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Bessemer:
Tämän viikon torstai-ilta-

na on viikkohartaus mr ja
mrs Emil Keiton kodissa. Lo-
puksi on tarjoilu.'

Ensi pyhänä on pyhäkoulu
klo 10 aamulla. Jumalanpal-
velusta ei ole.
Wakefield:

Ensi pyhänä on suomen-
kielinen aamukirkko alkaen
klo 11. Pyhäkoulu on klo 10
ap.

Ensi pyhänä iltapäivällä on
Lutherliton rekimatka. Tar-
kemmat järjestelyt on vielä
tekemättä, joten nq ilmoite-
taan paikallisessa päiväleh-
dessä viikon lopulla.

Viime viikon torstai-iltana
jäi matka Iron Beltiin teke-
määtä myrskyn ja pakkasen
vuoksi. Autolla ajaminen oli
niin vaarallista myrskyssä ja
pimeässä, ettei ollue enää tur-
vallista lähteä.

Bessemerin, Wakefieldin ja
Iron Beltin seurakunnat tun-
tevat kiitollisuutta kirkkokun-
nan esimiestä tohtori Ahoa
kohtaan, joka piti valaisevia
ja aikaamme sovitettuja
evankeliumin saarnoja näissä
seurakunnissa tammikuun ai-
kana. Saarnat olivat sellaisia,
joita kykenee pitämään ai-
noastaan selvään evankeliu-
min oppiin perehtynyt ja
Hengen valaisema sananju-
listaja, joka on jo vuosikym-
meniä ollut synnin, epäuskon
ja väärän opin kanssa lähi-
taistelussa. Tri Aho on ollut
täällä painossa tammikuun
ajan kokoamassa aineistoa
kirkkokunnan historiaan, jo-
ka aiotaan saada valmiiksi
riemujuhlaan mennessä ensi
juhannuksena. Hän matkusti
kotiin Painesvilleen, 0., kes-
kiviikko-iltana, aikoen käydä
matkallaan tervehtimässä se-
minaarin oppilaita ja opetta-
jia Springfieldissä, 111.

—J. E. Nopola.
o

Ironwoodin Kansallis-
seurak. uutisia
Pastori Jacob Hirvi
610 E. Ayer

Siionin ompeluseuran kokous,
englanninkielinentilaisuus, on
kirkkosalissa tänään, torstai-
na, 29 p., klo 7:30 ill. Kes-
tityksen varustavat mrs Wäi-
nö Mäkelä, mrs Leonard
Erickson ja mrs Eugene Bel-
mas. Toivomme taas Runsasta
osanottoa.
Lauantaina on rippikoulu klo
9 aamulla. Pyhäkoulu on sun-
nuntaina klo 9:20' aamulla.
Suomenkielinen jumalanpalve-
lus ja Herran pyhän ehtool-
lisen vietto on ensi sunnun-
taina klo 10:30 aamulla. Jee-
sus kutssu armopöytäänsä
vieraiksi sanoen: “Niin usein
kuin te siitä syötte, tehkää
se minun muistokseni!”

Kuoroharjoitus on tiistai-ilta-
’na klo 7:30. Kaikki laulajat
mukaan. Harjoitellaan mieslii-

-1 ton iltamia varten.
jBetania ompeluseuran kokous,

i joka piti olla tämän viikon
jkeskiviikkona mr ja mrs John
Juurakon kodissa on vasta
perjantaina tällä viikolla, eli

