
New York Mills, Minn.
Armosta rikasta uutta vuot-

ta pyydän toivottaa Auttajalle
ja sen laajalle lukijakunnalle
yli maan ja merten sinne kau-
kaiseen Australiaankin, jon-
ne taivaas Isä rakkaudessaan
heitäkin, verellään lunastet-
tuja sieluja vaaliessaan on
johtanut keskuudes tam m e
tunnetut nuoruuden voimasta
uhkuvat nuoret hänen viini-
mäkensä hoitajaksi. Herran
seurakunta on kuten viinimä-
ki, se tarvitsee taitavaa hoita-
jaa, jokaruokkii ja johtaa sen
asukkaita, että kantavat iäis-
tä hedelmää ja täydet tähkä-
päät taivaan aittoihin. Onnit-
telen Austraalian seurakun-
taa saadessaan pastori Esalan
opettajakseen. Hän on selvä
Jumalan sanan saarnaaja.
Herra, anna hänelle voimaa ja
rohkeutta tärkeässä työssään
siellä ja anna terveyttä koko
perheelle. Siellä on sama Her-
ra, joka teitä täälläkin johti.
Kauas ulettuu Herran silmä ja
käsi, ulottuu suojaamaan teitä
siellä ja meitä täällä, sillä hän
on kaikkien Jumala ja hänen
armonsa ja rakkautensa ulet-
tuu idästä länteen ja etelästä
pohjoiseen vaikka on jäätä,
vettä ja maata välillämme. Ru
kouksen huokauksin muiste-
lemme teitä siellä myös, sillä
se on tehtävämme, rukoilla
sielunpaimenten puolesta ja
itsemme myös, että Jumala
siunaisi sen sanan, jonka kuu-
lemme opettajamme suun
kautta, että emme olisi vain
sanan kuulijoita vaan sen kät-
kijöitä, että se koituisi sielum-
me ravinnoksi ja matkallam-
me evääksi, sillä joka hetki
tarvitsemme Jumalan armoa
ja anteeksiantamusta, että sie-
lumme eläisi jo täällä ja sit-
ten taivaassa saamme iäti kiit-
tää siitä suuresta armosta,
jonka on Pojassaan meille
lahjoittanut sulasta armosta
lahjana.

Yhä sairaslistalla on mrs Os-
car Pikkarainen ja mrs Wm
Kaisalahti. Hiljalleen toipu-
vat, sillä uusi päivä, uusi ar-
mo. Joka päivä on aina armo
sama. Ei lupaukset Herran
muutu milloinkaan. Siksi tyy-
tykäämme Herran armolli-
seen johdatukseen. Suokoon
taivaan Herra heille tervey-
den jälleen.

Kirjeenvaihtajalla kävi vie-
railulla mrs Matt Wiitamäki
ja kauttani maksoi ompelu-
seuralle $5.00 pitovuorostaan,
josta pyydämme kiittää mrs
Matt Wiitamäkeä. Tänään o-
jensin tämän osuuden ompe-
luseuran kassan hoitajalle mrs
V. Porkkoselle.

On järjestetty, että pappi-
lassa on yksi seurakunnan vai-
mo lasten hoitajana, että voi
viedä pienet lapset kirkonme-
nojen ajaksi pyhänä. Lasten

Seurakunta-
kirjeitä

;mi S

huoltajana on jo osansa pal-
velleet mrs Verner Porkkonen
ja mrs Reino Heino. Seuraa-
vana pyhänä on mrs Christ
Frost ja sen jälkeen mrs W.
Wick.

Pyhän kasteen osallisuu-
teen saatettiinRussell jaShir-
ley Jacobsonin pieni tytär, jo-
ka on syntynyt Wadenan sai-
raalassa lokak. 19 p. Kastet-
tiin kotona sunnuntai-iltana.
Todistajina oli mr ja mrs Hu-
go Oja ja mr jamrs Alvin Per-
nula. Kasteen toimitti past. H.
P. Esala. Levätköön Jumalan
siunaus pienen Sheilan ylitse
ja vanhempain ja kummien.
Suokoon Jumala armonsa
heille kaikille ja kasvakoon
pienokainen Herran armossa
ja viisaudessa, että hänelle o-
petettaisiin Jumalan pyhä tah-
to, sillä niin kuuluu Jeesuksen
omat sanat. Sallikaat lasten
tulla minun tyköni ja älkääkä
kieltäkö heitä, sillä senkal-
taisten on Jumalan valtakun-
ta. Älkäämme siis kukaan
kieltäkö lapsiltamme tätä py-
hää ja kallista siunausta, jos-
sa lapsi otetaan vihollisen val-
lasta Jumalan valtakuntaan.

