
NO. 42

Sebeka, Minn.
Sebekan Grace Luth. uudes-

sa kirkossa oli kaunis hääjuh-
la syysk. 25 p. j.pp., jolloin
seurakuntamme esimiehen ja
vaimonsa mr ja mrs Matt S.
Nikkarin tytär miss Linda
Nikkari ja Edwin Paavola, mr
ja mrs Fred Paavolan poika,
vihittiin pyhään avioliittoon.
Mrs Carl Selander toimi soit-
tajana, jonka aikana morsia-
men isä Matt Nikkari talutti
tyttärensä alttarin eteen sul-
hasen ollen vastassa. Pastori
E. A. Heino toimitti vihkimi-
sen, kaksi sormuksisen sere-
monian. Past. Heino piti kau-
niin suomenkielisen puheen
alussa kristillisestä kodista ja
avioelämästä. Mrs Selander
lauloi “Oh Perfect Love” ja
“Lord’s Prayer”. Morsian oli
puettu kauniiseen pitkään
huntuun kantaen kukkavih-
koa. Morsiusneitoina oli mrs
Orville Aho, morsiamen sisar;
miss Vienna Paavola, sulha-
sen sisar; miss Beverly Lof-
back, morsiamen sisaren tyt-
tö oli junior morsius neito. He
olivat puettu siniseen pitkään
pukuun. Kukkatyttöinä oli
Geraldine Koski, morsiamen
sisaren tyttö, ja Carol Paavo-
la, sulhasen veljen tyttö. Mo-
lemmat li puettu kauniiseen
valkoiseen pitkään pukuun.
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Sulhaspoikina oli Wilho Paa-
vola, sulhasen veli, Charles
Nikkari, morsiamen veli, ja
junior sulhaspoikana Einar
Paavola, sulhasen veljenpoi-
ka.

Hääjuhlaa vietettiin morsia-
men kotona, johon osallistui
lähes kolme sataa vierasta,
joille tarjoiltiin häälunssit.
Kolme-osaisen hääkeekin oli
tehnyt mrs Edward Aho, mor-
siamen serkku. Morsian on ol-
lut opettajana täällä ympäris-
tön kouluissa sekä lauantai-
koulun opettaja. Hänessä seu-
rakuntamme menetti rakkaan
ja innokkaan jäsenen, joka oli
aina mukana jumalanpalve-
luksissa sekä Lutherliiton ko-
kouksissa. Sulhanen on maa-
ilman sodan veteraani, ollen
Islannissa kaksi vuotta.

Häämatkalta palattuaan he
asettuivat asumaan sulhasen
maatilalle Lehti järvelle, sen
seurakunnan yhteyteen. Nuo-
ripari sai paljon arvokkaita
lahjoja. Toivomme siunausta
heidän kodille. Herra on hei-
dän turvansa, johon toivonsa
panevat. He molemmat ovat
kristillisen kodin lapsia.

Olemme taas saaneet mo-
nen suun kautta kuulla Juma-
lan armosta ja syntein anteek-
siantamuksesta Karitsan ve-
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OLEN ETSIMÄSSÄ KILOWATTEJA
Kaikista yrityksistämme huolimatta saadaksemme enemmän sähköä kulut-
tajillemme, voittamattomat seikat pakottivat meidät heinäkuun 28 päivänä

julistamaan sähkön riittämättömyyden. Tämä tilanne on väliaikainen. Se
paranee lokakuun 25 päivä, jolloin korkeapaineinen boileri asetetaan käy-

täntöön Bay Frontin asemalla.

Siihen mennessä teemme kaikkemme saadaksemme riittävästi sähköä
tarpeitanne varten. Ostamme Oliver Mining yhtiöltä niin paljon sähköä

kuin heiltä riittää neljä uutta diesel-jauhajaa ovat käynnissä yötä päivää

—ja olemme puristaneet viimeisenkin kilowattin vesi- ja höyry jauhajis-

tamme.

Mutta emme voi panna vettä jokiin. Siinä on pääsyy sähkön puuttee-

seen. Joet ovat kuivumaisillaan ja kaksi tammea on tyhjänä.