] tammikuun 30 p. Kestityksen
varustavat mrs Isaac Niemi
ja mrs J. Juurakko.
Erwinkylän hartaushetki hel-
mikuussa pidetään, ei kuu-
kauden toisena sunnuntaina,
kuten ennemmin aijottiin,
vaan vasta helmik. 22 p. Sil-
loin näet, koetamme hankkia
vieraita puhujia miesliiton
juhlaan ja saada vieras pu-
huja täten Ervvinkylänkin ti-
laisuuteen. Kestityksen ja oh-
jelman laittavat tällöin mrs
Mathilda Hautanen, mrs Es-
ther Puumala, mrs Matti
Hantula, mrs Alex Saari, mrs
Henry Ahola ja mrs Matti
Harja.
Vanhemman om p e luseuran
kokouksessa oli runsaasti vä-
keä, vaikka vallitsikin anka-
ra pyry niin, että monet yh-
distykset peruuttivat kokouk-
sensa kokonaan. Vanhat suo-
malaiset ovat kuitenkin tot-
tuneet niin tuiskuun kuin ty-
veneenkin, ja niin kokous pi-
dettiin ja vietettiin herttai-
nen ja siunausrikas hetki Ju-
malan sanan ääressä. Kau-
niin kertomuksen luki mrs
Henna Lake. Miss Myrna
Ahonen lauloi kauniin sooloon

1 mrs J. Hirven hoitaessa säes-
I tystä. Pastori piti puheen.
; Päätettiin jakaa paastonajan
kotelot taaskin seurakunta-
laisten koteihin, ja keskustel-
tiin monista tulevista toimis-
ta, jotka tuonnempana pan-
naan käytäntöön. Mrs John
Mäkelä maksoi kokousvuo-
rostaan seuralle $5.00. Kii-
tos! Pöytätulo tämän lahjan
kanssa teki $22.10. Kiitos'
kestittäjille! Seuraava kokous
on helmik. 5 p. ja varustavat
sen kestityksen mrs Sophia
Koski, mrs John Salo, mrs
Lempi Mäki ja mrs Albert
Nelson.
Pyhäaamun en g lanninkieli-
sessä ju m alanpalveluksessa
oli taas runsaasti väkeä.
Naiskuoro lauloi, antaen si-
ten tilaisuudelle erikoista
juhlatuntua. Seuraava engl.
kielinen kirkonmeno, helmik.
8 p., on Herran pyhän ehtool-
lisen vietto.
Kastettu: Tammik. 26 p. saa-
tettiin pyhän kasteen kautta
Kristuksen seurakunnan jä-
senyyteen Verlyn Maria Leh-
to, Milton M. ja Ellen A.
Lehdon pienokainen North
Ironwoodista. Pienokainen on
syntynyt helmik. 14 p. 1947.
Kummeina olivat Roy ja Ru-
dy Berlin, Wallace Lehto ja Jo-
hanna Polvi. Toivotamme Ju-
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malan siunausta pienokaiselle
ja vanhemmille.
Lutherliitolla oli kokous kirk-
kosalissa maanantai-iltana.
Rekiretki siirrettiin kylmän
sään vuoksi leudompaan ai-
kaan. Seuraava kokous on
helmik. 9 p:n iltana. Kesti-
tyksen laittavat Gladys Wie-
meri, Annette Koski, Phoe-
be Tässäva ja Helen Wiemeri.
Juuri saimme tiedon, että
kauan sairastanut mr Carl
Hakari on kuollut ja päässyt
ajan vaivoista. Hautaus on
Ketolan toimistosta perjan-
taina, tk. 30 p., klo 2 ip.
Terve ja reipas.poika syntyi
mr ja mrs Carl Forslundille
Grand View sairaalassa sun-
nuntaina. Mrs Forslund on
entinen Lillian Ahonen. On-
nittelumme vanhemmille ja
pienokaiselle!

