
Seurakunta-
kirjeitä

Kettle River, Minn.
Oli hyvä että satoi, sillä sitä

kaivattiin jo kovasti. Äpäre-
kin virkistyi, ja nyt on taasen
eläimillä jonkinverran jyrsi-
mistä, joka jo oli melkein lo-
pussa. Moose Lakessa ja Bar-
numissa syttyi veturista, tulia,
mutta saatiin sammumaan. Ja
ilmakin on kaunistunut, joka
on ollut toisinaan tavattoman
kylmää, Hudson-lahden tuulta.

Muistopatsas-komitealla oli
eilen iltana kokous, ja saatiin
lakimieheltä tieto, että Kale-
valan koulumaan deedissä, jo-
hon on aiottu patsas pystyttää,
on sellainen entisen omistajan
panema määräys, että tuota
maata ei voida käyttää muu-
hun kuin koulu-tarkoitukseen,
joten kun omistajat ovat jo
kuolleet, sitä ehtoa ei enäävoi-
da muuttaa, ja on löydettävä
toinen maakappale siitä likel-
tä. Tarkoitus on ollut saada 150
jalkaa pitkä ja 50 jalkaa leveä
kaistale Kalevalan koulun
nurkkauksesta. Kun Minneso-
tan Suomalainen Historialli-
sen Seuran säännöissä ei mai-
nita mitään maan omistukses-
ta, tiedustetaan lakimieheltä,
josko siinä laissa, jonkanojalla
tuo järjestö on perustettu, on
mitään, joka estäisi omista-
masta kiinteimmistöä. Ehkäpä
ei ole, mutta siitäkin on saata-
va selko. Joten tästä johtuu
viivytystä, sillä otaksuttavasti
on ajettava täyte-maatakin,
kun paikka saadaan, ennen
kuin voidaan patsas pystyttää.
Komitea hyväksyi eilen ilta-
na,* syysk. 19 p., seuraavan lau-
seen hakattava ks i tuohon
muistopatsaa see n : “Tämä
muistopatsas on pystytetty nii-
den suomalaisten esiraivaajien
muistolle, joka v. 1872 ja sen
jälkeen saapui va t Carlton
kauntin länsi-osaan ja tänne
kotinsa perustivat ja maat vil-
jelykselle raivasivat. (Sama
lause kummallakin kielellä.)
Minnesota American Finnish
Historical Society.”

Carlton kauntin vaalissa sai-
vat nimityksen sheriffiksi Os-
car Juntunen 2387 ääntä ja
Mogan McClay 1087; rahaston-
hoitajaksi Einar W. Koivisto
4184, Alfhild Bugbee 1933, val-
tio-senaattiin Henry W. Matt-
son 3233, suomalainen ja Gor-
don Bushnell 2188. Piiriin kuu-
luu myöskin Aitkin kaunti.
Komissioneriksi 2:sta piiirstä,
johon kuu 1u u Carlton ja
Thomson tauni, sai Eddie A.
Himango 460 ääntä, Ralph H.
Hammitt 320, he saaden nimi-
tyksen.

John Manni.
o

Detroit, Mich.
Auttajalle taas muutamia

kuulumisia, ettei jäisi koko-
naan vanhat tutut kättelemät-
tä, ennenkuin kesä loppuu.

Be Lovely
BEAUTY SHOP
PERMANENTTEJA

Suomalainen palvelija
Sears Roebuckin yläk.

Aurora St. Puh. 1700
IRONWOOD

Hyvin meillä on aika kulu-
nut. Aivan huomaamatta on
siirrytty kauniista kesästä
syksyyn. Seurakuntamme toi-
minnassa ei ole ollut kesälo-
maa muilla kuin päiväkoulul-
la. Sen tavallisen ajan, jonka
koulut ovat yleensä seisauksis-
sa kesällä. Pastorikin on per-
heensä kanssa käynyt sukulai-
siaan ja ystäviään tervehti-
mässä vain muitten töittensä
lomassa, joten toimintaa on ol-
lut molemmille käsille, kun
sielun vihollinen ei ota kesä-
lomaa, ei ainakaan täällä suur-
kaupungissa. Päinvastoin hän
lähettää uusia akenttejaan jo-
ka nurkkaan ja isontaa liiket-
tään. Kesällä on helpompi vi-
rittää hienoja ansoja ja laittaa
uusia teitä, jotka näyttävät
niin sileältä, että helposti sa-
naankin perehtynyt erehtyy
niitä tallustelemaan. On erit-
täin tärkeää, että Herran seu-
rakunta vartioitsee kallista
omaisuuttaan, ettei vain jou-
tuisi huolimattomuuden takia
rosvojen käsiin.

