
Moose Lake, MiniL
Kesäinen tervehdys kaikille

Auttajan lukijoille. On saapu-
nut kaunis kesä, vaikka oli
kylmä kevät. Nyt ovat jokaik-
ki paikat kauniissa juhlapu-
vussaan ja linnut laulavat nii-
den oksilla kiitosta Luojalle.
Eikö meidän ihmisten tulisi
tehdä samoin? Meidän tulisi
kiittää Jumalaa kaikista Ha
nen suurista teoistansa meitä
kohtaan.

Olemme saaneet täällä viet-
tää viime talven ja kevään ai-
kana monta juhlaaa, jotka
ovat olleet hengellisesti aivan
suuria.

Pääisiäisenä oli kauniit
juhlat, jossa pyhäkoululapset
ja opettajat esittivät kauniin
ohjelman ja pastori piti mo-
lommilla kielillä saarnat, jot-
ka olivat sisältörkkaat. Hän
myös lauloi soolon ja lauloi
kuoron mukana. Vilpittömät
kiitokset pastorille sekä kai-
kille ohjelman esittäjille.

Sitten oli huhtikuussa pap-
pien kokous ja kahtena iltana
saatiin kokoontua kuulemaan
sanan julistusta vierailevilta
papeilta, jotka olivat saapu-
neet kokoukseen. Saarnat oli-
vat sisältörikkaita jakuulemi-
sen arvoisia, joita mielellään
muistelee täällä korpimatkal-
la. Ja kauniita ja mahtavia oli-
vat ne laulut, joita papit lau-
loivat. Olemme iloiset tästä
ja haluamme vielä lausua vil-
pittömätkiitokset. Jumala siu-
natkoon sanansa kylvöä ja an-
takoon sanansa julistajillevoi-
maa jatkamaan kallista työ-
tänsä. Muistakamme kantaa
Jumalan sanan julistajia ru-
kouksen siivillä Jumalan ar-
moistuimen eteen, että he voi-
sivat tehdä työtänsä ilolla eikä
huokaillen. \

Toukokuun 6. päivän iltana
oli juhlat kirkossa. Ne onnis-
tuivat hyvin ja omistettiin
äideille. Ohjelmaa oli pyhä-
kuolulapsilta ja opettajilta.
Pastori piti kauniit saarnat
molemmilla kielillä ja lauloi
soolon. Kuoro myös lauloi.
Tästä kaikesta olemme syväl-
lisesti kiitolliset pastorille ja
kuorolle.

A.S.L

Marquette Mich.
Ajattelin vain muutamalla

sanalla mainita Marquetten
seurakunnan ulkoilmajuhlas-
ta, jokapidetäänAlfred Alhon
kesähuvilalla valtatien 28 var-
rella, noin puoli mailia tietä
41 Munisingiin päin. Siksi py-
häksi olemme pyytäneet kau-
nista ilmaa, mutta jos kuiten-
kin sattuu sade, niin juhla

Seurakunta-
kirjeitä

pidetään kirkossa alkaen klo
10. Ja jos joku tulee kauempaa
niin on kirkossa kahvit saata-
vana jo ennen juhlan alka-
mista. Aamu jumalanpalvelus
alkaa klo 10 ja vierailevana
puhujana on seminaarilainen
Wm Ross. Past. Mäki tulee
myös juhlaan, vaikka hän on-
kin tällä kertaa lomallaan.

Tulkaa meidän juhlillemme
sillä on varmaa, että siellä saa
sielu nauttia elämän veden
lähteillä, kun julistetaan elä-
män sanaa. Päivälliseksi tar-
joillaan kalakeittoa. Sitten
iltapäivällä klo 2 jatketaan
juhlaa, jossa tulee olemaan
monipuolinen ohjelma.Kaiken
lisäksi on muutakin virkistä-
vää ajanvietettä nuorille ja
vanhoille.Koko päivän on tar-
jolla lunssia ja virvokkeita.

Tulkaa läheltä ja kaukaa
kansamme juhlimaant.k. 22 p.

Yksi joukosta
A.M.P.

Port Arthur, Ont
Kesäkuun 7 p. Sisarliiton

kokouksessa piti tarjoilusta
huolen mrs H. Puurunen ja
mrs Sofia Johnson. 21 p. ko-
kouksessa tarjoilusta huoleh-
tivat mrs N. Kyrö ja mrs J.
Suline.

