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Cleveland, Ohio
Torstaina, helmik. 8 p. ilta-

na, oli helmikuussa syntynei-
den illanvietto kirkossa. Oh-
jelma oli seuraava: Virsi 56;
pastorin alkurukous; laulua,
Miriam Lander, säesti Ger-
trude Sainey; laulua ja luke-
mista, mrs Burns, mr Burnsin
syntymäpäivän kunniaksi;
laulua, Linda Lander, säesti
Miriam Lander; laulua, Ger-
trude Sainey, säesti Janet
Dienes; lukemista, Fanny Ha-
kala; laulua, Darline Lander,
isänsä mr Landerin syntymä-
päivän kunniaksi; laulua, mrs
Knudsen, tyttärensä Violan
syntymäpäivälle, joka oli juu-
ri sinä päivänä; saarna pasto-
rilta ja loppurukous; laulu 61
virsikirjasta. Sitten lopussa
oli tarjoilua mo n inlaisine
herkkuineen. Oli hyvä osanot-
to myös.

Viime kirjeessäni jäi mainit-
sematta, että Hilja Mäkinen
otti ilomielellä tehtäväkseen
vielä Sales tax stamppien las-
kemisen. Se on suuri työ, joka
ottaa aikaa ja kärsivällisyyt-
tä. On hyvä, että on vielä sel-
laisia, jotka ottavat halulla
tehtäviä se u r akuntatyössä.
Viime kirjeessä oli myös ereh-
dys, kun piti olla, että kauan
sairaana on ollut mrs Linder
eikä Lander.

Tulevista toimista tahdon il-
moittaa, että meidän seura-
kunnan vuosijuhlaa vietetään
sunnuntaina, maalisk. 4 p., al-
kaen klo 4 iltapäivällä. Juhla-
puhujana tulee olemaan pasto-
ri Pies Detroitista, joka oli en-
simmäinen täällä asuva opet-
tajamme, joka kovalla ja ah-
keralla työllä kokosi joukkoa
japani alulle työn. Ei hän vain
kotona odottanut ihmisiä tule-
maan kirkkoon, vaan meni
myös koteihin etsimään. On-
han sitten muutakin ohjelmaa,
esim. laulua Carlo Palolta.
Kovasti myös toivomme Ash-
tabulan ja Fairportin kuoroja
ja paljon toisiakin juhlavierai-
ta. Tulkaa suurella joukolla
juhliimme. Se meitäkin täällä
virkistää. Sitten iltapäivän oh-
jelman jälkeen on “Pot Luck”
illallinen. Illalla klo 7 on suo-
malainen ja englkielinen saar-
na. Pastori Pies on vielä silloin
täällä. Oma pastorimme pu-
hu suomeksi. Ehkä on muuta-
kin ohjelmaa, vaan en tiedä
kaikkea, ainakin on vielä soo-
lolaulua Carlo Palolta. Siis
silloin tavataan, jos Jumala
suo.

Haudan lepoon saatettiin 21
p. mrs Lakkala. Pastori Lat-
vala piti lohduttavan javaroit-
tavan ruumissaarnan ja siuna-
si haudan. Mrs Lakkala on ol-
lut jo kauan aikaa huonon-
vointinen ja sitten kuolema tu-
li yhfäkkiä nukkuessaa. Ol-
kaamme valmiit, emmehän
tiedä päivää eikä hetkeä. Vai-
naja on tullut enemmän tun-
netuksi isänsä Jaakko Anna-
lan tai Kujalan kautta, joka

Hamilton kelloja, hopea-
tavaraa, kihlasormuksia
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Siirtolaiset huom!
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joskus on kirjoitellut Autta-
jaan Orismalan vanhan paa-
pan nimellä. Kyllä kirjeet tyt-
tärelleen on ollut yhtä eläviä.
Varmaan montakertaa hän on
vienyt tyttärensäkin rukouk-
sen käsivarsilla armoistuimen
luo. Nyt hän meni ennen isää,
vaan toivon mukaan saatte hä-
net tavata taivaassa. Kuinka
suuri asia, että on uskovaiset
vanhemmat, jotka muistutta-
vat jarukoilevat lastensa puo-
lesta!

Betania-siskojen kokous oli
mrs Kanervion kotona viime
torstaina hyvällä osanotolla ja
tuloilla myös. Tarjoilun val-
mistivat mrs Kanervo ja mrs
Knudsen. Kiitos teille! Seu-
raava kokous on taas neljäs
torstai ensi kuuta mrs Minnie
Hiendlin kotona, 2135 Dowd
Ave., Lakevvood.

