
Gurney, Wisc.
Kirjoittajan pienessä ma-

jassa on viime päivinä vie-
raillut useita ystäviämme,
iloksi isännälle ja virkistyk-
seksi sairaalle emännälle.

Mrs Sylvi Heikkinen (Mä-
ki) Wattonista, Mich., vierai-
li luonamme mr ja mrs Art-
hur Nylundin kanssa. Vii-
meksi mainitut ovat tyttä-
remme ja vävymme ja asu-
vat Ironwoodin lähellä.
Sitte saimme vieraiksemme
mrs Conrad Johnsonin, Mar-
quettesta, Mich. ja mr ja mrs
Adolph Rantasen ja mrs Ma-
ria Rantasen, No. Hurleystä.

Ja sitte saimme vieraik-
semme ystäviä Kaliforniasta
asti, nimittäin mr ja mrs
Taisto Lehti ja mrs Helga
Väli. He olivat luonamme seu-
faavaan päivään asti ja sitte
jatkoivat matkaansa Wake-
fieldiin y.m. sukulaistensa ja
ystäviensä luokse. Mrs Väli
ja tyttärensä mrs Lehti, ovat
entisiä VVakefieldin asukkai-
ta. Välin perhe muutti Berke-
leyn kaupunkiin, Kalifornias-
sa, noin seitsemän vuotta sit-
te. Mr Isaac Väli kuoli siellä
viime talvena. Vieraamme
toivat meille terveisiä tytä-
reltämme ja hänen perheel-
tään sekä monilta ystävil-
tämme Berkeleyssä.

Seuraavana päivänä saim-
me ottaa vastaan vieraiksem-
me pastori ja mrs E. Pentti-
sen, pastori ja mrs J. E. No-
polan sekä mrs J. K. Jackson-
in. Nopolat ja Jacksonit asu-
vat Ironwoodissa. Penttiset
ovat hiljattain saapuneet tä-
hän maahan Suomesta, Kars-
tulasta, jossa past. Penttinen
on ollut sanotun seurakun-
nan kirkkoherrana, mutta on
nyt saapunut kirkkokuntam-
me palvelukseen, ja piakkoin
siirtyy Fitchburgin, Mass. j
Kansallisseurakunnan hoita-;
jaksi. Oli perin hauskaa saa-
da arvoisilta vierailtamme
tietoja Suomesta ja useista j
ystävistämme siellä. Erittäin 1

Seurakunta-
kirjeitä

I 3

hauskaa oli kuulla, että evan-
kelinen heräysliike on saanut
suurta valtaa Suomen nuo-
risossa, varsinkin muutamilla
seuduilla. Se osoittaa, ettei
Jumala ole hyljännyt kan-
saamme Suomessa. Kun Py-
hän Hengen tuli pääsee pala-
maan kansan keskuudessa,
kyllä se polttaa pois sen mikä
on Hengelle vierasta ja va-
hingollista. Ja kun Hengen
tuli valtaa nuorison, ei se tar-
vitse maailmallisia ilotulituk-
sia eikä “syöttejä” houkutte-
lemaan uskonnolliseen työ-
hön. Siinä on heille kyllin iloa.
Ja nuorten hengellinen pala-
vuus vaikuttaa vanhempaan-
kin väestöön.

Sitten seuraavana päivänä
saimme vieraiksemme past.
ja mrs J. Hirven, Ironwoodis-
ta, mr ja mrs Saaren, Mon-
trealista, mrs Erick Kan-
kaan Ironwoodista ja mrs
Eliina Ahosen, No. Hurleys-
tä. Ja vielä seuraavakin
päivä oli “juhlapäivä”, kun
High Bridgestä, Wis. saimme
vieraiksemme seuraavat: mrs
Levelius, mrs Holi, mrs Pel-
tonen jamrs Mäki.

