
Ishpeming, Mich.
Syntynyt mr ja mrs Reino

Akkalalle, Eben Junction, ty-
tär marraskuun 14 p. St.
Luke’s sairaalassa.

Mrs Matt Toppela täytti
72 vuotta viime torstaina,
marraskuun 18 p.

Mrs William Lassila täytti
60 vuotta viime maanantaina,
marraskuun 22 p.

Mrs Matt Heikkilä on men-
nyt Indianan valtioon vierai-
lemaan tyttärensä ja vävyn-
sä mrs ja mr Creighton Ame-
lin luo. Mr ja mrs Amelille on
syntynyt siellä tytär. Mrs
Amel on entinen Hazel Heik-
kilä.

Tänne on tullut tieto, että
mrs Sofia Crimn o.s. Wanha-
la on kuollut Virginiassa,
Minn.

Mrs Ida Lautanen on hoi-
dettavana Ishpemingin sai-
raalassa.

Mr jamrs Robert Tarterille
Chicagosta on syntynyt poi-
ka, Robert, marraskuun 3 p.
Mrs Herman Paju, mrs Tar-
terin äiti on mennyt sinne
vierailemaan.

Mr ja mrs Charles Koski,
Eagle Mills, ja Ray Nyman
täältä ovat menneet talveksi
Floridaan. Samoin mr ja mrs
Elis Rantamaa ovat menneet
St. Petersberg, Floridaan.

Mr ja mrs Charles Steven-
son ja lapset Karen ja Susan
Onekama, Mich. ovat vierail-
leet mrs Stevensonin äitin,
mrs Olli Parviaisen luona
North Lake.

Seurakunta-
kirjeitä f

Jb
Mr ja mrs Alex Holmin ho-

peahäitä juhlittiin viime sun-
nuntaina, marraskuun 21 p.,
heidän kodissaan Palmerissa.

Syntynyt Mr ja mrs
Taisto Palomäki, Negaunee,
poika, marraskuun 11 p. St.
Luke’s sairaalassa. Mr ja
mrs Onni Nummela, Eben,
tytär, Helen Lorraine, St.
Luke’s sairaalassa Marquet-
tessa. Mr ja mrs Charles
Karasti, Menominee, entiset
Ebenin asukkaat, tytär Jean-
ne Marie, Menominen sairaa-
lassa.

Mrs Lempi Hannula on
joutunut uudelleen sairaa-
laan heikentyneen terveyden
vuoksi.

Kv.

Marquette, Mich,
Marraskuun 17 päivä sai

täällä iäisyyskutsun mrs An-
geliina Michelson, St. Luke’s
sairaalassa. Hän oli ollut huo-
nonvointinen jonkun aikaa,
viimeiset kolme viikkoa oli
sairaalassa. Hän oli edesmen-
neen John Michelsonin leski.
Angeliina oli syntynyt loka-
kuun 27 päivä 1879 Keiteleen
pitäjäsä Suomessa ja asunut
Marquettesa 25 vuotta. Hän
oli Sion seurakunnan jäsen.
Läheisiä omaisia jäi tytär
mrs Paul Lambert, Stevens
Point, Wis.; kolme poikaa:
Eino, Unto ja Uuno Michel-
son, Marquette, Mich.; kaksi
siskoa ja kolme veljeä Suo-
messa ja kolme lasten lasta.
Hautaus toimitettiin Sion
kirkosta Park hautausmaa-
han. Pastori Armas L. Mäki
toimitti viralliset tehtävät.

Jouluk. 1 päivä kello 8 il-
lalla pidetään Sion ompelu-

SHELL GASOLINE
REO TRUCKS

ciErtrfj Parempaa
palvelusta

autollenne
Ekspertti mekanikkojen

palvelusta
RASVAUSTA JA

ÖLJYN VAIHTOA
KOSKELAA

Service Station
212 S. Lawrence

Puhelin 720
IRONWOOD, MICH.

Kuvastimia
Ja kaikenlaista lasityötä

Rakennusalan erikoistar-
peita ja maaleja

PAULSAUTERCO.
122 W. Ayer Street

Puh. 120-W
IRONWOOD

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

MYYNTI-^2EJ^^HOQ^—PALVELUS

BEAR MACHINE
Käytämme sitä pyörien suoristamisessa ja asettamisessa.

Runkojen korjausta ja uudelleen sisustusta.
Kaikkea korjaustyötä varten tuokaa autonne meille.

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 kauppapalveli jät

OSTOKSET TUODAAN KOTIIN

The Rexall Drug Store]^
Suffolk ja Aurora katujen kulmassa

IRONWOOD MICHIGAN

Kaikkea apteekki-alaan kuuluvaa tavaraa

SUORA KOHTELU AINA

AUTTAJA TORSTAINA MARRASKUUN 25 P. 1948

seuran joulukuun työkokous
mr jamrs Paul Tikkasen ko-
dissa, Cleveland. Kuulkaam-
me mrs Tikkasen kutsua ja
mennään suurella joukolla
järjestämään ompeluseuran
toimintaa joulukuulle.