Tässä luettelemme paljonko vettä (sadetta ja lunta yhtepnsä) on saatu

Ironwoodin alueella viime vuosina. Vuosiluvun alla on tuumamäärä:

1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 through Jyly
51.838.5 41.940.5 36.127.1 13.6

Uusien voimalähteitten valmistusta kiirehditään ja annamme teille go

ahead” merkin sähkön käyttämisessä heti, kun se on mahdollista. Teidän

yhteistoiminta ja ymmärtämys ovat olleet apuna. Hyväntahtoisesti olkaa

kärsivällisiä vielä vähän aikaa.

lAKE SUPERIOR DISTRICT POWER COMPANY

AUTTAJA TORSTAINA LOKAKUUN 14 P. 1948

ressä. Syntinen ihminen saa
uskolla omistaa Jeesuksen lu-
nastustyön, jonka Hän ristillä
täydellisesti teki. Katso Juma-
lan Karitsaa, joka pois otti
maailman synnit. Siihen us-
koen saa rauhan ja anteeksi-
antamuksen, että minunkin,
syntisistä suurimman, hän ve-
rellään lunasti ja kasteessa o-
makseep kihlasi. Otammeko i-
loiten sanan vastaan, jota
meille julistetaan? Sielun vi-
hollinen tekee työtään koet-
taen tukahduttaa sanan kyl-
vöä, vaan kun ahkerasti sa-
naa kuulemme niin me sen
voitamme sanan kautta.

V.k. 26 p:n aamulla sanaa
julisti past. E. A. Heino ja 27
p:n iltana tri G. A. Aho. Loka-
kuun 3 p:n aamulla oli kes-
kuudessamme past. G. I. Aho
New Yorkista nuoren vaimon-
sa kanssa. Kiitos käynnistä ja
tervetuloa toistekin. Myöskin
past. ja mrs Orville Aho vie-
railivat täällä omaistensa luo-
na.

Mr ja mrs Edward Ahon
perheessä on ollut kaukaisia
vieraita: Past ja mrs Gerhard
Aho New York Citystä, past.
jamrs Toivo Esala ja poika ja
miss Mäkinen Ohiosta; mr ja
mrs Jacob Esala Florentonis-
ta, Minn., ja tytär Shirlee Aho
Swedish sairaalasta. He vie-
railivat myös muitten suku-
laistensa luona. Tri G. A. Aho
japastori jamrs Heino ja lap-
set vierailivat Elyssä, Minn.,
pastori ottaen osaa siellä pi-
dettyyn pappien kokoukseen.

Mr ja mrs Abram Siirilä
menivät Californiaan viettä-
mään talvea; heidän lapsia a-
suu myös siellä.

Mr ja mrs John Karkela te-
kivät vierailumatkan Duluth-
iin ja sieltä menivät poikansa
Edwin Karkelan perheen
kanssa Fort Worth, Texasiin
tyttärensä ja vävynsä mr ja
mrs Harry Obeidin luo kyläi-
lemään, josta ovat onnellisesti
kotiutuneet.

Seurakuntamme urkuri mrs
Walter Paurus on vieraillut
Rock Lakessa, N. Dak. omais-
tensa luona.

Seurakunta!aisemme Char-
lie Paurus on ostanut Sebekan
kaupungista talon, johon on
muuttanut asumaan ja seura-
kuntalaiset yllättivät hänet,
vieraillen hänen uudessa ko-
dissaan sekä kattoivat kahvi-
pöydän uuden kodin kunniak-
si.

Mr ja mrs John Lillquist o-
vat vierailleet Hibbingissä yn-
nä muissa paikoissa.

Mr ja mrs Nick Luoma ja
mr Sam Johnson Tamarackis-
tä, Minn. vierailivat jonkun
päivän täällä mr ja mrs Ed-
ward Luoman kotona.

Matt S. Nikkarin pihalle on
tänä kesänä siirretty asuinra-
kennus. Nyt samalla pihalla
on kaksi kaunista asuinraken-
nusta. Mr ja mrs Matt S. Nik-
kari ovat näinä päivinä siirty-
neet asumaan uuteen raken-
nukseen viettämään rauhalli-
sia päiviä. Pojat jäivät enti-
seen rakennukseen asumaan.
Heillä on ollut iso perhe. Nyt
kaikki lapset ovat aikuisia, jo-
ten raskaan työn päälle he
saavat helpompaa. Jumalan
siunausta heidän kodille.