Vieraita sananjulistajia on
käynyt keskuudessamme kulu-
neen kesän aikana, joista em-
me ole ennemmin maininneet:
pastori Penttinen, seminaarin
oppilas Ylinen, pastori Nopola,
pastori Kristo sekä nyt viimek-
si pastori Sippola. Näiltä kai-
kilta olemme saaneet kuulla
selvää todistusta Jumalan rak-
kaudesta synnissä ryjevää ih-
mislasta kohtaan. Niin Jumala
rakasti maailmaa, että antoi ai-
noan Poikansa syntimme so-
vittaa.

Sairaslistalla on taas useam-
pia seurakuntamme jäseniä ja
muita ystäviämme. Mrs C. Nel-
son ja mrs S. Mäki kävivät
Clevelandissa katsomassa sai-
rasta veljeään Oscar Ander-
sonia, joka on siellä sairaalas-
sa, toinen jalka kahdesta koh-
den poikki autotapaturnjan
johdosta.Sieltä palatessa mat-
kalla kotiin mrs Nelson sairas-
tui jaon nyt täkäläisessä Ford-
in sairaalassa sydänvian takia.
Mrs O. Jussero on ollut sairaa-
na useamman viikon Mrs Am-
by Jacobs on heikkona sairaa-
na täällä sairaalassa. Hänen
siskonsa Ironwoodista on tul-
lut häntä katsomaan. Ennen-
kuin kerkesin tätä kirjoitusta
panna postiin, niin sain kuulla,
että Amby on saanut siirtyä
kuolemasta elämään ja synnis-
tä vanhurskauteen. Autuaat
ovat ne kuolleet, jotka Herras-
sa kuolevat. Ruumis on viety
Ironwood i i n haudattavaksi.
Osanottomme omaisten su-
ruun.

Vielä on mainittava toinen-
kin kuolema, joka oli järkyt-
tävä, kun yksi meidän koulu-
tytöistä, Arlene Edith Mc-
Laughlin, 12 vuoden ikäinen,
kohtasi äkillisen kuoleman
joutuessaan 'auton rukatta-
vaksi. Oli menossa yli kadun
tapaturman sattuessa ja kupli
tunnin kuluttua tuntoihinsa
tulematta. Äitinsä on suoma-
lainen ja lapsensa ainoa, joten
se oli kova ottaa vastaan. Tä-
mäkin Jumalan kädestä. Hau-
taussaatto oli niin suuri, ettei
sellaista ole ollut meidän kir-
kosta. Kukat peittivät pienen
arkun. Pastori Pies piti muis-
topuheen ja siunasi haudan.

Mäki.

Cleveland, Ohio
On kulunut pitkä aika, kun

täältä Clevelandista on mitään
tietoja annettu, niin ajattelin,
että vaikka en olekaan tällä
kertaa kirjeenvaihtaja, niin
kirjoitan kuitenkin vähän kuu-
lumisia täältä.

