
Sebeka, Minn.
Lokakuun 15 p. iltana tulee

olemaan jotain suurempaa
kuin seurakuntamme miehet
laittavat illallisen kirkon ala-
kertaan. Miehet laittavat
maukkaan illallisen alkaen klo
5 ip., joka on syysjuhla eli n.k.
“Harvest Festival” ja banquet.
Illallisen jälkeen on englan-
ninkielinen jumalanpalvelus,
jossa myös laulaa kuoro. Ter-
vetuloa jokainen tähän juh-
laan. Kukapa jäisi pois, kun
miehet valmistavat tämän ate-
rian. Siis 15 p. ill. pidetään
mielessä ja mennään kirkolle.

Lokakuun 19 p. iltana on
naistenliiton kahvitarjoilu kir-
kon alakerrassa. Pastori Heik-
kinen pitää puheen. Tarjoilus-
ta huolehtivat mrs John Save-
la ja mrs Henry Ryding. Toi-
votaan runsasta osanottoa.

- Hilja.

New York Mills
Mr ja mrs Oscar Paavola

viettävät kultahäitänsä “Open
House” pidoilla sunnuntaina,
lokak. 15 päivänä kello 1:30
jälkeen puolenpäivän. He kut-
suvat kaikkia sukulaisia, naa-
pureita ja ystäviä ottamaan
osaa. Juhlaa vietetään uudessa
Trinity Lutheran kirkossa.

Marquette, Michigan
Sion seurakunnan toiminta-

tauko on päättynyt ja näyttää,
että loma virkisti eri toiminta-
kerhoja, koska niin innolla
seurakuntatyö alkoi ripeään

Seurakunta- jSO
kirjeitä

toimintaan. Veljeysliitto päät-
ti viime kokouksessa, että pi-
detään ohjelma-ilta. Se oli lo-
kakuun 8 päivän iltana. Myös
tarjoiltiin kahvit ja maksu-
määrä oli vapaaehtoinen.

A. Liljeroos.

Kettle River, Minn.
Pastori ja mrs M. N. Wester-

back saapuivat tänne kotiperu-
kalle viime tiistaina, lokak. 3
p., jakävivät meilläkin seuraa-
vana päivänä. Past. Wester-
back meni lentoteitse Suo-
meen kesäkuussa, ja vihittiin
hänet ja miss Sylvi M. Kirja-
vainen avioliittoon kesäk. 25 p.
Hollolassa, likellä Helsinkiä,
vihkimisen toimittaen pastori
V. V. Kaukovaara. Mrs Wes-
terback oli ennen sotaa Kana-
dassa, ja kuului past. Wester-
backin seurakuntaan, kun hän
oli Torontossa pappina, ja oli-
vat hän ja edellinen vaimon-
sa, niin kauan kun hän eli, jat-
kuvasti kirjevaihdossa Suo-
meen miss Kirjavaisen kanssa.
Suomeen mentyään, palveli
hän sodan aikana Suomen ar-
meijassa sairaanhoitajana, ja
on ollut siinä toimessa Vesalan
Terveystalossa Lahdessa, va-
pautuen toimestaan vasta
syyskuun alussa. Kun miehen-
sä past. Westerback on kansa-
lainen, myönsi Amerikan kon-
sulaatti hänelle viisumin. Tu-
livat lentoteitse, viipyen päi-
vänverran Lontoossa. Sanoi-
vat Lontoon olevan vieläkin
paljon enemmän vaurioitu-

neen pommituksista kuin on
Helsinki, jossa sodan jäljet on
melkein näkymättömissä. Ke-
sä Suomessa oli koleahko, ku-
ten täälläkin, mutta halla ei
tehnyt niin paljon vahinkoa
kuin edellisenä vuotena. Suo-
men hallitus ja kunnat ovat
suuresti kiintyneet terveydes-
tä huoltamiseen, kertoi mrs
Westerback, ja on ‘terveys-si-
saria’ joka paikkakunnalla, ja
tuo yhteiskunta-huolta jakau-
tuu moniin eri tehtäviin. Jos
lapsi sairastuu, eli tiedetään
olevan puutteessa, lähetetään
joku antamaan hoitoa eli apua.
Lasten keuhkotautia vastaan
rokottaminen on otettu käy-
täntöön, ja tilastot osoittaa,
että siitä cm ollut apua, ja on
se tauti vähenemässä niissä
paikoissa. Mrs Westerback on
hyvä edustaja Suomelle täällä.

