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George I. Hecko, 54 vuotias,
kuoli kotonaan Green Creek
Locationilla huhtikuun 24 p. sy-
dänhalvaukseen. Hän oli synty-
nyt Championissa, Mich. joulu-
kuun 21 p. 1891. Hän oli työssä
Kosken kauppalassa vuodesta
1907 vuoteen 1942, siis 35 vuot-
ta. Lähinnä kaipaamaan jäi 1
veli Charles, jonka kanssa hän
asui, ja setä Edward Hecko
Michigammissa ja muita suku-
laisia. Ruumis haudattiin viime
perjantaina Bj orkin hautaus-
kappelista. 1 Past. Carl Tammi-
nen toimitti papilliset tehtävät.
Hecko oli ensimmäisen maail-
mansodan veteraani.

Entinen Ishpemingin korkea-
koulun opettaja Irving Perrine
on kaatunut taistelussa Saksas-
sa huhtikuussa.

Mr ja mrs John Jaaksi ovat
saaneet tiedon, että heidän poi-
kansa George on ylennetty kap-
teeniksi. Hän on hammaslääkä-
rinä laivassa.

John Sahlberg, 69 vuotias,
kuoli äkkiä kotonaan West
Ishpemingissä viime viikolla,
huhtik. 25 p. Hän oli syntynyt
Kurikassa Suomessa. Suremaan
jäi yksi poika, sotilas George
Sahrberg,, joka on Europassa,
kaksi tytärtä: Laimi kotona ja
mrs Sidney Kerr, Los Angeles,
Calif. Ruumis haudattiin viime
maanantaina apostolisluterilai-
sesta kirkosta. Sam Kovala piti
saarnan ja siunasi haudan.

Sotilas Frank Mäki ja meri-
sotilas Walter Bietilä ovat vie-
railleet kotonaan. Walter Bieti-
län veli Roy meni jo toisen ker-
ran yli meren huhtikuussa ol-
tuaan vuoden täässä maassa.

Mr ja mrs Don Hillberg, enti-
set Marquetten, Norwayn ja
Ishpemingin asukkaat, jotka
nyt asuvat Berkeley, Calif. kut-
suvat kaikkia Upper Peninsu-
lan sotilaita tulemaan heille ky-
lään, kun ovat siellä päin. O-
soite on 2140 Acton Street,
Berkeley 2 Calif. Seuraavat
ishpemingiläiset ovat käyneet
heidän luonaan: Edwin Pantti
Matt Mäki ja Calvin Hillman.

Mrs Lauri Kantola on saanut
tiedon, että hänen miehensä
Pvt. Lauri Kantola on saapunut
onnellisesti Hollantiin. Hän yh-

Sotapalveluksessa
olevain nuorten miestemme hengellisen hoidon saamiseksi
mahdollisimman hyvälle pohjalle, näiden ystäviä, sukulaisia tai
pastoreita keholtamme lähettämään allemerkinneelle seuraa-
vat tiedot mahdollisimman varhain:

1. Sotilaan nimi

Kotiosoite

Vanhempain nimet

Kotiseurak. nimi

Pastorin nimi

2. Tarkka leiriosoite

3. Palvelukseen astumispäivä

Lähetettävä osoitteella:
REV. A. E. KOKKONEN

L. Box 543 Calumet, Mich.
(Jos milloin rahalahjoitus tehdään Uusien Testamenttien y.m.
kirjallisuuden hankkimiseksi sotapojille yleensä, raha on lä-
hetettävä samoin ylläolevalle osotteelle.)

tyi armeijaan lokakuun 31 p.
1944.

Sanelma S. Saari, mr ja mrs
Jacob Saaren tytär Elosta,
Mich. ja meriväen lääkäri Cadet
Kenneth Repola, mr ja mrs Mäti
Repolan poika, vihittiin huhti-
kuun 23 p. Elon luth. kirkossa,
pastori Korhonen toimien. He
vierailivat pari päivää täällä
sulhasen vanhempien luona. He
menivät täältä Ann Arboriin,
missä Kenneth jatkaa lukujaan
lääkäriksi.