Toimitaanhan täälläkin vie-
lä, vaikka kesän aikana on ol-
lut hiljaisempaa niinkuin
yleensä joka paikassa. Toivo-
taan kuitenkin kaiken taas vil-
kastuvan, kun tulee kylmem-
mät ilmat. Onhan meillä ollut
yhtä ja toista kesän aikanakin.
On pidetty kaksi ulkoilmajuh-
laa. Toinen oli kesäkoulun
päättäjäisjuhla, jossa lapset
suorittivat ohjelmaa opetta-
jiensa johdo 11 a. Torstaina,
syyskuun 14 p., vietettiin tässä
kuussa syntyneiden juhlaakir-
kon peräsalissa. Ohjelmaa suo-
ritivat syyskuussa syntyneet.
Soololaulua esitti Aini Eng-
lund, runon lausui John Aho,
laulua Roger Ranta, runo Dar-
line Lander, soololaulua mrs
Burns. Laulut säesti Gertrude
Sainey. Vielä oli saarna pasto-
rilta. Tilaisuus lopetettiin lop-
purukouksella ja laululla. Täs-
sä kuussa syntyneet valmisti-
vat tarjoilun. Sunnuntaina, 17
p., olimme aikoneet vielä pi-
tää piknekin mr ja mrs Erik
Collanderin pihamaalla, vaan
kun oli satanut melkein koko
viikon ja ilma oli kylmä niin
kokoonnuimme kirkon perä-
saliin, jossa syötiin illallinen,
jonka jälkeensiirryimme kirk-
koon, missä pastori piti suoma-
laisen iltasaarnan.

Meillä on sunnuntaisin saar-
nat aamulla englanninkielellä
ja illalla suomenkielellä, pyhä-
koulu sunnuntaiaamuni ja rip-
pikoulu lauantaisin pappilassa.
-b Mary ja Martha Guild,
nuorten naisten liitto, sekä
Betania Sisaret, vanhempien
naisten liitto, kokoontuvat ker-
ran kuukaudessa, samoin vel-
jeysliitto jaLutherliitto.

Pienempiä sairauksia on ol-
lut seurakuntamme keskuu-
dessa. Pitemmän aikaa on sai-

rastanut mrs Helen Thesling.
Hän on jo toista vuotta ollut
keuhkotautisairaalassa ja piak-
koin hänessä tehdään leikkaus.
Oli ensin hyviä toiveita, että
hän voisi parantua ilman leik-
kausta, mutta lääkärien tutki-
muksista on käynyt ilmi, että
leikkaus on tarpeellinen. On
ikävä nuorelle äidille, kun jou-
tuu olemaan erossa kahdesta
pienestä lapsestaan. Me emme
ymmärrä Jumalan ihmeellisiä
teitä, millä tavoin hän kutakin
lastansa koettelee. Muista-
kaamme häntä sekä kaikkia
sairaita ösirukouksissamm^.

Kuoleman kautta muutti
pois mr Adi Kanervio. Hän
sairasti pitemmän aikaa nivel-
reumatismia eikä jaksanut
enää viime aikoina olla muka-
na jumalanpalveluksissa. Päi-
vää ennen kuolemaansa hän
nautti ehtoollista sairaalassa ja
nukkui uskossa Vapahtajaan-
sa. Häneltä jäi vaimo, kaksi
poikaa ja tytär. Pastori Latva-
la toimitti hautauksen.

Myös mr Clarence Burden
kuoli pitkäaikaisen sairauden
jälkeen. Häneltä jäi myös vai-
mo ja aikuisia lapsia. Molem-
mat edesmenneistä olivat seu-
rakuntamme jäseniä. Jospa ai-
na muistaisimme, kuinka ka-
toavaista on elämämme ja voi-
simme olla valmiit, kun vuo-
romme tulee!

Toivon kaikille Auttajan lu-
kijoille siunausrikasta syksyä.

Tyyne Kirra.

MEILLÄ ON
Remington Portable kirjoituskoneita $84.50

YVebster’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.
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Menahga, Minn.
Kesä on kiireesti rientänyt,

syksyn tuulet alkavat heitellä
kuihtuneet lehdet puista. Kii-
reellinen on tämä nyt niin ly-
hyeltä tuntuva kesä dllut. On
ollut juhlia, suuria ja valtavia,
on ollut pienempiäkin. On ol-
lut lomailuja, vieraita ja vie-
railuja, niin että aika on men-
nyt niinkuin past. Urpilais-vai-
r.aja tapasi sanoa, “ettei muas-
sa tahdo pysyä”. Näistä kaikis-
ta on k.v. osansa ottanut niin,
ettei ole joutanut kirjoitta-
maan kaikista. Mainitsen joi-,
takin, jotka on mielen jääneet.

