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Ishpeming, Mich.
Mrs Jacob Jacobson, West

Ishpeming, on saanut tiedon
Suomesta, että hänen sisaren-
sa, saarnaajan leski, Maria
Kristiina Möller, o.s. Tavajär-
vi, on kuollut tammikuun 11
p. 1949 Lievestuoreella. Ruu-
miin siunaus oli tammikuun
23 p. Häämeenlinnan hau-
tausmaan kappelista, jonka
jälkeen kokoonnuttiin rait-
tiusravintolaan Sampoon, vai-
najan muistohetkeä viettä-
mään.

Syntyneitä Mr ja mrs
William Luoma, Ishpeming,
tytär, Kristine Ellen, tammi-
kuun 15 p. Ishpemingin sai-
raalassa. Mr ja mrs Albert
Mattson, Ishpeming, poika,
Miles John, tammikuun 28 p.
Ishpemingin sairaalassa.

Mrs Walter Männikkö, Na-
tional Mine, kuoli tiistaina
vasten yöllä nukkuessaan 35
vuotiaana. Vaikka hän on ol-
lut huonon vointinen pitem-
män aikaa se oli odottama-
ton. Hän oli syntynyt Nation-
al Mine’lla huhtikuun 19 p.
1913. Suremaan jäi hänen
miehensä Walter, 2 poikaa:
David ja Lance, äiti, mrs Wil-
liam MacNeil, National Mine,
2 sisarta: mrs William Tho-
mas, National Mine, ja mrs
Dorman Davies, Oakland, Ca-
lif. ja veli William MacNeil
Onoway. Ruumis haudattiin
viime torstaina.

Miss Lorraine Hampton,
mr ja mrs William Hampton-
in tytär, Champion, ja How-
ard Lehto, mr ja mrs Bruno
Lehton poika, Negaunee, vi-
hittiin tammikuun 15 p. To-
distajina olivat Carol Lehto,
sulhasen sisar ja Stanley Hol-
so, Aura, sulhasen serkku. He
perustavat kotinsa Prince St.,
Negaunee. Mukana häissä oli-
van morsiamen isoäidit, mrs
J. Fredrickson, Ishpeming ja
mrs William Hampton, Ne-
gaunee, ja sulhasen isoäiti,
mrs Alex Ahonen, Aurasta.

Kv.

Marquette, Mich,
Mr ja mrs John Lammi ja

mr ja mrs Oscar Savola ovat
lahjoittaneet $20.00 ompelu-
seuran kassaan, maksaen
kahviais-vuoro ns a. Samoin
mrs Jacob Borrow on maksa-
nut $lO.OO ompeluseuran kas-
saan kahviaisvuorostaan. Om-
peluseuran naiset lausuvat sy-
dämelliset kiitokset lahjoitta-
jille.

Ompeluseuran toimihenki-
löiksi tälle vuodelle tulivat
seuraavat henkilöt: Puheen-
johtaja, mrs Axel Wiitala;
varapuheenjohtaja, mrs Au-
gust Suojanen; rahastonhoi-
taja, mrs Victor Mutka; pöy-
täkirjuri, mrs Victor Niemi;
varakirjuri, mrs Aade Hämä-
läinen.

Avioliiton satamaan johti-
vat tiensä viime kuun 22 p.
seuraavat nuorukaiset: miss
Nona Mae Miller, 1454 Pres-
qqel Ave. ja Paul Victor Oja-
nen, Jeffersöh St.

Ensi kesäkuussa 2, 3 ja 4
päivä tullaan viettämään
Marquetten kaupungin sata-
vuotisjuhlaa. Kaupunkilaisia
kehoitetaan kutsumaan sellai-
sia tuttaviaan tänne kylään,
jotka ovat asuneet täällä en-
nen ja ilmoittamaan heidän
nimensä ja osotteensa kauppa

kamariin (Chamber of Com-
merce) Front Street. Sieltä
lähetetään kutsu. Juhlajulkai-
su tullaan julkaisemaan 100-
vuotisesta kaupungin kehitys-
historiasta perhe albumin
muotoon hyvin kuvitettuna
Marquetten kuvilla. Paljon
muuta ohjelman valmistusta
on tekeillä. Doug. W. Nash
on yllämainitun juhlakomi-
tean puheenjohtaja. Hän pyy-
tää kaikkia kaupunkilaisia,
jotka jollakin tavoin voivat
auttaa ohjelman järjestelys-
sä, ilmoittamaan kauppaka-
mariin. F. N.

