
Menahga, Minn.
“Pois juoksee aika joutuisaan,
Me väistymme kuin varjo

vaan,
Mutt’ alla kaikkein vaiheitten,
On armos iankaikkinen.”

Tämän iankaikkisen armon
turvissa olemme saaneet alkaa
uuden vuoden. Uudenvuoden-
päivän saarnan aiheena past.
Heikkisellä oli tuo lohdullinen
vakuutus, jonka Jeesus, Va-
pahtajamme jätti omilleen:
“Katso, minä olen teidän kans-
sanne maailma n loppuun
saakka.” Mitä siis pelkäisim-
me, kun meillä on senkaltai-
nen turva, joka kestää silloin-
kin, kun maan perustukset
huojuu? Siunattu varmuus.
Ulkonaista rauhaa ei uskovais-
ten tarvitse odottaakaan, sillä
vihollisella on kiire, tietäen ai-
kansa olevan lyhyen, se yrittää
aina siitä yli “mistä aita on
matalin”, tekemään häiriötä ja
mikäli mahdollista vahinkoa
Herran seurakunnassa. Mutta
meille on jätetty sotaaseet tä-
hän taistelevaan seurakun-
taan. Ne löydämme Efesolais-
ten epistolan 6. luvussa 10-18
jakeessa. Niitä käyttäen ahke-
rasti, voimme seistä vihollista
vastaan Herran avulla tänäkin
alkaneena vuotena

Uudenvuoden aikana oli
meillä vieraina jumalanpalve-
lus tilaisuudessa mrs Jalmar
Wiren, Hibbingistä jamrs An-
na Hemming, Superior, Wis.
Oli hauska nähdä heitä, he oli-
vat täällä vierailulla omaisten-
sa luona.

Seurakuntamme jäsen mrs
Hilma Luoma meni Minneapo-
liin, Minn., viettämään talvi-
kuukaudet tyttärensä perhees-
sä.

Seurakunta-
kirjeitä
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Tk. 12 p. iltana kokoontui

Lutherliitto kirjoittajan kodis-
sa. Topic Study tutkistelun
jälkeen Edsel Pietilä näytti
raamatull is e n kuva-sarjan
Kristuksen syntymähistorias-
ta sekä viime kesänä otettuja
kuvia Emmaus-leiriltä. Wiljo
Katainen toimi lukijana edel-
listä kuva-sarjaa näytettäessä.
Lutherliiton ohjelma-ilta pää-
tettiin tk. 30 p. illaksi, jonka
jälkeen pojat tarjoilevat kah-
via ja “doughnutsia” kirjoit-
tajan kodissa. Poikain oli mää-
rä itse leipoa ne “reikäleivät”,
eikä he arvelleet siinä olevan
mitään vaikeuksia. Tulot luo-
vutetaan lännen lähetyskas-
saan.

Tk. 11 p. oli kulunut vuosi
siitä, kun Herra kutsui luok-
seen Dr. Walter Maier’in, tuon
aikakautemme väkevän radio-
saarnaajan. Erittäin vaikutta-
va oli muistopuhe, joka pidet-
tiin pyhänä, tk. 14 p., Lutheran
Hour ohjelmassa. Kuten kuu-
lijat tietävät, puhuja oli Dr.
Lawrence Acker, Omaha, Ne-
braskasta, joka on tri Maier-
vainajan tilalla. Vaikka syväs-
ti kaipaamme Dr. Maierin ään-
tä, on nykyinen puhuja voi-
mallinen, evankelinen puhuja,
joka ei silitä syntiä, eikä peitä
armoa. Kannattaa kuunnella
Lutheran Hour saarnoja.

“Armon sanomat” Wadenan
asemalta ovat alkaneet kaikua
joka tiistai-aamu kello 8:45.
Past. Heikkinen ja sem. Hil-
lard Ranta saarnaavat. Muis-
takaa sekä kuunnella että
myös kannattaa tätäkin Juma-
lan sanan julkaisumuotoa.