On myös rippikoululuokka
joka lauantai klo 1 iltapäiväl-
lä ja myös pyhänä on rippi-
koululuokka pyhäkoulun yh-
teydessä klo 9:30 aamulla. Tä-
nään oli kylmä ilma ja liukas
keli, vaan siitä huolimatta o-
limme pastorimme kyytillä si-
sarseurakunnan Lehtijärven
kirkossa, jossa oli tavanmu-
kaiset kirkonmenot. Selvään
kaikui Herran evankeliumi,
jossa selostettiin Kaanaan
häitä ja Jeesuksen ihmetöitä
ja Jumalan suurta rakkautta.
Myös kuinka tärkeää on ru-
koilla lähimmäisemme, naa-
purimme ja itsemme puolesta,
että ei kukaan sen tähden
hukkuisi synteihinsä, että ei
heille puhuta tai kehoiteta
heitä Jumalan sanan kuuloon.
Tärkeää on meille itsekulle-
kin tietää, mitä meidän rau-
haamme sopii, sillä ei meistä
kukaan tiedä, milloin Herra
saapuu meitä itsekutakin vuo-
rollamme noutamaan. Kun
meillä on rauha Herrassa, sil-
loin olemme onnellisia. Siksi-
pä on tämä tarpeellinen pyyn-
tö näin uutta vuotta alkaessa.
Mä pyydän Jeesus sua, ole
kynttilämme, valomme kai-
killa poluillamme. Sä Jeesus,
kuule huutomme ja rukouk-
semme, koska ilman sinun
johtoas me korpeen nääntyi-
simme.

Sun armokätes kantamina
Me tiellä taivaan pysymme.
Ja äänes armaan kuullessa
Me emme harhaan joudu.

Siksi tarpeen on, että vuo-
temme alusta loppuun asti
sun tahtos tietä talutat ja tai-
vaan kotiin johdat.

Armon turviin ja terveisin.
Helmie.

Mass, Mich.
Onnellista ja armorikasta

uutta vuotta Auttajan toimit-
tajalle ja kaikille toimihenki-
löille Auttajan painossa sekä
kaikille tämän lehden luki-
joille aina Suomeen ja Aus-
traaliaan asti. Joulu on sivuu-
tettu ja uusi vuosi on alka-
nut. Emme tiedä, mitä tämä
vuosi tuopi tullessansa.

Meillä oli täällä kirkossam-
me jumalanpalvelus joulupäi-
vänä. Pastorimme A. E. Kok-
konen oli silloin keskuudes-
samme.

Meillä oli seurakunnan vuo-
sikokous tammikuun 9 p. Vic-
tor Kosken talolla. Tämä oli-
kin jo kolmaskymmenes vuo-
sikokous kuin allekirjoittanut
on ollut seurakunnan kirjuri*
na ja neljäskymmenes yhdek-
säs seurakunnan historiassa.
Kokous oli rauhallinen ja ra-
kentava. Kaikki asiat käsitel-
tiin rauhallisesti ja hyvässä
järjestyksessä.

Virkakunta valittiin, johon
tulivat melkein kaikki entiset
virkailijat, ainoastansa vara-
esimies tuli uusi ja rahaston-
kirjuri uusi.