Puolisoni sairauden vuoksi
minulle kuuluu vieraiden kes-
titseminen. Se on sujunut
vallan hyvin, kun vieraitten
joukossa on ollut toimeliaita
ja palvelustoimiin tottuneita
naisia, jotka ovat antaneet
apuaan ja omista tuomisis-
taan tarjoilupöydän katta-
neet. Kiitos kaikesta!

Vielä kuin jälkikirjoitukse-
na huomautan, että edellä on
pastorien emännätkin merkit-
ty vain mrs-tittelillä, kun
kirjoittaja muistaa, että Aut-
tajassa, jo kauan aikaa sit-
te, oli latoja, joka ei koskaan
latonut rouva-sanaa, vaan jo-
ka kerta muutti sen mrs’eksi.
Kun latojalta kysyttiin syytä
siihen, niin hän selitti, ettei
amerikalaisella koneella voi
latoa rouva-sanaa.

M. N. VVesterback.

VALITKAA...

' :

Valittiin Michiganin lain-
laatiiakuntaan vuonna 1940

uudelleen vuonna 1942.

Valittiin Ironwoodin kau-
pungin kommissioneriksi v.
1943. Valittiin Ironwoodin
Chartenkommissioniin 1946

Toisen maailman sodan ve-
teraani. U. S:n laivastossa
1943-1946.

Jäsen: Veterans of Foreign
Wars, Gogebic Range Post
No. 1823 ja American Le-
gion. Ironwood Post No. 5.

John Sabol
KONGRESSIIN
(MICHIGANIN 12. PIIRISTÄ)

DEMOKRAATI TIKETILLÄ
Nimitysvaalit syyskuun 14 p. 1948

Äänestäkää kokelasta, joka edustaa Teidän etuja.
• Hän tuntee pienen liikemiehen vaikeudet.
• Hän tietää työläisten oikeudet.
• Hän käsittää hallituksen avunannon tarpeellisuuden

farmareille.
• Ollen itse veteraani, hänellä on persoonallinen innos-

tus veteraaneja koskevissa kysymyksissä.
• Hänen palveluksensa yleisissä viroissa on aina ollut

enimmän osan kansan parasta varten.
• Hän uskoo, että pien-teollisuus on teollisuuden ekono-

mian selkäranka Ylä-Niemekkeellä ja sitä täytyy aut-
taa kehittämällä alueen laajat tutkimattomat luon-
nonrikkaudet hallituksen peräänkatsannolla.
Olette saaneet kylliksi On aika tehdä muutosl

ÄÄNESTÄKÄÄ: SABOL
(Paid Political Advertisement)
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The Rexall Drug Store
Suffolk ja Aurora katujen kulmassa

IRONWOOD MICHIGAN

Kaikkea apteekki-alaan kuuluvaa tavaraa

SUORA KOHTELU AINA

AUTTAJA TORSTAINA SYYSKUUN 2 P. 1948

Helsinki, Suomi
Auttaja-lehti on minulle

lapsuuden tuttu, vaikka en ole
sitä nähnyt moneen kymme-
neen vuoteen ja luulin, ettei
sitä enää ilmestykään, kun-
nes sain kuulla, että Auttaja
on edelleenkin Ironwoodissa.

Tämän kirjoittajan äiti, tyt-
tönimeltä Josephina Siren, oli
Amerikassa, Wareham, Mass.,
pitkän aikaa, kunnes tuli Suo-
meen keväällä 1910 kah-
deksan viikkoa ennen tämän
kirjoittajan syntymää. Isäni
Charles K. Greer, Wareham,
Mass. ei tullut Suomeen. Mo-
lemmat ovat kuolleet aikoja
sitten. Äidille tuli Amerikas-
ta Auttaja monta vuotta, ai-
nakin vuosina 1910-15, mutta
minä olin aivan pieni ja opet-
telin lukemaan Auttajaa yht-
aikaa aapiskirjan kanssa. Äiti
säilytti Auttajan numerot
tarkkaan ja erikoisen huolel-
lisesti hän säilytti ne nume-
rot, joissa oli hänen omia kir-
joituksiaan, jotka hän oli lä-
hettänyt Auttajalle Ware-
hamissa ollessaan.

