
No. 19

KOKOUSMATKAN
MUISTIINPANOJA

(Jatkoa)
Viime viikon muistiinpa-

noissa kirjoitin pappien ko-
kouksesta. Se ehkä kiinnostaa
vain pienemmässä määrässä
lukijoita, sillä kokouksessa pi-
täisi olla itse mukana, ennen-
kuin muistiinpanot ovat mie-
lenkiintoisia. Tällä viikolla
kuitenkin on laajempaa mie-
lenkiintoa nauttiva asia muis-
tiinpanoissa, sillä kirjoitan
muutaman palstatuuman mi-
talta nuorten kokouksesta, jo-
ka pidettiin Marquettessa
huhtikuunviimeisenä pyhänä.

Mutta herättääkö kertomus
nuorten kokouksestakaan in-
nostusta Auttajan lukijoissa»
kun he ovat suurin piirtein
vanhoja ihmisiä? Toivon kui-
tenkin, että lukijat voisivat
hetken olla ainakin ajatuksis-
saan nuoria. Se olisi virkistä-
vää.

Marquetten seurakun n a n
nuoret olivat valmistaneet il-
lallisen tilavaan saliin, jonka
olivat vuokranneet tilaisuutta
varten. Nuoria oli saapunut
noin 70 illan kokoukseen. Il-
lallisen syötyämme pidettiin
virallinen kokous, jossa kes-
kusteltiin ja päätettiin Ylä-
Michiganin Lutherliitto j e n
toiminnasta. Kesäleirit ovat
siirtyneet ulkonaisen toimin-
tamme keskeisimmiksi koh-
teiksi, joten kokouksessa kes-
kusteltiin heinäkuussa pidet-
tävistä kesäleireistä. Ensim-
mäinen pidetään lapsille, 9-14
ikävuoteen, heinäkuun 19-25
päivinä, ja toinen pidetään
rippikouliiiän sivuuttanei lie
nuorille alkaen heinäk. 26 p.
Lastenleiristä huolehtii Mar-
quetten Lutherliitto ja nuor-
ten leiristä Wakefieldin, Bes-
semerin ja Ironwoodin Luther
liitoista valittu komitea.
Nuorten kesäleirejä pidetään
tietääksemme kolmet kirkko-
kunnassamme tänä kesänä:
Minnesotassa, Michiganissa ja
Massassa. Tämän kirjoittaja
on kahtena kesänä ollut mu-
kanä tällaisella kesäleirillä ja
on päässyt siihen käsitykseen,
että ne rakentavat keskinäistä
yhteyttä ja avartavat nuorten
sydämiä ja mieliä uskomaan
ja käsittämään Jumalan sa-
naa. Ja silloin keino on pyhi-
tetty.

Pyhäamuna, huhtik. 25 p.,
oli Marquetten kirkossa kah-
det jumalanpalvelukset. Aluk-
si oli englanninkielinen aamu-
kirkko, jossa saarnasi past. H.
P. Esala New York Millsistä.
Sitten seurasi suomenkielinen,
jossa saarnasi allemerkinnyt.
Englanninkielisessä oli läsnä
etupäässä nuorta väkeä ja
suomenkielisessä vanhempaa

KIITOSLAUSE
Pyydän lausua sydämelliset kiitokset sukulaisille,

ystäville ja naapureille, jotkayllättivät minut syntymä-
päivänäni huhtik. 26 p. Kiitos kestitsijöille ja kaikille
syntymäpäivälahjoistaan.

MRS. MATT HARJA,
Erwin Township, Ironwood.

Syvällä surulla ja murheella saamme ilmoittaa, että
Herra kutsui pois ajasta luokseen rakkaan isämme

JOHN VVIUAKKALAN
joka syntyi Kannuksella, Vaasan läänissä, Suomessa lo-
kakuun 13 p. 1869. Kuoli Minneapolissa tyttärensä luona
sydänhalvaukseen huhtik. 20 p. uskossa Vapahtajaansa,
jonka ansiossa oli varhain löytänyt rauhan. Hän oli 78 v.
6 kk. ja 7 päivän ikäinen.

