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kaantuu itse Krstukseen.
Evankeliumi kertoo Kristuk-
sesta, joka on sotinut syntiä
ja kuolemaa vastaan sekä
saanut niistä loistavan voiton,
ja on meistä tehnyt niiden
manehikkaita voittajia. Tätä
tulee meidän uskoa ja tun-
nustaa, siihen uskoon tulqe
meidän vetää niitä, jotka ei-
vät vielä siinä ole. Tätä me
teemme, kun olemme mukana
seurakuntatyössä, rakkauden
uhrilahjoilla palvellen Juma-
lan sanan julistajia. Avaamal-
la kotisi ovet evankeliumin
julistukselle sinä olet mukana
viemässä viestiä koko maail-
man syntien sovituksesta.

Toivotan Auttajan toimit-
tajalle ja kaikille sen lukijoil-
le autuasta ja Jumalan rau-
han täyteistä kesää. Myös
kiitän Auttajasta, jota olen
saanut joitakin numeroita.
Olemme nyt saaneet maalli-
sen majan ja toivomme, että
joku uskonystävä heittäisi
kirjeellä. Olisihan se niinkuin
muinoin Noan arkkiin tuore
öljypuun lehti, joka toi suloi-
sen tuulahduksen vesien ale-
nemisesta. Meidän arkkimme
keinuu hirmumyrskyn käsis-
sä, vaan Jumalan kiitos, Jee-
sus on mukana.

Pian, aivan pian, saavum-
me Araratin vuorelle autuait-
ten suureen, suureen juhlaan.

Autuas veljenne Herran ve-
ressä ja haavoissa.

Fabian Toivoniemi
Osoite: Raisio, Finland.

IRON COUNTY
CREAMERY

Puhelin 50
Lähellä “Soo Line” asemaa

HURLEY, WIS.
Käyttäkää aina meidän

tuotteita—eitä hyvää lajia
VOITA

ja mlellytävän maukasta
"VELOUR" JÄÄKERMAA

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

Auttaja torstaina, maalisk. 25 p. 1948

ELYN KANSALLISSEURA-
KUNTAPIIRIN TOIMINTAA
Ely:

Pitkäperjantaina. Juhlaju-
malanpalvelukset kello 7 ill.
suomk. ja klo 8:15 ill. englk.

Pääsiäisenä. Kello 7 aam.
suomk. juhlajumalanpalvelus.
Kello 8:30 aam. englk. juhla-
jumalanpalvelus. Kuoro tulee
esittämään juhlan aiheista
musiikkia molemmissa tilai-
suuksissa.

Tiist., 30 p. “Pelastuksen
sanomia” suomk. radio-har-
taus klo 9 aam. Elyn WXLT
asemalta.

Kesk.v., 31 p. Ensi keski-
viikko iltana ei ole hartaus-
tilaisuutta. Ottakaa tämä
huomioon!
Vermilion:

Pääsiäisenä. Pääsiäis-juhla-
jumalanpalvelus kello 11 aam.
Vermilionin kirkossa. Saar-
nat molemmilla kielillä. Mer-
kitkää aika.

Pike River:
Pääsiäisenä. Pääsiäis-juhla-

jumalanpalveluskello 1:30 ip.
mr ja mrs Matti Harjun ko-
dissa. HUOM! Aika on muu-
tettu tavallisesta kello 3:sta
kello 1:30 j.pp.
Sandy:

Pääsiäisenä. Pääsiäis-juhla-
jumalanpalvelus kello 3 j.pp.
Sandyn kirkossa. HUOM!
Rippikoululuokka ei kokoonnu
pääsiäisenä.
Tower-Soudan:

Perj., huhtik. 2 p. Hartaus-
hetki kello 8 ill. Paikasta lä-
hemmin paikallisessa lehdes-
sä.

R. Aho, pastori.

NEW YORK MILLSIN
KANSALLISSEURAKUN-
TAPIIRIN ILMOITUKSIA

Torstaina on englk. ehtool-
lisjumalanpalvelus alkaen klo
8:lta.

Pitkäperjantaina on Lehti-
järvellä ehtoollisjumalanpal-
velus kello 10:30 ja Millsissä
suomk. ehtoolliskirkko kello
2 j.pp.

Lauantaina kuoro harjoit-
telee koululla kello 2:30 ip.

Pääsiäisenä on Millsissä
suomk. ylösnousemus juhla klo
9:30, jossa tulee meille julis-
tamaan pääsiäis sanomaa
evank. Jacob Esala. Englk.
kirkonmeno on kello 10:45,
jossa tullaan esittämään m.m.
kuorolau luja. Uhrikolehdit
kootaan seurakunnan raken-
nusrahastoon.

Lehti järvellä on ylösnouse-
musjumalanpalvelus kello 2
ip. Evank. Esala saarnaa.
Saapukaasuurin, joukoinkuu-
lemaan ja kätkemään voitol-

lista ylösnousemuksen sano-
maa !