Siitä ajasta, kun äiti tuli
Suomeen on nyt kulunut 38
vuotta. En ole koskaan ollut
Amerikassa, mutta toivon
pääseväni joskus sinne aina-
kin käymään. Olen Suomessa
valtion virassa ja kirjoitan sa-
nomalehtiin vapaa-aikoinani.
Ajattelen kirjoittaa Autta-
jaan jotakin. (Jos lehden toi-
mitus haluaa maksaa kirjoi-
tuksista, niin luulen, että dol-
larien lähettäminen ei käy
päinsä, mutta olisin mielissä-
ni, jos toimitus ostaisi kirjoi-
tuspalkkio rahalla lahjapa-
ketteja ja antaisi niiden tulla.
Kirjoitan vaikka kuinka u-
sein.)

Auttajaa ei Suomeen tule
edes mihinkään kirjastoon.
Amerikan lehtien tilaaminen
Suomeen on hyvin vaikeaa,
kun on monenlaiset kaupan
rajoitukset olemassa. Olen y-
rittänyt tilata “New York
Timesin” mutta sekään ei on-
nistunut täksi vuodeksi. Ensi
vuodeksi on toivoa. Senvuok-
si olisin kiitollinen, jos toimi-
tus lähettäisi minulle edes
muutaman Auttajan nume-
ron.

Tämän kirjoituksen luki-
joille haluaisin sanoa, että ot-
taisin mielelläni kirjei t ä
Warehamista, . Mass. ja sen
kaupungin lähiseudulta, jos
siellä mahdollisesti olisi joku,

joka vielä muistaa äitini. Siel-
lä oli ainakin mrs Hanna
Thompson, Welfrid, Mass., ja
mrs Jenny Kari, So. Carver,
Mass. sekä mrs Hanna Kum-
iin, Wareham, jotka tunsivat
äitini. Jos kaksi ensiksi mai-
nittua elää vielä (he ovat hy-
vin vanhoja), niin terveisiä
heidän sukulaisiltaan Suo-
mesta.

Suomi on läpikäynyt vai-
kean pitkällisen sodan ajan.
Sota on nyt ohi, mutta pula
jatkuu niin kauan, kunnes y-
len raskaat sotakorvaukset
Venäjälle vuotaa. Viipurin
lääni, kaunis Karjalan maa,
on menetetty, mutta monet
toivovat, että se saadaan vielä
takaisin. Me täällä Suomessa
uskomme, että Amerikka voi
meitä auttaa. Kun se Stalin
tulee pyytämään lainaa Wash-
ingtonista, niin Amerikan tu-
lisi sanoa sitten, että sen täy-
tyy antaa Suomelle takaisin
ne maat, jotka hän on Suo-
melta ottanut. Eivät ne Venä-
jälle kuulu. Ne ovat ainakin
tuhannen vuotta olleet osa
Suomen maata niin kauan
kun Suomen kansa on tässä
miassa asunut. Sotakorvauk-
set tulevat maksetuksi
taman vuoden kuluttua ja sit-
ten taloudellinen tilanne pa-

" rajan
takana on tuskallinen kysy-
mys varsinkin niille, jotka o-
vat sieltä lähteneet ja niitä on
400,000 ihmistä.

Kirjoitan kohta uudestaan,
kun kerran sain tietää, että
lapsuuden tuttu Auttaja vielä
elää.

Urho Kärppä,
Kristianinkatu l-B-13

Helsinki, Suomi.

Detroit, Mich.
Past. E. Penttinen on kes-

kuudessamme ensi pyhänä, -
syysk. 5 p. Suomenkielinen
jumalanpalvelus on klo 9 ap.
ja englanninkielinen klo 10.
Päivällinen tarjoillaan kir-
kon salissa. «

Illalla alkaen klo 7:30 on
ohjelma 11 i n e n iltahartaus,
jossa past. Penttinen saarnaa
suomeksi ja myöskin esittää
laulua.