Olivat täällä past. Wester-
backin veljen John Wester-
backin ja sisaren mr ja mrs
Hjalmar Hillin luona yönseu-
dun. Past. Westerback on hoi-
tanut seurakuntia Gurney,
Wis., alueella. Hänelle Suomi-
matka oli virkistävää, kun läh-
ti Lappajärveltä poikasena äi-
tinsä mukana 1890, eikä ole sit-
ten siellä käynyt. Isänsä otti
täällä homestead-maan pian
sen jälkeen, jotenolemme naa-
purien poikia.

Ilma on kaunistunut, on “In-
din kesä”. Olisi suotavaa, että
kaunista säätä jatkuisi pitem-
mästi.

J. M.

Covington, Mich.
Tervehdys Auttajan luki-

joille taaskin.
Seurakuntamme vuosijuhlat

pidettiin viime kuun 24 p.
Osanotto oli tyydyttävä, sillä
kylmästä ilmasta huolimatta

monet olivat saapuneet juhli-
maan kanssamme. Juhlapuhu-
janameillä oli Fort Williamin,
Kanadan, pastori Orville Aho.
Lausumme hänelle sydämelli-
set kiitokset käynnistään ja
lausumme hänet tervetulleiksi
toistekin. Kiitos myös Minnea-
polin seurakunnan esimiehelle
mr Lofbackalle, joka toi seu-
rakuntansa tervehdykset. Kii-
tos kaikille osanottajille.

On jäänytmainitsematta, et-
tä seminaarilainen Elmer Yli-
nen saarnasi kirkossamme elo-
kuussa. Kiitos hän ellekin
käynnistään ja tervetuloa uu-
delleen!

Ompeluseuran kokouksessa
viime perjantai-iltana päätet-
tiin m.m. pitää iltamat lokak.
27 p: n iltana. Naiset ja miehet-
kin saavat tuoda käsitöitä, jot-
ka hinnoitetaan etukäteen.
“Pussi” tavaraa jakukkia kah-
via varten on myöskin saata-
vana. Ne myös ovat hinnoitet-
tu etukäteen.

Tk. 8 p: n iltana oli hartaus-
hetki, jossa past. A. E. Kokko-
nen piti hyvän saarnan rik-
kaasta miehestä, joka halusi
tietää, mitä hänen on tehtävä
periäkseen taivaan valtakun-
nan. Tällöin olivat mukana
vierainamme mr ja mrs Emil
Frusti ja mr jamrs Peter Mus-
tonen, Calumetista.

Kirkkokunta m m e esimies
tri G. A. Aho saarnaa kirkos-
samme tk. 18 p:n iltana. Tul-
kaa silloin taas suurella jou-
kolla. Kahvitarjoilu on jälkeen
hartausseuran.

Seuraava naistenliiton ko-
kous on marrask. 1 p. kello 7
mrs Julius Johnsonin kotona.
Saapukaa kaikin. Silloin on
mrs Johnsonin syntymäpäivä-
kin.

Keittiövuoro marraskuussa
on seuraavilla naisilla: mrs

Hulda Syrjälä, mrs John Syr-
jälä, mrs Onni Syrjälä, mrs
Paul Törmä ja mrs August
Tarvainen.

Miesten päiväpalkka-iltamat
on kiitospäivän aikana, josta
vielä mainitaan tuonnempana.

Kv.

Marquetten Sion
seurakunta

Ensi pyhänä ei ole jumalan-
palveluksia. Ei myöskään py-
häkoulua. Seuraavat jumalan-
palvelukset 22 p. pyhän ehtool-
lisen vieton kanssa.
HUOM!

Torstaina, 19 p., klo 10:45
alkaa radiojumalanpalveluk-
set WDMJ 1340 taulunumero.
CHATHAM:

Ehtoollisjumalanpalvelus 22
p. klo 7:30 illalla.

AMASA:
Iltajumalanpalvelus perjan-

tai-iltana, 27 p., klo 7:30.
Lauantaina Lutherliiton ko-

kous.
Aamu jumalanpalvelus py-

hän ehtoollisen kanssa klo 9:-
30.
BEECHWOOD:

Jumalanpalvelus 29 p. klo
1:30.
HUOM!

Tohtori Aho ei tule tälläker-
taa minun piiriini.

