
sesta, joka on tällä viikolla,
kirjoitetaan tuonnempana.

—M. H.
o

Marquette, Michigan
Otteita Sion-seurakunnan

vuosikokouksesta, joka pidet-
tiin tammikuun 11 päivänä
1948. Virkailijain vaalissa tu-
livat entiset virkailijat valit-
tua nimittäin esimieheksi, Ja-
cob Ranta; varalle John Wai-
nionpää; rahastonhoitajaksi,
Sam Michelson; rahastonkir-
juriksi, Axel Wiitala; kirju-
riksi ja kirjeenvaihtajaksi,
Fred ' Niiranen; urkuriksi,
Sam Michelson; toiseksi ur-
kuriksi, Mildred Johnson. Sai-
raskomiteaan pastori Armas
L. Mäki, mrs Armas L. Mäki,
Jacob Ranta, mrs August
VViljanen, mrs Victor Niemi,
mrs Sam Michelson ja mrs
Carl Wäisänen. Kolehdinkan-
tajat Frank Salmi, Victor
Mutka ja varalle Heikki Mä-
kiranta.

Kokouksessa tuli terävän
keskustelun kohteeksi kirk-
kokunnalle luovutettavan ra-
haerän arvostelu, jota pidet-
tiin liika suurena, jota ei voi-
da suorittaa. Jäsenveron ko-
hotusta esitettiin, vaan siitä
?i ratkaisevaa päätöstä saa-
tu ja niin se jäi ennalleen.
I’astorin palkkaa kohotettiin
o 10.00 kuussa. Marquetten
r 3uus on $130.00 kuussa. Toi-
• ottavasti toiset surakunnat
kuraavat mukana. Seurakun-
nin 50:tä vuosijuhlaa päätet-

t;n viettää ensikesänä heti
') kolliskokouk sen jälkeen.

, otettiin johtokunnan huos-
! .an ja johtokunta kutsuu li-

apua tarvittaissa.
—F. N.

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

Käykää uuden vuoden alussa otattamassa valo-

kuvanne. Teemme ensiluokkaisen työn, joten

kuva on mitä parhain muisto elämän kaikista

tärkeistä hetkistä ja tapauksista.

“Meni Poilrait=J
(Trier’s apteekin yläkerrassa)

IRONWOOD, MICH. PUHELIN 1775

Marengo, Wis.
Ompeluseuran vuosikokous

pidetään sunn., helmik. 1 p., |
kello 1 ip. mr ja mrs Nestor
Heinon kodissa. Toivon Her-
ran siunaavan kokoustamme
ja suokoon menestystä työl-
lemme taaskin alkavalla vuo-
della.

Lutherliitolla oli viime
kokous tk. 14 p. iltana mr ja
mrs Bruno Paavolan kodissa.
Oli kylmä ilma joten osan-
otto oli pieni. Alussa saatet-
tiin pyhän kasteen osallisuu-
teen Carole Marie' Kreitzman,
mr ja mrs Melvin Kreitzman-
in pienokainen. Kasteen toi-
mitti past. O. Marten, Ash-
landista.

Myöskin pastori Marten
johti tut kist e 1 u ainetta,
“Christian Warfare". Paljon
meillä siinä oli oppimista. Ei- j
kä se olekaan mitään helppoa 1
taistella uskon jaloa taiste-|
lua. Herran sana täytyy olla
aseena, kun oma paha liha,
sielunvihollinen ja häijy maa-
ilmaa hyökkää kimppuumme.
Ahkerasti tutkikaamme Her-,
ran sanaa. Siitä aina voimaa
saamme.

Mrs August Pihlajassa
tehtiin vaikea leikkaus v.k.
29 p. Leikkaus onnistui hy-
vin. Hänen oli määrä päästä
kotia viikko sitten. Toivomme (
pikaista parantumista. ,

Mrs Fred Paavola, joka
meni talven ajaksi lastensa
luo Chicagoon tuli katsomaan |
miestään, joka on potilaana
Pure Air parantolassa, Bay-;
fieldissa. Mrs Paavola mat- 1
kustaa näinä päivinä takai-
siin Chicagoon.

Martha.

Matkustaessanne
SUOMEEN

S® olkaa vakuutetut hyvää-

KULKUVUOROT NEW YORKISTA:
' TTNINGHOLM Helmikuun 13 p.

,1 PSHOLM Helmikuun 27 p.
K HOLM Maaliskuun 6 p.

"» >HOLM Maaliskuun 26 p. '

?l LETTI H INNAT NEW YORKISTA GÖTEPORIIN
Ensi luok. Cabln luok. Turisti luok.

" HOLM $285 $220 $lBO
TNINGHOLM $250 $175

. KHOLM $285 $l9O

MOOTTORILAIVA STOCKHOLM tekee ensimmäisen
~iatkansa Göteporista Ruotsista helmikuun 21 p. ja

New Yorkista lauantaina, maaliskuun 6 p.