Juhlat kesäk. 17 p. Pitkäl-
lä järvellä seurakunnan omas-
sa puistossa onnistuivat hy-
vin. Ilma oli kaunis ja sen
vuoksi oli kertynyt väkeä
runsaasti. Juhlat alkoivat aa-
mujumalanpalvelukse 11a ja
päivällisen jälkeen oli ohjel-
maa. Maukas kalakeitto tar-
jottiin puoliseksi ja kahvia oh
saatavana kaiken aikaa. Tulot
lähenteli kahta sataa dolla-
ria, joka tuli yhteiseen piirin
kassaan.

Pastori ja mrs Sippolaa yl-
lätettiin viidennen hääpäi-
vän johdosta. Ohjelma oli
kaunis ja muutenkin raken-
tava pastorin ja seurakunta-
laisten välillä. 15 p. olim-
me samoissa merkeissä hiipi-
neet taasen kirkon alaker-
taan. Tämä oli yhdeksäs hää-
päivä, jonka oli saavuttanut
seurakunnan rahastonhoitaja
Allen Suni ja hänen rouvansa
Saara. En tiedä, pääsimmekö
aivan salaa niin kuin oli aiko-
mus, mutta kuitenkin he ei-
vät aivan varmoja voineet
olla, että mikä oli tekeellä
ennenkuin saivat kuulla. Esi-
mies L. A. Mäki esitti asian
harkituin sanoin ja tarjosi
lahjat hääparille molemmissa
tilaisuuksissa. Jälkimmäises-
sä pastori piti kauniin puheen.
Lahjaksi annettiin astiakalus-
to kummallekin parille. On-
nea ja Jumalan siunausta.

Juhannusjuhlia on vietetty
laulukuoron toimesta 20 p. ja
sisarliton 24 p. Ohjelmaa suo-
ritettiin kummassakin tilai-
suudessa runsaasti. Mr Kal-
le Wirkkunen johti alkuru-
koukset. Mr Herman Ojala
toimi ohjelman esittäjänä
kuoronjuhlassa. En erikoises-
ti mainitse yksitellen syystä,
että kaikkia en ehkä järjes-
tyksessä muistaisi oikein,
vaan mrs Maria Andersonille
haluan kaikkien puolesta lau-
sua kiitokseni kauniista pu-
heesta juhannusillan tilaisuu-
dessa.

Pastori Sippola perheensä
kanssa matkusti kirkollisko-
koukseen ja samalla ovat
kuukauden kesälomalla. Mr
J. Tuhkanen ja mr ja mrs L.
A. Mäki olivat myös kokouk-
sessa.

Mr J. Rantanen on mennyt
vaikean leikkauksen läpi Du-
luthin klinikassa, vaan hän
on läpäissyt hyvin ja on pa-
rantumaan päin. Mrs Ranta-
nen on ollut kaiken aikaa Du-
luthissa ja heidän tytär Vieno
Detroitista, joka on sairaan-
hoitajattarena. Mr Rantanen
on meidän urkurimme ja lau-
lukuoron johtajan Ainin isä.
Kaikin olemme iloiset siitä,
että Herra on kääntänyt kaik-
ki parhaiten päin. Vaikka
tuntuu vaikealta, niin se on
kuitenkin totta, että Herra ei
anna raskaampaa taakkaa ke-
nellekään kuin jaksaa kantaa,
vaikka sillä kertaa kun taak-
ka on hartioilla, se raskaalta
tuntuukin.

A.T.

Marquette, Michigan
Sion seurakunnan kesäjuh-

la pidetään heinäk. 22 p. luon-
non ihanalla mr ja mrs Al-
fred Alholmin kesä-asunnolla
kuusi mailia itään Marquet-
testa n:ro 28 tien varrella.
Paikka on hyvin tunnettu en-
tisestään, joten kaikki paik-
kakuntalaiset sen tietää. Si-
täpaitsi se on hyvin merkitty
juhlatilaisuutta varten, niin
että uudet juhlavieraat sen
hyvin löytää. Juhla aletaan
klo 10 aamupäivällä jumalan-
palveluksella, jonka jälkeen
syödään juhla-ateria. Vieras
puhuja tulee olemaan semi-
naarilainen William Ross.
Jälkeen puolisen on ohjelmaa
ja kahvitarjoilua. Muistetaan
tätä tilaisuutta.

