
No. 3

ri. Heidän toinen tytär Lot-
ta on New Yorkissa. Hän lu-
kee hammaslääkäriksi Co-
lumbia yliopistossa. Lotta ter-
vehti vanhempiansa puheli-
men kautta juhla iltana. Sa-
moin teki Osterbergin veli
mr Axel Österberg New Yor-
kista. Sähkösanoma saapui
sukulaisilta Suomesta, joka
kuului seuraavasti: Sydämel-
linen onnittelumme hopeahää-
parille. Jatkukoon menestys
elämässänne, onni ja rakkaus
kodissanne.
Otto ja Eevi Itäkallio Kuopio,
Suomi. Emil, Elvira ja Erik
Tarkkanen Närpiö, Suomi.
Samaan onnentoivotukseen
yhtyy häätilaisuudessa olleet
ystävät.

Green Garden mäen mut-
kikas tie näyttää saaneen
vihdoinkin valtiotien virkaili-
jain huomioon. Mainittu tie
on jyrkkä ja mutkainen. Mo-
ni auton ajuri on siinä louk-
kaantunut tahi menettänyt
henkensä. Paikkakuntalaiset
ovat koettaneet saada pitem-
män aikaa korjausta, vaan
huonolla menestyksellä. Ke-
rättiin 800 Marquette Coun-
tyn asukkaan allekirjoituk-
sen tien muutto vaatimus-
kirjaan. Nyt Countyn tie
Commission päälikkö William
A. Gray ilmoittaa saaneensa
vakuutuksen valtion tie com-
missioneerilta C. M. Ziegleril-
ta. Hän vakuuttaa tien oikai-
sun alkavan heti keväällä ja

IRON COUNTY
CREAMERY

Puhelin 50
Lähellä “Soo Line” asemaa

- HURLEY, WIS.
Käyttäkää aina meidän

tuotteita—sitä hyvää lajia
VOITA

ja miellytävän maukasta
"VELOUR" JAAKERMAA

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

PAUL’S m
Hurleyssä

202-204Silver Street Puhelin 749

Suurempia ja parempia arvoja aina

IRON COUNTY
♦EiyFuel & Lumber Cos.

Puhelin 276
HURLEY, WISCONSIN

KOLIA - LAUTOJA - RAKENNUSTARPEITA
DYNAMIITTIA SYTYTYSLANKAA NALLEJA

Sharwin-Williams maaleja

ROCK WOOL INSULEERAUS AINETTA TILAUSLOMAKE

Auttaja torstaina, tammik. 15 p. 1948

tie insinöörit katsovat tien
linjan jo talven aikana.

—F. N.

Port Arthur, Ont.
Vuosi on taasen vaihtunut

uuteen vuoteen. Niin olkoon
mielemme ja sydämemmekin
uudistunut ja innostunut taa-
sen virkistynein mielin aloit-
tamaan työtä Herran viini-
tarhassa, sillä lahjalla, jonka
itse kukin meistä on saanut
siltä, joka on meitä työhön-
sä kutsunut sopien päivä-pen-
iningistä kanssamme.

Meillä oli seurakunnan vuo-
sikokous tammik. 4 päivä.
Kokous aloitettiin virren vei-
sulla ja rukouksella. Esimies
avasi kokouksen lyhyellä ter-
vehdyspuheella ja esitti pas-
torin esittämään vuosikerto-
muksensa, jota mielenkiinnol-
la seurattiin ja kuunneltiin.
Seurakunta lausui siitä mieli-
hyvänsä ja kiitoksensa. Vuo-
sikertomus julkaistaan Aut-
tajassa. Seurakunnan jäseniä
oli saapunut runsaasti koolle
ja useampia uusia jäseneksi
pyrkijöitä esitettiin ja hyväk-
syttiin seurakuntaan. Sitten
seurasi tilit ja kaikkien osas-
tojen rahalliset selittelyt,
jotka esitettiin tarkastettui-
na ja oikeiksi löydettyinä, jo-
ten rahastonhoitajille annet-
tiin tilinvapaus. Kuulin sa-
nottavan, että on kassoissa
rahaa enempi, kun ennen mil-
loinkaan, mutta en pannut
numeroita ylös ja ei se mi-
nun ammattiin kuulukaan.
Valittiin virkailijat: Esimie-
heksi, ent. L. A. Mäki; va-
ralle, ent. V. Latvala; pöy-
täkirjuri, Hugo Aho; vara-
kirjuri, K. Wirkkunen; ra-
hastonhoitajaksi, Matti Tuh-
kanen ; rah a s tonkir juriksi,
W. E. Mäki. Lisäjäseniksi
johtokuntaan, Allan Suni,
Mikko Heino, August Rinne,
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Erik Autio, Herman Ojala ja
John 'Tuhkanen. Urkuriksi
Aini Rantanen, monivuotinen
urkurimme, joka hymyillen
lupaantui edelleen olla paljon
voimia kysyvässä toimessa.
Kirjeenvaihtajaksi Auttajaan
Sigrid Mäki. Asiamiestoimi
jäi edelleen Olga Latvalalle.
Kirkon lämmittäjäksi Latva-
lat. Kolehdin kantajaksi K.
Wirkkunen. Kirkon omaisuu-
den hoitajaksi Anton Suni ja
A. Takalo. Seurakunnan puis-
ton eli huvila-alueen hoita-
jat edelleen Anton Suni, A.
Takala ja Emil Seppälä. Dia-
koonit tulivat kaikki entiset,
Tyyne Johnson, mrs TANARUS. Kal-
lio, John Tuhkanen ja mrs J.
Tuhkanen.