Marquette, Michigan
Marquetten ve 1 j eysliitto

tervehtii teitä kaikkia armon
tervehdyksellä. Saimme viime
sunnuntai-iltana ammentaa
armovettä evankeliumin läh-
teestä. Ikävää oli nähdä, että
niin harvalla oli jano. Niin
helposti voi maalliset menot
viekotella meitä kauas Her-
ran Temppelistä. Moni on
kuin pastorimme saarnassaan
selosti, viikunapuu kaukana
tien vieressä, kyllä ovat täy-
dessä lehdessä, mutta eivät
anna hedelmää. Seisovat ul-
kokultaisuudessaan ikäänkuin
hyviä uskovaisia, mutta vain
huuliltaan kunnioittavat Her-
raa ja sydämensä on kaukana
Herrasta. Ystävä, kuinka
kaukana sinä olit viime sun-
nuntaina ? Toivomme, että si-
nulta on niin paljon vielä ar-
monaikaa, että ensi pyhänä
voit astua rukouksen
sä Herran temppeliin.

Veljeysliiton esimies mr
Armas Liljeroos oli järjestä-
nyt ohjelman, mutta sairau-
den vuoksi ei ohjelman suo-
rittajat voineet kaikki olla
läsnä. Mr H. Mäkiranta luki
kovin sopivan kertomuksen:
“Papin todistus”, joka muun
muassa toi ilmi, että paras
todistus on kaste todistus, sil-
lä siinä on meillä varma liit-
to uudestisyntymisen kautta,
todistaen, että täten olemme
Kristuksen sovin toveressä
iankaikkisen elämän perilli-
siä. Mr Victor Ojanan lausui
kovin sopivan runon “yhty-
kää liittoomme”, jossa saim-
me kuulta, että veljeysliitto
ei ole maallinen seura, vaan
liitto, jossa saamme elää Her-
ran turvassa ja armossa eikä
maailman myrskyt surmaa ei-
kä maailman synti turmele.
Kuulkaa miehet! Yhtykää
veljeyslii 11oo n. Lauloimme
useita tauluja Siionin kante-
leesta. Tuntui aivan kuin oh-
jelmatilaisuus olisi perhejuh-
la, sillä nautimme niin paljon
yhteislauluista. Miksi meidän
seurakunnissamme niin vä-
hän laulamme yhteislauluja.
Soololaulut ovat ihania, kun
laulaja laulaa sydämestään,
eikä vaan oman äänensä kun-
niaksi. Joskus laulavat rans-
kan kielellä, vieläpä “Ave Ma-
riassa” kieltävät Kristuksen
sovinto-kuoleman. Hyvä oh-
jelman järjestäjä! Jos ei kuo-
rosi voi esiintyä ja seurakqn-
nassasi ei ole uskovaista soo-
lolaulajaa, niin anna, että ko-
ko seurakunta ylistää pyhäs-
sä seurakunnassaan Jumalan
armoa Kristuksessa!

Sitten seurasi puhe, jonka
piti mr Armas Liljeroos. Hän
puhui sokeasta kerjäläisestä
Bartimeuksesta, joka Jerikon
kaupungin portilta kerjäili.
Puhe oli sisältörikas ja moni-
puolinen. Puhuja teroitti luon-
nollisen ihmisen hengellistä
sokeutta. On niitäkin, puhuja
kertoi, jotka ovat “sokeita
sokeain taluttajia”, mutta
kiitos Herralle, että ennen-
kuin Kansalliskirkkokuntaan
vihitään papiksi, kokelaan
täytyy itse omistaa autuu-
tensa. Kristuksen täytyy ava-
ta hänen silmänsä, jotta näkee
toisia taluttaa armon tielle.
Kuvannollisesti puhuja myös
näytti, kuinka sokea mies,
jonka silmät Herra avasi, en-
sin näki Jeesuksen. Niin
myös, kun hengen silmät ar-,
mosta avataan, ihminen en-
sin tulee näkemään Vapah-
tajansa, joka kuoli ja nousi
vanhurskaudeksemme. Katso,
sanoo, puhuja, kun sokean sil-
mät avattiin hän nyt näki en-
simmäisen kerran sen kurjan
paikan, jossa hän niin kauan
kerjäten istui. Niin myös ih-
mis-sielu vasta näkee syntin-
sä kurjuuden ja saastaisuu-
den, kun Herra on silmänsä
avannut.

