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Kettle River, Minn.
Miss Louise A. Swenson,

Carlton kauntin koulujen joh-
taja, tiedottaa, että koulupii-
rien yhtymis-asian suhteen on
äänestys Kalevalan koululla
tiistaina, lokakuun 18 p., klo
7:30 ja 9:30 välisenä aikana il-
lalla. Kysymyksessä on Kale-
valan 16 piirin ja Automban
12 piirien yhtyminen. Miss
Swenson tiedottaa, että sa-
maan aikaan on myöskin ää-
nestys 12 piirissä. Kehoitetaan,
että äänivaltaiset kummassa-
kin piirissä menevät antamaan
äänensä sen suhteen. Jos
enemmistö kannattaa yhty-
mistä, toimitetaan jälemmin
virkailijain valinta, ja muut-
tuisi yhdistyneen piirin nume-
roksi 8. Kauntin muissakin
osissa tullaan toimittamaan ää-
nestyksiä eri aikoina, kun ko-
mi ean ehdotuksen mukaan
liitetään pienempiä piirejä
isompiin.

Meidän naapurin emäntä,
mi s Maria Emilia Vuornos
(mrs John Vuornos) o.s. Autio,
kuoli Moose Laken Commun-
ity-sairaalassa syyskuun 13 p.
1949, jossa oli hoidettavana
joitakin päiviä saatuaan hal-
vauksen syyskuun 8 p. Hän oli
syntynyt Kälviällä, ollen kuol-
lessaan 72 ikäinen. Tuli Ame-
rikkaan v. 1902, ja vihittiin
avioliittoon Cloquetissa John
Vuornoksen kanssa ja asettui-
vat farmille Kettle Riverille
vuonna 1908. Omaisia jäi puo-
liso John Vuornos, pojat Cla-
rence ja Roy täällä; 2 tytärtä:
Sylvia, Minneapolissa; ja Flo-
rence, Los Angelissa, Calif.; se-
kä muita omaisia. Mrs Vuor-
nos oli kunnon naapuri ja per-
heenäiti, ystävällinen ja avu-
lias kaikkia kohtaan, kuuluen
jäsenenä Suomi-synodin seu-
rakuntaan. Ruumis haudattiin
syysk. 17 p. seurakunnan hau-
tausmaahan, past. Karl Wilk-
man toimittaen hautauspalve-
luksen.

John Wilbert Ahonen kuoli
St. Luke’s sairaalassa Duluth-
iSsa syyskuun 18 p., jossa lei-
kattiin puhjenneen umpisuo-
len vuoksi pari viikkoa aikai-

semmin. Hän syntyi täällä far-
milla kesäk. 16 p. 1931, jakävi
Kalevalan koulua. Hän meni
Dakotaan elonkorjuuseen,
vaan sairastui, mutta lääkäri
ei pitänyt leikkausta tarpeelli-
sena, antaen jotain lääkettä, ja
kun joutui sairaalaan, oli ti-
lansa jo vakava. Oli kuolles-
saan 18 vuoden ja 3 kuukauden
ikäinen. Omaisia jäi äitinsä
mrs Selma Gustafson ja isänsä
John Ahonen, 2 veljeä: Kai-
no ja Edward, sisar Milja, mrs
Walter Isaacson täällä, jamui-
ta sukulaisia. Haudattiin syys-
kuun 23 p. Itä-Kalevalan hau-
tausmaahan, hautauspalveluk-
sen toimittaen pastori Wäinö
Alli.

J. M.

SEBEKAN SEURAKUNNAN
VUOSIKOKOUS

Sebekan Armo Ev. Luth.
Kansallisseurakunnan vuosi-
kokous pidetään Sebekan kir-
kossa lokakuun 16. p., alkaen
kello 10 ap. eli heti jälkeen
englanninkielisen jumalanpal-
veluksen.