Elokuun ajalla vieraili Ka-
nadan Lapista täällä sukulai-
sissaan mrs Sandra Karjalai-
sen perheessä mr jamrs Ilma-
ri Hynnä ja tyttäret Lea ja
Martha, sekä Yrjö ja Reino
Karjalainen. Oli hauska nähdä
heitä, he myös osallistuivat ju-
malanpalve 1u s tilaisuuksiin
kirkossamme. Ka r jalaisessa
myös vieraili nuori mies Eino
Nurkkala, Covington, Mich.
joku viikko sitten. Hän myös
osallistui L. liiton kokoukseen
Pietilässä. Sanomme heille
kaikille kiitos käynnistä jater-
vetuloa toistekin.

Tk. 10 p. kirkonmenojen jäl-
keen oli seurakuntasisaret jär-
jestäneet pienen syntymäpäi-
väjuhlan mrs Alma Bentille
allemerkinneen kotona. Tämä
oli täydellinen hämmästys
päivän sankaritarelle, jolla ei
ollut aavistusta, että mitään on
tekeillä ennenkuin past. Heik-
kinen ilmoitti sen kirkonmeno-
jen loputtua. Past. Heikkinen
puhui valituin sanoin, onnitel-
len mrs Benttiä ja toivottaen
Jumalan siunausta edelleen
niille päiville, jotka on koh-
dalleen suotu. Mrs S. Karjalai-
nen lauloi “Kaikki päiväs” al-
lemerkinnyt luki runon, mrs
Enoch Anderson, joka oli es-
tetty saapumasta lähetti levyl-
le laulamansa rekordin, jossa
oil kaksi ihanaa laulua, sitten
oli yhteislaulua. Senjälkeen
nautittiin kauniista kahvipöy-
dästä, jota koristi kukkaset ja
komea syntymäpäiväkaakku,
jonka mrs E. Anderson oli
tehnyt. Ystävät antoivat pie-
nen rahalahjan mrs Bentille
tilaisuuden muistoksi ja niin
erottiin toivottaen uskon sisa-
rellemme Jumalan runsasta
siunausta ja monia syntymä-
päiviä edelleen.

Kirkkokunnan esimies tri G.
A. Aho kävi meitäkin tervehti-
mässä Jumalan sanalla tk. 20
p. iltana ollen matkalla New
York Millsin uuden kirkon
vihkimis-juhliin. Syvällä har-
taudella kuunteli kokoontunut
seuraväki hänen vakavan juh-

KOLIA
McDonald i

Lumber & Fuel Co.'
RAKENNUSTARPEITA
Puhelimet 1528 ja 1529

1

IRONWOOD MICH.

WIRTANEN ja
KOSKELA

- PARTURILIIKE
218 S. Suffolk St.

[RONWOOD, MICH.
Ensiluokkainen työl

lallista ja lohdullista saarnaan-
sa ap. Paavalin lauseen “Minä
sain laupeuden” johdolla. Sii-
nä kirkastui myös ne velvolli-
suudet, jotka meille laupeuden
saaneille tulevat sen omistuk-
sessa. Kiitämme tri Ahoa
käynnistään ja tervetuloa aina,
kun hänelle sopii. Ilolla otam-
me hänet vastaan keskuuteem-
me. Paljon menettivät ne, jot-
ka olivat poissa. Kalliita on
hetket Jumalan sanan ääres-
sä.

Jennie H.

Raahi, Suomi
Terveisiä Suomesta! On vie-

rähtänyt useita viikkoja siitä,
kun viimeksi kerroin sinulle,
ystävällinen lukijani, Suomi
terveiseni. Tällä ajalla on eh-
tinyt tapahtua paljon. Minä,
ihminen, joka olen vain tomu
jatuhka, olen saanut käydä ai-
na kuoleman porteilla, ollut
hyvin vakavasti sairaana. Mut-
ta Jumalan, Isän tahdosta pa-
rantunut jälleen hoivaamaan
lähes kymmenpäiseksi kasva-
nutta perhettäni.