Elias Hannula, 62 vuotias,
kuoli huhtikuun 26 p. Ishpe-
mingin sairaalassa. Hän on ol-
lut huononvointinen jo pitem-
män aikaa. Oli syntynyt Evijär-
vellä, Suomessa ja tuli Ishpe-
mingiin 16 vuotiaana ja on asu-
nut täällä koko ajan. Oli Kosken
Companialla työssä 29 vuotta.
Suremaan jäi vaimonsa Lempi,
1 tytär Edna kotona, (poika tie-
dotettiin kadonneeksi Aluetian
saaristolla vuonna 1944 ja julis-
tettiin kuolleeksi tammik. 5 p.
1945), 4 veljeä, 2 sisarta ja 1 täti.
Ruumis haudattiin viime maa-
nantaina Bethel Luth. kirkosta.

Mrs Elsi Kreeta Baslo, ikä 86
vuotta, kuoli kotonaan National
Minella viime perjantai-aamu-
na pitkän sairastuksen jälkeen.
Hän oli syntynyt Pudasjärvellä,
Oulun läänissä Suomessa syysK.
15 p. 1858. Lähinnä kaipaamaan
jäi 6 tytärtä: mrs John Kuisti,
mrs Johp Mäki ja mrs Harold
Berg National Minelta, mrs An-
na Pine ja mrs Mary Potila Ne-
gauneesta ja mrs John Rytimaa
Mihvaukeesta; 3 poikaa: John
ja Matt kotona ja Albert Ne-
gauneessa ja 31 lasten lasta.
Ruumis haudattiin viime viikon
tiistaina.

Mrs Albert Pulkkinen Ewen-
ista on vieraillut täällä sisarensa
mrs Jacob Kivistön perheessä ja
muissa sukulaisissaan.

Mrs “AI” Niemi (ent. Jenny
Kippola) on palannut takaisin
Detroitiin vierailtuaan täällä o-
maisissaan.

Viime lauantaina oli neiti Ida
Mäen syntymäpäivä. Sen joh-
dosta ystävät ja sukulaiset ovat
käyneet häntä tervehtimässä.

Kv.
V

—LEVITTÄKÄÄ AUTTAJAA—

RUKOUKSEN POLKU
Maassasyntyneet kristityt pie-

nessä länsi-Afrikan kylässä eivät
saaneet rauhaa rukoillakseen
pienissä mökeissään. Kristityt
siis tapasivat mennä tiheikköön
yksinäisyyteen rukoilemaa n.
Niitten mökkien takana, joissa
kristittyjä asui, oli polku met-
sään, jota kuljettiin päivittäin.
Jos jonkun kristityn polku ruo-
hottui, tuli joku toinen kristit-
ty huomauttamaan: “Veli, pol-
kusi on huonossa kunnossa”

V
TOUKOKUUN
SAARNAVUOROJA

Thomson; Keskiviikko-iltana,
2 p., on Lutherliifon kokous
Kansalliskirkossa kello 8:00.

Brainerd: Sunnuntaina, 6 p.,
on jumalanpalvelus Kansallis-
kirkossa kello 1:30 ip.

Thomson: Keskiviikko-iltana,
9 p., on hartaushetki ja seurak.
ompeluseuran kokous Kansal-
liskirkon alasalissa kello 7:30.
Tarjoilusta huolehtivat mrs Hu-
go Oja ja mrs William Järvi.

Tamarack: Helatorstaina, 10
p., on jumalanpalvelus mr Mat-
ti Latvalan talolla kello 1:30 ip.

Katiilajoki: Sunnuntaina, 13
p., on jumalanpalvelus Kaleva-
lan Kansalliskirkossa kello 10:30
ap. ja sen yhteydessä Herran p.
ehtoollisen vietto.