Sydämelliset onnittelut pas-
tori Heinon perheelle sinne
Ohioon uudesta tyttärestä,
jonka i 1 o ksemme saimma

kuulla heille onnellisesti saa-
puneen. Jumalan siunausta
uudelle tulokkaalle sekä per-
heelleen. Pastorin perheessä
nyt muuten jäi miesväki ala-
kynteen luvussa, kun uusi tu-
lokas oli tyttö. Naisväki on ai-
na hyvä pitämään puolensa
vaikkapa olisivat vähempi lu-
kuisiakin.

Tervehtäen kaikkia Autta-
jan lukijoita, ynnä toimikun-
taa.

Jennie H.

Chatham, Mich.
Olemme saaneet alkaa uu-

den vuoden Herran armosta.
Sydämen ilolla muistamme
viime vuoden joulun tapahtu-
vat asiat, kun Jeesus, meidän
Vapahtajamme, syntyi maail-
maan, vaikka meillä tulisi olla
joulu joka päivä. Muista, että
Hän on syntynyt ja kuollut
meidän edestä. Siitä todisti
meidän pastori A. L. Mäki jou-
lukuuil 21 päivän iltana kir-
kossamme Raamatun sanojen
mukaan..Kirkko oli joulukuu-
sella ja kynttilöillä koristettu.
Lutherliiton nuoret ja pyhä-
koululapset antoivat niin si-
sältörikasta ohjelmaa lauluin
kirkon täyteiselle kuulijakun-
nalle siitä ilosta, että Jeesus on
syntyiprt. On paljon meitä
vanhempaa väkeä, jotka eivät
kaikkea ymmärrä, kun ohjel-
ma on englanninkielellä, vain
Jeesus-nimi, ei muuta, sen ym-
märtää kuitenkin. Sen tietää,
että asia on sama, mistä lapset
lukevat. Sitten saimme ilolla
kuulla 3 tyttäreltä selvää suo-
menkieltä Jeesuksen synty-
mästä. He olivat mr ja mrs
Tauno Tuimalan tyttäret. Säi-
lyttäkää lapset äidin kieli. On
niin kaunista kuulla suomen-
kieli lapsilta, ja niin selvästi.
Olemme kiitolliset vanhem-
mille ja lapsille, kun saamme
kuulla äidin kieltä lapsilta.

Tammikuun 14 päivän ilta-
na oli iltajumalanpalvelus.
Pastori Mäki piti saarnan eng-

lännin- ja suomenkielellä.
Kyllä oli hyvä saarna. Se saat-
taa ihmisen synnin tuntoon. Ja
sitten se tuo esiin, että miten
pelastutaan siitä synnin hä-
dästä Jeesuksen veren kautta.
Saatettiin kasteen armoliit-
toon 2 lasta: Mr ja mrs Matti
Mäen poika, Munisingista ja
mr jamrs Lenni Salmisen poi-
ka Chathamista. Toivotan Ju-
malan siunausta.

A. H.

A shtabu la. Ohio
Tammikuun 11 p. kello 7:30

ill. oli meillä seurakunnan
vuosikokous. Kokous alotet-
tiin laululla ja rukouksella.

Pastori luki vuo sikerto-
muksen seurakunnan toimin-
nasta.

Esimies, M. Oscar Lundi,
johti kokouksen, joka oli inno-
kas ja yksimielinen.

Koska entiset virkailijat oli-
vat hyvin suorittaneet tehtä-
vänsä, kaikki jäivät ennalleen
paitsi Auttajan kirjeenvaihta-
ja halusi vapautta. Pyysin, ei-
kö seurakunta antaisi minulle
sitä ja niin sain viran. Koetan
siis tehdä parhaani.

Tilintarkastaja neiti Alice
Rinto luki seurakunnan eri
ryhmäin tulot ja menot, josta
ilmeni, että viime vuonna on
toimittu innolla, josta on ollut
siunaus. Päätimme korottaa

pastorin palkkaa. Pastori kiit-
ti ja vakuutti, että se on hä-
nelle aivan yllätys.