F. N.

Menahga, Minn.
Talvi tekee tuloaan, lumi

vaippa peittää maan. Vuoden
ajat vaihtuu, kaikki muuttuu
aikanaan, armonsa ei milloin-
kaan, se on uusi joka aamu.

Meille täällä Sebekan ja
ympäristön s.k. piirissä tuli
kova hätä kuin kuulimme,
että opettajamme past. Hei-
no oli saanut kutsun sinne
kauas Ohioon. Emme millään
olisi häntä päästäneet ja niin
laskimme asian Isän eteen ja
Hän armossaan soi asiain
niin kääntyvän, että pastori
Heino jäi edelleen keskuu-
teemme. Se oli ilosanoma
meille. Tosi on, että sääli on
seurakuntaa, jolla ei ole pai-
menta. Toivomme, että he
siellä Ohiossa selviävät. Heil-
lä on kuitenki siellä useam-
pia pastoreita, vaikka ehkä
myös laajat työalueet. Ehkä-
pä tämä on myös meille varoi-
tukseksi, että osaisimme pi-
tää kalliina Jumalan sanan
ja sen julistajan. Ihmis luon-
ne on niin taipuvainen tule-
maan itse kylläiseksi ja huo-
lettomaksi ja vieläpä katsele-
maan mahdollisia inhimillisiä
heikkouksia sanan julista-
jissaan. Herra sanoo, että
“he ovat Hänen silmä terän-
sä” siis pitäkäämme heidät
kalliina, silloin useinkin vas-
ta huomaamme sen kuin
olemme kadotta maisillaan
heidän johtatuksensa.

Lutherliiton ohelmailta oli
v.k. 31 p. illalla. Alettiin yh-
teislaululla n:ro 173, alkuru-
kous past. Heino, kuoro, Holy,
Holy, Holy, runo, Raymond
Aho, yksin laualua mrs San-
dra Karjalainen, lukemista
mrs L. Rajakka, duettolualu,
neidit Helen Johnson ja Anna
Pajari, lukemista, mrs M. He-
pokoski, kuoro “Eespäin”,
saarna ja loppurukous, past.
Heino, loppulaulu n:ro 197.
Illan teema oli “Krstuksen
kirkastaminen” ja kaikki oh-
jelma oli siihen keskitetty.

Pitkä matkainen vieras tilai-
suudessa oli neiti Helen
Johnson, Farwellista, hän
myös rikastutti ohjelmaa
duettolualulla Anna Pajarin
kanssa, kuten on yllämainit-
tu. Kiitos molemmille uskon
sisarille, ja sydämellinen kut-
su, tulkaa toistekin.

Radiohartaushetket ovat
tässä kuussa past. Heinon
hallussa, past. Esalan ollessa
lomallaan. Edellisen viikon
hartaus hetkissä oli solistina
mrs Sandra Karjalainen ja
säestäjänä neiti Helen John-
son, Farwellista, Minn. Radio-
ohjelman esittäjä ei uskalta-
nut yrittääkään lausua mrs
Karjalaisen nimeä, vaan kyl-
lä me hänen kauniin äänensä
tunsimme. Sille ohjelman
esittäjälle pitäisi antaa joku
läksy suomalaisten nimien
lausunnossa. Mrs Karjalainen
kävi samalla reisulla pastori
Heinon kanssa Wadenan Fair
Oaks parantolassa tervehti-
mässä mr Olaf Lainetta, joka

•siellä sairastaa, ja laulaen hä-
nen ilokseen ja lohdutuksek-
seen.

Tk. 15 p. illalla oli kirkos-
samme uuden seurakuntapii-
rin johtokunnan ja edusta-
jain kokous, jossa luettiin ja
hyväksyttiin perus ja sivu
säännöt piirille. Kuten tiede-
tään jakaantui N. Y. Millsin
piiri kahdeksi, joten olimme
asian haarain pakoittamat
perustamaan uuden piirin
tänne pohjoispuolelle, joka
tunnetaan Sebekan ja ympä-
ristön K.S. kunta piiriksi.
Seurakunnan Herra antakoon
runsaan siunauksen tälle yh-
distymälle Häneji valtakun-
tansa työssä. Vallitkoon vel-
jellinen rakkaus ja yhteisym-
märrys sekä halu yhteistoi-
mintaan seassamme.

16 p. radiohartaushetkessä
oli mrs Sandra Karjalainen
solistina, mrs Walter Paurus
säestäen. Tällä kertaa ilmoit-
taja uskalsi lausua mrs Kar-
jalaisen nimen ja hyvin kävi-
kin. Past. Heino puhui vaka-
vin sanoin tuomio päivän il-
meisestä lähenemisestä, ajan
merkkein mukaan. Kuinka
olet valmis sitä suurta päivää
vastaan ottamaan, kalliisti
lunastettu sielu?