Sitten meillä oli tärkeänä
kysymyksenä kirkon kattami-
nen, joka viime kesänä jäi te-
kemättä varojen puutteen
tähden, sillä me ei siihen pys-
tynyt omin varoin. Ja sama
kysymys on nytkin. Oli ky-
symyksenä, että pannaan ke-
rääjät, jotka kulkee ympärin
keräämässä. Kerääjiksi tuli-
vat Victor Koski, Sam Mäki,
Wäinö Turviin ja John Lof-
back. Toivomme vain kerää-
jille onnea ja Jumalan siu-
nausta ja johdatusta. Pyy-
dämme häneltä apua ja neu-
voa tässäkin työssä, sillä jos
Herra ei huonetta rakenna,
niin ne hukkaan työtä teke-
vän, jotka sitä rakentavat.
Saamme kiittää nöyrimmästi
tri G. A Ahoa, Covingtonin
seurakuntaa ja pastori Hugo
Esalaa ja hänen seurakun-
tansa, Leaf Lake’n ja New
York Millsin miesten liittoja,
teidän lähettämistänne raha-
lahjoista kirkkomme korjaus-
rahastoon. Jumala teille tei-
dän hyvyytenne on palkitse-
va monin kerroin.

Meillä olisi kirkkoa korjat-
tava sisältäkin, vaan tällä
kertaa emme siihen pysty.
Meitä kuin on täällä vaan pie-
ni joukko, jotka koetamme
pitää pystyssä tätä meille
rakkaaksi tullutta seurakun-
taamme, johon minäkin per-
heeni kanssa olemme kuulu-
neet jo 44 vuotta. Jumalaan
luottaen olemmekin päässeet
aina eteenpäin vaikeinakin
aikoina ja uskomme, että hän
meitä v johdattaa aina eteen-
kinpäin ja antaa meille voi-
mia tehdä työtä hänen valta-
kuntansa hyväksi.

Jos vähän kerron tämän
kylän työhommista. Metsä-
työt täällä ympäristöllä ovat
kovassa vauhdissa. Metsiä ha-
kataan kovalla kiireellä. Tääl-
lä on myps pieniä sahamylly-
jä kolme, jotka jauhavat tuk-
kia laudoiksi. Nyt joulun ja
uuden vuoden välillä paloi
Lake Mainilla Huttulan vel-
jesten sahamylly. En ole kuul-
lut rakennetaanko se uudes-
taan. Lake Mainin lähellä on
myös Wm Sireinillä mylly ja
Abot FoxMlla on mylly Mas-
sin asemalla. Siellä onkin mie-
hiä useampia kymmeniä työs-
sä.

Sitten mainitsen Massin
korkeakoulun u r h e ilijoista.
Päskettipallon pelureista heil-
lä on nyt Michiganin valtion
“Champion’in” arvo, sillä he
ovat voittaneet 56 peliä suo-
raan, etteivät ole yhtään peliä
hävinneet. Entinen Michiga-
nin valtion rekortti oli 53. Nä-
mät Massin pelurit ovat mel-
kein kaikki suomalaisia. Heil-
lä on hyvä johtaja, mr Wil-
son, joka on myös koulun su-
perintendent.

Armon turviin. —V. Koski.

Marquette, Mich,
Veljeysliiton vuosikokous

pidettiin pappilassa tiistai-il-
tana, 11 p. Liiton sääntöjen
mukaan valittiin uusi virka-
kunta. Puheenjohtajaksi va-
littiin mr Armas Liljeroos;
kirjuriksi, mr Victor Ojanen
ja rahastonihoitajaksi tuli mr
Carl Wäisänen. Päätettiin, et-
tä työohjelma tälle vuodelle
tulee olemaan yhtä viljasta
kuin ennenkin. Kaikki mie-
het mukaan, myös nuorem-
mat seurakunnassa. Ensim-
mäinen tai avajais-ohjelmati-
laisuus on sunnuntai-iltana,
30 p., klo 8. Tässä tilaisuu-
dessa saamme kuulla avajais-
puheen liittomme puheenjoh-
tajalta.

Kokouksissa huolehtii pas-
torimme hengellisestä ohjel-
masta. Viime vuonna tutkim-
me Paavalin kirjettä galata-
laisille ja tänä vuonna tut-
kimme Paavalin kirjettä efe-
solaisille. Miehet! Muistakaa
lukea raamattuanne kotona ja
tutkia sen ihania aarteita ja
tuokaa raamattunne kokouk-
seen. Huomaamme, että mo-
nella on ikivanha käännös ja
siis esitän, että tilaatte Aut-
tajasta uuden käännöksen,
siten me kaikki lukisimme
samaa käännöstä. Teillä on
tähän paljon aikaa siksi, kun
seuraava kokous on mr ja
mrs Carl Wäisisellä helmi-
kuussa. Marquetten veljeys-
liitto lausuu terveiset kirkko-
kuntamme veljeysliitoille.