Victor Niemi oli sairaslis-
talla jalkaviantakia St. Luke’s
sairaalassa joitakin päiviä.
Loukkaus sattui työmaalla.
Hänen on oltava kotona rau-
hassa jokuaika. Ystävät toi-
vovat Victorin paranevan pi-
an.

Ompeluseuran naisten toi-
mesta on otettu käytäntöön
uhrikannut koteihin seura-
kunnan hyväksi. Tarkoitus on
että itsekukin muistaisi voin-
tinsa mukaan avustaa pienel-
lä rahalahjalla. Kannut on
tuotava seurakunnan syys-
myyjäisiin, jolloin ne ava-
taan.

Roland H. Kaven, Marqu-
ette kauntin maanviljelys
agentti, on eronnut toimes-
taan, ja on ottanut saman am-
matin vastaan Indian halli-
tukselta tehden kahden vuo-
den kontrahdin. Siellä hän tu-

lee opettamaan maanviljelys-
tä ja karjan hoitoa nykyai-
kaisten menetelmien mukaan.
Kavenin mukana meni hänen
vaimonsa ja kaksi poikaansa.
He matkustivat ilmalaivalla
heidän pääpaikkaan New Del-
hi, India.

Seuraava naisten ompelu-
seuran kokous on elokuun 2
päivä illalla kirkon alasalissa
Mrs Anna Poroo huolehtii
tarjoilusta.

F.N.

Minneapolis, Minn.
Minneapolis Ev. Lut. Kan-

sallisseurakuntapiirin vuosi-
kokous pidettiin Hopeajoella
toukokuun 26 ja 27 pp. 1951.

Esimies, past. Erick Erick-
son, alotti kokouksen laulul-
la nro 74 S.K. ja alkurukouk-
sella. Piirin edustajat eri seu-
rakunnista olivat seuraavat:
Minneapolis, mr W. Niemi ja
mr C. Talvio; Hopeajoki, mr
John Bergman ja mr Nestor
Saari; Brantwood, mrs U. Was-
ti ja mr Ed Hakko; Finlayson,
mr W. Lindholm ja mr N.
Lundgren; Moose Lake, mr
John Lammi ja mr Theo Ko-
nu. Brantwood ja Hopeajoki
jäivät tästä piiristä pois.

virkailijat jotka va-
littiin, ovat: vara-esimies, W
Lindholm; kirjuri, mrs Aune
Portinen; rahastonhoitaja
Wäinö Niemi.

Pastori E. Erickson esitti
raportin piirin toiminnasta ja
tuotiin tärkiät asiat esille.
Raha, mikä jäi piirin kassaan,
päätettiin lahjoittaa sem.
Gorts’ille, joka summa oli
$75.00.

Seuraava piirin kokous pi-
detään Finlaysonissa.

Tähän loppui virallinen ko-
kous. Juhlat jatkuivat vielä
sinä iltana ja sunnuntaina.
Kokous lopetettiin laululla
S.K. nro 463 ja pastori Erick-
son johti loppu siunaukseen

Mrs Aune Portinen.

Covington, Mich.
Kirkolliskokousmatkalta on

palattu ja ollaan taasen joka-
päiväisessä touhussa. Matka
oli kaikin puolin hauska ja
virkistävä. Oli hauska tava-
ta vanhoja tuttuja, joita ei
muulloin näe kuin näissä ko-
kouksissa. Paljon menettävät
sellaiset, jotka eivät pääse
tai joilla ei ole halua päästä
kirkolliskokoukseen. Lausum-
me suuret kiitokset ohiolaisil-
le vieraanvaraisuud e s ta a n ,

erittäinkin mr ja mrs Löijäl-
le monista palveluksista sekä
heidän naapureilleen, joiden
kodissa saimme majailla sillä
aikaa kun he itse olivat lomal-
la Caiforniassa. Paluumatka
ajettiin pikaisesti, sillä välillä
ei pysähdytty muuta kuin
kahvilla muutaman kerran.
Ensi vuonna, jos eletään, näh-
dään Ironwoodissa!