Moose Lake: Sunnuntaina, 13
p., on jumalanpalvelus vanhan
kontrin kirkossa kello 1:30 ip.
ja sen yhteydessä Herran pyhän
ehtoollisen vietto.

Thomson: Sunnuntai-iltana, 13
p., vietetään äitienpäivää Kan-
salliskirkossa monipuolisella oh-
jelmalla alkaen kello 7:30 illal-
la. Juhla on seurak. kuoron ja
Lutherliiton toimesta, joten
saamme odottaakin sisältörikas-
ta ohjelmaa. Pastori W. A.
Thiele pitää juhlapuheen eng-
lannin kielellä. Tarjoilua on
myös kirkon alasalissa juhlan
päätyttyä. •

E. V. Niemi
V

WAKEFIELDISSÄ:
Ensi pyhänä ei ole jumalan-

palvelusta. Rippikoulu ja pyhä-
koulu on kello 9:30 ap.

Ensi keskiviikkoiltana on
Lutherliiton kokous kirkossa.
Silloin järjestetään lopullisesti
äitienpäivän ohjelma, joka esi-
tetään sunnuntaina, 13 p:nä al-
kaen kello 7:30 ill.
BESSEMERISSA:

Ensi pyhänä ei ole jumalan-
palvelusta. Tarjoilu ja viikko-
hartaus on kirkossa ensi viikon
torstai-iltana.

Jumalanpalvelus on kirkossa
pyhänä, toukok. 13 p:nä kello 11
aamulla. Tässä jumalanpalve-
luksessa on myös kastejuhla.
IRON BELTISSA:

Rippikoulu tämän viikon per-
jantai-iltana kello 6:30. Jos tä-
mä on se odotettu VE (voitto
Europassa) päivä, niin siinä ta-
pauksessa en tule.

Bessemerin seurakunnan kas-
saan oli tuloja toissa pyhänä
Ramsayn tarjoilusta $22.00. Sii-
tä kiitokset kaikille vaivaa näh-
neille. Bessemerin seurakun-
nan Lutherliiton kokous oli py-
häiltana. Siinä tehtiin järjestely
matkaa varten Superior-järvelle
toukok. 20 p:nä ip. Pyhäillan
kirkonmenossa myös päätettiin,
että pidetään kiitosjumalanpal-
velus kirkossa VE päivän iltana
klo 8. Jos tämä päivä sattuu kes-
kiviikon päälle, niin pidetään ju-
malanpalvelus torstai-iltana.

Wakefieldin seurakunnan jä-
sen mrs John Kangas lähti tiis-

Auttaja torstaina, toukokuun 3p. 1945
tai-aamuna Portlandiin, Orego-
niin, missä hänen miehensä on
ollut kuluneen vuoden. Hänen
poikansa John ja Billy menivät
äidin mukana. Tytär June on jo
siellä, mutta Ruth jää tänne, sil-
lä hän lukee opettajaksi Mar-
quetten normaalikoulussa.
Vastahakoisesti laskemme Kan-
kaat pois seurakuntamme kes-
kuudesta. Toivomme kuiten-
kin, että he pian palaavat kes-
kuuteemme.

Viime perjantai-iltana pide-
tyssä tarjoilusta Suomen avus-
tuksen hyväksi oli tuloja $17.00.

J. E. Nopola
V

NEW YORK MILLSIN
KANSALLISSEURAKUN-
TAPIIRIN ILMOITUKSIA

Torstaina: Paddock—Red Eye
miestenliiton kokous John Kär-
kelän kodissa kello 8:15. On raa-
mattutunti sekä keskustelua ka-
tolisesta uskosta.

Perjantaina: Mitlsin seura-
kunnan johtokunnan ja valtuus-
ton kokous kirkossa kello 8:15.