Suremaan jäi kolme tytärtä ja yksi poika, 3 vävyä
ja neljä lasten lasta sekä multa sukulaisia täällä ja Suo-
messa.
Ei ihme, vaikka taivaiseen kaupunkiin kaipailen;
Levätä siellä kerran saan vapaana riemuiten.
Ei sairaana, ei itkien kuin vielä päällä maan,
Karitsa on sen aurinko, ei yötä ollenkaan.

/ Lapset:
Mrs Ed Hautala perheineen
Mrs Edwin Thompson perheineen
Mrs Leo Mack perheineen
William C. Wiljakkala

väkeä. Se onkin heikko kohta
kahden jumalanpalveluksen
pidossa, että kuulijakunta ja-
kaantuu kahteen joukkoon.
Varsinkin pienessä seurakun-
nassa se usein masentaa sel-
laisten mieltä, jotka eivät jak-
sa asiaa laajemmin käsittää.
Mutta vaihtoehtoa ei asiassa
ole. Jos haluamme nuoren
väen kirkkoon, on heille saar-
nattava englannin kielellä, ja
jos haluamme vanhan väen
kirkkoon, on heille saarnatta-
va suomen kielellä.

Iltapäivän juhlassa en enää
voinutkaan olla mukana, sillä
lähdin past. Esalan kanssa ko-
tia heti päivällisen jälkeen.
Matkalla oli oltu jo neljä päi-
vää ja kotia oli kiire, sillä kun
viikosta on kuluttanut neljä
päivää matkalla, on siitä vii-
kosta vain rippeet jäljellä. Ja
viikkoja on vuodessa? vain 52
ja vuosia ihmiselämässä 70,
tai enintään 80.

Matkalla 010 kuitenkin vir-
kistää. Ystävien tapaaminen
ja uutten ystävyyssiteit te n
solmiaminen antaa uutta vir-
keyttä. Varsinkin nuorten toi-
minnan seuraaminen on käy-
nyt erikoisen mielenkiintoi-
seksi. Mutta sen sanotaan ole-
van ensimmäisiä merkkejä
nuoruuden iän sivuuttamises-
ta, kun nuorten toiminan seu-
raaminen rupeaa huvittamaan
ja viehättämään.

Lausun kiitokset kaikkien
vierasten puolesta Marquetten
seurakunnalle. Ei vaivannä-
könne ollut turhaa, sillä min-
kä teitte, sen teitte sellaisille
Kristuksen tarhan istutuksil-
le, jotka maailman pyörretuu-
let saattavat vielä helposti
murtaa. J.E.N.

Tilitys kirkkokunnan
tuloista
(Tähän ei sisälly riemuvuoden

keräys)
Seurak. Osuus Tilitetty
Brocket, N. D.. $107.00 22.00
Rock Lake, N.D. 110.00 i
Rolla, N. D. ... 220.0091.55
Gardner, Mass. * 40.0040.00
Fitchburg, Mass. 900.00139.16
Maynard, Mass. 50.0045.15
Pigeon Cove .. 30.00
Quincy 66.0030.70
Amasa, Mich. .. 84.0040.00
Beechwood 82.0038.50
Calumet 250.0074.00
Bessemer 90.00134.20
Chatham 112.0055.00
Covington 208.00218.00
Detroit 200.0060.00
Iromvood 1250.00178.12
Marquette ... 440.00100.00
Mass 30.00
Wakefield 160.00
Sandy, Minn. .. 60.0065.00
Snellman 50.005.00
Sebeka 200.0015.00
Soudan-Tower. 60.0020.00
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Susi järvi 28.00
Thomson 200.00
Fairbanks 14.00
Vermilion .... 50.00
Virginia 50.0020.00
Vaasa 34.00
Wright-Lawler 20.00
Brainerd 16.00
Cedar Valley .. 38.008.00
Cokato 30.00
Rice River ... 40.00
Ely 400.00127.27
Embarrass .... 16.00
Finlayson 100.00
Gilbert 60.0020.00
Holmes City .. 94.00102.00
Kaleva 50.00
Leht ; järvi 160.00210.05
Menahga 72.00
Minneapolis