Päätettiin insuleerata kir-
kon välikatto. Siten arvellaan
lämpö pysyvän kirkon sisä-
puolella. Johtokunta huolehtii
asian täytäntöön panemises-
ta.

Haluni olisi kirjoittaa jon-
ku sanan siitä kauniista kon-
sertista, jonka laulukuorom-
me pani toimeen johtajansa
Aini Rantasen johdolla jou-
luk. 22 p. Paljon oli tehty
työtä sen onnistumiseen. Ei
monetkaan anna sille työlle
sitä arvoa, jonka se ansaitsee,
varsinkin johtaja ja niin lau-
lajatkin saavat ahkeraan läh-
teä harjoituksiin, että oppi-
vat laulut laulamaan. Koitta-
kaa jatkaa, sillä ei työnne
ole turhaa vaikka se siltä jos-
kus näyttäisikin. Siis vaan
kiitos vaivastanne. Mielelläni
kirjoittaisin ohjelman nume-
rot ja esittäjät, sillä se oli
erittäin arvokasta, mutta en
pannut niitä erikoisesti mie-
leeni ja kun en ollut silloin
vielä tässäkään virassa.

Jouluaamuna pidettiin juh-
lajumalanpalvelus kirkontäy-
teiselle yleisölle. Kuoro lau-
loi useampia joululauluja ri-
kastuttaen tätä vuoden kal-
leinta juhlaa. Juhlan loputtua
seurakunnan esimies L. A.
Mäki tarjosi pastorille seura-
kunnan yhteisen lahjan, jon-
ka pastorimme suurella kii-
tollisuudella otti vastaan.
Lasten kuusijuhlaa vietettiin
joulupäivän iltana. Lapset
suorittivat kauniin ohjelman
molemmilla kielillä pastorin
ja opettajain johdolla.

Johtokunnan miehet piti-
vät vuoden viimeisen, eli uu-
den vuoden valvo jäisetkirkko-
salissa, jossa he suorittivat
ohjelman ja tarjoilivat kah-
vit, joten naiset saivat hie-
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aina saatavana.
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nosti hymyillä ja nauttia val-
miista. *

Ikävästi kävi mrs W. Oiko-
selle valvojaisista kotiin läh-
tiessä, että hän kaatui kir-
kon rappukäytävällä loukaten
päänsä ja saaden kovan tärä-
yksen. Hän on kuitenkin jo
parempi. Toinen vakava sai-
rastus tapaus tapahtui jou-
lun aikana, kun Arne Rita sai
sydänkohtau ks e n kämpällä
ollessaan, joten jouduttiin
sieltä tuomaan yön aikana
sairaalaan. Toivotaan hänelle
pikaista parantumista.

Armorikasta vuoden jat-
koa ja hauskaa on tutustua
Auttajan ki r j eenvaihtajien
joukkoon. Parhain tervehdys
toimittajalle ja perheellenne.

—S. M.

Proctor, Minn.
Tervehdän taas Auttajan-

lehden lukijoita uuden vuo-
den tervehdyksellä täältä
Proctorista. Vuosiluku on
muuttunut taas 1948. Tun-
tuu somalta. Muistan kun
vuosiluku oli 1900. Olin kym-
men-vuotias silloin. En tiedä,
miksi tämä vuosiluku on niin
jäännyt muistiini. On mo-
nen monta iloa ja surua ol-
lut elämän varrella, vaan kai-
kesta huolimatta tänne asti
on päästy.

