siellä.
Avon, Mont.:

Tämä paikka äännetään
maan kielellä niinkuin se
kuulostaisi suomeksi: “Ei-
vaan”. Saavuimme tänne klo
12 yöllä virallista aikaa. He-
ti mentiin levolle. Ensi sil-
mäyksellä heti huomasi, että
täällä on isot hommat. Suu-
ri ajanmukainen talo hirsis-
tä väbnistettu ja huoneita
suuria ja pieniä paljon. Ylä-
kerrassa on monta nukkuma
huonetta.

Tiistaina ylös noustua kai-
ken sai selvemmin huomata.
Maisteri Walter Kerttula oli
myös täällä kesälomaansa
viettämässä ja farmitöitä
puskemassa. Vaimonsa on
kotonaan Portlandissa, Oreg.,
mutta tulee tällä viikolla
myös tänne. Täällä hoide-
taan lahtikarjaa, joita on
noin 70 päätä, muutamia
lehmiä vain lypsetään, että
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Kalkellalsta vaailaidan
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No. 35
talossa saadaan maitoa juo-
da. Kanoja on myös omaksi
tarpeeksi. Useita sexoonia
on maata karjalaitumena.

Viime maaliskuussa sai ta-
lon herttainen isäntä Walter
Kerttula muuttaa täältä Isän
kotiin. Hän sairastui keuhko-
kuumeeseen, sairastus aika
oli lyhyt. Siitä on nyt vuosi
kun sain häntä ensi kerran
tavata past. Hirven pappi-
lassa Ironwoodissa, Mich.
Mrs Kerttula on past. Hir-
ven sisar, joka nyt veljensä
Henryn ja poikansa Toivon
kanssa hoitaa tältä suurta
taloutta. Maisteri Kerttula
toimii professoorina Stanford
Universityssä, (yliopistossa)
Califomiassa. Hän lueskelee
filosophian tohtorin arvoa.

Nyt siis toteutui se mitä
Kerttula-vainajan kans s a
suunniteltiin, että joskus
Montanassa käydessäni, poik-
keaisin myös täällä. Innosta-
vaa oli nähdä tätä vuorien
joka puolella ympäröivää
farmitaloa monin rakennuk-
sineen. Vuoren rinteellä toi-
sella puolella kasvaa tiheä
havumetsä ja alhaalla solas-
sa lehtimetsää ja myös suu-
ri lakeus tasaista heinämaa-
ta silmin näkemiin. Vuoren
rinteillä karja syö siellä kas-
vanutta ruohoa kesät ja tal-
vet.

Heinätyö täällä vielä oli
kesken sateisten ilmojen täh-
den. Pojat lähtivät jonnekin
kauas näköpiirin ulkopuolelle
viimeistelemään heinätyötä.
Heinäsuovia valmistetaan pit-
kin maa-aluetta, joista sitten
talvella hevosilla vedätetään
eri paikkoihin ja sirotellaan
maahan karjan syötäväksi.
Karja on aina ulkona. Hyviä
kylvöheinä alueita on pitkin
lakeutta. On timoteitä, api-
laa ja alfalta heinää. Karjan
pitää saada lihomaan mark-
kinoille vietäväksi. Työ käy
hyvin vähemmälläkin työvoi-
malla. Kaksi miestä on tal-
vella, mutta ainoastaan yksi
nainen.

Olen mielessäni valittanut
sitä, että 11 vuotta sitten
perhe kuoleman kautta ka-
dotti 8 vuotiaan tyttären.
Hän olisi nyt 20 v. iässä
reippaana auttamassa äiti-
ään. Jumala näki parhaaksi
kutsua hänet nuorena luok-
seen. Mrs Kerttula kuitenkin
iloisena ja reippaana toimii
oiTian osansa taloudessa. Hy-
vä sopusointu vallitsee sisa-
ren ja veljen ja poikain vä-
lillä. Yhdessä neuvotellaan
asioista ja kaikki käy hyvin.

Tiistaina, 19 p., oli aamul-
la aurinkoinen ja lämmin,
mutta iltapäivällä jyrähteli
ukkonen ja ilma jäähtyi, et-
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