Floridassa täältä ovat olleet
auringonpaisteessa mr ja mrs
Wiitikka. Ehkä ovat jo takai-
sin silloin, kun tämä joutuu
luettavaksi. Tervetuloa kotia!

Armon turviin,
Kv.

Kärsimysten mies
Job oli suurten kärsimysten

mies monien muiden kärsivien
joukossa. Hänelle kärsimykset
eivät tulleet suurien syntien
seurauksena, mutta Jumala
koetteli hänen kestävyyttään
antamalla hänet saatanan ru-
sikoitavaksi. Job oli hurskas
mies, joka vältti kaikkea pa-
haa, joten rangaistus ei ollut
kysymyksessä, mutta hänen
uskoansa Jumalaan koeteltiin.

Job omist/Ursin maalla suu-
ren rikkauden. Hänellä oli
seitsemäntuha 11 a lammasta,
kolmetuhatta kamelia, viisisa-
taa paria härkiä ja viisisataa
aasia. Itämaan voimakkaam-
pana miehenä hän eleli keskel-
lä rikkautta seitsemän poikan-
sa ja kolmen tyttärensä kans-
sa.

Muutamassa päivässä kui-
tenkin katosi kaikki tämän
rikkaan miehen omaisuus. Vi-
holliset tappoivat hänen lap-
sensa, tulipalo poltti karjan ja
tuulispää hajoitti hänen ra-
kennuksensa, joissa kuolivat
kaikki siellä olleet.

Tähän asti Job jaksoi ottaa
vastaan kohtalon kovuuden,
kiittäen Herraa kaikesta, mut-
ta sitten tuli vielä lisää koet-
telemuksia, jolloin tämä hurs-
kas mies väsyi. Jumala salli
hänen ruumiinsakin joutuvan
saatanan haltuun. Ruumis
täynnä paisumia kaikkensa
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menettänyt mies makaa piha-
maalla ja savipalasella raapii
sairasta ihoaan. Kaiken sur-
keuden lisäksi tulee hänen
vaimonsa, ei lohduttamaan,
mutta alas painamaan hänen
masentunutta mieltään.

“Jätä Jumala ja kuole”, on
vaimon kurja kehoitus. Hänen
sairaana maatessaan tulivat
vielä kolme ystävää surkute-
lemaan ja itkemään hänen
kurjuuttaan. Ystävät viipyivät
hänen luonaan seitsemän vuo-
rokautta sanaakaan sanomat-
ta, joka vain lisäsi hänen kär-
simyksiään.

Tämän ylivoimaisen tuskan
keskellä Job kirosi syntymä-
päivänsä. Jumala ei kuiten-
kaan heittänyt kärsimyksien
miestä, mutta Herra muutti
Jobin kurjuuden.

Jumala siunasi Jobin niin,
että hän sai paljon enemmän,
kuin mitä hänellä ennen oli
ollut. Hän sai uuden kodin ja
puolella lisääntyi karja hänel-
le. Tyttäriä ja poikia syntyi
sama määrä kuin ennen oli ol-
lut ja mainitaan vielä: ettei
koko maakunnassa ollut niin
kauniita lapsia kuin Jobilla oli.
Hän sai elää tuota onnellista
elämää sata ja neljäkymmen-
tä vuotta ja sai nähdä lapsen-
sa ja lastensa lapset.

Kertomus Jobin elämästä on
erittäin lohdullinen tällaisena
aikana, jolloin tuhannet ovat
menettäneet kotinsa ja omai-
siansa, sekä terveytensä. Kes-
kellä valtaista surua on hyvä
tietää, että Jumala voi antaa
takaisin paljon menetettyä sa-
moin kuin Jobillekin. Sama
Herra, joka muutti Jobin kur-
juuden, elää vieläkin jaseuraa
ihmisten kohtaloita. Elämän
tuskia kärsinyt vain voi ym-
märtää toisia kärsiviä. Vasta
tuskien jälkeenymmärrämme
itse antaa onnelle oikean ar-
vonsa. Myrskyn jälkeen ihai-
Temme seestynyttä ilmaa. Uk-
kosen jälkeen kimaltelee kau-
niimmin kastehelmet.