Seminaarilain e n William
Ross piti täällä kesäkoulua
kaksi viikkoa. Päästöjuhla oli
t.k. 1 p., jolloin lapset antoi-
vat ohjelmaa ja Wm Ross pi-
ti puheet.

Naistenliiton kokous oli t.k.
5 p:n iltana, jossa seminaari-
lainen Ross piti suomenkieli-
sen puheen. Seuraava nais-

ten kokous on elokuun 7 p:n
iltana “Big leekillä”.

Viime pyhänä, 8 p., oli suo-
menkielinen ju m alanpalve-
lus klo 10, jossa saarnasi vasta
papiksi vihitty past. P. Frus-
ti. Englk. jumalanpalvelus oli
kello 11, jossa saarnan piti
sem. Wm Ross. Olemme iloi-
set, että seminaarilainen
Ross on ollut seurakuntamme
keskuudessa viime kolmen
viikon ajan, Ja lausumme hä-
nelle sydämelliset kiitokset
siitä. Kiitos myös past. Frus-
tille käynnistään täällä. Pas-
tori Frusti lähtee ensi viikolla
lähetys-papiksi lännen valti-
oihin. Toivomme hänelle me-
nestystä ja Jumalan siunaus-
ta uudessa toimessaan ja uu-
della työmaalla!

Miestenliiton kokous oli
kirkossa t.k. 9 päivän iltana,
josta enemmän selkoa seuraa-
vassa kirjeessä. Liiton kaksi
jäsentä, Edwin Nurkala ja
Wesley Johnson, lähtevät t.k.
12 lääkärin syynille yhtyäk-
seen hallituksen lentovoi-
miin.

Raymond Salli, joka on toi-
minut U.S:n laivastossa neljä
vuotta, on ollut lomalla koto-
naan, mr ja mrs Dave Sallin
luona.

Ankaria ukkos-ilmoja oli
kahtena yönä peräkkäin vii-
me viikon lopulla. Mr ja mrs
Sulo Rajalan kodissa salama
iski “korsteeniin” hajottaen
sen ylä-osan ja repien vähän
seinää ja kattoa. Se sai myös
alkuun tulipalon, joka ei kui-
tenkaan ehtinyt tehdä suu-
rempaa vahinkoa. Monelta
paloi radiosta “tuubit”. Ko-
vat sateet ovat hidastutta-
neet heinätyön alkamista.

Kuten olette past. Wiska-
rin matka ohjelmasta huo-
manneet, pitää hän hartaus-
hetken kirkossamme t.k. 13
p. klo 7 ill. Saimme jo kirkol-
liskokouksen aikana kuulla,
että past. Wiskari tulee käy-
mään täällä lomansa aikana.
Tervetuloa! Koetetaan jär-
jestää heinätyöt siten, että ke-
ritään kirkkoon suurella jou-
kolla kuulemaan entistä opet-
tajaamme.

Monin terveisin!
Kvt.

Finlayson, Minn.
Mr ja mrs Edwin Oksanen

vierailivat äsken omaistensa
luona Brantwood, Wisc., ja sa-
malla reisulla osallistuivat
mrs Oksasen veljen Edwin
Mäen vihkiäisiin. Nuori pari,
mr ja mrs Edwin Mäki, tuli-
vat Oksasien kanssa tänne
ihanaan Finlaysoniin viettä-
mään “kuherrus” aikaansa.
Mr ja mrs Mäki palaavat
Brantwoodiin t.k. lopulla
jonne perustavat kotinsa. Ol-
koon onni myötäinen, avio-
liittonne monipuolisella tai-
paleella.

Mr ja mrs Ed Johnson sekä
heidän kutsuvieraansa v.k.
t.k. 16 päivän iltana olivat hy-
vin lähellä saada kuuman
kylvyn. Johnsonit panivat
saunansa lämpiämään ilta-
päivällä, käytiin lisäämään
puita pesään, että saataisiin
hyvät kylvyt. Mutta noin kel-
lo puoli seitsemän tiennoissa

perheen jäsenistä meni
katsomaan joko sauna olisi
valmis, niin surukseen huo-
masi, että koko sauna oli pe-
säpuitten mukana noussut
savuna ilmaan, ei ollut muu-

ta saunasta jälellä kuin kiu-
as ja kivinen perustus. Mut-
ta onhan mr Johnson etevä
pyyseppä. Olemme varmat,
että pian on uusi ja ajanmu-
kainen sauna palanneen tilal-
la.