.. 62.0025.00
Moose Lake .. 50.00
N. Y. Mills .... 364.00283.27
Pike River 50.00
Kettle River .. 15.00
Athens, N.Y. .. 40.00
New York City 350.00
Jersey City, N.J. 100.00
Ashtabula, Ohio 425.00138.78
Cleveland 200.0040.00
Fairport 575.00397.87
Brantwood, Wis. 66.00
Hopeajoki 42.0042.00
Iron Belt 60.0011.00
Maple 50.00
Marengo 100.0058.50
North York ... 80.0046.00
Saxon 12.0010.00
Superior 80.0051.00
Waukegan, 111. . 25.00
Lappe, Can. .. 100.00
Nolalu ' 50.00
Fort William .. 50.00
Port Arthur .. 700.00229.00
Toronto 125.00126.30
Troy, N.H. .... 50.00
Fitzwilliam ... 40.00
Marlboro 50.00
Red Lodge 40.00

TULOJA KIRKKOKUNNAN
KASSAAN:
Gardner, Mass $40.00
Detroit, Mich., James Pellon
kautta $50.00
Iron Belt, Wis., Eino Kankaan
kautta:
Mr ja mrs Eino Kangas $4.00
Mr ja mrs L. Herlevi ... 1.00
Mr ja mrs Frank Hill .. 4.00
Mrs Marian Kangas 2.00
Yhteensä $ll.OO
Amasa, Mich., mrs Nick Jär-
ven kautta:
Mr ja mrs Svante Aho ..$2.00
Mr ja mrs Elmer Kivimäki

2.00
Mr Emil Hanttula 1.00
Mrs Helmi Mäki 1.00
John Mäki 1.00
Mrs Maria Mäki 1.00
Mrs Maria Peterson 1.00
Victor Haudan perhe

... 3.00
Mr jamrs Victor Peltonen 3.00
Mr ja mrs Emil Laukkonen

2.00
Miss Pearl Jätvi 1.00
Mr ja mrs Nick Järvi .. 2.00
Mr ja mrs John Orquist. 2.00
Mr ja mrs Arnie Mäki .. 1.00
Mr ja mrs Einar Laukkonen

2.00
Mr ja mr Ilmari Karhula 2.00
Mrs Hilda Hämäläinen .. 1.00
Mrs Tiila Mäki 1.00
Mr ja mrs Andrew Finni 2.00
Mr Alex Aho 2.00
Mrs Walter Rentola ....1.00
Naistenliitto 6.00
Yhteensä $40.00
Detroit, Mich.:
Hanna Heikkinen $5.00
John Heikkinen 5.00
Yhteensä $lO.OO
Miss Helen Johnson, Holmes
City, Minn. (nimi jäänyt pois
ennen painetusta listasta)

55.00
Ironwood, Mich.:
Reino Siirilä $l.OO
Hjalmer Siirilä 1.00
Wäinö Siirilä 1.00
Mr ja mrs Matti Koivisto 1.00
Alfred Panula 5.00
Mr ja mrs John Stenman Sr

3.00
Jacob Saari 5.00
Helmi Pickmosa 1.00
Mrs Maria Stolt 1.00
Hilma Reinikka 1.00
Ida Kivistö 1.00
Mr ja mrs Carl Luoma .. 5.00
John K. Jackson 25.00
Isaac Suliin 1.00
Mr ja mrs J. W. Palomäki 5.00
Theodore Thompson ....2.00
Evelyn Mäki 1.00