Lokak. 8 p:n iltana oli kau-
nis perhejuhla mr ja mrs Ro-
bert Mattilan kodissa, jolloin
saatettiin pyhään kasteeseen
heidän elok. 30 p. syntynyt ty-
tär. Nimeksi annettiin Linda
Marie. Pastori Heino toimitti
kastamisen. Kummeina olivat
mr ja mrs August Juntunen,
miss Mary Ellen Mattila ja
Arvid Roiko. Sukulaisia oli
läsnä. Toivomme Jumalan siu-
nausta vanhemmille ja lapsel-
le! Hilja.

Marengro, Wis.
Ompeluseuran kokous pide-

tään torstaina, lokak. 14 p., klo
8 illalla mr ja mrs Bruno Paa-
volan kodissa.

, Martha.

JUMALANPALVELUKSIA:
Covingionissa:

Aamujumalanpalvelus sun-
nuntaina, 24 p., klo 10. Rippi-
koulutunti sen jälkeen.

Massissa päiväjumalanpal-
velus sunnuntaina, 31 p., klo
2; mahdollisesti myös pastori
Penttiseltä saarna langalta.

A. E. Kokkonen.
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GOGEBIC KAUNTIN

KIRJURIKSI
ja säilyttäkää kokenui,

tehokas ja kohtelias palvelus.

DEMOKRAATI LISTALLA
Äänestäkää marrask. 2 p. 1948

(Paid Politieä 1 Adv.)

NYT
Kellonkoriaus liike on avoinna liikkeelle. Työt tehdään

noin viikon sisällä. Kaikki kellonkorjaukset taataan.
315 S. Suffolk Street. Vastapäätä Auttajan painoa.

CHAS. KESKINEN
Box 5^5

IRONWOOD, MICH.

Painesville, Ohio .

Syksyinen tervehdys taas
täältä Erien järven rannalta.
Syksy tekee tuloaan, lehdet
alkaa kääntyä keltaiseksi ja
putoilla maahan.

Toiminta on ollut vilkkaas-
sa käynnissä. On tehty ikään-
kuin vierailuretkiä, vaan ai-
van omassa joukossa, joista on
jo ennen' Fairportin kirjeen-
vaihtaja maininnut. Sisarlii-
tolla oli erittäin hauska tilai-
suus mr ja mrs Niilo Salmisen
kodissa Park Roadilla. Ko-
koonnuimme kodissa kun pas-
torimme lähti pappein koko-
ukseen jaLehti järven 60. vuo-
sijuhlaan. Hänen täytyi jäädä
keskiviikoksi, kun oli hau-
taus. Jo kauan heikkona ollut
iäkäs Henry Saarijärvi pääsi
muuttamaan riemuitse vaan
seurakuntaan. Pastorilla oli
tullut erehdys junan ajasta,
että tuli sisarliiton kokouk-
seen ja ylätti meidät kaikki.
Olimme kovin mielissämme ja
kiitollisia. Olikin paljon saa-
punut väkeä. Pahoitelimme,
kun osa oli mennyt kirkkoon.
Saimme myös kauniin pöytä-
rahan, joka luovutettiin Det-
roitin koulun ruoka-avuksi,
kun past. Pies tulee t.k. 17 päi-
vä hakemaan kuorman kannu-
tavaraa täältä.

Sitten perjantaina pastori
pääsi lähtemään. Sunnuntai-
na meille saarnasi suomen ja
englanninkielellä pastori R.
W. Heikkinen. Olikin koko
paljon suomenkielisessä ju-
malanpalveluksessa kuulijoi-
ta ja saarna oli varmaan kuu-
lemisen arvoinen.

Sitten sunnuntai-iltana oli
syyskuussa syntyneitten juh-
la. Oli tyydyttävästi yleisöä,
vaan olisi ollut tilaa vielä mo-
nelle.

Torstai-iltana oli ompelu-
seuran yhteinen tarjoilu ja
ohjelma. Ei ollut tilaisuutta
päästä sinne, niin en tiedä oh-
jelmasta kertoa.