Veljeysliiton kv.

lronwood, Eteläkylä
Siunauksellista uutta Vuot-

ta saan toivottaa Auttajan
toimittajalle ja koko toimi-
kunnalle sekä laajalle Autta-
jan lukijakunnalle, missä
vain tätä rakasta Auttaja-
lehteä luetaan.

Nyt olemme talven puolivä-
lissä ja tämä tammikuu on
tavallisesti ollut talven kyl-
min kuu, vaan nyt on niin-
kuin maaliskuun ilmat. Toi-
sena päivänä sataa vettä ja
taas toisena päivänä lunta ja
on kovin liukasta jäätikköä,
ettei tahdo voida vanha ihmi-
nen liikkua tuolla ulkona. Ja
sydän vikakin on paljon
pahempi tällaisilla ilmoilla.
Nytkin kovin pistää kylkeeni.
Täällä meidän kylässä on
monta sairasta. Toiset on
keski-ikäisiä ja toiset van-
hempia. Mrs Antti Salojärvi
leikattiin lokakuussa. Hän on
ollut kotonaan toipumassa ja
hän on tervehtynyt. Vaan
mrs Aina Helianderi on vain
samanlaisessa voinnissa, ja-
lat ja sydän ovat huonot. Ku-
va näytti, että sydän on liian
suuri eikä nyt saa syödä pal-
jon mitään. Pitäisi mennä
alas 30 paunaa painossa. Ja
mrs Ida Pohjala on myöskin
sydän taudin otteissa ja mrs
Jack Niemistö on sairaana
täällä kotonaan. Tohtori hoi-
taa häntä. Mrs Palomäki on
edelleenkin sairaana ja sitten
pastorska Westerback on ollut
kauan aikaa sairas. Mr Lauri
Kivi leikattiin umpisuolesta
joulukuun viimeinen päivä.
Hän tervehtyy hiljakseen ja
on jo kotonansa. Niin tällä-
lailla taivaallinen Isämme ku-
rittaa meitä tottelemattomia
lapsiansa. Ei hän sallisi, että
kukaan meistä menisi kado-
tukseen, kun hän on meidät
kalliisti lunastanut rakkaan
Poikansa Jeesuksen Kristuk-
sen ansion tähden.

Kyllä olisi kallis asia, että
jokainen varustaisi öljyä us-
konlamppuunsa, sillä emme
tiedä koska Ylkä tulee, ettei
tarvitsisi jäädä oven taa it-
kemään ja koi kuttamaan.
Ovea ei sitten enää avata, kun
se on suljetty. Herra armah-
da meitä.

Jääkää kaikki Jumalan
haltuun.

A. H.

Port Arthur, Ont
Tervehdys täältä Port Art-

hurista sinne toimitukseen,
sekä kaikille niille, jotka näi-
tä rivejä lukee. Seurakuntam-
me vuosikokouksessa valitsi-
vat minut Auttajan kirjeen-
vaihtajaksi, mutta tunnen it-
seni kovin heikoksi ja vaja-
vaiseksi tähän tehtävään.
Kerron kuitenkin, miten me
täälläkin elämme armosta us-
kossa Jeesuksen suureen so-
vintotyöhön.

Joulujuhlat olivat, kuten
on totuttu ne viettämään vuo-
sikymmenien ajat. Vain sillä
eroituksella, että jouluaamu-
na oli jumalanpalvelus klo 9,
kun olemme tavanmukaan
oppineet menemään sinne klo
6 aamulla. Mutta, kun ei meil,
lä ole ollut nykyisin omaa
pastoria, past. R. W. Heikki-
sen sairastuttua, joten past.
O. E. Aho on hoitanut mei-
dänkin s e u r ak u ntaamme.
Olemme syvästi kiitolliset
pastori Aholle. Hänellä on ol-
lut työ voimiakysyvää, mut-
ta rakkaus Jumalaan ja hä-
nen valtakuntansa työhön on
antanut intoa ja voimaa nuo-
relle pastorille.