Lauantaina: Rippikoulua kir-
kossa kello 10.

Sunnuntaina: Paddock-R e d
Eye juhlat Paddockin kirkossa
alkaen ehtoollisjumalanpalv e -

luksella kello 10:30. Allemerkin-
nyt pitää rippisaarnan ja juhla-
puhuja Toivo Miettinen pitää
päiväsaarnan. Naistenliitto tar-
joilee päivällisen, jonka jälkeen
seuraa iltapäiväohjelma. Ohjel-
ma tulee olemaan rikas-sisältöi-
nen, jossa m.m. esiintyy Me-
nahgan Lutherliiton uusi kuoro
miss Lila Andersonin johdolla.
Uhrilahjoitus kootaan uuden
kirkon rakennuskassaan. Erityi-
siä koteloja on lähetetty seura-
kuntalaisille tätä tarkoitusta
varten. Koteloja tulee olemaan
saatavilla juhlilla, jollei jokai-
nen, joka tahtoo kolehtiin ottaa
osaa, ole niitä vielä saanut.
Paddock ja Red Eyelaiset odot-
tavat paljon vieraita toisistakin
seurakunnista toukok. 6 päivä.

Maanantaina: Millsissä suo-
menkielinen hartaushetki kello
8 illalla, jossa saarnaa past. Toi-
vo Miettinen.

Lehlijärvellä on ensi sunnun-
tai-iltana Lutherliiton ohjelma-
iltama alkaen kello 8. Pastori
Miettinen tulee saarnaamaan.
Erityinen kolehti kannetaan
tässä tilaisuudessa, seurakunnan
puolivuosikokouksen päätöksen
mukaan, kirkkokunnalle. Luth-
erliitto tulee tarjoilemaan jäl-
keen ohjelman. Täyttäkäämme
taasen kirkko tässä erikoisessa
tilaisuudessa!

Snellmanissa aloitettiin sun-
nuntaikoulu viime sunnuntaina
ja lapsia oli koolla 18. Opettajat
ovat mrs J. Niemi, mrs Sylvia
Laine, miss Dagmar Laine ja
miss Elsie Niemi. Sunnuntai-
koulua tulee olemaan joka sun-
nuntai kello 2. Hartaushetki tu-
lee olemaan toukok. 27 p., klo 3.

Millsin naistenliiton tarjoilus-
lusta, joka pidettiin pappilassa
torstaina, oli tuloja $32.75. Mrs
Esala ja mrs E. Niskala tarjoili-
vat.

Millsin miesienliiion kokous
sekä raamattutunti ja keskuste-
lu katolisesta opista pidetään
vasta toukok. 11 p. eikä maanan-
taina, sillä silloin on past. Miet-
tinen Millsissä. Kokous tulee
siis olemaan perjantaina, 11 p.,
mr ja mrs William Maijalan ko-
dissa. Tervetuloa!

Millsissä on kuoroharjoitukset
joka keskiviikkoilta. Lasten
kuoro harjoittelee kello 8 ja
kirkkokuoro kello 8:30.

Juhannusvaloon aijotul kirjoi*
1ukset tulee olla Auttajan pai-
nossa ennen loukok. 15 päivää.
Ottakaa tämä huomioon K. K.
papit sekä muut kynämiehet.

H. P. Esala
V

JUMALANPALVELUKSIA
FITCHBURGIN SEURAKUN-
TAPURISSA TOUKOKUUSSA.

5 p. Troyssa kello 7:30 ill. om-
peluseuran myyjäiset ja kahvi-
tarjoilua.

6 p. Fitchburgissa kello 10:30
ap. ja viidennen ryhmän juhla
kello 7:30 ill.

6 p. Ashburnhamissa klo 2:30
ip. TANARUS. Merikannon kodissa.

7 p. Fitchburgin seurakunnan
kokous.

12 p. Troyssa iltasaarna ja oh-
jelmaa, sekä kahvitarjoilua.