Illalla kello 8:15 Millsin
kirkkokuoro tulee esittämään
pääsiäis-kantaatin korkeakou-
lun juhlasalissa. Saapukaa
suurella joukolla kuulemaan
tätä harvinaista lauluohjel-
maa. Tilaa on, vaikka tulee
paljonkin väkeä.

H. P. Esala.

Fort William, Ont.
Mrs Hilda Korkola, 308 Og-

den St., Fort William, kuoli
McKellar sairaalassa sunnun-
tai-iltana, maalisk. 14 p., pit-
kän sairauden jälkeen 64 vuo-
den ikäisenä. Hän oli synty-
nyt Ähtärissä, Suomessa, lo-
kak. 10 p. 1883 ja tuli Suo-
mesta Canadaan 1902; meni
avioliittoon Heikki Korkolan
kanssa Port Arthurissa ke-
säk. 3 p. 1903. Puolisonsa
Heikki kuoli tammikuun 4 p.
1945. Mrs Korkola on ollut
tässä piirissä 46 vuotta, ja
on hyvin tunnettu paikkakun-
talainen. Lähinnä kaipaamaan
jäi kaksi tytärtä: mrs W. J.
Robinson, Hearst, Ont.; ja
mrs E. Nettleton, 257 Christ-
ina St., Fort William; yksi
poika: Walter Korkola, 536
S. Franklin St., Fort William;
kuusi lastenlasta, kaksi lasten
lastenlasta; yksi sisko: mrs
Lydia Hietanen, Nakina,
Ont.; kolme veljeä ja kaksi
siskoa Suomessa sekä monta
muuta sukulaista ja ystävää
tällä paikkakunnalla.

Seurakuntamme menetti
hyvän jäsenen. Hän toimi ah-
kerasti seurakunnan työssä,
oli noin 25 vuotta rahaston-
hoitajana ompeluseurassa. Ol-
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HELEN’S
EAT SHOP

Helen Koponen, omisi.
4 Silver Street Hurley, Wis.

HYVÄÄ RUOKAA JA
KAHVIA

aina saatavana.
Ensimmäinen liike sillasta

Hurley'n puolella

GIOVANONFS
HARDWARE

404 Silver St. Puhelin 767
HURLEY, WIS.

Kalastusvälineitä, teräasei-
ta, pumppuja, putkia, sovi-
tuksia ja viemäriputkia,
maaleja, vernissaa, öljyä,

saviastioita.

SHELL GASOLIINIA
öljyjä ja rasvoja

FIRESTONE
laiereiia ja pattereita

AUTOJEN OSIA
TAXI-PALVELUSTA

I SORVALA
Service Station

Puh. 602 J
Hurley, Wis.

PAUL’S m
Hurleyssä m

202-204Silver Street Puhelin 749

Suurempia japarempia arvoja aina

IRON COUNTY
liiiFuel& Lumber Cos.

Puhelin 276
kif HURLEY, WISCONSIN

KOLIA LAUTOJA RAKENNUSTARPEITA
DYNAMIITTIA SYTYTYSLANKAA NALLEJA

Sherwtn-Williams maaleja

ROCK WOOL INBULEERAU3 AINETTA TILAUSLOMAKE
AUTTAJA Tilaushinnat!
Drawer 432 Koko vuosi $2.50
Ironwood, Mich. Puoli vuotta $1.50

4 kuukautta $l.OO

Myötä seuraa $ Auttajan tilaismaksuksi. Lähettäkää lehti
seuraavalle henkilölle:

Nimi

Oaote

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

Lähettäjiä nimi

la ja elää Kristukselle oli hä-
nen elämänsä tarkoitus. Sen
me hyvin voimme nähdä hä-
nen kristillisestä elämästänsä.
Hän tunnusti Kristuksen ole-
van hänen ainoana turvana,
ainoana apuna, että oma van-
hurskaus on aivan mitätön
Jumalan edessä. Halu hänellä
oli erota ja mennä Isänsä ty-
kö taivaaseen.

O. E. Aho.

PÄÄSIÄISENÄ
Jumalanpal vel u s North

Yorkissa maalisk. 28 p. kello
10:30 ap.

Marengossa samana päivä-
nä kello 1:30 ip.

—M. N. Westerback
Gurney, Wis.

KIITOS!
. Mrs M. Nousiainen, Tr out

Creekista, Mich. on lahjoitta-
nut Auttajalle $1.35, josta lau-
summe suuret kiitokset!
Samalla onnittelemme mrs
Nousiaista, jokaviime viikolla
vietti muistaaksemme 80. syn-
tymäpäiväänsä.

o

Kannattakaa omaa painolii-
kettänne milloin mahdollista.

SUOMESSA
hoitaa kaikkia siirtolaisten

asioita allekirjoittanut.
Kääntykää luottamuksella

puoleeni.

JUHO SALOKANNEL
Hämeentie 36 B 36
HELSINKI, SUOMI
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