Martha Hermanson 1.00
Mr jamrs Verner Seppälä 5.00
Lizzie Holmes 1.00
John D. Ahonen 2.00
Mrs Mary Jacobsen 1.00
Mr ja mrs Matt Kitula .. 2.00
Mr jamrs Robert Mattson 1.00
Mr ja mrs Gust Siirilä .. 2.00
Mr ja mrs O. Kolehmainen

2.00
Mrs Mary Waltonen ja
Everett 1.00
Toivo J. Siirilä 1.00
Calven Luoma 1.00
Yhteensä $BO.OO
Riemuvuoden kassaan:
Ailie Mattson, Cloquet, Minn.

570.00
Ironwood, Mich.:
Chas Sarlund $lO.OO
Calven Luoma 1.00
Mr jamrs Carl Luoma .. 5.00
Yhteensä $16.00
Menahga, Minn., mrs M. He-
pokosken kautta:
Mr ja mrs Louis Rajakka

slo.oo
Raymond Aho 5.00
Yhteensä $15.00

J. E. Hautanen, r:hoitaja,
R. 1, Ironwood, Mich.

Ironwoodin Kansallis-
seurak. uutisia

Siionin ompeluseuran ko-
kous on kirkkosalissa Hela-
torstaina, toukok. 6 p., klo 7 :-

30 illalla. Mrs John A. Min-
kin, mrs J. Hirvi ja mrs John
Johnson varustavat kestityk-
sen.

Sunnuntaikoulut pidetään
ensi pyhänä kirkolla klo 9:20
ja Erwinkylän koululla klo 1
päivällä.

Englanninkielinen jumalan-
palvelus on ensi pyhänä, tk.
9 p., klo 10:30. Äitienpäivä-
juhla suomen- ja englannin-
kielisellä ohjelmalla pidetään
illalla klo 7:30. Kuoro laulaa
iltajuhlassa.

Erwinkylällä vietetään äi-
tienpäivää ensi pyhänä, tk. 9
p., klo 2 päivällä. Ohjelma ja
kestitys varustetaan yhteises-
ti.

Marquetten kansallisseura-
kunnan kuoro antaa konser-
tin kirkossamme lauantai-il-
tana, tk. 15 p., klo 8. Sisään-
pääsy on vapaa. Vapaaehtoi-
nen kolehti kannetaan. Pan-
kaa tilaisuus mieleen ja il-
moittaakaa siitä muillenkin.
Kuoroa johtaa opettajatar
miss Esther Michelson.

Seurakunnan kokous kir-
kolliskokouk se n edustajien
valitsemista ja -evästämistä,
sekä muiden seurakuntaa kos-
kevien asioiden käsittelyä
varten pidetään sunnuntaina,
toukok. 16 p., klo 10:30 aam.
Alussa on saarna.

Betania-seuran kokous oli
mr ja mrs John H. Mäen ko-
dissa, Montrealissa, Wis., vii-
me viikon keskiviikkona. Vä-

— (Jatkoa sivulla 8)

Marengo, Wis.
Sunn., toukok. 9 p., kello 8

illalla on englanninkielinen
jumalanpalvel u s kirkossa.
Past. O. H. Marten saarnaa.
Tulkaa kuulemaan ja kätke-
mään Jumalan sanaa.

Viime Lutherliiton kokous
pidettiin vk. 23 p. iltana mr
ja mrs Arne Heinon kodissa.
Past. Marten oli johtamassa
raamatun tutkistelua, joka
tällä kertaa oli Kristuksen
ylösnousemuksen varmuus. Ja
kun Kristus kerran on ylös-
noussut, niin mekin kaikin
saamme ylösnousta, joko tai-
vaan riemuun eli iankaikki-
sen vaivaan se on sillä, jos
täällä olemme uskonneet Ju-
malaamme.