Kun viimeksi tapasimme toi-
semme, lukijani, Auttajan
palstoilla, olen minä vaatima-
ton kirjoittaja muuttanut lap-
sineni tänne ylös Pohjois-Suo-
meen. Täältä olemme ostaneet
vähän suuremman, mutta rap-
piokunnossa olevan tilan. Täs-
tä toivomme tulevaisuudessa
ahkeralla työllä enemmän lei-
pää. Tulimme tänne jo huhti-
kuussa. Kevät oli täällä pitkä,
kylmä ja sateinen aina juhan-
nuksen tienoille asti. Senjäl-
keen on ollut lämmintä ja kau-
nista. Heinä ja vilja on kasva-
nut kuin taikavoimalla. Ennen
en ole tällaista nähnyt. Yöt
täällä pohjoisessa ovat kesällä
yhtä valoisia kuin päivätkin.
Aurinko ihan tuhlaten tuhlaa
valoaan. Se ihan silmiä häikäi-
see. Monena iltana, katselles-
sani ylös pyhään pyöryttävään
sineen, olen äänettömässä har-
taudessa kiittänyt Jumalaa sii-
tä, että saan olla pieni ihmis-
sielu, joka voi tajuta tämän
kauneuden ja iloita siitä. Vaik-
ka tiedämmekin, että pian tu-
lee syksy,-sateet jatuuli, jotka
pieksevät ja ruhjovat kukka-
set. Sillä ne ovat vain vertaus-
kuva ihmisestä, lakastumatto-
masta kauneudesta. Usein he-
rään varhain aamulla ja nou-
sen ja menen ulos heräävään
luontoon. Silloin ovat elämäni
ihanimmat hetket. Ilma on rai-
kasta, nurmikko tuoksuu ja
linnut laulavat. Kaste kimal-
telee. Kun ihmiset heräävät,
herää luonnossa pahuus ja vi-
ha ja silloin linnut vaikenevat.

Olen onnellinen, saadessa-
ni elää lähellä maata. Maa-
emon antaessa minulle leipäni

Luonnon läheisyydessä oppii
ihminen pysähtymään elämän
kuumeisen kiireen keskellä.
Oppi nöyrtymään suuren luo-
jansa edessä. Oppii tyytymään

i siihen, että hän ei voi ottaa mi-
jtään, mitä hänelle ei anneta
ylhäältä. Kun ihminen on teh-

! nyt voitavansa, saa hän tyy-
tyä ja odottaa. Hän iloitsee ja
kiittää, jos sato on runsas. Hä-
'nen täytyy tyytyä ja kiittää
silloinkin, jos kato riistää hä-
nen toiveensa.

Tänä syksynä saamme tääl-
lä, Jumalalle kiitos, kohtalai-
sen sadon. Hallat tulivat nyt

i .
..

niin myöhään, etteivät ne enaa
saaneet aikaan suurempaa va-
hinkoa. Vilja ehti jo melkein

' tuleentua, ettei halla voinut si-
tä vaurioittaa.

Niin, nythän on jo syksy.
Linnut kokoilevat joukkojaan
lähteäkseen pois, etelään. Tätä

r katsellessa täyttää taaskin
mielen haikea ikävä. Ajattelen

: kauhulla pitkiä pimeitä päiviä
‘ja öitä. Ja kylmää, kovaa tal-
vea. Ajattelen lasteni kulunei-

lta vaatteita ja punnitsen pie-
niä mahdollisuuksiani uusien
ostamiseen. Sisimmästäni ko-
hoaa huokaus Jumalani puo-
leen. Aina on hän tähän asti
[auttanut ja auttaa varmasti
'edelleenkin, aina ja iankaikki-
sesti. Hänelle olkoon kiitos ja
kunnia!