F. J. Pies, pastori
Kirkko: 2911 Kendall Ave.

Sebeka, Minn.
Naistenliiton kokous oli mrs

John Lillquistin ludna 22 p:n
iltana. Laulettiin useita lau-
luja ja mrs Abram Siirilä
johti rukoukset. Kahvipöydän
kattoivat mrs Lillquist ja mrs
Wm Grönlund. Siitä oli tuloja
$27.65. Kiitos pöydän katta-
jille vaivoista.

Seuraava naistenliiton ko-
kous on mrs Edward Luoman
luona syysk. 9 p. iltana. Toi-
votaan, että past. Heino on
silloin mukana pitämässä pu-
heen. Toivon runsasta osan-
ottoa. Hilja.

Calumet, Mich.
Päästäkseen alkuun täytyy

vain sanoa entisen miehen sa-
nat: “Ilmoja vain piisaa”,
vaikka en tiedä oikein onko
se piisaamistakaan, kun ne
vasta ovat oikein päässeet
hyvään alkuun, nimittäin 90
ast. poudat, nyt jo neljänä
päivänä. Olemme tänäkesänä
saaneet lämmitellä evankeliu-
minkin paisteossa aivan ra-
jattomasti. Nyt viimeksi
saimme kuulla kahdesti har-
vinaista vierasta, sillä tämän
elok. 15-18 p. vieraili keskuu-
dessamme entinen opetta-
jamme päät. E. Penttinen.
Pastori saarnasi sunnuntai-
aamuna kirkon täyteiselle
kuulijakunnalle. Keskiviikon
iltatilaisuudessa oli myös
runsaasti kuulijoita. Selvään
ja syvällisesti saimmekin
kuulla saarnan, kuinka Jee-
sus paransi kuuromykön.
Kuinka Jeesus otti parannet-
tavansa aivan kahdenkesken

erilleen muista. Vieläkin
täytyy Jeesuksen tehdä ai-
van samalla tavalla. Ottaa
hengellisesti kuurot ja mykät
omakohtaisesti aivan erilleen,
toiset ehkä vakavankin sai-
rauden, toiset taas jonkun
läheisen omaisen tai jonkun
muun ulkoisen asian kautta
niin erilleen ja yksin, että ei
enää ole mitään muuta tur-
vaa, kun Jeesus Kristus, jo-
ka saa kuurot halukkaiksi
kuulemaan ja mykät ilolla pu-
humaan “miksi’ Karitsa kuo-
li ristillä” ja että Jeesus-ni-
mi on paras lääke syntiä ja
saastaisuutta vastaan.

Hauska oli kuulla ja näh-
dä pastori ja mrs Penttistä
sekä tietää että te jäätte nyt
tänne Amerikkaan kirkko-
kuntamme palvelukseen.
(Kun tulin perheeni kanssa
Suomesta talvella 1929, niin
pastori läksi Calumestista
seuraavana kesänä. Heillä,
samoin kuin meilläkin oli lap-
set pieniä silloin. Silloin tuli-
vat lapset isän kyydille, vaan
nyt melkein vanhukset saavat
mennä lasten kyydille.)

Sunnuntai-aamuna pastori
Penttiselle harjoitettiin var-
kautta, “pyhää varkautta”.
Pastorimme laittoi alakerran
keittiön kova-äänisen eteen
microfoonin, josta lanka joh-
ti vastaanottimeen, joten
pastori Penttisen saarna tuli
langalle talteen otetuksi, il-
man hänen siitä tietämät-
tään* Jälkeen päin pastori
Penttinen oli iloinen saades-
saan kuulla itseään.