Näitä /riviä kirjoitetaan
täällä Auttajan kotikylässä,
siis

Monin terveisin,
Martha.

NEW YORK MILLSIN
KANSALLISSEURAKUN-
TAPIIRIN ILMOITUKSIA

Torstaina naistenliitto ko-
koontuu Frostin kodissa kello
2 iltap. Hartauden jälkeen
seuraa työkokous. Tarjoilun

jäv jestävät emännät Louise
Frost ja Ethel Sonnenberg.

Lauantaina rippikoululuok-
ka kokoontuu kirkolla kello
I iltap.

Sunnuntaina on Millsissä
sunnuntaikoulua kello 9:30 ja
englk. hartaushetki kello 10 :-

45. Ulalla," kello 8, on Millsis-
sä äitienpäiväjuhla. Ohjelmaa
tullaan esittämään molemmil-
la kielillä. Kutsumme kaikkia
äitejä erittäinkin ja kehoi-
tamme heitä tuomaan muka-
naan koko perheet.

Lehtijärvellä on sunnuntai-
koulua kello 12:45 ja suomk.
jumalanpalvelus kello 2 iltap.
Jälkeen hartaushetken tulee
kuvanottaja, joka ottaa ku-
via seurakunnasta, sen eri
ryhmistä sekä kirkosta, 60 >

nen vuoden julkaisua varten.
Levittäkää siis tätä sanaa ja
saapukaa kaikki kuvaan!

Maanantaina rippikoulu-
luokka kokoontuu kirkolla klo
7 illalla. Kello 8:30 on johto-
kunnan kokous kirkolla.

Tiistaina Lehtijärven Lut-
herliitto kokoontuu Jalmer
Paavolan kodissa kello 8:lta.

Keskiviikkona rippikoulu-
luokka kirkolla klo 7 ja kuo-
ron harjoitus kello 8:30.

Torstaina (13 p.) Millsin
Lutherliitto kokoontuu pappi-
lassa kello 8 illalla.

Rippilasten kuulustelu tu-
lee olemaan Millsin kirkossa
tk. 14 p. illalla. Rippilasten-
päästö on helluntaina, aamul-
la jolloin myöskin on englk.
ehtoollisjumalanpalvelus.

—H. P. Esala.

ELYN KANSALLISSEURA-
KUNTAPIIRIN TOIMINTAA
Ely:

Torst., 6 p. Naistenliiton
työkokous klo 7:30 ill. mrs
Adolphina Löfbergin kodissa,
II E Pattison St. Luento
Raamatun Naisesta on: “Ka-
naanilaisesta vaimosta”.

Sunn., 9 p. “Äitienpäivä.”
Suomk. jumalanpalvelus klo
9 aam. Mrs Chas Anderson
tulee esittämään soololaulua.
Englk. jumalanpalvelus klo
10:30 aam. (HUOM! ajan
muutos englk. tilaisuudelle).
Ensi sunnuntaina ei ole pyhä-
koulua.

Tiist., 11 p. “Pelastuksen
sanomia” suomk. radio-har-
taushetki klo. 9 aam. Elyn
WXLT asemalta taulu n:ro
1450.

Ensi tiistai-iltana aikuisten
Raamattuluokka ei kokoonnu.

Keskiv., 12 p. Suomk. viik-
koillan hartaushetki klo 7:30
illalla.
Tower-Soudan:

Perj., 7 p. Jumalanpalvelus
ja H. p. ehtoollisen vietto klo
8 ill. Soudanin ruotsal. lut.
kirkossa.

Tiist., 11 p. Lutherliiton
kokous klo 8 illalla mr ja mrs
Jack Lakson kodissa, Tower-
issa.
Vermilion:

Sunn., 9 p. Jumalanpalvelus
ja H. p. ehtoollisen vietto klo
1:30 j.pp. kirkossa.
Sandy:

Sunn., 9. Jumalanpalvelus
klo 3 ip. Sandyn kirkossa.
Rippikoululuokka kokoontuu
heti jumalanpalveluksen jäl-
keen.

