
Marengo, Wis.
Ompeluseuran kokous pide-

tään perjantaina jouluk. 5 p.,
kello 8 illalla mr ja mrs Theo-
dore Lehmusvirran kodissa.
Muistakaa taas kaikin tulla
kokoukseen.

Lutherliiton kokous pidet-
tiin v.k. 14 p. illalla mr ja mrs
Oscar Hintsan, nuor. kodissa.
Alussa suoritettiin ohjelmaa.
Soololaulun, Nearer My God
to Thee, lauloi mrs W. Pih-
laja. Kaksi Mandolin sooloja,
Oh The Beautiful Mansions
On High ja Rock of Ages,
soitti mr TANARUS. Lehmusvirta.
Raamatun tutkistelu, kristi-
tyn sodankäynti, oli keskus-
telun alaisena. Monet olivat
ne yhteislaulut, joita laulet-
tiin, joten taaskin saatiin
viettää yksi hauska ilta Ju-
malan sanan ääressä.

Har t a u shetki yietettiin
marrask. 16 p. Ashlandissa
mr ja mrs V. Riversin uu-
dessa kodissa. Kuulijoita oli
saapunut runsaasti. Kun juh-
lapuhuja ei ollut tullutkaan,
niin pastori Westerback piti
kaksi ' voimallista saarnaa.
Mrs Rivers esitti soololaulua.
Komean kahvipöydän anti-
mista saatiin kaikin nauttia
ja tulot $7.25, mrs Rivers
luovutti Lutherliiton kassaan.
Mrs Rivers kiitti Lutherliit-
toa, kun on ollut mukana seu-
rakunnan eteenpäin viemises-
sä ja toivoi, että nekin, jot-
ka eivät ole vielä yhtyneet
Lutherliittoon, yhtyisivät he-
ti. Toivomme mr ja mrs V.
Riversille Jumalan siunaamia
ehtoopäiviä uudessa kodissan-
ne ja kiitämme, kun vielä
toimitte innolla seurakunnan
hyväksi.

Martha.

Seurakunta- -jLg
kirjeitä

Menahga, Minn.
Kauniin syntymäpäiväjuh-

lan valmistivat tyttärensä
mrs Sandra Karjalaiselle ko-
tonaan vk. 16 p., kutsuen jou-
kon ystäviään juhlimaan
kanssaan. Suoritettiin lyhyt
ohjelma yhteislauluin, raa-
matun lukemisen sekä onnit-
telulausein päivän sankaritta-
relle. Tyttärensä mrs Carl
Efraimson ja neiti Kerttu
Karjalainen lauloivat kauniin
dueton ja yksinlaulua esitti
mrs Efraimson. Tilaislius oli
erittäin vaikuttava, kun muis-
telimme, että se oli samalla
edesmenneen puolisonsa syn-
tymäpäivä, jonka Herra kut-
sui täältä taistelevasta seu-
rakunnasta riemuitsevaan v.
1943. Lohdutus on se, että ei-
hän Herran kansa iäksi er-
kane. Siinä varmuudessa te-
kee kanssamme matkaa Kar-
jalaisen perhe nuorimmasta
vanhimpaan asti. Osallistuim-
me myös runsaasti katetus-
ta kahvipöydästä, jossa tyt-
tärensä emännöitsivät. Usei-
ta kauniita lahjoja jätettiin
mrs Karjalaiselle muistoksi
vieraitten käynnistä ja erot-
tiin toivottaen hänelle Juma-
lan siunausta ja monia synty-
mäpäiviä edelleen.

Vierailumatkan Rock Lake-
’lle ja Rollan, N. D., tekivät
viimekuun alussa mrs Sandra
Karjalainen ja mrs John
Backholm.

Mr ja mrs Carl Efraimson
Rock Lake’ltä, N. D., ovat
vierailleet mrs Efraimsonin
kotona Karjalaisessa viikon
päivät.