Vuosikokouksessa tulivat
valituksi miltei kaikki virkai-
lijat samoista henkilöistä,
kun edellisinä vuosina, pieniä
muutoksia lukuun ottamatta.
En mainitse ketään nimel-
tään, syystä, ettei kenenkään
nimi erehdyksessä jäisi pois
ja pelkään, että kirjoitukseni
venyisi liian pitkäksi.

Nyt aivan muutama päivä
sitten, saimme tänne pastori
ja mrs Sippolan. He tulivat
lentokoneella ja oli meillä ti-
laisuus jo sisarliiton vuosiko-
kouksessa tavata pastoria.
Kiitos taivaalliselle Isälle, jo-
ka antoi asiain järjestyä
näin, että saimme tänne nuo-
ren innokkaan sananjulista-
jan. Täällä on arvaamatto-
man paljon työtä. Niin vä-
häinen on se uskollisten seu-
rakuntalaisten joukko, joka
käy säännöllisesti kirkossa,
vaikka kaikkien meidän täh-
den Jeesus kärsi ristin hä-
peällisen kuoleman. Antakoon
taivaallinen Isä siunauksensa
pastori Sippolan työlle täällä.

Täällä on rakennettu Fort
Williamiin past. O. E. Aholle
uusi ajanmukainen pappila.
Toissa sunnuntaina oli siellä
“open house”, jolloin sai kaik-
ki seurakuntalaiset y.m. asi-
aan innostuneet käydä katso-
massa uutta pappilaa. Siellä
tapasimme myöskin pastori
Sippolan rouvan. Heille tapah-
tui heti tänne tultuaan niin
ikävästi, että pieni 9 kk. ikäi-
nen poikansa joutui Isolation
sairaalaan, hänellä oli tulirok-
ko jo tänne saapuessaan. Ar-
vata voitte, miten ikävää se
on äidille ja isälle, kun tule-
vat uuteen ympäristöön ja
niin odottamaton tapaus tuli,
että joutuivat eroon lapses-
taan useammaksi viikoksi.

Pastori Sippolan virkaan-
asettajaiset aiotaan pitää vii-
meinen sunnuntai kuluvaa
kuuta. Johtokunta kokouk-
sessaan päätti kutsua silloin
tänne past. J. E. Nopolan.
Keskusteltaessa samassa ko-
kouksessa uuden pastorimme
kanssa, hän lausui mielipi-
tenään, että hän haluaisi jär-
jestää engl. kiel. jumalanpal-
veluksen heti pyhäkoulun jäl-
keen ja viedä pyhäkoululaiset
opettajineen kirkkoon. Meille,

lasten vanhemmille, oli tämä
iloinen uutinen. Siten oppivat
lapsemme jo nuorina mene-
mään ja kuulemaan sekä sy-
dämissään kiintymään siihen
rakkauden Jumalaan, joka
rakkaudesta meihin ei sääs-
tänyt omaa Poikaansakaan.

Ester Albrecht.
o—-

Ishpeming, Mich.
Mrs Suoma Lääkkö kuoli

äkkiä viime viikolla keski-
viikkona kotonaan sydänhal-
vaukseen sairastettuaan pi-
temmän aikaa. Hän oli synty-
nyt Oulussa, Suomessa tam-
mikuun 29 p. 1884 ja tuli
Amerikkaan vuonna 1903.
Lähinnä kaipaa tytär, mrs
Harold Lawrence, Marquette;
3 poikaa: Bruno, New York;
Henry, Detroit, ja Reino, Sa-
ginaw. 4 lasten lasta ja sisar
mrs John Keteri, Brainerd,
Minn. Ruumis haudattiin vii-
me sunnuntaina.

Mrs Pirkola on vierailemas-
sa Lauriumissa, veljensä Hei-
mo Sarkkisen luona, joka sai-
rastaa.

Mrs Antti Koskela on taas
viety Ishpemingin sairaalaan.