Vierailuaika taisi käydä
lyhyeksi, sillä kutsuja heillä
olisi ollut sekä vanhoja tutta-
vuuksia vaikka kuinka pal-
jon. Past. Penttinen oli on-
nistunut saamaan aivan uu-
den Nash-auton, jolla olivat
matkassa. Allekirjoittanutkin
sai sillä kyytiä, kävin pasto-
rin kanssa Lauriumin sairaa-
lassa tervehtimässä mr \Vm
Kalliota, joka on siellä auto-
tapatur m a s s a* katkennutta
jalkaansa parantamassa. Mr
Kallio oli hyvin iloinen, kun
sai nähdä ja vielä saa langal-
la kuulla saarnaavankin enti-
sen opettajansa. Mr Kallio
onkin makoillut siellä sairaa-
lassa jo pian 3 kk. Toivom-
me olisi, että hän pian pääsi-
si tervennä kotiin. Sydämelli-
nen kiitoksemme vain past.
ja mrs Penttiselle vierailus-
tanne ja toivomme olisi saada
nähdä teitä täällä uudelleen.

Kirkolliskokouksesta emme
ole vieläkään alfan selvinneet,
sillä työ-olojen, raamattulei-
rien y.m. esteitten ja kiireit-

ten vuoksi emme ole ehtineet
pitää seurakunnan ja työhaa-
rojen kokouksia. (Naistenliit-
to on kyllä pitänyt kokouk-
sensa.) Muuten näin epäviral-
lisesti saan majoitus toimi-
kunnan puolesta kiittää ko-
kous- ja juhlavieraitamme,
joita saimme palvella. Luu-
len, että kaikki on mennyt
suhteellisen hyvin, koska ei
ole kuulunut minkäänlaista
valittelua. Oli hauska nähdä
teitä kaikkia täällä; tehdä uu-
sia tuttavuuksiakin aikalail-
la. Myöskin saimme tutustua
seminaarilaisiin, Toivon mu-
kaan saamme sinne ison jou-
kon lisää tänä syksynä. Työ-
maamme kun vain kasvaa ja
laajenee. Olen kuullut, että
Australiaan lähtee eräs nuo-
rista papeistamme. Jumala
häntä ja perhettään siunat-
koon. Paljon terveisiä Aus-
traliaan ja Suomeen. Kv.

Iron River, Mich.
Seuraava ompeluseuran ko-

kous ja tarjoilu on mrs Nels
Ahon kotona tämän kuun toi-
sena sunnuntaina, ellei pas-
tori tule silloin. Jos pastori
on toisen pyhän aikana tääl-
lä, on kahvitarjoilu kolmas
pyhä.

Mrs Peter Poutiainen mak-
soi kokousvuoronsa antaen
seuran kassaan kymmenen
dollaria, josta lausumme hä-
nelle kiitokset.

Seurakunnassamme on pal-
jon sairautta tätä nykyä. Mr
John Huhtala joku aika sit-
ten sai lievän halvauskoh-
tauksen ja on hänet viety
Milwaukeen veteraanien sai-
raalaan hoitoa saamaan. Vai-i
monsa meni hänen kanssaan.!

Mr ja mrs Sanfred Aho
menivät Rochester, Minn.,
syynille. Mr Aho on jo tul-
lut takaisin, vaan mrs Ahon
oli jäätävä sinne hoitoa saa-
maan. Mrs Carl Salo on ollut
huonossa voinnissa jo pitem-
män aikaa. Hän odottaa pää-
syä Ann Arboriin sairaalaan.

Vieraita on ollut paljon'
keskuudessamme Kanadasta
ja aina Suomesta asti.
Pastori ja mrs Erkki Pentti-!
nen olivat viimekuun 20 päi-l
vä kirkossamme ja pastori
julisti meille evankeliumia.
Pastori ja mrs Kokkonen ja
mr ja mrs Klemola, Coving-
tonista sekä mr ja mrs E.
Virtanen Houghtonista ja mr
ja mrs Peter Poutiainen ja!
Suomen vieraat olivat alle-
merkinneen kodissa iltasella
ja myöskin kirkossa. Ja pas-
tori ja mrs Penttinen ja mrs
Kokkonen jäivät yöksi jat-
kaen aamulla matkaansa
Ironwoodiin. Oli hauska pu-
hella Suomen vieraiden kans-
sa. He tiesivät yhtä ja toista
Lohjaltakin, minun kotipai-
kaltani.