Kokouksessa esitetään seu-
rakunnan sekä rakennusrahas-
ton tilit ja valitaan virkakunta
seuraavallc vuodelle sekä kes-
kustellaan japäätetään kaikis-
ta esille tulevista asioista,
niinkuin kirkkokunnan rahan
keräyksestä sekä muita seura-
kuntaa koskevista asioista.

Koska kokous voi kestää si-
vu päivällisen, niin toivotaan,
että naiset tuovat tarpeita päi-
vällistä varten.

M. S. Nikkari, esimies
Edward E. Aho, kirjuri.

NEW YORK MILLSIN-
LEHTIJÄRVEN ILMOI-
TUKSIA

Torstaina Millsin naistenliit-
to kokoontuu Wäinö Nissin ko-
dissa kello 8:lta. Mrs Nissiä
auttaa tarjoilussa mrs Emil
Saari.

Sunnuntaina ei ole toimin-
taa seurakunnissamme, sillä
osallistumme silloin joukolla
Lutherliiton konferenssiin Da-
kotassa. Sunnuntaikoulu kui-
tenkin kokoontuu Millsissäklo
9:30.

Maanantaina Millsin seura-
kunnan johtokunta kokoontuu
kirkossa kello 8:lta.

Tiistaina aikusten luokka
pappilassa kello 8.

Keskiviikkona, 12 p., on Leh-
tijärven seurakunnan puoli-
vuosikokous kirkossa alkaen
kello 8 illalla.

Kastettu: Viime sunnuntai-
na aamuhartauden yhteydes-
sä saatettiin pyhän kasteen
armoliittoon seuraavat pieno-
kaiset: Michael Paul, Oliver ja
Marie Reirihartin poikalapsi,
joka syntyi Wadenassa, syys-
kuun 5 p. Kummeina ovat mr
jamrs Arthur Haase. Samassa
tilaisuudessa kastettiin mrs
Gail Tisdellin kolme lasta, Wil-
liam Robert, syntynyt jouluik.
7 p. 1942. Kummit ovat mr ja
mrs Harold Windells; James
Duane, syntynyt tammikuun 7
p. 1945. Hänen kummit ovat
mr ja mrs Christ Frost; Ray-
mond Edward, syntynyt tou-
kok. 17 p. 1946. Kummit mr ja
mrs Lawrence Becker. Levät-
köön taivaallisen Isän siunaus
näiden pienokaisten yllä, jotka
kasteessa on otettu Hänen lap-
sikseen ja taivaan perillisiksi!
Rippikoululuokka alkaa ko-
koontua lauantaisin, tk. 15 p.,
kello 1 j.pp.

H. P. Esala.

ELYN KANSALLISSEURA-
KUNTAPURIN TOIMINTAA
Ely:

Torsi., 6 p.
Naistenliiton kokous klo 7:30

illalla mr ja mrs Jalmer Ros-
detin kodissa, 29 E. James St.
Kaikki naiset silloin mukaan.

Sunn., 9 p. Huoml
Ensi sunnuntaina ei ole ju-

malanpalveluksia. Pastori on
silloin Ylä-keskilännen Lut-
herliittopiirin syysjuhlissa,
jotka pidetäänRock Lake, No.
Dakota ss a. Sunnuntaikoulu-
luokat kyllä tulevat kokoontu-
maan tavallisella ajallaan, klo
10 aam.

Keskiv., 12 p.
Suomenkielinen viikkoillan

hartaushetki klo 7:30 illalla.
Varttaalikokousl
Seurakun tam m e toinen

varttaali kokous pidetään tk.
23 p. klo 7 illalla seurakunnan
kirkossa. Seurakunnan jäsen-
ten velvollisuus on osallistua
kokouksiin.
Sandy:

Huoml
Tavallinen k.k. toisena sun-

nuntaina pidetty jumalanpal-
velus on siirretty k.k. kolman-
nelle sunnuntaille, s.o. lokak.
16 p., klo 3 j.pp. Silloin alkaen
klo 2 j.pp. mrs Joel Möttönen
tarjoilee naistenliiton hyväksi
kahvit kirkon alasalissa.
Vermilion:

Huom!
Tavallinen k.k. toisena sun-

nuntaina pidettävä jumalan-
palvelus on siirretty k.k. kol-
mannelle sunnuntaille, s.o. lo-
kakuun 16 p., klo 1:30 j.pp.