Lutherliiton raamatuntut-
kistelukokous oli David Ka-
taisessa vk. 18 p. illalla.
“Kristityn sotavarustukset”
oli aiheena ja toivottavasti
jäi jokaiselle osanottajalle
tärkeäksi olla puettuna Ju-
malan sota varustuksilla, sil-
lä sielun vihollinen pian löy-
tää heikon paikan omissa
aseissamme, ainoastaan Hä-
nen sota varustukset voi
meille voiton antaa. Joulu-
kuun kokous pidetään kirjoit-
tajan kotona. Silloin on, jos
en erehdy, myös L.L. vuosi-
kokous. Päivän määrästä il-
moittaa pastori.

Lutherliiton ohjelmailta oli
vk. 23 p. illalla kirkossa. Ti-

llaisuus alettiin yhteisvirrellä
538, rukous ja saarna past.
Heino. Päivä ollen kirkkovuo-
den viime sunnuntai, Tuomio-
sunnuntai, oli tekstinsä 1.
Thess. 5: 1-10, muistuttaen
.meitä Herran tulemisesta
tuomiolle. Gertrude ja Rag-
nar Karjalainen esittivät
dueton, runon lausui Ray-
mond Aho, yksinlaulua mrs
S. Karjalainen; runo, mrs L.
Rajakka; kuorolaulu, “Beau-
tiful Saviour; runo, Wiljo
Katainen; lukemista, mrs
Marian Sandström; kuorolau-
lu, “Kiitos nyt Herran”; lop-
pusiunaus, past. Heino; yh-
teislaulu 487.

Kuoro on alkanut harjoit-
telemaan joululauluja ot-
taakseen osaa L.liiton ja py-
häkoulun joulujuhlaan. Luon-
to on jo pukeutunut juhlapu-
kuun. Lunta on jo runsaasti
ja lisää tulee harva päivä, se
peittä maan niin puhtaaseen
valko vaippaan, muistuttaen
meille Kristuksen vanhurs-
kautta, joka peittää meidän
syntimme. Tästä olisi meille
aihetta pitää kiitospäivää jo-
ka päivä vuodessa. Oi, niin
paljon on meillä kiitoksen
syytä, sillä mitä meillä on
hyvää jota emme ole saan-
neet Herralta? Sekin hyvä,
kun olemme saaneet kättem-
me töitten tuloksena on Her-
ran lahja, että Hän on anta-
nut meille terveyden ja tai-
don ja menestyksen. Muiste-
len joskus lukeneeni erään
kirjan, jonka titteli oli:
“K a ikki tämä ja taivas
myös”. Tiedossani ei ole kir-
jan sisältö vaan kirjan nimi
jäi mieleeni ja tuo lause so-
pii hyvin Herran omille.
Täällä antaa Hän runsaan
siunauksensa ja matkan lo-
pussa taivaan onnen. Eikö
ole syytä kiitokseen, ei ai-
noastan kiitospäivänä, vaan
joka päivä? Kiitä sieluni Her-
raa!

„ ,
.

.Jennie Hepokoski.

New York Mills
Ajattelin taas kyhätä muu-

taman rivin, kun eivät pa-
remmat kynämiehet hiisku
täältä mitää. Kiitospäivä on
jo sivuutettu. Kuinkahan mo-
ni on muistanut kiittää Her-
raa niistä suurista lahjoista,
joita olemme saanneet tä-
mänkin vuoden aikana naut-
tia ja käyttää. Jos kellään,
niin Amerikan kansalla on

JUOKAA SQUIRT

Eniten myyty grapefruit
Juoma maailmassa.

Kaikkia pehmeitä Juomia
SQUIRT BEVERAGE CO.

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

IRON COUNTY
CREAMERY

Puhelin 50
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HURLEY, WIS.
Käyttäkää aina meidän

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.