Torstai-aamuna varhain il-
moitti puhelimella mrs Toivo
Kujala, että mummu pääsi
pois siinä puoli yksi yöllä.
Mrs Kujala on kauan sairasta-
nut. Hänet tuotiin joulukuun
lopulla sairaalasta. Lääkärin
lausunnon mukaan hänellä oli
vain joku päivä elämän aikaa,
vaan hän eli näin kauan. Elä-
mä oli vaikeaa itselle ja ras-
kas hoidettava tyttärille vaan
nyt on kaikki vaivat ohi. Mrs
Kujala eli varmana anteeksi-
antavasta armosta, iloitsi siitä
ja puhui toisillekin. Nyt on
kaikki muuttunut täydellisek-
si iloksi ja näkemiseksi. Mrs
Kujalan riutunut tomumai*
kätkettiin haudan lepoon mie-
hensä viereen odottamaan au-
tuaitten ylösnousua. Hautaus
oli lauantaina. Ensin oli lyhyt
rukous Potin hautauskappe-
lissa, sitten kirkossa, jossa tri
Aho puhui suomen ja englan-
nin kielellä. Saarnain välillä
lauloi mrs Hendrickson Elis
Hakolan säestäessä vainajan
lempilaulun: Sä Jeesus löysit
lampaasi ja “Abide With Me”.
Kantajina toimi pojat. Keveät
mullat sisaren haudalle.

Sunnuntaina oli säännölli-
nen toiminta.

Miestenliitolla oli kokous
maanantai-iltana. Oli jäädä
mainitsematta, että miesten-
liitolla oli leivosten myynti.
Olivat tehneet niin hyvin kuin
emännät olisivat leiponeet.

Torstaina 7 p. oli yhteinen
ompeluseuran tarjoilu, jossa
oli mukana past. Gerhard A-
ho, pitäen saarnan. Hän oli
paluumatkalla pappien koko-

uksesta. Tervetuloa toistekin!
Pastori Aholla oli emäntä täl-
lä kertaa mukana.

Ompeluseuran pitovuorqn-
sa ovat maksaneet rahassa
mrs Siltala, mrs Anderson ja
miss Maria Orava, kukin $5.00
sekä mrs Sanna Manninen
$lO.OO. Mrs Sanna Manninen
on lahjoittanut seurakunnan
kirkonrakennuskassaan $5.00
mrs Emilia Kujalan, mrs Hil-
da Noposen ja mrs Jenny A-
hon muistolle. Joukko mrs
Kujalan ystäviä on lahjoitta-
nut $10.50 kirkonrakennuskas-
saan. Tämän voi ottaa huo-
mioon, kun monien kymme-

nien dollarien edestä ostetaan
kukkia, jotka pari päivää kor-
keintaan ovat kauniit, että a-
setetaan tästä lähtien raken-
nuskassaan.

Mr jamrs Frusti Calumatis-
ta olivat käyneet kääntymäs-
sä mr Einar Beckin pihassa
viime viikolla. Kun seuraävan
kerran tulette niin olkaa e-
nempi aikaa. Tervetuloa tois-
tekin!

Ehkä lopetan taas. Ei ole
vielä ilmestynyt Auttajassa
sisarliiton osastoa. Älkää heit-
täkö huolimattomuuteen. Me
odotamme. Armon turviin!

Kv.

SUOMENKIELINEN RAAMATTU
HINTA $3.00

NATIONAL PUBLISHING CO.

1 KMTOSLAUSE
Tahdomme kiittää kaikkia, jotka tavalla tai toisella |

| ottivat osaa äskeiseen suruumme vaimoni ja äitimme ||

(kuoleman johdosta. Erikoiset kiitokset past. J. Hirvelle |
kauniista puheesta, mrs Hirvelle laulusta, kukkien lähet- |
täjille, kantajille, autonsa lainaajille ja ajureille, ystä- p

| ville ja sukulaisille. j~
August Matilainen ja lapset perheineen: H

| Erkki, Väinö ja Kalle. ij
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Kll TO S LAU S E
Lausun täten sydämelliset ja lämpimät kiitokset kai-

kille, jotka t.k. 3 p. panivat toimeen yllätysvierailun äs-
ken valmistuneessa kodissani. Kiitos toimihenkilöille,
omaisille, sukulaisille ja vieraille kaikesta, erittäinkin
jättämästänne lahjasta, sekä past. ja mrs J. Hirvelle lau-
lusta japuheesta. Jumala palkitkoon ystävyytenne ja hy-
vyytenne!