A. L. Mäki, pastori.

JÄRVIENPÄÄN KANSAL-
LISSEURAKUNTAPURIN
TOIMINTAA
SUPERIOR:

Grace Ev. Luth. Kansallis-
seurakunta:

Lokakuun 15 p. Pyhäkoulu
ja rippikoulu kokoontuvat
Christ Lutheran kirkkoon klo
6:30 ill. Suomenkielinen juma-
lanpalvelus klo 7:30 ill.

Lokakuun 16 p. Aikuisten
rippikoulu pappilassa klo 7:30
•ill.

Lokakuun 17 p. Lutherliiton
kokous mr ja mrs John Ran-
nan kodissa klo 7:30 ill.

Lokakuun 20 p. on pyhäkou-
luopettajien kokous pappilas-
sa klo 7:30 illalla.
ESKO:

P. Matteuksen Ev. Luth.
Kansallisseurakunta:

Lokakuun 15 p. Pyhäkoulu
ja rippikoulu kokoontuvat

kirkkoon klo 9:30 ill. Englan-
ninkielinen jumaalnpalvelus
klo 10:30 ap.

MAPLE:

Maple’n Ev. Luth. Kansallis-
seurakunta:

Lokakuun 15 p. Suomenkie-
linen ehtoollisjumalanpalvelus
klo 2 iltap.

Lokakuun 18 p. Pyhäkoulu-
opettajien kokous klo 7:30 ill.
Paikasta ilmoitetaan kirkossa.

E. P. Lampela.

Iron River, Mich,
Torstai-iltana, tämän kuun'

19. päivänä on käsityömyyjäi-
set kirkon peräsalissa kello 8.
Kaikki tervetulleita. Myytä-
väksi saa tuoda kaikenlaisia
käsitöitä myöskin orenssia on
myytävänä. Kahvitarjoilua lo-
puksi.

Mrs Einar Lakso.

POLYTEKNIKKOJEN
KUORON MATKA-
OHJELMA VALMIS

Polyteknikko je n Kuoron
matkaohjelma on nyt lyöty
lukkoon. Kuoro lähtee Porista
lokak. 15 pnä, antaa kaksi kon-
serttia Islannin pääkaupungis-
sa Reyjavikissa ja saapuu 16
pnä New Yorkiin. Konsertit
ovat USA:ssa seuraavasti:

16.10 tulo New Yorkiin, lo-
kakuun 19 p. Princeton, N. J.,
lokakuun 20 p. Washington,
D. C., lokakuun 22 p. New
York, N. Y., 23 pnä lokakuuta
Boston, Mass., 25 pnä lokakuu-
ta Montreal, Kanada, 26 pnä
lokakuuta Quebec, Kanada, 28
pnä lokakuuta Ottawa, Kana-
da, 30 pnä lokakuuta Toronto,
Kanada. Marraskuun 1 pnä
Sudbury, Kanada, 3 pnä mar-
raskuuta Pittsburg, 5 pnä mar-
raskuuta Cleveland, 9 pn. mar-
raskuuta Waukegan, 111., ? pnä
marraskuuta Chicago, 15 pnä
Port Arthur, Kanada, 18 pnä
marraskuuta Duluth, 19 pnä
marraskuuta Virginia, 21 pnä
marraskuuta Minneapolis, 25
pnä marraskuuta Detroit, 27
pnä marraskuuta Bloomfield
Hills (Cranbrooke), 28 pnä
Marraskuuta Ann Arbor, 29 tai
30 pnä London, Ont., Kanada.
Joulukuun 1 pnä New Haven
Conn., joulukuun 4 pnä Phila-
delphia.

Minneapolin Kansallisseu-
rakuntapiirin ilmoituksia

P. Michaelin, Minneapolis,
Minn.:

Huom. Niille, jotka aikovat
yhtyä tänä syksynä seurakun-
taamme, pidetään seuratilai-
suus alkaen klo 7:30 illalla,
tk. 13 p. He, jotka eivät sinä
iltana pääse tulemaan, saavat
tulla samaan aikaan 14 p. Nä-
mä tilaisuudet pidetään kir-
kossamme Bth jaNewton katu-
jen kulmassa.

Sunn., tk. 15 p. Pyhäkoulu
klo 9:30 ap. Englannink. juma-
lanpalvelus klo 10:30 ap. Suo-
menk. H. p. eht. jumalanpal-
velus klo 1:30 ip.