Flanagan Insurance
& Real Estate

P.O. Bldg. Puh. 1403
HURLEY, WIS.

Kaikenlaista vakuutusta
Myöskin auto-vakuutusta

Valmistamme
Abstracts of Tltle

Farmi, kaupunki Ja Järvl-
omaisuutta Vmyytävänä

Soo Line maitten akentti

«fljßg: IRON COUNTY
iJjipr-.Fuel & Lumber Cos.

G? HURLEY, WISCONSIN
KOLIA LAUTOJA RAKENNUSTARPEITA

DYNAMIITTIA SYTYTYSLANKAA NALLEJA
Sherwin-Williams maaleja

ROCK WOOL INSULEERAUS AINETTA

Auttaja torstaina, jouluk. 4 p. 1947

(|8)
SHELL GASOLIINIA

Öljyjä ja rasvoja

FIRESTONE
iaiereita ja pattereita

AUTOJEN OSIA
TAXI-PALVELUSTA

SORVALA
Service Station

Puh. 602 J
Hurley, Wis.

syytä kiitokseen. Täällä on
'meillä ruokaa ja vaatetta yl-
Itäkyllin. Kaikenlaisia elämän

' mukavuuksiakin ehkä enem-
män, kun millään muulla
kansalla maan päällä. Ja mi-
-Ikä on vielä suurempi: meillä
[on vielä vapaus, vapaus Ju-
i malan sanan viljelyynkin. Se-
kin on monelta kansalta ra-

-1 joitettua ehkäpä kokonaan
| kiellettyäkin. Suurin kiitok-
sen syy on kuitenkin meillä
'se, että meidän syntimme on

1 sovitettu Jeesuksen sovinto-
kuoleman kautta. Sen vakuut-
taa meille Jumalan sana.

Kiitospäivänä oli täällä kii-
tos jumalanpalveluksia, aamu-
päivällä englanninkielellä ja
iltapäivällä suo menkielellä.
kiitos että vielä
saarnatuolista saarnataan elä-
västi ja puhtaasti Jumalan
sanaa. Jospa jokainen muis-
taisi, että menisimme kirk-
koon kun sanaa siellä julis-
tettaan, että ei pastorin tar-
vitsisi huokauksin työtä teh-
dä, sillä se vaikuttaa masen-
Itavasti sananjulistajaan, kun
näkee kuinka ihmiset ovat
välinpitämättömät Jumalan
sanan kuulemiseen.

Toissa sunnuntai-iltana oli
ohjelmailta koht a 1 a isella
osanotolla. Se oli tällä kertaa

| suomenkielellä. Seuraava oh-
jelma esitettiin: lukemista, J.
Wormas; kertomukset, mrö
Wormas ja miss Johnson;
soololaulun esitti Saara Pork-
konen. Lopuksi pastorilta pu-
he ja loppusiunaus.

Keskiviikkoilloin pidetään
adventtijumalanpalvelukset
seurakunnassamme, siis rien-
netään joukolla kuulemaan
Jumalan sanaa.

Sisarenne Herrassa,
Lydia Wormas.

Sebeka, Minn.
Marrask. 13 p. illalla Sebe-

kan ja Menahgan Lutherliit-
tojen jäsenet kokoontuivat
korkeakoulun auditoriumiin.
Aluksi laulettiin yhteislaulu
ja pastori Heino johti ru-
koukset ja luki raamatusta
kappaleen. Pastori Hugo Esa-
la näytti kuvia viime kesän
raamattuleiriltä Camp Em-
maukselta. Sitten siirryttiin
mr ja mrs Edward Ahon ko-
tiin, jossa mrs Aho tarjoili
kahvit leivosten kanssa kai-
kille kokousvieraille. Kiitos
mrs Aholle vaivoista.