Joukko veljeä ja sisaria ko-
koontui mr ja mrs Louis Ra-
jakan kotiin 16 p. illalla, yl-
lättäen talon emännän hänen
merkki päivänään, se ollen
hänen 68 syntymäpäivänsä.
Past. Heino puhui 37 psalmin
johdolla, sydämellisiä sanoja
illan sankaritarelle ja johti
rukoukseen. Laulettiin monta
kaunista laulua illan kulues-
sa, sekä nautittiin juhlapöy-
dän antimista. Vieraat jätti-
vät mrs Rajakalle useita kau-
niita lahjoja sekä rahalahjan
muistoksi käynnistään. Erot-
tiin, toivottaen hänelle mon-
ta siunausrikasta syntymä-
päivää edelleen. Mrs Rajakka

on seurakuntam-
me hartaita vakavia jäseniä,
jotka antavat Jumalalle ylim-
män kiitoksen ja kunnian
kaikesta.

Kiitospäivän iltana on kir-
kossamme Lutherliiton ohjel-
mailta, kiitos aiheinen. Myös
kuoromme johtaja neiti Kar-
jalainen panee kuorolle kovan
harjoituskurssin ohjelman
jälkeen toivolla saada “Hosi-
anna” opituksi adventti sun-
nuntaiksi, joka ei ole kauka-
na.

“Terve sulle sankarille,
Siunatulle! Terve Poika Da-
vidin ! Sydämemme sulle
suomme, Uhriks’ tuomme,
Herra suuri Siionin!

Jennie Hepokoski.

ED OEE I
I Kuorma* Ja pakasi ajuri £

217 S. Curry Street
Puhelin 411

I IRONWOOD, MICH. §

Australiasta
Jumalalle suuri kiitos. Em-

me voi Häntä kyllin kiittää
kaikesta, mitä Hän on osoit-
tanut meitä kohtaan. Hän on
suonut, että olemme päässeet
tänne kaukaiseen Austraali-
aan. Maalla ja ilmassa Hän
on ollut kanssamme. Hän on
varjellut niin, ettei mikään
vahinko ole koskenut meitä.
Oi että aina muistaisimme
tehdä niinkuin laulussakin ke-
hoitetaan: “Herraa hyvää
kiittäkää, iloiten ylistäkää!”

Olemme tällä kertaa Too-
woombassa, pohjois-dueens-
landissa. Täältä on vielä noin
tuhannen mailia pohjoiseen,
ennenkuin saavumme suoma-
laisten keskuuteen, joka tu-
lee olemaan meidän koti-
paikkamme. Lähdemme teke-
mään tuon viimeisen osan
matk a s t a m m e huomenna.
Olemme olleet sunnuntaista
asti tässä kaupungissa pas-
tori F. W. Noackin kodissa.
Pastori Noack on pohjois-
Austraaliän Ev. Luth. kirkon
esimies. Hän on usein viime
vuosien aikana matkustanut
tuonne suomalaisten keskuu-
teen saarnaamaan heille eng-
lanninkielellä, kun hän ei
luonnollisesti osannut suo-
mea. Hän on tullut huomaa-
maan, miten suuri halu noil-
la ihmisillä oli kuulla Juma-
lan sanaa. Siis pastori Noack
on väsymättä viimeiset kaksi
vuotta kirjoittanut pyyntö-
kirjeitä meidän kirkkokunnal-
lemme, että jos mitenkään
olisi mahdollista, saada suo-
malainen pappi Austraaliaan
hoitamaan sieluja, jotka ovat
Suomesta tulleet ja jotka
ovat myös Jeesuksen kalliilla
verellä lunastetut. Vaikka
hän ei ole kieltä osannut, on
hän englanninkielellä koitta-
nut selvittää, että suomalai-
set tulisivat käsittämään
Karitsan veren voiman. Mi-
ten iloinen tämä pastori on,
että Kansalliskirkko on lä-
hettänyt nyt miehen tänne,
joka tulee noista suomalaisis-
ta pitämään huolen. Hän
mainitsi, että hän tahtoo kir-
joittaa itse Auttajaan kiitok-
sen tästä jos sen joku kään-
täisi suomenkielelle. (Kyllä
suomennetaan. Toim.)

On suomalais-sydäntä läm-
mittävää ajatella, miten sy-
dämen asiaksi tämä Aus-

traalian ev. luth. kirkkokun-
ta on ottanut tämän suoma-
laisten sielujen hoidon. Pas-
tori Noack ja pastori Koehler
mainitsevat, miten iloisia
hetkiä he ovat viettäneet noi-
den suomalaisten keskuudes-
sa. He olisivat mielellään jat-
kaneet työtä siellä itse, jos
olisivat osanneet kieltä. Nyt
he iloitsevat että suomalai-
silla tulee olemaan tilaisuus
kuulla Jumalan sanaa omalla
kielellään, jota hyvin ymmär-
tävät.