Kiitos kallis mrs Louko yn-
nä mrs Rivers, kun minua
taas muistitte. Tuntuu kuin
joku voima toisi meidät lä-
hemmäksi näitten monien
vuosien perästä. Sitä kutsua
en voi sanoin selvittää. Ha-
luaisin mielelläni, kun uskal-
taisin, sanoa uskonsisarena,
vaan heikkouteni tähden en
tohdi tehdä sitä, sillä niin
kauan te olette kilvoitelleet
uskossa ja pysyneet vahvoi-
na huolimatta kovista koet-
telemuksista, joita on tullut
kohdallenne. Annan tunnus-
tuksen, että olette vahvoja.
Kun olin vielä pieni, muis-
tan kun äiti vei kirkkoon. Ja
sitten taas kun olin tädin ot-
totyttärenä, olin vähän yli
viidenvuotias, kun täti tapasi
viedä kirkkoon. Hän oli hyvä
laulaja ja lauloi kööreissä,
minä istuin ja kuuntelin ja
itkin, kun se laulu niin kos-
ki minuun. Juuri saman vai-
kutuksen tunnen nyt kun me-
nen kirkkoon, varsinkin hy-
vät saarnat. En tiedä, onko
kipinä jälellä sitä siementä,
jota äiti ja tätini ovat kyl-
väneet sydämeni kammioon.
Olen joutunut elämässäni
harha askeleille ilman tah-
toani. Nuorena neljäntoista-
vuotiaana piti katsella mistä
löytää työpaikan. Nykyajan
lapset käyvät koulua 18 vuo-
den vanhoiksi. Uskovaiset
vanhemmat voivat paljon teh-
dä tämän ajan sisällä, sillä
se on jo ikä, jolloin on jo var-
memmat vakaumukset. Käsi-
tys on kasvanut paremmin
eroittamaan hyvän ja pahan.

AUTTAJA Tilaushinnat:
Drawer 432 Koko vuosi $2.50
Ironwoo<L Mich. Puoli vuotta $1.50

4 kuukautta $l.OO
Myötä seuraa $ Auttajan tilaismaksuksi. Lähettäkää lehti

seuraavalle henkilölle:
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Osote

Tilaus on: ( ) uusi ( ) uudistus. (Kirjoittakaa selvä osote.)

Li häitä jän nimi

Tässä teen pienen huomau-
tuksen tosi uskovaisille sisa-
rille ja veljille, että eikö se
ollut Jumalan Pojan tahto, et-
tä auttaa langennutta ja sai-
rasta, joka ei voi tulla yksin
toimeen? Pidän, että vaikka
olemme terveitäkin tarvit-
semme toistemme apua, sa-
naa ja lohtua, että tulisimme
vahvoiksi uskossa. Vaan kun
se kadonnut lammas pyrkii
lammaslaumaan, sitä useasti
katsellaan, etteihän tuo kuu-
lu meidän laumaan. Pois tääl-
tä, eihän terveet tarvitse pa-
rannusta, vaan sairaat.

Mrs Wm Mäki, Ida-kaima,
Dtappas sisaresi toimi, sillä
sinä kykenet sen tekemään,
ja kirjoita Auttaja-lehteen,
sillä sinulla on tieto taipu-
mus kuin Jennillä. Onnea
vain kaikille tänä vuonna.

Toivoo,
Ida.

Painesville, Ohio
Fairport Harbor, O.

Onnellista uutta vuotta ja
hauskaa talvia toivomme tääl-
täkin kaikin. Täällä satelee
vain vettä. Ei ollut lunta
edes jouluna. Täälläkin ele-
tään ja touhutaan, väliin oi-
kein kiiruustikin. Kaikki seu-
rakunnan eri työhaarat ovat
aivan säännöllisesti toimineet.
Jouolukuun 14 päivä oli Si-
sarliitolla joulujuhla Paines-
villessä mr ja mrs Niilo Erk-
kilän kodissa. Aluksi laulet-
tiin yhteisesti mrs Ahon soi-
tolla. Tohtori Aho piti alku-
rukouksen ja sydäntä läm-
mittävän puheen ja loppuru-
kouksen. Laulettiin vielä lo-
puksi ja valaistun joulukuu-
sen ympärillä vaihdeltiin jou-
lulahjoja. Oli saapunut aina
Ashtabulasta mr ja mrs O.
Lundi. Sitten nautittiin kai-
kin joulukahvit vaikkakin vä-
hän varhain. Seuraava ko-
kous on kirkossa 29 päivänä
hartauden jälkeen ja kah-
vitarjoilu.

15 päivän iltana oli Mies-
tenliiton kokous kirkkosalis-
sa. Tarjoilusta huolehti Niilo
Erkkilä. 18 päivä oli hartaus-
hetki ja ompeluseuran tar-
joilu ja kokous. Joulukuun
21 päivän illalla oli lasten jou-
lujuhla. Valaistu kuusi oli
kirkossa ja lapset esittivät
hyvin onnistuneen, monipuoli-
sen ohjelman. Lopuksi jael-
tiin lapsille joulumakeisia.

Aattoyönä oli englannin-
kielinen joulukirkko kello 12
kynttilävalo 11a. Naiskuoro
myös lauloi mrs Ahon joh-
dolla. Sitten aamulla kello 6
oli suomalaisen joulukirkko.
Myös oltiin kynttilän valolla.

Miestenliitto myös kokoon-
tuu täsmälleen joka toinen
maanantai. Englanninkieli-
nen nuorten naisten ryhmä
piti joulujuhlansa joulukuun
29 päivä miss Ruth Ivarin
kodissa. Olivat vaihtaneet
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