MRS. HELMI PICKMOSA.

Täten surulla ja kaipauksella ilmoitamme, että elä-
män Herra näki hyväksi kutsua täältä taivaan iloon rak-
kaan puolisoni

TRI JOHN EMIL MUSTOSEN
Hän oli syntynyt Suomessa toukok. 28 p. 1901 ja tuli

vanhempiensa mukana Elyyn vuoden ikäisenä. Hän kuo-
li äkillisesti New York Millsissä tyttärensä luona syysk.
24 p. 1948.

Hän meni avioliittoon Anna A. Dahlin kanssa lokak.
6p. 1922, josta liitosta syntyi kaksi lasta, Lorraine (mrs
H. P. Esala) ja Donald, San Antoniossa, Tex.

Hän saavutti tohtorin arvon kiropraktori-alalla,
saaden opetusta San Antoniossa ja Minneapolissa. Pi-
simmän ajan hän harjoitti ammattiaan Superiorissa, Wis.
Viime syksynä hän huonon terveytensä tähden lopetti
liikkeensä siellä ja muutti talveksi poikansa luo. Kulu-
neen kesän hän vietti tyttärensä luona. Hänen isänsä
Peter Mustonen, veljensä Gust ja sisarensa mrs Anna
Milbridge ovat kuolleet aikaisemmin. Suremaan jäi pait-
si puolisoa sekä lapsia, äiti, mrs Anna K. Mustonen, Sou-
danissa, Minn.; miniä, mrs Donald Mustonen; vävy, past.
H. P. Esala; kaksi lasten lasta, Marilee jaLuther Esala;
sisar, mrs Marie Limstrom, Soudanissa; setä, täti ja neljä
serkkua. Häntä muistelevat myöskin kaipauksella poti-
laansa sekä laaja ystäväpiiri, jonka suosion hän oli voit-
tanut iloisen ja avuliaan luonteensa kautta.

Hän kuului jäsenenä seuraaviin yhdistyksiin: Natio-
nal Chiropractic Association, Wisconsin Chiropractic As-
sociation, Michigan Upper Peninsula Chiropractic Asso-
ciation sekä on koko elämänsä kuulunut evankelis-luteri-
laiseen Kansallisseurakuntaan.

“Nyt kyynel kuivu, ja murhe vaivu,
Tään haudan luona ei surra saa;

On taisto laannut, hän rauhan saanut,
Ja onnellisna nyt uinahtaa.

Niin turvaisasti, niin luottavasti
Hän armoon Kristuksen turvasi;

Ja lapsen lailla, niin huolta vailla
Hän päänsä kuolohon kallisti.

Siis rauhan maassa hän autuaassa
Nyt nauttii riemua taivahan;

Ja ääni Herran se nostaa kerran
Myös ruumiin vallasta kuoleman.”

Puoliso.
“Oi autuasta, aika kerran koittaa,

Kun kyynelvirrat kaikki katoaa,
Kun suruveisut riemulaulu voittaa

Ja vajavuuden vaivat taukoaa!
Saa parannetuiksi kaikki sydänhaavat.
Oi autuus, minkä uskovaiset saavat.”

Lapset.
Pyydämme lausua sydämelliset kiitokset tri G. A.

Aholle lohduttavista sanoistaan, mrs Winnifred Porkko-
selle soitosta, New York Millsin naistenliitolle tarjoilus-
ta sekä kantajille muistojumalanpalveluksen yhteydessä.
Kiitos pastori E. A. Heinolle sekä pastori R. j. L. Aholle
lohduttavista puheista, laulajille mrs Ida Lintulalle ja
mr Arvo Mäelle, soittajalle mrs A. E. Kokkoselle, kanta-
jille sekä Vermilionin naisille, jotka järjestivät tarjoilun
hautajaisten yhteydessä Vermilionissa, Minn. Kiitos teil-
le, jotka muistitte vainajaa kukilla sekä muisto-lahjoi-
tuksilla, sekä kaikille, jotka tavalla tai toisella autoitte
raskaan surun kohdatessa meitä.

Samat.

SIVU 5