Menahga, Minn.
Vuoden ensimmäisenä sun-

nuntaina, tammik. 4 p., vie-
timme armohetken Herran
huoneessa, sanan ja sakra-
mentin osallisuudessa. Mikä
onkaan tarpeellisempaa elä-
män tien matkailialle kuin
käydä armo lähteillä voimaa
saamassa? Näin vuoden alus-
sa, jos ainakin tunnemme
tarvitsevamme sitä tukea ja
varmuutta, että Herra tahtoo
olla kanssamme, tämänkin ar-
movuoden ajalla ja tuo suloi-
nen vakuutus “niinkuin sun
päiväs, ovat sinun voimas”
on sangen lohdullinen sielul-
le, Joka tuntee oman heik-
koutensa. Lukuinen oli jouk-
ko, joka osallistui Herran pöy-
tään saamaan persoonakoh-
taista vakuutusta syntien an-
teeksi saamisesta Herran ruu-
miin ja veren osallisuudessa.
Pyhä juhlallinen hetki; sa-
noin kuvaamaton, kun saam-
me tuntea Herran läsnä oloa.
Kun saamme uskoa olevamme
Jumalan lapsia juuri sellai-
sina kurjina syntisinä kun
olemme, armosta autuaina!
Onko suurempaa ihmettä ?

Lutherliiton Topic Study
ilta oli määrätty tk. 14 p.
Enoch Andersonin kotona,
vaan ankara myrsky esti mo-
nen jäsenen saapumista, kun
radion kautta myös oli ko-
vat varoitukset tien päälle
menosta. Pastori ja joitakin
lähellä asuvia kokoontui An-
dersoniin ja päätettiin siirtääkokouksen tk. 29 p. illaksi,
toivoen silloin sääsuhteitten
olevan parempia. Silloin yri-
tetään uudelleen Andersoniin.
Mrs:t Enoch ja Wm L. An-
derson ovat emäntinä.

Mrs Wm L. Anderson lah-
joitti $lO.OO seurakunnan
kassaan äitinsä mrs Chas.
Kinnusen muistolle. Vanhurs-kaan muisto elää siunaukses-
sa.

Kirjoittaessani mrs Kinnu-sen muistolausetta jäi mai-nitsematta ne kaksi kaunis-ta laulua, “En rauhaa löy-
däkään maan päältä” ja
“Asleep in Jesus”, jotka mrsEnoch Anderson lauloi hau-taus tilaisuuksessa. Kirjoit-
tajalla kun on tuo yksi huo-no pää ja sekin käy harmaak-
si, tulee usein virheitä, jot-
ka sitten vasta huomaa, kunne on lehden palstoilla. Toi-
von ne anteeksi annettavan.Lutherliiton ohjelmailta olitammik. 21 p. Ankarasta pak-kasesta ja tukkeutuneistateistä huolimatta oli osanottohyvä. Monet ei edes päässeet
kotoaan liikkeelle, jotka muu-ten olisivat olleet mukana.Seuraava ohjelma suoritet-tiin: Yhteislaulu, alkurukous
ja raamatun lukemista, past.
Heino; lukemista, Ragnar
Karjalainen; laulua, mrs S.

Karjalainen; runo, mrs Ma-
rian Sandström; lukemista,
Raymond Aho; laulua Priscil-
la Anderson; lukemista, mrs
M. Hepokoski; laulua, Patri-
cia Anderson; lukemista, mrs
L. Rajakka; laulua, mrs E.
Anderson; saarna, past. Hei-
no; yhteislaulu n:o 346; lop-
pusiunaus, past. Heino. Roh-
kaisevia ja sydäntä lämmit-
täviä ovat nämät tilaisuudet,
joissa kukin saa todistaa Ju-
malan rakkaudesta meitä syn-
tisiä kohtaan luvuin, lauluin
ja runoin ja opettajamme va-
laisevat puheet ikäänkuin
kruunaavat ne ilta hetket,
jotka täten vietämme Juma-
lan kunniaksi ja uskomme
vahvistukseksi.

Seurakunta m m e lähetti
vuoden osuutensa “Pension
Pian” rahastoon tk. 12 p. Sii-
nä teimme vaan velvollisuu-
temme.

Tervehtien Herran omia!
Jennie Hepokoski.