Ystävä kallis, oletko sinä
sokea? Kysytkö niinkuin fa-
riseukset Herralta: “Olemme-
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ko mekin. sokeat ?” Älä siis
kerskaile omasta' vanhurs-
kaudestasi —■* älä sano niin-
kuin fariseukset “Me näem-
me”, vaan rukoile Herraa us-
kossa kuin sokea mies, “että
saisin näköni jälleen” ja Her-
ra vastaa sinulle, “mene, si-
nun uskosi on sinut pelasta-
nut”.

Täälläkin on ollut paljon
sairautta, yksi ja toinen sai-
rastuu. Vakavan sairaana on
nyt mr Victor Mutka, joka
sai jo toisen kerran sappiki-
vien johdosta kovia poltteita.
Hän on nyt parempi ja on ko-
tosalla, mutta ei kai moneen
kuukauteen kykene työhön.
Mr V. Kalliokin on sairasta-
nut, mutta sai terveytensä
takaisin. Sairaus on ikävää,
mutta kiitos Herralle, että nä-
mä sairaat eivät ole hengelli-
sesti sairaita, vaan sielun Pa-
rantaja Jeesus on luonut hei-
hin uuden puhtaan sydämen.

Veljeysliiton työkokous on
Carl Wäisäsellä tiistai-iltana,
8 p., klo 8. Oletko jo tilannut
uuden Raamatun Auttajasta?
Vielä olisi aikaa!

Jääkäät Auttajan lukijat
Herran armoon.

Veljeysliiton kv.

Minneapolis, Minn.
(Jatkoa viime kirjeeseen.)
Pastori Erickson kävi luo-

namme ja samalta vahvisti
vaimoni uskoa todistuksen sa-
noilta ja Herran pyhällä eh-
toolliselta syntein anteeksi-
saamiseksi uskon kautta
Kristukseen. Kiitos pastori
Ericksonille palveluksesta ja
käynnistä. Sairaslistalla ovat
olleet sisarukset mrs Leonard
Lofback ja mrs Howard Kos-
ki. Jo vuosia sairastaneet
ovat mrs Vaino Niemi, mrs
Haakana, mrs P. Wall ja mrs
A. Martin, Oak Knollissa.
Herra, huojenna heidän kipu-
jaan ja vahvista heidän us-
koansa. Tiedän sen varmaan,
että kun Herraan panemme
luottamuksemme, niin Hän
vie meidät perille. Vaikka
ruumiin terveys on mennyttä,
tuleva iankaikkinen elämä
odottaa. Siellä saamme olla
terveitä ja me laulamme sitä
uutta virttä, joka ei ikinä
takkaa. Sinne me kerran
saamme muuttaa. Tämä syn-
nin ruumis, joka on niin usein
sairas, muuttuu terveeksi ja
puhtaaksi synnistä.

“Oi kirkkautta! Siionin lois-
toa, oi!

Eloa uutta järki ei tutkia voi.
Uskon, ett’ otti Jeesus jo

syntini pois,
Pyhyyden tuotti.
Siis miks’ en riemuita vois?

Vanhurskahaksi luki mun
Jeesukseni;

Viattomaksi pääsin jo kas-
teessani.

Armossa Herran Täällä jo
autuas oon.

Taivaass’ on kerran onneni
arvaamaton.

(S.k. n:ro 271.)
Siinä on meillekin ilon ai-

hetta. Ei maallinen ilo kauan
kestä, vaan se ilo, joka on
Herrassa, kestää iankaikki-
sesti. Ja siitä jo saamme
nauttia täällä maan päällä,
kun olemme Herran omat. Ei-
vät uskomattomat tiedä siitä
ilosta, sillä se on heille hulluus,
se on salattu heiltä. Se onkin
vain annettu niille, jotka Ju-
mala on valinnut Poikansa
kautta siihen uuteen paratii-
siin, jonka Herra meille on
valmistanut. Oli paratiisi
täällä maan päällä, vaan se
turmeltui syntiinlankeemuk-
sessa. Niin siis maa ja mitä
siinä on, on synnin turmele-
ma. Synti tuli kaikkien päälle.
Ei ole yhtään, joka vain hy-
vää tekee, ei yhden yhtäkään.
Laki tuomitsee kaikki kado-
tukseen. Vaan Jumala rakas-
ti meitä niin, että antoi ai-
noan Poikansa syntiemme so-

vittajaksi, että olisimme kel-
vollisia siihen ihanaan kotiin,
joka on tuolta puolen Jordan-
virran. Joskus, kun olen hau-
dan partaalta seisonut, on tul-
lut mieleeni taulun sanat:
Pääsemmekö vielä yhteen
tuolta puolen Jordan-virran ?