Mr Matt Kaappela täytti
83 vuotta tammikuun 26 p.

Syntyneitä Mr ja mrs
Edward Vickstrom, Ironwood,
entiset Marquetten asukkaat
poika, Thomas Edward, tam-
mikuun 17 p. Mr/ja mrs
Verne Tallio, Marquette, poi-
ka, tammik. 17 p. St. Luke’s
sairaalassa. .

Sotilas Kenneth B. Niemi
on ollut täällä lomalla isovan-
hempiensa mr ja mrs Abel
Niemen luona. Hän on lähte-,
nyt Wiesbaden, Saksaan kah-
deksi vuodeksi.

.

- Kv.

Painesville, Ohio
Immanuel seurakunnallaoli

vuosikokous torstai-iltana, 13
päivä. Osanotto oli runsas ja
oli ensimmäinen, että pidet-
tiin suomen ja englannin kie-
lellä. Ensiksi pastori luki raa-
mattua ja piti rukouksen, sit-
ten alettiin varsinainen ko-
kous. Pöytäkirja luettiin ja
hyväksyttiin sitten pastori
luki laatimansa vuosi kerto-
muksen, joka julaistaan Aut-
tajassa, joten ei ole tarpeen
siihen kajota. Sitten luettiin
tiliraportti ja myönnettiin ti-
livelvollisille tilivapaus. Seu-
rasi .virkailijain vaalit seu-
raavasti: Esimies entinen mr
Einar Beck; varalle, mr Mat-
ti Löijä; pöytäkirjuri, mr Nii-
lo Erkkilä, entinen; rahas-
tonhoitaja, mr Niilo Salmi-
nen, entinen; rahastonkirjuri,
mr Toivo Kujala, entinen;
diakooniksi, mr Frank Luhta-
nen, mr Raymond Sippola, mr
John Raudasoja ja mr Matti
Noponen. Pyhäkoulun johta-
jiksi mr Raymond Sippola ja
mr Matti Noponen sekä mrs
Sekki pienille lapsille. Tilin-
tarkastajiksi mr Lindroos ja
mr Oskari Salminen. Kirkon
rakennuskassan hoitajaksi,
mr Robert Pentek, uusi ja
rahaston kirjuriksi mr Ed-
ward Manninen, uusi. Uutis-
ten kirjoittajaksi paikkakun-
nan lehteen ja Painesvillen
lehteen mrs Einar Beck, Aut-
tajaan mrs Erkkilä. Mrs Beck
pyysi irti, niin tällä kertaa
jäi yhdelle. Miestenliiton jä-
senet toi esille kirkon, raken-
nusasian, joka jätettiin joh-
tokunnan ja heidän asiak-
seen toimia tämän eteen. Ko-
kous lopetettiin rukouksella
ja laululla.

Sunnuntai-iltana oli suoma-
lainen jumalanpalvelus ja
seurakunnan valtuuston vir-
kaan asettaminen. Tämä ti-
laisuus alkoi kello seitsemän.
Ensin aluksi näytettiin ku-
via, joista varmaan kaikki
nautti. Sitten oli suomalainen
saarna, jota seurasi virkaan
asettajais-seremoonia. Sitten
mentiin alakertaan ja siellä
oli tammikuussa syntyneitten
juhla ja kahvitarjoilu. Haus-
ka ilta kaikin puolin.