Terveisiä seminaarin pro-
fessorille ja Montolle se-
kä oppilaille. Onhan se suur-
ta, kun valmistuu sananpal-
velijoita, joista on puute.

Toivomme teille ja kaikille
Auttaja-lehden toimihenkilöil-
le ja lukijoille Jumalan siu-
nausta tälle alkavalle vuodel-
le.

Vain sinun kanssas, Herra
Jeesus,

Rohkenemme eteenpäin.
Johda askel askeleelta
Aina viime iltaan näin.
Ilta yöks’ kun himmenee,
Meille aamu aukenee.

Kirjeenvaihtaja.

Fort William, Ont.
Olemme taas saaneet vaih-

taa vuosilukua, ja toivon en-
siksi onnellista uutta vuotta
kaikille Auttajan lukijoille ja
myös sen toimittajille. Talvi
täällä Fort Williamissa on ol-
lut kokolailla kylmää ja lunta
myös hyvästi. Nyt tämä viik-
ko on ollut vähän sievempää.
Jouluaamukin oli kovin kyl-
mää, kun menimme joulukirk-
koon kello 6. Vaan oli kuiten-
kin tullut koko paljon yleisöä
kuulemaan joulun sanomaa.

Lapsilla oli kuusijuhla 17
päivä joulukuuta ja olikin
heillä oikein arvokas ohjelma
ja paljon. Haluamme kiittää

pastori Ahoa ja pyhäkoulun
opettajia huolellisesta työstä
ja suuresta vaivannäöstä, kun
ohjasivat lapsia.

Nuorten naisten ompeluseu-
ra järjesti äiteille ja alle 5
vuotta vanhoille lapsille jou-
lupaartit. Joka lapsi sai lah-
jan ja äidit vapaat kahvit. Tä-
mä toimii nimellä “cradle
roll”.

Samoin järjestivät vanhem-
man ompeluseuran naiset jou-
lupuuro illallisen ja kahvit,
josta perimme vain 250 hen-
geltä. Pastori Aho piti pienen
hartaustilaisuuden, jonka jäl-
keen vaihdoimme meidän lah-
jat ja söimme puuron ja ilta
kului hupaisesti.

Sunnuntaina, 7 päivä, tam-
mikuuta oli meillä seurakun-
nan vuosikokous kirkossa har-
taustilaisuuden jälkeen. Past.
Aho luki hänen vuosikerto-
muksensa, joka oli hyvä. Myös
rahastonhoitaja, Väinö Save-
la ilmoitti viime vuoden tulot
jamenot. Tuloja $1,400, meno-
ja $1,500, rahaa pankissa $29.-
80. Säästötilillä $300.00.

Seurasi virkailijain valinta.
Esimies, past. Aho; varalle,
Charlie Hill; kirjuri, Sulo
Lahti; varalle, mrs Lehtonen;
rahastonhoitaja, Väinö Savela;
rahastonkirjuri, mrs Robert-
son; lisäjäseniä johtokuntaan,
mr I. Koski, mr Paakkonen ja
mr Ed Jacobson. Diakoonit,
mrs Savela ja mrs Ed. Jacob-
son. Tilintarkastajat, miss Il-

ma Hansson ja mr Wäinö Hill.
Piirinjohtokuntaan 3 vuodek-
si, mrs Lehtonen. Kirkon läm-
mittäjä, Sulo Lahti. Päätimme
tämän vuoden aikana vähän
korjata kirkkoa, joka jäi joh-
tokunnan huoleksi.