R. Aho, pastori.

JUMALANPALVELUKSIA:
Covingtonissa:

Sunnuntai-iltana, 9 p., ilta-
kirkko ja ohjelmaa, sekä tar-
joilu alkaen kello 7.

Sunnuntaina, 30 p., aamuju-
malanpalvelus kello 10.
Massissa:

Päivä jumalanpalvelus sun-
nuntaina, 23 p., kello 2 j.pp.

A. E. Kokkonen.
MARQUETTEN SION
SEURAKUNTAPIIRI

Aamujumalanpalvelus ensi
pyhänä klo 9.

Pyhäkoulua sunnuntai-aa-
musin klo 10.

Englanninkielinen aamuju-
malanpalvelus klo 11.

Iltapäi väliä hartaushetki
Berglundin sahamyllyllä kello
2:15. Menkäämme siis suurella
joukolla Big Bayhin kuule-
maan Jumalan sanaa ja naut-
timaan mrsPoroon tarjoilusta.

Keskiviikko-iltana, 12 p., on
kirkon alasalissa klo 7:30 tar-
joilu, josta huolehtivat seura-
kunnan naiset.
Amasa:

Hartaushetki 14 p. klo 7:30.

Beechwood:
Lutherliittojen piirikokous

lauantai-iltana, 15 p., klo 8.
Sunnuntaina evankeliumi-

juhlat alkaen englanninkieli-
sellä laamujumalanpalveluk-
sella klo 9:30, jossa tilaisuudes-
sa saarnaa pastori Kokkonen.
Suomenlkielinen aamu juma-
lanpalvelus alkaa 10:45, jossa
tilaisuudessa saarnaa pastori
Hirvi. Päivällinen kaikille klo
12.

Iltapäivällä jatkamme juh-
lia klo 1:30. Valmistakaa ohjel-
maa ja tulkaa juhliin. Iltapäi-
vällä saarnaa pastori Nopola
englanninkielellä ja joku pas-
toreista suomen kielellä. Tar-
joilu ohjelman päätyttyä.
Chaiham:

Hartaushetki 23 p. klo 2:15.
A. L. Mäki, pastori.

Marengo, Wis.
Englanninkielinen jumalan-

palvelus on kirkossa sunnun-
taina, lokak. 9 p., kello 7:30 il-
lalla. Pastori O. H. Marten
saarnaa. Tulkaa kuulemaan
Jumalan sanan julistusta.

Ompeluseuran kokous pide-
tään torstaina, lokakuun 13 p.,
kello 8 illalla mrs Riika Nor-
tusen kodissa. Sinne taasen
rientää jokainen.

Martha.

SEBEKA. MINN.
Iltähartaush e t k i pidetään

suomenk. tk. 13 p., torstaina,
kello 8:lta. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen mrs Albert Nik-
kari ja mrs Elmer Pierson tar-
joilevat. Tervetuloa jokainen!

H. P. Esala.

KESKILÄNNEN piirin
LUTHERLIITOT

Syyskokouksen ohjelma on
seuraava: Kokouksen paikka:
Rock Lake, N. Dak.; kokouk-
sen aika: lokakuun 8 ja 9 päivä.
Lauantaipäivän ohjelma:

Avajaisjuimalanpalvelus klo
10 aamulla R. J. Aho.

Päivällinen: kello 12.
Työkokous: kello 2 iltapäi-

vällä. Kokouksen käsiteltävä
aine “Kristillisyys ja kommu-
nismi”.