P. Markuksen, Hopeajoki,
Wis.:

Lauant., lokak. 21 p. Englan-
ninkielinen jumalanpalvelus
klo 7:30 illalla.

Sunnuntaina, lokak. 22 p.
Klo 10 aam. suomenkielinen
H. p. ehtoollis-jumaalnpalve-
lus.
BRANTWOOD:

Sunn., lokak. 22 p. Suomen-
kielinen H. p. ehtoollis-juma-
lanpalvelus klo 2 iltap. Eng-
lanninkielinen jumalanpalve-
lus klo 8 illalla.
LAWLER-EAST LAKE:

Lokak. 16 p. Hartaushetki
Jackmanin kotona klo 8 illalla.
Saarnat sekä suomen että eng-
lanninkielellä.
MOOSE LAKE:

Tiist., 17 p. Rippikoululuok-
ka kokoontuu heti jälkeenval-
tionkoulun. Jumalanpalvelus
sekä suomen että englannin-
kielellä klo 8 illalla.
FINLAYSON, MINN.:

Sunn., tk. 15 p. Jumalanpal-
velus klo 8 illalla. Tulkaa kaik-
ki silloin sanan ääreen, sillä
saarnat tulevat olemaan mo-
lemilla kielillä.
MILWAUKEE, WIS.:

Sunn., tk. 29 p. Hartaushetki
molemmilla kielillä St. Matt-
hew’s kirkossa, 1000 K. Gar-
field kadulla. Kaikki ovat ter-
vetulleet Herran sanan ääreen.
Tilaisuus alkaa klo 8 illalla.

E. Erickson, pastori.

AMERICA IS THE ...

BUT AMERICA IS NOT THE LAND OF THE FREE HANDOUT
Our Nation was founded on the prin-
ciple that Freedom must be paid for—-
and is well worth paying for.

The American people have made great sacrifices
in payment for liberty.

But they have refused to sacrifice lib-
erty for promised "security"...to trade
freedom for the spurious "safety" of
State Socialism.

This firm is proud to be part of a community and
a country where each American is free to worship

as he chooses—and grants that same privilege to
his neighbor...where a business is free to create

a better product, and to compete in the Open mar-
ket for patronage.

Unfettered by political Controls, Amer-
ican medicine has made this the health-
iest, strongest Nation in the World. So-
cialized medicine would endanger our
physical health, our economic welfare
and our political freedom.

With American medicine, we say...

Let's keep our right to manage our own lives...
to earn our liberty...to keep America the

LAND OF THE FREE
lAKE SUPERIOR DISTRICT POWER COMPANY

AUTTAJA TORSTAINA LOKAKUUN 12 P. 1950

MATTSON'S
JEWELRY STORE

Victor Mattson & Son
125 E. Ayer St.

IRONWOOD, MICH.
Kellojen ja taskukellojen

korjausta

Vuodesta 1893
HAUTAKIVIÄ JA
HAUTAPATSAITA

WESTLUND
MONUMENT CO.

Center City, Minn.

Paikallinen edustaja
ARVO J. SAARI

Montreal, Wls. Phone 2725W

Acousticon - Mäkelä
Company

102 W. Tamarack
Puh. 2497 J

IRONWOOD, MICH.

Kuulolaitteita, battereita
ja muita tarpeita.

Be Lovely
BEAUTY SHOP
PERMANENTTEJA

Suomalainen palvelija
Sears Roebuckin yläk.

Aurora St. Puh. 1700
IRONWOOD

SEMENTTI BLOKEJA
Tilatkaa nyt!

Kuljetamme vaikka minne

Bessemer Block Cos.
Puhelin 72211

BESSEMER, MICH.

WIRTANEN ja
KOSKELA
PARTURILIIKE
218 S. Suffolk St.

(RONWOOD, MICH.
Ensiluokkainen iyöl

TILATKAA KANSALLISKIRKON
ENGLANNINKIELINEN LEHTI

ITSELLENNE JA YSTÄVÄLLENNE

THE
LUTHERAN VOICE

1.50 vuosikerta
NATIONAL PUBLISHING CO.

DRAWER 432
lronwood, Michigan

NO. 41

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

IRONWOOD, MICH.

HALUTAAN
Kovanpuun

Laatikko pulttia
(Box Bolts)

6 tuuman ja suurempia
8 jalkaa 4 tuumaa pitkiä

M. & M. BOX CO.
Marinette, Wis.
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