Myös meillä ompeluseuran
naisilla oli vuosikokous tämän
kuun 11 päivänä mr ja mrs Su-
lo Lahden kodissa hartausti-
laisuuden jälkeen. Kuulimme
vuosikertomuksen kirjurilta,
mrs O. E. Aholta, joka otettiin
kiitollisuudella vastaan. Sa-
moin rahastonhoitaja, mrs Ed
Jacobson luki vuosiraporttin-
sa, josta ilmeni, että tulot yh-
teensä viime vuodelta olivat
$621.70, menot $618.09, puhdas
jäännös $3.60. Tämän vuoden
virkailijat: puhe enjohtaja,
mrs O. Lehtonen; varalle, mrs
Jacobson; kirjuri, mrs Viita-
la; varalle, mrs O. E. Aho; ra-
hastonhoitaja, mrs Ed Jacob-
son; Auttajan kirjeenvaihtaja,
mrs O. E. Aho; tilintarkastaja,
miss Ilma Hansson; kahvin-
keittäjä, mrs Y. Aho.

Päätimme pitää ompeluseu-
ran vuosijuhlan 28 p. tätä kuu-
ta. Seuraava ompeluseuran
kokous on 25 p. tammikuuta
mrs Hermansonin kodissa,
1301 Ford kadulla.

Mrs O. Lehtonen.

Kannattakaa omaa painotit

kettänne milloin mahdollista.

BAY FRONT .

GENERATING
STATION |

The Pöwer Behind the Lond of Plenty
YOUR home, farm, factory, or store is connected with our

power plants. When you plug in an outlet or snap a switch,
i they are working for you. You can readily see why there is plenty

of electric power for your use. There is now the power of 63,000
horses at your Service.

’ You have more electricity at your Service now than ever be-
fore you will have still more in the future. Another addition
is now under construction at Bay Front.

We have ample electricity for ali our customers. This is the
land of plenty plenty of electric power.

LAKE SUPERIOR DISTRICT POWER COMPANY

AUTTAJA TORSTAINA TAMMIKUUN 25 P. 1951

NOTICE OF

Township Primary Election
and Registration

TO THE OUALIFIED ELECTORS OF THE TOWNSHIP OF ERWIH, GOGEBIC
COUNTY, MICHIGAN:

NOTICE IS HEREBY GIVEN, That a Township Primary Election for ali political
parties participating therein will be held in the Township of Erwin, Gogebic County,
Michigan, on

MONDAY, FEBRUARY 19THr 1951
* N

for the purpose of nominating candidates for the following Township Offices:
Supervisor, Clerk, Treasurer, Highway Commissioner, Two Justices of the Peace

for a term of four (4) years, One Member of Board of Review for a term of four (4)
years, and not to exceed four Constables.

NOTICE IS HEREBY FURTHER GIVEN, That the polls for said Townfchip Primary
Election will be opened from Eight (8) o’clock in the forenoon until Eight (8) o’clock in
the afternoon of said day, Central Standard Time.

NOTICE IS HEREBY FURTHER GIVEN, That in order for any person to have his
name placed upon the ballot as a candidate for Township Office, in said Township Pri-
mary Election, on any Ticket, it shall be necessary for such candidate for office to file
with the Township Clerk on or before Tuesday, January 30,1951, at four (4) o’clock P. M.Central Standard Time, which is 20 days before the date of said Township Primary Elec-'tion* a petition signed by not less than one (1) per certt nor more than four (4) per centof the electors of the Township, as shown by the registration books thereof, asking thathis name be placed upon such ballot and designating the office and the political party
or organization upon whose ballot he desires to have such name placed.

NOTICE IS FURTHER GIVEN, That the polling places for holding such Township
Primary Election have been designated as follows:

TOWNSHIP HALL, VAN BUSKIRK ROAD
DATED JANUARY 8, 1951.

EARL MATTSON
Township Clerk.

NOTICE OF REGISTRATION
NOTICE IS HEREBY GIVEN, That the Township Clerk will be in his office in the

Township Hall in sait} Township on TUESDAY, JANUARY 30, 1951, from Eight (8)
o’clock in the forenoon until Eight (8) oclock in the afternoon, Central Standard Time,
for the purpose of reviewing the registrations in said Township and to register such
electors of said Township who may be qualified to vote at said Township Primary Elec-
tion and who are not already registered.

DATED JANUARY 8, 1951.
EARL MATTSON
Township Clerk.
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