>ja on nyt saatavana ensimmäisessä ja turistiluokassa.

enne hyvän paikan laivassa tehkää paikkatilauksenne
utessanne tarkempia tietoja kaikista matkaa koskevista
joista kääntykää paikallisasiamiehemme puoleen.

vedish American Line
Michigan Ave. CHICAGO L ILL.

FORT WIILIAMIN SEURA-
KUNTAPIIRIN UUTISIA

Tammikuun 1 p. Lapin seu-
rakunnan vuosikokous pidet-
tiin kirkossa. Toimihenkilöt
valittiin seuraavat: Puheen-
johtaja, mr Henry Hukkala;
varalle, mr Yrjö Korpiaho;
rahastonhoitajaksi, mr J.
Karjalainen; rahastonkirjuri,
mr Armas Jussila; kirjuri,
mr Eino Hynnä; varalle, mr
John Tulin; tilintarkastajat,
mr Wayne Käki ja I. Hynnä;
Auttajan kirjeenvaihtajaksi,
Martti Kaija. Seurakunta hy-
väksyi pappilan “lotin” osta-
misen; jäsenet lausuivat mie-
lipiteensä, että suuremmalla-
kin innolla nyt ruvetaan lait-
tamaan lautatavaraa ja ke-
räämään rahaa pappilan ra-
kentamista varten. Muita
suurempia asioita ei ollut.
Kastettu:

Judith Carolyn Deon, Da-
vid ja h.v. Lillian Bertha o.s.
Siironen Deonin lapsi synt.
huhtikuun 28 p. 1942 Sud-
bury, Ont., saatettiin pyhän
kasteen liittoon Deonin ko-
dissa joulukuun 29 p. Kum-
mit ovat mr ja mrs Werner
Norback.

Priscilla Jane Deon, David
ja h.v. Lillian Bertha o.s. Sii-
ronen Deonin lapsi synt. huh-
tikuun 23 p. 1945 Port Art-
hurissa, saatettiin pyhän kas-
teen liittoon Deonin kodissa
joulukuun 29 p. Kummit ovat
mr ja mrs Fred Siironen.

Norman David Siironen,
Fred ja h.v. Cecile o.s. La-
coursiere Siirosen lapsi, synt.
Fort Williamissa marraskuun
12 p. kastettiin David Deonin
kodissa joulukuun 29 p. Kum-
mit ovat mr ja mrs David
Deon.

Kaarlo Wayne Hukkala,
Lapista, Henry ja h.v. Helmi
Maria o.s. Mikkola Hukka-
lan lapsi, synt. Port Arthuris-
sa marraskuun 28 p. 1947
saatettiin kasteen liittoon uu-
denvuoden päivänä Hukka-
lan kodissa. Kummit ovat mr
ja mrs Yrjö Korpiaho.
Haudattu:

Mrs Amanda Holm, Fort
Williamista synt. Suomessa
marrask. 19 p. 1871 nukkui
kuoleman uneen joulukuifn 30

FRED
OBERLANDER

215 E. Ridge St.
IRONWOOD, MICH.

Moottori Ja Jeneraattori
korjausta

AVAIMIA TEHDÄÄN
LUKKOJA KORJATAAN

p. ollen 76 v. ikäinen. Kai-
paamaan jäi häntä kaksi vel-
jeä; Charles, Nipigon tien
varrella ja Oscar, Portland,
Oregon. Muita sukulaisia
ovat mr ja mrs V. Aho, mr
ja mrs B. Aho ja mr ja mrs

TANARUS. Aho.
Mrs Gustava Polvinen, In-

tolasta, synt. Suomessa mar-
raskuun 18 p. 1884 nukkui
kuoleman uneen tammikuun
3 p. ollen 62 v. ikäinen. Kai-
paamaan jäi häntä joitakin
sukulaisia Suomessa. Mrs Pol-
vinen on asunut paikkakun-
nalla 40 v. Vuonna 1940 hä-
nen puolisonsa muutti pois
ijäisyyteen. Mrs Polvinen
haudattiin tammik. 7 p. In-
tolan hautausmaahan.

O. E. Aho, pastori.

ELYN K ANSALLISSEUR A-

KUNTAPIIRIN TOIMINTAA
Ely:

Sunn., 25 p. Klo 9 aam.
suomk. jumalanpalvelus. Klo
10 aam. sunnuntaikoulu tun-
ti. Klo 11 aam. englk. juma-
lanpalvelus.

Maanant., 26 p. Lutherlii-
ton (Jr) kokous klo 7:30 ill.
mr ja mrs Arthur Nymanin
kodissa, 11 E. Conan St.

Keskiv., 28 p. Suomk. viik-
koillan hartaushetki klo 7:30.
Vermilion:

Sunn., 25 p. Hartaushetki
klo 1:30 j.pp. mr ja mrs Leo-
nard Johnsonin kodissa.
Pike River:

Sunn., 25 p. Jumalanpalve-
lus klo 3 j.pp. kirkossa.

R. Aho, pastori.

NORTH\YORW, WIS.
North Yorkin K. seurak.

kokous pidetään mrs Leve-
liuksen kotona sunnuntaina,
tammik. 25 p., klo 2 ip.