13 p. Fitchburgissa kello 10:30
ap. ja äitienpäivä juhla kello
7:30 ill. Nuorten toimesta.

13 p. New Ipswichissä kello 1
iltapäivällä.

13 p. Harrisvillessä kello 3 ip.
20 p. Fitchburgissa kello 10

ap. rippikoulunuorison kon-
firmeeraus ja H. p. eht., sekä
päivällinen diakonien toimesta.

20 p. Marlborossa kello 3 ip.
H. p. eht.

20 p. Guildissa klo 7:30 ill. Ai-
no Latvan talossa.

27 p. Fitchburgissa klo 10:30
ap. ja konsertti kello 7:30 ill.
Suomen sotaorpojen hyväksi.

27 p. Fitzwilliamissa kello 4
iltapäivällä.

V
SALEM EV. LUTH. KANSAL-

LISSEURAKUNTA
2911 Kendall at Ewald Circle t

Puh. To. 8-5612
Frank J. Pies, pastori

3831 Kendall Ave., Zone 6
Puh. To. 7-1759 ja TR. 1-0182
Säännöllinen toiminta seuraa-

vasti:
Sunn. 9:15 ap. pyhäkoulu
Sunn. 9:15 rippikoulu
Sunn. 10:30 ap. englanninkieli-
nen jumalanpalvelus.

Ompeluseuran koko ukset
kuukauden neljännen sunnun-
tain iltana.

Lutherliiton kokoukset kuu-
kauden toisen sunnuntaina ilta-
na.

Kuoroharjoitukset keskiviik-
ko-illoin kello 7 kirkon koulu-
huoneessa.

Salem Lutheran Parochial
School on auki joka koulupäivä
klo 9:stä 3:meen, pastori F. J.
Pies, opettaja.

V
KIRKOLLISIA ILMOITUKSIA
TOUKOKUUSSA

Cedar Valley, Minn.: Torstai-
na, 3 p., Meadowlandsin asemal-
la kello 10 ap. Samana iltana
hartaushetki mr ja mrs Aldrich
Kivelässä kello 8 ill. Perjantai-
na, 4 p., hartaushetki mr ja mrs
Frank Luomassa kello 8 ill.
Sunnuntaina, 6 p., jumalanpal-
velus kirkossa kello 10:30 ap. ja
sen jälkeen seurakunnan vuosi-
kokous. Kaikki mukaan!

Hopeajoki-WestobrOf Wis c•:
Perjantaina, 11 p., Westboron

asemalla kello 5 aamulla. Sama-
na päivänä hartaushetki mrs E-
lina Niemen asunossa klo 7:30
ill. Sunnuntaina, 13 p., jumalan-
palvelus ja H. p. eht. kirkossa
kello 10 ap.

J. E. MUSTONEN
Kiropraktori

Puhelimet: Konttoriin 4933
Kotia 4296

Huone 110
921 National Building

Superior, Wis.

Brantwood, Wlsc.: Sunnuntai-
na, 13 p., jumalanpalvelus kir-
kossa kello 2 ip. ja hartaushetki
mr ja mrs Sam Metsälän asun-
nossa klo 8 ill.

Minneapolis, Minne Hellun-
taina, 20 p., kokopäiväiset seura-
kunta juhlat alkavat kello 10
ap. Tarjoilua kello 12:sta. Sen-
jälkeen juhla kello 2. Vieras
juhlapuhuja on myös.

Holmes City, Minn.: Perjan-
taina, 25 p., hartaushetki kello
8 ill. Sunnuntaina, 27 p. juma-
lanpalvelus ja H. p. eht. kir-
kossa kello 10:30 ja hartaushet-
ki kello 8 ill.

W. W. Wilen
422 15th Street

Wilmette, 111.

WALTER’S
MARKET
324 Silver Street
HURLEY, WISC.

JUOKAA SQUIRT

Eniten myyty grapefruit
juoma maailmassa.