Juihla-illallinen alkaa kello
7 illalla. :

Ohjelmaa sexä uskonnolli-

Prepare pie eroat mix aa directed
on package. Roll oot one half
dough ano flt into 9-inch pie pan.Oombine sugar and coraatarch in
taoeepan and mix throughly. Add
trater and cook 5 minutea. Addraising. cranberries and orange
rind. Bring to vapid boO. Cover
taoeepan and remove from atove;

nen filmi “Youth for the King-
dom”.
Sunnuntaipäivän ohjelma:
(Kaikki tämän päivän tilaisuu-
det pidetään Rollan kontrin
kirkossa)

Englanninkielinen jumalan-
palvelus kello 10 aamulla O.
Aho. Suomenkielinen juma-
lanpalvelus kello 11:15 aamul-
la J. Wm Sippola.

Päivällinen 12.
Iltahartaus ja ohjelma 8 ill.

o
HALUKKAITA SIIRTOLAI-
SIKSI SUOMESTA USA:han
2.690

Sotavuosien jälkeen astui
1946 jälleen voimaan Yhdys-
valtojen Suomelle myöntämä
siirtolaiskiintiö, jonka perus-
teella 569 suomalaista saa vuo-
sittain siirtolaispassin Yhdys-
valtoihin. Kiintiövuosi alkaa
heinäkuun 1 pnä ja päättyy
seuraavan vuoden kesäkuun
30 pnä. Tällä hetkellä on 2.690
henkilöä jonottamassa siirto-

Eat More Cranberries in Cranberry Time

(Photo courtcsy Piliibury md Eatmor)

And eat mora of them in cranberry pie, always a popular fall and
nrintertime dessert with the great American family. In these days of
peckaged pie cruat mix and fresh cranberries ready-weighed in cello-
phane bags, a luscious fresh fruit pie can be put together in no time
im Here’B a cranberry pie, so easy-to-make . . . so good-to-eat,
you’ll make it a part of your regular menua from now *til January.
NTT ' CRANBERRY PIE

f p*cktg« pi» emit mix Vi cup water
<H Cup» sugu 1 cup raitin*
1 CahUapoont coraatarch 4 cup» fresh cranbarrim (1 I-lh. bag)

iv. I tablespoon grated orange rind
cool. Pour cooled mixture into
prepared pie shelL Roll out re-
maining crust and cut into leaf
ahapes. Arrange cut-outs over
aurface of pie and bruah with
melted butter. Bake in moderately
hot oven (400* F.) 85 minut*.
Makea one 9-ineh pie.

laispassiviisumia Yhdysvaltoi-
hin.

Koska edellä mainittuun 569
henkilön kiintiöön sisältyvät
myös kaikki Euroopassa jaKa-
nadassa asuvat suomalaiset,
jotka haluavat siirtolaisina
muuttaa Yhdysvaltoihin, jää
kotimaassa my ö n nettävien
siirtolaispassien osuus huomat-
tavasti pienemmäksi. Näin ol-
len joutuvatodotuslistalla ole-
vat Suomen kansalaiset odot-
tamaan vielä kauan vuoroaan
viisumien jaossa.

Viime heinäk. 1 pnä alka-
neen kiintiövuoden aikana on
siirtolaispas se j a viseerattu
kuukausittain n. 30, joten nii-
den yhteissumma lähentelee
tällä hetkellä 100. Vuodesta
-46 lähtien on kunakin kiin-
tiövuonna viseerattujen pas-
sien luku ollut 300-350 paik-
keilla. Lähiaikoina saataneen
kuitenkin suoraan Suomesta
suuntautuvan siirtolaisuuden
vuosikiintiö nousemaan aina-
kin 400 henkilöön.

LUTHERLIITON JUHLIIN
AIKOVILLE

Niitä, jotka osallistuvat
Beechwo odi s s a pidettäviin
nuorisojuhliin lokakuun 15 ja
16päivinä, pyydetään viivytte-
lemättä ilmoittamaan tulos-
taan os.: Mrs Wilbert G. Autio,
Rte 2, Box 257, Iron River,
Mich. Ennakkoilmoitus on tar-
peen, koska majapaikkoja ei
voida viime hetkellä järjestää.