—R. Aho, pastori.

MARQUETTEN SION
SEURAKUNTA

Aamu jumalanpalvelus ensi
pyhänä klo 9.

Pyhäkoulua joka sunnun-
tai-aamu klo 10.

Englanninkielinen aamu ju-
malanpalvelus klo 11.

Äitienpäivä ohjelmatilai-
suus on sunnuntai-iltana Lut-
herliiton ja Ruth Cricle’in
toimesta. Tarjoilu seuraa.

Keskiviikko-iltana, 12 p.,
on hartaushetki kirkon ala-
salissa klo 8. Kestityksestä
huolehtivat mrs F. Kallio ja
tytär mrs Mulhauser.
Chatham:

Marquetten kuoro esittää
konsertin tiistai-iltana, 11 p.
klo 7:30.

SEURAKUNNAN KIITOSLAULUT
(Juhlaruno, jonka lausui Bessemerin seurakunnan juhlassa

toukok. 2 p. 1948 mrs Hjalmar Ahonen Wakefieldistä)
Seurakunnassanne tänään kiitoslaulut helää.
Herra Jeesus taivahassa armossansa elää.
Kun hän elää, elää myöskin hänen uskovaiset,
Vaikka ovat itsessänsä syntiin kuolevaiset.
Pieni, heikko Herran kansa aina onpi ollut,
Vaan on sitä voimallansa tukemaan hän tullut.
Kuusikymmentä jo vuotta seurakunnassanne
On hän ollut omissansa työtään tekemässä.
Herra meitä armossansa työssään tahtoo käyttää.
Pyhän Hengen voimallansa tyhjyytemme täyttää.
Kun hän antaa työtä meille, antaa myöskin ruokaa.
Häntä juuriHerra siunaa, huonouttaan ken huokaa.
Ravinto on raadollisten elon leipä, vesi,
Ruoka, juoma jumalisten, makeempi kuin mesi,
Sitä oomme nauttineet ja sitä nytkin saamme.
Armo yksin voimaa antaa työhön, toimintaamme.
Isä armas lapsiansa päivän kuorman alla
Virvoittaapi sielujansa lepoon laskemalla.
Sanan, sakramenttein kautta rauhan tuntoon antaa.
Silloin lapsi levon saa, kun Isän käsi kantaa.
Isä kantaa kotiin asti; se on suurta vasta!
Hellii, hoitaa rakkahasti. Ah, kuin autuasta!
Niin on teidän joukostanne moni rauhan saanut,
Tuskat ovat tauonneet ja synnin sota laannut.
Ystäväni, me nyt vielä, oomme maailmassa
Taistelevan seurakunnan työssä, toiminnassa.
Ja jos oisi edessämme vielä monta vuotta,
Katsokaamme, ettei meiltä aika kulu suotta.
Kaikki hetket käyttäkäämme sanan kylvötyöhön.
Jeesus-valo loistakohon synnin sydänyöhön.
Intoa ja ahkeruutta suokoon Herra meille,
Hengellänsä ohjatkohon aina rauhan teille.
Onhan myöskin meitä kerran lepo oottamassa,
Tähden kalliin verren Herran autuus taivahassa.
Kannattaa siis taistella ja valvoin vartoella,
Armotyötään julistaen suulla riemuisella.
Seurakuntaan Herran luokse, riemuitsevaan juuri,
Sydän, sinne lennä, juokse, missä jaspismuuri
Kaupunkia ympäröi ja kadut kultaa hohtaa.
Siellä Herran kansa kerran toisensa taas kohtaa.

“Sanansaattajasta” soviteltu.