Jumalan lapsen on hyvä
kulkea turvalli si n mielin
muistamalla Jeesuksen sanat:
“Minä olen teidän kanssanne
joka päivä”. Mikä ihana asia
on tietää ja uskoa, että me em-
me kulje yksin täällä surujen
maailmassa.

J. S.

MR EMIL HURJA
SUOMESSA

Helmikuun 15 pnä saapui
Helsinkiin tunnettu amerikan-
suomalainen politiikko, mr
Emil Hurja, joka tätä ennen
vieraili vanhempiensa syn-
nyinmaassa viimeksi vuonna
1936.

Tasavallan presidentti otti
helmikuun 19 pnä vastaan mr
Emil Hurjan. Tilaisuudessa mr
Hurja ojensi tasavallan presi-
dentille keräämänsä kokoel-
man Yhdysvaltain president-
tien allekirjoittamia alkupe-
räisiä kirjeitä ja asiakirjoja.
Tämä arvokas ja historiallises-
ti mielenkiintoinen kokoelma
käsittää vuodesta 1789 vuoteen
1951 toimineiden 32 presiden-
tin nimikirjoitukset sekä kun-
kin presidentin kivipainos-
muotokuvan.

i

PUOLUE REPEILEE
ITALIASSA

Jouseita viikkoja sitten ero-
si Italian kommunistipuolu-
eesta useita johtajia ja heidän
mukanaan sat oj a jäseniä.
Syyksi siihen ilmoitettiin se,
kun puolueen ylempi johtoan-
toi jäsenille määräyksen, että
kommunistipuolueeseen kuu-
luvien on taisteltava Mosko-
van puolesta siinäkin tapauk-
sessa, vaikka Venäjä tekisi
aseellisen hyökkäyksen Itali-
aan. Kaikki puolueen johtajat
enempää kuin jäsenetkään ei-
vät tällaista kantaa kuiten-
kaan hyväksyneet ja erosivat
semmoisesta puolueesta.

Viime viikon lopulla ilmoi-
tettiin taasen, että neljä tun-
nettua kommunistia, jotka
ovat olleet johtopaikoillakom-
munistipuolueessa, on jälleen
eronnut puolueesta ja heidän
mukanaan nytkin myöskin
useita jäseniä. Kaiken kaik-
kiaan on kommunistipuoluees-
ta Italiassa eronnut 700 jäsen-
tä. Viimeisimmät johtajat, jot-
ka erosivat, olivat Giovanni
Bonvent, Adrea Bertazzoni,
Casmori Zanella ja Pino Bel-
lone. Viimeksi mainittu toimii
Milanon kunnallisen sähkölai-
toksen presidenttinä.

Sen jälkeen kun edellämai-
nitut johtajat ja heidän mu-
kanaan jäsenet erosivat kom-
munistipuolueesta, antoi Man-
tuan maakunnan kommunisti-
nen järjestö julistuksen, jossa
ilmoitettiin, että puolue “on
eroittanut heidät jäsenyydes-
tään kommunisteille tuomitta-
van käyttäytymisen tähden”.

Erotettujen kommunistien
toimesta on perustettu uusi
puolue, jossa on jo tuhansia jä-
seniä ja tämä puolue on viral-
lisesti ilmoittanut kannatta-
vansa samoja periaatteita kuin
Jugoslavian kommunistipuo-
lue, jokapari vuotta sitten ero-
si moskovalaisesta kominfor-
mista.

Neloset syntyneet
Baltimoressa

Helmikuun 24 p. ilmoitettiin
Baltimore st a, Marylandista,
että siellä oli eräälle Pappas-
nimiselle pariskunnalle, jotka
molemmat ovat 28-ikäisiä,
syntynyt neloset, kaksi poikaa
ja kaksi tytärtä. Lapset olivat
kaikki olleet yli 4 paunan pai-
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MUISTAKAA POIKETA KAUPASSAMME
Suomalaiset kauppapalvelijat
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Phosphate puhdistusainetta kaikkea puhdistusta varten

National Metals Bank
Ystävällinen paikallisesti omistettu laitos

IRONWOOD, MICHIGAN
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Paikallisesti omistettu, ainoa suo
malainen vaatetusliike Ironwood
issa

• Tavaran laatu mitä parhain
• Hinnat aina kohtuulliset
Tulkaa tarkastamaan laaja valikoi-

maamme miesten pukuja, paitoja, hat-
tuja y.m. miesten vaateiarpelta.