Maanantaina, 17 p*, iltana
oli veljeysliiton kokous. Tors-
tai-iltana, 20 päivä, oli ilta-
hartaushetki. Ensin kello 6 oli
johtokunnan kokous, josta
siirryttiin alakertaan. Siellä
oli ompeluseuralla vuosiko-
kous. Ensiksi pöytäkirjan luki
miss Alma Saari, sitten seu-
rasi virkailijain vaali seuraa-
vasti: puheenjohtaja, mrs
Eliina Löijä; varalle, mrs Sai-
ma Salminen; pöytäkirjuri,
miss Alma Saari; rahaston-
hoitaja, mrs Anna Laukko-
nen; rahastonkirjuri, mrs
Sigrid Beck. Syntymäpäivä
juhlia päätettiin jatkaa kuin
ennenkin. Päätettiin jättää
kahvinkeitto pois hautajais-
tilaisuuksista. Kunkin omaksi
asiaksi jää, jonka perheessä
tapahtuu kuolema, autetaan
ystävänä ja otetaan osaa,
vaan ei seurakuntana kuin
ennen. Keskusteltiin kirkon
puhdistamisesta. Mrs Löijä ja
miss Orava lupautuivat otta-
maan tämän vastaan yhdessä
$l2. maksulla. Keskusteltiin
ompeluseuran vuosijuhlasta,
joka pidetään kolmas torstai
helmikuuta, 17 päivä. Silloin
on pastori Raymond Aho tääl-
lä. Hän tulee tänne vieraile-
maan. Meidän oma pastori ei
ole silloin täällä, hän menee
Idän piirin pappien kokouk-
seen. Päätettiin panna dolla-
rin keräys ompeluseuralle, ja
kerääjiksi tuli mrs J. Kyttä
ja mrs A. Laukkonen Paines-
villeen ja miss Maria Orava
ja mrs E. Löijä Fairportiin.
Sitten tarjoili mrs Aho kah-
via, josta kiitos mrs Aholle.
Ompeluseuran pitovuoronsa
on maksanut rahassa kukin
$5: mrs Hilda Sivula, mrs Se-
nia Lindwall ja mrs Willberg,
nuorempi.

Ensi lauantaina on Imma-
nuel tyttärillä leivostenmyyn-
ti.

Muistetaan sunnuntaina on
suomen ja englannin kielellä
jumalanpalvelus. Iltapäivällä
lähtee pastori taas Auttajan
painoon historiaa valmista-
maan. Hän on viikon sillä rei-
sulla.

Torstaina, kun ei ole ilta-
hartaushetkeä, tekee sisar-
liitto matkan mr ja mrs Alex
Jacksonin maatilalle. Men-
nään laulamaan, kun mr Jack-
son ei ole päässyt; joukkoon
huonon terveytensä vuoksi.
Sinne on kaikki tervetulleita.
Mahdollisesti on ohjelmaa
paitsi laulua. Toivotaan, että
olisi ilma suotuisa. Lunta ei
meillä ole vielä ollutkaan, ei-
kä vielä kylmää ilmaa. Vettä
satelee nytkin.

Ehkä lopetan, ettei veny
liian pitkälle. Hauskaa kevät-
talvia vain kaikille toivoo,

Kv.Radio Cab Cos.
H TAXI

Fuhelin I i
AUTOMME JOHDEKAAN RADIOLLA

Wrecker palvelusta Soittakaa yöllä tai päivällä

Northern Baking Cos.
WIRTANEN BROTHERS, omistajat

IRONWOOD Puhelin 744 MICHIGAN
Tunnattu, luotottava leipomoliike

Bestyet leivän valmistajat
LEIVOKSIA, KUTVAALEIPAA JA KAIKKIA

LEIVOSTUOTTEITA

AUTTAJA TORSTAINA TAMMIKUUN 27 P. 1949

MORGAN CO.
IRONWOOD MICH.
Puh. 32—kaupungilla

Puh. 247—Jessievillessä
Rakennustarpeita
Kolia maaleja

Kv«vMS en-
nenkuin Inauif' radtte ta-
lonne. Varmaan voimme
■äär+ii rahojanne. Koke-
neet miehet tekevät työn.

M. E. SYRJÄLÄ
AGENCY

509 E. Ayer St. Puh. 300
IRONWOOD, MICH.

Kiinteimistöä Bondeja
Kaikenlaista vakuutusta

Höyrylaiva pilettejä
Swedish American ja

muilla tunnetuilla linjoilla.

NO. 4

MATTSON'B
JEWELRY STORE

Victor Mattson äe Son
125 E. Ayer St.

IRONWOOD, MICH.
Kellojen Ja taskukellojen

korjausta

FRED
OBERLANDER

215 E. Ridge St.
IRONWOQD t MICH.

Moottori Ja Jeneraattori
korjausta

AVAIMIA TEHDÄÄNLUKKOJA KORJATAAN
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