Jumalanpalveluss on sama-
na päivänä kirkossa alkaen
klo 10:30 ap.

M. N. Westerback.

VUOSIKERTOMUS
(Alku sivulla 4)
377 sielua. Vuoden aikana on
4 jäsentä muuttanut pois ja
4 on kuollut. 8 lasta on kon-
firmationin kautta siirtynyt
rippikoulun käyneiden luette-
loon. 6 aikaista on otettu seu-
rak untaan konfirmationin
kautta, 7 lut. rippikoulun käy-
nyttä on myös yhtynyt sekä
niiden joukossa 5 lasta. Kas-
teen kautta on tullut seura-
kuntaan 13 lasta. Jäsenlu-
kumme nykyään siis on 316
rippikoulun käynyttä ja 86
lasta, yhteensä 402 sielua.
Jäsenluettelossamme kyllä on
useita sellaisia, jotka ovat
ylenkatsoneet armonvälinei-
den käytön ja lyöneet laimin
aineelliset ve 1 vollisuutensa.
En ole voinut ketään heistä
jättää luettelosta pois ennen-
kuin seurakunta on käynyt
heitä puhuttelemassa. He
tarvitsevat muistutusta ja
kehoitusta. Ja kun riittävästi
on heidän palauttamisekseen
työtä tehty ja jos ei ole on-
nistuttu heitä palauttamaan,
täytyy heidät jättää pois
luettelosta s eju r a kunnasta
eronneina. Uskon, että Juma-
lan sanan mukaisen menette-
lyn kautta useimmat heistä
ovat voitettavissa.

Seurakunnan hengellisen ti-
lan tuntee sydänten tutkija,
Hän, joka käy niiden kultais-
ten kynttiläj aikain keskellä
ja varoittaa: “Pidä, mitä si-
nulla on, ettei kenkään kruu-
nuasi ottaisi". “Muista, mis-
tä lankesit, ole innokas ja tee
parannus." “Sillä minä tulen
ja sysään kynttiläjaikasi pois
sijaltaan, ellet tee parannus-
ta." Muistakaamme, että seu-
rakunta ei ole maallisten ta-
varain ja asiain yhdyskunta,
vaan pyhä, hengellinen yh-
teys Jeesuksen uskossa sa-
nan ja sakramenttien kautta.
Pitäkäämme kalleimpana etu-
namme näitä välineitä ahke-
rasti viljellä. Pitäkäämme si-
tä korkeimpana rakkauden-
työnä, että otamme vaarin
toinen toisestamme ja että
tuemme sekä paikallista et-
tä kirkkokunnaasta evanke-
liumin työtä kaikilla niillä
keinoilla, jotka Jumala on
meille antanut.

Omalta kohdaltani tunnen
suurta kiitollisuutta kaikkia
rakkaita seurakuntalaisia
kohtaan, jotka rukouksillaan,
varoillaan, sanoillaan ja työl-
lään ovat tulleet Herralle
avuksi kuluneenakin vuonna.
“Kun teemme hyvää, älkääm-
me väsykö, sillä me saamme
aikanamme niittää, jos emme
väsy.” Rauha olkoon Israelil-

Vilpittömästi,
G. A. Aho, Sananpalveli-

janne.

Auttaja torstaina, tammik. 22 p. 1948

Suurempi valikoima
Alhaisemmat hinnat
Ystävällinen palvelus

FINEMAN’S
Department Store

IrsnHood'a Bui>nl Corner

Suomalainen leipomo. Ensi-
luokkainen Ja puhdas työ.

STENHOLM
BAK E R Y

Suffolk Street
IRONWOOD, MICH.

Käykää liikkeessämme vie-
raillessanne Ironwoodissa.

Ostamme tuoreita

TUKKEJA
Kirjoittakaa hintoja ja lä-
hempiä tietoja osoitteella:
Roddis Lumber &

Veneer Cos.
IRONWOOD, MICH.

CIRCLE
( JCLEANERS—S Puh. 2295

Suffolk Street
IRONWOOD

Kaikellalsta vaatteiden
puhdistusta Ja prässäystä
Haemme ja tuomme kotiin. Käydessänne Escanabassa

poiketkaa
KALLION RUOKALASSA

Eino Kallio, omistaja
715 Ludington St.

Paras kahvi kaupungissa

SHELL GASOLINE
REO TRUCKS

niitollenne
Ekspertti mekanikkojen

palvelusta
RASVAUSTA JA

ÖLJYN VAIHTOA
KOSKELAA

Service Station
212 S. Lawrence

Puhelin 720
IRONWOOD, MICH.

No. 4

Dr. J. E. Drapeau
SILMÄLÄÄKÄRI

Silmälaseja sovitetaan Ja
korjataan

114 8. Lowell St. lronwood
Puhelin 757-R

TUNNIT:
|\ _/\ /I Maanantaista

Perjantaihin
Kello 9—5

KaUflufl Lauantaisin ja
Iltasin

muksella

Sivu 10