Hartaushetki ja äitienpäivä
ohjelmatilaisuus ensi pyhänä
klo 2:15.
Ironwood:

Marquetten kuoro esittää
hengellisen kuorokonsertin
Ironwoodin kansalliskirkossa
lauantai-iltana 15 p. klo 8.
Kaikki tervetulleita!
Amasa:

Marquetten kuoro esittää
hengell is e n kuorokonsertin
Amasan “korkeakoulun” sa-
lissa alkaen klo 2 iltapäivällä,
sunnuntaina, 16 p. Tulkaa,
beechwoodilaiset!
Covington:

Marquetten kuoro esittää
hengell is e n kuorokonsertin
Covingtonin kansalliskirkossa
sunnuntaina, 16 p., klo 7 ill.

Kuoromme on jo monta
vuotta suunnitellut tätä kier-
tomakaa, sillä se virkistää
oman kuoromme innostusta
sekä niitten seurakuntien
kuoron intoa, joissa vierai-
lemme. Täten myös etsimme
kasvattaa enemmän ystävälli-
syyttä ja yhteyttä kirkko-
kuntamme sisarseurakuntien
kanssa.

Kauniisti kiitämme näitä
yllämainitulta seurakuntia,
jotka rakkaudella ottavat
kuoromme vastaan. Luonnol-
lisesti emme voi ilman edes-
tä näin suurta työtä tehdä ja
kun kannatte vapaaehtoisen
kolehdin, otamme sen kiitol-
lisuudella vastaan.

A. L. Mäki, pastori.

DULUTH:
Toukokuun 9 p. on englan-

ninkielinen jumalanpalvelus
kello 10:30 ap. Fremad Socie-
ty kirkossa. Osoite on 6th
Ave. E. ja sth St. kulmauk-
sessa.

Toukokuun 16 p. on englan-
ninkielinen jumalanpalvelus
kirkossa klo 10:30 ap.

SUPERIOR:
Toukokuun 9 p. on englan-

ninkielinen jumalanpalvelus
Christ Lutheran kirkossa klo
7:30 illa. Osoite on Belknap
ja Cummings katujen kul-
mauksessa.

Toukokuun 11 p. on nais-
tenliiton kokous mr ja mrs
Andrew Keinosen kodissa klo
7:30 ill. Osoite on 1223 N. 19
St. Kestittäjät ovat mrs A.
Keinonen ja mrs A. Mäki.

Toukokuun 16 p. on suo-
menkielinen! jumalanpalvelus
Christ Lutheran kirkossa kl,o
7:30 ill.

THOMSON:
Toukokuun 9 p. on suomen-

kielinen jumalanpalvelus kir-
kossa klo 2 iltap.

Toukokuun 12 p. on nais-
tenliiton kokous klo 7:30 ill.

Toukokuun 8 p. rippikoulu
kokoontuu kirkossa klo 10:30
ap.

MAPLE:
Toukokuun 16 p. on juma-

lanpalvelus kirkossa klo 2 ip.
Saarnat molemmilla kielillä.

—E. P. Lampela.

KIRKOLLISKOKOUSVIERASTEN
MAJOITUSHAKUKAAVAKE

Joko täyttäkää tämä, tai muuten antakaa tässä pyy-
detyt tiedot)
Majoitusta pyydetään hengelle.

Meitä saapuu miestä, naista, lasta.
Tulemme junalla , autolla , linja-autolla (^)

Vietämme perillä yötä; nim.
päivien jälkeiset yöt. (Merkitkää päiväykset.)

Mieluummin vuokraisimme ‘tourist cabinin’ (/)

Mieluummin vuokraisimme hotelli-huoneen
(Pastorit) Tulen yksin ; perheeni kanssa ;

henkeä.
(Huom! samanaikaisten toisten kirkkojen suurjuhlien
vuoksi autolla saapumisen merkitseminen on tärkeä
ulompana olevien majatalojen takia.)

Lähettäkää hakemuksenne varhain os.:
Mr. Emil Frusti
371 Caledonia St.,
Calumet, Mich.

Tervetuloa läheltä ja kaukaa!

SIVU 5