Marrask. 14 p. iltana saar-
nasin tämän kaupungin ev.
luth. kirkon jumalanpalve-
luksessa. Tekstini oli Philipin
vanginvartijan uskoon tule-
minen. Mainitsin, että minun
kirkkokunnalla ja heidän
kirkkokunnalla on syytä kiit-
tää Jumalaa, että meidän
vastaus tuohon kysymyk-
seen: “Mitä minun on teke-
minen, että pelastuisin?” on
se sama vastaus, jonka Paa-
vali antoi vanginvartijalle:
“Usko Herraan Jeesukseen,
niin pelastut.” Me emme sii-
hen lisää mitään emmekä ota
siitä mitään pois, vaan me
julistamme vapaan armon,
syntien anteeksiantamuksen,
joka on Jeesuksessa, joka
Golgatan ristille ripustettiin
vikauhrina maailman syntien
sovittajana.

Ev. luth. kirkkokunnalla on
pieni seminaari tässä kau-
pungissa. Kävimme eilen ra-
kennuksia katsomassa ja ta-
paamassa opettajia ja oppi-
laita. Rakennukset eivät ole
niin suuria kuin Springfieldm
seminaarissa, mutta ne ovat
hyvin rakennettu ja sopivia.
Monivärisiä ihania kukkia
kasvaa seminaarin pihamaal-
la ja kaunis puisto ympäröi
rakennukset. Täällä kasvaa-
kin kukat ympäri vuoden.

Mainitsen vielä joitakin ha-
janaisia katsantoja Austra-
liasta ja mitä olemme näh-
neet. Junat ovat hyvin hitai-
ta. Ne kulkevat ikäänkuin täi
tervassa. Kai on hyvä, että
ne eivät kulje sen nopeam-
paa, sillä ne voisivat hajota.
Täällä on sievä ilma, vaikka
on vähäsen tuulinen. Mutta
mitä olemme kuulleet ei ole
lämmöstä puutetta, kun me-
nemme poihjoiseen päin, mis-
sä suomalaiset asuvat. Eikö
olekin somaa ajatella, että
kylmästä Suomesta muute-
taan niin lämpimään paik-
kaan? Mitä olemme huoman-
neet, ei ole elämä niin kor-
kealla tasolla täällä kuin siel-
lä. Tuoreita hedelmiä on pal-
jon ja niitä syödään paljon.

Ensikerralla kirjoitan suo-
malaisten keskuudesta.

Jääkää kaikin armon tur-
viin .... —Esalat.

JOULUKORTTIA
Tilatkaa KAIKKI JOULUKORTTINNE painos-

tamme tai ostakaa asiamiehiltämme.
UUSI PAINOS

SUOMENKIELISIÄ JOULUKORTTIA
15 korttia $l.OO

ENGLANNINKIELISIÄ JOULUKORTTIA
21 korttia $l.OO
10 korttia $ .50

8 korttia $ .30
Kaikki Raamatun värssyjen ja hengellisten tervehdysten

kanssa. Tilatkaa ajoissa ennenkuin loppuvat.
Jos tilauksenne on vähintään dollarin maksamme posti-
kulut. Pienempiin tilauksiin on lisättävä 10c postikuluja
varten.

■ «i fr

LUONNON IHANUUS, VAIKO TAISTELUTANNER?
Niin, yksi huolimaton teko saattaa muuttaa laajat

alueet luonnon ihanuutta taistelutantereen näköiseksi,
varsinkin näin syksyllä, kun metsät ovat tulenarkoja.
Huolimattomuus on melkein kokonaan syynä metsä-
paloihin.

. ..

Varovaisuus tulen kanssa metsissä maksaa kai-
~ kille suuria voittoja!

Ahonen Lumber Cos.
IRONWOOD MICHIGAN

SUMMIT SUPER
Service Station
Arnold Salo, haltija

Douglas Blvd. ja U.S.-2
Gasoliiniä, öljyä, rasvausta
ja kaikkea alaamme kuu-

luvaa palvelusta.

SHELL TUOTTEITA
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1 INTANGIBLES I1 DON’T I
1 SPAJfKLE

Tn the jeioclryfield, where a
| gleam, a sparkle or a high
■ polish 80 ojien dictales
,ji* choice, the tnlangible» of
■ MERIT, CHARACTER
I and REPUTATION are
■ your »ole protedion.
i It pays to huy—hy repu-
I lahon.

Range.
.. Jewelers

Seamen Building
IRONWOOD,

MICH.
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