Marrask. 16 p. saatiin ko-
koontua sanan kuuloon ja sak-
ramenttia nauttimaan uskom-
me vahvistukseksi. Olikin
taas runsas osanotto Herran
pöytään. Rohkaisevaa oli sa-
nan ääressä. Ei tyhjänä tar-
vinnut palata. Pastori Heino
osoitti selvästi Jumalan sa-
nasta kuinka mahdoton on
kelvata Jumalalle ilman us-
koa. Joka ei usko se kadote-
taan, mutta joka uskoo Jee-
suksen veri-armon, hän pelas-
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tuu ja täältä erotessa saa
iankaikkisen onnen ja autuu-
den. Kuinka turhaa on tämä
maallinen onni «ja rikkaus jos
siihen on sydän kiintynyt ja
saa sielulle vahingon! Olem-
mehan vain lyhyen hetken
täällä kun kiiruhdamme tääl-
tä pois. Kun kuolo tulee, ei
silloin auta maallinen rik-
kaus, vaan täytyy tyhjänä
mennä Jumalan eteen tilin-
teolle.

Seurakuntamme jäseniä on
'sairastunut. Mr August Sii-
kala joutui Wadenan Wesley
sairaalaan silmiensä takia.
|Mr Charlie Paurus myös jou-
tui Wadenan Wesley sairaa-
llaan. Tilansa oli hyvin vaka-
va, mutta nyt voi jo parem-
min ja on toivoa parenemi-
Isesta. Molemmat sairaat ovat
[joutuneet olemaan pitemmän
tajan sairaalassa. Sairauksien
kautta Herra vetää lähem-
mäksi. Toivomme heille pi-
kaista parantumista, jos se
on Herran tahto. Herran
oman tunnustus on: Jos elän,
mä Herralle elän; jos kuolen,
Herralle kuolen ja hänen
omansa olen.

Mrs Anna Wiirimaa kuoli
marrask. 20 p. poikansa Os-
ca|r Wiirimaan luona, iältä
81 v. Hän oli syntynyt Suo-
messa. Miehensä on kuollut
ennemmin. Kaipaamaan jäi
kaksi poikaa, ja kolme tytär-
tä perheineen. Hautaus toi-
mitettiin lauantaina, 22 p.
Paddockin kirkosta. Papilli-
set tehtävät toimitti pastori
Heino. Laulua esitti mrs
Walter Pauruus ja miss Shir-
ley Aho toimi urkurina.

Marrask. 20 p. oli naisten-
liiton kokous mr ja mrs John
Savelan kodissa. Tilaisuudes-
sa piti puheen pastori E. A.
Heino. Tarjoilusta huolehti-
vat mrs Savela ja mrs Heino.
Kahvipöydästä oli tuloja $lB.-
65. Kiitos tarjoilusta.

Mrs Henry Ryding on
maksanut naistenliiton pito-
vuoron rahalla, $lO.OO, josta
kiitos.

Miesten veljeysliiton ko-
kous on pappilassa jouluk 4
p. illalla.

Hilja.

Wakefield, Michigan
Joulukuun 6 p:n iltana on

täällä Wakefieldissä Suomen
itsenäisyy de n muistojuhla,
jossa esitetään arvokas ohjel-
ma. Juhlapuheen tulee pitä-
mään pastori A. Statius Iron-
woodista. On myös kaksi- ja
neliäänistä laulua sekä runo-
jen lausuntaa.

Ohjelman loputtua tarjoil-
laan kahvit, josta kerttyneet
varat lankeavat Suomi-avus-
tuksen hyväki. Juhla on rait-
tiushaalissa alkaen klo 8 ill.

—A. L.

LEVITTÄKÄÄ AUTTAJAA!

JÄTTÄKÄÄ TILAUKSENNE
PAIKALLISEEN CO-OP KAUPPAAN

TARVITESSANNE
Polttoöljyä
Kolia
Kaikkia karjan jauhoja

Range Co-op Services
Puhelin 684

111 3rd Avenue N. Hurley, Wisconsin
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