Kyllä, jos me uskossa tämän
maailman jätämme, niin me
näemme, ei ainoastaan toi-
semme, vaan rakkaan Jeesuk-
sen ja naulojen lävistämät
arvet, joista Hänen pyhä ve-
rensä pulppusi syntiemme
tähden.

Siis jääkäämme uskomaan
näihin Herran lupauksiin.

Carl Talvio.
o

Amasa, Mich.
Mrs Marie Peterson, o.s.

Huhtala, kuoli uskossa Va-
pahtajaansa tammikuun 25 p.
1949 kotonaan pitkällisen sai-
rauden jälkeen 83 v. ikäisenä.
Hän syntyi Ylistarossa, Suo-
messa, heinäk. 13 p. 1866 ja
tuli Amasaan v. 1899. Avio-
puoliso Jack Peterson kuoli
v. 1925 ja tyttäret mrs Sanna
Leanna ja mrs Selma Ranta-
nen kuolivat joitain vuosia
sitten. Lähinnä kaipaamaan
jäi kaksi tytärtä: miss Lem-
pi Peterson täällä ja mrs
Adolph Vanzo, Kaleva, Mich.,
3 vävyä, 11 lasten lasta, ja 13
lasten lasten lasta. Muita su-
kulaisia jäi myös ja suuri ys-
täväpiiri.

Mrs Peterson kuului toime-
liaana jäsenenä seurakun-
taamme perustamisesta saak-
ka. Hän aina kehoitti muita-
kin viemään eteenpäin Her-
ran valtakunnan työtä, oli
luonteeltaan iloinen ja tyyty-
väinen kohtaloonsa sairau-
denkin aikana. Toivomme
omaisille lohdutusta Jumalal-
ta. Kauan kaipaamme tätä
herttaista vanhusta. Pas-
tori A. L. Mäki toimitti hau-
tauksen Amasan hautausmaa-
han tammik. 29 p.

Seurakunnan vuosikokous
pidettiin tammik. 23 p. Ko-
kous oli rauhallinen ja raken-
tava. Pöytäkirja julaistaan
Auttajassa.

Naistenliiton kokous oli
mrs J. Orquistin luona vk. 26
p. Uudet virkailijat valittiin,
nim., p.j., mrs John Orquist;
v.p.j., mrs Hilda Hämäläinen;
kirjuri, mrs Helmi Mäki; va-
ralle, mrs Andrew Finni; ra-
hastonhoitaja*, mrs N. Järvi.
Entinen seura lahjoitti $lOO.
kassastaan seurakunnalle, ja
$lOO. kirkon rakennuskas-
saan. Myös päätettiin pitää
leivosmyynti helmik. 17 p. al-
kaen kello 1:30 j.pp. kaupun-
gin haalilla.

•Seuraava Lutherliiton ko-
kous on lauantai-iltana, kun
on pastori Mäki täällä, mrs
Victor Peltosen luona. Toi-
vomme kaikkien nuorten saa-
puvan silloin.

■*— Kv.

MINNEAPOLIN KANSAL-
LISSEURAKUNTAPIIRIN
ILMOITUKSIA
Minneapolis, Minn.:

Sunn., helmik. 6 p.
Pyhäkoulua, alkaen tässä

kuussa, pidetään klo 9:30 ap.
Englann inki e 1 e n juma-

lanpalveluksia pidetään joka
sunnuntai paitsi viimeinen
sunnuntai kuukaudesta y klo
10:45 ap.

Suomenk. H. p. eht. juma-
lanpalvelus pidetään tänään
klo 2:30 ip.

Perj., helmik. 11 p.
Veljeysliiton kokous , kir-

kossa alkaen klo 7:30 ill.
Sunn., helmik. 13 p.
Pyhäkoulu klo' 9:30 ap.

Englannink. jumalanpalvelus
alkaen klo 10:45 ap.