Tie Beechwoodin kirkolle
kääntyy pohjoiseen U.S.-2 tiel-
tä 7 mailia länteen Iron River-
in kaupungista. Risteykseen
varustetaan erikoinen ohjetau-
lu niitä varten, jotka eivät
tunne tietä kirkolle.

AMERIKKALAINEN ELIN-
TAPA (The American Way of
Life)

Poliittiset ja taloudelliset oi-
keudet, jotka suojelevat yksi-
lön ihmisarvon ja vapauden.

Jokaisella oikeus palvella
Jumalaa omalla tavallaan. Pu-
he- ja painovapaus. Kokoontu-
misvapaus. Oikeus valituksien
tekemiseen. Oikeus koti-rau-
haan. Oikeus “habeas corpus”
lain mukaan, että ketään ei
voida pitää vankina ilman lail-
lista tutkintoa, ja ettei tar-
vitse hankkia kohtuutonta ta-
kausta. Oikeus lautakunnan
tutkintoon—ja pidettävä syyt-
tömänä kunnes on todistettu
syylliseksi. Oikeus vapaasti
liikkumiseen kotimaassa ja ul-
komailla. Oikeus yksityis-
omaisuuden omistamiseen.
Oikeus omaan valintaan työn
laadun ja paikan suhteen.
Oikeus tehdä sopimuksia työn-
antajansa kanssa. Oikeus ryh-
tyä harjoittamaan liikettä, kil-
pailla ja tehdä voittoa. Oi-
keus tehdä palveluts- ja tava-
rain hankinta—sopimuksia va-
paassa kaupassa. Oikeus
tehdä sitomuksia omain asi-
aimme suhteen. Oikeus saada
palvelusta hallitukselta suo-
jelijana ja sovintotuomarina,
ratkaisijana. Oikeus vapau-
teen mielivaltaisista hallituk-
sen määräyksistä jakontrollis-
ta. Perustuslaillinen hallitus,
tarkoitettu palvelemaan kan-
saa. Perustana usko Jumalaan.

Suom. J. M.
KIITOSLAUSE

Pyydämme sydämmellisesti kiittää Minneapolin seu-
fakuntalaisia ja pastoria yllätystilaisuudesta omaan
asuntoon muuttomme johdosta. Pastori piti kauniin pu-
heen ja antoi rahalahjan ystävien puolesta. Jumala,
kaiken hyvän antaja, palkitkoon teille rakkautenne mo-
nin kerroin.

Hanna Haakana, Carl ja Bernard.
Efiggsiiiggij^^

KIITOSLAUSE
Täten lausumme sydämelliset kiitoksemme kaikille

sukulaisille, ystäville ja seurakuntalaisille, jotka yllätti-
vät meidät kahdenkymmenen-viiden hääpäivämme joh-
dosta. Kiitokset pastori G. A. Aholle kauniista puheesta,
pastori Erkki Penttiselle lähettämästään runosta, jonka
mrs Isaac Nurmi luki juhlassa, ja myös pastori ja mrs
M. Wiskarille kirjeestä ja lahjasta, ja Mildred ja Werner
jaArthur Wiskarille kauniista ruusuilta. Kiitokset toimi-
henkilöillemrs M. Kujala, mrs HildaHill, mrs Isaac Nur-
mi, mrs Hemmi Laukkanen, mrs Olga Luoma, mrs H.
Kyttä ja mrs M. Löijä. Jumala runsaasti palkitoon Teille
kaikille vaivanne.

Syyskuun 23 p. 1949, Fairport Harbor, Ohio.
Alina jaWilho Järvinen.

MEILLÄ ON
Remington Portable kirjoituskoneita $84.50

Webster’s Collegiate sanakirjoja 6.00

Englantilais-suomalaisia sanakirjoja
(Aino Wuolle) 3.00

Suomalais- englantilais sanakirjoja 3.00

Kultakirjaimia % tuumasta s:teen tuumaan.

Tarttuvat pysyvästi mihin kovan pohjaan

tahansa. Tiedustelkaa lähemmin.
I

Pumpulisia pyyhkeitä, 5 Ib. laatikko 1.50
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