“VOI HANNA PARKA!”
Eräs nuori tyttö kertoi

kerran, miten hän aina pel-
käsi tätinsä ja tämän miehen
tapaamista, kun he puhuivat
hänelle evankeliumia Jumalan
Karitsasta, joka poisotti maa-
ilman synnit. Ja kun tyttö
oli vastahakoinen kuulemaan
ja sanoi, ettei hän voi uskoa,
niin setä tavallisesti lopetti
sanomalla: “Voi Hanna par-
ka, kun sinä et usko syntejäsi
anteeksiannetuiksi!”

“Ja nämä sanat seurasivat
minua kaikkialle”, kertoi tyt-
tö. “Jos mihin menin, kuului
ar na sisälläni: “Voi Hanna
parka, kun sinä et usko syn-
tejäsi ant e e ksiannetuiksi”.
Jos menin maata, olivat ne
sanat mielessäni. Kun herä-
sin aamulla, kaikuivat ne taa-
sen ensimmäisenä. Olin onne-
ton.”

No. 5

Ja lopulta hän alkoi kuun-
nella sedän todistusta siitä,
kuinka Jumalan Karitsan ve-
ressä ovat kaikkien synnit
sovitetut, ja sen jälkeen hä-
nen käyntinsä sedän ja tatin
luona muodostuivat mitä iha-
nimmiksi hetkiksi, vaikka
hän aina ennen oli heitä pe-
lännyt. Hän ei ollut enää
“Hanna parka”.

Seurakunta-lehti.

SUomen asukasluku
on 3,848,097 henkilöä

Tämän vuoden henkikirjoituk-
sen mukaan oli Suomessa 3,848,-
097 asukasta, joista 1,824,411 mies-
tä ja 2,024,636 naista. Kaupungeis-
sa asuu 956,302 henkeä, kauppa-
loissa 167,715 ja maaseuduilla 2,-
725,080 henkeä. Helsingissä on nyt
368,195 ihmistä ja Turussa 98,745.
Kun Tampereen kaupunkiin lii-
tettiin Messukylän kunta, tuli sen
väkiluku jokseenkin yhtä suu-
reksi kuin Turun, nim. 93,665 hen-
keä. Seuraavina suuruusjärjes-
tyksessä ovat: Lahti 41,344?*, Pori
39,064; Oulu 35,292; ja Vaasa 39,-
105 asukasta.

Puute polttoöljystä
Kovien pakkasten jatkuessa

pohjois-valtioissa ja tavattoman
kylmän sään vallitessa kautta
maan, on poltto-öljystä kehittynyt
kriitillinen tilanne. Monin paikoin
on polttoöljy loppunut kokonaan.

Minnesotan kuvernööri Young-
dahl on vaatinut federaalihalli-
tusta tutkimaan poltto-öljy tilan-
netta. Näyttää siltä, että öljyä saa-
vat monin paikoin ne, jotka ha-
luavat maksaa huikeita hintoja
siitä, kun taas toisille ostajille il-
moitetaan, että öljyä ei ole saata-
vissa. Joiltain tahoilta on ilmoi-
tettu, että poltto-öljy asetetaan
säännösteltäväksi ensi talvena.

Tilatkaa Auttaja seurakuntaan
kuulumattomalle ystävällen-
ne. Hänkin nauttii siitä.

HALVENNUSMYYNTI
SEINÄPAPERIA niinkin halvalla kuin 10c rulla

MONIA HYVIÄ ARVOJA
Meillä on myöskin

MAALEJA EMALJOJA PENSSELEJÄ

MAALARIEN TARPEITA
* Puhelin 884

LARSON’S VVALLPAPER & PAINTS •

412 E. McLeod Avenue
IRONWOOD, MICHIGAN

Radio Cab Cos.
Puhelin 17

AUTOMME JOHDETAAN RADIOLLA *

Wrecker palvelusta Soittakaa yöllä tai päivillä

■ iMICu«fXcV

The Rexall Drug Store
Suffolk ja Aurora katujen kulmassa

IRONWOOD MICHIGAN
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