Kaikkia pehmeitä juomia

SQUIRT BEVERAGE CO.
Steve A. Baima, omist.

105 7th Avenue
HURLEY, WIS.

GIOVANONFS
HARDWARE

404 Silver St. Puhelin 767
Hurley, Wis.

Kalastusvälineitä, teräaseita,
pumppuja, putkia, sovituksia
ja viemäriputkia, maaleja,
vernissaa, öljyä, saviastioita.

Luotettava rautakauppa

HURLEY ELECTRIC
Company

301 Silver St. Puhelin 1285
HURLEY, WISC.

Maytag pesukoneita
Pesukoneiden korjausta

Sähkötarpeita ja langetusta
Huonekaluja

Sähkö vesipumppuja

SORVALA'S
SERVICE STATION

Sinclair gasollinia, rasvaa
ja öljyä

Corner Iron St. & Bth Ave.
HURLEY, WIS.

MODERN
DRY CLEANERS

Puh. 1173-W 311 Silver St.
HURLEY, WIS.

Kaikenlaista vaatteiden puh*
distusta ja prässäystä

Hattujen, vaatteiden uudis-
tusta ja korjausta. Huone-

kalujen puhdistusta.
Hyvä työl

Kahvila-, jääkerma-
ja «soda fountain»

palvelus
Cookies Rolls

Sandwiches
TILATKAA KEEKINNE

MEILTÄ

MARCOE BAKERY
HURLEY, WIS. Puh. 1532

IRON COUNTY
CREAMERY -

Puhelin 50
Lähellä “Soo line” asemaa

HURLEY, WIS.
Käyttäkää aina meidän

tuotteita sitä hyvää lajia
VOITA

ja miellyttävän maukasta
"VELOUR" JÄÄKERMAA

Tuokaa aina kermanne tai
maitonne meille. Me mak-
samme päivän korkeimman
arvon ja hinnan mukaan.

IRON COUNTY
J|kJ Fuel & Lumber Cos.

HURLEY, WISCONSIN
KOLIA LAUTOJA RAKENNUS TARPEITA
DYNAMIITTIA SYTYTYSLANKAA NALLEJA

Sherwin-Williams maaleja
ROCK WOOL INSULEERAUS AINETTA

HURLEY TIREw REPAIR SHOP
HURLEY, WISC.

Puhelin 1298

Taierien päällystystä Vulkaniseerausta

Täydellinen gasoliini-asema palvelus

I® P AUL’S
Hurleyssä

202-204 Silver Street Puhelin 749
Suurempia ja parempia arvoja aina

Tilauslomake
AUTTAJA Tilaushinnat:
Drawer 631 Koko vuosi $2.50
Ironwood, Mich. Puoli vuotta $1.50

4 kuukautta $l.OO

Myötä seuraa $ Auttajan tilausmaksuksi. Lähettäkää lehti
seuraavalle henkilölle:

Nimi

Osote:

Tilaus on: ( ) Uusi tai ( ) Uudistus (Kirjoittakaa selvä osote-)

Lähettäjän nimi:

m
DAOUST

PASTY SHOP
Tunnettujen päätien koti

Tuoreena uunista ostajalle

. Puhelin 1280

HURLEY, WISC.
V

HALUTAAN

Laatikko pulttia
(Box Bolts)
ja lautoja

Koivua
Petäjää
Haapaa
Basswood

M. & M. BOX CO.
Marinette, Wisc.

Täyttäkää laarinne Co-op Premium kolilla
Se on pelkkää lämpöä

Täyttäkää tynnyrinne Co-op polttoöljyl-
lä ja täyttäkää rehujauholaarinne Co-op
Quality karjan jakanain rehujauhoilla.

Tilatkaa paikallisesta Co-op kaupasta tai

Iron Co-op Oil Ass n
Puh. 684

HURLEY, WISCONSIN
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