Keskiv., helmik. 16 p.
Nuorisoliiton kokous kir-

kossa alkaen, klo 7:30 ill.
Torat., helmik. 17 p.

* Ompeluseuran kokous kir-
kossa ' alkaen klo 7:30 ill.
Kahvipöydästä tulee huolehti-
maan mrs Alvin Paavola.

Cokato-French Lake, Minn.:
Sunn., helmik. 6 p.
Hartaushetki H. p. eht. ke-

ra pidetään Antti Vertasen
talolta French Lakeilla, al-
kaen klo 8 illalla.
St. Paul, Minn.:

Sunn., helmik. 13 p.
Hartaushetki Prince of

Peace luterilaisessa kirkossa,
465 Summit Ave. (lähellä
Dale-Phalen katu vaunulin-
jaa), alkaen klo 7:30 illalla.
Saarnat tulevat olemaan sekä
suomen että englannin kielel-
lä. Kaikki ovat tervetulleet.
Brantwood, Wis.:

Titat., helmik. 8 p.
Nuorisoliiton kokous Ed

Hakon talolta alkaen klo 8 ill.
Kuoro pitää harjoituksen.
Siis kaikki kuorolaiset mu-
kaan.

Keskiv., helmik. 9 p.
Suomenk. hartaushetki il-

lalla alkaen klo 8.
Haudattu:

Tammik. 8 p. John Fred-
rick Nivala, syntynyt Taho-
tammilla, Vaasan läänissä,
jouluk. 24 p. 1867. Hän sai
kutsun kotiin tammik. 5 p.
6kk. sairauden jälkeen. Kai-
paamaan jäivät puolisonsa
Mary, 6 lasta: mrs Henna
Lusti, French Lake’illä; Al-
fred Nivala, Minneapolissa;
mrs Elina Wilson, Ohiossa;
mrs Elizabeth Price, Buffa-
lossa, mrs Lulu Swennes, St.
Louis, Mo., ja Jalmari Nivala
kotona French Lake’illä;
myös 2 lasten lasta: Vernon
Lusti, French Lakeilta; Lloyd
Nivala, New Yorkissa ja 4
lasten lasten tapsia sekä seu-
raa vat lapsipuolet: Walter,
Emil ja Fabian Rimpilä, N.
Y. Millsin kontrilta, mrs TANARUS.
Poliman, Wolf Lake'illä; mrs
Oscar Aho, Sebekassa; mrs
J. Snabb, mrs W. Takkinen,
mrs H. Werp, mrs R. Karvo-
nen, Minneapolissa; mrs La-
Were Lawrence, Portland,
Oregon; mrs A. Yrabawski,
Denver, Colorado. Vainaja oli
koko elämänsä ajan täällä
Amerikassa lohessaan ollut
Kansallikk. jäsen, kuuluen
French Lake’in Kansallisseu-
rakuntaan. Autuaana hän eli,
autuaana hän kuoli. Hautas
toimitettiin French Lake’illä.

Tammik. 26 p., Moose
Lake’illä, mrs Hilda A. Jä-
nekselä, syntynyt Kauhaval-
ta, Vaasani, elok. 21 p. 1875.
Hän sai kotiin kutsunsa tam-
miko 22 p. 2 v. sairauden jäl-
keen. Kaipaamaan jäivät 10
lasta: mrs Frank Lake, Moose
Lake’illä; mrs Ray Trivena,
Chtaholmissa; mrs Eddie Er-
hart, Pine City’ssä; Millie Jä-
nekselä, Duluthissa; Arthur.
Matt, Adolph ja Seffa, Ely’s-
sä; Walter ja Eino, Moose
Lake’illä, sekä 27 lasten tap-
sia ja 3 lasten lasten lasta.
Puolisonsa, Gust Jänekselä,
kuoli v. 1936. Mrs Jänekselä
tuli varsinkin sairautensa ai-
kana paremmin tuntemaan
Vapahtajansa ja siis kuole-
maan saakka pani turvansa
Ainoastaan sille pelastus-kal-
liolle, joka on Jeesus Kristus
ja joka hänenkin syntivelkan-
sa oli täydellisesti maksanut
verellänsä Golgatan ristillä.
Autuaat ovat ne, jotka Her-
ransa kuolevat. Jumala näi-
den kahden kuoleman kautta
on muistuttanut näiden vai-
naa jien omaisia ja. meitä
kaikkia, että meillä ei ole py-
syväistä asuinsijaa täällä
kuoleman laaksossa. Kenties
sinä tai minä saamme hyvin
pian kutsun täältä vieraasta
maasta. Herra, sanansa ja
sakramenttien kautta, pitä-
köön meitä valmiina, kunnes
se hetki saapuu, ettei Hän
löytäisi meitä vaeltamassa
silloin epäuskossa, vaan us-
kossa Jeesukseen, että me
saavuttaisimme sen kruunun,
joka on kaikkia odottamassa,
jotka elämässä ja kuolemassa
ovat Häneen turvanneet hei-
dän iankaikkiseksi autuudek-
seen. —E. Erickson, pastor.i