HALULLA TULETTE
TOISTEKINI

MEM S WEAR INC.
Suffolk Street

IRONWOOD, MICHIGAN

noisia ja hyvin voipia. Ne oli-
vat pariskunnalle ensimmäiset
lapset, eivätkä he olleet edel-
täpäin osanneet niin suurta
perheonnea odottaa, vain kak-
soisten saantia olivat aavistel-
leet. Nelosten isän sanottiin
olevan terästehtaan työläisen
ja he ovat tähän asti asuneet
vain pienessä apartmentissa,
mutta nyt on heillä tiedossa
talo, johon he saavat muuttaa,
kun heidän perheensä selve-
nee sairaalasta.

Tuhopolttaja Shay
saanee 10 v. tuomion

Nuori tuhopolttaja Richard
C. Shay, joka tiistaina myönsi
syyllisyytensä oikeudessa val-
tion konttorirakennuksen tuli-
palon sytyttämiseen, teljettiin
takaisin Inghamin kauntin
vankilaan odottamaan tuomi-
onsa langettamista. Tulipalo
tk. 8 pnä mainitussa rakennuk-
sessa teki 4% milj. dollarin
vahingot. Shay tulee luulta-

Syvällä ikävän tunteella jakaipauksella ilmoitamme,
että elämän ja kuoleman Herra otti ikilepoonsa rakkaan
puolisoni ja äitimme

MRS MATTI HAKAMÄEN
(o.s. Josefiina Koski)

marraskuun 23 p. 1950 sairastettuaan sydäntautia kaksi
vuotta, viimeiset 8 vuorokautta Wadenan, Minn., Wesley
sairaalassa. Hän erosi uskossa syntisten Vapahtajaan ja
on päässyt taivaan kirkkauteen. Syvällä rakkaudella ja
sydämen kaipauksella aina muistelemme kallista äitiä.

Autuas, autuas luo Jeesuksen,
Uskossa kotihin taivaalliseen,
Seurahan sielujen kirkkahien,
Joukkohon pyhien enkelien
Riennän mä. Matkalla kaikuilee:
Kiitos jakunnia Jeesukselle.
Autuaat kaikki kanss’ enkelien
Laulavat riemulla tervehtien:
Sielu sä autuas, kiiruhda jo
Armahan ylkäsi Jeesuksen luo!
Taivasten taivaat ne kaikuilee:
Kiitos ja kunnia Jeesukselle!
Murheitten maasta siis taivaaseen
Riemuiten riennän ja lauleskelen:
Joudu jo, Jeesus, mun sulhaseni!
Vie morsiamesi kotihisi!
Siellä mä soittelen, veisaelen:
Kiitos ja kunnia Jeesukselleni

Puolisosi Matti H. Mäki.
New York Mills, Minn.

Nyt rakkahamme hautaamme,
Vaan se on luja uskomme,
Hän että kerran nousevi
Ja Herran eteen tulevi.
On häitä suru, tuska nyt
Jo vaivain maassa päättynyt,
Ja ystävänä Kristuksen
Hän nukkui Herran nimehen.
Oi Kristus, Lunastajamme,
Tuskissa lohduttajamme,
Vahvista meitä toivossa
Ja taivaan iloon johdata.

Lapset.
Lausumme vielä vilpittömät kiitoksemme kaikille,

jotka ottivat osaa äidin hautajaisiin ja muistivat häntä
sairautensa aikana.

Samat.

vasti saamaan 10 vuoden van-
keustuomion.

Piirituomari M. J. Salmon,
jolle Shay tunnusti syyllisyy-
tensä, sanoi tunnustuksen ta-
pahtuneen ilman mitään pai-
nostusta, vapa a e h toisesti
Shayn taholta. Kuten on aiem-
min mainittu, Shayllä ei ole
entuudestaan mitään rikosre-
korttia, ja kuten on kerrottu,
hän sytytti palon, jonka hän
aikoi sammuttaa alkuunsa,
tullakseen vangituksi ja siten
välttääkseen asepalvelukseen
kutsunnan, jossa hän kuiten-
kin olisi saanut viivytystä,
koska on avioliitossa ja yhden
lapsen isä.

Victor
MATTSON

510 E. Oak
Puh. 1565-M

IRONWOOD, MICH.
Beltone kuulolaitteita
Myynti ja palvelus
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