Mr John Kortesmäki, enti-
nen finlaysonilainen, mutta
asunut jo useamman vuoden
Eskossa, sai iäisyyskutsun
kotonaan v.k. 16 p. Viimei-
seen lepoon hän kätkettiin
v.k. 18 p. Eskossa. Pastori
Wäinö Ylönen toimitti papilli-
set toimet. Finlaysonilaisia
oli hautaustilaisuudessa läs-
nä mr ja mrs Ed Hautala, mr
ja mrs Eino Mäki, mr ja mrs
John Autio, mrs Ida Kuitu-
nen ja mrs J. S. Herald, ehkä
muitakin, joista kirjoittajalla
ei ole tietoa.

Mr David Raivo, paikka-
kuntamme esiraivaaja van-
hus, sai äskeisin lievemmän
sydänvian kohtauksen, ja sen
johdosta siirrettiin hänet
kohta Moran sairaalaan saa-
maan lääkärin apua. Viimei-
set tiedot sairaalasta kerto-
vat, että mr Raivon tilanne
on hyvä ja voinee hän palata
kotiinsa näinä päivinä.

Mr jaN mrs Yrjö Heino ja
poikansa Jim tekivät äskeisin
pitemmän vierailumatkan ai-
na Johnstown, Coloradoon.
Heinoilla on siellä omaisia,
joita eivät ole nähneet mo-
niin vuosiin. Heinot myöskin
samalla reisulla vierailivat
monissa mie 1 e nkiintoisissa
paikoissa suuren lännen vuo-
risto valtioissa.

Neiti Jenny Rokola, Chica-
gosta, on täällä viettämässä
lomaansa sisarensa perheen,
mr ja mrs Victor Sirosen ko-
dissa.

Mr ja mrs Henry Scheeler-
in perhe on lisääntynyt tyttö-
lapsella, joka syntyi Moran
sairaalassa t,k. 10 p. Äiti ja
uusi perheen jäsen ovat jo
kotona täällä, kaikki hyvin
voipia. Tämä lisäys Scheele-
rin perheeseen oli kai kym-
menes.

Isaac Jacobson (Kujala),
jonka sairaudesta silmä leik-
kauksen tähden olemme edel-
lisessä kirjeessä maininneet,
on jo toipunut niin, että on jo
voitu sirtää kotiinsa tänne.
Hän voi hyvin ja on liikkeel-
läkin, kävipä tapaamassa
näittenkin rivien kirjoittajaa
muuan päivä sitten.

Mr John Haapanen joka on
vieraillut liikeasioitten täh-
den Waukeganissa, 111., noin
kolme viikkoa palasi kotiin
t.k. 19 päivä.

Mr Sam Larson on sairas-
tunut niin vakavasti, että
täytyi hänet siirtää St. Lukes
sairaalaan Duluthiin t.k. 18
päivä. Tiedot sairaalasta täl-
lä hetkellä eivät ole aivan par-
haat mr Larsonin tilanteesta.

J. S. Herald.

MINNEAPOLIN KANSAL-
LISSEURAKUNTAPIIRIN
ILMOITUKSIA
P. Michaelin, Minneapolis,
Minnesota:

Sunn., t.k. 15 p., englk. ju-
malanpalvelus klo 10:30 ap.

Tiistaina, t.k. 17 p. veljeys-
liiton kokous klo 7:30 ill. kir-
kossa.

Torstaina, t.k. 19 p. Senior
Lutheriliiton kokous klo 7: 30
ill. kirkossa.

Sunnuntaina, t.k. 22 p. eng-
lanninkielinen jumalanpalve-
lus klo 10:30 ap.
P. Paavalin, Finlayson, Minn.:

Sunn., t.k. 22 p. suomenk.
jumalanpalvelus klo 10 ap.

Lauantaina, t.k. 21 p. eng-
lanninkieline n hartaushetki
klo 8 ill. kirkossa.
P. Pietarin, Moose Lake,
Minn.:

Sunnuntaina, t.k. 22 p.,
englk. jumalanpalvelus kello
8 ill.
French Lake, Minn.:

Sunn., t.k. 15 p., jumalan-
palvelus kirkossa alkaen kello
8 iU.
Lawler, Minn.:

Tiistaina, t.k. 24 p. Hartaus-
hetki N. Aution kodissa kello
8 ill. Saarnat molemmilla kie-
lillä.