NEW YORK MILLSIN KAN-
SALLISSEURAKUNTA-
PIIRIN ILMOITUKSIA

Torstaina näytetään väril-
linen elokuva nimeltä “God
is My Landlord” New York
Millsin kirkossa kello 8 illalla.
Tervetuloa jokainen! Kuoro
harjoittelee kuvan päätyttyä.

Lauantaina rippikoululuok-
ka kokoontuu kirkossa klo 1
iltap.

Sunnuntaina on Millsissä
sunnuntaikoulua kello 9:30 ja
englk. hartaushetki kello 10:-
45. Suomenk. jumalanpalve-
lus on kello 1 j.pp.

Lehtijärvellä on ensi sun-
nuntaina pyhäkoulua kello
10:30 ja illalla, kello 8, on
Lutherliiton ohjelmailtama.
Ohjelmaa tulee paljon ja mo-
nipuolista. Kahvia tarjoillaan.
Tervetuloa!

Maanantaina on Millsin
seurakunnan ylimääräinen ko-
kous, jossa otetaan vastaan
uusia jäseniä. Toivomus on
myöskin, että seurakunta tu-
lee vahvistamaan vuosiko-
kouksen päätöksen alata ra-
kentaa uutta kirkkorakennus-
ta tulevana keväilnä. Seura-
kunnan jäsenten velvollisuus
on ottaa osaa kokoukseen.
Kokous alkaa kello 8:lta ill.

Keskiviikkona kuoro har-
joittelee kello 8:lta pappilas-
sa.

Torstaina, 10 p., naistenliit-
to järjestää “Valentine par-
tyn” kaupungin talolle kello
8 illalla. Kaikki seurakunta-
laiset ovat tervetulleita!

—H. P. Esala.

MARQUETTEN
SION SEURAKUNTA

Aamu jumalanpalvelus ensi
pyhänä klo 9.

Pyhäkoulua joka sunnun-
taiaamu klo 10.

Englanninkielinen aamuju-
malanpalvelus klo 11.

Lutherliiton vuosijuhla en-
si sunnuntai-iltana klo 8. Tar-
joilu.
Chatham:

Hartaushetki ensi pyhänä
klo 2:15 j.pp.

Torstai-iltana, 10 p., klo 7:-
30 on Lutherliiton toimesta
ohjelmatilaisuus ja tarjoilu.

A. L. Mäki, pastori.

ELYN KANSALLISSEURA-
KUNTAPIIRIN TOIMINTAA
Ely:

Torst., 3 p. Naistenliiton
kokous klo 7:30 ill. mr ja mrs
Rex Larsonin kodissa, 40 E.
Camp St. Luento Raamatun
naisesta on: “Lydiasta, purp-
puran-myyjästä”.

Lauant., 5 p. Rippikoulu-
luokka kokoontuu klo 10:30
aam. pappilassa.

Sunn., 6 p. Klo 9 aam. suo-
menk. jumalanpalvelus. Klo
10 aam. sunnuntaikoulutunti.
Klo 11 aam. englk. jumalan-
palvelus. Klo 7:30 ill. virka-
kunnan kokous mr ja mrs
Wm F. Andersonin kodissa,
105 E. Pattison St.

Keskiv., 9 p. Kuoronharjoi-
tus klo 7:30 ill. Paikasta lä-
hemmin sunnuntain lehtises-
sä.
Tower-Soudan:

Perj., 4 p. Hartaushetki klo
8 ill. mr ja mrs Jack Lak-
son kodissa, Towerissa. Mrs
Lakso tarjoilee kahvit tilai-
suuden lopussa.
Waasa-Town:

Sunn., 6 p. Hartaushetki
klo 1:30 j.pp. mr ja mrs
Chas. Lainen kodissa. Mrs
Laine tarjoilee kahvit tilai-
suuden lopussa.
Embarrass:

Sunn., 6p. Hartaushetki klo,
3 j.pp. Embarrassin koulussa.