Lausun kaikille kiitos vie-
railustanne ja tervetuloa tois-
tekin. Mrs Einar Lakso.

MORGAN CO.
IRONWOOD MICH.
Puh. 32—kaupungilla

Puh. 247—Jessievillessä
Rakennustarpeita
Kolia maaleja

Kysykää hintojamme en-
nenkuin insuleeraatte ta-
lonne. Varmaan voimme
sääs+ää rahojanne. Koke-
neet miehet tekevät työn.

Burns Chevrolet Cos.
Lowell ja Ayer Sts. Ironwood, Mich.

MYYNTI—/mmmmif—PflT.VELUß
BEAR MACHINE

Käytämme sitä pyörien suoristamisessa Ja asettamisessa.
Runkojen korjausta Ja uudelleen sisustusta.

Kaikkea korjaustyötä varten tuokaa autonne meille.

Kuvastimia
)a kaikenlaista lasliyöii

Rakennusalan erikoistar-
peita ja maaleja

PAUL SA UTUR CO.
122 W. Ayer Street

Puh. 120-W
IRONWOOD

Dr. J. E. Drapeau
SILMÄLÄÄKÄRI

Silmälaseja sovitetaan ja
korjataan

114 8. Lovvell St. Ironvvood
. Puhelin 757-R

H Maanantaista

Lauantaisin Ja

muksella

Pollari Food Shop
428 McLeod Avenue Puhelin 100

IRONWOOD, MICH.

OMA LEIPOMO
Jossa valmistetaan puhtaasti ja huolellisesti leivoksia

Ensiluokkaista ruokatavaraa vallitsevilla hinnoilla.
Lllkkessämme on myös LIHAKAUPPA. Joten voitte
tehdä kalkki ruokatavaraostoksenne yhdestä puodista.

Suomalaiset kauppapal veli jät
OSTOKSET TUODAAN KOTIIN

NO. 36

ROLLAN KANSALLIS-
SEURAKUNTAPIIRIN
TOIMINTAA
Rock Lakellä:

Sunnuntaina, syyskuun 5
p., englanninkielinen juma-
lanpalvelus kello 9 aamupäi-
vällä. Pyhäkoulu pidetään ju-
malanpalveluksen jälkeen.

Keskiviikkona, syyskuun 8
p., pyhäkouluopettajat ko-
koontuvat kirkolle kello 2 ai-
kana. Samana iltana kello 7:-
30 rippikoululapset kokoontu-
vat opetustunnille. Kello 8:30
aikuiset kokoontuvat opetus-
tunnille.
Rollassa:
‘ Sunnuntaina, syyskuun 5
p., suomenkielinen jumalan-
palvelus kello 10:45 aamupäi-
vällä. Pyhäkoulu kokoontuu
ennen jumalanpalvelusta.

Torstaina, syyskuun 9 p.,
naisten seura kokoontuu kello
2 aikana.

—T. Miettinen
Rock Lake, N. Dak.

o
SEBEKjtN KANSALLIS-
SEURAKUNTAPIIRIN
ILMOITUKSIA
Snellman:

Jumalanpalvelus sunnun-
taina, 5 p., klo 11 ap.
Menahga:

Jumalanpalvelus sunnun-
taina, 5 p., klo 8 illalla.
Sebeka:

Veljeysliiton kokous ensi
torstaina, syysk. 9 p., klo 8
illalla pappilassa.

E. A. Heino.
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.. Jevvelers
Seamen Building

IRONVVOOD,
MICH.

SHELL GASOLINE
REO TRUCKS

9ctlknCß ParemP“
palvelusta

ijgS&äi autollenne
Ekspertti mekanikkojen

palvelusta
RASVAUSTA JA

ÖLJYN VAIHTOA
KOSKELAA

Service Station
212 S. Lawrence

Puhelin 720
IRONVVOOD, MICH.

SIVU 6