Tänään, kun kirjoitan tätä,
on elok. viimeinen päivä. Sa-

! taa—on satanut koko viime
1 yön jatämän päivän. Surumie-
lisyys hiipii väkisinkin mie-
leen. Syksyn värit, hehkuvat
ja syvät, saavat lisää syvyyttä,
välkkyessään miljoonista hel-
mistä kudotun harson läpi. Ei-
kö sydän avartuisi kiittämään
Jumalaa tästä kauniista maas-

! ta! Ihmisen työstä ja kärsi-
myksestä, ihmisen povella?

| Kaunis on suomalainen metsä,
Jkun keväinen vihreys siihen
puhkeaa. Mahtavan ylevä tal-
visena pakkas-aamuna, kun
kuura tuhansin, miljoonin ti-
mantein oksilla kimaltelee.
Mutta värikkäin, taivaan py-
hää ankaruutta kuvastellen on
se syksyisenä päivänä, kun
koivikko on keltaisimmillaan
ja pihlajat täynnä ihmeellistä
värihehkuaan.

Tänä päivänä en voi olla ve-
toamatta Sinuun yhdessä asi-
assa rakas kristitty sisar ja ve-
li. Kootkaamme voimamme ja
rukoilkaa mm e kuningasten
Kuningasta, että hän antaisi
rakkauden, eikä vihan voittaa,
maailmassa. Antaisi valtakun-
tansa tulla meidän tykömme.
Meidän on-vastuu! Valtava on
rukouksen voima. Niin kauan,
kun löytyy totisia rukoilijoita,
varjelee Jumala valtakuntan-
sa maan päällä. Mutta voi, jos
rukouksen ja kiitoksen ääni
lakkaa kuulumasta! Mitä sil-
loin tapahtuu? Rakas sisar ja
veli, meidän on vastuu! Ta-
jutkaamme tämä, ennenkuin
se on myöhäistä.

Rauhan jarakkauden tervei-
sin,

Bertta Itälehto
Raahenrata, Belletti, Suomi.

MATTSON'B
JEWELRY STORE

Victor Mattson & Son
125 E. Ayer St.

IRONWOOD, MICH.
Kallojen Ja taskukellojen

korjausta

Hammaslääkäri
TRI M. O. SIVULA
Vastapäätä A & P kauppaa
Tannlt: 9—12; I—s; 7—B.
Puh. 937-J Kotia 1759-J

IRONWOOD, MICH.

Acousticon - Mäkelä
Company

102 W. Tamarack
Puh. 2497 J

IRONWOOD, MICH.

Kuulolaitteita, batterelta
ja muita tarpeita.

AUTTAJA TORSTAINA SYYSKUUN 28 P. 1950

KOTISEUTU
Kotiseutu armahainen,
Rinne päivän paistavainen.
Kanerva kankaat kaunoiset
Mäet, laaksot marjaiset.
Tuomet, koivut, pihlajat
Metsän purot virtavat.

Sinijärven lainehilla
Venhoni sai keinuella,
Laulun’ riemuisena soi.
Käki kukkui rantamilla.
Kaukaa ilman kantavilta
Sen tuuli kuullakseni toi.

Pellot kauniit, viljavaiset, .
Tähkät kasvoi täyteläiset.
Elonaika joutuu vaan,
Sirpit käteen leikkaamaan,
Vilja kaunis puittihin
Uutisleipä leivottiin.

Kylvön kalliin sieluuni
Kylvi armas äitini.
Kädet ristiin asetti,
Siunaamahan opetti.
Kylvö juurtui, orastui
Kypsyi, varttui, valmistui.

Jumalan pelko, rakkaus
OV aina pohjaperustus,
Se perintönä seuraili,
Vaikk’ lapsi kauaks matkaili.
Oi, äiti armas, muistan sun,
Perinnön annoit siunatun.

Kotiseutu armahin,
Olit paikka parahin.
Muistossani aina säilyt,
Yhä kaunihina päilyt
Sydämeni sopukoissa
Täällä elon onkaloissa.

Maria Hill.

Vuodesta 1893
HAUTAKIVIA JA
HAUTAPATSAITA

WESTLUND
MONUMENT CO.

Center City, Minn.

Paikallinen edustaja
ARVO J. SAARI

Montreal, Wla. PHone 2726W

TILATKAA KANSALLISKIRKON
ENGLANNINKIELINEN LEHTI

ITSELLENNE JA YSTÄVÄLLENNE
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