—R. Aho, pastori.

JÄRVIENPÄÄN KANSAL-
LISSEURAKUNTAPIIRI
Duluth:

Helmikuun 6 p. on suomen-
kielinen jumalanpalvelus Fre-
mad Society kirkossa klo 7:30
ill. Osoite on 6tlr Ave. East
ja sth St. kulmauksessa.
Superior:

Helmikuun 13 p. on suo-
menkielinen ehtoollisjumalan-
palvelus Christ Lutheran kir-
kossa klo 7:30 ill. Te, jotka
aiotte osallistua ehtoollisesta,
ilmoit takaa aikomuksenne
pastorille ennen palvelusta.
Pyhäkoulu pappilassa kello JO
ap.

Helmikuun 8 p. on naisten-
liiton kokous mr ja mrs J.
Rannan kodissa klo 7:30 ill.
Osoite on 1205 Cummings
Ave.

Helmikuun 16 p. on Luther-
liiton kokous klo 7:30 ill. Pai-
kasta ilmoitetaan kirkossa.
Thomson:

Helmikuun j 6 p. on englan-
ninkielinen jumalanpalvelus
kirkossa klo 10:30 ap. Rippi-
koulu kokoontuu klo 9:30 ap.

Helmikuun 9 p. on pyhä-
kouluopettajien kokous kello
7:30 ill.
Maple:

Helmikuun 20 p. on suo-
menkielinen ehtoollisjumalan-
palvelus kirkossa klo 2 iltap.

E. P. Lampela.

Iron Belt, Wia.
Hartaushetki ja ompelu-

seuran kokous mr ja mrs J.
Saaren kotona torstaina, hel-
mikuun 3 p., alkaen kello 7:30
illa.ll. Mrs Kangas (vanh.) ja
mrs Viita esittävät ohjelmaa
ja mrs Saari järjestää tarjoi-
lun.

M. N. Westerback.

KIITOSLAUSE
Täten haluamme lausua mitä sydämellisimmät kii-tokset Thomsonin, Gilbertin ja Maplen seurakuntalaisil-

le raha- ja ruokalahjoituksista, sekä muista lahjoituksis-
ta joulun aikana. Emme voi kyllin kiittää teitä rakkau-
den osoituksestanne mutta Herra palkitkoon hyvyytenne
armosiunauksillaan Jeesuksessa Kristuksessa.

PAST. E. P. LAMPELA ja PERHE

KIITOSLAUSE
Täten pyydämme tuoda vilpittömät ja sydämelliset

kiitoksemme Rollan piirin seurakunnille, Rollan seura-
kunnalle, Rollan Lutherliitolle sekä Brocketin seurakun-
nalle runsaista rahalahjoistaan. Äidille myös annetusta
suuresta rahalahjasta, jonkamrs Carlson toi Rbllan seu-
rakunnan naisilta jouluaattona kirkkoon. Vielä erittäin
kiitokset Rollan seurakunnalle siitä arvokkaasta uudesta
vaatteiden pesukoneesta, joka tuotiin pappilaan Rollas-
ta jouluaattona, sekä monille Rollan yksityisille jäsenil-
le raha- ynnä muista lahjoistaan. Rock Laken seurakun-
talaisille myös monista raha- ynnä muista persoonallisis-
ta käyttöä varten saaduista lahjoista, mutta erittäinkin
siitä arvokkaasta lattialampusta ja kauniista, aivan vil-
laisesta vuodepeitteestä, jonka Rock Lakeltä lahjoittivat
mr ja mrs Henry Held. Emme osaa mielihyväämme sa-
noihin pukea, mutta sanon, että olette antaneet yhä uut-
ta in\oa ja rohkaisua työssäni ja samalla lisänneet joulu-
iloamme. Jumala, kaiken rakkauden ja hyvyyden lähde,
jakakoonTeille kaikille runsaasti siunaustaan ja hyvyyt-
tään tänäkin armovuonna. Kiitollisin mielin kaikesta
osoittamastanne hyvästä meille,

FANNI ja TOIVO MIETTINEN.
Rock Lakella, 18 p. tammikuuta.
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