HUOMIO! Pastori on lo-
mallansa tämän kuun 15 p.
elok. 11 päivänä. Hänen tilal-
lansa toimii tällä ajalla semi-
naarilainen Raymond R. Pu-
ranen.
Kastettu:

Seuraavat lapset kastettiin
hartaushetken yhteydessä, jo-
ka pidettin Community hallil-
la Pine River, Minn., (lähellä
Finlaysonia): mr ja mrs Toi-
vo Norlundin lapset: Charles
Fredrick, syntynyt Finlayso-
nissa tammik. 19, 1942; kum-
meina ovat mr ja mrs Martin
Henkel ja Axel Norlund. Ju-
dith Ann, syntynyt Finlayso-
nissa heinäk. 7 p. 1944; kum-
meina ovat mr jamrs Hjalmer
Kanto. Gerald Wayne, mr ja
mrs Fenus’in lapsi, syntynyt
Moose Lakellä huhtik 11 p.
1951; kummeina ovat Doris
Heino, John Kanto, mr ja mrs
Gust Anakkala. Mr ja mrs
Frank Jiroyec’in lapset: Bon-
nie Jane, syntynyt tammik.
21 p. 1947; kummeina ovat mr
ja mrs George Jirovec Jr., ja
Jerome Joseph, syntynyt tam-
mik. 19 p. 1950 Tachikawa’ssa,
Japanissa. Kummeina ovat
mr ja mrs Theodore Felger.
Mr ja mrs Dale Ryan’in lapsi
Russell Dale, synt. lokakuun
17 p. 1942 Finlaysonissa; kum-
meina ovat mr ja mrs Martin
Henkel. Mr ja mrs George
R. Mecl’in lapsi Maxine Jo-
an, syntynyt marrask. 28 p.
1950 Moose Lakella; kummei-
na ovat mr ja mrs Ivar Par-
vey.
Vihitty:

Kesäkuun 2 p. Minneapolin
Kansallisseurakunnan pappi-
lassa vihttiin David Honkala
ja mrs Hilda Pirttinen (Per-
tinen). Todistajina olivat mr
ja mrs Albin Jarvis.

Ylläolevat toimitukset teki
pastori E. Erickson.

R. R. Puranen"

SNELLMANIN EV. LUT.
KANSALLISSEURA-
KUNNAN TOIMINTAA
Snellman:

Sunnuntaina, 15 p., on py-
häkoulu klo 10 ap., suomen-
kielinen jumalanpalvelus klo
2 ip., englk. Jumalanpalvelus
klo 8 ill.

Perjantaina, 20 p., naisten-
liiton kokous mrs Jacob Nie-
men kodissa klo 8 ill.
Wolf Lake:

Sunnuntaina, 15 p., on py-
häkoulu klo 9:30 ap. Engk.
jumalanpalvelus klo 10:30 ap.

Keskiviikkona, 18 p., on seu-
rakunnan perustava kokous
klo 8 ill. Kaikki entiset Kan-
sallisseura kunnan jäsenet
mukaan, koska silloin järjes-
tetään seurakunta ja valitaan
toimihenkilöt.

F. Maunula, apulaispast.

JUMALANPALVELUKSIA
Calumestissa suomenkieli-

nen aamu jumalanpalvelus
sunnuntaina, 15 p., kello 10.

Covingtonissa iltakirkko klo
7, jota seuraa tarjoilu kirkon
alasalissa.

A. E. Kokkonen.

SUOMENKIELISIÄ
TERVEHDYSKORTTEJA

Eri tilaisuuksia varten
Valikoimassa seuraavia värillisiäkortteja

Sydämelliset kiitokset
Onnittelut syntymäpäivänä
Hauskaa syntymäpäivää äidille
Isälle syntymäpäivänään
Onnea yhteiselämälle
Hääpäivän onnittelut
Pikaista parantumista toivotetaan
Suruanne ajatellessa
Murheen päivänä
Osanotto suruun
Tervehdys hopeahältään Juhliville
Onnea kodille
Isälle syntymäpäivänä tai muissakin

tapauksissa
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